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Priekšvārdi

Latviešu skolu vēstures piektā grāmatā aplūkota musu

skolu darbības norise, sākot ar 1905. gada revolucionāriem

notikumiem. Revolūcija izveidoja stichiskas parādības visās

skolu gaitās, skolotāju darbībā un sabiedriskās šejienes
tautu attiecībās. Kā pati 1905. gada revolūcija, tā tai se-

kojošā reakcija savā vispārējā būtībā gan nav šī darba

apjomā, tomēr mūsu skolu gaitas bez pieskaršanās šiem

faktoriem nebūtu saprotams. Lūk, kāpēc, gan tikai

šim darbam nepieciešamos apmēros, esmu pieskāries ari

revolūcijas un reakcijas izsauktām vispārējām parādībām.

Laikmets no 1905. līdz 1915. gadam mūsu skolu un

vispāri kulturālā dzīvē visai svarīgs un tautas turpmākās

gaitas dziļi ietekmējošs: šinī laikā gan augām spēkā, gan

uzņēmām arī nespēka dīgļus. Tautas organismā norisinājās

paviršam skatam nesaredzama spēka un nespēka dīgļu dziļa

ciņa. Tāda cīņa jau bija arī agrāk, būs ar turpmāk, un

kamēr tā turpināsies — mēs kā tauta dzīvosim, bet gan

tikai tik ilgi, kamēr spēka dīgļi bus pārsvarā par nespēka.
Mūsu tautskolai bija un jābūt spēka dīgļu vairotājai un

stiprinātājai — tikai tad viņa kalpo un kalpos savas tautas

vitālām dzīvības interesēm. Šī darba nolūks — rādīt, kā

mūsu skolas un skolotāji, un kā arī visa tauta kopībā, pār-
varot dažādas pretešķibas, veidojuši savus vitālos dzīvības

spēkus nākotnei. Kāda mērā un cik pareizi šis nolūks au-

toram veicies, to novērtēs lietpratīgie lasītāji.

Šis grāmatas uzbūvē būs saskatāmas dažas it kā ne-

konsekvences. Pirmkārt — notikumu gājiens dažkārt nav

ieturēts noteiktā laika periodā (1905.—1915. g.g.). Atkāp-
šanās no gadu rāmjiem pielaista tur, kur attiecīgu noti-

kumu aplūkojumā bija jāatiēt atpakaļ, tādēļ ka iepriekšējās

grāmatās šie notikumi nebija vajadzīgā kārtā fiksēti. Otr-

kārt — dažiem skolu darbības notikumiem trūkst vajadzīgā



mērā piedotu noskaidrojumu, resp. pierādījumu. Tas tā-

pēc, ka autoram šajos gadījumos nav izdevies iegūt fak-

tiskos materiālus un dokumentus.

Laižot šo grāmatu atklātībā, pateicos visiem,

kas šai darbā mani atbalstījuši, atļaujot izlietot uzglabātos

vēsturiskos materiālus un atmiņas, dodot attiecīgus pa-

skaidrojumus un norādījumus, bet R. L. B. Derīgu grāmatu

nodaļai par grāmatas apgādāšanu.

A. Vičš.

Rīgā, 1940. g. maija.
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Satura rādītājs.
Lop.

I Atskats uz IV grāmatas noslēgumu. Krievijas liberālās

inteliģences prasības pārveidot valsts iekārtu. Alek-

sandra II un Aleksandra 111 attiecības pret liberāļu re-

formprojektiem. Revolucionārās grupas Krievijā —

„Zemļa i Voļa" un „Narodnaja Vo]a°; „Narodņiki";

Hercena „Kolokol"; „Narodnaja Voļa" iesniegums Alek-

sandram 111. Studenta Pētera Baloža līdzdarbība „Na-

rodnajā Voļā". Latviešu tautskolotāju apvainošana re-

volūcionārā darbībā (1882.): Ādams Cīrītis, Pēteris Bēr-

ziņš v, ct.; Jēkabs Anžjānis, Jānis Karps, Jānis Riekstiņš

v. ct. Skolotāju sakari ar „Narodnaja Voļa". Latviešu

inteliģences nacionālisms un „Jaunā Strāva". Tērbatas

latviešu studenti un marksisms. A. Dange v. ct. Jaun-

strāvnieku orgāns „Dienas Lapa". J. Rainis un H. Punga.

„Dienas Lapa" P. Stučkas redakcijā. Vācijas sociāl-

demokrātu ietekme uz Latvijas strādnieku kustību.

H. Punga un D. Bundža noorganizē Londonā latviešu

spiestuvi, kurā iespiež un dažas bro-

šūras. Latviešu un poļu sociāldemokrātu savstarpējās

attiecības, Kuldīgas skolotāju semināra audzēkņi un viņu

attiecības pret sociāldemokrātisko kustību. Revolucio-

nāra kustība tuvojas 1905. gadam. 1—22

II Rīgas mācības apgabala kurātora Uļjānova darbība. Val-

dības skolas. Pārkrievošanas politika zaudē asumus. lekš-

lietu ministrs Svjatopolks-Mirskis un reformprojekti Krie-

vijā. Ķeizars 1905. g. 12. dcc. ar īpašu ukazu atjauj

iesniegt petīcijas. Vidzemes muižniecības petīcija lūdz

atgriest skolu politiku uz likumiem, kādi bija spēkā pirms

1885. gada. Latviešu inteliģences petīcija un saviļņojumi

ap to. Petīciju plūdii no latviešu biedrībām. Latviešu

skolotāju petīcija un tās liktenis. Rīgas pilsētas domes

„vāciskā" petīcija. Vidzemes muižniecības pilnvarnieku

izstrādātie skolu likuma projekta principi. Latviešu mā-

cītāji J. Neilands un A. Niedra piedalās muižnieku orga-

nizētā skolu likuma projekta komisijā. Ministru komi-

tējas lēmums 1905. gada 10. maijā. Šī lēmuma motivā-

cija un Baltijas muižniecības centieni. Dīvainais lēmums.

Vācu muižniecība slikts advokāts latviešiem. 22—27



111 Sociālistu grupas noorganizējas sociāldemokrātu politiskā

partijā. Šis partijas pirmā darbība. Noskaidrošanās.

Pirmās proklamācijas. Sociālisms un nacionālisms. Lat-

viešu sociāldemokrātusavienība ar Ernestu Rolavu priekš-

galā. Sociāldemokrātu attiecības pret pilsoniski-nacio-
nālo inteliģenci. E. Rolava liecinājums. Sociāldemokrā-

tija 1905. gada revolūcijas organizētāja, bet ne nesēja. 37—44

IV Izglītības ministrs Glāzovs Latvijā. Sociāldemokrātiskie

skolotāji organizējas. Indriķis Rītiņš, K. Dēķens,J. Pla-

ķis, V. Dermanis v. ct. Pirmās sociāldemokrātisko sko-

lotāju sanāksmes (konferences;. 1905. g. aprilī noturētā

konferencē sociāldemokrātu partijas virzienā pieņemtās

rezolūcijas. Nelegālā skolotāju konference 1905. g. augustā

Apsīšu Jēkaba vadītā skolā (Rīgā). Nelegālā skolotāju
konference 1905. g. septembri. Uzsaukumi skolotājiem un

vecākiem. 1905. gada 17. oktobra ķeizara manifests.

Kurātors Uļjānova darbība 1905. gada rudeņi. Mītiņi

Rīgā un provincē. Ģenerālslreiki. Skolotāju un vecāku

mītiņu rezolūcijas. īpaša mācību biroja ievēlēšana Rīgā.

Rīgas pilsētas elementāro skolu skolotāju sapulces un to

lēmumi. Birojs nolemj novembrī sasaukt Rīgā Latvijas

skolotāju kongresu. Skolēnu streiki Rīgā. Streiki fa-

brikās. Skolu dzīve paralizēta. 44—63

V Latviešu tautas dažādu grupu politiski - sabiedriskais

noskaņojums pirms 1905. gada revolūcijas. Agrārās pre-

tešķības. Latviešu un vāciešu nacionāli -politiskas pre-

tešķības. Vidzemes gubernātors Zvegincevs prasa ievest

stāvokli. Latviešu skolotāju telegrama Ministru

komitējas priekšsēdētājam grafam Vittem. Mītiņi un sa-

celšanās pret cara administrāciju turpinājās. 63—75

VI Latviešu skolotāju kongress 1905. g. 10. novembrī Rīgā.

Kongresā pieņemtās rezolūcijas. Nacionālas autonomijas

jautājums. Skolotāju biroja ievēlēšāna. Atskaņas par

notikto skolotāju kongresu. Jaunā tautskolu programa.

Notikumi pēc skolotāju kongresa. Sākās soda ekspedi-

cijas. Soda ekspedicijās cietušie skolotāji. 75—97

VII Nelegālās latviešu skolotāju konferences 1906. gadā.

Skolotāju biroja uzsaukumi tautskolotājiem un pagast-

valdēm, Sociāldemokrātiskās Latviešu skolotāju savienī-

bas statūti. Attiecības pret Valsts domi. Vidzemes

skolotāju palīdzības biedrība un sociāldemokrātiskie sko-

lotāji. 97—105

VIII Skolu darbība revolūcijas un pēcrevolūcijas laikā. Ku-

rātora Uļjānova un Vidzemes guberņas laukskolu virs-
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komisijas sarakstīšanās par skolu darbību revolūcijas
laikā. Vidzemes tautskolu direktora Viljeva v. ct. bro-

šūra pret pārkrievošanas laika politikas apvainojumiem.

Vidzemes gubernātora Zveginceva neobjektīvā izturēšanās

pret latviešiem un vāciešu aizstāvēšana. Ārzemju preses

(vācu) uzbrukumi latviešiem. Asā vietējo vāciešu valoda

pret latviešu tautas turpmākām interesēm. Ķeizera Ni-

kolaja izturēšanās pret latviešiem-igauņiem Ģenerāl-

gubernators Sologubs un viņa darbība. Vēlēšanas uz

pirmo Valsts domi. Pirmās Valsts domes īsais mūžs.

Maiņas Izglītības ministrijā. Kurātors Ļevšins Rīgā un

viņa darbības sākums. Pārmaiņas Rīgas mācības apga-

bala darbinieku sastāvā. Luterāņu mācītāju lēmumi si-

nodēs. Kurātors Ļevšins sasauc tautskolu direktoru un

inspektoru konferenci, kas lemj par mātes valodas tie-

sībām mūsu tautskolās. Kurātora Levšina cirkulārs

1906. g. 9. okt. JŅIģ 8649. Tā sekas. Ģenerālgubernatora

Sologuba vietā uz Baltiju atnāk Mellers - Zakomeļskis.

Reakcija pastiprinājās. Kurātora Ļevšina „skolu parla-

ments" (1907. g. 3.-5. janv.). Otrās Valsts domes vē-

lēšanas. Landrāta Pīlāra fon Pilchau'a plašais apsūdzī-
bas raksts (iekšlietu ministram) par Vidzemes tautskolo-

tāju revolflcionāro darbību. Šī raksta sekas. Skolotāji
revolūcionāri Kurzemē. Kurzemes un Vidzemes žandar-

mērijas atsauksmes par skolotāju līdzdalību revolūcija.

Kurzemes tautskolu direktora „petījums" par latviešu

tautskolotāju piedalīšanos revolūcijā. Vācu muižniecības

vispārējās attiecības pret latviešu inteliģenci un tās ap-

vainošana „revolūcijas taisīšanā". 105-148

IX „Sevišķā padome" pie Baltijas ģenerālgubernatora un re-

formprojektu izstrādāšana. Cīņas skolu reformprojektu iz-

strādājot. 148-178

X Paceļas opozicija pret kurātora Ļevšina darbību. Ļevšina

attiecības pret latviešiem un vāciešiem. Pārkrievotāju
nemiers ar Ļevšina darbību. Ļevšins ar vienu roku dod,

ar otru ņem atpakaļ. Izglītības ministra Kaufmaņa no-

teikumi par mācības
'

valodu cittautu skolās (1907. g.

1". nov.). Jauni pārkrievotāju uzbrukumi Ļevšina dar-

bībai. Kaufmaņa vietā par Izglītības ministri nāk

Švarcs. Ļevšinu atbrīvo no Rīgas mācības apgabala ku-

rātora amata. Ļevšina atvadīšanās, līdz ar konfliktiem

pie un pēc tās, Jaunais kurātors Pručenko, un viņa iz-

turēšanās pret Ļevšina darbību. Ļevšins aizstāvas krie-

vu presē. Izglītības ministrija un Ļevšina cirkulārs.

Kurātora Pručenko divkosība. Rīgas mācības apgabala
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atbildīgo darbinieku lielā konference 1909. g. 23.—20. okt

Kurātora loma šinī konferencē. Ļevšina 1906. g. cir-

kulāru konference atzīst par kaitīgu. Latviešu inteli-

ģences un preses satraukums. Delegācija pie kurātora

Prutčenko. Prutčenko ziņojums Izglītības ministram —

ka jāatceļ Ļevšina cirkulārs. 178—212

XI Vidzemes muižniecības pārstāvja Pīlāra fon Pilchau'a

audience pie Izglītības ministra Švarca un ķeizara Niko-

laja 11. Skolu likumprojekti Valsts domē: Anrepa, ka-

detu, Izglītības ministrijas; šie likumprojekti Valsts do-

mes komisijā. Valsts domes izglītības komisijas izstrā-

dāto skolu likumprojektu 1910. g. 15. okt. sāk apspriest
Valsts domes pilnsapulcē. Idejiskas cīņas šo likumpro-

jektu apspriežot. Latviešu preses uzmanība. Švarcs-

Uļjānovs- Vijjevs gatavo jaunus pārkrievošanas plānus.
Valsts dome pieņem skolu likumprojektu un nodod to

Valsts padomei. Zīmīgas debates Valsts padomē. Li-

kumprojekta sakropļošana un „īsto krievu ļaužu" lielās

cerības. Ķeizars Nikolajs II Rīgā 1910. g. 3. jūlijā.

Notikumi Rīgā „ķeizara dienās". Švarcs aiziet no Iz-

glītības ministra posteņa, viņa vietā prof. L. Kasso.

Krievijas viszemstu izglītības korgress Maskavā 1911. g.

16.—28. aug. Izglītības ministrijas izturēšanas pret šo

kongressu un tanī apspriestiem jautājumiem. Atentāts

pret ministru prezidentu P. Stolipinu, un reakcijas pasti-

prināšanās. lespaids uz Latviju. Valdības skolu tīkla

izveidošana. Mūsu pagastu sabiedrības pret pagastskolu

nodošanu „skolu tīklā." Pedagoģiskā izstāde Rīgā; tās

nozīme un panākumi. Tautskolu inspektoru konferences

1911., 1912., 1913. gg. Pilsētas skolu pārorganizēšana

par augstākām tautskolām. Vidzemes tautskolu direk-

tora P. Rucka darbība. Cīņas Rīgas skolu kolēģijā.

Skolotāju pensiju likums. Rīgas mācības apgabala vidus-

skolas inspicē Tērbatas universitātes profesori. Izglītī-

bas ministrs Kasso pastiprina tautskolu inspektoru tie-

sības 212—254

XII Kurātora Prutčenko izgatavotais skolu pārskats par

1912. gadu. Pārskats par pareizticīgo skolām. 254—263

XIII Latviešu inteliģences un preses cīņa pret pārkrievošanas

politikas atdzīvināšanu. Divējādi spriedumi par šīs poli-
tikas kaitīgumu. Draudzes vai ministrijas skolas? Mūsu

izglītības un bibliotēku biedrības un to nozīme. „Rižskij

Vestnika" darbība šinī laikā. 263—280

XIV Valkas (Valmieras) skolotāju seminārs pēc 1905. gada. 280—290

XV Baltijas (Kuldīgas) skolotāju seminārs pēc 1905. gada. 290—301
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XVI Ilūkstes, Pliskavas, Gatčinas skolotāju semināri. Pirmais

skolotāju institūts Baltijā. 301—312

XVII Rīgas garīgais snminārs un garīgā skola. Ilūkstes mei-

teņu garīgā skola. 312—336

XVIII Latviešu skolotāju biedrības nodibināšana, tās darbība

un slēgšana. 336—345

XIX Latviešu privātskolas: V. Maldoņa sieviešu ģimnāzija.
Latviešu Labdarības biedrības meiteņu skola. Natālijas

Dzaudziņas sieviešu ģimnāzija. Kārļa Millera reālskola

Cēsīs, Paulines Stabušas sieviešu ģimnāzija. Atta Ķēniņa

reālskola, V. Olava tirdzniecības un komercskola. Olgas
Lerches proģimnazija Rīgā. Marijas Beķeres sieviešu

ģimnāzija. Šmidchena un L. Bērziņa ģimnāzijas Du-

bultos. Almas Kļaustiņas sieviešu ģimnāzija. Pētera

Dzeņa ģimnāzija un reālskola. Longina Ausēja reālskola

Cēsīs. Latviešu Izglītības biedrības skolas. M. Milleres

sieviešu ģimnāzija. Olgas Sērmukšas, E. Kleinbergas

J. Priedes ģimnāzijas. Annas Millersones, M. Kalniņas,

A. Amuliņas, A. Bušas, V. un M. Zaubes, V. un K.

Šņores, A. Lazdiņas-Simenovas, N. Rinkas, M. Celmas,

A. Sprivuļa, Elizabetes Pelekses II šķiras skolas Rīgā.

Privātskolas provincē. Aug. Dombrovska skolas Vec-

mīlgrāvī. Tirdzniecības un komercskolas — G. Odiņa,

R. Ģegera, N. Mironova, Rīgas Biržas komitejas, Jāņa

Ozoliņa politechniskie kursi. Tirdzniecības skolas pro-

vinces pilsētās. Rīgas pilsētas mākslas skola. Lauksaim-

niecības skolas. Jūrniecības skolas. Atskats uz privāt-
skolu darbību. 345—d87

XX Valsts un pašvaldību ģimnāzijas un reālskolas. To

satversme un stundu tabulas. Skolēnu grupējums. Sie-

viešu ģimnāziju īpatnā iekārta un stāvoklis. Tērbatas

universitāte un Rīgas politechnikums. Augstāko mācības

iestāžu loma latviešu tautas attīstībā. 388—400

XXI Pārkrievošanas laiks atjaunojas. Kā izturas pret šo ak-

ciju latviešu pagasti un skolotāji. B Skolas tēvu" titulis.

Politiskās pretešķības skolu darbinieku saimē un mūsu

prese. Sabiedrības vienaldzība pret mūsu tautskolām.

Konstatējumi. Kopēdināšana laukskolās. 400—422

XXII Kā pēc 1905. gada izveidojās reakcionārā skolu politika.

Kā ievadija Ļevšina cirkulāra atcelšanu. Liepājas un

Rīgas pilsētu galvu lūgumi atļaut skolas saskaņā ar Ļev-

šina cirkulāra noteikumiem. Kurātora Ščerbakova raksts

Izglītības ministrijai. Pfaffiusa un Viļjeva atbilde Ščer-

bakovam. Ščerbakova rīkojums 1913. g. 27. augustā.

Izglītības ministra Kasso rīkojums par cittautu skolām.
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Pretestība Ščerbakova rīkojumam. Izglītības ministra

Kasso paskaidrojums par Ščerbakova rīcību. Latviešu

preses krasā nostāšanās pret Kasso un Ščerbakova at-

jaunoto pārkrievošanas polītiku. Pagastu pašvaldību

protesti. Ščerbakova uztraukums, taisnošanās un div-

kosīgā rīcība. Vidzemes tautskolu direktora Rucka loma;

viņa paskaidrojumi un nepatiesi apgalvojumi. Rucki

„Dzimtenes Vēstnesis apvaino par meli. Šī konflikta

atrisinājums. Kasso un Prutčenko. Latviešu Izglītības
biedrības iesniegums Ščerbakovam. Kļūmīga Latviešu

Izglītības biedrības adrese bijušam Rīgas mācības apga-

bala kurātoram Prutčenkam. Tautskolu inspektora Diev-

kociņa ižturēšanās Ščerbakova izsauktā konfliktā. Ščer-

bakova mēģinājums izsaukt represijas pret „Dzimt.

Vēstnesi". Viskrievijas izglītības kongress un cittautu

skolas; šai kongresā pieņemtās rezolūcijas. Bijušais ku-

rātors Ļevšins par Ščerbakova cirkulāru. Debates Valsts

domes budžēta komisijā (1914. g. 23. janv.) par Ščer-

bakova nelikumīgo rīcību. Interpelācija Valsts domē un

plašas debates par Ščerbakova cirkulāru. Zīmīgi norādi-

jumī par turpmākiem pārkrievošanas nodomiem. Kasso

uzvara pār Prutčenko. 422—475

XXIII Kasso rīkošanas 1914. gada sākumā. Tautskolu inspek-
toriem atļauts patstāvīgi iecelt amatā skolotājus. Taut-

skolotājiem aizliegts darboties kulturālās biedrībās. 475—479

XXIV Briest lieli notikumi Eiropā. Karš. Latviešu preses

atzinumi kara sākumā. Kurātors Ščerbakovs maina savu

izturēšanos pret latviešiem un igauņiem. Latviešu un

vāciešu savstarpējās attiecības. Kurzemes ģenerālsupe-

rintendents Bernevica apvainojumi pret latviešiem, Grafa

Rentern-Nolkena audience pie Nikolaja 11, un ķeizara
draudi latviešiem. Ķeizarienes Aleksandras naidīgā iz-

turēšanās pret latviešu bataljoniem. Pārkrievošanas po-

litikas beigas. Ščerbakovs atcej savu 1914. gada 27. aug.

cirkulāru. Tērbatas universitātē arī teoloģijas fakultāte

izbeidz lekcijas vācu valodā. Mūsu tautskolas ceja jūtīs.

Noslēgums. 479-493
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Noslēdzot latviešu skolu vēstures IV grāmatu un aplū-

kojot pārkrievošanas laika iespaidus, koncentrēti atzīmējām

šī laikmeta mūsu tautas ieguvumus un zaudējumus. Starp

zaudējumiem uzrādīta arī tautas nesagatavotība varbūtē-

jiem stiprākiem pārbaudījumiem, kādi arī drīz vien Baltijā

iestājās ar 1905. gada revolūcijas tuvošanos, bet īpaši pašā

revolūcijas mutulī. Šī nesagatavotība un dažkārt apstākļu

un varbūtību neapsvēršana prasīja no mūsu tautas lielus

materiālus un cilvēku asiņainus upurus. Pārkrievotāji, dzī-

damies vienīgi pēc krievu valodas sekmēm, atstāja novārtā

valstiski - pilsonisko un tautas veselīgi kulturālo attīstību.

Cenzūra mūsu presē, policija biedrībās, krievu inspektori
skolās uzmanīja un centās apslāpēt katru mūsu patstāvīgu

nacionālu domu izpaušanos un izveidošanos. Tautā gan

pieauga naids pret krievu birokrātisko valdību, bet vāji at-

tīstījās reālais politiskais saprāts. Veoo tautas atmodas laik-

meta darbinieku taktika, kas daudz līdzēja 60.—80. ga-

dos, no daudziem bija atmesta un vairs neatzīta, bet jaunā

«rīkošanās" bieži vien bija bez kāda plāna — gluži sti-

chiska. Šādu stāvokli bija izveidojis pārkrievošanas asais

posms, kam dziļākā pamatā, saprotams, gulēja tā laika

Krievijas birokrātiskais un dažkārt pavisam nesaprātīgais

patvaldnieciskais režims.

lekams runājam par 1905. gada Krievijas revolūcijas

•iespaidiem mūsu skolu dzīvē un darbā, nepieciešami vis-

pirms pieskarties raksturīgākiem priekšrevolūcijas faktoriem

kā Krievijas polītiski-sabiedriskā, tā arī tā laika krievu un

latviešu inteliģences garīgi idejiskā un arī revolūcionara

atfisļībā- •/' ■■ •'. ,•
V

:.
'■ ' *

'.- '
Aleksandra II laikā Krievijas inteliģenci, sevišķi sla-

vofilus, saviļņoja „lielo reformu" motīvi. Konstantīns un

Jānis Aksakovi, M. Katkovs, P. Homjakovs v. c. visai sirs-
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nļgi runāja par Krievijas valsts atdzimšanu cara valdībā un

tautas brīvību sintezē, t. ir, caram lai piederētu neapro-

bežota tiesība valdīt, bet tautai domu izteiksmes brīvība

vārdos un rakstos, kā arī pilnīga brīvība veidot tikumīgās

un vispāri garīgās dzīves attīstību. 1) Cars, kad gribēs
dzirdēt tautas domas svarīgākās valsts lietās, sasauks' Ze-

mes sapulci (Zemskij sobor). Aleksandra II valdīšanas laikā

valdība un arī pats ķeizars vairākkārt cilāja jautājumu par

slavofilu nodomu realizēšanu, bet visi projekti beidzot sa-

kausējās stipri aprobežotā, bet tomēr kaut kādā tautas

pārstāvniecības priekšlikumā — tā nosauktā Lorisa-Meļikova

«konstitūcijā". Šis konstitūcijas projekts sevī neietvēra ne

slavofilu ieteikto cara valdības varas un tautas brīvību sin-

tēzi, ne arī kādus valsts konstitūcijas pamatprincipus.2)

Aleksandrs II bija pavēlējis 1881. g. 1. martā publicēt šo

Lorisa-Melikova izstrādāto «tautas" pārstāvniecības likumu,

bet liktenīgi — 1. martā ķeizaru revolucionāri nonāvēja.

Tautas inteliģences labākā daļa, nemaz jau nerunājot par
revolucionāriem elementiem, nebija apmierināta arī ar

nodomāto «konstitūciju", bet pat pret šo ļoti mēreno pro-

jektu nostājās visi reakcionāri ar Pobedonoscevu priekš-

galā. Aleksandrs 111, Pobedonosceva iespaidots, šoreiz ne-

respektēja pat sava tēva pēdējo gribu un noraidīja visus

Lorisa-Meļikova priekšlikumus, bet pasludināja, ka «uztu-

rēs negrozītu cara patvaldību un sargās to tautai par svē-

tību, noraidot katru nodomu cara prerogatīvām ko at-

ņemt". (Aleksandra 111 manifests 1881. g. 29. aprīiī.) Tā

beidzās visi patriotiskie slavofilu un citu liberāļu Krievijas
valsts satversmes atjaunošanas, resp. reformēšanas projekti.
Aleksandrs 111 valdīja kā noteikts patvaldnieks. Viņa laikā

par kādām brīvestībām valdība nemaz nerunāja. Visa Krie-

vijas politiskā un sabiedriskā dzīve risinājās stingras pat-
valdības režima rāmjos.

! ) A. C. BeHrepoß'b — KpHTHKo-6iorpacļ)HMecKiH CAOBapb pyccKHX-b

nHcaTeAefl h yqeHwx'b. T. I, 214 Ipp. Turpat plašāks apcerējums par

slavofilu idejām. Skat. arī IV grāmatā 6—B Ipp.

