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Valdis Francisks Plenne

UNIĀTI LATVIJAS TERITORIJĀ 
17.–19. GADSIMTĀ

Neraugoties uz to, ka uniāti jeb grieķu katoļi teju 200 gadu bija Latgales un dienvidaustrumu Zem- 
gales – Augšzemes un Sēlijas – iedzīvotāju kopienas neatņemama sastāvdaļa, Latvijas historiogrāfijā 
par viņiem atrodamas tikai īsas norādes. Tam ir dažādi iemesli. Viens no tiem ir fundamentāls – 
Baznīcas vēsturei veltīto pētījumu trūkums, ko pagaidām nespēj ietekmēt pat pēdējā laikā notikušās 
pārmaiņas šajā jomā. Cits iemesls ir tas, ka uniātu klātbūtne Latvijas teritorijā bija pamanāma, taču 
lokāla un laikā ierobežota parādība, jo pēc 1839. gada uniāti kā reliģiska apvienība Latvijas teritorijā 
oficiāli vairs neeksistēja. Tomēr šīs lokālās kopienas pētīšana ļauj ieskatīties plaša mēroga procesos, 
kas risinājās Austrumeiropas reģionā un mums tuvajos kaimiņos, Krievijas impērijas konfesionālajā 
politikā, kā arī notikumos, kas veidoja Latvijas konfesionālo un kultūrvēsturisko vidi.
Raksta mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu Austrumu kristietības tradīcijas un Uniātu (Grieķu katoļu) 
baznīcas vēsturē Latvijas teritorijā, īpaši pievēršoties Kurzemes un Zemgales hercogistes (pēc  
1795. g. Kurzemes guberņa) uniātiem, jo tieši par viņiem Latvijas Nacionālajā arhīvā ir saglabājušies 
17.–19. gs. dokumenti. Aplūkoti arī notikumi pēc Uniātu baznīcas likvidācijas 1839. gadā, kas parāda 
vietējo uniātu vajāšanas un viņu pretošanos deunizācijas procesiem.
Atslēgvārdi: kristietība, Baznīca, Uniātu baznīca, uniāti, grieķu katoļi, austrumu rits, baziliāņu ordenis, 
uniātu vajāšanas, Kurzemes un Zemgales hercogiste, Kurzemes guberņa.

Uniātu nosaukuma izcelšanās

Parasti par uniātiem sauc tos Kijevas metropolijas bīskapus un ticīgos, 
kuri 1596. gada Brestas koncila laikā pasludināja savu vienotību ar Romas 
apustulisko sēdekli un atzina pāvestu par Baznīcas galvu. Tajā laikā metropolija 
atradās Žečpospolitas, tātad Polijas-Lietuvas valsts sastāvā, kurā ietilpa arī 
Vidzeme un Latgale kā Pārdaugavas Livonijas hercogiste. Šo notikumu vēstures 
historiogrāfijā dēvē par Brestas baznīcas ūniju, kā rezultātā Polijas-Lietuvas 
valstī Bizantijas slāvu tradīcijas kristiešus, kas apvienojās ar Romu, sāka saukt 



53uniāti latvijas teritorijā 17.–19. gadsimtā

par uniātiem vai unītiem (no latīņu valodas vārda unio – vienotība), bet tos, kas 
noraidīja šo vienotību, – par dezunītiem (vai dezuniātiem). Nosaukums “uniāti” 
radies ūnijas pretinieku nometnē, kas lietoja šo nosaukumu negatīvā izpratnē, 
gribēdami akcentēt uniātu “atkrišanu” no Austrumu kristietības tradīcijām. 
Tomēr ar laiku tas kļuva par pašnosaukumu, īpaši pēc tam, kad 17. gs. vidū 
Roma to akceptēja, jo tas vislabāk atspoguļoja uniātu reliģisko nostādni – 
vienotību ar Romas baznīcu.1

Daži ukraiņu vēsturnieki norāda, ka Brestā Kijevas baznīca nevis “apvienojās” 
ar Romu, bet no jauna aktualizēja savu vienotību, kas, skatoties no juridiskā 
(kanoniskā) viedokļa, nekad nebija pārrauta.2 Līdz ar to apzīmējums “uniāti” ir 
ne visai korekts, tomēr tas tiek plaši lietots avotos un historiogrāfijā.

Pēc Polijas dalīšanas 18. gs., kad Rietumukrainas zemes (Galičina) tika 
inkorporētas Svētās Romas impērijas sastāvā valdnieces Marijas Terēzijas laikā 
(1740.–1780. g.), uniātus sāka saukt par grieķu katoļiem. Savukārt Krievijas 
impērijā (Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas teritorijā), kuras teritorijā 
pēc Polijas dalīšanas arī dzīvoja daudz uniātu, tos oficiāli sauca par grieķu 
unītiem, kaut gan vārds “uniāti” arī tika plaši lietots. Mūsdienas Austrumeiropā 
vairāk izplatīts apzīmējums grieķu katoļi vai austrumu (piemēram, Bizantijas 
slāvu utt.) rita katoļi. Tātad uniāti pēc ticības ir katoļi, kas saglabā savas 
Austrumu kristietības garīgās, liturģiskās un kanoniskās tradīcijas.

Austrumu kristietība Latvijas teritorijā 11. gadsimta 
pirmajā pusē – 16. gadsimta beigās

Latvijas teritorijā Austrumu kristietība ir pazīstama no 11. gs. otrās puses, 
kad tā izplatījās no Kijevas Krievzemes, galvenokārt no Polockas, Novgorodas 
un Pleskavas. Tomēr galvenais centrs, no kurienes Austrumu kristietības ietekme 
varēja sasniegt Austrumlatvijā dzīvojušās ciltis, bija Polocka, kas atrodas uz 
Daugavas ceļa. 13. gs. sākumā saskaņā ar liecībām, ko sniedz Indriķa hronika, 
Latvijas teritorijā bija divi ar Polocku saistīti Bizantijas kristīgās tradīcijas  
centri – Koknese un Jersika, kur bija arī baznīcas.3

Diskusijas līmenī atklāts ir jautājums, cik liela bija šī kristietības ietekme 
vietējās sabiedrībās. Arheoloģisko materiālu – senkapos atrastos no Krievzemes 
ievestos krustiņus vai pēc to paraugiem uz vietas darinātos izstrādā- 
jumus – vēsturnieki interpretē dažādi. Pētot apbedīšanas tradīcijas šajā 
periodā, vairākums vēsturnieku uzskata, ka krustiņi vai krustiņveida piekariņi 
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Austrumbaltijā ienāca nevis ar ticību, bet ar tirdzniecību, bija drīzāk modes un 
gaumes lieta un liecināja par turību.4

Ir vēl viens svarīgs aspekts, kas liecina, ka Kijevas baznīca nebija nopietni 
izvērsusi misijas darbu Latvijas teritorijā. Viens no veiksmīgas misijas faktoriem 
ir Baznīcas struktūras izveidošana misijas zemē, jo “Baznīca ir tur, kur ir 
bīskaps,” kā rakstīja apustuliskā laikmeta Baznīcas tēvi. To paveica Meinards, 
kad tika nodibināta Livonijas bīskapija ar sēdekli Ikšķilē. Tomēr līdz šim nav 
atrasta neviena dokumentāra liecība, ka šāda iecere būtu bijusi Polockas vai 
Novgorodas–Pleskavas bīskapiem.5 Nevelēšanos no rutēņu6 kņazu puses izplatīt 
kristietību ar izbrīnu konstatē arī hronists Indriķis, atzīmēdams šo valdnieku 
vienīgi materiālās intereses.7

Katrā ziņā gan rakstītās liecības, gan arheoloģiskais materiāls ļauj secināt, 
ka Austrumlatvijas iedzīvotājiem bija saskarsme ar Austrumu (Bizantijas slāvu) 
kristīgo tradīciju. Ir svarīgi apzināties, ka tā nebija “pareizticība” mūsdienu 
izpratnē. Baznīctiesiskā aspektā, ka jau minēts, Kijevas metropolija nebija 
sarāvusi attiecības ar Romu. Īpaši jāatzīmē, ka Krievzeme pirms mongoļu 
iebrukuma bija integrēta Eiropas reliģiskajā, dinastiski politiskajā un 
ekonomiskajā dzīvē.8 Apzinoties šo faktu, neizbrīna, kāpēc Polockas kņazs 
Vladimirs ne tikai atļāva Meinardam 1184. gadā sākt misiju starp līviem, 
kuri atradās meslu atkarībā no Polockas, bet arī atbalstīja viņu materiāli.9  
1225. gadā Romas pāvesta legāts Guljelmo nenošķīra latīņu un austrumu 
kristiešus, kad Kokneses apkārtnē katehizēja gan vienus, gan otrus.10 Iespējams, 
tas ir arī viens no pēdējiem minējumiem senajos avotos par austrumu kristiešu 
klātbūtni Livonijā ārpus Rīgas. Galvenais Austrumu kristietības centrs bija 
rutēņu tirgotāju svētā Nikolaja baznīca Rīgas pilsētā,11 ko apkalpoja priesteri 
no Polockas arhibīskapijas.

Interesants bija Rietumu un Austrumu baznīcu kontakts 15. gs. Livonijā. 
1438.–1439. gadā Kijevas metropolīts Izidors, nākamais kardināls, pāvesta 
legāts Lietuvai, Livonijai un Krievzemei, devās uz Ferāras–Florences koncilu 
cauri Livonijai. Pie Rīgas mūriem viņu sagaidīja Rīgas arhibīskaps Henings 
Šarpenbergs.12 Neapšaubāmi, metropolīts apmeklēja arī svētā Nikolaja 
baznīcu. No Daugavgrīvas viņš tālāk devās ar kuģi uz Lībeku, bet viņa es- 
korts – pa sauszemes ceļu cauri Prūsijai. Vācu ordeņa lielmestrs personīgi 
atbalstīja metropolīta ceļojumu, dodot rekomendācijas tālākajam ceļam. Ir 
pamats uzskatīt 1443.–1448. gada karu starp ordeni un Novgorodu par reliģiski 
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motivētu, jo Novgorodas arhibīskaps noraidīja Florences koncilā panākto 
vienošanos ar Romas pavēstu. Pleskava, kas sākotnēji atbalstīja Izidoru, palika 
neitrāla. Tieši 15. gs. 40. gadu ordeņa dokumentos Novgorodas rutēņi tiek saukti 
par shizmatiķiem.13

Polockas arhibīskapu rakstos, kas adresēti Rīgas rātskungiem 15. gs. otrajā 
pusē, rekomendējot viņiem uz svētā Nikolaja baznīcu nosūtīto priesteri, 
vairākkārt atzīmēts, ka šis priesteris lūgsies arī par viņiem un par visiem 
rīdziniekiem, kas, protams, bija katoļi. Arhibīskaps Simeons II (†1488) arī 
prasīja, lai pret viņa priesteri attiektos tāpat kā pret latīņu priesteriem,14 tādējādi 
atgādinot metropolīta Izidora apkārtraksta vārdus, ko viņš nosūtīja savam 
ganāmpulkam Krievzemē 1440. gadā, pats būdams vēl atpakaļceļā no Florences 
koncila.15 Savus rakstus Polockas arhibīskapi iesāk ar svētību rātskungiem, 
saucot tos par saviem mīļotajiem dēliem. Polockas hierarhu valoda norāda, ka tā 
nav tikai pieklājības paušana, bet drīzāk liecina par to, ka viņi raksta savas ticības 
brāļiem. Iespējams, Polockas arhibīskapu nostāju ietekmēja tieši Florences 
ūnijas notikumi, jo Lietuvas lielkņazistē atrodošās Kijevas baznīcas eparhijas 
(diecēzes) atbalstīja metropolītu Izidoru pēc viņa atgriešanās no Romas un vēlāk 
formāli nenoraidīja Florences ūniju.16 Rīgas baznīcu apmeklēja arī tirgotāji no 
Novgorodas un Pleskavas, bet mums nav ziņu par viņu attieksmi pret notiekošo. 
Tomēr nav šaubu, ka Florencē noslēgtā ūnija un ar to saistītie notikumi Kijevas 
metropolijā kādu laiku ietekmēja arī Rīgas austrumu kristiešu reliģisko dzīvi. 
Sākoties Livonijas karam, Rīgas slāvu baznīcu un tās īpašumus savā pakļautībā 
pārņēma pilsēta. 1588. gadā sākās baznīcas īpašumu sadale un pārdošana, un 
acīmredzot drīz vien baznīcas celtni nojauca.17

Uniātu parādīšanās Latvijas teritorijā 17. gadsimtā

17. gs. bija laiks, kad Latvijas teritorijā Austrumu kristietības klātbūtne atkal 
kļūst pamanāma. Šo Bizantijas slāvu kristīgo tradīciju pārstāvēja galvenokārt 
uniāti un vecticībnieki. Viņu parādīšanos senajā Livonijas zemē noteica reliģiskie 
un politiskie notikumi gan Polijas-Lietuvas valstī, gan Maskavas valstī, kur 
notika reliģiskā šķelšanās (pаскол), veco tradīciju piekritēji tika nežēlīgi vajāti 
un bija spiesti meklēt patvērumu arī tuvākajās kaimiņvalstīs – Polijas-Lietuvas 
valstī un Kurzemes hercogistē.

17. gs. ūnija izplatījās pirmām kārtām tagadējās Baltkrievijas un Lietuvas 
teritorijā, bet tieši šī zemes kļuva par karalauku asiņainai cīņai starp Maskavu un 
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Polijas-Lietuvas valsti 1654.–1667. gadā. Maskavas okupētajās teritorijās sākas 
uniātu vajāšanas, jo pēc cara Alekseja Mihailoviča ukaza vārdiem: “Ūnijai – 
nebūt!” (Унии не быть).18 Karadarbības rezultātā Lietuvas lielkņazistes teritorija 
bija stipri izpostīta, sekoja bads un epidēmijas.19 Tas veicināja iedzīvotāju, īpaši 
uniātu, bēgšanu uz kara salīdzinoši mazāk skartajām zemēm – Kurzemes un 
Zemgales hercogisti un Latgali (Poļu Livonija, Inflantija). Turklāt, kad pēc 
kara beigām Maskavas valstij palika daļa Smoļenskas, Čerņigovas un Kijevas 
Žečpospolitas vaivadiju, uniāti un latīņu rita katoļi (Romas katoļi) no šīm 
zemēm devās jaunas dzīvesvietas meklējumos, nonākot arī līdz Inflantijai 
un Kurzemes un Zemgales hercogistei.20 Šo procesu rezultātā Kurzemes un 
Zemgales hercogistē un Latgalē 17. gs. sāka veidoties uniātu reliģiskie centri.

Uniāti Latgalē (Poļu Livonijā)

Pirmā uniātu draudze Latgalē un, iespējams, vispār Latvijas teritorijā 
izveidojas Piedrujā. Šī vieta ietilpa 17. gs. magnātu Sapegu dzimtas privātās 
pilsētas Drujas teritorijā, kas 1618. gadā ieguva no Polijas-Lietuvas valsts 
karaļa Magdeburgas tiesības. Aptuveni šajā laikā pilsētā celta uniātu baznīca. 
18. gs. vidū uz akmens pamatiem tika izveidota jaunā svētā Nikolaja baznīca. 
Draudzei bija divas kapličas,21 un tā ietilpa Polockas arhibīskapijas Drisnas 
(tagad Baltkrievijas teritorijā) dekanātā. Pēc Sergeja Saharova22 materiāliem, 
uniātu baznīcas pastāvēja Daugavpilī un Rēzeknē. 1656. gadā Maskavas cars 
okupētajā Daugavpilī uzcēla baznīcu, bet pēc tam, kad 1667. gadā pilsēta tika 
atdota atpakaļ Lietuvas-Polijas valstij, baznīca pēc kāda laika pārgāja uniātu 
īpašumā. 1778. gada pilsētas plānā atzīmēta uniātu baznīca no koka, kas, 
pēc S. Saharova domām, bija minētā 1656. gadā celtā baznīca. 18. gs. beigās 
pēc Polijas-Lietuvas valsts dalīšanas, kad Latgale tika pievienota Krievijas 
impērijai (1772. g.), baznīca uniātiem atņemta, bet 1817. gadā tā nodega.23 
Rēzeknē uniātu baznīcas celšanas laiks nav zināms, bet tā minēta 1786. gadā. 
Šī koka baznīca atradās netālu no pils teritorijas un tika slēgta 1834. vai  
1839. gadā.24 Ziņas par uniātu baznīcām Daugavpilī un Rēzeknē balstās tikai uz 
S. Saharova materiāliem, un pagaidām cita dokumentāra apstiprinājuma nav.

Pētot pareizticīgo draudzes arhīvus, S. Saharovs ir atstājis ziņas par vēl 
piecām Latgales uniātu lauku baznīcām, kuru celšanas vai draudzes dibināšanas 
gads nav zināms, bet kas pastāvēja 18. gs. otrajā pusē. Šādas uniātu draudzes 
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bija Brodaižos,25 Vertulovā,26 Lauderos,27 Vecslabadā (Istra)28 un Bukmuižā 
(Ezernieki).29 Uniātu baznīcas vēstures speciālists Deniss Liseičikovs pētījumos 
par uniātu draudzēm Baltkrievijas un Lietuvas teritorijā arī min četras jau 
nosauktās lauku draudzes Latgalē, izņemot Lauderus.30 Tomēr par uniātu 
klātbūtni Lauderos liecina 1761. gada Livonijas, Kurzemes un Piltenes diecēzes 
vizitācijas materiāli.31 Diemžēl pagaidām precīzi nav zināms šo draudžu etniskais 
un sociālais sastāvs, bet acīmredzot pārsvarā tie bija baltkrievu zemnieki. Šīs 
piecas Latgales uniātu draudzes bija pakļautas Polockas arhibīskapam un ietilpa 
Sebežas (tagad Krievijas teritorijā) dekanātā.

Baznīcas vēsturnieks Staņislavs Kučinskis, kas vienīgais latviešu histo-
riogrāfijā bija pievērsies uniātu jautājumam Latvijas teritorijā, atsaucoties 
uz 1758. gada bīskapa Antonija Ostrovska baznīcu un kapelu sarakstu un  
1778. gada Mogiļevas bīskapijas katoļu draudžu sarakstu, uzskatīja, ka austruma 
rita katoļu dievnami Latgalē parādījās tikai 18. gs. 70. gados.32 Tās bija Romas 
katoļu kapelas vai filiālbaznīcas, kas bija nodotas uniātu priesteru aprūpē.33 Šāda 
prakse bija izplatīta tajās vietās, kur dzīvoja abu ritu katoļi un uniātiem pašiem 
nebija savu dievnamu. Šādos gadījumos uniātu priesteri palīdzēja arī latīņu 
rita ticīgo aprūpē. Piemēram, pēc tam, kad 1795. gadā Brodaižu baznīca tika 
nodota pareizticīgajiem, pēdējais šīs uniātu draudzes prāvests Ļevs Obuhs kādu 
laiku uzturējās Kaunatā, pildot pienākumus vietējā Romas katoļu draudzē.34 
Uniātu priesteru parādīšanos Latgalē S. Kučinskis saista ar vajāšanām, kas bija 
izvērsušās Baltkrievijā Katrīnas II valdīšanas laikā. Tomēr, kaut gan jau no  
1774. gada sākās mēģinājumi pievērst uniātus pareizticībai, tikai 1780.– 
1783. gadā valdība oficiāli iniciēja plašu kampaņu uniātu pāriešanai Pareizticīgo 
baznīcā un pirmoreiz tiek runāts par ūnijas likvidāciju.35 Uniātu priesteru 
klātbūtne fiksēta 1761. gada vizitācijas dokumentos, kas ir pagaidām vecākā 
dokumentārā liecība par uniātiem Latgales teritorijā Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā, un 1778. gada draudžu sarakstā, tātad vēl pirms masveida vajāšanu 
sākuma.

1780.–1783. gada kampaņa, neraugoties uz ekscesiem un vietumis arī 
administratīvo resursu izmantošanu, nedeva gaidītos rezultātus, jo visumā 
mēģināja akcentēt brīvprātīgo “apvienošanos”. 1794. gadā Krievijas impērijas 
valdība iniciēja uniātu “apvienošanas” jaunu akciju, kas ilga faktiski līdz Katrīnas 
II valdīšanas beigām 1796. gadā, kuras gaitā izmantoja gan administratīvo, gan 
militāro spēku.36 Iespējams, tieši šajā laikā Latgalē parādījās uniātu priesteri 
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no Baltkrievijas,37 kuriem Romas katoļu arhibīskaps Staņislavs Sestžencevičs 
deva patvērumu Latgales draudzēs un kam vajadzēja kalpot latīņu ritā. Cik 
tādu priesteru ir bijis un kur viņi tika izvietoti, nav zināms, bet, iespējams,  
S. Kučinska minētā Riebiņu filiālbaznīca (Feimaņu draudze) bija viena no šādām 
vietām,38 jo par uniātu draudzi šeit nav nekādu ziņu.

Vērts pieminēt vienu epizodi no Latgales austrumu katoļu vēstures, kas 
risinājās Uniātu baznīcas likvidācijas priekšvakarā 1838. gadā rudenī. Šajā 
laikā 111 Austrumbaltkrievijas (Baltkrievijas diecēze) uniātu priesteri 
parakstīja petīcīju Krievijas imperatoram, kurā lūdza atstāt impērijā Uniātu 
baznīcu un atvērt tipogrāfiju savu liturģisko grāmatu drukāšanai un mācību 
iestādes priesteru sagatavošanai, bet, ja tas nav iespējams, atļaut viņiem pāriet 
latīņu ritā un palikt Katoliskajā baznīcā. Tā bija lielākā uniātu garīdzniecības 
protesta akcija pret gaidāmo ūnijas likvidāciju. Joprojām nav zināmi visi 
priesteru uzvārdi, kas parakstīja šo petīciju, bet viņu vidu bija arī trīs priesteri 
no Ludzas apriņķa. Ņemot vērā, ka Latgales teritorijā (Ludzas apriņķī)  
1834. gadā pavisam bija trīs priesteri,39 jāsecina, ka šajā akcijā vienprātīgi 
piedalījās visa Latgales uniātu Sebežas dekanāta garīdzniecība. Drīz sekoja 
represijas, un aptuveni 92 priesteri tika sodīti, atcelti no amatiem, aizsūtīti 
klosteros, pārcelti uz citu Lietuvas diecēzi zemākos amatos vai Krievijas iekšējās 
guberņās.40 Ir ziņas par vienu šīs akcijas dalībnieku – Vertulovas draudzes 
priesteri Jāni Ščerbinski, kurš bija izsūtīts uz astoņiem gadiem “tālajās 
guberņās”.41

No Uniātu baznīcas mantojuma Latgalē līdz mūsdienām saglabājušās 
tikai atsevišķas detaļas tagadējo pareizticīgo baznīcu iekārtās un svētgleznu 
kolekcijās, īpaši Brodaižu un Lauderu baznīcās.42 

Iespējamo uniātu skaitu Latgales teritorijā var noteikt, izmantojot vēlāko 
gadu datus par bijušām uniātu draudzēm. Pēc 1871. gada ziņām, Vecslabadas 
(2910 ticīgie), Lauderu (1768 ticīgie), Brodaižu (1839 ticīgie), Vertulovas 
(1036 ticīgie) draudzēs kopā bija 7553 ticīgo.43 Paši garīdznieki savās atskaitēs 
atzīmē, ka šo draudžu locekļi bija līdz 1839. gadam no “uniātu ticības” (были 
все униатского вероисповедания).44 Taču šeit jāņem vērā arī tos uniātus, 
kas bija pārgājuši latīņu ritā, īpaši Bukmuižā, un Piedrujas uniātus, par 
kuriem mūsu arhīvos ziņu nav. Savukārt Brodaižu baznīca jau 1795. gadā bija 
nodota pareizticīgajiem. Tātad uniātu skaits Latgalē pirms ūnijas likvidācijas  
1839. gadā varēja būt apmēram 5000–7000 ticīgo. 
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Ziņas par uniātiem Latgales teritorijā, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā, ir ļoti pieticīgas. Tās neļauj precīzi noteikt nedz 
austrumu rita katoļu parādīšanās un draudžu izveidošanas laiku, nedz ticīgo 
skaitu un to etnisko un sociālo sastāvu. Nav arī dokumentu par draudžu 
iekšējo dzīvi un attiecībām ar latīņu rita katoļiem un pārējām reliģiskajām 
kopienām reģionā. Nepieciešami tālāki pētījumi Krievijas (Sanktpēterburga) un 
Baltkrievijas (Minska) arhīvos, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Senākās ziņas 
arhīvu materiālos par uniātiem Latgalē pagaidām attiecas uz 1761. gadu, tomēr 
visdrīzāk viņi bija dzīvojuši šajā teritorijā jau 17. gs., piemēram, Piedrujā. 18. gs. 
otrajā pusē – 19. gs. sākumā pastāvēja sešas uniātu lauku draudzes; iespējams, 
kādu laiku, periodā no 17. gs. līdz 19. gs. sākumam, eksistēja arī uniātu draudzes 
Daugavpilī un Rēzeknē.

Uniāti Kurzemes un Zemgales hercogistē, 
17. gadsimts – 1795. gads

Pirmie apgabali, kur sāka veidoties uniātu draudzes hercogistē, bija 
Jēkabpils un Ilūkste. 1670. gadā pēc hercoga Jēkaba privilēģijas Holmhofas 
slobodas45 vietā tika nodibināta Jēkabpils (Jakobstadt) pilsēta. Pamatojoties uz 
šo privilēģiju,46 kas atļāva dievkalpojumu brīvu noturēšanu un hercoga mežu 
bezmaksas izmantošanu baznīcu, skolu un hospitāļu būvēšanai,47 uniāti uzreiz 
pēc 1670. gada sāka savas baznīcas celšanu. Līdzekļus ziedoja vietējais tirgotājs 
Jans Verpiehovskis. 1678. gada 15. jūnijā tika pabeigta uniātu svētā Nikolaja 
baznīcas celtniecība. Priesteris, kurš kalpoja šajā baznīcā, bija pakļauts Polockas 
arhibīskapam.48 1713. gadā svētā Nikolaja brālība, kas sastāvēja no latīņu un 
grieķu rita katoļiem, noteica priesterim uzturēšanas līdzekļus.49 Jāatzīmē, ka 
latīņu rita katoļiem savas baznīcas un priestera Jēkabpilī nebija līdz pat 19. gs., 
un no pašas pilsētas dibināšanas viņi apmeklēja uniātu baznīcas, kur pieņēma 
arī sakramentus.50

Nav precīzi zināms, kad Jēkabpilī ieradās svētā Bazilija ordeņa mūki un 
tika dibināts klosteris. Ir saglabājusies svētā Nikolaja uniātu baznīcas metriku 
grāmata, ko 1700. gadā sāka rakstīt baziliāņu mūks Izaja Kozells.51 Tā pagaidām 
ir pirmā rakstītā liecība par baziliāņu klātbūtni pilsētā, kaut gan, iespējams, viņi 
bija apmetušies Jēkabpilī jau pirms tam. Baziliāņu mūku kapitulā, kas norisinājās 
1703. gadā Novogrudokā (tagad Baltkrievijas teritorijā), minēts par ordeņa 
rezidenci Krustpilī, acīmredzot tā bija domāta Jēkabpils.52
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Svētā Nikolaja baznīcas metriku grāmatā 17. gs. sākumā ir atrodami četru 
baziliāņu mūku vārdi,53 bet nav skaidrs, vai viņi uzturējušies pilsētā visi kopā vai 
drīzāk aizvietoja cits citu. 1708. gadā pēc Jēkabpils iedzīvotāju “svinīgās prasības” 
Bazilija ordeņa Lietuvas provinciāls Antonijs Zavadskis atsūtīja uz pilsētu jau 
minēto tēvu Izaju Kozellu, kurš, starp citu, bija Viļņas pontifikālā semināra 
audzēknis. Acīmredzot viņš bija atstājis labu iespaidu uz Jēkabpils iedzīvotājiem, 
ja tieši viņu pilsētnieki gribējuši par savu garīgo tēvu. Tiek uzskatīts, ka šajā 
laikā svētā Nikolaja baznīca un draudze pārgāja baziliāņu aprūpē,54 tomēr vēl 
1710. gadā tur savus pienākumus veica laicīgais priesteris Pēteris Bohuševičs.55 
Arī Livonijas un Kurzemes (Piltenes) bīskapa Poplavska 1710. gada diecēzes 
draudžu baznīcu un kapelu pārskatā Jēkabpilī minēts viens grieķu rita priesteris, 
kurš atzīst bīskapa jurisdikciju (garīgo varu).56

1713. gadā Jans Dominiks Borhs, Kurzemes muižnieks un Ludzas stārasts, 
ziedoja svētā Nikolaja baznīcai māju un zemi, un 1715. gadā tiesā viņš 
apstiprināja dāvinājuma nodošanu svētā Bazilija ordeņa mūkiem.57 Līdz ar to 
1715. gadā tika likti pamati baziliāņu kopienas pastāvīgai eksistēšanai. Pateicoties 
J. D. Borha ziedojumiem, tika uzcelta vēl viena – Dievmātes Patvēruma – uniātu 
baznīca, ko aprūpēja baziliāņi, draudzes skola un hospitālis. 1727. gadā par 
ordeņa līdzekļiem un ziedojumiem tika uzbūvēts baziliāņu klostera komplekss, 
kurā ietilpa piecas istabas: priora (klostera priekšnieka) istaba, trīs mūku celles, 
ēdamzāle, kapliča un saimniecības ēkas. 1787. gadā ar ordeņa un draudzes 
pūlēm tika uzcelta jauna Dievmātes Patvēruma akmens baznīca 1772. gadā 
nodegušās koka baznīcas vietā.58 Toreiz Jēkabpilī un tās apkārtnē bija vairāk 
nekā tūkstotis abu ritu katoļu.59 Baznīcas celšanas laikā dievkalpojumi tika 
noturēti klostera kapličā (oratorium).60 Šī akmens baznīca, kaut arī ļoti sliktā 
stāvoklī, ir saglabājusies līdz pat mūsu dienām un ir pazīstama Jēkabpilī kā 
“uniātu baznīca”.61 1790. gada dokumentos bija minēta arī svētā Nikolaja kapliča, 
kam blakus atradās kapi.62 Atzīmēts, ka kapliča jau ir veca un atrodas grūstošā 
stāvoklī.63 Acīmredzot tā bija 17. gs. celtā pirmā uniātu baznīca.64 Jēkabpils 
pilsētas 1797. gada plānā šī baznīca nosaukta par “veco katoļu baznīcu”, bet 
1830. gada pilsētas plānā – par baziliāņu baznīcu. Dievnams atradās pretī 
pareizticīgo klosterim, blakus vecajam tirgus laukumam.65 Kapsētā līdzās 
baznīcai apbedīšana vairs nenotika.