-) Skat. „Hobwh Shljhkaoit. CAOBapb EpoKray3a-E<J)poHa", T. I

962—965 Ipp. A. Korņilova apcerējumu (Hsa- 1911. r. CiTE).
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Kā šinī laikā garīgi veidojās krievu inteliģence? Sla-

vofilu liberālā un patiesi arī patriotiskā krievu inteliģences

grupa pa daļai apklusa, pa daļai izmira, bet pa daļai pār-

kārtojās reakcionārā noskaņojumā. M. Katkovs pārvērtās

Pobedonosceva virziena atbalstītājā. Baltijā mēs novērojām

trīs valdības vīrus, kas bija auguši slavofilu garā — tie bija

kurātors M. Kapustins, Vidzemes gubernators Zinovjevs
un Igaunijas gubernators kņazs Šachovskojs. Par viņu dar-

bību jau agrāk rakstīts. 1) Slavofilu idejām bija visvairāk

uzticīgs Kapustins. Bet līdzās šiem gudrākiem un gādī-

gākiem šejienes krievu administratoriem redzējām veselu

rindu mazvērtīgu cilvēku, kas gan savā laikā bija auguši
Aleksandra II un slavofilu reformu garā, bet, „laikam līdzi

sekojot", Aleksandra 111 valdības ietekmēti, bija pārvērtu-
šies par reakcionāriem un cittautiešu nikniem pārkrievotā-

jiem. Tā ir zināms, ka A. Viļjevs un Zaiončkovskis stu-

denta gados bijuši J. Aksākova ideju karsti cienītāji, bet

kā Rīgas mācības apgabala darbiniekus mēs viņus vēro-

jām visai reakcionārā un ultrā pārkrievotāju lomā. Bija

vērojams, ka šie vīri, arī bijušie slavofili, jau bija tā pār-

ņemti un aptumšoti no viņiem iedvesmotās Krievijas

• visvarenības, ka vairs nemaz negribēja atzīt ne agrā-

kos liberālos principus, ne cittautu nacionālās dzīves un

kulturālās intereses un vajadzības. Krievija viņiem likās

tik stipra un valdonīga, ka nebija nekāda vajadzība rēķi-

nāties ar tām daudzām tautām, kas kopā ar krieviem ap-

dzīvoja šo teritorijā lielo milzeni, bet garā un valsts sa-

tversmē vājo valstisko ķermeni. Tā simtiem un tūkstošiem

K. un J. Aksākovu garīgie audzēkņi bija pazaudējuši katru

idejisko sakaru ar slavofilu 60.—70. gadu liberālām idejām

un paturējuši vienīgi nacionālu lielmanību. Šinī laikā no-

vērojam divas pavisam diametrāli pretējas Krievijas tautu

attīstības un viņu nacionālo domu koncentrēšanās strāvas.

No vienas puses, skaidri redzama vairāku tautu — latviešu,

leišu, igauņu, somu, poļu, kaukāziešu v. 1.1., visai intensīva

kulturālā attīstība, pašapziņas augšana un arī materiālu

x ) IV grāmatā: 91, 167, 293, 325 v. t. t. Ipp.
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bagātību vairošana; no otras, bijušie, bet pārveidojušies

slavofili un līdz ar viņiem birokrātiskā krievu valdība grib

ar varas līdzekļiem Krieviju pārvērst par vienas nācijas —

krievu valsti, t. ir, visus cittautiešus pakāpenīgi, ātrākā

vai lēnākā tempā — kā nu kuru — pārkrievot. ~No Bal-

tijas juras līdz Klusam okeānam, no Baltās līdz Melnai

jūrai — būs viena ticība, viena valoda, viena tauta". 1) Tāda

bija pārkrievotāju ticība un sakarā ar to arī darbība.

Valsts iedomātais varenums un mulsinošā ideja par visu

Krievijas tautu centrālizēšanu vienā nacionālā

tas viss 80.—90. gados dzina kā valdību, tā viņai pakalpīgos

ierēdņus-činovniekus izdarīt nesaprātīgu pārkrievošanas mē-

ģinājumu. Līdz ar to pie šīm divām strāvām vērojama pa-

rasti dabīgā pretestība: atsevišķas tautas, augdamas savā

nacionālā apziņā, pieauga arī naidā pret pārkrievo-

tājiem, kas atkal savukārt, gribēdami gut lielākas sek-

mes, pastiprināja tautu denacionālizēšanās darbību. Tā,

īpaši 90. gados, kurātora Lavrovska laikā izgaisa visas lat-

viešu agrākās simpātijas pret krieviem kā latviešu atbrīvo-

tājiem no vācu kundzības, un pieauga antipātijas pret visiem,

lieliem un maziem pārkrievotājiem. Līdz ar to ari stiprinājās

apņemšanās strādāt pret musu skolu tā laika pārkrievošanas

politiku. Visa agrākā slavofilu un latviešu draudzība bija

gandrīz pilnīgi iznīcināta un aizmirsta. Kā Valdemārs, tā

Brīvzemnieks tagad domāja par taktisku pretestību pār-

krievotājiem. Latviešu inteliģence vispāri vairs neuzticē-

jās krievu administratoriem, un pēdējie savukārt neatbal-

stīja mūsējos. Tā latviešu (tāpat arī citu tautu) nacionālie

darbinieki nonāca politiskās orientēšanās strupceļa. No vie-

nas puses vecie ienaidnieki — vācieši, kas joprojām bija
visai stiprs faktors Baltijā; viņiem uzticēties un kopīgi

gatavot turpmākas attīstības plānus — nebija nekādas pa-

ļāvības. Katrā izdevīgā gadījumā atkal parādīsies vācinā-

šanas tieksmes, pie kam veiklākas un konsekventākas par

nemākulīgo pārkrievošanu. No otras — pieauga bažas par

*) Šo teikumu citējuši arī Baltijas skolu administratori (Zaionč-

kovskis kādā Kuldīgas semināra revizijā un inspektors Pravdins

sarunās ar skolotājiem).
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tautas izglītības sakropļošanu skolās un arī visas sabied-

riskās dzīves (preses, biedrību) nederīgu ierobežošanu. Tā-

dos apstākļos skati vērīgi raudzījās uz visām pusēm un

vispirms uz attiecīgām Krievijas liberālām un pat re-

volu c i o nārām grupām.

Krievijas inteliģence, kā nacionālā, tā jaunpieaugošā

revolucionārā, jau tūdaļ pēc Aleksandra 111 laikā ievadītā

slavofiiu idejiska sabrukuma, uzsāka cīnu pret Pobedo-

nosceva iedvesmot) režimu. Krievu saprātīgākie nacionā-

listi nepiekrita cittautu pārkrievošanas nodomiem, bet gan

ieteica visas Krievijas tautas „sakausēt" ne vienā tautā,

bet vienā valstiska vienībā, nevis ar valodas un ticības

brīvību atņemšanu, bet gan ar tautu pašnoteikšanās tiesī-

bām,1) kas tad cittautiešiem padarīšot Krie-

vijas valsti arī par viņu valsti. Aizrādīja uz Aus-

triju. Zināma mērā še vēl novērojama saprātīgāko slavo-

filu Krievijas valsts vienības stiprināšanas idejas, kuras

arī kurātors Kapustins savas darbības sākumā mēģināja

realizēt — atraut latviešus no vācu iespaida un tuvināt

krieviem, prasot, lai cītīgi mācās krievu valodu un pazīst
krievu literatūru; nepatika slavofiliem, ka latvieši un igauņi

mācās vācu valodu, ciena vācu literatūru un vispāri drau-

dzējas ar vāciešiem. Tamdēļ Kapustins aprobežoja vācu

valodas mācību vidusskolās un gribēja pilnīgi izspiest no

elementārskoiām. Šinī laikā pacēlās pat prasība, ka krievu

ierēdņiem būtu jāprot arī latviešu valoda. Saprotams, ka tā

laika krievu valdība šādus nodomus kategoriski noraidīja

un tāpat nepiekrita pašnoteikšanās tiesību piešķiršanai Krie-

vijas minoritātēm.-)
Šinī laikā un šādos apstākļos Krievijā pieauga dažādu

grupu revolūcionāra kustība. Jau ar dekabristu uzstāšanos

(1825. g.) Krievijā iezīmējās nemiers ar cara pārvaldības

režimu, bet pēc slavofilu kustības neveiksmes revolūcionārā

l ) M. CacIBHHCK iH PvCCKaH HHTeAAHreHIjifI H Haļļk>HaAbHblH

jßonpocb (C6opHHK'b — HHTeAAHreHijiH Poccīh 1910. r. 220 Ipp.).
8) Redzējām, ka pat apdāvinātais ģenerālis Zinovjevs, arī

slavofilu audzēknis, prasīja latviešu un igauņu pārkrievošanu
(IV, 167. Ipp.).
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darbība sāka pieaugt. Tikai pec tam, līdzīgi kā savā laikā

Vakareiropā, radās arī Krievijā nopietni pamati revolucionā-

rās darbības mērķiem — visas valsts iekārtas un sabiedriskās

dzīves pārveidošanai. Par tik, par cik revolucionāro grupu

mācības — kauču dažādā izpratnē un formulējumā —

tika pieņemtas kā krievu tautas nākotnes aplaimotājas, tās

aizrāva ne tikai jaunatni, bet arī pat nobriedušo inteliģenci.

Tā tas agrāk bija Vakareiropā, tā tagad Krievijā. Tā kā

valdība pat nedomāja atbalstīt liberālo grupu centienus,

tad revolucionāriem bija iemesls apgalvot, ka ar slavo-

filu liberālām, bet miermīlīgām prasībām nekas nav pa-

nākams, te jāiet revolūcijas ceļš. Gadu desmitos bija audzis

nemiers ar birokrātiski patvaldnisko režimu, līdz beidzot

pat visai mēreni pilsoņi no visām šķirām, Krievijas muiž-

niecību ieskaitot, jutās visai neapmierināti un katrā iespē-

jamā veidā — arī revolucionārā — prasīja nopietnas re-

formas.

Tomēr arī tās Krievijas pilsoņu grupas, kas uzsāka

revolucionāru darbību, kauču gan dažkārt likās bija zau-

dējušas ticību, ka cara valdība patstāvīgi un labprātīgi;

grozīs valsts pārvaldības iekārtu, joprojām savā rīcībā un

idejiskā būtībā bija vairāk nacionāli un patriotiski noska-

ņotas, mazāk šķiru un internacionālu mācību sludinātājas.
Visai zīmīgs bija „Tautas brīvības" (Narodnaja Voļa) revo-

lucionārās grupas izpildu komitejas iesniegums 188i. g.

10. martā ķeizaram Aleksandram 111. Negantākie revolu-

cionāri (tā viņus dēvēja krievu žandarmērija) rakstīja Viņa

Majestātei 1) Krievijas caram: Js
lr kaut kas augstāk jāno-

stāda par cilvēka personīgām jūtām un iegribām: tas ir

pienākums pret dzimto zemi; šis pienākums prasa no katra

pilsoņa upurēt savas personīgās jūtas un iegribas. Sajus-

dami šo pavēlošu pienākumu, mēs nolēmām griezties pie

Jums, Jūsu Majestāte, jo vēsturiskais process negaida un ja

viņu neievēros un ignorēs, tad mums turpmāk būs jāpiedzīvo

vissmagākās ciešanas un jāredz, ka asinis plūst un notiek

l ) Rakstīts ar trekniem burtiem „Bame BeAimecTßo". Skat.

„3armcKH no HCTopin peßOAioiļioHHaro 4BH?KeHiH bt> Poccin. H3Aame

noAHum. 1913. r. 458. Ipp.
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vislielākie valstiskie satricinājumi".1) Ķeizars Aleksandrs 111

„Narodnajas Voļas" iesniegumu, saprotams, atstāja bez ievē-

rības, un tāpēc nacionālo krievu revolucionāru darbība tur-

pinājās, veidojās un pārveidojās, līdz ar 1905. gadu sa-

sniedza pirmo lielo uzliesmojumu. Minēto revolucionāru

grupu vadībā redzam, starp citiem, šādus darbiniekus: D.

Pisarevu, N. Dobroļubovu, N. Černiševski, M. Bakuņinu,

N. Ogarevu, A. Hercenu (Gercenu), N. Čaikovski. Savā

laikā krievu studenti, dažādu mācības iestāžu skolotāji un

vispāri inteliģence ar aizrautību lasīja šo darbinieku revo-

lucionārā garā sarakstītos darbus. Černiševska romāns ~Ko

darīt" (Čto ģelaķ), D. Pisareva un N. Dobroļubova kritiskie

un sabiedriskie apcerējumi, Hercena un Ogareva žurnāls

~Kolokol" (Zvans) — bija visu tā laika brīvdomātāju mī-

ļākā literatūra. lespaidoti no šīs literatūras tapa arī daudzi

krievu rakstnieki ārpus tiešām revolūcionārām grupām. Gan-

drīz visi cik necik liberālākie krievu preses orgāni uzma-

nīgi cilāja tās pašas idejas, ko pauda minētie revolucio-

nārie elementi. Un atkal jāliecina — tas bija krievu na-

cionālo domu revolūcionārisms. Hercena „Kolokolu" esot

lasījuši Krievijā (žurnāls iznāca Londonā) studenti, skolo-

tāji, profesori un pat miļnistri. Daži vecie slavofili arī

jūsmojuši par šo žurnālu.2) Faktiski šīs revolucionārās gru-

pas bija uzlūkojamas kā vēlākās īstās revolūcijas priekš-

vēstneši: ja Krievijas valdnieki nespēs un nepratīs savu

valsti un savas tautas izvest uz brīvāka un progresīvāka

attīstības ceļa, tad, kā Pisarevs saka, bēdas bus visiem.3)

Līdztekus valstiski-sabiedriskai revolucionārai domai

krievu inteliģencē veidojās arī viņas individuālās dzīves

J
) Piezīmēsim, ka revolucionārā grupa „Narodnaja Vo]a" dar-

bojās no 1879.—1887, g. un tanī piedalījās vairāki krievu rakstnieki

un pat muižnieki. Grupai bija arī savi preses orgāni. „Narodnaja

Volas" priekštece bija „Zemļa i Voja". No šīm grupām nāca ari tā

sauktie „narodņiki" — Jaudis, kas gāja tautā sludināt brīvību, bet

arī skubināja zemniekus censties pēc izglītības.
") A. BeceAOßCKifi — 3anaAHoe BAijmie bt> hoboh pyccKoS AHTepa-

Tvpfe. MocKßa. 1896. r. HBaHOBTj - Pa3yMHHK'b — HcTopin pvccKoii

o6IJjeCTBeHHOH MbICJVH, T. I CIIB. 1907. T.

'■) 4. IlHcapeßa t, II CFIB. 1894. r. 234. Ipp.
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p;irgro/ibas: pamazām ari inteliģences personīga dzī-

ve ieviesās brīvdomība vārdos un darbos.

Aleksandra 111 laikā, pateicoties stingram režīmam, re-

volucionāru darbība, kauču gan tapa iedzīta „pagrīdē'\

turpināja pieaugt; sabiedrībā bija vērojamas simpātijas pret

revolucionārām mācībām. Nikolaja II laikā šis process tur-

pinājās un apņēma jo dienas plašākus pilsoņu slāņus. 1895.

gadā jau formāli nodibinājās Krievijas sociāldemokrātiska

partija, kuras idejiskais vadītājs pirmā laikā bija Georgijs

Pļechanovs, krievu muižnieka dēls, 1) kas jau agrāk bija

darbojies „Narodnajas Voļas" grupā un gājis ~tautiniekos"

(nai-odņikos). Pec 1895. gada revolucionārā kustība Krie-

vijā pakāpeniski jau izveidojās par strādnieku šķiras un

internacionālu teoriju realizētāju darbos. Līdztekus sociāl-

demokrātu partijai saka darboties arī sociālistu revolūcio-

nāru grupas. Pēc tam revolucionāru politiskā darbība jau

gāja uz 1905. gadu.

Kā šinī laika dažādas nianses veidojās revolucionāra

doma Latvijā, un cik liels še bija krievu iespaids?

Jau 18()'2. gadā, sakarā ar „Zemļa i Voļa" darbību,

Pēterpilī arestēts ari latvietis, students Pēteris Balodis, 2)

kas savā dzīvoklī iekārtojis minētās revolucionārās grupas

spiestuvi, no kuras „Zera!ļa i Voļa" izlaidusi savus pe-

riodiskos rakstus. Balodim sekojuši arī daži citi latviešu

studenti.

J ) 3ermcKH no hctojmh peßOAioiļioHHaro Asnatēm» btj Pocciji..

AenapTßMeHTa noAHujH 1913- r. 291 lpp. Pirmais krievu

dem. kongress notika 1898. gadā un dažkārt ar šo gadu skaita šīs

partijas, nodibināšanu. Kā vēlāk izrādījās, Pļechanovs 1914—1917. gN

nostājās pret ekstrēmo soc.-dem. lielinieku virzienu un atkal pauda
krievu- nacionālu domu. . • • .

') P. Balodis, pazīstamā Ļaudonas pareizticīgo priestera Dāva

Baloža dēls, dzimis 1839. g. 1 dcc. Rīgā. Mācījies Rīgas garīgā se-

minārā, studējis Pēterpils medicīnas akadēmijā. Par piedalīšanos

revolucionārā darbībā sodīts ar 2 gadi un 8 mēneši cietoksnī (3a-

mtcKH no MCTop. pes. ASM»., 477. lpp.). Vēlāk izsūtīts uz Sibīriju

kur pēc soda izciešanas darbojās kādā zelta rūpniecībā. Kādu laiku

..rediģējis laikrakstu „Amurskij krai". Miris 1918. g. 31. janvāri. •
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>v . 188/2. . gadā, senatora Mariaseina revizijas -laika,.Cēsu

bruģutiesa par it kā ļoti bīstamu revolūcionāru darbību

arestēja vairākus latviešu tautskolotājus: Līgatnes Pēteri

Bērziņu, Mārsenes pagasta Startu skolas skolotāju Ādamu

Ciriti un kādu Melleri no Līgatnes. 1) Ādamu Clriti apsū-

dzējuši, ka viņš Liepas lauksaimniecības biedrībā esot tei-

cis:
„
Vāciešus no Baltijas izdzīšot ar rungām", bet Pēteris

Bērziņš esot sacerējis revolucionāras dziesmas. Visi ap-

vainotie 1882. g. 31. oktobrī esot sapulcējušies Cēsis Rābes

restorānā, kur dziedājuši revolucionāras dziesmas un sau-

kuši: ~Nost ar viņiem!" 2) Izdarīta kratīšana A. Cīrīša un

P. Bērziņa dzīvokļos. Apvainotie noturēti vairākas dienas

Cēsīs arestā, bet bruģutiesnesis Ktters (Kieter) inkrimēta

revolūcionārā darbībā nav ieguvis nekādus nopietnus pie-

rādījumus, un Cēsu Zemestiesa 1883 .gada 19. maija visus

attaisnojusi.

Loti nopietnu revolucionāru darbību Cēsu bruģuties-

nesis tanī pašā 1882. gadā saskatījis vairāku pareizticīgo

skolotāju darbībā: Jēkaba Anžjāņa — Kārzdabas pareiz-

ticīgo skolā, Jāņa Karpa — Bučauskas, Jāņa Riekstiņa ~

Ļaudonas, Jēkaba Prūša — Oļu, Andreja Ķīša — Lazdonas,

Ananija Rāceņa — Līderes, Pētera Stiprā — Cesvaines

un Jēkaba Bandera — Mārcienas pareizticīgo skolā. Šeit

bez minētiem astoņiem pareizticīgiem skolotājiem apvai-

noti ari daži citi, un te bruģutiesnesis Kīters apvainošanas
aktā3 ) jau runā par Cēsu apriņķī noorganizēto sociālistu-

nilūlistu savienību. Šinī aktī minēts arī E. Grāvītis, tanī

laikā students Pēterpils garīgā akadēmijā. Grāvītis esot

no Gulbenes ieradies Cesvaines apgabalā un it kā minētos

skolotājus apgādājis ar revolucionāru literātam. Izdarītas

kratīšanās atrasta prof. Vladimira Soiovjeva runa krievu

valodā un latviskā tulkojumā, vairāki revolucionāri dzejoļi,
daži revolveri ar patronām v. t. t. Še jau bruģutiesnesis

1) Acta Liv. Landr. Coll. .V? 413 A. Vol. I (LVA).
2) Acta d. Wendenschen Ordnungsgerichts 342 — 1882.

. (LVA)/- .•' \ • '• -\.
■') Acta Liv. Landr. Coll. — 413 A. Vol. I, F. 486—490.

•:-<lva).
' '

:
-.••■ .* ; v "\



darbojies ar detektīvu un provokatoru palīdzību, un rezi-

dējošais Vidzemes landrātu kolēģijas loceklis Richters

ziņojis muižnieku maršalam Bokam uz Pēterpili (B. tur

uzturējies), ka atrasta ļoti bīstama revolucionāra organi-

zācija, kas spraudusi mērķi dedzināt muižas, slepkavot

vāciešus v. t. t. Tomēr, kad no bruģutiesneša Kītera šī lieta

nodota (pēc ķeizara pavēles 1882. g. 17. novembrī) Vid-

zemes prokuroram un žandarmērijai, izrādījies, ka vācu

iestādes revolucionāro sociālistu-nihilistu «savienību" izfan-

tazējušas, un galu galā visi apvainotie no Cēsu cietuma

atbrīvoti. Te nu gan, cik vērojams, īpatnu lomu spēlēja tas,

ka arestētie un Cēsīs ilgāku lauku cietumā turētie «revo-

lucionāri" bija pareizticīgo skolu skolotāji. Tomēr no ak-

tīm skaidri redzams, ka Cesvaines apgabalā gan nav darbo-

jusies sociālistu-nihilistu savienība, bet ka še vērojams at-

spulgs no krievu «narodņiku" un „Narodnajas Voļas" dar-

bības, ko uz Vidzemi pārraidījuši daži Pēterpils studenti

un, varbūt, pirmām kārtām E. Grāvītis. Arī tas, liekas,

pilnīgi skaidrs, ka šim «revolucionāram" uzliesmojumam

bijis jūtami nacionāls raksturs — latviešu zemnieku cīņa

pret vācu muižniecību. Apvainojumu aktī, starp citu, at-

rodas kāds dzejoļa tulkojums no latviešu krievu valodā.

Oriģināls (latviešu valodā) līdz šim nav atrasts. 1) Ļoti

var but, ka šī dzejoļa (rakstīts pēc tamlīdzīga krievu dze-

joļa «Dubinuška" parauga) autors bus bijis kāds minētā

l ) Tulkojumā šis dzejolis prozā šādā izteiksmē: „ntcHb

npe4KOßi>. MHoro ecTb ntceH-b bt> AaTbimcKofi 3eMAt, btj hhxt>

cAbiiuHTOH paAocTb h rope. Ho nyuje Bckx'b Tporaiorb tb, mto

noiorb HaM-b o jkh3hh npcAKOßij. Xpa6pWH Poccb rAHAHTb Ha Bpara,

noAHHBuiH KyAaKi> m Ay6HHy, a Haurb MyjKHMOK"b, qTo6Tj rocnoA'b He cep-

AHTb, AHJKerb pyKy y hhxti, chhbiiih uianKy. Bon> Ha pßKfe co-

rHyBUJH CnHHy, AaTbIUIH CnAaBABIOTb HXl> CAe3bl, HaKOnHBUIiHCH B'b

CTa6ypart, TeKyTb h no cefi AeHb. Bon> Ha noAfe rocnoA'b 3BeHHrb

Koca; to kochttj AaTbiuiH, He cmbh pa3orHyTb cnnHbi. riopa6oujeHHbie,

6kAHbie h ycTaAbie ohh nenaAbHo B3opw b3Boahtt> kt> HeGecaMTj. Yitie

AaBHO H3HypHeTCH AaTbIUICKIS HapOA-b H CKOpO AH HaCTaHeTb TO MTHO"

BeHbe, KorAa TeAecHo h AymeßHo yrHeTeHHwe HH3BeprHyTb BAacTb

rocnoA'b? Ho Macb stoti» npHAerb h AaTbiiiiH npocHyTCH, h3Tj KptnKHXT>

SaMKOBT) BbirOHßTb TOCnOAT» H Kp'kIIKHMH Ay6HHaMH H3rOHHT"b. IIoMOrH

?Ke, TocnoAh, noMorn hhmi>, Pycb, bt> pacnpaßt rocno^aMH."

10
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lietā arestētais pareizticīgais skolotājs. Varbūt tas bija šīs.

grupas vadonis, apdāvinātais un sparīgais Anžjānis? 1)

Minēto pareizticīgo skolotāju apcietināšanas aktī vai-

rākkārt minēta prof. V. Solovjeva runa, gan nepaskaid-

rojot tās it kā «revolucionāro" saturu. Izrādās, ka še

figurējusi V. Solovjeva 1881. g. 20. marta, kādos lek-

ciju kursos Pēterpilī, teiktā runa pret nāves sodu un at-

riebību, kurā humānais un vēlāk misticismā iegrimušais

profesors pieskāries atentāta dalībniekiem pret Aleksan-

dru 11. Prof. Solovjevs bija īpatns domātājs, bet ne po-

lītisks revolucionārs; viņa runas un mācības savā laikā

aizrāva daļu studējošās jaunatnes un daudzus pedagogus,

bet par viņa filozofiskām teorijām interesējās pat ār-

zemju mācītie ļaudis. Attiecībā pret Krievijas tā laika ie-

rēdņu (činovnieku) kārtas individuālā dzīve pastāvošiem

tikumiem, Solovjeva mācības dažkārt bija tiešām revolu-

cionāras un, rādās, ka muižnieku ieceltais Cēsu bruģu-

tiesnesis, vācietis Kīters, Solovjeva runā tieši no šī vie-

dokļa saskatījis revolucionāras propagandas materiālu.

Kad prokurors Mjasojedovs un žandarmērijas ģenerālis

Lakss — abi Baltijas muižniecības privilēģiju pretinieki

skolotāja Anžjāņa v. c. lietu neatzina par revolucionāru un

šinī plāksnē izbeidza, tad satraukums muižnieku landrātu

kolēģijā bijis ļoti liels.2) Kas būšot pēc tam, ja tādus

revolucionārus atbrīvojot? Latvieši tagad sajutīšot, ka ne-

miernieki varot palikt bez pienācīga soda, ļaunās mācības

izplatīšoties ar pieaugošu revolūcionāru aktivitāti v. t. t.

Ja arī Anžjāņa grupas kustībai attiecībā pret vācu

muižniecību bija nacionāla nemiera raksturs, tad grūti gan

šīs grupas darbību kvalificēt kā politiski revolūcionāru. Tā

kā arī Baltijā tanī laikā ieplūda jau minētā krievu revolu-

cionārā literatūra, īpaši tā, kas varēja legāli cirkūlēt, tad

nav šaubu, ka caur to dažādas brīvas domas un spriedumi
še izplatījās, bet viss tas notika vairāk individuālā darbībā,

Anžjānis pēc šī notikuma atstājis skolotāja darbu un iestā-

jies pasta-telegrafa dienestā. Miris Polijā kā kāda pasta kantora

priekšnieks.
2) Acta Liv. Landr. Coll. N° 413 A. Vol. I.



jo nekādas revolūcionāra rakstura organizācijas tad še vēl

nebija. Vācu muižniecības ziņojumi, ka tamlīdzīgas ~sav-

ienības" , Latvijas teritorijā tiešām darbojoties, bija vien-

kārša denunciācija, kam savukārt atkal bija nacionālu preteš-

ķibu nokrāsa — prasība, lai valdība apspriež latviešu na-

cionālo kustību un kulturālo aktivitāti. Un cik tālu val-

dības orgāni sekoja vācu muižnieku norādījumiem, par

tik latviešu nemiers pieauga arī pret krievu valdību. Tu-

vojoties 1905. gadam, šis nemiers jau bija stipri jūtams.

Ja, kā redzējām, krievu revolucionārās inteliģences mā-

cību atspulgs, vismaz līdz 1895. gadam, pie latviešiem

nebija liels un parasti negāja tālāk par atsevišķu personu

šķendēšanos pret vācu varu mūsu zemītē, pret šīs varas

radīto saimniecisko un arī morālo struktūru, tad tomēr

jākonstatē, ka gandrīz visā mūsu apzinīgā sabiedrībā šinī

pat laikā notika garīga rūgšana, veidošanās un meklēšanās.