Ir saglabājušas dokumentāras liecības, ka jau 1691. gadā divi baziliāņu 
mūki, kurus uzaicināja muižnieki Zībergi savā īpašumā, aprūpēja Ilūkstes 
pilsētas un novada uniātus.66 1703. un 1709. gada baziliāņu ordeņa kapitula 



62 valdis francisks plenne

Jēkabpils pilsētas 1797. gada plāns. LVVA, 1679. f., 162. apr., 6662. l.

dokumentos minēti Ilūkstes klosteris un klostera priekšnieku vārdi.67 Jau 
minētajā bīskapa Poplavska 1710. gada dokumentā rakstīts par trim uniātu 
priesteriem, acīmredzot baziliāņiem, kas uzturējās Ilūkstē.68 Klostera materiālais 
stāvoklis bija ļoti trūcīgs, līdz kamēr 1717. gadā Katrīna Zīberga ziedoja līdzekļus 
trīs mūku uzturēšanai.69 Pateicoties Zībergu dzimtas, īpaši Josafata Zīberga, 
ziedojumiem, tika uzcelts klosteris un koka baznīca, kas bija veltīti Dievmātes 
dzimšanai. Nav zināms, kad tika uzcelta baznīca, bet 1750. gada 20. septembrī 
notika Ilūkstes baziliāņu baznīcas iesvētīšanas svētki, tajā piedalījās abu ritu 
garīdzniecība, bet sprediķi lasīja baskāju karmelīts.70 Jans Zībergs 1791. gadā 
ziedoja līdzekļus, lai klosterī varētu uzturēties seši mūki. Kad 1792. gadā nodega 
koka baznīca, 1816. gadā, atkal pateicoties grāfu Plāteru-Zībergu atbalstam, tika 
uzcelta jauna – akmens baznīca.71 1824. gadā bija uzbūvēts arī jauns klostera 
komplekss ar klostera priekšnieka istabu, sešām mūku cellēm, ēdamzāli un arī 
saimniecības ēkām.72
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Jēkabpils un Ilūkstes klosteri bija centri, no kurienes baziliāņu mūki veica 
savu pastorālo un misijas darbu hercogistes teritorijā. Vērts atzīmēt, ka baziliāņu 
darbības lauks bija diezgan plašs. Tā 1761. gada vizitācijas materiāli liecina, 
ka Jēkabpils baziliāņu apkalpotajā teritorijā dzīvo ap 4000 abu ritu ticīgo, bet 
klosterī tajā laikā bija ir trīs tēvi baziliāņi. Nav zināms, cik grieķu rita katoļu 
atradās Ilūkstes baziliāņu klostera aprūpē, vizitācijas dokumenti ziņo, ka Ilūkstes 
draudzē (parafijā) ietilpst 20 000 katoļticīgo, ko apkalpo desmit jezuīti un trīs 
baziliāņu tēvi.73 Tomēr tieši Ilūkstes novadā 18. gs. otrajā pusē – 19. gs. sākumā 
veidojās lauku uniātu draudzes ar savām baznīcām un kapelām. Baziliāņu tēvu 
darbības lauks bija ne tikai uniātu garīgā aprūpe, sakramentu administrēšana, 
draudžu izveidošana un lauku baznīcu celšanas organizēšana, viņi piedalījās, cik 
tas bija viņu spēkos, arī reģiona rekatolizācijā. Šo darbu hercogistē bija sākuši 
jezuīti un katoļticīgie muižnieki 17. gs., un tas nebija iedomājams bez misijas 
vietējo iedzīvotāju – latviešu vidū, kuri pēc hercogistes izveidošanas, vismaz 
formāli, bija luterticīgie. Tā Jēkabpils uniātu klosterī bija latviešu misionāra 
amats (missionarius Linguae Lottavicos), ko 18. gs. 60. gados pildīja baziliāņu 
tēvs Marciāns Cibulskis.74 Tātad latvieši, galvenokārt no Jēkabpils apkārtnes, 
varēja būt austrumu katoļi. Nav šaubu, ka arī kāds no Ilūkstes baziliāņiem 
pārvaldīja latviešu valodu, jo starp Ilūkstes uniātu draudzes locekļiem bija 
latvieši. Tā 1730. gadā viens no Ilūkstes klostera tēviem vēstulē baziliāņu klostera 
priekšniekam Berezvečjā (tagad Baltkrievijas teritorijā) raksta, ka viņiem ļoti 
vajadzīgs latviešu mūks, tāpēc ka pie viņiem ir daudz latviešu.75 Iespējams, ka 
vismaz daļa latviešu kļuva par grieķu rita katoļiem jaukto laulību rezultātā, jo 
Ilūkstes novads jau tajā laikā izcēlās ar raibo konfesionālo un nacionālo sastāvu, 
citi bija konvertēti no luterisma.

Arī vietējā muižniecība zināja un cienīja svētā Bazilija ordeni. Kurzemes 
aristokrātija ne tikai materiāli atbalstīja tā darbību, kā to darīja Borhi un Zībergi, 
bet slaveno vietējo muižnieku dzimtu pārstāvji arī paši iestājas svētā Bazilija 
ordenī, dodot tam priekšroku citu katoļu garīgo ordeņu starpā. Tā 1739. gadā 
Jēkabpils baziliāņu klosterī darbojās tēvs Ipolits Felkerzambs (Felkerzāms), 
pazīstamu Baltijas muižnieku dzimtas pārstāvis.76 Iespējams, baziliāņu mūks 
bija arī Gedeons Mēdems no slavenas Kurzemes muižnieku dzimtas, kurš 
konvertējās no luterisma un 1726. gadā iestājas Viļņas pontifikālajā seminārā.77

Baziliāņu klosteri bija vietējie izglītības centri, jo Ilūkstē un Jēkabpilī baziliāņi 
organizēja draudzes skolas.78 Pie klosteriem pastāvēja arī bibliotēkas. Pēc  
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1839. gada nodošanas aprakstiem klosteru bibliotēkās Jēkabpilī bija 109, bet 
Ilūkstē – 129 sējumu. Lielāko šo krājumu daļu veidoja Svētie raksti dažādas 
valodās, teoloģiskas, askētiskas un homilētiskas grāmatas, bet bija arī daudz 
filozofijas, vēstures (Jēkabpilī – pat 11), ētikas, poētikas un retorikas un pat 
matemātikas grāmatas, klasiskie autori, piemēram, Cicerons. Jēkabpils bibliotēkā 
vairākas grāmatas bija vācu valodā (tādas bija 18).79 Protams, salīdzinājumā 
ar jezuītu bibliotēku hercogistes galvaspilsētā Jelgavā, kur glabājās ap 1500 
grāmatu, baziliāņu tēvu krājumi neizskatās tik nozīmīgi, bet salīdzinājumā ar 
Skaistkalnē un Kuldīgā jezuītu atstātajām bibliotēkām, kurās bija attiecīgi 184 
un 180 sējumu,80 un ņemot vērā nelielo baziliāņu mūku skaitu, viņu ieguldījums 
izglītības izplatīšanā šķiet pārliecinošs.

1761. gada vizitācijas dokumentos, ko veica Livonijas un Kurzemes (Piltenes) 
diecēzes pārstāvis kanoniķis Jēkabs Štoltmans, izņemot baziliāņu tēvus Jēkabpilī 
un Ilūkstē, bija minēti trīs cilvēki katrā klosterī (kopā seši), noradīts arī viens 
uniātu draudzes priesteris, kurš kalpo Ilūkstes novadā,81 diemžēl dokumentā 
draudze nav nosaukta, bet, iespējams, tās bija Fabianova.

Pēc pirmās Polijas-Lietuvas valsts dalīšanas 1772. gadā bija sadalīta arī lielā 
un senā Polockas arhidiecēze. No tām diecēzes teritorijām, kas bija palikušas 
Žečpospolitas sastāvā, tika izveidota Polijas-Polockas diecēze, kurā ietilpa arī 
hercogistes zemes. Šīs diecēzes 1789. gada vizitācijas dokumentos Kurzemē 
minētas sešas uniātu lauku kapličas Fabianovā, Červonkā, Salienā, Sīķeles muižā, 
Kaplavā un Engelsbergā, kas atrodas Braslavas dekanāta sastāvā.82

1790.–1792. gadā kanoniķis Goldbergers veica Kurzemes hercogistes un 
Piltenes apgabala katoļu draudžu vizitāciju. Šīs vizitācijas dokumentos bez 
Jēkabpils un Ilūkstes klosteriem un baznīcām bija minēti arī lauku uniātu 
dievnami (oratorium) Kaplavā, Červonkā, Jakubovā (Ilgen, Ilgas muiža), 
Salienā, Fabianovā (Janovka), arī Engelsbergā.83 Salienas baznīcas priesteris 
apkalpoja arī kapelas Sīķeles muižā un Kulakovā (dokumentā Kulakovska), 
kas bija Molu (von der Mohl) dzimtu īpašumi.84 Materiālos atrodas informācija 
par Kuremuižas (Kurcuma muiža) baznīcu (tagad Kščeva, 19. gs. lietots 
nosaukums Hrščeva) kas bijusi Laucesas Romas katoļu draudzes filiāle. Pēc 
vizitācijas datiem tur dzīvoja ap 1000 abu ritu katoļu, tomēr latīņu rita ticīgie 
bija vairākumā.85 Draudzi apkalpoja baziliāņu tēvs. Acīmredzot ar laiku 
situācija mainījusies par labu grieķu rita ticīgiem, jo 19. gs. sākumā Hrščevas 
draudze jau ietilpa Kurzemes uniātu dekanāta sastāvā. Diemžēl ticīgo skaits 
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noradīts tikai draudzēm Jēkabpilī (400 latīņu un 200 grieķu rita), Kaplavā  
(47 latīņu un 68 grieķu rita), Engelsbergā (600 dvēseļu) un Kuremuižā. Pārējiem 
ticīgo skaits nav norādīts, tikai atzīmēts, piemēram, ka Salienas draudze bija 
daudzskaitlīga (multo plures), tāda acīmredzot ir bijusi arī Ilūkstes draudze. 
Fabianovas, Červonkas un Jakubovas draudzes lielums nav zināms. Gandrīz 
visas draudzes pēc sastāva bija jauktas, un latīņu rita ticīgie, pēc vizitācijas 
materiāliem, dominēja Jēkabpilī un Kuremuižā, pārējiem šīs proporcijas nav 
zināmas.86 Līdz ar to noteikt uniātu skaitu šajā laikā gandrīz nav iespējams. 
Saliekot kopā visus četrām draudzēm norādītos datus, iegūstam 2315 
dvēseles. Pieņemot, ka pārējās piecās draudzēs ir vismaz tikpat daudz cilvēku, 
ticīgo skaits būtu ap 5000, no viņiem grieķu ritam varētu piederēt ap 2000– 
2500 ticīgo. Bet tas, protams, ir tikai minējums. Izņemot jau nosauktos, ir ziņas 
arī par citiem uniātu dievnamiem. Netālu no Červonkas – Tartakā 1785. gadā 
par Salienas draudzes locekļu līdzekļiem bija uzcelta neliela filiālbaznīca.87 
Vēstures literatūrā minēts, ka 18. gs. otrajā pusē pastāvēja uniātu baznīca 
Matulišķos (netālu no Vecbornes).88 Tomēr drīzāk šis dievnams bija latīņu 
kapliča, kur notika arī uniātu dievkalpojumi.89

1798. gadā bija atjaunota Katrīnas II valdīšanas laikā likvidētā Brestas diecēze. 
Acīmredzot tieši šajā laikā bija izveidots austrumu katoļu Kurzemes dekanāts, 
kurā ietilpa jau minētās draudzes un dievnami un kas bija pakļauts atjaunotai 
diecēzei. Dekanāta priesteri apkalpoja arī Mankoviču draudzi tagadējā Lietuvas 
teritorijā.90 Vēlāk, kad 1809. gadā bija izveidota neliela Lietuvas-Viļņas diecēze, 
Kurzemes dekanāts bija pakļauts tai.

Vēl hercogistes pastāvēšanas laikā 18. gs. otrajā pusē Jēkabpils baziliāņiem 
nācās sastapties ar konfrontāciju no pareizticīgo (neuniātu) mūku puses.91 Tajā 
laikā uniāti skaitliskā ziņā dominēja pilsētā, pilsētas galva un maģistrāta locekļi 
pārsvarā bija uniāti.92 Uniātu skaita pieaugšana, cik var spriest, bija saistīta ar 
baziliāņu misijas darbu starp neuniātiem, vismaz tā to traktēja pareizticīgo Svētā 
Gara klostera mūki un, domājams, tā arī bija.93 Tas izraisīja pareizticīgo mūku 
neapmierinātību, un viņi vērsās gan pie hercoga, gan pie Pēterburgas varas 
orgāniem, gribēdami panākt baziliāņu tiesību ierobežošanu, apvainojot uniātus 
pareizticīgo klosteru zemes īpašumu piesavināšanā. Pēdējais, iespējams, bija 
saistīts ar bijušo pareizticīgo pilsētnieku, kas bija pievienojušies ūnijai, velēšanos 
pārrakstīt iepriekšējos dāvinājumus pareizticīgo klosterim baziliāņu klostera 
labā. Šajā laikā, kad Kurzemes hercogiste atradās pieaugošā Krievijas impērijas 



67uniāti latvijas teritorijā 17.–19. gadsimtā

iespaidā, šādām sūdzībām bija lielas izredzes būt uzklausītām. Lietā iesaistījās 
arī Krievijas impērijas sūtnis Jelgavā. Lai nomelnotu baziliāņus arī politiski, 
pareizticīgo mūki nevairījās no kompromitējošu ziņojumu rakstīšanas.94 
Bija izveidota komisija, lai atrisinātu šo lietu, tomēr šīs komisijas darbība 
pareizticīgos neapmierināja.95 Taču jau drīz sekoja trīs Polijas-Lietuvas valsts 
dalīšanas, kā rezultātā Baltkrievijas, Lietuvas un arī Latvijas uniāti kļuva par 
Krievijas impērijas pavalstniekiem.

Kurzemes guberņas uniāti Krievijas 
impērijā, 1795.–1839. gads

Neraugoties uz to, ka pēc 1793. gada Grodņas traktāta, kas sankcionēja 
otro Žečpospolitas dalīšanu, abu ritu katoļticīgiem tika garantēta ticības 
brīvība, jau Katrīnas II valdīšanas laikā sākās pirmās plašās uniātu vajāšanas.  
1795. gadā bija likvidētas visas uniātu diecēzes Krievijas impērijā, izņemot 
Polockas arhidiecēzi. Šajā procesā tika iesaistīta gan administrācija, gan, ja tas 
bija nepieciešams, īpaši jauno pareizticīgo draudžu organizēšanā, arī policijas 
spēks un armijas komandas.96 Pēterburgas valdība neslēpa, ka šie pasākumi 
vērsti uz “ērtāko ūnijas likvidāciju” (к удобнейшему искоренению Унии), un 
jebkura pretošanās šai politikai tika kriminalizēta.97

Protams, Katrīna II uniātu jautājumu uztvēra nevis reliģiski, bet politiski. 
Valdnieces attieksmi pret pareizticību raksturo kaut vai Melisino projekts, kas 
paredzēja valsts Pareizticīgo baznīcu pilnīgi reformēt protestantisma garā.98 
Pareizticība tika uztverta valstiskā garā kā lojalitātes apliecinājums Krievijas 
impērijai un rietumu guberņu iedzīvotāju integrācijas pamats, ņemot vērā arī 
politisko situāciju reģionā, proti, 1794. gada Kostjuško sacelšanos.