Krievu un vācu mēreni revolūcionā-ā garā izveidotā lite-

ratūra ieplūda arī pie mums un izsauca arī latviešu jau-

natnē un inteliģencē domu pārveidošanos.

Latviešu spirgtā nacionālisma uzplūdums no 1860./70.

gadiem bija gan metis ap sevi spēcīgus viļņus — attīs-

tījis lielas domas, atvēris latviešu nacionālās apziņas avotus

un devis lielus impulsus visai musu kulturāli nacionālai

attīstībai, bet jau 1890. gados tautas atmodas laikmeta

paaudze bija savus garīgos spēkus it kā iztērējusi un

tapusi remdena. Jaunatnē tomēr radošais tautas gars mek-

lēja idejisku darbību — viņa gan joprojām vēl jūsmoja

par jaunlatviešu centieniem, negribēja tos aizmirst, bet pār-

krievošanas laika sastindzinātā garīgā atmosfēra neatraisīja

vajadzīgo tautas atmodas laikmeta ideju tālākattīstību. Ra-

dās it kā garīgs tukšums, ko īpaši jaunatnes žirgtākā daļa

negribēja uzturēt, tāpat kā negribēja sekot tam paguru-

mam, kāds bija ieviesies dažu latviešu pilsoņu pieticībā

un pārticībā nodibinātā dzīvē. Tomēr jaunatnei trūka īstas,

žirgtas nacionālas vadības, un tamdēļ viņa arī nonāca strup-
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ceļa, gaidīja savai darbībai vadošus principus, jaunus va-

doņus. Un jāliecina, 1890. gados, kā jau aizrādījām runājot

par krievu revolucionāriem noskaņojumiem, visa garīgā at-

mosfēra bija pilna dažādu ideju dīgļu. Dzejniece Aspazija

raksta:
„...

šie elementi bija: brīvdomas, liberālisma un

brīvības kustības principi". 1) Citā vietā Aspāzija raksta,

ka viņa lasījusi un jūsmojusi par Dostojevska „Miroņu

namu", „Pazemotiem un apvainotiem". 2) Aspāzija savā bio-

grāfijā atzīmē, ka viņa no latvieša Egles, kam bijuši
sakari ar krievu ~Narodnajas Voļas" darbiniekiem, dabūjusi

lasīt arī Bakuņina darbus, jūsmojusi par krievu revolucio-

nāro darbinieci Sofiju Perovsku. 3) No PucīŠu Ģederta

Aspāzija uzņēmusi brīvdomas, kas nākušas no Vācijas. Un

tanī pašā laikā Aspāzija raksta: „Es biju karsta nacionā-

liste". 4) Ko Aspāzija raksta par sevi, tas attiecināms uz

simtiem latviešu jaunatnes un inteliģences: viņa veidojās

par brīvdomātājiem, lasīja viņu rokās nonākušo liberālā

virziena un pa daļai revolucionāro literatūru, bet viscaur

vēl bija nacionāla.

Aleksandrs Dauge, kas Tērbatā studēdams bija ļoti
tuvu piegājis marksismam, savās atmiņās latviešu studenta

raksturojumu atstāsta šā: „Dombrovskis, 5) ar mani iepa-

zinies, stāstīja par mani saviem biedriem kā par cilvēku,

kuram tieksme uz visu labu, bet kas politiski
naivs kā bērns, bet ja es visu ieraudzīšot no pareizā

viedokļa, būšot padevīgs kalpotājs patiesībai un

taisnībai". A. Dauge pret šo latviešu studenta rakstu-

rojumu, paša Dauges personā, nekādus iebildumus neceļ,
bet gan savās atmiņās, citā vietā, saka:

„...
Šie mani

sociālistiskie ieskati tanī laikā galu galā nevis izjauca manu

ticību lielai cilvēka personības nozīmei, bet

šo ticību tikai papildināja jaunām atziņām". Un vēl. Dauge

1) Aspazijas kopoti raksti „Mana dzīve un darbi", V. sējums.
•V 1939. ģ: 2h Ipp- ' • ■ ■ .
.: '

'

-) Piezīmēsim, ka Dostojevskis taču arī savā laikā pieskaitīts
revolucionāriem.

.":. i• •3) ibid. 22. ipp. •. . • •*•
'

:
r.

') Ibid. 23. Ipp.
'•) „Burtnieks" 1927. JV? 10.; Dombrovskis poļu revolucionārs.
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savās atmiņās par Ed. Veidenbaumu, ko sociāldemokrātu

partijas vīri vēlāk uzlūkoja par savu cilvēku, raksta: „Dzī-

ves atjaunošanu Veidenbaums gan negaidīja no pilsoņu

šķiras, nīzdams tās pieticību, sociālu vienaldzību un ciet-

sirdību, negaidīja to vispār ne no vienas noteiktas

šķiras, kā t ādas, bet gan no „at jauno tiem cil-

vēkiem", vi enaiga, no kuras šķiras, no kādām

aprindām tie nāktu, bet kas nāk augstākā

cilvēcīgā etosa vārdā, un kas paši šo etosu

pilda".

Še atzīmētos mūsu tā laika jaunatnes raksturojumos

meklējami pamati 1890. gados latviešu sabiedriskā dzīvē

izaugušai kustībai, tā iesauktai ,Jaunai strāvai". Šī „strā-
va" nebija politiska, tā nepastāvēja arī kādā īpašā orga-

nizācijā, bet ļaudis, kas zem šī apzīmējuma labprāt sevi un

savus ideālus lika, domājās to darām vispārcilvēcīgas, na-

cionālas un individuālas brīvības labad. Tas tā bija, līdz

pamazām radās īstie politiskās revolucionārās kustības orga-

nizētāji. Rainis arī liecina, ka jaunā strāva nav bijusi ne

politiska, ne arī sociāldemokrātiska. 1) Taisnība, vēlāk daudzi

jaunstrāvnieki iegāja sociāldemokrātu politiskā partijā. Pil-

soņu remdenība un pat kārkluvācietība tanī laikā ievē-

rojamā mērā vairoja ar jēdzienu jaunstrāvnieki apzī-

mētās grupas piekritējus. Tā inteleģences un skolu jau-

natnes daļa, kas meklēja jaunus idejiski ievadošus motivus,

ilgi nepalika gaidās. — Nāca pa daļai demokrātiski, pa

daļai revolucionāri protestējoši ļaudis, kas ar sajūsmu runāja

un pat ar pārliecību solīja kaut ko jaunu, kas visiem cilvē-

kiem došot taisnību un labklājību. Kādās formās tērpsies šī

taisnība, cik droša būs solītā labklājība—tas viss, saprotams,

bija jāpieņem vienīgi ar ticību. Krievijas birokrātiskā iekārta

ar pārkrievošanas politiku, kā arī šejienes muižniecības

vadītā vāciskā kundzība — kopsumā bija radījusi inteliģencē
lielu neapmierinātību. Tautas atmodas laikmeta sākumā lat-

vieši lielu cerību lika uz krievu valdību, — tagad vairs

viņai neticēja, jo bija pat vērojams, ka krievu birokrāti atkal

draudzējās ar vācu baroniem. Agrākā slavofilu labvēlība

') Revolucionāra kustība Latvijā I 1927. g. 14. Ipp.
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latviešiem un igauņiem gan vēl pa daļai bija uzglabājusies
krievu liberālās un demokrātiskās grupās, bet šīs grupas

bija bezspēcīgas dot mums kādu jūtamu atbalstu, jo arī

pašas tika spaidītas un vajātas. Tādos apstākļos daļa lat-

viešu inteliģences, ja ne tieši gāja līdzi jaunstrāvnieku

kustībai, tad tomēr to atbalstīja. Visi kaut ko gaidīja,

vēlējās tīrāku, skaidrāku polītiski-sabiedrisku atmosfēru,

kurā mūsu tauta varētu spirgtāki uzelpot un darbos gut

lielākus panākumus. Jaunās kustības pārstāvji gribēja to

pašu — viņi ar aizrautību un pat fanātismu sludināja

brīvību, brālību, prasīja gāzt nederīgo valsts un sabied-

risko iekārtu, lai tās vietā celtu jaunu labāku. „Mēs jaunu

pasauli sev celsim, kur valdīs taisnība un darbs" — lai

kauču naivi skanēja šie 1905. g. revolucionārās dziesmas

vārdi, viņi vismaz sludināja it kā labākus laikus. Visi,

kas stāvokļi un notikumus uzņēma ar tā laika sakarsētām

jutām — gāja līdzi; kas šiem «karstgalvjiem" vēl līdzi

negāja, tie parasti pavadīja „jauno ceļu" gājējus ar la-

biem novēlējumiem. Ja arī jau pašā sākumā radās kādi

idejiski pretinieki — viņi visai kautrīgi nostājas

pretī, vai neuzticīgi izteicās un debatēja — tas bija viss.

Tā grupa, kas jau tūdaļ noteikti un kategoriski noraidīja šo

kustību, pie kam noraidīja vairāk instinktīvi, mazāk ide-

jiski — sak, mums tas vienkārši nepatīk, neharmonē —

tanī laikā nebija spēcīga un aktīva.

Jaunstrāvnieku preses orgāns ~Dienas Lapa" no 1886.

—1894. gadam nav ne revolucionāra, ne sociāldemokrā-

tiska avīze, bet pret „veco pilsonību" mēreni opozicionāla.
Pat Raiņa un J. Jansona vadībā šī avīze vēl nav ar skaidru

virzienu (cik nu cenzūra gan to atļāva). J. Jansona ~Domas

par jaunlaiku literatūru"1) un pavirša latviešu literatūras

kritika, zobošanās par ~kumeliņu un bāleliņu laikmetu"

gan sacēla uztraukumu vecākā paaudzē, bet jaunatne un

!) Vispirms nolasīts Jelgavas latviešu biedrībā 1893. g.28. VIII

un iespiests „Dienas Lapā" 1893. g., bet 1894. g. īpašā brošūrā.



arī daļa inteliģences jūsmoja arī par šī kritiķa aicinājumu
stāties jaunlaiku saules gaismā" un prasību „pludināt citu

tautu varenās spēcīgās idejas uz mūsu dzimtenes izdegu-

šiem, nonīkušiem klajumiem".1) Bet arī še nebija vēl ne-

kādas sociālisma idejas. Tā bija joprojām kliedzoša opo-

zicija pret „veoo" un „nederīgo", bez skaidra formulē-

juma, kas ir vecais un kamdēļ tas nederīgs. Šie bija

pirmie saucieni: „nost ar to", kādi 1905. g. revolūcijas
laikā atkārtojās katrā mītiņā. „Dienas Lapa", ar savu jau:i-

strāvniecisko virzienu, sākot ar 1893. gadu, tapa par mūsu

jaunatnes politisko audzinātāju tā laika sabiedriskā pro-

testantisma garā. Rainis raksta: ~Mana darbība jāunās

strāvas laikā aptver pilnus četrus gadus (no 1891. gada
līdz 1895. gada beigām); kā galvenais redaktors rakstīju

jaunās strāvas orgānā „Dienas Lapā" ievadrakstus un po-

lemikas. Jaunā strāva kopš 1894. gada paspēja ie-

kustināt dzīvāku strādnieku sociāldemokrātisku kustību,

bija tās sparīgā cēlāja un veidotāja, un saplūda ar šo

kustību. Tad pēc jaunās strāvas augstākās pakāpes

tā tiek nospiesta no cariskās valdības, kura saskatījusi tās

kopību ar strādnieku kustību, kas top politiska". 2)
Otrs vecs sociāldemokrātu darbinieks H. Punga rak-

sta: 3 ) ~1892. gadā, būdams 15 gadus vecs, iestājos Lie-

pājas skolēnu pašizglītības pulciņā. Pulciņa dalībnieki vis-

maz reizi nedēļā rīkoja literāriskus vakarus. Sākot še re-

ferāti savā saturā bija krasi nacionālā gara.

Latviešu jaunatne un inteliģence veda toreiz nesaudzīgu

cīņu pret Baltijas vāciešiem un tā sauktiem „kārkluvācie-

šiem", t. ir pārvācotiem latviešiem. Vasaras brīvlaikā pul-

ciņa biedri grupās apstaigāja Lejaskurzemes novadus un

vāca no sirmajiem vecīšiem un vecenītēm latviešu tautas

dziesmas, mīklas un sakāmvārdus, pēc kam tos sakārtotus

sūtīja Rīgas Latv. biedrības zinību komisijai. Tā tas bija
manā iestāšanās laikā, tā arī pirms manas iestāšanās pul-

1
) J. Jansona darbā faktiski bija spilgtas frāzes, bet ne no-

pietnas domas.

2
) Revolucionāra kustība Latvijā I 1927. g. 15. lpp.

3) Ibid. 19. lpp.
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ciņā. Drīz vien nacionāla is periods pulciņā

beidzās. Tērbatas studentu iespaidā, kas ap-

meklēja Liepājas skolēnu pulciņu, (studenti

Fricis Bērziņš, J. Jansons, A. Sprūde, vēlāk

ari K. Pūce), mūsu pulciņā sāka pūst citi vēji.

Nacionālpatriotiskās darbības vietā sāka

dominēt Vācijas sociāldemokrātijas idejas.

Sevišķi dzīvu rosību jaunā virzienā attīstīja pulciņa
biedri E. Rolavs, E. Skubiķis, M. Valteris. 1) Pul-

ciņš nodibināja sakarus ar Jelgavas un Rīgas skolēnu jaun-

strāvnieku pulciņiem. Ar hektogrāfu pavairoja latviešu tul-

kojumā vācu populārās sociāldemokrātu brošūras".

Kā jau redzējām, runājot par Kuldīgas semināristu

marksistisko kustību, 2) tā arī še pirmā laikā vēl nebija

skaidrības, kas īsti ir sociālisms, un ko tas grib sasniegt.

Tā arī H. Punga stāsta, kā par minētiem jautājumu un

priekšlasījumu vakariem runājusi visa Liepāja, tie kārtīgi

pulcinājuši pārpildītās telpās līdz tam laikam, kamēr par

šim sapulcēm sākusi interesēties arī policija, kas tad pie-

prasījusi priekšlasījumus iepriekšējai cenzūrai. Tā tad arī

policija pirmā laikā nav šinī darbā redzējusi ko bīstamu

un ļaunu. Tikai ap 1895. g. jau vērojama nelegālu pulciņu

darbība kā Liepājā, tā Rīgā un arī Kuldīgā.

1895. gada beigās ~Dienas Lapas" vadību uzņēmās

P. Stučka, un redakcijā strādāja J. Kovaļevskis, Āronu Ma-

tīss, bet pastāvīgi līdzstrādnieki bija Fr. Roziņš, J. Jansons,

A. Dauge, P. Kalniņš, K. Kasparsons, T. Zeiferts, Dāvids

Bundža, H. Punga v. c. Šis līdzstrādnieku sastāvs tā tad

arī nebija tīri sociāldemokrātisks, varbūt visi šie darbi-

nieki pat nebija jaunstrāvnieki šā vārda un jēdziena dzi-

ļākā nozīmē, bet daži jau nekādā ziņā Marksa mācību

apzinīgi piekritēji. Ne Ārons, ne Zeiferts, tāpat A. Dauge

un K. Kasparsons, kā zinām, nesekoja marksismam, tiklīdz

sīkāki iepazinās ar šīs mācības dziļāku būtību.

Tā viscaur varam noverot, ka musu tautas opozicionalā
kustība gan vispāri vērsās pret cara valdību, pārkrievošanu,

') Miķelis Valteris — vēlākais Latvijas diplomāts. A. V.

2) IV, 444. Ipp.
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vācu kundzibu un arī pret garīgu sastingumu mūsu pil-

sonībā, bet vismaz līdz 1896. gadam pie mums nebija

skaidrības par šīs kustības politiski revolucionāro virzienu.

1890. gadā Vācijā atcēla tā saukto sociālistu likumu,

kas, sākot ar 1878. gadu, bija noliedzis legālu vācu mark-

sistu darbību.1) Nelegāli darbojoties, vācu sociāldemokrāti

1890. gada reichstāga vēlēšanās tomēr dabūja 1.427.000

balsu un ieguva 35 deputātus. Tad arī atļāva legālu sociāl-

demokrātu darbību.2) No tā laika Vācijas sociāldemokrā-

tija attīstīja spēcīgu kustību un pārplūdināja arī kaimiņ-

zemes ar visai plašo sociālistisko literatūru. Tā tas bija arī

ar Latviju. Visu laiku no Vācijas arvien vairāk pie mums

nāca marksistiskā literatūra. 1891. gadā sociālisma mācības

formulēja tā sauktajā Ērfurtes programā, kas rokrakstos —

tulkojumā, gan iespiesta — vācu valodā, šur tur cirkulēja

arī latviešu jaunatnē un inteliģencē. Daži Kuldīgas seminā-

risti Ērfurtes programu zinājuši „no galvas" — tāda pie-
krišana tai bijusi jaunatnē. Un bija šinī programā pavisam

prātu un jūtas saistošas prasības, kā: vispārējās aizklātas

vēlēšanās organizēts parlaments, runas, biedrošanās un pre-

ses brīvība, sieviešu emancipācija, bezmaksas obligātoriskās

skolas, progresīvs ienākuma nodoklis, astoņu stundu darba

laiks, strādnieku apdrošināšana, kara nosodīšana v. t. t.

Ja to visu salīdzināja ar Krievijas režimu, tad, likās, šādu

tiesību dēļ bija prieks cīnīties. Privāta īpašuma iznīcināšana,

sociālistiska ražošanas sistēma v. t. t., vēl bija pavisam
tumšas lietas, un tikai 1901. gadā, kad K. Kautskis iz-

skaidroja" Ērfurtes programas saturu, 3 ) arī šis lietas palika

skaidrākas, bet līdz ar to arī tās sāka asi kritizēt.

1897. gadā jau Latvija sociālistu darbība parādījās
vairākos fabriku streikos ar ekonomiskām strādnieku pra-

*) Kārla Marksa idejiskais darbs «Kapitāls" (Das Kapitai.

Kritik der politischen Okonomie) iznāca 1867. g. X- Marks žīdu

tautības Vācijas pilsonis, dzimis 1818. g., miris 1883.
2) Brockhaus Konversations-Lexikon 15. Band. „Socialdemo-

kratie".

3 ) K. Kautska darbs iznāca 1901. g. arī latviski nelegālā bro-

šūrā
n
Socialdemokrata" bibliotēkā (168. lpp.).



sībām. Tūdaļ arī sākās represijas un kratīšanas. Dienas

Lapu" slēdza. Šinī pašā gadā nolemts noorganizēt ārzemēs

latviešū tipogrāfiju. H. Piungu un D. Bundžu sociālistu

grupa (P. Stučka, J. Jansons, J. Kovaļevskis, F. Roziņš,

P. Kalniņš v. c.) nolēma sūtīt uz ārzemēm. Abi delegāti

pēc grūtībām nonākuši Vācijā, kur tos laipni uzņēmuši kā

Freiburgā, tā Leipciģā un Hamburgā. H. Punga savās

atmiņās (kuras jau pieminējām) saka: ~Hamburgā mēs

pirmo reizi kādā masu sapulcē noklausījāmies slavenos strād-

nieku kustības vadoņus — Augustu Bēbeli un Vilhelmu

Lībknechtu, par kuriem tikdaudz bijām dzirdējuši un kurus

tik karsti pielūdzām, vēl dzimtenē būdami". Hamburgā arī

mUsu jaunekļus iepazīstināja ar lielu sociāldemokrātu spies-

tuvi. „Mūsu acu priekšā iespieda tūkstošiem aģitācijas bro-

šūru, kuras ar tik lielām pūlēm saņēmām kā retu dārgumu

no vācu matrožiem Liepājā un Rīgā". Še redzam vācu

sociāldemokrātus kā mūsējo skolotājus. 1)
H. Punga, D. Bundža un citi latviešu spiestuvi noorga-

nizēja gan ne Vācijā, bet Londonā (burti pirkti Leipcigā)
un tūdaļ sāka iespiest rakstu krājumu „Sociāldemokrāts",
kā pirmais numurs, 79 Ipp. biezs, iznāca 1900. gadā.

Zīmīgi, ka musu sociālisti Anglijā sastapušies ar di-

viem ievērojamiem poļu sociālistiem — Piļsudski (vēlāko

maršalu) un Voicechovski (vēlāko Polijas valsts prezidentu),

pie kam H. Punga pastāsta, ka abi poju sociālisti bijuši
ari krasi nacionālisti, un Piļsudskis, būdams sociālists, vai-

rāk sapņojis un prātojis par Polijas valsts nodibināšanu,

resp. atjaunošanu agrākās robežās, mazāk interesējies par

sociālisma mācībām.2 ) Latviešu sociāldemokrāti gan cie-

nījuši poļu draudzību, bet idejiskā noskaņojumā dažkārt

radušās pretestības. 3)

J ) Vācu sociālistu darbība un viņu noteicošais iespaids Latvi-

jas sociāldemokrātijas noorganizēšanā mums jāatceras, kad runāsim

par 1905. gada revolūcijas novērtējumu, jo pie tā Baltijas muižnie-

cība liekulīgi vainoja kā jaunlatviešus, tā krievu valdību, bet pilnīgi

noklusēja Vācijas iespaidu.
2 ) Revolucionāra kustība Latvijā I, 34. lpp.
3) Ibid., 35. lpp.
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Pakāpenīgi politiski nenoteiktā jaunstrāvnieku kustība

pārgāja turpmākā stadijā — revolucionārā sociāldemokrātijā,

kas centās norobežoties no nacionālisma, bet līdz ar to

arī zaudēja daudzus sirsnīgus piekritējus.

Tāpat kā savā laikā jaunlatviešu, bet 1880. gados

krievu ~Narodnajas Voļas" un „narodņiku" idejiskie saviļ-

ņojumi, tā arī 1890. gados jaunstrāvnieku, un gadus pie-

cus vēlāk sociālisma kustība nepagāja secen arī dažādu

mācības iestāžu latviešu skolotājiem. Kā jau redzējām,

aplūkojot Kuldīgas semināristu augšanu, sociālisma mācī-

bas nākošiem skolotājiem nebija svešas jau šī semināra

sienās. 1) Ja pirms sociālisma mācībām daži šī paša semi-

nāra audzēkņi vēl jūsmoja par jaunlatviešiem, par Apsīšu

Jēkaba stāstiem, Austrumu" un arī par jaunstrāvnieku

kustības sākumu, — tad vēlāk gandrīz visu to nomainīja

sociālisms ar Ērfurtes programu. Ja Juris Plāķis un E.

Jēkabsons Kuldīgas seminārā jūsmoja par jaunlatviešiem,

aģitēja neiepirkties pie žīdiem, 2) tad pēc kursa beigšanas

(1895. g.) viņi drīz vien pieslējās sociālistu grupai un, cik

vien spēja, centās arī citus skolotājus iepazīstināt ar so-

ciālisma mācībām. Jo tuvāk gāja 1905. gadam, jo arī mūsu

skolotāji tapa jūtīgāki un ieņēmīgāki pret dažāda vir-

ziena brīvības idejām. Rīgā ap Jonatāna biedrības skolu

grupējās pirmie skolotāji-propagandisti, kas drīz vien Rīgā

noorganizēja divus sociāldemokrātisko skolotāju pulciņus
— vienu pie Jonatāna skolas, otru — J. Celma privāt-

skolā, Stabu ielā. Šos pulciņus vadīja stud. J. Ozols un

J. Asaris.3) No Rīgas pamazām sociālisma idejas izplatī-

jās pie lauku skolotājiem, īpaši tur, kur nokļuva Kuldīgas

semināra audzēkņi. Atminos, ka 1902. gadā, kad strādāju

Cesvaines pagastskolā, jau ari tur, stipri attālu no Rī-

0 IV, 412—450.

2) E. Pīpiņa atmiņas. (Manā krājumā. A. V.)

3) Revolucionāra kustība Latvijā I, 151. lpp. J. Ritiņa at-

miņas.



gas, bija sociāldemokrātu literatūra. Vecākie skolotāji viegli

nevarēja iejusties šai literatūrā un šaubīgi uzlūkoja tās sa-

turu, bet jaunākie jūsmoja par visu, kas tanīs apstākļos

solīja ko jaunu, labāku. 1900. gadā1) K. Dēķens izdeva

nelegālu brošūru ~Mūsu tautskola", kas sevī saturēja vai-

rāk kritikas par mūsu skolu pārkrievošanu nekā sociā-

lisma mācību sludināšanu. Ar noteiktu sociāldemokrātisku

raksturu bija Anglijā iespiestais periodiskais izdevums So-

ciāldemokrāts" un arī „Sociāldemokrata" bibliotēka. Visi

šie un arī daudzi vācu valodā iespiestie izdevumi ievērojamā

daudzumā tapa slepeni izplatīti starp skolotājiem. Tā pa-

kāpenīgi mūsu tautskolotāji, īpaši jaunākā paaudze, saga-

tavojās revolucionārai darbībai. Bet atkal jāpiezīmē, ka

šim revolucionāram noskaņojumam lielā mērā bija nacio-

nāli motivi, un var pamatoti teikt, ka 1905. gadā

masu revolūcija bāzējās ne tik daudz uz in-

ternacionālām sociālisma, bet gan vairāk na-

cionālām prasībām. Tā tas bija vispārsabiedriskā,
tā skolu dzīvē. To vēlāk zināmā mērā nenoliedza arī jau

nobriedusē sociāldemokrātija. Tā „Sociāldemokrāts" 1925.

gadā, 245. num., starp citu, rakstīja: ~Kaut gan 1905. g.

revolūcijas galvenais (? A. V.) sociālais nesējs un izcīnī-

tājs bija strādniecība un revolūcijas sagatavotājs — sociāl-

demokrātija, revolūcijas galvenais mērķis bija vispārsabied-
risks. Toreiz vēl netika uzstādīta noteikta prasību progra-

mā nedz agrārās reformas laukā, nedz tautas pašnolem-

šanai, — prasības par muižas un muižnieku va-

ras likvidēšanu, kā arī par vietējo pašvaldību
un Latvijas autonomiju 2) izpaudās latviešu

tautas toreizējās vēsturiskās vajadzības".—
Bet par šīm prasībām taču varēja un vajadzēja stāvēt arī

katram latviešu tautskolotājam. Tās nebija sociālisma, bet

nacionālisma prasības. Pat vairāk — ja arī īstie, par-

tejiskie sociāldemokrāti, kā to redzēsim vēlāk,

gribēja uzstādīt marksisma dogmas, viņiem tās bieži vien

*) Brošūra anonima un bez gada apzīmējuma; Sociāldemo-

krāta" 1923. g. 26. janvāra num. uzdots 1900. gads.

-) Latvijas autonomiju gan sociāldemokrāti neprasīja. A. V.
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vajadzēja ienest kā mazvērtīgu kontrabandu lielajās nacio-

nālisma idejās. Tauta nesaprata marksisma pamatmācību,

bet nacionālās jūtas kūsēt kūsēja un iznesa uz sevis visus

1905. gada revolucionāros notikumus, — ar ko gan lielā

mērā nepelnīti vēlāk lepojās visvairāk sociāldemokrātu par-

tija.

Jo tālāk risinājās revolūcionāru darbība Krievijā, iz-

paužoties īpaši studentu nemieros, fabrikas strādnieku strei-

kos un atsevišķos atentātos uz dažiem valdības vīriem,

jo nervozāka tapa cara birokrātija, nenoteiktāka viņas rī-

cība. 1) Represijas pret revolucionāriem bieži vien bija bez

noteiktas sistēmas un pat bez pārdomātas jēgas.2) Admi-

nistrācijā un policijā vairojās simpātijas pret revolucionā-

riem, kas izpaudās pat nelegālā revolūcionāru informēšanā

par nodomātām represijām. 3 )

Pie šāda vispārēja noskaņojuma Krievijā izcēlās krievu-

japāņu karš (1904. g. 8. II), kas sākumā uz kādu laiku aiz-

rāva prātus un jūtas, un revolucionārā darbība it kā apstā-

jās. Neveiksmes kara laukā drīz vien revolucionāriem ele-

mentiem deva jaunus impulsus. Tagad Krievijas valdības

darbībai vairs nesimpatizēja pat mērenākās pilsoņu ap-

rindas, un krievu kara pulku tālākām neveiksmēm sekoja

vispārējs nemiers visās Krievijas dalās.

1) Par to ļoti raksturīgas ziņas dod B. 3aAe»cKifi „Ha

peßOA?oiiiH" KHHra I (1896—1906) MocKßa 1925. r.

2) Skat.
„
Revolucionāra kustība Latvijā".

3) Zīmīgas ir dažu Krievijas 1905. g. revoūlcijas vēsturnieku

atsauksmes un liecinājumi. Tā H. BacHAeßCKift, grāmatā ..HHKOAafiII.

BepAHH'b 1923.", 5. lpp. saka, ka tieši ķeizars Nikolajs II ar savu rī-

cību sagatavojis Krievijā ceju patvaldības iznīcināšanai. N. Karab-

čevskis (ievērojamais krievu advokāts), savā grāmatā .Hto rAa3a moh

bha'bah 11. PeßOAioijiH bt> PocciH", BepAHH'b 1921.", raksta: ~Pie troņa

pulcējās ļaudis, kas neapstājās ne pret kādiem meliem un māņiem,
lai tikai radītu sienu starp tautu un caru" (7. lpp.). Un tanī pašā

grāmatā tālāk (55. lpp.) lasām: „Jau iestājās galmā anarchija, katrs,

kas bija pie varas, vilka uz savu pusi
"



II

Ar ķeizara 1904. g. 10. aprīļa pavēli par Rīgas mā-

cības apgabala kurātoru iecēla Varšavas universitātes rek-

toru Grigoriju Uļjanovu. Šinī pat laikā notika arī izglītības

ministra maiņa — Zengera vietā 1904. g. 10. aprīlī iecēla

ģenerāli Glāzovu, 1) kas 1904. gadā no 7. līdz 17. augustam

Pēterpilī sasauca un vadīja visu Krievijas mācības apga-

balu kurātoru konferenci, kurā vajadzēja apspriest vairākus

skolu reformas projektus. Izstrādāja arī jaunu universitātes

ustavu, ģimnāziju reorganizācijas plānu v. t. t., bet 1905.

gada notikumos no tā nekam nebija lemts realizēties.

Kurātora Uļjānova darbībā2) nekādu jaunu līniju ne-

bija un, rādās, nevarēja būt, jo Pēterpilī šinī laikā arī

pārkrievošanas politikā vairs nebija ne agrākā spara, ne

noteiktības. Vienīgais, ko var Uļjānova darbībā atzīmēt —

bija valdības (kroņa) elementārskolu intensīvāka nodibi-

nāšana un atbalstīšana.3 ) Valdība šīm vajadzībām deva

pietiekošus līdzekļus. Ar to Baltijā gribēja ievadīt jaunu

pasākumu jau diskreditētā pārkrievošanas politikā. Tā kā

šīs valdības skolas atradās pilnīgā skolu inspektoru vadībā,

kas arī pēc savas patikas izraudzīja un ielika amatā šo

skolu skolotājus, kādēļ še varēja, saskaņā ar 1902. gada

inspektoru konferences lēmumu,1) ielikt krievu tautības se-

mināristus, īpaši no lekškrievijas guberņām. Vai šāda rīcība

bija tieši kurātora Uļjānova, vai pārkrievotāja Viļjeva darbs

—to skaidri nevaram konstatēt. Cik vērojams no kurātora

cirkulāriem, tad Uļjānovs gan ar prieku atzīmēja katras

valdības skoias nodibināšanu, un 1904. gada cirkulāros pat

iespiesta kāda iedzīvotāju pateicība ķeizaram par valdības

skolas nodibināšanu, kā arī ķeizara „visžēlīgā" atbilde. Šīs

x) Ģenerālis Vladmirs Gavrilovičs Glazovs dzimis 1848. g. un

izglītības ministra posteni ieņēma no Nikolaja ģenerālā štāba akadē-

mijas priekšnieka amata. Daudzpusīgi izglītots vīrs, mēreni liberāliem

uzskatiem.

2) IV, 517. v. t. lpp.
:1) Valdības skolu dibināšanu gan atbalstīja jau arī kurātors

Izvoļskis, bet Uļjānova laikā šīs skolas sāka visai intensīvi organizēt.
J) IV, 480. lpp.
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valdības skolas parasti bija ar četrgadīgu kursu un pa divām

nodaļām klasē. Tikai retumis bija arī katrā klasē viena

nodaļa. Skolas pārzinis parasti krievu tautības. Krievu va-

loda mācībās šīs skolās stāvēja pirmā vietā, tomēr parasti

mācīja ari nedaudz latviešu valodu.

Šinī laikā jau arī vērojams, ka tautskolu inspektori

skolu revizijās izturējās mērenāki un savas prasības neuz-

stādīja tik kategoriski kā Lavrovska-Zaiončkovska laiķā.

Tagad inspektori it kā pārgāja uz skolotāju ~pārliecināš-

anu", ka krievu valoda un kultūra esot vienīgais latviešu

glābiņš no vācu muižniecības varas. Enerģiskākie inspek-
tori savās revizijās vienmēr izlietoja gadījumu paaģitēt 1)

pret vāciešiem un slavēt Krievijas varenību. Tā kā mūsu

skolotāji arī juta brīvākas vēsmas tuvošanos un mazāk

baidījās pārkrievotāju spiediena, tad 1903.—1904. gados

jau, kur vien skolotāji to paši gribēja un sajuta vajadzību,

varēja strādāt arī nacionālās audzināšanas darbu, it īpaši

ar mūsu literatūras palīdzību. Bargais pārkrievošanas laik-

mets rādīja paguruma un vilšanās pazīmes.

Vienmēr labi informētā vācu muižniecība, kad nomanīja,

ka Pēterpilī vairs nav agrākas noteiktības, atkal uzsāka

pārkrievošanas politikas apkarošanu. Draudžu mācītāji, kas

dažkārt agrāk (Lavrovska laikā) skolu lietās sabotēja, tagad

sāka interesēties kā par inspektoru izdarītām revizijām, tā

arī skolotāju darbību.2) Muižnieku maršali savstarpēji ap-

spriedās, kā kopīgiem spēkiem atjaunot uzbrukumu pārkrie-

votājiem. Igaunijas muižnieku priekšnieks barons Dellings-

hauzens 1904. gadā informēja Vidzemes muižniecību par

savu attiecīgo iesniegumu izglītības ministram. 3) Barons

Meijendorfs savukārt iepazīstināja savus kolēgas ar Vidze-

mes muižniecības nodomiem. Izglītības ministrs Glāzovs

x ) Inspektors Šatatalovs (Jelgavas apr.) dažkārt visai atklāti

uzbruka vācu baroniem un arī žīdiem, kas Krievijai esot darījuši un

darot Jaunu. Latvieši, ja viņi būtu tāļredzīgi, vispirms izdzītu no

Latvijas žīdus un ar krievu valdības palīdzību nospiestu vāciešus.

Varēja nomanīt, ka Šatalovs vēl turējās pie J. Samārina ienaida pret

vāciešiem. A. V.

*) Acta d. Livl. Landr. Coll. Ņ 13 B. V. 111. F. H.

:i ) Ibid. F. 95.



drīz vien saņēma muižniecību lūgumus par šādiem skolu

reformu principiem: 1) jādod vāciskām skolu virskomisijām
tiesība atlaist nederīgus skolotājus; 2) atņemt tautskolu

inspektoriem lielās priekšrocības Baltijas skolu vadība;

3) mātes valodai jāatdod agrākais svars; 4) galvenā vērība

skolās jāpiegriež tikumiskai audzināšanai.1) Glāzovs ap-

solījis dot atbildi.

Kad par iekšlietu ministri iecēla Svjatopolku-Mirski,-)

Baltijas muižniecība izmantoja situāciju un 1905. gada sā-

kumā atkal iesniedza memorandus šejienes skolu reorga-

nizācijas jautājumos. Jau 1904. g. 12. decembrī ķeizara

pavēlē iekšlietu ministram bija doti norādījumi par nepie-

ciešamām reformām. 1905. g. 18. februārī ķeizars ar īpašu
ukazu atļāva iedzīvotājiem iesniegt petīcijas. Un tad no

visām malām un uz visām noteicošam iestādēm plūda sim-

tiem tūkstoši petīciju.

Ko rakstīja Vidzemes muižniecība savā petīcijā? At-

kārtoja3 ) visas agrākās sistēmas un kārtības labumus līdz

1885. gadam, nosodīja visu pārkrievošanas politiku, kas

atnesusi visai lielus ļaunumus, izaudzinājusi sociālistus. 4)

Tagadējā jaunatne pazaudējusi nepieciešamos reliģiski-ētis-
kos spēkus, kas esot vajadzīgi dzīves cīņā. Vienīgais

glābiņš meklējams agrākās skolu iekārtas atjaunošanā un

agrāko skolu pārvaldes orgānu darbībā.5)

J ) Ibid. F. 97.

-) Ģenerālis Pēteris Dmitrijevičs kņazs Svjatopolks-Mirskis,
dzim. 1857. g. un pēc Plēves nāves 1904. g. rudenī nāca iekšlietu

ministra amatā. Viņš gribēja samierināt valdību ar tautu uzticības

un kopdarbības virzienā. Tas tomēr neizdevās.

3) Acta Liv. Landr. Coll. Jfc 13/B. V. XIII, F. 151; 517/L.

Vol. I F. 27.

4 ) Tos pie mums izskoloja Hamburgas, Leipcigas v. t. t. vā-

cieši. No turienes nāca Ērfurtes programa ar Bēbeļa, Lībknechta

un Kautska brošūrām.

:>) „BtpHoe 3aßtTaMi> npouiAaro AH(pAHHACKoe ABopjmcTßo, ycMaT-

pHBSH BT) HeyCbIIIHOM'b CAyjKCHiH HHTepecaMb rOCyAapCTBa H BBfepeHHOH

ero noneMeHiHMT» poAHHbi cbhtbhiuih AOArb cboh, BHOBb npeACTaBAHen»

Ha ycMOTp,bHie npaBHTeAbCTBa 6tACTBeHHoe noAOJKeHie HapoAHaro o6pa-

30BaHĪH Bb Ty6epHiH, noKOpHtHUie npOCH BO3CT3HOBHTb

Bb HHXb Bb CHAB JKH3HĒHHbIH yCAOBin eB."AK)TepaHCKOH 3CMCKOH lIIKOAM
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Tālāk aprādīts, cik daudz muižniecība laba darījusi

skolu lietās, dotas (tendenciozas. A. V.) statistiskas ziņas

v. t. t. Šīs un arī Igaunijas un Kurzemes muižniecības zi-

ņojumi likti pamatā Ministru komitejas 1905. g. 10. maijā

pieņemtam lēmumam. Bet pirms runājam par to, jāatzīmē,

ka petīcijas skolu lietās iesūtīja arī daudzas pagastu valdes

un latviešu biedrības.

Sevišķu ievērību tanī laikā ieguva kāda petīcija (rezo-

lūcija), ko valdībai iesniedza latviešu inteliģences pārstāvji:

rakstnieki, mākslinieki, skolotāji, avīžnieki, aktieri, advo-

kāti, ārsti — pavisam vairāk nekā 200 pazīstami darbinieki.

Šīs petīcijas sastādīšanas komisijā darbojušies:1) Rūd. Blau-

manis, Arv. Bergs, J. Duburs, J. Rozentāls, P. Zālīte, J.

Asaris, J. Rainis, J. Jansons, bet petīciju parakstīja daudzi

tā laika žirgtākie darbinieki. Petīcijas pilnīgs teksts (latv.

tulkojumā) iespiests „Pēterburgas Avīzēs" 2) 1905. g. 29.

numurā un tās virsraksts: ~Latviešu inteliģences darbinieku

rezolūcija". Petīcijas saturs viscaur ieturēts nacionālā garā,

gan arī ar noteikti izteiktām demokrātiskām prasībām. 111

nodalījumā petīcija prasa nacionālu tautskolu —

mācības mātes valodā, tiesību dibināt visāda

tipa latviskas skolas, krievu valodu mācīt ti-

kai kā obligātorisku priekšmetu, atceļami
krievu tautskolu inspektori un direktori. Tā-

pat IV. nodalījumā prasīja latviešu valodu pagastu

un draudžu pašvaldībās; pielaist pilsētu do-

mēs debates arī latviešu valodā; jāatceļ landtāgi;

jāiekārto zemstes v. t. t. Šī petīcija visai nepatīkami pār-

steidza Baltijas vāciešus; sāka uztraukties viņu prese. „St.

rīvTeMi) coxpaHeHi« 3a lukoaoh xapaKTepa ijepKOßHaro yMpe*AeHiH, 3aßfe-

-4bißaHiH AtAOM-b HapoAHaro o6pa3oßaHiH opraHaMH caMoynpaßAeHiH

COBMBCTHMMb TpyAOMb 4BOpHHCTBa, 4yXOBeHCTBa h npeacTaßHTeAeft

KpecTbßHCKaro HaceAeHin."

l) K. Rasiņa („Literātūra") izdotā, Kārla Egles v. c. rediģētā

„Latviešu literātūras vēsture" IV., 133 lpp.
a) Rīgā iznākušās latviešu avīzēs cenzors petīcijas tekstu nav

atļāvis iespiest. Krievu ~npH6aATiHCKiii KpaS" šo petīciju iespieda

1905. g. 79. num. bez komentāriem, bet 81. num. aprādīja, ka petī-

cija latviešu valodas jautājumā pārspīlēta.
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Petersb. Zeitung" IQOS. g. 100. num. rakstīja visai nikni

par šo petīciju: „Vīri bez tiesībām un taisnības

jūtām ir uzdrošinājušies ar savas tautas tie-

sībām iesākt bezdievīgu un pārgalvīgu spē-

li..." Avīze uzaicināja vāciešus glābt, kas vēl glābjams.

„Dūna Zeitung" tā paša gada 179. num. rakstā: „Der neue

Kūnstlerverein und die radikale Petition der lettischen Intel-

ligenz" arī ļoti uztraucās kā par petīcijas saturu, tā arī par

latviešu mākslinieku un literātu nodomu dibināt īpašu bied-

rību. Tā esot visai nožēlojama parādība, ka šādas pe-

tīcijas sastādītāji naidīgi nostājušies pret

vāciešiem.

Tā kā latviešu inteliģences petīciju bija publicējušas
vairākas krievu avīzes — vai nu pilnīgi („Sin Oķečestva"

1905. g. 46. num.), vai izvilkumos („Novoje Vremja", „Pri-

balt. Krai" v. c), tad „Duna Zeitung" 1905. g. 93. num.

ieteica vācu vīriem turpmāk rūpēties par pretinformācijas
došanu krievu presē. Ja konservatīvā „Novoje Vremja"

un liberālā ~Rus" draudzīgi sniedzot negatīvus datus par

Baltijas vāciešiem, tad šādu rīcību nedrīkstot palaist bez

pretsitiena, jo tagad laiks grozījies, un atklātības domas

gūstot lielāku iespaidu („Jetzt, wo die offentliche Meinung
einen immer grosseren Einfluss gevvinnt"), krievu preses

rakstiem esot jāpiegriež lielāka vērība. Esot absolūta ne-

pieciešamība arī vāciešiem rast iespēju informēt krievu presi

par Baltijas pareiziem apstākļiem.

Izrunāšanās par Latviešu inteliģences petīciju ar to

vien neizbeidzās. Notika plašāka polemika starp latviešu

māksliniekiem, 1) un tā galu galā šī petīcija un polemika

ap to izvērtās no vienas puses par latviešu nacionālās ap-

ziņas spilgtu apliecinājumu, bet no otras, — par šīs ap-

ziņas noliegšanu. Vācu laikraksti šais latviešu inteliģencei

liktenīgās dienās sevišķi priecājās par dažu mūsu ievē-

*) Skat. „Dūna Zeit." 1905. g. 179., 183., 191., 205. num.,

~Dienas Lapa" 1905. g. 188. num. (Teodora Zeiferta raksts), „Rīgas
Avīze" 1905. g. 207. num. v. c.



rojamii mākslinieku atšķelšanos tieši nacionālā credo ap-

liecinājumā. 1)

Jāpiezīmē, ka līdzīgas petīcijas valdībai nosūtīja arī

Kauguru lauksaimniecības biedrība,2 ) Vietalvas-Odzienas pa-

gasta sabiedrība, 3) Latviešu biedrības Rīgā (bez Rīgas Lat-

viešu biedrības),4) Lubānas Lauksaimniecības biedrība5) v. c.

Visas šīs petīcijas prasīja latviešu valodas tiesības skolās

un pašvaldību iestādēs, visās aprādīja vajadzību dot latvie-

šiem tiesības, kādas līdz tam viņiem lieguši vācieši un pē-

dējos gados arī krievu valdība.

Rīgas Latviešu biedrība 1905. gada 26. martā runas-

vīru sēdē nolēma izsūtīt pagastu valdēm paraugu formu, pēc

kādas viņām ieteica iesūtīt iekšlietu ministrijai petīcijas.'3 )
Arī šīs petīcijas, kādas arī daudzas pagastu valdes uz Pē-

terpili nosūtīja, lūdza, lai skolās un vietējās pašvaldībās

apautu brīvi lietot latviešu valodu.

Tā paša gada 29. martā arī pati Rīgas Latviešu bied-

rība nosūtīja iekšlietu ministram Bulīginam savu petīciju,
kurā par latviešu valodas prasībām bija sekojoši punkti:

1) Atļaut tautskolās latviešu mācības valodu, atstājot krievu

valodu kā svarīgu mācības priekšmetu. 2) Atļaut dibināt

lauksaimniecības skolas un kursus ar latviešu mācības va-

lodu. 3) levest latviešu valodu pagasta pašvaldību iestādēs

kā visu darīšanu valodu. 4) Atļaut latviešu valodā iesniegt

lūgumrakstus un šai valodā aizstāvēties pie miertiesām,

izmeklēšanas tiesnešiem, ieceļot šo iestāžu amatos kandi-

dātus, kas prot latviešu valodu. 5) Atļaut skolu bibliotēkās

visas cenzūras atļautās latviešu grāmatas. 6) lecelt zem-

nieku lietu komisāru, tautskolu inspektoru, lauku policijas
amatos personas, kas prot latviešu valodu. Bez šīm prasī-

bām petīcijā bija vairākas citas: par patronāta atcelšanu,

*) „Duna Zeit." 1905. g. te 191.

2) „Pēterb. Avīzes" 1905. g 30. num.

3
) Ibid. 32. n.

4 ) Ibid. 41. n.

") Ibid. 44. n.

6) Šī lūguma-peticijas teksts iespiests Rīgas Latv. biedrības

1905. g. pārskatā 15.—16. lpp.
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kroņa muižu sadalīšanu zemniekiem, atcelt muižnieku land-

tāgus, bet to vietā noorganizēt visu zemes īpašnieku zem-

stes, visiem rentniekiem zemi pārdot dzimtīpašumā v. t. t.

Ja pie Latviešu inteliģences iesniegtās petīcijas, likās,

bija valdījusi diezgan liela vienprātība starp pilsoniski na-

cionālo un pieaugošo sociālistisko inteliģenci,1) ja šo inte-

liģences petīciju parakstīja kā Arv. Bergs, J. Duburs, Rūd.

Blaumanis, Jānis Rozentāls v. c, tā arī Jānis Asaris, J.

Rainis-Pliekšāns v. c. no otras puses — tad pie turpmāko

petīciju iesniegšanas jau vērojama nogrupēšanās pēc poli-
tiskiem noskaņojumiem. Tā arī bija pie Rīgas Latviešu

biedrību petīcijas izstrādāšanas. Daļa latviešu pilsoniskās

inteliģences uzstādīja krasākas prasības, nekā redzam ve-

cākās latviešu biedrības iesniegumā. Daži mūsu preses

orgāni pat nevietā uzbruka „Māmuļai" viņas mērenības

dēļ. R. L. biedrības 1905. g. pārskata ievadā tāpēc arī

teikts: ~Biedrības apdomīgā izturēšanās deva šādas iztu-

rēšanās pretiniekiem un biedrības nelabvēļiem iemeslu kūdīt

tautu pret to".2)

Latvijas skolotāju organizēšanu sociālisma garā, kā jau

minējām, bija uzsākuši daži Kuldīgas semināra bijušie au-

dzēkņi. 1905. gadā šī skolotāju grupa sastādīja savu petī-

ciju, ko izplatīja parakstīšanai kā pie Vidzemes, tā Kur-

zemes skolotājiem. Šīs petīcijas galvenie punkti šādi: 1)

Visas tautskolas nododamas pašvaldības iestāžu vadībā.

2) Atceļams tautskolu inspektoru institūts. 3) Obligāto-
riskā izglītība jāturpina no 8. līdz 16. bērna mūža gadam.

4) Mācībām jānotiek latviešu valodā. 5) Skolas jāatdala

no baznīcas. 6) Skolotāju sagatavošanai jānotiek pie augst-

skolām nodibinātās sevišķās fakultātēs (nodaļās). 7) Uzla-

bojams skolotāju materiālais stāvoklis. 8) Noorganizējamas

skolotāju sanāksmes — konferences. 9) Izveidojama Vis-

krievijas skolotāju savienība. 10) Noorganizējama pie sko-

lām bērnu vecāku pārstāvju un skolotāju sadarbība. 11) Trū-

cīgie skolēni apgādājami ar uzturu un mācības līdzekļiem

J ) Polemika par šo petīciju sākās vēlāk un ne latviešu, bet

vācu presē.

-) Ibid. 19. lpp.
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no sabiedrības. 12) Tautskolu mācību programas saskaņoja-

mas ar vidusskolu programām. 1) Šo petīciju parakstījuši

395 skolotāji. 2 ) Petīcija tomēr valdībai nav nosūtīta, jo

1905. g. jūnijā, kādā slepenā skolotāju (sociālistu) konfe-

rencē nolemts petīciju nenosūtīt, jo tā „savu uzdevumu"

jau esot veikusi. 3 ) Kāds tad bija šis uzdevums? Tas bija
— paaģitēt starp skolotājiem un sagatavot viņu noskaņo-

jumu turpmākam sociāldemokrātiskam darbam. Petīcijai pa-

rakstus meklējot, vākta arī nauda — cik savākts un kādai

īsti vajadzībai — nav zināms.

Arī Rīgas pilsētas dome 1905. g. 13. jūnijā nolēma

nosūtīt iekšlietu ministram Buliginam petīciju, kuras gal-

venā sastāvdaļa tāpat bija valodas jautājums. Lūgts vie-

tējās skolas nodot pašvaldības pārzināšanā un vadīšanā;

mācības valoda — latviešu, vācu vai krievu — skatoties

kādas tautības bērni skolu apmeklē; šāds pat atzinums

pieņemts par vidusskolām, bet Tērbatas universitātei un

Rīgas polītechnikumam ar balsu vairākumu prasīta vācu mā-

cības valoda, pret ko nostājušies latviešu un krievu dom-

nieki.4) Šīs petīcijas dēļ bija tracis arī 1905. g. 5. sep-

tembra domes sēdē, jo domes sekretārs Karlbergs bija petī-

ciju nosūtījis bez krievu domnieku atsevišķa atzinuma (oso-

boe mņeņije). Vāciešiem domē bija balsu vairākums un

tas arī noteica lēmuma raksturu. Ja šis lēmums kādreiz

būtu guvis likumīgu spēku, tad arī vidusskolās vācu valoda

gūtu pirmtiesības, jo jāstudē būtu vācu valodā.

Tads bija petīciju laiks 1905. g. Līdzīgas petīcijas,

saprotams, sūtījušas arī Polijas (skat. „Russkija Vedom."

1905. g. 193. num.), Lietuvas (skat. „Sin Oķečestva" 1905.

g. 14. aprīļa num.) un igauņu iestādes un biedrības. Petī-

ciju bagāža gan nokļuva Pēterpilī, bet vai tām valdī-

*) Skolotāju petīcijas teksts publicēts dažos krievu laikrakstos.

Skat. „ripH6aAT. Kpafl" 1905. g. 113. un 130 num.

2) „npH6aAT. Kpafi" 1905. g. 113. num. Petīcija sadegusi uz

Jonatāna biedrības nama bēniņiem.
3) Par šo slepeno skolotāju konferenci runāsim vēl turpmāk.
4) Pret šo Rīgas pilsētas domes lēmumu vairāki raksti kā lat-

viešu, tā krievu presē („Balt. Vēstn." 121., 128. num., „ripH6. Kpaii"
126. num. v. c).
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bas vīri varēja veltīt kauču vispārēju uzmanību. Tas pat

bija neiespējams — kam gan bija laiks un patika lasīt

simtiem tūkstošu (no visas Krievijas) garu garos iesnie-

gumus.

Vidzemes muižniecība, nosūtījusi savu iesniegumu, tū-

daļ ķērās pie jauna skolu likuma projektēšanas. Pēc va-

jadzīgiem priekšdarbiem landtāgs 9. jūlijā nolēma skolu

likuma projekta pamatprincipu izstrādāšanai ievēlēt piecu

vīru komisiju. levēlēti: landrāts Helmersens par priekš-

sēdētāju, locekļi — ģenerālsuperintendents Oerns, E. v.

Strandmanis, barons Hūne un O. v. Blankenhagens. Tā

tad četri muižnieki un ģenerālsuperintendents. Rādās, vē-

lāk augstie kungi apdomājušies un ģenerālsuperintendeļnta

saslimšanas gadījumā viņa vietā pieaicinājuši divus lat-

viešu mācītājus — J. Neilandu un A. Niedru. Tikai 24.

novembrī (1905. g.) šī komisija nodevusi landrātu kolēģijai

savu atzinumu protokolu. 1) Protokolā nav atzīmēts, vai

un ko runājuši, resp. ieteikuši divi latviešu tautības mā-

cītāji. Konstatēti vienīgi pieņemtie atzinumi:

I Vidzemes 2) tautskolas atrodas vietējo autonomu paš-
valdības iestāžu pārziņā.

II Tautskolas dod vajadzīgo elementāro izglītību un

audzināšanu ev.-lut. ticības garā.

111 Mācības notiek matēs valoda. Krievu valodu maca

kā obligātorisku priekšmetu, bet vācu valodu fakultatīvi.

IV Bernu mācības laiks no 8.—16. gadam. Pagast-
skola obligātoriska no 10.—13. gadam.

V Pagasta un tām līdzīgas 3) skolas stāv ciešā sakarā

ar iepriekšējo mājmācību un tām sekojošiem repetīciju

kursiem.

VI Apradīts, cik lielam pagasta iedzīvotāju skaitam

vajaga uzturēt savu skolu.

VII Krievu valodas dēļ pagastskolas kursam vaja-

dzētu būt četrgadīgām.

!) Acta L. L. Coll. JV» 13/B. V. XIII., F. 174.

2) Apmērām tādi pat atzinumi pieņemti ari Kurzemes un

Igaunijas attiecīgās komisijās.
8) Domātas muižas skolas.
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VIII Mājmācības uzraudzībā uzturama agrāka kārtība.