Kurzemes uniātus šis vajāšanu vilnis gandrīz nebija skāris, jo līdz 1795. gadam 
Kurzemes un Zemgales hercogiste vismaz formāli bija patstāvīga, bet 1796. gadā 
tronī nāca imperators Pāvils I, kurš pārtrauca Katrīnas II represiju politiku pret 
uniātiem. Tieši pēc 1795. gada pastiprinājās baltkrievu ieceļošana Kurzemē, ko 
veicināja hercogistes pievienošana Krievijas impērijai,99 un viens no iemesliem 
bija uniātu vajāšana Baltkrievijas teritorijā Katrīnas II laikā. Tas palielināja 
uniātu skaitu Kurzemes guberņā, un 19. gs. sākumā tika organizētas jaunas 
uniātu draudzes un celtas baznīcas. 1800. gadā ar muižnieces Evas Felkerzāmas 
gādību bija uzcelta baznīca un izveidota draudze Skrudalienā, bet 1815. gadā 
Hrščevā (Kščeva), pateicoties grāfa Simona Zabellas līdzekļiem, uzbūvēta jauna 
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baznīca.100 Uniātu skaits ar laiku kļuva tik ievērojams, ka Kurzemes guberņas 
Ilūkstes novadu, kas tajā laikā ietilpa Sēlpils apriņķī, 19. gs. sākumā citreiz sauca 
par “uniātu novadu” (униатская сторона).

Pēc 1816. gada dvēseļu revīzijas datiem Jēkabpils klosterī dzīvoja seši baziliāņu 
mūki (pieci priesteri un viens diakons), bet Ilūkstē – četri mūki (visi priesteri), 
kas apkalpoja vietējās draudzes. Kurzemes guberņas Sēlpils apriņķī pastāvēja 
piecas lauku draudzes Salienā, Kaplavā, Hrščevā, Skrudalienā un Fabianovā. 
Kaplavas draudzi apkalpoja divi priesteri, pārējās – pa vienam.101 Tātad kopā 

Jēkabpils uniātu baznīcas fasāde. Remonta projekts. 1830. gads. 
LVVV, 2728. f., 2. apr., 267. l., 189., 190. lp.
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bija 10 baziliāņu un seši draudzes priesteri, kas ir diezgan ievērojams skaits 
visai nelielam Kurzemes dekanātam. Salīdzinājumam jāatzīmē, ka, piemēram,  
1830. gadā Pareizticīgo baznīcai Kurzemes guberņā bija tikai divas draudzes 
Jelgavā un Jēkabpilī (pareizticīgo klosteris Jēkabpilī jau bija beidzis pastāvēt) 
ar diviem priesteriem un diviem diakoniem.102 Visi uniātu priesteri, pēc  
1819. gada datiem, bija ieguvuši tam laikam labu izglītību. Nerunājot par 
baziliāņiem, kas bija Uniātu baznīcas elite, arī visi diecēzes priesteri Kurzemes 
dekanātā bija beiguši garīgo semināru vai baziliāņu klostera vidusskolu. Šajās 
skolās 19. gs. sākumā pasniedza tādus priekšmetus kā teoloģiju, vēsturi (Baznīcas 
un vispārējo), matemātiku, fiziku, retoriku, poētiku, jurisprudenci, ģeogrāfiju, 
latīņu, poļu, franču un krievu valodu.103

1834. gada revīzijas dati parāda jau mazāku baziliāņu skaitu, pa trim 
priesteriem Jēkabpilī un Ilūkstē, tātad kopā seši mūki. Tas skaidrojams ar 
represijām, kas skāra baziliāņus, jo valdība apvainoja ordeni par piedalīšanos 
1830. gada sacelšanās. Bija likvidēts ordeņa priekšnieka amats, konfiscēti īpašumi 
un slēgts novicināts, neļaujot uzņemt ordenī jaunus locekļus.104 Lauku draudžu 
skaits saglabājās bez izmaiņām, proti, pastāvēja jau minētās draudzes Salienā, 
Kaplavā, Hrščevā, Skrudalienā un Fabianovā, ko apkalpoja pieci priesteri.105 
Tātad 1834. gadā Kurzemes dekanātā bija seši baziliāņu un pieci draudzes 
priesteri. No diecēzes priesteriem, kas kalpoja dekanātā, īpaši jāzīmē Kotlinsku 
priesteru dinastijas pārstāvji. Garīdznieki no šīs dzimtas šajā laikā vienlaikus 
apkalpoja trīs draudzes Kaplavā, Skrudalienā un Hrščevā, tātad gandrīz pusi 
dekanāta draudžu un lielāko daļu lauku draudžu. Viens no pieciem diecēžu 
priesteriem Jans Kotlinskis Kaplavā dzīvoja celibātā, parējiem bija ģimene. Arī 
Kurzemes dekanātā bija vērojama tradīcija, ka tēva kalpošanas vietu mantoja 
dēls. Tā Salienas draudzē pēc tēva priestera Filipa Lečicka nāves kalpošanu 
turpināja viņa dēls priesteris Anselms Lečickis.106 Šāds draudzes un priesteru 
skaits bez izmaiņām saglabājas līdz 1839. gadam Ticīgo skaits visās septiņas 
uniātu draudzes, pēc 1841.–1842. gada datiem, uzreiz pēc ūnijas likvidācijas 
bija 3585 cilvēki.107 Taču šeit jāņem vērā, ka daudzi uniāti tajā laikā jau bija 
pārgājuši latīņu ritā, un tāpēc sākotnēji netika uzskaitīti, vēlāk noskaidrojās, 
ka šo ticīgo skaits bija ap 933 cilvēkiem. Tātad austrumu rita katoļu skaits 
Kurzemes dekanātā pirms 1839. gada bija ap 4500 ticīgo.108 Pēc sociāla sastāva 
tie bija galvenokārt zemnieki, bet bija arī pilsētnieki, māju īpašnieki (мещане 
однодворцы), pirmkārt Jēkabpils pilsētas un Ilūkstes miesta iedzīvotāji, un 
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atsevišķi sīkmuižniecības (šļahtas) pārstāvji, piemēram, Ilūkstes draudzē tādi 
minēti četri cilvēki, bet Kaplavas draudzē 11.109

18. gs. beigās – 19. gs. sākumā sakās uniātu masveida pāriešana latīņu ritā. 
Katrīnas II valdīšanas laikā bija izplatīts uzskats, ka Krievijas impērijā varēs 
pastāvēt tikai Pareizticīgo un Romas katoļu baznīca, to veicināja gan vajāšanas 
un Pēterburgas valdības nostāja, gan netieši arī Katrīnas II ieceltā Romas katoļu 
Mogiļevas arhibīskapijas arhibīskapa Sestženceviča ambīcijas, kurš gribēja kļūt 
par metropolītu visiem Krievijas impērijas abu ritu katoļiem.110 Kaut gan Pāvila I 
un Aleksandra I valdīšanas gados uniātu stāvoklis uzlabojās un pēc vajāšanām 
lielākai daļai ticīgo izdevās atriezties atpakaļ ūnijā, bija atjaunotas dažas uniātu 
bīskapijas un pat Uniātu baznīcas metropolija (1806. g.),111 tomēr uzticēšanās 
cara valdībai nebija un pāriešanā latīņu ritā turpinājās. Piemēram, 1838. gadā 
Baltkrievijas bīskaps Vasīlijs Lužinskis rakstīja Kurzemes gubernatoram, ka no 
880 cilvēku lielās Salienas uniātu draudzes puse pārgājusi latīņu ritā.112 

Ūnijas likvidācija Krievijas impērijā 
1839. gadā un tā sagatavošanas process

Otrs posms ūnijas likvidēšanā attiecas uz imperatora Nikolaja I valdīšanas 
laiku, kad saskaņā ar impērijas ideoloģijas pamatprincipiem, ko bija formulējis 
cara valdības izglītības ministrs grāfs Sergejs Uvarovs, pareizticībai bija atvēlēta 
impērijas politiskās un reliģiskās konsolidācijas loma. Valsts līmenī Pareizticīgo 
baznīca bija valdoša (господствующая) citu atļauto (терпимые) baznīcu 
starpā. Pareizticībai vienīgai bija jāreprezentē Bizantijas slāvu kristīgā tradīcija 
impērijā. Konkurenti šajā ziņā bija impērijā samērā daudzskaitlīgie uniāti un 
vecticībnieki, līdz ar to neizbēgami sekoja viņu vajāšanas.

Atšķirībā no Katrīnas II brutālās politikas Nikolaja I laikā ūnijas likvidācija 
tika īstenota pakāpeniski no 1827. līdz 1839. gadam. Šajā periodā tika realizēti 
pasākumi, kam vajadzēja sagatavot Uniātu baznīcas likvidāciju. Šie pasākumi 
bija vērsti divos virzienos.

Pirmkārt, vajadzēja nošķirt abu ritu katoļu kopējo reliģisko dzīvi. Kā 
atzīmēja Viļņas Romas katoļu bīskaps 1840. gadā, pirms ūnijas likvidācijas 
uniātu priesterus, īpaši svētkos, aicināja Romas katoļu baznīcās, lai palīdzētu 
latīņu priesteriem pieņemt grēksūdzes, un otrādi: latīņu priesteri celebrēja 
grieķu rita baznīcās, atstājot konsekrētus komunikantus, lai uniātu priesteri 
pēc tam varētu tos izmantot latīņu rita ticīgo komūnijai.113 Kurzemes guberņas 
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teritorijā Jēkabpilī un Augšzemē katoļu draudzes bieži vien bija jauktas, un 
abu ritu katoļi griezās pie priestera, kurš tajā laikā bija sasniedzams, respektīvi, 
tuvāks, neatkarīgi no rita. Kurzemes uniātu dievnamos celebrēja latīņu priesteri 
un otrādi.114 Tāda pati situācija bija raksturīga arī Latgalei un šim reģionam 
vispār. Tagad valsts vara gribēja tam darīt galu un izolēt Uniātu un Romas 
katoļu baznīcu.

1827. gadā bija izveidota jauna atsevišķa Uniātu baznīcas pārvaldes iestāde – 
Grieķu uniātu kolēģija.115 Vēlāk, 1837. gadā, vēl pirms Uniātu baznīcas 
oficiālās likvidācijas, šī kolēģija tika pakļauta Pareizticīgo baznīcas sinodes 
oberprokuroram,116 kas bija absurdi no Baznīcas likumu (kanonu) viedokļa, bet 
skaidri parādīja šo pārveidojumu mērķi. Visas uniātu bīskapijas tika likvidētas, 
to vietā bija izveidotas divas – Baltkrievijas un Lietuvas bīskapija. Austrumu 
rita katoļi, kas atradās Kurzemes guberņas un Latgales teritorijā, bija pakļauti 
Baltkrievijas bīskapam.

Viena no šim procesam raksturīgajām iezīmēm bija pašu uniātu darbinieku, 
kas dažādu iemeslu dēļ atbalstīja cara politiku, izmantošana. Tādi bija bīskapi 
Jāzeps Semaško un Vasīlijs Lužinskis, kas tikai nomināli skaitījās uniāti, bet 
faktiski jau bija atkrituši no katoļticības. Šie bīskapi realizēja abu ritu katoļu 
separācijas politiku.

Sakarā ar to, ka Kurzemes uniātu salīdzinājumā ar Baltkrievijas uniātiem 
nebija daudz117 un viņi dzīvoja tālāk no bīskapijas centra, Kurzemes guberņā šīs 
pārmaiņas izjuta vēlāk, tikai 19. gs. 30. gadu otrajā pusē. Viens no šīs politikas 
piemēriem bija 1837. gada notikumi Jēkabpils baziliāņu klosterī, kad tika atklāts, 
ka klostera kapelā celebrē latīņu rita priesteri, bet paši baziliāņi veic liturģiskas 
darbības latīņu ritā (aizlūgumi par mirušiem u.c.). Notika izmeklēšana, un 
klostera priekšnieks tika sodīts.118 Jau tajā laikā prāvestiem bija uzdots meklēt 
un sastādīt to uniātu sarakstus, kas praktizē latīņu ritā, lai atgrieztu viņus atpakaļ 
grieķu ritā.119

Otrs svarīgs ūnijas likvidācijas sagatavošanas virziens bija tā sauktā austrumu 
rita atjaunošanas politika. Uniātu baznīcā laika gaitā izveidojās sava liturģiskā 
tradīcija ar aizguvumiem no latīņu rita liturģiskās prakses, turklāt ukraiņu 
un baltkrievu liturģiskā tradīcija atšķīrās no Maskavas baznīcas tradīcijas vēl 
pirms Brestas ūnijas noslēgšanas 1596. gadā. Atsaucoties pat uz Romas pāvesta 
rīkojumiem par austrumu liturģisko tradīciju ievērošanu,120 cara valdība realizēja 
uniātu liturģiskās tradīcijas revīziju, kas faktiski nozīmēja tā sauktā sinodālā rita 
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ieviešanu, identisku tam, ko lietoja Krievijas Pareizticīgo baznīca. Šajā uniātu 
rita “atjaunošanā” ietilpa gan liturģiskās telpas rekonstrukcija – ikonostasu 
ierīkošana, sānu altāru un ērģeļu likvidācija u.c., gan izmaiņas liturģiskajās 
darbībās pēc Pareizticīgo baznīcā lietotām liturģiskajām grāmatām un paražām. 
Tieši šī valdības politika izraisīja lielāko neapmierinātību ticīgās tautas un 
garīdzniecības vidū. Kaut gan valdība mēģināja uzsvērt, ka pārmaiņas skar 
tikai rituālo pusi un ka tas nozīmē atgriešanos pie vecām tradīcijām, tā gribēja 
novērst uzmanību no tā, ka patiesībā notiek Uniātu baznīcas kanoniskā statusa 
maiņa un tiek prasīta atsacīšanas no katoliskās mācības. “Maskavas” liturģisko 
grāmatu ieviešana izsauca lielu pretestību uniātu garīdzniecībā. Daudzi priesteri 
uzskatīja, ka izmaiņas liturģiskajos tekstos, piemēram, liturģijas laikā vairs netiek 
pieminēts Romas pāvests, faktiski nozīmēja reliģijas maiņu.121

Kurzemes uniātu dekanātā šīs izmaiņas aktīvi sāka ieviest tikai 1838. gadā. 
Rīgas ģenerālgubernators barons Kārlis Magnuss fon der Pālens saņēma no 
Sinodes virsprokurora grāfa Protasova slepenu rīkojumu pastiprināt uzraudzību 
Sēlpils apriņķī un novērst jebkādu pretdarbību Uniātu baznīcas pārveidošanai 
un sinodālā rita ieviešanai. Tādu pašu rīkojumu ģenerālgubernators nosūtīja 
Kurzemes gubernatoram.122

Tomēr Kurzemes guberņas Uniātu baznīcas pārveidošana un apgādāšana 
ieilga gan draudžu nabadzības dēļ, gan muižnieku dažādu iemeslu izraisītās 
nevēlēšanās dēļ dot šim nolūkam līdzekļus, jo valsts uzņēmās nepieciešamības 
gadījumā šīs liturģiskās reformas materiāli atbalstīt tikai valsts muižās. Daži 
muižnieki, kā, piemēram, muižniece Doroteja Komarovska, kuras īpašumos 
atradās Kaplavas baznīca, nevēlējas to darīt reliģiskās pārliecības dēļ, jo bija 
katoliete.123 Šī “pārveidošana” turpinājās jau pēc ūnijas oficiālas likvidācijas 
19. gs. 40. gados, liturģisko inventāru bijušajām uniātu baznīcām ziedoja pat 
baznīcas no Maskavas.124 Iespējams, tieši tāpēc, ka šis reformas norisinājās lēni 
un notika jau pašas ūnijas likvidācijas priekšvakarā, tās nepaspēja radīt aktīvu 
pretestību starp ticīgiem, kā tas bija Baltkrievijas teritorijā, un tā izpaudās tikai 
pēc 1839. gada.

Uniātu vajāšanas un pretošanās Kurzemes guberņā

Ūnijas likvidācijas sagatavošanas ietvaros, kas īpaši intensīvi norisinājās 
1834.–1839. gadā, notika aktīva uniātu garīdzniecības ietekmēšana ar mērķi 
panākt piekrišanu gaidāmajai “apvienošanai” ar Pareizticīgo baznīcu. Ar 
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Baziliāņu tēva Aleksandra Voinovska 
zīmogs. 1832. gada aprīlis. Uz zīmoga 
attēloti iniciāļi XAW, kas nozīmē pries-
teris (burts X ir vārda ksiądz saīsinājums) 

Aleksandrs Voinovskis. LVVA, 2728. f., 
2. apr., 267. l., 369. lp.

Uniātu priestera Teofila Maļatoviča zīmogs. 
1839. gada janvāris. Uz zīmoga redzama 
monogramma, kas savieno M un T burtu, 
uzraksts gar zīmoga malu ir senas latīņu 
himnas pirmie vārdi Salve, Regina, Mater 

misericordiae. LVVA, 6550. f., 1. apr., 
300. l., 28., 29. lp.

katru bīskapu runāja atsevišķi, ar solījumiem un draudiem mēģinot panākt 
garīdznieku piekrišanu, ko vajadzēja apliecināt ar savu parakstu. Līdz  
1838. gadam 1305 garīdznieki un mūki bija devuši piekrišanu, bet 593 atteicās 
“dot parakstu”.125 1839. gada 12. februārī notika tā sauktais Polockas baznīcas 
koncils, kurā bija parakstīts no Pēterburgas atvestais “apvienošanas akts” ar 
Pareizticīgo baznīcu un nodots Sinodei. 25. martā to apstiprināja imperators 
Nikolajs II ar savu rīkojumu.126 Līdz ar to Uniātu baznīca Krievijas impērijā 
bija likvidēta, palika tikai Holmas bīskapija Polijas teritorijā, ko valsts likvidēja 
1875. gadā. Tomēr bija paredzēta noteikta kārtība šī lēmuma realizēšanai. 
Bīskapi iepazīstināja ar imperatora rīkojumu dekānus (patiesībā jau toreiz 
viņus pēc pareizticības parauga sauca “благочинные”), tie savukārt prāvestus, 
kas jau bija devuši piekrišanu pievienošanai. Prāvestiem bija jāsagatavo 
savas draudzes ticīgie gaidāmajām pārmaiņām. Šajā laikā tie, kuri joprojām 
neatbalstīja ūnijas likvidāciju un negribēja mainīt savu nostāju, tika atcelti 
no amatiem un aizsūtīti uz klosteriem Krievijas iekšējās guberņās. Tikai ar  
1839. gada 1. oktobra Senāta rīkojumu bija pasludināta grieķu unītu un 
Pareizticīgo baznīcas “pilnīga apvienošana”, un ar šo brīdi bija aizliegts lietot 
“šo grieķu unītu nosaukumu”.127
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1839. gada pavasarī ūnijas likvidācijas pēdējais posms sasniedza arī 
Kurzemes guberņu. Aprīlī Jēkabpils un Ilūkstes baziliāņu klosteru priekšniekiem 
Heraklijam Lebelam un Mihailam Strželeckim, kas nepiekrita “apvienošanai” 
ar Pareizticīgo baznīcu un negribēja mainīt savu nostāju, bija pavēlēts ierasties 
Polockā, kur viņi nonāca stingrā uzraudzībā.128 Vēlāk nepakļāvīgie baziliāņi tika 
izsūtīti uz klosteri Kurskā (tagad Krievijas teritorijā).129 Uz Jēkabpils klosteri 
uzraudzībai izsūtīja bijušo Tadulinas (tagad Baltkrievijas teritorijā) klostera 
priekšnieku Silvestru Bukovski, kas atteicas pieņemt pareizticību un sava ordeņa 
likvidāciju.130 Šajā laikā Kurzemes gubernators saskaņā ar Krievijas impērijas 
Iekšlietu ministrijas Garīgo lietu departamenta rīkojumu lika guberņas policijas 
priekšniekiem un pilskungiem jeb hauptmaņiem slepeni novērot vietējos Romas 
katoļu priesterus.131

Jaunais Jēkabpils klostera priekšnieks Aleksandrs Voinovskis 1839. gada 
augustā sūdzējās bīskapam Polockā, ka pilsētas uniāti un Romas katoļi viņu 
apvainojuši nodevībā, un prasīja pieņemt pret viņiem mērus. Sašutumu 
Jēkabpils iedzīvotājos izsauca A. Voinovska, bijušā baziliāņu mūka, konversācija 
pareizticībā.132 Notika izmeklēšana, un, kaut gan neizdevās pierādīt pilsētnieku 
“nepieklājīgo uzvedību”, Kurzemes guberņas administrācija atskaitījās Rīgas 
ģenerālgubernatoram K. M. fon der Pālenam, ka katoļi tiek “stingri ietekmēti” 
un viņiem atgādināts, ka pretdarbošanās gadījumā tiks pieņemti stingri mēri.133 
Vēl viens neapmierinātības gadījums šajā pašā laikā konstatēts Skrudalienā. 
Astafijs Moložavijs, kurš bija atsūtīts no Perebrodjes (tagad Balkrievijas 
teritorijā), lai pildītu ponomara, baznīcas kalpotāja, pienākumus Skrudalienas 
draudzē, stāstīja vietējiem iedzīvotājiem, ka viņa dzimtajā ciemā neatzina 
priesteri, kurš “deva parakstu” (tātad bija piekritis pāriešanai pareizticībā), 
kas samulsināja ticīgos. Acīmredzot vietējiem lauku iedzīvotājiem atšķirībā no 
pilsētniekiem nebija informācijas par procesiem, kas notiek Uniātu baznīcā, jo 
baznīcu pārkārtošana reāli vēl nebija viņus sasniegusi. Skrudalienas prāvests, 
sūdzoties Polockas konsistorijā, rakstīja, ka pat viņa paša mājkalpotāji izvairījās 
no grēksūdzes, jo viņš bija tas, kas parakstu deva. A. Moložavijam piesprieda 
mēnesi “melnos darbus” pie vietējā prāvesta,134 bet par draudzes ticīgiem nekas 
nebija pateikts. Jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar Latgales priesteriem Kurzemes 
dekanātā nav zināma pretestība no diecēzes priesteru puses, izņēmums bija jau 
minētie baziliāņi.
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Pēc ūnijas formālās likvidācijas sākās diezgan ilgstošs deunizācijas process, 
jo bijušos uniātus, kam bija savas reliģiskās un kultūras tradīcijas, vajadzēja 
piesaistīt Krievijas pareizticībai. Uniātu pretdarbību šim procesam var nosacīti 
sadalīt aktīvajā un pasīvajā pretestībā. Aktīvā pretošanās izpaudās pāriešanā 
latīņu ritā, lai saglabātu savu katolisko identitāti.

Vēl 1827. gadā, lai atrisinātu jautājumu par uniātiem, kas bija pārgājuši 
latīņu ritā, bija nolemts veidot komisijas no Romas katoļu un uniātu priesteru 
pārstāvjiem. Līdz ar to uniātu priesteriem tika uzdots sastādīt šādu latīņu ritā 
pārgājušo ticīgo sarakstus. Tomēr reāli lieta iekustējās tikai 1836. gadā, neilgi 
pirms ūnijas likvidācijas. Pēc 1839. gada notikumiem šis process radikāli 
mainīja savu būtību, jo tagad bijušos uniātus gribēja piespiest atgriezties ne 
tikai austrumu ritā, bet citā konfesijā, proti, pareizticībā. Šis moments, protams, 
netika akcentēts, bet uzsvērts, ka ticīgie atgriežas savā dzimtajā baznīcā. Pēc 
Iekšlietu ministrijas 1842. gada 17. aprīļa rīkojuma sākās šo cilvēku rūpīga 
meklēšana, izmantojot esošās metriku grāmatas un ticīgo sarakstus, ko 
tagad bija pavēlēts sastādīt Kurzemes guberņas Romas katoļu priesteriem.135 
Šo cilvēku skaits nemitīgi pieauga, jo bija noteiks, ka visiem uniātiem, kas 
pēc 1798. gada ir pārgājuši “latīņos”, bija “jāatgriežas” pareizticībā. No otras 
puses, pieauga arī bijušo uniātu skaits, kas vairs neapmeklēja savas jau oficiāli 
pareizticīgo baznīcas, bet piedalījās dievkalpojumos Romas katoļu baznīcās. Pēc  
1836. gada saraksta Ilūkstes draudzē tādu bija 12, pēc 1842. gada saraksta – 
62, bet 1866. gadā – 183 ticīgie un vēl 35 ticīgie iekļuva “strīdīgo” sarakstā, 
jo bija problemātiski noskaidrot viņu piederību bijušajai Uniātu baznīcai.136 
Jau 1840. gadā tika ierosināta lieta par Ilūkstes draudzes locekļiem ar mērķi 
piespiest apmeklēt savu, nu jau pareizticīgo baznīcu. Visus šos ticīgos izsauca 
Ilūkstes pilskunga (hauptmaņa) tiesā un pēc pārliecināšanas (убедительного 
увещевания) pieprasīja “atgriezties” Pareizticīgo baznīcā. Kā vēlāk ziņoja 
pilskungs (hauptmanis) fon Taube, no 62 cilvēkiem tikai 22 deva piekrišanu.137 
Iemeslu, kāpēc viņi ne par ko neapmeklēs Grieķu krievu baznīcu, ticīgie minēja 
“izmaiņas”, kas bija notikušas viņu kādreiz dzimtajā Uniātu baznīcā.138 Protams, 
šeit domātas pirmkārt ārējas liturģiskās izmaiņas, kas ir vieglāk pamanāmas, 
bet, domājams, ticīgie gribēja ar to izteikt savu piederību Katoliskajai Baznīcai.

Pēc 1843. gada Polockas konsistorijas rīkojuma šādus nepakļāvīgos uniātus 
pēc “pārliecināšanas” tiesā vajadzēja ar policijas palīdzību nogādāt konsistorijā 
tālākai pārliecināšanai. Taču šeit jāņem vērā, ka Kurzemes guberņas ierēdņi, 
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pēc ticības galvenokārt luterticīgie, nevarēja īpaši dedzīgi strādāt Pareizticīgo 
baznīcas ietekmes palielināšanas labā. To saprata arī augstākā vara, prasot, lai 
ar to nodarbotos kāds pareizticīgs ierēdnis. Kā norādīja Kurzemes gubernators, 
viņiem tādu neesot, un, ja iespējams, tad sūtīšot kādu no Rīgas.139 Tomēr bija 
jāiztiek ar saviem spēkiem, kaut gan varas bažas izrādījās pamatotas. Kad par 
Ilūkstes hauptmani 1843. gadā kļuva Edvards fon Bolšvings, viņš atļāva uniātiem 
pašiem ierasties konsistorijā, bet, kad viņi dažādu iemeslu dēļ izvairījās doties 
ceļā, lika viņus mierā.140 Kā ziņoja Ilūkstes klostera priekšnieks igumens Porfīrijs, 
rezultātā arī pārējie, kas jau bija piekrituši pāriet pareizticībā, no tās atsacījās.141

Līdzīgs stāvoklis bija arī citās bijušās uniātu draudzēs. 1853. gadā Kaplavas 
draudzē gavēņa laikā nebija pie sakramentiem 224 ticīgie (draudzē pēc  
1849. g. datiem skaitījās 739 cilvēki), bet Salienas draudzē 105 (pēc 1849. g. 
datiem draudzē bija 983 cilvēki). Kad draudzes prāvests mēģināja noskaidrot 
iemeslus, ticīgie viņam atbildēja, ka neatzīst sevi par pareizticīgiem.142

Lai atrisinātu jautājumu par šo cilvēku konfesionālo piederību, pareizticīgo 
priesteriem bija uzdots salīdzināt savas draudzes metrikas ziņas ar katoļu 
priesteru sastādītajiem ticīgo sarakstiem un atrast latīņu ritā pārgājušos 
uniātus. Vēlāk, jau 19. gs. 60. gados, šīs lietas izskatīšanai (разбор прихожан) 
bija izveidotas speciālas komisijas, kurās ietilpa pareizticīgo un katoļu 
garīdzniecības pārstāvji. Šis process Kurzemes guberņā, sākot no 1842. gada 
17. aprīļa rīkojuma, ilga 35 gadus un oficiāli beidzās tikai 1877. gada decembrī, 
jo bieži trūka drošu pierādījumu ticīgo piederībai kādai no bijušajām uniātu 
draudzēm (kas pēc 1839. g. nozīmēja automātisku piederību Pareizticīgo 
baznīcai), bija problemātiski noteikt jauktajās laulībās starp abu ritu katoļiem 
dzimušo bērnu statusu, ņemot vērā atšķirīgo likumdošanu pirms un pēc  
1832. gada,143 un tamlīdzīgi. Pareizticīgo priesteri norādīja arī uz savu aizņemtību, 
laika apstākļiem, sliktiem ceļiem un katoļu garīdzniecības pretdarbību. Kā 
pareizticīgo priesteri ziņoja savai priekšniecībai, šī pretdarbība izpaudās gan 
lietu novilcināšanā, neizsniedzot laikā draudzes ticīgo sarakstus, gan tiešā veidā 
atbalstot bijušos uniātus, dalot tiem sakramentus un aicinot palikt katoliskajā 
ticībā. Sevišķi aktīvs šajā ziņā bija Elernes draudzes prāvests Leščinskis, kurš, kā 
apgalvoja pareizticīgo priesteri, aicināja uniātus palikt katoļticībā, pat ja viņus 
oficiāli pieskaitīs pareizticībai, un, lai viņus slēptu, mainīja ticīgajiem uzvārdus. 
Klīda valodas, kas tomēr netika pierādītas, ka prāvests pat ieteica uniātiem 
vajadzības gadījumā, lai saglabātu ticību, bēgt uz ārzemēm.144 
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Pareizticīgo baznīcas vadība saprata, ka, pirmkārt, lieta par bijušo uniātu 
konfesionālo piederību ir pārāk ieilgusi, un, otrkārt, ka šie ticīgie, kurus piespiedīs 
pievienoties Pareizticīgo baznīcai, diez vai būs labi pareizticīgie. 1867. gadā Rīgas 
garīgā konsistorija rakstīja pareizticīgajiem komisijas locekļiem, aicinot izbeigt 
šo lietu pēc iespējas miermīlīgi, skatoties uz eksuniātu reliģisko noskaņojumu, 
proti, ja kāds neatlaidīgi grib palikt katolicismā, tad nav vajadzības uzstāties par 
šādu cilvēku pievienošanu pareizticībai. Tomēr šo principu varēja pielietot ar 
vienu atrunu – ja tas nedos iemeslu citiem atstāt pareizticību.145 Šeit acīmredzot 
domāti tie bijušie uniāti, kas neizrādīja aktīvu pretošanos un turpināja apmeklēt 
savas nu jau pareizticīgo baznīcas. Pret šādu pieeju protestēja komisijas loceklis 
Jēkabpils prāvests Haritons Gerbačevskis. Viņš norādīja, ka visiem ticīgajiem, 
kas bija pārgājuši latīņu ritā, ir viens noskaņojums – “viņi neatlaidīgi turas 
pie katolicisma,” un līdz ar to nevar gaidīt, ka viņi mainīšot savu nostāju.146 
Rezultātā, īpaši, ja par šādu pozīciju uzzinās katoļu priesteri, pareizticību atstās 
vēl tikpat daudz cilvēku, kas nozīmēs pareizticības galu Kurzemē.147 Priestera  
H. Gerbačevska argumenti acīmredzot ietekmēja konsistoriju, jo tā precizēja, 
ka tas bija tikai padoms, nevis rīkojums un ka šāda pieeja lietojama tikai 
komplicētos gadījumos.148