IX Draudzes skolu uzdevums sagatavot uz iestāšanos

augstākās skolās. Mācību valoda — mātes, krievu valoda

kā obligātorisks, vācu kā fakultatīvs priekšmets. Draudzes

skolas, tāpat kā pagastskolas, atrodas draudzes skolu

valdes pārzināšanā.

X Mācību plānus un programas izstrādā guberņas

skolu virsvalde (komisija), bet apstiprina izglītības ministrija.
XI Skolotāju ievel skolas uzturētājs, bet amatā ap-

stiprina apriņķa skolu valde.

XII Skolotāja darbam pieņemami semināristi, vai pie

semināriem eksaminēti skolotāji.

XIII Minimāla skolotāju alga 200 rbļ. un brīvs dzī-

voklis.

XIV Skolu pārvaldes orgāni — kā līdz 1885. gadam,
tikai ar nenozīmīgu zemnieku un skolotāju pārstāvniecību

draudžu un apriņķu skolu valdēs. Virsvaldē šie pārstāvji

nav paredzēti.

Ja šiem atzinumiem butu lemts realizēties, tad mūsu

tautskolu vadība nonāktu atkal vācu muižniecības un ga-

rīdzniecības rokās. Tanī pašā laikā arī konsistorija iesū-

tījusi garīdzniecības atzinumus, kas principos neatšķīrās

no nupat atreferētiem.1)

Vēl atzīmējams, ka landtāgs nolēmis lūgt

valdību, lai līdz jaunā skolu likuma izstrādā-

šanai un apstiprināšanai, skolu vadību no-

dod tām iestādēm, kas pastāvējušas līdz 1887.

gada m.
2)

Svarīgs bija Ministru komitejas lēmums 1905. g. 10.

maijā.3) Šis lēmums stāvēja sakarā ar 1904. g. 12. decembrī

doto ķeizara pavēli, kā 7. punktā bija uzdots „izdarīt to

noteikumu reviziju, kas aprobežo mazākuma tautu tiesības".

!

) Acta Liv. Land. Coll. V. XIII. F. 178.

2) Ibid. F. 189. un 194.
:i) Ministru komitejas lēmums iespiests „ripaßHT. BfecTHHK-b"

1905. g. 135.-136. num.
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Ministru komitejas lēmuma motivācija sākas ar vēsturisku

pārskatu, kas galvenā kārtā ņemts no Vidzemes muižnie-

cības iesnieguma, bet pārkrievošanas laikmeta likumi un

rīkojumi doti chronoloģiskā kārtībā, sākot ar 1885. gadu

un beidzot ar 1895. gadā izdarīto Tērbatas universitātes

reorganizāciju. Pēc šī pārskata Komitejas lēmumā īpaši

aprādīts Vidzemes un Igaunijas muižniecības nemiers ar

skolu tagadējo stāvokli, un konstatējums, ka līdz ar pār-

krievošanas politikas uzsākšanu skolu jaunatne atrauta tiem

kulturāliem iespaidiem, kādus devušas sabiedriskos un eko-

nomiskos apgabala apstātus noteicošās izglītotākās šķi-

ras.
1) Piesaistīt jaunatni krievu kultūrai un ieaudzināt cie-

nību pret krievu valstiskumu skolotāji nav pratuši. Tanī

pat laikā skolas atsvešinājušās no ~vietējiem iedzīvotājiem".
Cenšanās skolēniem vairāk iemācīt krievu valodu, nākusi

par sliktu reliģijas un mātes valodas mācībām — te zinā-

šanas samazinājušās. Krievu valodu nevarējuši iemācīt tādā

mērā, lai šinī valodā varētu uzņemt nepieciešamās elemen-

tārās zināšanas. Tā noslīdējusi vispārējā tautas izglītība

un tautskolas vairs neveicot savu uzdevumu. Sakarā ar

visu to, muižniecība atrāvusi skolām arī savu materiālo

pabalstu. Beidzot norādīts uz vācu muižniecības un ga-

rīdzniecības vēsturiskiem uzdevumiem un nopelniem. 2)
Kā redzam, muižniecības motivācija pietiekoši veikla

un joprojām noteikti vāciska. Muižniecība arī 1904.j0. gadā

nebija neko mācījusies, resp. nav gribējusi upurēt kauču

daļu no savas kundzības un varas kāres. Tā taču bija ap-

zinīga patieso apstākļu viltošana, ja apgalvoja, ka arī par

skolu saimnieciskām vajadzībām rūpējoties muižniecības or-

gāni. Musu tautskolas, ar dažkārtējn visai niecīgu muiž-

! ) Orpbißancb oTb KyAbTypw (t. ir vācu kultūras A. V.), pyKo-

BOAHBIUHXb o6IJjeCTBeHHOK) H 3KOHOMHMCCKOK) JKH3HbK) Kpafl o6pa3oßaH"

Hwxb KAaccoßb MkcTHaro o6iļjecTßa-

-) „Bb ocT3eflcKOMb (muižniecība nelietoja „Bb ripH6aATiHCKOMb"
A. V ) Kpafe o M%cTHbixb HyiK4axb neKyTCH ABopHHcicie AaHATarH h

cocTOHiijie npH HHXb AonoAHHTeAbHbie opraHbi, a TaKJKe npHxoAbi,

ecTecTBeHHo pyKOBOAHMwe AyxoBeHCTBOMb. 3th cocaobih h yqpejKAeHiH

h Bwpa6oTaAH HCTopimecKH cßoeo6pa3HbiH, Bb otahmlh OTb cyiuecTßyio-

UļHXb Bb HMneplH, (ļ)OpMM 3aßS4blßaHiH UIKOAbHbIMb A^AONIb."

3
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niecības atbalstu, taču uzturēja pagastu un pilsētu pašval-

dības, un, īpaši pārkrievošanas laikā, muižnieki bieži vien

atrāva ari agrākos sīkos atbalstus (zemi, malku apkurinā-

šanai). Tagad varam teikt, ka ta bija raksturīga muižnie

čības pārgalvība nākt ar šādiem aprādījumiem, bet tanī

laikā bija parasta vietējo apstākļu vāciskā ~noskaidrošana",

pie tam muižniecībai bieži ar labiem panākumiem.

Ministru komiteja, sakarā ar šo motivāciju, saka: „No

savas puses ministru komitejai jāatzīst, ka skolu stāvoklis

Baltijas guberņās nav apmierinošs un tas uzmanīgi jāap-

spriež, lai novērstu tos iemeslus, kas kavē skolas attīstību.

Augšminētos vietējo darbinieku aprādījumos (vāciešu. A.

V.), kas tuvu pazīst apstākļus zemē, atrodami pareizi sprie-

dumi par tautas izglītības pagrimšanu šīs guberņās". 1)

Tā tad Ministru komiteja gandrīz vai pilnā mērā pievie-

nojās kā muižniecības motiviem, tā arī atzinumam, ka

tautas izglītība regresējusi. Tāpat komiteja no muižnie-

cības statistikas ņēma datus, kas it kā pierādīja skolu,

skolotāju un skolēnu skaita samazināšanos. 1886. gadā

Vidzemē bijušas 123 draudzes skolas un 974 pagastsko-

las, 1904. g. — 111 draudzes un 826 pagastskolas; 1886.

gadā 1410 skolotāji, 1904. — 1243; 1886. g. 117.568 sko-

lēni, 1904. g. — 93.241. Šie dati tomēr bija ar nolūku nepa-

reizi sastādīti (par to runāsim turpmāk), bet kāda ne-

zināma roka tos ielikusi Ministru komitejas lēmuma moti-

vācijā. Sakarā ar šādu tautas izglītības regresu, apgalvots

tālāk komitejas atzinumos, kritusi tautā tikumība, jaunatne

tapusi ētiski rupjāka, un vairojušies noziegumi. Tādos

apstākļos Ministru komiteja atzīst par nepieciešamu se-

višķi rūpēties par šī nevēlamā stāvokļa grozīšanu, pie kam

komiteja piekrīt, ka Baltijas guberņu augstākās un izglīto-

tākās šķiras vienmēr stāvējušas par stingru likumīgu varu

1) «Cl» CBOeft CTOpOHbI KOMHTeTb MHHHCTpOB'b He MOHiCTb He npH-

3HaTb, MTO noAOJKeHĪe UlKOAbHaro A-BAa B'b ripH6aATiHCKOMT> Kpat HBAfIeTCH

Hey4OBAeTBOpHTeAbHbIM'b H Tpe6yeTb BHHMaTeAbHaro o6cyjKAeHifl, B'b bh-

-4ax-b ycTpaHeHĪH npHMHH'b, npenHTCTßyioiļļHX'b ycntuiHOMy ero pa3BHTĪK).

B'b BbimenpHße£eHHblX'b CBHA'BTeAbCTBaX,b M'BCTHbIX'b ABHTCAefI, 6AH3KO

3HaKOMbIX'b Cb yCAOBĪHMH Kpa«, coAep>KaTCH cnpaBeAAHBMH yKa3aHĪ« Ha

ynaAOK,b bt> Kpat HapoAHaro o6pa3oßaHifl."
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un valsts kārtību. Šīs šķiras arī centušās zemniekiem caur

skolām ieaudzināt padevības jūtas ķeizaram, cienību reli-

ģijai un tagadējās valsts iekārtas uzturēšanu. „Tāpēc ar

sevišķu noteiktību jāpastiprina, ka nedrīkst

skolas pataisīt par pārkrievošanas ieroci,

bet ka skolām pirmā kārtā jābūt zemnieku

jaunatnes izglītotājām un visu labu tikumu

nostiprināt ājām". Vietējām valodām skolā jādod pie-

nācīga vieta, jo tikai mātes valodā var bērniem izskaidrot

daudzu parādību jēgu. Krievu valodas mācība, saprotams,

jānostāda vajadzīgā augstumā. Tāpat arī jāievēro, ka node-

rīgi pievilkt skolu vadībā vietējos sabiedriskos spēkus, gan

uzturot joprojām ciešu valdības uzraudzību. Tādā sakarībā

nepieciešama līdzšinējās Baltijas skolu iekārtas reorganizā-

cija, un komiteja uzdod izglītības ministrijai izstrādāt at-

tiecīgos priekšlikumus, pieaicinot arī vietējos lietpratējus no

muižniecības, garīdzniecības, zemniecības un pilsonības.

Lai jau līdz jaunā likuma pieņemšanai iespējami pār-

kārtotu skolu nepieciešamo darbību, Ministru komiteja at-

rod, ka strīdīgais skolu likuma 3640. pants (XI sēj. I daļa),

kas tautskolu mācības valodu neskaidri nosaka —

goties kā ērtāk" un tā radījis pārpratumus, jāsaprot tā,

ka Rīgas mācības apgabala laukskolās ticī-

bas mācība, garīgās dziesmas un mātes valo-

da mācāmi attiecīgās vietējās valodās. Rē-

ķināšanas mācībā vienklasīgās un citu taut-

skolu pirmās klasēs pielaižama, sakarā ar vie-

tējām vajadzībām, bez krievu arī mātes va-

loda.*)
Pēc visas stipri plašās motivācijas, muižniecības vie-

dokļa pieņemšanas un līdzšinējā stāvokļa nosodīšanas,
Ministru komiteja galu galā savu darbu kro-

nējusi ar visai dīvainu lēmumu — viņa fak-

tiski atzinusi, ka mācība s valodas jautājumā

') FIpH o6yneHiH Jtte apH©MeTHKH bt> 04HOKAaccHwx,b h nepBHXT>

KAaccaxi> npoHHXT> HaMaAbHwxt> yHHAHuj,b PniKCKoro yne6Haro oicpyra

4onycTHTb, bt> cooTBBTCTBie cb Tpe6oßaHinMH MtcTHaro HaceAeHia, noAb-

30BaHie, KpOM% pyCCKOro H3blKa, npHpOAHbIMTj H3bIKOMTj yMaiIļHXCH".
3*



paturams līdzšinējais stāvoklis un kārtība.

Ar šo komitejas lēmumu taču nebija atcelts ne izglītības
ministra 1896. g. 6. decembrī ar rakstu Nr. 30126 dotais

rīkojums, ne ari kurātora Lavrovska-Zaiončkovska-Viļ-

jeva paskaidrojumi. Reliģiju, baznīcas dziesmas un mā-

tes valodu kā priekšmetus taču mUsu Jauku tautskolās

visu laiku mācīja vietējās valodās, un arī pie rēķināšanas

mācības pirmā gadā oficiāli neliedza (vajadzības gadī-

jumā) ņemt palīgā mātes valodu.1) Jā, ko tad jaunu deva šis

dīvainais Ministru komitejas lēmums?2) Netikai muižnie-

cība, kam Ministru komiteja visai uzticējās, bet arī pagastu

valdes, musu biedrības v. t. t. taču lūdza pavisam ko

citu — latviešu mācības valodu un krievu valodu tikai kā

priekšmetu. Ar ko izskaidrojama Ministru komitejas pil-

nīgā disonance motivācijā un lēmumā! Oficiālu paskaidro-

jumu nav, bet var gan konstatēt, ka lielā mērā bija vai-

nīga pati vācu muižniecība, kas dažos savos iesnie-

gumos apgalvoja, ka mātes valoda pilnīgi no

tautskolām izdzīta, un ka krievu valoda iz-

spiedusi arī pienācīgu reliģijas mācību.

Viss skolas uzdevums esot iemācīt tikai

krievu valodu. Ka krasākie pārkrievotāji to tā gribēja,
tas taisnība, tomēr mātes valoda un reliģijas mācība no mūsu

tautskolām nekad nav izdzīta un šīm discipiinām kā priekš-
metiem vienmēr bija savs stundu skaits — reliģijai 6 un

mātes valodai 5—6 stundas nedēļā. 3) Ne jau še meklējams

ļaunums, bet gan krievu mācības valodā, kuras dēļ cieta

vispārējā mūsu jaunatnes izglītība. Ministru komiteja, kas,
kā redzams, nepazina mūsu skolu tā laika stāvokli, do-

māja, ka ar savu lēmumu viņa mūsu skolām dod ievēroja-
mus valodas atvieglinājumus. Saprotams, ka izglītības mi-

nistram kā komitejas loceklim vajadzēja pazīt pareizos ap-

! ) To gan patvarīgi darīja daži krievu tautskolu inspektori,

zinādami, ka viņu priekšniecība vēlas arī rēķināšanu mācīt tikai

krievu valodā.

2) Vēlāk, kā redzēsim, Ministru komitejas lēmums nebija par

šķērsli atcelt kurātora Ļevšina rīkojumu.
:!) npHMfepHMH nporpaMMM (1699. gadā), kas pilnīgi palika spēkā

līdz 1905. g. revolūcijai.
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stākļus, bet ģenerālis Glāzovs, kas sākot ar 1904. g. aprīli

pārvaldīja izgl. ministriju, gan vispāri maz nodarbojās ar

tautskolu jautājumu, bet vēl mazāk ar Baltijas guberņu

laukskolām. Tādos apstākļos nav jābrīnās, ka, liekas, labi

domātie motivējumi, bet ar tiem nesaskanošais lēmums,

bija šejienes skolu dzīves un iekārtas neizprašanas rezul-

tāts. 1) Vācu muižniecības pārspīlējumi, faktu un apstākļu

nepareiza apgaismošana, pat falsifikācija — gan, redzams,

ietilpa viņu taktikā, bet kā šinī, tā dažkārt citos gadījumos,

kaitēja Baltijas iedzīvotāju vairākumam. Dažkārt labāk bez

advokāta, nekā ar sliktu, viltīgu advokātu, un Baltijas muiž-

nieki jo bieži latviešiem bijuši slikti advokāti.

Tā 1905. g. 10. maija Ministru komitejas lēmums gan

atzina mUsu tautskolu slikto stāvokli un reorganizācijas

vajadzību, bet reālus labumus nedeva — tie joprojām bija

gaidāmi un nesagaidāmi.

III

Politiskais stāvoklis Krievijā ar katru nedēļu paasi-

nājās — nemiers pieauga. Tādos apstākļos Latvijas bijušie

jaunstrāvnieki un neapzinīgie sociālisti pakāpenīgi pārvēr-

tās vai nu īstos partijas sociāldemokrātos, vai

arī, sajuzdami sevī šaubas par jaunās marksistiskās orga-

nizācijas centienu pozitīvām vērtībām, nogāja sāņus uti

domīgi sevī pārlika, kā turpmāk rīkoties. Tā laika noti-

kumu norises saprašanas labad mums mazliet jāieskatās
sai sociāldemokrātu partijas noorganizēšanas pro-

cesā.

Kā jau atzīmējām, ~Sociāldemokrāta" pirmais numurs

gan iznāca jau 1900. gadā, bet šī 79 Ipp. biezā nelegālā
brošūra deva visai neskaidru pārskatu par jauno kustību.

Pamazām tomēr marksisma principus noskaidroja un čakli

izveidoja arī sociāldemokrātijas (kā partijas) taktiku. Kā

vienā, tā otrā jautājumā vadošos ierosinājumus un pado-

x ) Visai iespējams arī, ka motivāciju rakstījusi mūsu muižnie-

cībai labvēlīga persona, bet lēmumu taisīja komiteja. Tomēr nesa-

skaņa arī tādā gadījumā neizskaidrojama.
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mus deva Vācijas sociāldemokrātija un tās vadoņi. So-

ciāldemokrāta" 11. burtnīcā (1903. g. februāri) lasām:

„Vācu sociāldemokrātija ir nevien vislabāk organizētā, bet

arī vislielākā strādnieku partija pasaulē... Tādēļ nevar būt

lieki palūkot, kādā kārtā un kādiem līdzekļiem tā par

to tikusi". „Sociāldemokrats" tad arī sīkāki pastāsta par

vācu biedru enerģiju. „Tur aģitējuši algoti aģitatori, kas

ceļojuši, runas turēdami, no vienas pilsētas uz otru, no

viena apgabala otrā un sludinājuši sociāldemokrātijas jauno

evaņģēliju visiem tiem, kas apbēdināti un grūtsirdīgi". Tur

labi noorganizētas iecirkņu komitejas. „Ja vajadzīgs plašā-

kus lauku apgabalus vienā dienā pārplūdināt sociāldemok-

rātu proklamācijām — vai sniegs, vai lietus, par to netiek

rēķināts. Tāpat kā zaldāti, tā ari sociāldemokrātu iecirkņu
vīri nedrīkst griezt vērību uz vētrām un negaisiem, ja tos

sauc partijas darbā". Pastāsta arī par sociāldemokrātiskām

arodu biedrībām, slimo kasēm, kooperācijām v. t. t. Ari

turpmākos Sociāldemokrāta" numuros samērā daudz rak-

stīts par Vācijas biedru sekmīgo darbību un dotiem parau-

giem, kā arī pie mums strādāt.

1903. g. oktobrī Sociāldemokrāts" paziņo (19. num.),
ka turpmāk savienojušās vienā Baltijas Latviešu Sociālde-

mokr. strādnieku organizācijā sekojošas grupas: 1) Rī-

gas komiteja, 2) Talsu komiteja Strādnieks", 3) Vents-

pils komiteja ~Cīņa", 4) Liepājas sociāid. strādnieku orga-

nizācija, kas visas turpmāk atzīst Sociāldemokrātu" P ar

savu centrālorganu. Tā tad jau ir viena koporganizācija

(vēl gan nesaucas partija) ar kopēju preses orgānu. —

Šinī pašā „Sociāldemokrata" numurā iespiests raksts „Sīk-

gruntnieki un sociālisms", ko varēja uzlūkot par sociā-

lisma principu paušanu zemes apstrādāšanas jautājumā.

Mazgruntniekiem šis raksts, domājam, nebija patīkams

„jauns evaņģēlijs". 1903. g. 20. numurā pats pirmais raksts

„Ziemsvētkos", kurā rupji ņirgājas par kristīgo Pestītāja
tēlu.1) Viss rakstiņš norāda, ka sociāldemokrāti visai ne-

x ) Lūk, kādā izteiksmē: „Pestītājs — — Miljoni pļāpā pakaļ
šo vārdu bez domām, miljoni pielūdz savu pestītāju, nemaz neapdo-

mādami, kāds izsmiekls guļ šinī vārdā v. t. t."
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toleranti pret kristīgo cilvēku gara svētumu. Vai ar šādu

rakstu varēja cerēt iegūt daudz piekritēju? Taču nē! Bet

reliģijas jautājumā bija teikts sociāldemokrātu vārds —

lai visi zina! Tanī pašā numurā raksts „Sieviete un revo-

lūcija", kurā ari sievietes aicina revolūcijas cīņās iet līdzi

vīriešiem. Arī nākošos „Sociāldemokrata" num. vadoņi no-

darbojās ar savu ideju un darba programas noskaidrošanu,

un, jāsaka — viscaur centās rast īstu marksisma principu

piemērošanu.

Jaungada dienā 1904. g. 1. janvārī notika nemieri

dažās Rīgas baznīcās: izkaisīja proklamācijas, sauca: ~Nost

ar patvaldību" v. t. t. Proklamācijas kaisītas Tanī brīdī,

kad baznīcēni skaitījuši „Mūsu Tēvs".

Vairākos „Sociāld." numuros aprādīts, lai netic pil-

soņu laikrakstiem, arī „Dienas Lapai" — nē. Fr. Veinberga

~Rīgas Avīzi" boikotēja un „smirdināja". Vairāki latviešu

atklātības darbinieki „Saciāldemokratā" saņēma aicināju-

mus" un ~zākājumus" — pat J. Čakste, Olavs-Plutte, Mal-

donis, dzejnieks Poruks, Fr. Brīvzemnieks v. c. „Sociāld.''

25. num. (1904. g. aprīlī) iespiests raksts „Šķiru cīņa un

tās vadība", kurā teikts, ka „šķiru cīņa" ir sociāldemokrā-

tijas darbības galvenais izejas punkts". Tanī pašā numurā

arī iesākas raksts,,Marksa vēsturiskais materiālismsI. Tā,

kā mēdz teikt, uz visas līnijas ..Sociāldemokrāts" centās

„noskaidrot" sociālistu principus un rīcības taktiku. Ta-

gad visiem, kas lasīja,1) ~Sociāldemokrātu" un, sākot ar

1904. g. marta mēnesi, arī vietējo nelegālo orgānu „Cīņu"

— bija skaidrs, ko grib un kā rīkojas sociāldemokrāti.

1904. g. jūnijā visas latviešu sociāldemokrātisko organizāciju

grupas un komitejas, kuru pārstāvji noturēja slepenu kon-

gresu, nolēma apvienoties vienā organizācijā ar nosaukumu

Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku

pa r t i ja".

1905. g. janvārī noturēta Krievijas sociāldemokrātisko

organizāciju un partiju centrālo komiteju pārstāvju kon-

ference, kurā piedalījās: krievu, žīdu (Bunda), latviešu

l ) Tomēr lasītāju vēl nav daudz, bet starp tiem bijuši arī

skolotāji.



un ukraiņu partiju vadošie ļaudis. Konference konstatēts,

ka „strādnieku šķira vienīgā vara, kas droši

un atklāti izaicinājusi uz nāves cīņu patval-
dību".1) Šī konference arī nolēmusi nevienoties ar libe-

rāļu un demokrātu partijām, jo ,sociāldemokrātija cen-

šas iznīcināt tagadējās sabiedrības šķiru raksturu caur

to, ka strādnieku šķira iekaro politisko varu;

ka šo uzdevumu tikai tad iespējams veikt, ja sociāldemokrā-

tija patstāvīgi piedalīsies pie politiskās dzīves, nostāda-

mās pretī buržuju partijām" („Sociāld." 31. num.

1905. g. martā, 12. Ipp.).

Tādā procesā agrākie nenoteiktie „sociālisti" pārvērtas

jau sociāldemokrātos, un galu galā 1904. gadā jau redzam

„Latviešu sociāldemokrātisko strādnieku partiju", kas pati

noskaidroja savus mērķus un taktiku un tos paziņoja arī

atklātībā.

Bet kas līdz ar šo noskaidrošanu notika citos latviešu

tautas slāņos un nogrupējumos? Vispirms jau pašos bijušos

jaunstrāvniekos, sociālistos un sociāldemokrātos tūdaļ iz-

cēlās šķelšanās. P. Stučka gan apgalvoja, ka „L atvi c š v

sociāldemokrātija nekad nav bijusi nacionā-

listiska. Viņas uzskati tautības jautājumā,

jau no jaunstrāvnieku laikmeta sākot, bija

noteikti an tin a cion āl is tis k i".2) Ja arī pieņemtu,
ka P. Stučka te runājis kādu mazumiņu patiesības, tad tā

gan zīmējas vienīgi uz to jaunstrāvnieku un no tās izau-

gušo sociāldemokrātu grupu, kas pulcējās ap jau aplūkoto

~Sociāldemokrātu" un vēlākā laikā izveidoja lielinieku par-

tiju. Turpretim jau tūdaļ pieminētā ~noskaidrošanās" laikā

latviešu sociāldemokrātijā radās nacionālistiska grupa, kas

drīz vien izstrādāja savu īpašu programu un to arī atklāti

izsludināja. Tā bija „Latviešu sociāldemokrātu savienība".

Šai grupā ietilpa vairāki bijušie jaunstrāvnieki un sociāl-

! ) Tā nu gan nebija vēsturiska patiesība — patvaldību, kā

redzējām, uz cīņu jau izaicināja „Zemļa i Voļa", „Narodnaja Voļa"

v. c. organizācijas.
2
) „Strādnieku kalendārs" 1919. g. 51 Ipp. Kā redzējām

jaunstrāvnieki nekad antinacionālu stāvokli nav uzturējuši.
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demokrāti: Ernests Rolovs, Miķelis Valters, Traubergs, Jā-

nis Akurāters, Kārlis Skalbe, 1) Apsesdēls v. c. Tiklīdz

Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija noskaidro-

ja" savu platformu un „parādīja" savu taktiku, tūdaļ da/i

bijušie ~biedri" izrādīja atklātu pretestību. Še nav vieta

tuvāk iztirzāt pirmo plaisu un tās sekas sociāldemokrātu

~šķiras apziņā", bet viena pretešķība tomēr jāparāda. Ta

bija nacionālas dabas. Krievijas revolūcijai attīstoties, resp.

tuvojoties, visas šai lielvalstī ietilpstošās tautas, kam vien

jau bija modusies nacionālā apziņa, instinktivi sāka cilāt

domu par lielāku vai mazāku patstāvību. Latviešu sociāl-

demokrātiskā strādnieku partija vēl nebija paspējusi no-

skaidrot savus marksistiskos vispārpolītiskos principus, kad

nacionālā jautājumā ~Sociāldemokrāts" (1901. g. 4. num.