Kopumā minētās komisijas izskatīja sarakstus ar 933 ticīgajiem, kas tika 
uzskatīti par pārgājušiem latīņu ritā. No šī skaita 525 cilvēkiem bija pierādīta, 
pēc pareizticīgo garīdznieku viedokļa, piederība bijušajām uniātu draudzēm. 
Līdz ar to, neraugoties uz katoļu priesteru protestiem un to, ka paši ticīgie 
uzskatīja sevi par katoļiem un vēlējas palikt Romas katoļu baznīcā, šie ticīgie tika 
pieskaitīti pareizticībai. 1877. gadā Rīgas pareizticīgo konsistorija prasīja Telšu 
Romas katoļu konsistorijai izslēgt šos cilvēkus no Romas katoļu ticīgo saraksta, 
ja viņi oficiāli par tādiem bija uzskaitīti, un aizliegt katoļu priesteriem šo cilvēku 
garīgo aprūpi. Tiesa, Telšu konsistorija atstāja šo prasību bez atbildes.149

Tālākais šo cilvēku liktenis varēja būt dažāds. Vieni, pakļaujoties spiedienam, 
varēja pievienoties pareizticībai, praktizējot ticību savās bijušajās uniātu 
draudzēs, bet cenšoties saglabāt katolisko identitāti. Citi mēģināja apmeklēt 
Romas katoļu baznīcas, bet, pieņemot tur sakramentus, tika uzskatīti par 
“atkritējiem” no pareizticības, savukārt konversija no pareizticības kādā citā 
ticībā saskaņā ar impērijas likumiem nebija pieļaujama. Šī reliģiskā kolīzija un 
impērijas reliģiskā likumdošana tādējādi sekmēja tādu ticīgo grupu veidošanos, 
kuru vidū vēlāk izplatījās sekularizācijas un pat dekristianizācijas tendences. 
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Vēl 1845. gadā Ilūkstes pilskungs fon Bolšvings rakstīja, ka daudzi no apriņķī 
dzīvojošiem bijušiem uniātiem, kas izvairījās no pāriešanas pareizticībā un līdz 
ar to bija palikuši bez jebkādas garīgās aprūpes, griezās pie viņa “ar asarām un 
krītot ceļos” pēc palīdzības un padoma. Ierēdnis varēja ieteikt tikai paklausību 
priekšniecībai.150 Negribot pieņemt pareizticību, bet nedrīkstot apmeklēt katoļu 
baznīcu, par ko viņu varēja sodīt kā “atkritēju”, cilvēki nepraktizēja savu ticību 
un ar laiku varēja to zaudēt. Līdzīgu ticīgo grupu veidošanās bija vērojama arī 
Vidzemē pēc masveida pāriešanas pareizticībā 19. gs. 40. gados. Daļa pareizticīgo 
latviešu dažādu iemeslu dēļ ar laiku gribēja atgriezties luterticībā, bet pēc 
impērijas likumdošanas oficiāli tas nebija iespējams. Rezultātā, kā rakstīja 
Vidzemes gubernators Mihails Zinovjevs 1885. gadā, šie cilvēki atrodoties it 
kā “starp divām baznīcām,” neapmeklējot nevienu, pamazām zaudējot ticību 
un kļūstot par ateistiem.151

Citu ticīgo grupu veidoja apmēram 408 cilvēki, kas nonāca “strīdīgo” 
sarakstos. Šo ticīgo piederību likvidētajai Uniātu baznīcai dokumentu trūkuma 
dēļ pareizticīgo priesteriem pieradīt neizdevās. 1877. gadā Rīgas garīgā 
konsistorija, konstatējot, ka par šiem cilvēkiem uzstājas katoļu priesteri un 
viņi paši nevēlas būt par pareizticīgiem, nolēma, ka prasīt, lai tie kļūtu par 
pareizticīgiem, nav jēgas. Tomēr konsistorija rekomendēja saviem priesteriem, 
izmantojot pastorālos līdzekļus, panākt šo cilvēku atgriešanu pareizticībā, bet 
acīmredzot arī labi saprata, ka šis ieteikums domāts tikai papīram.152 Rezultātā 
šie ticīgie saglabāja savu katolisko identitāti, bet kļuva par latīņu katoļiem, kas 
jau 20. gs. vairs neatcerējās savu uniātu pagātni. 

Pasīvā pretošanās ūnijas likvidācijai bija daudz masveidīgāka un plašā 
spektrā izpaudās bijušo uniātu reliģiskajā dzīvē. Būdami oficiāli pareizticīgie, 
viņi turpināja apmeklēt Romas katoļu baznīcas,153 izmantoja vecās lūgšanu 
grāmatas, ievēroja uniātu reliģiskās tradīcijas, kas konstatēts pat 1907. gada 
ziņojumos.154 Viņi centās apmeklēt tikai bijušos uniātu priesterus, kas īpaši spilgti 
izpaudās Jēkabpilī, kur blakus pastāvēja senā pareizticīgo Svētā Gara draudze un 
bijušā uniātu Dievmātes Patvēruma draudze. Kā 1869. gadā ziņoja pareizticīgo 
priesteris Haritons Gerbačevskis, daudzi, īpaši vecie ticīgie, uzskatīja par grēku 
apmeklēt Svētā Gara baznīcu. Kā konstatēja priesteris, “apvienošana” pagaidām 
ir tikai nomināla,155 kaut gan jau bija pagājuši 30 gadi. Svarīgs moments savas 
identitātes saglabāšanā bija orientācija uz rietumu, respektīvi, poļu kultūru un 
valodu, izmantojot to kā lūgšanu valodu. 
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Pats par sevi saprotams, ka gan valsts, gan Pareizticīgo baznīcas pārvaldes 
orgāni veica daudzus pasākumus, lai eksuniātus ciešāk piesaistītu pareizticībai. 
Tieši ar šādu nolūku bijušās uniātu draudzes bija pakļautas tikko izveidotai 
Rīgas pareizticīgo bīskapijai. Rīgas militārais gubernators kņazs Aleksandrs 
Suvorovs, Sinodes oberprokuroram grāfam Nikolajam Protasovam pamatojot 
šādu soli, atzīmēja, ka šo draudžu pakļautība Polockas bīskapam atgādina 
par viņu uniātu pagātni, bet ar pievienošanu Rīgas bīskapijai varēs panākt 
tās ciešāku piesaistīšanu pareizticībai un līdz ar to izzudīs minēto draudžu 
īpatnības.156 Šajā laikā Sēlijas draudzēs sāka parādīties priesteri, Pleskavas un 
citu Krievijas garīgo semināru audzēkņi, kas pēc tautības bija krievi un, protams, 
nekādā ziņā nebija saistīti ar ūnijas mantojumu. Visādi tika mēģināts ierobežot 
Romas katoļu baznīcas ietekmi, aizliedzot celt katoļu dievnamus vai slēdzot jau 
esošos tajās vietās, kur dzīvoja daudz bijušo uniātu. Tā Pareizticīgo baznīcas 
vadība 1845. gadā panāca katoļu kapliču slēgšanu Lielbornē un Matulišķos, jo 
tās atradās bīstamā tuvumā no Kaplavas draudzes, bet 19. gs. 50. gadu sākumā 
centās panākt katoļu baznīcas celšanas aizliegšanu Smelinā (tagad Lietuvas 
teritorijā), jo blakus bija Hrščevas un Fabianovas draudze.157 19. gs. 60. gados 
Sēlijas pareizticīgo priesteri ziņojumos priekšniecībai piedāvāja slēgt tuvākās 
“latīņu” kapličas, lai pārtrauktu katoļu dievnamu apmeklēšanu no bijušo uniātu 
puses. Tā uz laiku, pēc priestera Haritona Gerbačevska ziņojuma, bija slēgts 
dievnams Jaunbornē, kas atradās tuvu Kaplavas un Salienas draudzei.158

Par svarīgu līdzekli pievēršanai pareizticībai un reizē pārkrievošanai, kas 
bieži vien bija saistītas, bija jākļūst draudzes skolām. Pēc Kurzemes gubernatora 
Konstantīna Paščenko viedokļa, ko viņš bija izteicis 1885. gadā, tieši skola un 
Baznīca, darbojoties kopīgi, var kļūt par iedarbīgu ieroci vietējo iedzīvotāju 
iekļaušanai krievu valstiskajā organismā.159 Vēl 1844. gadā Ilūkstes klostera 
priekšnieks Porfirijs rakstīja Polockas bīskapam Vasīlijam par nepieciešamību 
ierīkot draudzes skolu Ilūkstē, lai vietējos ticīgos – ne tikai bijušos uniātus, 
bet arī vecticībniekus – tuvinātu pareizticībai, šajā skolā mācot ticības mācību 
un Pareizticīgo baznīcas dievkalpojumus.160 Īstenot šos plānus dzīvē izdevās 
tikai 19. gs. otrajā pusē. 1868. gadā piecās kādreizējās uniātu draudzēs 
jau pastāvēja skolas, kurās mācījās 62 bērni (52 zēni un 10 meitenes).161  
1880. gadā visās bijušajās uniātu draudzēs bija izveidotas draudzes skolas, 
kurās mācīja krievu un slāvu (baznīcslāvu) valodu, aritmētiku, glītrakstību, 
krievu vēsturi, dziedāšanu un ticības mācību. Skolas apmeklēja 110 bērni  
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(94 zēni un 16 meitenes) no dažādām konfesijām. Tomēr 1880. gada ziņojumā 
Rīgas bīskapam Filaretam Sēlpils baznīcas iecirkņa (Зельбургское благочиние) 
priekšnieks (благочинный) Haritons Gerbačevskis atzīmēja, ka šo lauku drau-
džu ticīgie nezina Dieva baušļus un lūgšanas krievu valodā un lieto poļu – tātad 
katoļu, lūgšanu grāmatas.162 Kā redzams, skolas spēja aptvert tikai nelielu – 
pašu jaunāko draudžu locekļu daļu, līdz ar to tās ietekme pagaidām bija 
ierobežota un izpaudās, mainoties paaudzēm, jau nākamā gadsimta sākumā.

Vēl viens svarīgs aspekts iekļaušanai pareizticīgo vidē bija sakrālās 
telpas maiņa. Kā jau minēts, šis process bija sākts vēl ūnijas likvidācijas 
sagatavošanas stadijā. Kurzemes guberņā tas turpinājās pēc 1839. gada,  
19. gs. otrajā pusē iegūstot jaunu dimensiju, un saistīts ar jaunu baznīcu 
celšanu (vai pārbūvēšanu) veco, ūnijas laikā celto vietā. Protams, tam bija arī 
objektīvs aspekts, jo bijušajiem uniātu dievnamiem, kas bija celti 19. gs. sākumā 
vai pat 18. gs., bieži vien bija nepieciešams kapitāls remonts. Komisijas, kas 
apsekoja šis baznīcas 19. gs. 70. gados, savos atzinumos kā papildu argumentu 
celtniecības darbiem minēja dievnama “katolisko raksturu” un piedāvāja 
dažādus risinājumus, “lai piešķirtu baznīcai pareizticīgo izskatu”163. Rezultātā 
līdz 19. gs. beigām bija nojauktas vecās un uzceltas jaunas draudzes baznīcas 
Fabianovā, Skrudalienā, Salienā un Kaplavā, bet pārējās Hrščevā, Jēkabpilī un 
Ilūkstē attiecīgi pārbūvētas.164 Tas pats liktenis sagaidīja senos, 18. gs. celtos 
kādreizējos uniātu dievnamus Tartakā, Jakubovā (Ilgas muiža), Červonkā, kas 
bija Skrudalienas un Salienas draudzes filiālbaznīcas (приписные). Červonkas 
dievnama vietā pēc nojaukšanas uzstādīja krustu.165

 Tomēr, neraugoties uz visiem pasākumiem, vēl 20. gs. sākumā bija konstatēta 
ūnijas mantojuma saglabāšana bijušo uniātu draudžu vecākās paaudzes 
starpā, bet jaunā paaudze, kas tika audzināta skolās, pēc pareizticīgo priesteru 
ziņojumiem bija jau pēc gara pareizticīga (по духу вполне православная).166 

Patiesībā tas varēja liecināt nevis par jaunatnes reliģiozitāti, bet par to, ka viņi 
ir kļuvuši par “krieviem”.

Nobeigums

1905. gada 17. aprīlī tika izdots ukazs par ticības brīvību Krievijas impērijā. 
Tas kļuva par robežšķirtni ilggadējam uniātu pretošanās periodam. Tie, kas 
saglabāja savu katolisko ticību, oficiāli būdami Pareizticīgo baznīcas locekļi, 
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varēja pāriet Romas katoļu baznīcā, jo Uniātu baznīca joprojām palika aizliegta. 
Tie, kas zaudēja katolisko identitāti, asimilējas pareizticībā.

Sākotnēji no valdības puses netika doti kaut kādi norādījumi, kādā kārtībā 
ir veicama šī pāriešana, tāpēc katoļu bīskapi bija spiesti paši noteikt procedūru, 
kas paredzēja, ka ticīgie, kuri vēlējās pāriet katoļticībā, rakstiski vēršas pie 
bīskapa, un pēc rīkojuma no konsistorijas tiek ierakstīti draudzes sarakstos. 
Tomēr valdība negribēja pieļaut šādas prakses īstenošanu, un jau 1905. gada  
15. augustā izdeva cirkulāru nr. 4628, kas skaitījās īslaicīgs administratīva 
rakstura dokuments, bet patiesībā regulēja konversijas kārtību līdz pat  
1917. gadam. Cirkulārs paredzēja, ka tiem, kas vēlas pāriet no pareizticības 
citā konfesijā, jāraksta iesniegums gubernatoram, kurš nodot šo iesniegumu 
citas konfesijas vadībai mēneša laikā. Tas bija noteikts ar vēlmi rast iespēju 
pareizticīgam priesterim pārliecināt ticīgo palikt pareizticībā. Gubernatora 
kompetencē nebija kaut kādas atļaujas došana, viņš pildīja tikai vidutāja 
lomu šajā procesā un veica reģistrāciju. Tomēr šī cirkulāra prasības katoļu 
garīdzniecība saka pildīt tikai ar 1908. gada beigām.167 Kad Kurzemes 
gubernators 1909. gadā februārī pieprasīja no Telšu Romas katoļu konsistorijas 
ziņas par ticīgajiem, kas viņa guberņā no 1905. gada 17. aprīļa ir pārgājuši no 
pareizticības katolicismā, pēc pārliecības būdami katoļi, bet oficiāli skaitoties 
pareizticīgie, konsistorija atbildēja, ka tai šādu datu neesot.168 Acīmredzot šeit 
parādījās ilgus gadus krātā neuzticība starp katoļu garīdzniecību un impērijas 
vadību, jo principā pat pēc 1909. gada, kad impērijas konfesionālā politika kļuva 
stingrāka, valdība neapšaubīja notikušo pāriešanu, kas bija izdarīta bez cirkulārā 
minētās formalitātes ievērošanas, bet vēlējas tikai tās “likumīgu reģistrāciju”169.