9. Ipp.) jau deklarēja savu viedokli. Lūk, ko tas rakstīja:

~Ja mēs pieņemtum, ka tuvākā nākotnē — Krievijas valstij

sagrūstot — Vidzemei un Kurzemei rodas izdevība atdalī-

ties no milzīgās aziātiskās valsts un nodibināt patstāvīgu
latviešu republiku, tad tā varētu būt ~birģeliska" repub-

ka; bet sociāldemokrātiskās partijas programā ir neiespē-

jams iebīdīt punktu, kas nosacītu proletāriešiem censties

pēc „birģeliskās" valsts nodibināšanas. Otrup, nodibinot

latviešu valsti, mēs darītu pāri citām Baltijā dzī-

vojošām tautām, ieņemdami pret viņām tādu pašu

stāvokli, kādu ieņem tagad pret mums Krievija". Un tālāk:

~Mums jāaprobežojas šinī jautājumā ar to, ka mēs, savieno-

joties ar krievu sociāldemokrātiem, ņemam sev a v teno-

ru āti s kās organizācijas tiesības; organizācija

(partijas nosaukuma vēl latviešu soc.-dem. 1901. g. ne-

bija. A. V.), gadījumā, kas attiecas vienīgi uz latviešu

strādniekiem, var rīkoties pēc pašas gribas. Ar tamlīdzīgiem

noteikumiem arī žīdu ~Bunds" pievienojies Krievijas so-

ciāldemokrātisko strādnieku partijai". Šī deklarācija gan

! ) Abi dzejnieki devuši vairākas revolucionāras dziesmas so-

ciāldemokrātu mītiņiem (Skat. ..Revolucionārā kustība Latvijā"

151. Ipp.). Par Aspaziju, A. Daugi, Veidenbaumu jau atzīmējām —

tie gan tanī laikā bija jaunstrāvnieki-sociālisti, bet ne antinacio-

nālisti.
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tanī laikā vēl nebija visas organizācijas sankcionēta un

tā tad bija debatējama. Tomēr vēlākie notikumi pierādīja,

ka 1901. gadā „Sociāldemokratā" izteiktās domas par lat-

viešu nacionālo jautājumu un Latvijas patstāvību tikpat
noteiktas kā vēlāk. 1917. gadā, Latvijas Nacionālpadomes

dibināšanas laikā, sociāldemokrāts O. Kārkliņš deklarēja:

ka mēs aizstāvēsim latviešus:

mēs aizstāvēsim tikai savas šķiras intereses,

lai te dzīvotu latvieši, krievi, ebreji vai samo-

je d i". 1) Tam pretim Latviešu sociāldemokrātu savienī-

bas" programā deklarēts: „Pašnolemšanās tiesību visām

tautām, kas dzīvo līdzšinējās Krievijas valsts robežās,

t. i. katrai tautai pieder tiesība atdalīties no Krievijas

valsts, ja viņa to vēlas." 2) Gan arī šī sociāldemokrātu savie-

nība negribēja „birģelisku" republiku, kas labi redzams

no 1905. g. septembrī izdotās „oficiālās" nelegālās bro-

šūras ~Demokrātija un sociālā revolūcija Baltijā. Otrā

virkne". (Izdevusi ārzemju komiteja). Tur lasām: „Šī jaunā

sabiedrība Baltijā var but tikai latviešu tautas prole-

tariāta apzinīgs darbs, un šis darbs ir vienīgi izvedams,

ja viņa ziņā un valdībā nāk politiska rīcība zemē. Mums

jācenšas strādnieku šķirai rādīt, ka vienīgi izpostot bur-

žuāzijas valsti, kas notiek, dibinot proletariāta valsti, t. i.

piekopjot visasāko un vistālāk ejošo šķiru cīņu, novedot

to līdz galam, ir iespējams latviešu zemē nodibināt

jaunu sabiedrību, kur nav izsūcēju un izsūktu. Tā būs

jaunā Latvija, latvi ešu valsts un latviešu de-

mokrātija" (8. Ipp.). Ka šai „deklarācijā" arī „ne viss

vēl skaidrībā" — tas labi saredzams, bet še jau prasa

latviešu valsti, un tā taču nacionālā jautājumā bija

ļoti svarīga prasība.

Tā, lūk, pašu bijušo „biedru" vidū cēlās nesaskaņas un

pie tam par visai svarīgu jautājumu. Šīs nesaskaņas skaid-

rojās" turpmākā polemikā starp „savienībnieku" periodisko

') Līgotņu Jēkabs „Latvijas valsts dibināšana". V. Olava

fonda sab. izdevums 1905. g. 54. lpp.

'-) Latviešu sociald. savienības programas (iespiestas) 2. punkts.



izdevumu ~Uz priekšu" l) (1904.—1905.) un Sociāldemok-

rātu", resp. ~Cīņu". Jāpiezīmē vēl, ka ~Sociāldemokrāts"

un „Cīņa" ļoti asi un ar parasto „ielas toni" apkaroja Sa-

vienības" centienus.

Tā sociāldemokrātu partijas ļaudis cīnījās savstarpēji.

Daudz asāka, nesaudzīgāka bija Sociāldemokrāta" un

~Cīņas" izturēšanās pret ienīstiem „birģeļiem". Ja nu

ticētu E. Blankām, kas saka, ka šie „progresīvās" jaunat-

nes vadoņi reti kad savus artiķeļus rakstījuši skaidrā prātā,2)

tad vēl varētu tagadējais latviešu darbinieks kaut kā ap-

mierināties, bet tā, kā konstatē Blanks, taču vienmēr nebija.
Bet ka jo bieži sociāldemokrātu rakstos nebija nekāda

gara cildenuma, bet jo bieži melu un noķengājumu pilna

zākāšanās, tas gan taisnība, par ko katrs var arī tagad

pārliecināties, palasoties kā „Cīņu", tā Sociāldemokrātu",

vai arī daudzus citus viņu izdevumus. Tā bija brutāla

vārdu cīņa, kas pret sociāldemokrātiem sacēla daudzu

pilsoņu īgnas jūtas. Viss, ko bija devis tautas atmodas

laikmets, gandrīz visi pilsonisko rakstnieku darbi tapa no-

zākāti, izsmieti; mUsu vecie darbinieki, kas ar sirmām

galvām piedzīvoja šo laikmetu, par saviem nesavtīgiem
darbiem un centieniem saņēma zēnu un jaunekļu vispārgal-

vīgākos pārmetumus un nozākājumus. Tur bija Fr. Brīvzem-

nieks, par ko paņirgājlās Sociāldemokrāts" (1904. g. 24.

num.) un vēl vairāk Andrejs Upītis (skolotājs!)—pēc Brīv-

zemnieka nāves (Dienas Lapā" 1909. g. 225. num.). Tāpat

bija ar V. Olavu, ko Sociāldemokrāts" nolamāja „par

zirgu kājas mācītāju" (1904. g. 24. num.). Nemaz še

nežēloja Fr. Veinbergu, Grosvaldu, Andr. Niedru v.

c, — tiem „lēja" virsū bez žēlastības. Jā, un to darīja

1 ) Kad „Uz priekšu" ar 11 numuriemapstājās, 1906. g. sākumā

„Savienībnieki" izdeva „Strādnieku", vēlāk ..Laukstrādnieku", Savie-

nība arī izdeva vairākas brošūras. Dažs ..Savienības" biedrs gan

izrādījās par ārkārtīgi ~lunkanu" un savu pārliecību mainīja vai

katru gadu, citiem vārdiem, uzmanīgi vēroja, kūpam spēkam izde-

vīgāki pieslieties, lai gūtu sev un savai godkārībai kādus panāku-
mus. Ernests Rolavs ~Savienībā" bija spējīgākais un skaidrākais vīrs

(mira 1907. g. — nošāva) un līdz ar viņa nāvi mira arī «Savienība".
2) E. Blanks

„
Tautiskās vienības ideja" atmodas laikā 1935. g.

42. lpp.
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latviešu jaunekļi!.. Un te nāk sociāldemokrāts E. Rolavs,

kas patiesi varēja būt saviem biedriem paraugs, un lie-

cina: „Drebuļi iet caur kauliem — tik mūsu sociāldemokrāti

ir vēl barbariski, muļķīgi un neattīstīti". 1)

Saprotams, ka pilsoniskie darbinieki un viņu preses

orgāni šādu sociāldemokrātu ~taktiku" atzina par galīgi
nosodāmu un ar tādiem ļaudīm šādā gadījumā maz runāja

par principiāliem jautājumiem. Ja sociāldemokrāti bija

sprauduši savai darbībai mērķi — sacelt šķiru naidu, t. ir,

strādniekus sakūdīt pret citām šķirām — tad pa daļai savu

nolūku varēja sasniegt, bet ja viņi gribēja,lai arī tautas

vidusšķira un, varbūt, arī daļa inteliģences iepazīstas un iz-

prot sociāldemokrātu centienus — tad ar savu taktiku visus

patstāvīgi domājošus elementus, arī strādniekus, atbaidīja.

Tā galu galā sociālisma mācības idejiski nelaida dziļas
saknes. Sociāldemokrātija gan stājās 1905. gada neapzi-

nīgās un stichiskās revolūcijas vadītājas lomā, bet vadīja

to idejiski nesagatavotu. Ja latviešu nacionālie centieni, vis-

pārējs nemiers ar cara valdības birokrātismu un vācu varu

šo revolūciju nenestu, tā nenozīmīgi izsīktu dažās fabriku

demonstrācijās un niecīgos ielu gājienos.
Pēc šī noskaidrojuma varam ar apstākļu izpratni pieiet

1905.—1906. gada notikumiem mūsu skolu un skolotāju

darbībā.

IV

1904. gada oktobra sākumā izglītības ministrs Glāzovs

vēl apbraukāja Rīgas mācības apgabalu. Viņš pat pieņēma

delegācijas un lūgumus atļaut skolās lielākas tiesības mātes

valodai. 2) Un nevien pieņēma Šos lūguumus, bet arī apsolīja

„darīt visu, kas būs iespējams". Runājot par, saskaņā ar

1904. g. 12. decembra manifestu, iesniegtām petīcijām un

Ministru komitejas 1905. g. 10. maijā pieņemtiem atzinu-

miem un lēmumiem, redzējām, ka reālu panākumu visai

1) E. Blanks «Tautiskās vienības ideja atmodas laikā"

1935. g. 46. lpp.
2) IV, 519.—521. lpp.



šai akcijai nebija. Tas deva iemeslu sociāldemokrātiskiem

skolotājiem apgalvot, ka no cara valdības lai neko labu

negaidot. Atzīmējām jau arī Kuldīgas semināru un pirmos

sociāldemokrātu skolotāju nogrupējumus Rīgā. Līdz ar so-

ciāldemokrātu partijas darbības augšanu auga arī šīs par-

tijas skolotāju organizēšanās un auga tādā pat garā, kādu

redzējām sociāldemokrātu partijā vispāri.

Pirmie sociāldemokrātu skolotāji J. Plāķis, E. Jēkab-

sons, K. Dēķens, Indr. Rītiņš v. c. stājās sociāldemokrātu

organizācijas darbā ar lielu enerģiju. 1901. gadā jau ares-

tēja skolotāju Jāni Raudiņu (Jonatāna b-bas skolā). No-

tika arī citi aresti un kratīšanas, bet tas nebūt neaptu-

rēja viņu darbību. Tā laika apstākļi Krievijā deva daudz

noderīgas vielas krasai aģitācijai. Raudiņa vietā uz Rīgu

pārnāca Vilis Dermanis. Strādādams Jonatāna biedribas

skolā, Dermanis ievadīja sociāldemokrātiskās idejas arī starp

Rīgas skolotāju semināra audzēkņiem. Tā pamazām auga

skolotāju grupa, kura jau pilnīgi nodevās sociāldemokr;a-

tiskām idejām un ne mazumu piepalīdzēja šo ideju izpla-
tīšanai ari starp strādniekiem. Taisnība, ne visi skolotāji,

kas pulcējās vienā grupā ar sociāldemokrātiem, jau tūdaļ

bija un palika sociāldemokrāti; tāpat jāatzīmē, ka skolo-

tāji jau nebija īstie sociāldemokrātijas vadoņi, — tādi pirmā

laikā bija Jansons, Rainis, vēlāk Jānis Ozols, brāļi Bu-

ševici, sākot ar 1904. gadu Jānis Asaris v. c. Šie īstie

musu sociāldemokrātiskās kustibas vadoņi nepameta bied-

rus skolotājus savrup, bet gandrīz pastāvīgi bija viņu vidū

kā idejiskā ceļa rādītāji un padomdevēji.

Tiklīdz Rīgā bija izaudzis skolotāju sociāldemokrātu

kodols, tūdaļ radās vajadzība pēc savas organizācijas. Kā

zināms, visas skolotāju sapulces tanī laikā bija noliegtas,

pat tautskolu inspektoru vadītās pēc 1902. gada vairs ne-

notika. Bet skolotāji, īpaši jaunākie, arī bez sociālistis-

kām idejām, gribēja sapulcēties un runāt. Te nevajadzēja

jau tūdaļ būt īstam sociāldemokrātam, lai ietu vienu pro-

gresa un „brīvības ceļu" kopā ar sociāldemokrātijas vado-

ņiem. Tā arī notika. Kad 1903. gadā Jonatāna biedrības

skolotāji (Rītiņš un citi) nodibināja pirmo skolotāju ne-
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legālo organizāciju, viņas priekšgalā gan stāvēja skolo-

tāji sociāldemokrāti, starp kuriem bija Rītiņš, Jānis Priede,

V. Dermanis, Baumaņa jaunkundze (vēlākā Priedkalna

kundze), Berga jaunkundze (vēlākā Buševica kundze),

Klāra Karpovica, Šenberģis v. c, bet viņiem piebiedrojās

arī tādi, kas skolotāju nelegālā organizācijā ietilpa ne kā

sociāldemokrāti, bet kā tādi, kas teitan redzēja to, pēc

kā arī viņi tīkoja — jaunu, nepārdzīvotu brīvības garu.

Tā šī organizācija drīz vien pieauga skaitā, apmēram 40

skolotāju un daži neskolotāji. Kā idejiskie runātāji uzstāju-

šies īstie sociāldemokrātu vadoņi Jānis Ozols (vēlākais valsts

domnieks) un Ansis Buševics. Sapulcēs, kuras noturētas

regulāri katru nedēļu, parasti sestdienas pievakarē, ap-

spriesti dažādi jautājumi, bet galvenā vērība piegriezta teo-

rētiskai iepazīstināšanai ar sociāldemokrātiskām idejām, kas

taču daudziem skolotājiem bija vēl „aizzieģelēta grāmata".

Tās bija pirmās nelegālās skolotāju sapulces. Kā jau

pieminējām, sapulcēs piedalījās arī daži neskolotāji, bet

lielais vairums bija skolotāji, un tādēļ šīs nelegālās sapulces,

ja ne tik daudz pēc apspriežamiem jautājumiem, tad vis-

maz pēc sava sastāva pieskaitāmas skolotāju sapulcēm.

1904. gadā Rīgā, Ģertrūdes ielā Nr. 101, Pārdauga-

vas Labdarības biedrības skolā, Rītiņš noorganizēja otru

skolotāju-sociāldemokrātu grupu, kura arī noturēja da-

žas nelegālas sapulces. Te redzamākie dalībnieki bija Celms,

Petrevics, Vitenbergs, Silarājs, Zeļenko, Čubis v. c, bet

kā idejiskais vadonis galvenā kārtā darbojās Jānis Asaris.

Šīs divas skolotāju grupas bija tas pamats, uz kura

vēlāk noorganizēja diezgan plašas skolotāju nelegālās sa-

pulces. Pirmā tāda sapuice notika 1904. gada augustā

(diena nav zināma) Ģertrūdes ielā Nr. 101,1) Pārdauga-

vas Labdarības biedrības skolā. Sapulcē piedalījušās ap

80 personas, bet starp tām bijuši daži neskolotāji. Sa-

pulces prezidijā: J. Ozols, Ansis Buševics, J. Asaris un

Rītiņš. J. Asaris runājis par vispārējo skolu stāvokli, Rī-

1) Par sociāldemokrātisko skolotāju nelegālām sapulcēm ziņas
savāktas no šo sapulču dalībniekiem un sociāldemokrātu preses

orgāniem. A. V.
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tiņš par skolotāju stāvokli. Bijuši referāti arī no lauku

skolotājiem — par apstākļiem lauku skolās. Bet šīs sa-

pulces galvenais lēmums bija, kā jau pieminējām, sastādīt

petīciju valdībai. Petīcijas sastādīšanu sapulce uzticēja pre-

zidijam, bet vēlāk piedalījušies arī citi, — tā arī Rainis

bijis klāt pie galīgās • rediģēšanas. Sastādītā petīcija pie-

ņemta skolotāju nelegālā sapulcē, februārī 1905. gadā. 1)

Šī 1905. gada februāra sapulce noturēta Marijas ielā

Blumberga jaunkundzes privātskolā. 2). Sapulcē aplūkoti un

pieņemti arī jaunās skolu programas pamata principi. Šīs

programas sastādītāji bijuši Rītiņš, Plāķis, Čubis, Silarājs,

bet J. Asaris programu rediģējis galīgi, kamdēļ tā arī bija

savā laikā pazīstama ar nosaukumu ~Asara skolu progra-

mā". Par pašu programu runāsim turpmāk. Tā galīgā

veidā pieņemta 1905. g. novembra skolotāju kongresā. Tanī

pašā sapulcē uzdots vākt skolotāju parakstus zem augš-

minētās petīcijas. Kā pirmais petīciju parakstījis J. Rītiņš,

bet savus parakstus devuši daudzi Rīgas un lauku sko-

lotāji, pie kam vairums parakstītāju bija tāļu nost no

sociāldemokrātiskām idejām. Ir zināms, ka parakstus

devuši pat tādi skolotāji, kuri vēlāk gāja nesaudzīgā pub-

licistiskā karā pret sociāldemokrātijas ideoloģijām. Sko-

lotājs Čubis deleģēts uz Kurzemi vākt tur parakstus. Čubini

veicies labi, jo parakstus devuši daudzi skolotāji, starp

tiem, piemēram, arī vēlākais tautskolu inspektors Diev-

kociņš. Bez tam Čubis savācis arī kādu sumiņu naudas —

it kā tām vajadzībām, kas celtos sakarā ar petīcijas nosū-

tīšanu. Pavisam Čubis savācis pārāk par 200 skolotāju

parakstu. Te jāpiezīmē, ka vēlāk daži parakstītāji gājuši

pie petīcijas ierosinātājiem un lūguši viņu parakstus svītrot.

Šie pēdējie, domājams, bija tādi, kas nav apzinājušies,
ko dara, vai arī baidījušies, ka viņu vārdi var nākt zināmi

*) Par petīcijas saturu jau runājām, bet atzīmējams, ka

1905. g. aprīļa nelegālās skolotāju konferences rezolūcijas, cik tās

zīmējās uz skolu un skolotājiem, ļoti līdzinājās petīcijas saturam.

2) Pie Berga bazāra.
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vietējai skolu administrācijai v. t. t. 1) Ir zināms, ka šī

parakstu vākšana un došana tad stipri nodarbinājusi sko-

lotāju prātus, īpaši Rīgā.

Pa tam diezgan strauji pieauga sociāldemokrātiskā

kustība vispāri un arī skolotāju aprindās. Tas bija novē-

rojams kā Rīgā, tā uz laukiem. Nav tad arī nekāds brī-

nums, ka turpmāk — 1905. gada aprīļa mēnesī Rīgā

noturēta jo plaša skolotāju nelegāla konference ar 125

dalībniekiem. Šī konference bijusi internacionāla, jo tanī

piedalījušies daži krievi, piem., skolotāji Zolotarevs, ja-

godovskis, Vtorichs un arī žīdi, bet bijuši arī daži nesko-

lotāji. Prezidijā neskolotāji Rainis un Ansis Buševics. To-

mēr lielu lielais vairums bijuši latviešu tautskolotāji. Nav

noliedzams, ka atkal ne visi jau te bija sociāldemokrāti,

tomēr ~idejiskā nokrāsa", bez šaubām, jau bija skaidrāka

nekā iepriekšējās nelegālās konferencēs. Šī sapulce ilgusi

trīs dienas un noturēta Olgas Blumbergas privātskolā, Ma-

rijas ielā, pie Berga bazāra. Tikuši ievēroti visi konspi-

rācijas noteikumi, ar noliktiem sargiem, parolēm v. t. t.

Šī konference vienbalsīgi (tā tas teikts oficiozā konferen-

ces darbības atreferējumā, kādā 1905. g. maijā izdotā pro-

klamācijā 2) pieņēmusi šādas rezolūcijas:
Par Viskrievijas skolotāju organizāci-

jas dibināšanu: „Tā kā normāla skola var pastāvēt

tikai stingri likumīgā, uz demokratiski-republikāniskiem princi-

piem dibinātā valstī, — mēs atrodam par neiespējamu apmierinā-

ties ar profesionālu cīņu un atzīstam revolucionāras politikas

ciņas nepieciešamību. Bet tā kā tāda var sekmēties tikai

pieturoties pie cieši noteiktas politiskas programas, tad mēs

nevaram atzīt politiskā cīņā profesionālas
savienības vadību, kur-ai nav noteiktas poli-

tiskas nokrāsas. Atzīdami vienošanos ar noteiktām

politiskām partijām, mēs tomēr atrodam par iespējamu pieda-

līties profesionālās skolotāju savienībās, lai vienotos par cīņas

taktiku skolotāju starpā.

Par satversmes sapulces sasaukšanu un

demokrātiskās republikas nodibināšanu:

!) Te var atzīmēt, ka starp tiem, kas lūdza viņu vārdus iz-

dzēst, bija arī daži vēlākie lielinieki-komunisti. Zīmīgi, ka arī viņi

baidījušies atstāt parakstu zem samērā mērenas petīcijas.
2 ) Ir manā krājumā.
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„Vienīgā izeja no tagadējā nenormālā Krievijas stāvokļa ir

republikāniskās kārtības nodibināšana, kas uzticēta satversmes

sapulcei, kura izvēlēta vispārīgā, vienlīdzīgā, tiešā un aizklātā

balsošanā, nelūkojoties uz vēlētāju dzimumu, tautību un

ticību."

Par baznīcas atdalīšanu no valsts un

skolas atdalīšanu no baznīcas: „Tā kā tagadējā,

no valdošām šķirām par politisku ieroci lietotā, baznīcas orga-

nizācija nesaskan ar reliģijas pamatprincipiem, pēc kuj-iem

reliģijai jābūt par katra cilvēka personīgu lietu, tad baznīca

pilnīgi jāšķir no valsts, kā arī skola no baznīcas un visiem

jāatvēl pilnīgi brīva reliģiska un morāliska kulta izvēle, pie
kam valsts atsakās no baznīcas un viņas kalpotāju uzturē-

šanas."

Parvispārējo bezmaksas pirmiz g 1 ī t i b v :

„Tautas masu labklājība, pilsonisko tiesību izmantošanas

spēja un garīgās kultūras attīstība ir iespējama tikai caur tau-

tas vispārēju, obligātorisku bezmaksas pirmizglītību, kuj-as

programā jābūt arī sabiedriskām zinībām (tautsaimniecībai,

likumu zinātnei)."

Par vietējo pašvaldību: „Vietējo, kā sociālo

un ekonomisko, tā arī nacionālo, vajadzību sekmīgai apmieri"

nāšanai nepieciešama vietējā pašvaldība, kuras orgāniem jātiek
ievēlētiem caur vispārēju, vienlīdzīgu, tiešu un aizklātu balso-

šanu bez dzimuma, tautības un ticības šķirošanas. Vietējo

pašvaldības iestāžu pārziņā jāatrodas arī tautas un vidējām

skolām."

Par skolotāju organizācijas attiecību

pret sociāldemokrātiju: „ levērojot to, ka 1) demo-

krātiskā principa uzvara visās kultūrvalstīs tikusi sasniegta

pateicoties strādnieku kustībai; 2) ka strādnieku šķiras poli-

tiskā vara tikusi radīta no augošās sociāldemokrātiskās kustī-

bas; 3) ka sabiedrisko darbinieku pūles plašāko tautas ap-

rindu labā ir sekmējušās tikai tiktāl, ciktāl tie gājuši roku rokā

ar revolūcionāro sociāldemokrātisko partiju, — mēs, Baltijas

guberņu tautskolotāji, kā proletārieši, atzīstam par ne-

pieciešamu piedalīties šķiru cīņā, un, tā kā vienīgā partija,

kūja sekmīgi vada proletariātu šai cīņā, ir sociāldemokrātija,

tad mēs pievienosimies sociāldemokrātiskām organizācijām."

(Tā tad tikai tagad notika formāla skolotāju organizācijas

pievienošanās sociāldemokrātiskai partijai. A. V.)

Par skolotāju cīņas taktiku:

sociāldemokrātiskās partijas programu, mēs atzīstam par ne-

pieciešamu: 1) plašu sociāldemokrātisku aģitā-

ciju un viņas ideju propagandu visās tautas



šķirāskā caursapulcēm un pulciņiem, tā ari

caur literātūras un petīciju izplatīšanu 1)

pieturoties pie mūsu programas un taktikas;

2) pilnīgu skolu valdes cirkulāru un programu ignorēšanu un

mācību kārtošanu pēc pašu programas; 3) inspekcijas, garīdz-
niecības un viņu roklaižu boikotu;-) 4) skolotāju

streiku sagatavošanu un skolēnu streika pa-

balstīšanu; 5) sociāldemokrātiskās partijas pabalstīšanu

materiālā ziņā kā caur kārtīgām, tā ari caur sevišķām

iemaksām."

Par Baltijas skolotāju semināra skolo-

tājiem un audzēkņiem:
„ levērojot Baltijas skolotāju

semināra pedagogu riebīgo, nodevīgo žandarmu taktiku pret

semināra audzēkņu streiku3) un ceturtās klases audzēkņu

biedru pienākuma laušanu. Baltijas guberņu tautskolotāji
savā konferencē nolēma izsacīt savu visdziļāko nicināšanu kā

semināra pedagoģiskai padomei, tā arī ceturtās klases

audzēkņiem."

Beigās konference nolēmusi, ka pastāvošam skolotāju

birojam jāstājas sakarā ar Viskrievijas skolotāju organizāciju,
un vajadzības gadījumā jāreprezentē Baltijas skolu skolotāji

Viskrievijas skolotāju konferencē.

Šī 1905. gada aprīļa konference kā ar savu pārrunu

plašumu, tā arī ar daudzu lauku skolotāju piedalīšanos

lika diezgan stiprus pamatus turpmākai sociāldemokrātisko

skolotāju darbībai. Organizācijas tīkls tika jo plaši iz-

mests, un ļoti daudzi laukskolu skolotāji zināja par sle-

penās skolotāju organizācijas pastāvēšanu, kā arī to lē-

mumu, ka visur jāiet kopā ar sociāldemokrātisko partiju.
Tā sagatavoja vēlāko 1905. gada rudens kustību. Pie

šīs aprīļa konferences vēl jāaizrāda, ka vislielākās orga-

nizatora, runātāja un idejiskā vadītāja dāvanas konferencē

') Šo nolūku (aģitāciju ar petīcijām), kā redzējām, skolotāju

organizācija jau bija izdarījusi ar skolotāju parakstu vākšanu zem

augšminētās petīcijas.
2) Tā tad skolotāji-sociāldemokrati pieņēma arī sociāldemo-

krātu partijas jau agrāk aprādīto darbības taktiku un jo biezi arī

izteiksmes formas — noķengāšanu un nolamāšanu.