Kopumā visā impērijā no 1905. līdz 1916. gadam no pareizticības katolicismā 
pārgāja 249 818 cilvēki, kas bija galvenokārt bijušie uniāti. Vitebskas guberņā 
(1905.–1912. g.) tādu bija 4831. Kā norāda vēsturnieks Pols Verts, šie dati 
ir tikai aptuveni,170 bet par Kurzemes guberņu ziņu nav. Tomēr šīs ziņas 
var atrast Sēlijas priesteru atskaitēs par viņiem uzticēto draudžu skaitu.  
1904. un 1905. gadā sešās bijušajās uniātu draudzēs – Ilūkstes, Kaplavas, 
Salienas, Skrudalienas, Fabianovas un Hrščevas – bija ap 4700 cilvēku, 
neskaitot militārpersonas (1904. g. 4683, 1905. g. 4665).171 1908. gadā šis skaitlis 
ir sarucis līdz 3296 ticīgajiem. Nākamajos gados tas būtiski nav mainījies –  
1910. gadā 3261, 1914. gadā 3115.172 Šīs tendences sakrīt ar vēsturnieku atziņām, 
ka pāriešana pamatā notikusi uzreiz pēc ukaza parādīšanās. Kopumā no 1905. 
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līdz 1914. gadam minēto draudžu ticīgo skaits samazinājās par aptuveni 1500 
cilvēku, tātad gandrīz par vienu trešdaļu, kas ir ļoti daudz, ņemot vērā draudžu 
un reģiona lielumu. Protams, šai samazināšanai varēja būt arī blakus iemesli, 
piemēram, ekonomiskie, tomēr, šķiet, pamatā tai bija tieši reliģiskie cēloņi. 
Arī pareizticīgo priesteri draudžu hronikās rakstīja par savu ticīgo pāriešanu 
katolicismā.173 Tas nozīmē, ka šis process bija pamanāms. Iespējams, šos datus 
var precizēt Telšu konsistorijas arhīvos. Kas attiecas uz Latgales situāciju, tad 
šeit katoļticībā pārgājušo skaitu var konstatēt ar mazāku precizitāti. Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā ir saglabājušies dati par četrām bijušajām Latgales uniātu 
draudzēm Ludzas apriņķī – Vecslabadas, Lauderu, Brodaižu un Vertulovas – 
par 1898. gadu un 1914.–1915. gadu. Draudžu skaits samazinājies par aptuveni 
1000 cilvēku (1898. g. 10 765, 1914.–1915. g. 9690 cilvēki).174 Ja šī samazināšanās 
saistīta ar 1905. gada ukazu, tādā gadījumā tas liecina, ka šeit dzīvojošie uniāti 
ātrāk asimilējās pareizticībā nekā Sēlijā. Protams, jāatceras, ka Latgalē uniātu 
pievēršana pareizticībai arī bija sākusies ātrāk, jau 18. gs. beigās. 

Pirmais pasaules karš un tālākās politiskās kataklizmas, bez šaubām, 
ietekmēja cilvēku atmiņu, aizēnojot iepriekšējā gadsimta notikumus. Par to 
liecina kāds 20. gs. 20. gadu sākuma strīds jaundibinātājā Latvijas Republikā 
par kādreizējo Kščevas (Hrščeva) uniātu baznīcu, kas celta 1815. gadā, un 
zemi. Šī baznīca, starp citu, bija vienīgais bijušais lauku uniātu dievnams, kas 
netika nojaukts 19. gs. otrajā pusē – 20. gs. sākumā, bet sagrauts Pirmā pasaules 
kara darbības rezultātā. Uz baznīcas zemi pretendēja gan vietējie katoļi, gan 
pareizticīgie. Patiesībā viņi visi lielākoties bija kādreizējie uniāti, bet interesanti, 
ka, rakstot valsts varas orgāniem, ne vieni, ne otri par to nerunā. Skaidrs, ka 
atcerēties par to pareizticīgajiem šajā situācijā nebūtu izdevīgi. Viņu atmiņā 
Kščeva ir viena no vecajām pareizticīgo draudzēm. Taču arī katoļi vairākās 
prasībās rakstīja, ka šis dievnams kādreiz piederēja viņiem un bija atņemts 
pareizticībā “krievu valsts” laikos. Norādot uz bijušās baznīcas ārējo izskatu un 
torņa krusta formu, nosaucot pat pēdējā “ksendza” uniātu priestera Kotlinska 
uzvārdu, viņi nemin ne vārda par savu uniātu pagātni.175 Tātad šajā laikā viņi 
jau apzinājās sevi vairs tikai par Romas katoļiem vai pareizticīgajiem. 
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80. lpp. To, ka varēja eksistēt baltkrievu uniātu baznīca 18. gs. otrajā pusē, netieši apstiprina īpaši 
aktīvie tirdznieciski sakari starp Rīgu un baltkrievu pilsētām (piemēram, Vitebsku) šajā periodā. 
Sk.: Левко О. Н. Торговые связи Витебска в 10.–18. вв. Минск: Наука и техника, 1989. C. 80, 81.

18 Тарас А. Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в 
XIV–XVII веках. Москва; Минск: АСТ-Харвест, 2006. C. 677.

19 Baltkrievu vēsturnieks G. Saganovičs raksturo šo karu kā lielāko katastrofu Baltkrievijas vēsturē, jo 
karadarbības un deportāciju rezultātā tika zaudēts ap 53% iedzīvotāju, Maskavai realizējot amatnieku 
un dažādu speciālistu izvešanu. Daudzas pilsētas, pilis un saimniecības bija pilnīgi izpostītas. Šīs 
intervences sekas bija jūtamas arī nākamajos gadsimtos. Sk.: Сагановiч Г. Невядомая вайна: 
1654–1667 [Электронный ресурс]. URL: http://jivebelarus.net/history/gistografia/unknown-
war-1654-1667.html (дата обращения 28.08.2015.).

20 Woliniak. Unici w Kurlandyi. Przeglad Powszechny. Krakow, 1894. Tom XLIII. S. 199–223. Raksta 
autors patiesībā bija grāfs M. Gižickis, šis poļu aristokrātu dzimtas pārstāvis dzīvoja Podolijā un 
Voliņā (tagadējā Ukrainā), tāpēc acīmredzot paņemts pseidonīms Woliniak.
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21 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 7469. f., 1. apr., 155. l.; 
Тайван Л. По Латгалии. Москва: Искусство, 1988. C. 26–28.

22 Sergejs Saharovs (1880–1954), Pareizticīgo baznīcas vēsturnieks, baltkrievu folklorists, etnogrāfs un 
pedagogs. No 1935. līdz 1938. gadam Latvijas Pareizticīgo baznīcas sinodes uzdevumā vāca ziņas 
par Pareizticīgo baznīcas vēsturi Latvijā. Grāmatu “Рижские православные архипастыри за сто 
лет, 1836–1936” (1937. g.) un “Православные церкви Латгалии” (1939. g.) autors. S. Saharova 
savāktie materiāli glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

23 LVVA, 7469. f., 1. apr., 154. l., 5. lp.
24 Turpat, 157. a l., 5. lp.
25 Draudzes arhīvos saglabājusies ziņa par muižnieka Jana fon Veisenhofa 1751. gada zemes dāvinājuma 

aktu baznīcai grieķu rita katoļu priestera Daniela Bljaduha uzturēšanai. No dāvinājuma akta izriet, 
ka pirms jaunuzceltā dievnama šeit pastāvēja kapliča. Tomēr saskaņā ar 1761. gada vizitācijas 
dokumentiem Poļu Livonijā norādīts tikai viens uniātu priesteris Lauderos, acīmredzot vizitācijas 
laikā Brodaižos uniātu priestera nebija. 1778. gadā Mogiļevas bīskapijas katoļu draudžu sarakstā 
skaitījās Pasienes draudzes filiālbaznīca, kas nodota uniātu priestera aprūpei. Sk.: Kučinskis, S. 
Latvijas zemju katoļu draudžu attīstība un kultūra pēc reformācijas. Grām.: Dzimtenes kalendārs 
1982. gadam. Vesterosa, 1981. 57.–177. lpp. 1795. gadā baznīca bija ņemta pareizticībā. Pēdējais 
Brodaižu uniātu draudzes priesteris Ļevs Obuhs uzturējās Bukmuižā un Kaunatā, vēlāk kalpoja 
Lauderos. Sk.: LVVA, 4574. f., 2. apr., 72. l., 1. lp.; 4038. f., 2. apr., 726. l., 87. lp.

26 Nav zināms, kad uzcelts dievnams un izveidojās draudze, katrā ziņā ne vēlāk par 1783. gadu, jo 
eksistējušas šī gada metrikas grāmatas. Kādu laiku Vertulovas uniātu draudzei nebija sava dievnama, 
jo tas esot sabrucis, un draudzes prāvests kalpoja Bukmuižas baznīcā. 1826. gadā tika uzcelta jauna 
baznīca, ko nomainīja 1866. gadā celtais pareizticīgo dievnams. Sk.: LVVA, 7469. f., 1. apr., 157. l.; 
Svilāns, J. Latvijas Romas katoļu baznīcas un kapelas. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 1995. 48.– 
52. lpp.

27 Dievnama celšanas un draudzes dibināšanas gads nav zināms. 1758. gada bīskapa Ostrovska pārskatā 
Lauderos ir katoļu kulta vieta, bet uniāti nav minēti. Sk.: Kučinskis, S. Latvijas zemju katoļu draudžu 
attīstība un kultūra pēc reformācijas, 57.–177. lpp. Tomēr jau 1761. gada vizitācijas dokumenti 
atzīmē uniātu priesteru klātbūtni Lauderos. Draudzes hronika saglabāja viņa vārdu – Bazilijs 
Točickis. Baznīca kā vairākums lauku uniātu baznīcu bija no koka, tā celta ar muižnieka Kublicka 
atbalstu. Sk.: LVVA, 7469. f., 1. apr., 157. l.; 4038. f., 2. apr., 726. l., 87. lp.; 4754. f., 2. apr., 73. l., 2. lp.

28 Vecslabadā jau 1710. gada pastāvēja Pasienes dominikāņu kapela, arī 1758. gada pārskatā tā 
pazīstama kā katoļu kulta vieta. Sk.: Kučinskis, S. Latvijas zemju katoļu draudžu attīstība un 
kultūra pēc reformācijas, 57.–177. lpp. Kad dievnams nonāca uniātu rokās un izveidojās uniātu 
draudze, nav zināms. Iespējams, tas notika 18. gs. vidū. Eksistējušas draudzes metrikas grāmatas no  
1798. gada. Sk.: LVVA, 7469. f., 1. apr., 157. l.

29 Kāda katoļu svētvieta Bukmuižā bija jau 1710. gadā. Bukmuižā dievnams minēts arī 1750. gada 
baznīcu sarakstā, bet 1751. gadā zināms, ka bīskaps te atļāvis noturēt svēto misi. 1759. gadā datēts 
Jana Augusta Hilzena Dagdā rakstīts dokuments par Bukmuižas prezbitera pienākumiem un 
nodrošinājumu, kurā minēts, ka Bukmuižā ceļama jauna baznīca. 18. gs. otrajā pusē Bukmuižas 
dievnamu izmantoja abu ritu katoļi. Bukmuižā reizē nozīmēti divi prāvesti: katoļiem prāvests no 
jezuītu misijas Dagdā, bet uniātiem – no Polockas. S. Saharovs uzskatīja, ka 1829. gadā uzbūvētā 
Romas katoļu baznīca uzcelta bijušā vecā uniātu koka dievnama vietā. Tomēr jezuītu tēvs Mārtiņš 
Heikings 19. gs. sākumā dokumentāri pierādīja, ka baznīca no seniem laikiem piederēja Romas 
katoļiem, bet ne uniātiem. Sk.: Svilāns, J. Latvijas Romas katoļu baznīcas un kapelas, 48.–52. lpp.; 
LVVA, 7469. f., 1. apr., 157. l.

30 Baltkrievu vēsturnieka Uniātu baznīcas vēstures pētnieka Denisa Liseičikova elektroniska vēstule 
29.11.2015.

31 LVVA, 4038. f., 2. apr., 726. l., 87. lp.
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32 Pirmajā uniāti Latgales teritorijā nav minēti, bet otrajā minētas Brodaižu, Bukmuižas, Lauderu un 
Riebiņu filiālbaznīcas, ko apkalpoja uniātu priesteri. Sk.: Kučinskis, S. Latvijas zemju katoļu draudžu 
attīstība un kultūra pēc reformācijas, 57.–177. lpp.

33 LVVA, 96. f., 1. apr., 10150. l., 4. lpp.
34  Turpat, 4754. f., 2. apr., 72. l., 1. lp. o.p. 
35 Марозава С. “Сваёй веры ламаць не будзем…”: Супраціў дэўнізацыі ў Беларусі, 1780–1839 гады. 

Гродна: ЮрСаПрынт, 2014. C. 37–39.
36 Turpat, 39.–50. lpp.
37 Piemēram, Minskas guberņā 1799. gadā bija 41 uniātu priesteris, kas palika bez savas draudzes, jo 

tās bija atņemtas pareizticībā. Kopā ar ģimenes locekļiem tie bija 195 cilvēki, 16 ģimenēm nebija 
nekāda īpašuma. Sk.: Лісейчыкаў Д. В. Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара 
беларуска-літоўскіх зямель 1720–1839 гг. Мінск: Медысонт, 2011. C. 127.

38 Kučinskis, S. Latvijas zemju katoļu draudžu attīstība un kultūra pēc reformācijas, 57.–177. lpp.
39 Лісейчыкаў Д. Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596–1839 гг. 

Мінск, 2015. C. 39.
40 Щавельский Г. Последнее воссоединение с Православной церковью униатов Белорусской 

епархии, 1833–1839 г.г. Санкт -Петербург, 1910. C. 286–293; Марозава С. “Сваёй веры ламаць 
не будзем…”, c. 164–166; Радван М. Пратэст унiяцкага духавенства, 1834–1839 [Электронный 
ресурс].  URL: http://media.catholic.by/nv/n13/art6.htm (дата обращения 25.10.2017.).

41 LVVA, 7469. f., 1. apr., 157. l.
42 Kaminska, R. 18. gadsimta glezniecība Latgalē. Rīga: Zinātne, 1994. 130.–134. lpp.
43 LVVA, 4754. f., 2. apr., 79. l., 18. lp. o.p., 24. lp., 40. lp. o.p., 43. lp. o.p.
44 Turpat, 19. lp. o.p.
45 Neskaidra ir šīs slobodas izcelšanās vēsture. Literatūrā tiek apgalvots, ka jau 16. gs. tur apmetas 

“krievu” plostnieki–loči un tirgotāji. Sk.: Cапунов А. Река Западная Двина. Историко-
географический обзор. Витебск, 1893. C. 471, 472. Ja tas atbilst patiesībai, tie nebija nekādi “krievi” 
mūsdienu izpratnē, bet gan rutēņi (русины), acīmredzot no Polockas, Vitebskas un Smoļenskas. 
Tādā gadījuma daži no viņiem jau 17. gs. sākumā varēja būt uniāti. Tomēr slobodas izvēršanās 
acīmredzot saistīta ar vecticībnieku un bēgļu no Lietuvas lielkņazistes parādīšanos 17. gs. 50.– 
60. gados. Etniskā ziņā vairākums iedzīvotāju, izņemot vecticībniekus, drīzāk jāsauc par “baltkrieviem”. 
Mūsdienās veiktie arheoloģiskie pētījumi ļauj secināt, ka sloboda izveidojusies ne agrāk par  
17. gadsimtu. Sk.: Muižnieks, V., Engīzere, A., Zariņa, G., Rudoviča, V. Jēkabpils 17.–18. gs. 
iedzīvotāji (pēc arheoloģisko un bioarheoloģisko pētījumu rezultātiem. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls. 2013. Nr. 3. 5.–30. lpp.

46 Līdz mūsdienām saglabājušies tikai šīs privilēģijas noraksti. 1700. gada norakstu vācu valodā sk.: 
LVVA, 649. f., 1. apr., 63. l.

47 Pareizticīgie autori attiecina šo hercoga Jēkaba privilēģiju tikai uz “krievu pareizticīgiem”, balstoties 
uz privilēģijas vārdiem, ka tā tiek dota “kopienai, kas sastāv tikai no krievu, nevis vācu vai citām 
mūsu tautām” (LVVA, 554. f., 3. apr., 141. l., 9. lp. o.p.). Jautājums, kā interpretēt šo vārdu “krievi”. 
Privilēģijas poļu tulkojumā lietots vārds “ruski” (LVVA, 4038. f., 2. apr., 2218. l., 86. lp.), bet 
tas nozīme nevis krievus, bet Žečpospolitas “ukraiņus” un “baltkrievus”, jo krievus sauca par 
moskovītiem, Maskavas tautu. Faktiski tajā laikā ar metaetnonīmu “krievs” (русiн, рускi) bieži 
vien sauca gan ukraiņus un baltkrievus, gan tagadējos krievus, bet Žečpospolitā un arī citur 
Eiropā attiecībā uz Maskavas “krieviem” lietoja politonīmu “moskovīts”. Sk.: Храпачевский  
Р. П. Русь, Малая Русь и Украина: происхождение и становление этнонима. B кн.: Российские 
и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1. Минск, 2004. С. 34–43; Марозава  
С. В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі, 1596–1839 гады. Пад навук. рэд.  
У. М. Конана. Гродна: ГрДУ, 2001. C. 225. Tālākie privilēģijas vārdi atklāj šīs kopienas konfesionālo 
raksturu. Privilēģija dota “Romas katoļu, grieķu un krievu ticību” pārstāvjiem (LVVA, 554. f., 
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3. apr., 141. l., 9. o.p. lp.). Iespējams, ar “krievu ticību” tiek domāta vecticība. Par “grieķu rita”, 
“grieķu likuma” ticīgiem bieži sauca uniātus. Gan uniātu Nikolaja baznīcas celšana, gan vēlākā 
Jēkabpils baziliāņu klostera dibināšana pamatojas uz hercoga Jēkaba privilēģiju, par ko liecina 
vizitācijas dokumenti. Sk.: LVVA, 4038. f., 2. apr., 2218. l., 86. lp.; 6550. f., 1. apr., 302. l., 11. lp. o.p. 
Daži autori pat uzskata, ka šī privilēģija attiecās vienīgi uz uniātiem un ka tikai vēlāk parādījušies 
neuniāti (pareizticīgie). 1761. gadā apelācijas kārtā no hercoga tiek panākts apstiprinājums, ka 
par “grieķu ticīgiem” jāsaprot arī pareizticīgie. Sk.: Woliniak. Unici w Kurlandyi, s. 199–223; 
Dzialnosc xx. Misionarzy w Jakobsztacie. Krakow, 1914. S. 1. Tomēr 1713. gada ziņojumā nuncijam 
Polijā kardinālam Odešalco (Odeschalco) par reliģisko stāvoklī Livonijā 1712. gadā atzīmēts, ka 
Jēkabpilī (dokumentā Krustpilī) ir pareizticīgo dievnams ar diviem mūkiem (monachi schismatici). 
Sk.: LVVA, 6894. f., 1. apr., 107. lp. Pareizticīgo klātbūtne un viņu dievnams minēti arī 1710. un  
1715. gada avotos. Sk.: Kučinskis, S. Latvijas zemju katoļu draudžu attīstība un kultūra pēc 
reformācijas, 57.–177. lpp. Tātad vismaz no 17. gs. sakuma pareizticīgajiem Jēkabpilī bija sava 
baznīca, un acīmredzot viņi šeit dzīvojuši jau pirms tam.

48 LVVA, 7363. f., 5. apr., 237. l., 420. lp.; Woliniak. Unici w Kurlandyi, s. 199–223.
49 LVVA, 2728. f., 2. apr., 267. l., 460. lp.
50 Iespējams, Jēkabpils baziliāņu mūki, ņemot vērā situāciju, celebrēja arī latīņu ritā, jo pēc  

1939. gada klostera apraksta starp liturģiskām drēbēm atzīmētas arī vecas, vairs nelietojamas “latīņu 
rizas” (acīmredzot ornāti). Sk.: LVVA, 6550. f., 1. apr., 302. l., 8. lp. o.p. Šī prakse oficiāli netika 
veicināta no Baznīcas varas puses, bet realitātē pastāvējusi tajās vietās, kur latīņu katoļiem nebija 
savu priesteru. Tas attiecās galvenokārt uz ordeņa Lietuvas provinci, kurā ietilpa Baltkrievijas un 
Lietuvas (arī Latvijas) teritorija. Starp baziliāņu mūkiem daudzi paši bija dzimuši un audzināti 
latīņu ritā. Pēc 18. gs. 80. gadu datiem Lietuvas ordeņa provincē tādu bija vairāk nekā puse. Sk.: 
Гуцуляк Л. Д. Божественна Лiтургiя Йоана Золотоустого в Киiвськй митрополii пiсля Унii 
з Римом, перiод 1596–1839 рр. Львiв: Свiчадо, 2004. C. 52, 119. Pastāvēja arī cita prakse, kad 
grieķu rita priesteri svēto komūniju Romas katoļiem pasniedza latīņu ritā. Ir zināms, ka Jēkabpils 
baziliāņi bija ņēmuši komunikantus no Ilūkstes. Sk.: Woliniak. Unici w Kurlandyi, s. 199–223.  
19. gs. 30. gadu sākumā uz Jēkabpili brauca tēvi lazaristi (lācarieši) no Ilūkstes (Congregatio 
Missionis; šo kongregāciju 17. gs. nodibināja svētais Vincents no Paulas, pēc jezuītu ordeņa slēgšanas  
1773. gadā lazaristi tika aicināti viņu vietā), lai apkalpotu pilsētas latīņu rita katoļus. Savām 
vajadzībām viņi izmantoja Jēkabpils uniātu klostera kapliču. Laikā, kad 19. gs. 30. gadu otrajā pusē 
tika gatavota ūnijas likvidācija, šāda prakse bija aizliegta. 1837. gadā lazaristu tēvs Matejs Miškievičs 
Jēkabpilī izveidoja latīņu rita kapliču un organizēja regulārus dievkalpojumus. Sk.: Dzialnosc xx. 
Misionarzy w Jakobsztacie, s. 10, 11.

51 LVVA, 232. f., 2. apr., 66. l.
52 Кое-что из прежних занятий Псковского и Порховского епископа Павла. Псков: Славянская 

типография, 1872. C. 78, 79. Bīskaps Pāvils Dobrohotovs (1814–1900) bija viens no galvenā ūnijas 
likvidatora bīskapa Jāzepa Semaško līdzgaitniekiem, tajā pašā laikā viņu interesēja Uniātu baznīcas, 
īpaši baziliāņu ordeņa, vēsture. Bīskapa Pāvila savāktajā kolekcijā (pašlaik glabājas Krievijas Zinātņu 
akadēmijas vēstures institūtā Sanktpēterburgā) atrodas unikāli materiāli par šo tēmu.

53 LVVA, 232. f., 2. apr., 66. l., 2.–6. lp.
54 Turpat, 7363. f., 5. apr., 237. l., 420. lp.
55 Turpat, 232. f., 2. apr., 66. l., 10. lp.
56 Kučinskis, S. Latvijas zemju katoļu draudžu attīstība un kultūra pēc reformācijas, 57.–177. lpp.
57 LVVA, 2728. f., 2. apr., 267. l., 420. lp.
58 Turpat, 453., 457. lp.
59 Woliniak. Unici w Kurlandyi, s. 199–223. Pēc 1761. gada vizitācijas datiem Jēkabpils parafijā, 

tātad visā draudzes teritorijā (pilsētā un laukos), bija 4000 ticīgo, bet pašā Jēkabpils pilsētā, pēc  
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1790. gada vizitācijas dokumentiem, dzīvoja 400 latīņu un 200 grieķu rita katoļu. Sk.: LVVA,  
4038. f., 2. apr., 726. l., 14., 15. lp.; 4038. f., 2. apr., 2218. l., 87. lp.

60 Woliniak. Unici w Kurlandyi, s. 199–223.
61 19. gs. 20. gados baznīcas ēkai bija nepieciešams steidzams remonts, ko 1829. gadā konstatēja 

komisija Kurzemes dekāna Anselma Lečicka un Ilūkstes klostera priekšnieka Iraklija Lebela sastāvā. 
Pēc vietējā arhitekta aprēķiniem remontam bija vajadzīgi divi tūkstoši sudraba rubļu, bet klosterim 
tādu līdzekļu nebija, tāpēc 21 Baltkrievijas klosterim bija noteikts nodot konkrētu summu Jēkabpils 
klostera kompleksa remontam. Tomēr naudas vākšana ieilga, un līdz 1839. gadam bija veikti tikai 
neatliekamie darbi. Jautājumu par klosteru remontu mēģināja risināt jau Pareizticīgo baznīca līdz 
pat 19. gs. 50. gadiem. Sk.: LVVA, 2728. f., 2. apr., 267. l., 29., 30. lp.

62 2011. gadā šajā senās kapsētas teritorijā, kas atradās tagadējās Jēkaba un Brīvības ielas krustojumā, 
veikti arheoloģiskie pētījumi. Apbedīšana kapsētā bija pārtraukta 18. gs. beigās. Sk.: Muižnieks, V., 
Engīzere, A., Zariņa, G., Rudoviča, V. Jēkabpils 17.–18. gs. iedzīvotāji, 5.–30. lpp.

63 LVVA, 4038. f., 2. apr., 2218. l., 87. lp.
64 1839. gada Jēkabpils uniātu klostera aprakstā minēta svētā Nikolaja kapliča, kas atrodas pie tirgus 

un no kurienes notiek mirušo izvadīšana. Sk.: LVVA, 6550. f., 1. apr., 302. l., 9. lp. o.p.
65 LVVA, 1679. f., 162. apr., 6662. l., 6666. l.
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Valdis Francisks Plenne

UNIATES (GREEK CAThOLICS) IN ThE TERRITORy 
Of LATVIA IN ThE 17Th–19Th CENTURy

The article is dedicated to the history of the Uniate Church in the territory of 
Latvia in the 17th–19th century, in the Duchy of Courland and Semigallia (after 
1795, it was Courland Governorate incorporated in the Russian Empire). 

In the article, at first a general overview of the history of nascence of 
Byzantine-Slavonic Christianity in the territory of Latvia in the second half of 
the 11th century is provided. Its influence was distinguished in Eastern Latvia and 
near the Daugava River. In the 13th century, as a result of purposeful activities of 
the missionaries from the Holy Roman Empire and the creation of conglomerate 
of Livonian Church states, the territory of Latvia was under the authority of the 
Latin Christianity. In medieval Livonia, there were several Christian churches 
of Eastern rite for Slavic merchants from Russia. The town residence of Slavic 
merchants in St. Nicholas Church in Riga was a very important centre of the 
Eastern Christianity. The Church was served by a priest from Polotsk. As a result 
of the war (1558–1583), the Livonian confederation was liquidated. At the same 
time, the Slavic merchant churches stopped functioning. 
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The new period of the history of the Eastern Christianity in the territory of 
Latvia began in the 17th century. At that time, Eastern Latvia (Latgale, Inflanty) 
was integrated in the Polish-Lithuanian Commonwealth, and the newly formed 
Duchy of Courland and Semigallia was a vassalage to this state. In 1596, the 
Bishops of Kiev Metropolis, led by the Metropolitan, acknowledged the authority 
of Roman Pontiff as the head of Church. This event was named the Union of 
Brest, as result of which the so-called Uniate Church was established in the Polish-
Lithuanian Commonwealth.

In the 17th century, the Uniates emerged in the territory of nowadays’ Latvia 
in the Duchy of Courland and Semigallia and Inflanty (Latgale). In Latgale, the 
Uniates appeared in Piedruja, on the border of Latvia and Belarus. Elsewhere in the 
territory of Latgale, the oldest extant document about the presence of the Uniates 
dates back to the year 1761, although they obviously appeared there earlier. There 
were six rural parishes in the territory of Latgale in the end of the 18th century, and 
it is possible that the Uniate parishes functioned in Daugavpils and Rēzekne for 
some time. In 1772, after the partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth, 
the territory of Latgale was annexed by the Russian Empire. In the end of the reign 
of Catherine II, the local Uniates suffered as a result of repressive measures of the 
Russian government against the Uniate Church. 

In the territory of the Duchy of Courland and Semigallia, in the second half 
of the 17th century, two main Uniates centres formed in Jēkabpils and Ilūkste. In 
Jēkabpils, the Uniate church of St. Nicolas was built in 1678 and its priest worked 
under the authority of the Archbishop of Polotsk. As early as in 1691, the monks 
of the Basilian Order arrived in Ilūkste. Apparently, they arrived in Jēkabpils at the 
same time. The first document about the Basilian monks in Jēkabpils refers to the 
year 1700. The Basilians undertook the pastoral care of the Uniates, participated at 
the process of re-catholization of the region, established rural parishes, and were 
engaged in religious schooling. In the territory of the Duchy, in the end of the 
18th century, according to the church visitations documents, there were 10 rural 
churches (oratoriums) which were served by a Uniate priest, and two monasteries. 
The parishioners of these churches were also local Catholics of the Latin rite. In the 
beginning of the 19th century, in the territory of Courland Governorate, in Sēlpils 
district, there was a Courland Uniate deanery with two Basilian monasteries (with 
churches) and five rural parish churches with tree branch churches. There were 
4,500 parishioners. 
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There were approximately 10,000-12,000 Uniates in the territory of Latgale 
and Courland Governorate.

In 1839, after 10 years of preparation, the Tsarist government eliminated the 
Uniate Church in entire Russian Empire, except for the Holmskaya diocese in 
the territory of modern Poland. The Uniates officially became orthodox and their 
resistance to inclusion in the Orthodox Church began. 

Due to the failure of part of the former Uniates to attend Orthodox churches 
and their attempt to move into the Latin rite, the so-called process of “snapping up 
parishioners” started and lasted in Courland Governorate until 1877. As a result, 
about 480 former Uniates of the former Courland deanery were able to remain at 
the Catholic Church and had moved to the Latin rite. The passive protest was that 
the majority of the former Uniates, although they were registered at the Orthodox 
Church, continued to adhere to their religious traditions. Documents show that 
this trend existed among the older generation until the beginning of the 20th 
century. 

The Freedom of Religion Ordinance of 1905 became a frontier in the long 
struggle of the Uniates for their faith. Those who had preserved their Catholic 
identity were able to move to the Catholic Church, this included approximately 
1,500 people in Courland Governorate, and, most likely, there were about 1,000 
believers in Latgale. The others became Orthodox. After the First World War, and 
the subsequent political cataclysms, few of them still remembered their Uniate 
past, considering themselves Roman Catholics or Orthodox.
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