!) Par šo streiku jau rakstīts (IV. grāmatā), bet nesaprotama
ir nicināšanas izteikšana ceturtās klases audzēkņiem, jo viņi taču ar

iepriekšēju norunu atklātā streikā nepiedalījās, negribēdami zaudēt

abiturientu tiesības.
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izrādījis Jānis Asaris. Ka sevišķi labs runātājs izcēlies

arī kāds žīds ar pieņemtu vārdu 1)

Trešā 1905. gada skolotāju nelegālā konference bija

augusta sākumā Rīgā, Popovu ielā, Apsīšu Jēkaba vadītā

skolā (saprotams, bez Apsīšu Jēkaba ziņas un ataujas, rīko-

joties vienīgi otram skolotājam Silarājam). Šai konferencē

85 dalībnieki.2) Apspriežamie jautājumi: 1) Valsts dome un

kā pret to izturēties; 2) skolotāju organizācija; 3) skolu

programas; 4) taktika, kā šīs programas reālizēt. — Attiecībā

uz pirmo jautājumu pieņemta šāda rezolūcija:

«Mēs, sapulcējušies 85 latviešu tautskolotāji-
sociāldemokrati, apspriežot Valsts domes sasaukšanu,

nācām pie slēdziena : a) No patvaldības sasaucamā padoma

devēja Valsts dome, atstājot visu valsts varu patvaldības ro-

kās, nespēj kauču vismazākā mērā izvest dzīvē visas tās pa-

matprasības, kūpas noteikti un cieši prasa Krievijas revolūcijas

gaita; b) aprobežota un netieša vēlēšanas kārtība, kas laupa

priekšstāvniecības tiesības plašām tautas masām kā proletā-

riešiem, daudziem zemniekiem un citām nabadzīgo ļaužu ap-

rindām, pārvērš domi no vistautas iestādes par mazas sauji-

ņas priviliģēto aprindu pārstāvi. To ievērojot, sapulce atzīst

6. augustā 3) no cara apsolīto Valsts domi par patvaldības

mēģinājumu pagarināt vēl savu valdīšanas laiku un piemuļķot

sadumpojušos tautu. Sapulce uzskata par katra pilsoņa pie-
nākumu boikotēt šādu Valsts domi un klaji izsaka savu vis-

dziļāko ienaidu patvaldībai."

Par skolotāju organizēšanos apspriedē no-

lemts nodibināt atsevišķas tautskolotāju apgabalu organizā-

cijas, kas stāvētu pastāvīgā sakarā ar latviešu

sociāldemokrātu skolotāju biroju. Pie skolotāju

vietējo organizāciju darbības pieder arī sagatavot noderīgus

propagandistus un uzturēt organiskus sakarus ar vietējiem
sociāldemokrātiskiem centriem. Programas jautājums pārru-

nāts, bet nav galīgi izlemts, tomēr atzīts, ka jaunās progra-

mas ievedamas visās tautskolās, kur vietējā organi-

zācija un pati sabiedrība uzņemas skolotāju

Zīmīgi, ka žīds savu īsto uzvārdu slēpis.
2
) Atreferējums «Sociāldemokrāta" 34. num. (1905. g.)

3) 1905. g. 6. augustā dots ķeizara manifests par Valsts domi

kā padomdevēja iestādi.
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aizstāvēt pret inspektoru v .1 pārējiem valdī-

bas kalpiem.

Jāpiezīmē, ka rezolūcija par Valsts domi gandrīz pilnīgi
saskan ar sociāldemokrātu partijas pieņemto, — tā tad

šie skolotāji jau pilnīgi pievienojušies partijas taktikai un

principiem. Parakstīto skolotāju petīciju nolemts valdībai

nenosūtīt, viņa savu uzdevumu jau esot veikusi. Ar to tad

arī galīgi izbeigta šīs petīcijas lieta.

Septembrī 1905. gadā noturēta šī gada ceturtā konfe-

rence, Ģertrūdes ielā, Pārdaugavas Labdarības biedrības

skolā. Šai konferencē tuvāki ziņots un pārrunāts par lielās

aprīļa konferences lēmumu realizēšanu, kā arī pārrunāti

daži tekoši jautājumi, jo pieaugošā revolūcionārā kustība

darīja ļoti uzmanīgus un jūtīgus arī sociāldemokrātiskos sko-

lotājus. Bez tam arvien nāca klāt jauni biedri, kurus vaja-

dzēja iepazīstināt ar kustības un organizācijas noteikumiem,

principiem un, galvenais, ievadīt sociāldemokrātisko ideju

apvārsnī.

Cik izdevies uzzināt, ar ļoti maziem izņēmumiem visās

nelegālās konferencēs valdījusi vienprātība, vai, labāki

teikt, pilnīga piekrišana vadoņu aizrādījumiem un rezolū-

cijām. Tas, saprotams, atstāja iedrošinošu iespaidu uz tiem

jauniem skolotājiem, kas pieplūda klāt sociāldemokrātiskai

skolotāju organizācijai. Protams, pats 'aikmets ua brīvības

kustība Krievijā vispāri palīdzēja sociāldemokrātiskām orga-

nizācijām, saprotams, ne tikdaudz kā revolūcionārās kustī-

bas idejiskām vadītājām, bet vairāk kā brīvības sludinātā-

jām vispāri.

No sociāldemokrātisko skolotāju darbības 1905. gada

sākumā vēl jāatzīmē aprīlī izlaistais nelegālais uzsaukums

skolotājiem1) (3000 eksempi.) un vecākiem (15.000 eksem-

plāros). Uzsaukumus parakstījusi Latvijas soc.-dem. skolo-

tāju komiteja (ne birojs). Uzsaukumā vecākiem, starp citu,

teikts:

„KrievU valdība guj uz nāves cisām, dumpju liesmās

deg Krievija; kar-š ar Japānu ir izgrauzis viņas sapuvušos

l ) Aicināti visi skolotāji pievienoties lielai soc.-dem. kustībai.



pamatus, un strādnieki ar savām asinīm ir piespieduši valdību

padoties. Tēvi un mātes, šīs asinis lijušas arī par jūsu bēr-

niem! Turiet pateicīgā piemiņā cīņā kritušos varoņus, bet

nekavējaties arī pacelt savu balsi. Mēs, tautskolotāji, kas

pie jums ar šo griežamies, labi zinām, ka atpestīt skolu var

tikai tad, ja skolotāji un vecāki iet roku rokās. Mēs prasām:

1) lai tautskolas un vidējās skolas tiktu pārvaldītas no ievē-

lētām vietējām pašvaldības iestādēm; 2) lai bērnu vecāki se-

višķās skolu padomēs kopā ar skolotājiem pārspriestu audzi-

nāšanas jautājumus; 3) lai skolas pilnīgi atdalītu no baznīcas

un ticības mācību pasniegtu tikai tiem, kas to vēlas; 4) lai

skolās mātes valoda būtu valdošā; 5) lai skolu apmeklēšana

no 8.—16. gadu vecumam būtu visiem bērniem piespiesta,

bez skolas naudas un ar brīviem mācības līdzekļiem ; maztu-

rīgiem skolas bērniem ari uzturs un apģērbs jādod sabiedrībai;

6) lai mācības tautskolā notiktu tādā apmērā, ka sagatavo uz

iestāšanos augstākā mācības iestādē; lai sevišķi spējīgi skolēni

tiktu izglītoti ar sabiedrības līdzekļiem augstskolās; 8) lai mā-

cības dotu tādā plašumā un garā, ka sagatavotu skolu beigu-
šos par valsts pilsoņiem, kas spējīgi aizstāvēt savas politiskās
tiesības. Vienosimies šais prasībās un aizstāvēsim tās! Un

kad mēs, skolotāji, uzstāsimies pret veco varmācību, vai kad

nāksies uz brīdi slēgt skolas, tad saprotiet mūs, stājaties mūsu

pusē, izrādiet savu īgnumu valdības kalpiem un aizstāviet mūs!

Šadā nemieru atmosfērā mūsu skolas uzsāka 1905..6.

mācības gadu. Vispāri jau tā savā rīcībā nedrošais kurātors

Uļjānovs palika vel ~v/manīgāks" un sargājās dot kaut

kādus vadošus norādījumus. Tautskolu inspektori, kas bija
informēti par pavasari un vasarā dažos pagastos notikušiem

mītiņiem, kā ari sociāldemokrātijas nesaudzīgo darbību, ie-

rāvās savās kancelejas un vēroja, ko darīs viņu augstākā

priekšniecība. Daži skolotāji savās skolās atklāti atmeta

visus pārkrievošanas laika rīkojumus un likumus.

Pienāca oktobris. Nemieri turpinājās. Ar 1905. g.

17. oktobra manifestu ķeizars noteica, ka atļautas pilsoniskas
brīvības — personas neaizkaramība, apziņas, vārda, sa-

pulču un biedrošanās nesatricināmi brīvības pamati. Valsts

domes 6. augustā parakstīto vēlēšanu likumu pārstrādāšot

un neviens likums nevarēšot stāties spēkā bez Valsts do-

mes sankcijas. Ministru komitejas priekšsēdētājs grāfs Vitte

deva savus daudzsološos paskaidrojumus par gaidāmām brī-
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vībām.1) Avīzes sāka iznākt bez cenzūras aprobežojumiem.
Nemieri un streiki turpinājās.

Kurātors Uļjānovs 1905. gada rudeni pie sevis noorga-

nizēja kādu „padomi", kurā no latviešu darbiniekiem aici-

nāja advokātu Reinfeldu. Tie skolotāji, kas grupējās ap

Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļu, griezās

pie R. L. biedrības runas vīriem ar priekšlikumu prasīt, lai

kurātors savā padomē pieaicina īstus latviešu skolotāju liet-

pratējus un kā tādus ieteica Vili Olavu un Maldoņa ģimnā-

zijas direktoru, prāvestu K. Irbi. Runas vīri tā arī 4. ok-

tobrī nolēma un attiecīgu lūgumu Uļjānovam nosūtīja. Pār-

steigums bija, kad kurātors šo lūgumu noraidīja. Nolēma

šo kurātora lēmumu pārsūdzēt izglītības ministram. Noti-

kumi tomēr risinājās tik strauji un drudžainā gaitā, ka

katra diena nesa jaunus pārsteigumus. Skolotāji nesociāl-

demokrati nebija tik labi noorganizējuši es ne grupās, ne

partijās, lai varētu radīt kādu patstāvīgu pretspēku sociāl-

demokrātiem, kas pie tam gāja roku rokā ar sociāldemo-

krātu partiju.

Rīgas Latviešu amatnieku savienības namā, Romanova

ielā 25, 18. oktobrī sociāldemokrāti noorganizēja lielu mī-

tiņu, kurā pieņēma rezolūciju — atzīt 17. oktobra ma-

nifestu par nepietiekošu brīvību nodrošinā-

šanai. Šai pašā mītiņā atzina, ka visur sarīkojamas

') Grāfs Vitte grāmatā „BocnoMHHaHiH. ĻļapcTßOßaHie Hhko-

aoh 11. BepAHmj 1921." — raksta, ka 1905. gada revolūciju izsaukusi

Nikolaja II neprātīgā valdīšana. Ar Japāņu karu ķeizars gribējis

kļūt slavens. Galmā ievērojamu lomu spēlējuši glaimotāji un pielā-

gotāji. „KoBapCTBO, MOAMaAHBbIfI HenpaßAbl, 6oH3HeHHbIH OnTHMH3M"b ļ

ijapb, He HM-bioiiļiH ijapcKaro xapaKTepa" (t. I, 252). Citā vietā Vitte

raksta: „Ķeizars necieš ļaudis, kam patstāvīga domāšana, bet tā-

dus, kas muļķīgāki par viņu (t. 11, 27.). 1905. gadā vispārējais
sauciens bijis: „Tā tālāk nevar iet". Partijas tomēr gājušas nece-

ļus un nav sapratušas momenta nopietnību (11, 494). 17. okt. ķeizara

manifests nācis no valdnieka bailēs satrauktā prāta, nav bijis sirsnīgs,

tāpēc vēlāk vainojuši Vitti, ka viņš it kā manifestu no ķeizara vil-

tīgi dabūjis. Visi bijuši ar pazaudētām galvām, tikai vecais reak-

cionārs Pobedonoscevs nē. Tā Vitte. Kad šis polītiķis-virtuozs

savu darbu bija veicis, un Krievijā atjaunojās reakcija, viņu Niko-

lajs II nobīdīja pie malas.
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vecāku un skolotāju sapulces par jaunās kār-

tības ievešanu skolās, kā arī noteica, ka sko-

lēniem jādod brīvība politisku uzskatu pau-

šanai.)l Sākās mītiņi visās malās — pilsētās un laukos.

Visur dziedāja: „lenaida negaiss", ~Kas paši staigā dris-

kās", „Mostaties, jus darba ļaudis" v. t. t. Ģenerālstreiki

turpinājās. Rainis ievietoja „Dienas Lapā" dzejoli „Uz-

vara", kas beidzās ar šādu pantu: „Pirmā tā tikai uzvara,

Pirmā sniega kušana. Mesti ir kauliņi, Drāžas uz priekšu

viesuļi!"

Rīgā, starp citu, tika organizēta vesela sērija skolo-

tāju un vecāku mītiņu, kas bija pieietami visiem, kas to

tik vēlējās un, rādās, ar to nolūku šos mītiņus arī nosauca

tik plaši aptverošā vārdā, kāds ir ~skolotāju un vecāku

sapulce". Tā kā ne tikai skolotāji-sociāldemokrati, bet aiz

viņiem stāvošā politiskā partija bija jau pietiekoši noor-

ganizējusies, tad skolotāju un vecāku mītiņu vadīšanu so-

ciāldemokrāti viegli saņēma savās rokās. Pirmais vecāku

un skolotāju mītiņš notika 22. oktobrī Rīgas Latviešu

biedrības zālē. Mītiņu faktiski sasauca Vidzemes Skolotāju

palīdzības biedrības priekšsēdētājs J. Dāvis,2) bet tūdaļ

jau pirmā mītiņa dienā bija redzams, ka īsto vadoņu lomu

spēles sociāldemokrātija. Uzstādīja rezolūcijas, kas runāja

par skolotāju piesliešanos sociāldemokrātijai, bet bija vēl

pretbalsis, ka nevajagot tūdaļ prasīt pēc partijām, ka sko-

lotājam jāaudzina cilvēki, bet ne partiju darbinieki v. t. t.

Tomēr pie noteikta lēmuma nenāca un nolēma sapulcēties

23. oktobrī pulksten 10 rītā. Te nu tas, kas dienu priekš
tam bija nomanāms vēl neskaidri, tagad parādījās pil-

nīgi: cīņa starp sociāldemokrātiem un tiem skolotājiem,
kas gribēja būt vienīgi profesionāli brīvi darbinieki, tika

izkarota. Šī cīņa turpinājās trīs stundas, un sociāldemo-

*) „Dienas Lapa" 1905. g. 230. num.

2) Brīvības manifests izsauca vispārēju sajūsmu un pirmās
dienās vai visi skrēja uz mītiņiem. J. Dāvis, saprotams, neparedzēja,

ka viņa sasauktā mitiņā valdīs sociāldemokrāti.
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krati bija uzvarētāji. 1) Turpmākie mitiņi notika gan Rī-

gas Latviešu biedrības telpās, gan arī Romanova ielā Nr.

25. Pavisam noturēti cits pakaļ citam deviņi šādi mītiņi

no 22.—30. oktobrim. Šo mītiņu parastie vadītāji bija

Rītiņš un Zaļenko, un darba laiks no 10—3 dienā.

Apmeklētāju skaits dažāds, jo nāca un gāja kā jau mitina,

bet dažreiz salasījās 400—500 cilvēku.

Atzīmēsim dažas šo mītiņu spilgtākas rezolūcijas.

23. oktobrī pieņēma rezolūciju, kas nosacīja, ka igno-

rējama toreizējā skolu valde (tautskolu inspektori, direk-

tori v. t. t.) līdz ar visiem viņas rīkojumiem un progra-

mām. Otra rezolūcija, ko tanī paša dienā pieņēma, no-

teica, ka skolotājiem jāpilda visi tie lēmumi,

kādus mītiņos pieņems. Kas to nedarīs, to ~pien-

aglos pie kauna staba", un arī ~citādi" pret tiem tiks

„sperti soļi". Tūdaļ ari izvēlēja delegātus, kas lai ierastos

pie tautskolu direktora, pazīstamā Viļjeva, un tam paziņotu

mītiņa lēmumu par skolu valdes ignorēšanu.

Delegācija bija Rītiņš, Zeļenko, Piāķis, Celms, Vide-

nieks, Dāvis, Mednis, Ķēniņš, Šenbergs, Cielēna kundze,

Ozols, Pīpiņš un vēl daži citi. Kad Viļjevam delegācijas
vārdā J. Dāvis paziņojis pieņemto rezolūciju, direktors

mierīgi atbildējis: ~Uz mani lēmums nezīmējās, — es ne-

esmu skolu valde".2) Tanī pat laikā Viļjevs esot uzaici-

nājis dažus skolotājus pie sevis apspriesties par skolu die-

nas jautājumiem, un ~Dienas Lapa" stāsta, ka pie direktora

arī ieradušies kādi skolotāji. 3) Nākošās dienas mītiņos ap-

sprieda daždažādus jautājumus: par elementārskolu prog-

ramām, kuru galīgu pieņemšanu tomēr atstāja nodomātam

skolotāju kongresam; par skolu sadalīšanu pēc tautībām;

visu mācības priekšmetu pasniegšanu mātes valodā v. t. t.

1) Sociāldemokrāti taču bija parūpējušies, lai sapulcē sanāktu

simti viņu piekritēju. Ko te varēja darīt daži desmiti politiski neit-

rālie" skolotāji.
2) Vai tad delegācija nav pateikusi, ko īsti „ignorē"? Jēdziens

„skolu valde" pārāk nenoteikts. Ja jau gribēja ignorēt direktoru

Viļjevu, tad to tā arī vajadzēja pateikt.
:l) «Dienas Lapa" 1905. g. 234. num.
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Plašākas debates izcēlās ticības mācības pasniegšanas jau-

tājumā, līdz sociāldemokrāti panāca to, ka tapa pieņemta

rezolūcija: ~Skola šķirama no baznīcas, bet ticības mācība

izmetama no skolas un nododama pilnīgi baznīcai". 1) Lē-

mums, ka skolotājiem jābūt zoli dariem ar

strādnieku streikiem un kustībām, pieņemts

\ i c n p rāt i g i.-)

Skolotāju un vecāku mītiņi, laikā no 22.—30. oktobrim,

vadīja gandrīz visu Rīgas skolu darbību, — cik tāļu vispāri

vēl tāda darbība tanī laikā pastāvēja. Laukskolotājus ar

īpašu rezolūciju uzaicināja pievienoties visiem Rīgas mī-

tiņu lēmumiem un tos nekavējoši reālizēt darbā. Tie sko-

lotāji, kas kaut kādā veida nepiebiedrojās mītiņos pie-

ņemtām rezolūcijām, tika atklāti ~norāti", piedraudot, ka

pret viņiem turpmāk rīkosies „stingrāki". Kādā mītiņā gan

nolēma iecelt godatiesu, kas lai izmeklētu „nepaklausīgo"

skolotāju darbību un tad tikai lemtu, kas pret viņiem turp-

māk darāms. Godatiesu tomēr tūdaļ nenoorganizēja, bet

gan tikai pēc 1905. g. novembra kongresa. Beidzot jāat-

ka skolotāju un vecāku mītiņš 26. oktobrī izvēlēja

īpašu mācības biroju, kas lai vadītu visas skolu

lietas un arī sasauktu Latvijas skolotāju kongresu. Bi-

rojā ievēlēja 30 locekļus — 20 skolotājus, 5 „speciālistus"

(ārstus, māksliniekus v. t. t.) un 5 bērnu vecākus — at-

klātības darbiniekus. Šai birojā iegāja: J. Asaris, J. Rī-

tiņš, Zeļenko, J. Celms, Zolotarevs, J. Ozols, Rainis, j.

Plāķis, Plūdonis, K. Skalbe, J. Akuraters, māc. Rozens,

E. Mednis, J. Dāvis, Ritiņa kdze, P. Kalniņš, Kalniņa kdze,

A. Saulietis, A. Ķēniņš, Ķēniņa kdze, K. Jaunzems, Prie-

dītis, Dr. Kasparsons, valodnieks K. Mīlenbachs, P. Jurjāns,

Aspāzija, Duburs, K. Melnalksnis, Zvārgulis-Treimanis.

Daži, kas bija ievēlēti pret viņu gribu, vēlāk atteicās,

piem., K. Mīlenbachs, P. Jurjāns. Zīmīgi, ka birojā nav

neviena žīda, kauču gan sapulces žīdu nekad netrūka. Bi-

rojs pēc tam, kad 30. oktobrī izbeidzās vecāku un skolo-

tāju mītiņu sērija, sāka intensīvi darboties gan ar aģitā-

1 ) „Balt. Vēstn." 1905. g. 236. num.

2) Ibid.
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cijas lietām, gan organizēt gaidāmo skolotāju kongresu.

Biroja priekšsēdētājs bija skolot. J. Dāvis, bet īstie rīko-

tāji gan sociāldemokrāti.

Bez skolotāju un vecāku deviņiem mītiņiem vēl no-

turētas ari kādas trīs Rīgas pilsētas eiementārskolu sko-

lotāju sapulces. Viena no tām notika 29. oktobrī Rīgas

pilsētas pamatskolā, Kalpaka bulv. 8, un to vadīja sko-

lotājs V. Zālītis. Šī sapulce bija ar pretsociāldemokratisku
tendenci un tādēļ arī 30. oktobra skolotāju un vecāku mī-

tiņā to atzina par tādu, kas pelna vienīgi nosodīšanu.

Arī šī sapulce pieņēma dažus lēmumus un izvēlēja dele-

gāciju, kas lai grieztos pie Rīgas pilsētas skolu kolēģijas
un pilsētas galvas ar dažām prasībām un priekšlikumiem.

Voldemārs Zālītis (Valdis) savā Skolas kronikā (ma-

nuskriptā) pastāsta, ka šai sapulcē piedalījušies ap 80 pil-
sētas skolotāju un pieņemtās rezolūcijās sapulce lūgusi pil-

sētas galvu gādāt, lai turpmāk mācības notiktu mātes va-

lodā, atstājot krievu valodu kā obligātoriļsku priekšmetu.

Nepieciešami esot izstrādāt jaunu skolu likumu. , Skolu

pārvaldes orgānos jāpiedalās arī skolotāju pārstāvjiem, bet

pašām pārvaldēm jābūt to sabiedrisko organizāciju rokās,

kas uztur mācības iestādes. Rezolūcijas delegācija (V. Zā-

lītis, Donners un Jefimovs) nodevusi pilsētas galvām Ar-

mitstedam. Galva pastāstījis, ka esot jau iesniedzis valdībai

enerģisku pilsētas domes petīciju,1) kurā lūdzis skolu re-

formas tādā pat garā, kā to tagad lūdzot skolotāju pār-

stāvji. V. Zālītis arī pastāsta, ka šīs pilsonisko skolotāju

sapulces traucējuši daži ~nenosvērtie amata brāļi", kas pa-

devušies skolotāju un vecāku mītiņu garam un dažreiz arī

viņa vadītās sapulcēs ienesuši tādu pat tukšu izrunāšanos

un aģitācijas garu kā Rīgas Latviešu biedrībā.

Skolotāju un vecāku biroja darbībā vispirms jāatzīmē

sagatavošanās novembra kongresam. Birojs izlaida arī uz-

saukumu: „Lai dzīvo brīvā skola brīvā Latvijā!" Uzsau-

kumā aicināja skolotājus mācīt bērnus mātes valodā un

pēc jaunām programām, kā arī aizrādīja, lai baznīca pati

gādā par ticības mācībām. Tālāk vienojās un paziņoja

') To jau atzīmējām.



laikrakstos, ka Latvijas skolotāju kongresu sasauc 10. no-

vembri Rīgā, Romanova ielā 25, um ieejas kartes būs da-

būjamas jau laikus birojā. 1) Kongresam uzstādīja šādu

dienas kārtību: 1) Atklāšana; 2) vēlēšanas; 3) līdzšinējās

skolas trūkumi kā audzināšanas, uzturēšanas, tā arī pār-

valdes ziņā; 4) nākotnes skola; 5) nākotnes tautskolas

skolotājs; 6) pārejas laikmets un 7) nākamais kongress

un skolotāju birojs. Šo dienas kārtību gan izsludināja tikai

8. novembrī, un tā tad skolotāji-laucinieki ar to iepazinās
tikai Rīgā, bet nedomājam, ka tam varēja būt kāda lie-

lāka nozīme, jo uz kongresu lauku skolotāji tanīs apstākļos

varēja ierasties tikai nesagatavoti un nenoorganizēti un

tiem gribot negribot bija jāpadodas noorganizēto rīdzi-

nieku vadībai, ko savās rokās turēja sociāldemokrāti.

Pirms aplūkojam 10.—14. novembra skolotāju kon-

gresu, vēl jāatzīmē daži notikumi, kas norisinājās 1905.

gada „brīvību laikā".

Pēc 17. oktobra Rīgas skolās sākās arī skolēnu „kus-

tība", kas drīz vien izvērtās skolēnu streikos, t. ir mācību

pārtraukšanā. Arī skolās dzīve noritēja mītiņu garā —

noturēja sapulces, lēma mācīties, vai nemācīties, boiko-

tēja skolotājus v. t. t. Ja kādas skolas skolotāji negribēja

pārtraukt mācības, tos „lielie" skolotāju un vecāku mītiņi

„pienagloja". Tā „Dienas Lapā" (27. X.) aprādīts, ka

Todlebena bulv. (tagad V. Zālīša) pilsētas pamatskolā tikai

viens skolotājs — Plūdonis un Suvorova (Kr. Barona) ielā

71 — Ed. Mednis „streikojot", t. ir neejot darbā, citi

strādājot un te arī nosauca visus šos „streiklaužus" vārdā.

Skolotāju un vecāku mītiņā 26. oktobrī nolemts griezties

pie tiem vecākiem, kas mītiņā, nav klāt, ar aicinājumu
nesūtīt savus bērnus skolā, kamēr pilsētā „nav nodibinājies
miers", un kamēr skolotāji kopā ar vecākiem cik necik

nav pārrunājuši skolas programas un „citas uz skolām

attiecošās lietas". 2) Tomēr mācības dažās skolās turpinā-

jās. To revolucionāri negribēja atļaut. „Dienas Lapa" (237.
num. 26. okt.) raksta: „Vakar iesākās mācības visās tautas

0 Birojs atradās Ķēniņu skolā, Tērbatas ielā 15.
2) „Dienas Lapa" 1905. g. 27. okt.
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apgaismošanas ministrijas skolās, 1) bet tūlīt arī tika pār-

trauktas no streikojošiem skolēniem, kas ne par ko negri-

bēja iesākt mācības, iekams nav ievestas jaunās skolu prog-

ramas. ~Streiku" iesāka Pētera I reāl- un Mironova ko-

mercskolas skolēni. Mazo demonstrantu pulks tad devās

divās grupās uz citām lielākām mācības iestādēm un visur

piespieda izbeigt iesāktās mācības. Pilsētas reālskolā, kur

demonstrantus nelaida iekšā, viņi ar cirvi izcirta

durvīs lielu caurumu un iesvieda vienu smir-

došu bumbu; pilsētas ģimnāzijā izsita dažas logu rūtis.

Piedalījās ari skolnieces. Pulksten divos skolēni demon-

stranti izklīda pie Aleksandra ģimnāzijas". Par šo pasu

skolēnu streikotāju demonstrāciju vēl sīkāki rakstīja arī

„Dūna Zeitung" (1905. 235. num.) un aizrādīja, ka sko-

lēni gribot labprāt mācīties, bet viņus visādi traucējot.

Vispāri Rīgā un ari citās pilsētās, kā ari laukskolās mā-

cības gaita bija chaotiska.

Par Kuldīgas skolotāju seminārā jau 1905. g. februāri

uzsākto streiku runājām jau agrāk. 2) Valkas (Valmieras)
seminārā tad streiks neizcēlās. Tagad, 26. oktobrī, ari

ši semināra audzēkņi uzstādīja prasības un iesāka streiku.

Starp prasībām bija: 1) mācībām jānotiek latviešu valodā;

2) semināra skolotājiem jābūt ar augstskolas izglītību;

3) mācīt vācu valodu, politisko ekonomiju, socioloģiju, li-

kumu zināšanu, higiēnu, filosofijas vēsturi un pasaules lite-

ratūru. Atļaut: lasīt visas grāmatas un avīzes un brīvi

izteikt savas domas. Lūgšanas un baznīcas apmeklēšana

nav obligātoriska. Jāatceļ kratīšanas un bez kavēšanās jā-

uzņem izslēgtie audzēkņi J. Bideris un J. Pauga. 3 ) Šādu

rezolūciju parakstījuši 84 audzēkņi, bet atteikušies pa-

rakstīt seši igauņi un viens latvietis. Pret tiem izsludināts

boikots. 4 ) Arī še nemiera garu ienesuši sociāldemokrāti. 5 )

l) Citās skolās streiks turpinājās.

-) IV, 448.—450. lpp.
a) Abi seminārā nav vairs uzņemti.

') „Dienas Lapa" 1905. g., 240 num.

B) Par to skat. apcerējumā par Valkas skolotāju semināru.
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Semināru tad slēdza līdz 1906. g. 26. janvārim. Vēlāk

no šiem ~streikotājiem" kurātors pavēlējis 28 izslēgt.

24. un 25. oktobrī Rīgas Latv. b-bā noturēti skolēnu

mītiņi. Piedalījušies vairāk par 1200 skolēnu. Nolemts

skolā neiet un uzstādītas sekojošas prasības: ~1) lecelt

no skolēniem šķīrēju tiesu konfliktu izšķiršanai, kas cēlu-

šies starp skolēniem un skolotājiem, un nevēlamu personu

aizgādāšana projām, kā no skolotāju tā skolnieku vidus;

2) skolotāju padomēs pielaist ar balsstiesību skolēnu vecā-

kus, bet vajadzīgos gadījumos arī skolēnu pārstāvjus;

3) tiesību, pašiem skolēniem izvēlēties klases audzinātāju

(skolotāju); 4) rakstiski un mutiski izteikt savu domu brī-

vību; 5) tiesību sapulcēties skolas telpās, piedaloties arī

skolēnu uzaicinātām personām no ārienes; 6) atcelt ārpus-

skolas uzraudzību; 7) atcelt tagad pastāvošus sodus un uz-

mudināšanas līdzekļus; 8) atcelt numuru sistēmu; 9) iz-

nīcināt slepenos sarakstus un atdot it visas senākās tie-

sības tiem skolotājiem un skolēniem, kas cietuši par savu

politisko pārliecību; 10) bez skaita aprobežošanas uzņemt

žīdus visās mācības iestādēs; 11) atcelt pie uzņemšanas

ierobežojumus vecuma dēļ".1)

Šīs un vēl dažas citas prasības skolēnu delegācija 27.

oktobrī gribēja nodot mācības apgabala kuratoram, bet

viņš nav tās pieņēmis, paskaidrodams, ka prasības taču

uzstādītas mītiņā, un tādas viņš nevarot atzīt. Tad skolēni

nolēmuši turpināt streiku, līdz viņu prasības izpildīšot.

28. oktobrī notikusi skolēnu delegātu sapulce, kas ne-

lēmusi mācības skolās uzsākt, bet turpināt skolēnu sapul-

ces, lai aģitētu un noskaidrotu pieņemto rezolūciju panā-

kumus; izsludināt streiku, tiklīdz viņa realizēšana izrādī-

šoties iespējama. Gadījumā, ja kāds biedrs skolēnu pra-

sību dēļ ciestu, tūdaļ izsludināt streiku.2) Cik tas atkarā-

joties no skolēniem, tad 24. un 25. oktobrī pievemtās

prasības tūdaļ izvest dzīvē.

1 ) „Dienas Lapa" 1905. g. 239. num. Šai skolēnu mitiņā bijis,

daudz žīdu jaunatnes.
2 ) Ibid 240. nums.
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30. oktobrī Aleksandra ģimnāzijas telpās notu-ēta vi-

dusskolu skolotāju sapulce, 1) ko vadījis inspektors Rud-

ņevs. Sapulce piedalījušies 293 skolotāji. Godinājuši brī-

vības cīņās kritušos varoņus un pēc debatēm pieņēmuši
šādas rezolūcijas: 1) Atļaut skolēniem skolas telpās no-

turēt sapulces, pie kam to noorganizēšanu noteikšot mācī-

bas iestāde; 2) iet pretim skolēnu vēlējumiem un apspriest

viņu iesniegtās prasības; 3) neievest skolās apsargāšanu

no ārpuses; 4) neizmeklēt un nesodīt nemieru dalībniekus.

„Dūna Zeitung" 1905. g. 240. num. atzīmē visu to

skolotāju vārdus, kas nav piekrituši šīm rezolūcijām —

pavisam 20 skolotāji, vairākums vācu tautības, no pilsētas
vidusskolām.

6. novembrī Vācu amatnieku biedrības zālē sanākusi

ap 500 latviešu skolēnu vecāku sapulce, kas prasījusi visās

skolās mācīt latviešu valodu. 21. novembrī notikusi kāda

pilsētas reālskolas latviešu skolēnu vecāku sapulce, kas ar

42 pret 27 balsīm nolēmusi atzīt ticības mācību par neobli-

gātorisku mācības priekšmetu. 2)

Tādā garā risinājās revolucionārie notikumi skolu dzīvē.

Vel asāki tie bija fabrikās un citās strādnieku darba vietās.

Vairākās vietās notika asiņainas sadursmes, — revolūcio-

nāru uzbrukumi iestādēm un personām, kas faktiski vai

it kā strādājuši pretim revolucionāru darbībai. ~Dienas

1 apa", ko sākot ar 27. oktobri rediģēja J. Jansons, ru-

nāta v/ tautu krasu revolūcionāru valodu un apgalvoja, ka

revolūcijas gaita Krievijā izveidojas teicami. lespaids no

ziņojumiem bija tāds, ka visa Krievija pilnīgi revolūcijas

ugunis un revolucionāru varā. Fr. Veinberga „Rīgas Avī-

zes" brīdinājumi sacēla revolucionāros tikai īgnumu un

„veco viru" lamāja visās malās. „Baltijas Vēstnesis" gan

vispāri runāja mērenu valodu, bet pret revolucionāro kus-

tību droši neuzstājas, dažkārt pat to atbalstīja, pieturoties

pie nacionalrevolucionāram prasībām.
lautas masās (strādniekos) revolūciju iededzināja so-

ciāldemokrāti. Tas skaidrs. Bet kas tad sacēla kājās vidus-

') Ibid 24t. num.

„Dienas Lapa" 1905. g. 200. num.
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šķiru, pusinteleģentus un pat dažus inteliģentus? Šie ļaudis

nemaz, vai visai maz pazina sociāldemokrātu mācības un

arī mazā mērā piedalījās viņu organizācijās. Bet revolu-

cionārs noskaņojums neapšaubāmi valdīja mūsu tautas pla-

šos slāņos. Pat saimnieki uz laukiem gāja ar sarkaniem

karogiem. Kur meklējams izskaidrojums? Objektīva 1905.

gada revolūcijas vēsture vēl nav publicēta, rādās, līdz šim

nav arī vēl uzrakstīta. Bet runājot par mūsu skolu vēs-

turisko norisi, arī šim jautājumam nevaram gluži bez ievē-

rības paiet garām.

V

Tā latviešu paaudze, kas darbojās tautas atmodas laik-

metā, un arī šīs paaudzes bērni pirms revolūcijas, garīgi

dzīvoja vai vienīgi ar dedzīgāko jaunlatviešu idejisko spēku,

bet tas pamazām, kā jau minēts, it kā izsīka. Neradās

mūžīgā mierā aizgājušiem jaunlatviešu vadoņiem spēcīgu

pēcnācēju, kas papildinātu un turpinātu žirgtās nacionā-

lisma idejas. Nāca, kā tas parasti notiek, atslābums. Daudzi

domāja, ka pašlaik jau var arī latvieši dzīvot un elpot,

celt Rīgā namus, taisīt veikalus, par ko viņu tēvi varēja

tikai sapņot. Ko tēvi kāroja, to tagad bērni bija sasnie-

guši — un uz šiem sasniegumiem it kā apstājās. Tā cēlās

pieticīgā, tā sauktā mietpilsoniskā un, kas vēl ļaunāki —

~kārklu vāciskā" ģenerācija. Viņus iekustināt celties un

iet tālākos nacionālās kultūras ceļus nācās grūti,. Gan

jau arī viņu vidū vēl bija dažs „soģis un pravietis", kas

norāja un skubināja, bet ar maziem panākumiem. Gan

daži mēģināja saukt atpakaļ Kr. Valdemāra un Kronvalda

garu
l) un sacīja, ka mūsu paguruma laikos pie Kronvalda

gara jāsildās vairāk nekā jebkad. Tādi saucieni bieži vien

skanēja kā „balss tuksnesī". Bet kā visur, tā arī tautas

attīstības vēsturē daba necieš tukšumu. Tā radās „jaunā

strāva", par ko jau še runājām. Daži „jauno strāvu" uzņēma

ar neuzticību un negribēja tai sekot, vai to izveidot. Tā

tomēr izveidojās un vēlāk ieplūda sociāldemokrātijā, kas pie

') Rasiņa „Literātūras vēsture" IV. 110. Ipp.
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mums, kā redzējām, ienāca no Vācijas, nostiprinājās ar

krievu, pa daļai ar žīdu palīdzību un sāka darboties īsti

revolucionārā virzienā. Pagurums tā it kā bija likvidēts,

un jaunatne sākumā sevī apvienoja nacionālo ar revolu-

cionāro. Kad vēlāk saprata, ka šīs lietas nav gluži iden-

tiskas — ievērojama daļa jaunataes un inteliģences gan

revolucionāriem līdzi negāja, bet arī ceļā viņiem nestājās.

Kas ir politiskā revolūcija un kādas tai šinī gadījumā

var būt sekas; vai šādā organizācijā latvieši ar to spēj

ko iegūt, jeb būs jāzaudē? — par to gan visai maz do-

māja. Vispāri preses nebrīvības dēļ Krievijā par revolū-

cijas jautājumiem nedrīkstēja rakstīt. Tā visas šādas prob-

lēmas palika ļoti daudziem, īpaši tautai un arī pusinte-

liģentiem pilnīgi apslēptas. Kas gan pie mums ievēroja

un zināja vecos revolūciju likumus: ~Revolūcija pati apēd

savus bērnus", ~Ko pūlis vieui dienu nes uz rokām, to

otru dienu ved uz ģiljotinu", „Katrā revolūcijā atraisās

un valda pūļa zemiskie instinkti" v. 1.1.1) Jā, bet kas to lai no-

skaidrotu mūsu tā laika pilsētu jaunatnei? Bet uz laukiem?

Baltijas iikumi joprojām uzturēja spēkā muižnieku privi-

lēģijas: valdīšanu par zemnieku dažādam iestādēm, netais-

nīgu klaušu un nodokļu sadalījumu, gandrīz visas saim-

nieciskās politikas noteikšanu, virskundzību draudžu un vēl

joprojām ievērojamā mērā arī skolu dzīvē — neviens taut-

skolotājs taču nevarēja tikt likumīgi apstiprināts amatā bez

vācisko skolu valžu sankcijas; muižnieku rīcībā vēl bija

daudzas zemnieku rentes mājas un visi lielie meži; viņiem

kalpoja simti tūkstoši latvju bezzemnieku; nevien muiž-

nieks un luterāņu vāciskais mācītājs, bet gandrīz katrs

Baltijas vācietis bija kungu kārtā un ar pārākuma jūtām

noraudzījās uz zemnieku. Krievijas valdība gan 80. gados

grasījās lauzt vācu varu, bet vēlāk daudz kas palika pa

vecam. Senatora Manaseina revizija gan uztrauca prātus,
bet būtībā bija vairāk blefs, ne nopietnu reformu sagata-
vošanas priekšdarbs. Pārkrievošanas laikmeta sākumā, līdz

pat Kapustina aizsaukšanai, latviešu zemnieki atbalstīja

') O. Rūhle — Die Revolutionen Europas, 1927. g.
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krievu varu musu skolās, jo nīda muižnieku un mācītāju

kundzību.

Rezumējot visus tā laika apstākļus, varam konstatēt,

ka atsevišķos musu tautas slāņos revolūcijas cēloņi bija šādi:

Jaunatnē, kas visos laikos visdzīvāki reaģē pret visā-

diem virzieniem, 1905. gada noskaņojumu vispirms radīja

tautas atmodas laikmeta lielo nacionālo ilgu atspulgums,
bet pēc šī atspulguma — atslābums, vai dažās aprindās

pat pilnīgs izsīkums. Jaunatne šai atslābuma laikā savām

idejiskām slāpēm atrada apmierinājumu jaunstrāvniekos un

krasākie līdz ar to pārgāja sociālismā, kas solīja ~vispiln-

īgāko taisnības un brīvības piepildījumu zemes virsū".

Tā bija jauna mācība un teorijās ar lieliem lozungiem.
Kā tā veidosies reālā dzīvē, par to pirmā sajūsmā, kā mi-

nējām, nemaz daudz nedomāja. Jaunatne jau taču vis-

pāri vairāk dzīvo ar jūtām, mazāk ar prāta slēdzieniem.

Un kas gan tanī laikā mūsu jaunatni nopietni un saprātīgi '

pamācīja un idejiski vadīja? Vecā un pusmūžam pārgājusi

paaudze dzīvoja vai nu materiālā pieticībā, vai arī neap-

mierinātībā. Mūsu inteliģence pati pārdzīvoja idejisku krīzi,

kas tanī pat laikā radīja savstarpēju ķildošanos. 1). Jau-

natne bieži vien piedzīvoja, ka šī inteliģence vairs neatbal-

stīja tautas atmodas laikmeta ideālus; dažkārt vēroja, ka

pat mūsu studētie ļaudis savās ģimenēs runāja vāciski,

neatbalstīja ne latviešu literātūru, ne mākslu un zinātni;

dzirdēja pat ievērojamu latviešu mākslinieku atklātus ap-

liecinājumus, ka, kopā ejot ar vāciešiem, va-

rot gūt materiālus un ari garīgus apmierinā-

jumus, bet latvietība tādus nespējot dot;2) vēl sliktākas

parādības daži mūsu jaunieši bija piedzīvojuši: latvietis,

uzrunāts latviski, neatbildēja latviešu, bet svēšā valodā.

Lauku sētās jaunatne joprojām vēroja vācu muižnieku kun-

dzību, redzēja savu tēvu smago cīņu eksistences dēļ, poli-

tiskos spaidus un visai mazu garīgas attīstības brīvību.

Vācu mācītāji nevis mudināja un atbalstīja mūsu jaunatnes

1 ) To apstiprina asās nesaskaņas starp ~Baltijas Vēstnesi" un

„Dienas Lapu", kā arī cīņas biedrībās.

2) Skat. šeit 27—28 lpp.
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centienus gūt nepieciešamo izglītību, bet jo bieži norāja

tēvus, kas centās savus dēlus sūtīt augstākās skolās. Re-

dzams, vācu mācītāji negribēja vairot latviešu inteliģences

kadrus, zinādami, ka tauta bez stipras inteliģences ir kā

ķermenis, kam galva ar vājām smadzenēm. Krieviskās sko-

las, īpaši tautskolas, kā to jau aprādījām, rūpējās galvena

kārtā iemācīt krievu valodu, bet atstāja novārtā vispārējo

izglītību — nedeva nepieciešamās zināšanas, neattīstīja

spriešanas spējas un neaudzināja dzīvei.

Ja nu šādos apstākļos nāca sludinātāji, kas dedzīgi

stāstīja, ka jaunatne spējīga visas šīs likstas un sastrēgumus

likvidēt, ja tikai turpmāk ies cieši kopā ar sociāldemokrātiju,

un ja cita spēka, kas arī solītu sastrēguma likvidēšanu, šī

jaunatne nesajuta — tad taču saprotams, ka liela daļa

mūsu jaunatnes gāja kopā ar sociāldemokrātiem. To pašu

darīja ievērojams skaits jauno skolotāju.

Latviešu vēl samērā jaunā nacionāla inteliģence un

pusinteliģence, īpaši tā, kas negribēja orientēties uz vācu

pusi, piedzīvoja nabadzīgu eksistences algu. Vācieši šo

inteliģenci nīda, nedeva viņai Baltijā spējām piemērotu no-

darbošanos. Krievu valdība, gribēdama veicināt Baltijas pār-

krievošanu, sūtīja uz šejieni krievu ierēdņus, bet latviešiem

piedāvāja vietas lekškrievijas guberņās. Kā bija savā dzim-

tenē eksistēt latviešu inteliģencei? Bija jāapmierinājas ar

mazu atalgojumu gan brīvās profesijās, gan privātās iestā-

dēs. Tikai retiem uzsmaidīja laime labāki iekārtoties. Musu

daudzie skolotāji strādāja par visai mazu algu privātās

111, II un I šķiras skolās, un tikai retiem izdevās Rīgā

iekļūt labi atalgotās valsts vai pašvaldības mācības iestā-

dēs. Tas pats bija vērojams citās Baltijas pilsētās. Tikai

nedaudzi advokāti un ārsti ar' savām izcilus spējām ieguva

savu tautas brāļu uzticību un tad tieši no latviešiem ieguva
labāku materiālu stāvokli. Lūk, tā arī latviešu inteliģences

ievērojama daļa, 1905. gada revolūcijai uznākot, varēja daudz

ko vēlēties. Bet arī viņa domāja, ka it kā tikai revolūcijas
pārvērtībās var grozīties šejienes politiskie un saimnieciskie

apstākļi, kas savukārt mūsu inteliģencei varētu dot attie-

cīgas darba vietas kā Rīgas lielajā pašvaldībā, tā arī valsts
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iestādes, kurās turpmāk vajadzētu ierēdņu, latviešu valodas

pratēju. Ja revolūcija uzvarēs — atvērsies ari latviešiem

daudzi vārti un durvis — vajadzēs latviešu administratoru,

tiesnešu, inženieru, tautskolu inspektoru, direktoru, vidus-

skolu skolotāju v. t. t. šādos apstākļos latviešu intelir

ģence, ja arī dažkārt tieši revolucionārā darbībā nepiedalījās,
tomēr bieži vien ar cerībām vēroja revolucionāros notiku-

mus, runāja revolucionāru valodu, pat jūsmoja. Ka tas tā

bija, tur īpaši vainojama vācu kundzība. Atcerēsimies, kā

vācu prese izturējās pret latviešu inteliģences 1905. g. pe-

tīciju, nemaz jau nerunājot par agrākiem laikiem, kad vā-

cieši gribēja, lai katrs mācīts latvietis pārvērstos vācietī.

Ja „Dima Zeitung" arī 1905. gadā lepni rakstīja, ka lat-

viešiem jāsaplūst kopā ar lielo vācu straumi, kāda izjūta
tad varēja būt mūsu nacionālai inteliģencei? Mierīgi gadi

bija nākuši un gājuši, bet vācu vara joprojām stipra. Kas

viņu lauzīs? Krievijā auga revolūcija, tā solīja pārveidot

patvaldību, gāzt birokratus-činovniekus. Varbūt tā gāzīs

arī vācu varu. Tā radās revolucionārs noskaņojums arī

mūsu inteliģence.

Pilsētnieku saimniecisku uzņēmumu — veikalnieku,
namsaimnieku v. 1.1. latviešu stāvoklis pirms revolūcijas arī

bija īpatns. Šie darbinieki bieži vien gandrīz vienā paaudzē

bija guvuši ievērojamas materiālas sekmes: pastalās ienākusi

Rīgā un ar nenogurstošu darba enerģiju un sīkstu taupību

bija kļuvuši par turīgiem ļaudīm. Pazīdami agrāko latviešu

paaudžu nabadzīgo dzīvi, no kuras nesen paši izkāpuši,
šie Rīgas latviešu jaunie pilsoņi materiāli jutās apmieri-
nāti. Bet — „cilvēks nedzīvo no maizes vien". Ja viņš ir

materiāli nodrošināts, tad domā un izjūt dziņu — gūt
sabiedrībā arī attiecīgu svaru un iespaidu. Godkārība te

bieži neizbēgams pavadonis. Un tā bija arī ar mūsu mate-

riāli nodrošinātiem pilsoņiem. Daži starp viņiem centās

savu „godu" pacelt ar vācu valodas palīdzību — runāja
un parasti sarunājās sliktā vācu vabdā, kamdēļ arī viņus
dēvēja par „kārkluvāciešiem". Cik asu zobgalību par

viņiem nav sarakstījuši mūsu rakstnieki (piemēram Rud.

Blaumanis). Vācu sabiedrība tomēr šos kārkluvāciešus sevi
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ne labprāt uzņēma — uzlūkoja tos joprojām par „bauris-

kiem". Tomēr daži simti, varbūt pat tūkstoši vēlāko vāciešu

pilsoņu no šiem latviešiem ižkūņojās un mūsu tautai uz

visiem laikiem gāja zudumā. Bija arī otrā grupa mantīgo

latviešu pilsoņu, kas nacionālā apziņā bija stiprāki: viņi

jaunības laikā bija dedzīgi sekojuši Valdemāra, Kronvalda

laika saucieniem mīlēt savu valodu un tautu. Šīs jaunībā

dvēselē ieaugušās atziņas neļāva atmest tēvu valodu. Bet

tādā gadījumā vajadzēja minēto „lepnuma velniņu" apmie-

rināt citādā ceļā. Un šie pilsoņi centās iekļūt kādos goda

amatos, vai pat radīt šādus amatus — biedrībās,

organizācijās v. t. t. Daudzi šādā ceļā ir veikuši

mūsu kultūras laukā vērtīgus darbus. Bet samērā

šaurs tad vēl bija šis lauks un mazas iespējas

visiem pilnīgi apmierināt dažkārt glūži dabisko dziņu. Arī

še, tāpat kā mūsu inteliģencei, lielus šķēršļus lika vācu

kundzība un krievu vara. Visus jūtamos goda amatus Rīgā

un arī citās pilsētās centās paturēt vācieši. Ja salauztu

vācu varu, ja grozītos politiskie spaidi — rastos citādi

apstākļi, un tad brīvs butu plašākais ceļš arī šai latviešu

pilsoņu grupai. Revolūcija gan vispāri nebija saimniecisku

grupu materiālām interesēm patīkama — traucēja saim-

nieciskus darījumus — bet ja ar revolūciju, kas zin, var

iegūt līdz tam latviešiem ņemtās iespējas būt Rīgā līdz-

tiesīgiem pilsoņiem — var arī ko upurēt no saviem ma-

teriāliem ieguvumiem. Bez tam krievu valdības vara jau

gadiem bija spiedusi arī šo pilsoņu brīvības. Lūk, tādos

apstākļos un vispārējas revolucionāras atmosfēras

dotas, arī saimnieciskās latviešu pilsoņu grupas, vismaz

revolūcijas sagatavošanas laikā, nebija revolūcijai naidīgi

noskaņotas. Otrādi — jūsmīgākie pat priecājās, jo situācija

solīja būt interesanta.

Latviešu zemnieki — saimnieki, nomnieki, graudnieki,
kā arī lauku amatnieki gan, rādās, vismazāk izprata revolū-

cijas īsto būtību, gluži tāpat kā savā laikā (ap 1840. ga-

diem) neizprata īstos iemeslus pareizticības kustībai Bal-

tijā. Šai grupai, un pie tam visplašākai, tomēr rūgtums
dvēselē un asinīs pret vācu varu bija ieaudzis visdziļāki
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Tā paaudze, kas piedzīvoja 1905. g. revolūciju, vēl labi pa-

zina savu tēvu — muižas klaušinieku gaitas. Kā īpašu man-

tojumu, līdz ar tēvu atstātām materiālām vērtībām, šī pa-

audze bija saņēmusi arī tēvu sāpes un dažkārt moku pil-

nās pārestības, ko muižnieki viņiem bija nodarījuši. Atka-

rībā no muižnieku bardzības, dažādos apvidos bija vēro-

jams lielāks vai mazāks ienaids pret agrākiem apspiedējiem,
bet arī tagadējā, t. i. revolūcijas laikā vēl joprojām stipro

vācu varu.

1906. gadā muižnieku brīvā valdīšanā vēl atradās lie-

lākā daļa Baltijas zemju līdz ar lielām mežu platībām.

Arī medību un zvejas tiesības piederēja gandrīz vienīgi

muižniekiem. Tāpat — tiesība izgatavot alu, dedzināt spirtu,

ierīkot krogus — bija muižnieku privilēģija. Kauču an

daži muižnieki dzīvoja pārāk izšķērdīgi, daži arī neracio-

nāli saimniekoja, tomēr muižu saimnieciskā vara joprojām

jūtami klājās pāri zemnieku sētām. Labākā stāvoklī bija

tie zemnieki, kas mājas iepirkuši par dzimtu, bet daudz

sliktākā — zemnieki muižu un kvotes zemes rentnieki.

Dažādi, tā sauktie ~graudnieki", kas zemi apstrādāja, mak-

sājot tās īpašniekam renti ne naudā, bet graudā — apmē-

ram pusražas daudzumā, kamdēļ viņus dēvēja arī par pus-

graudniekiem — bija vismazāk nodrošinātā zemnieku grupa,

kas dažkārt maz atšķīrās no kalpiem-deputātniekiem, kādus

jo bieži turēja muižās.

Zemes trūkums jau spieda agrāk latviešu zemkopjus

izceļot uz lekškrieviijas guberņām, šis pats trūkums jo-

projām radīja naidīgu izturēšanos pret muižniekiem, kuru

rīcībā atradās tik lielas zemes platības.

Cik svarīgs Baltijā bijis agrārais jautājums, to pierāda

arī tā plašā literatūra, kas par šo jautājumu parādījās

priekš un pēc 1905. gada. Jau agrāk pieminētais Vidzemes

gubernātors M. Zinovjevs atzina šī jautājuma ārkārtīgi lielo

J) Vidzemē 1.730.945 desetiņas (1 deset. = apm. 3 pūravie-
tām) piederēja muižām, bet 1.264.462 des. bija zemnieku lietošanā,

starp kupām daļa ar rentes tiesībām. Bez tam 262. 86 des. kvotes

zemes, kas arī piederēja muižām, bet ko izrentēja zemniekiem.



nozīmi visā Baltijas guberņu saimnieciskā dzīvē. 1) Cik jūtīgi

bija muižnieku pārstāvji pret katru agrārjautājuma apsprie-

šanu ārpus muižniecības vadošo orgānu iestādēm, to katrs

var redzēt no A. Tobīna plašā apcerējuma ~Die Agrar-

gesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert" (I un II sē-

jums) vai arī no tā paša autora darba „Die Livlāndische

Ritterschaft m ihrem Verhāltnis zum Zarismus" (II sējums

173.—202. lpp.).

Tāpēc saprotams, ka, 1905. gada revolūcijai tuvojoties,

arī mūsu zemniekos instinktīvi lauzās uz āru ilgos gados

sakrājies rūgtums pret muižnieku pārestībām agrārā likum-

došanā, ko pēdējie gadusimtos bija izveidojuši pēc savas

patikas. Dažkārt nezinātājs varēja brīnīties, ka daļa

mūsu saimnieku iet kopā ar revolucionāriem, kas savai mā-

cību pamatos sludināja mūsu zemniekiem nepieņemamas

svešas idejas. Lūk, šīs svešās idejas zemnieks nepazina

un neizprata, bet viņš labi zināja, kas ir vācu muižnieks un

kādas viņam attiecības pret latviešu zemnieku; zemnieks

ari saprata, ka tik ilgi, līdz nebūs salauzta vācu muižnieku

vara, latviešu zemkopis vienmēr aiz sevis sajutīs ~veco liel-

kungu". Tāpēc arī mūsu zemnieki jūtami simpatizēja re-

volūcijai, īpaši to darīja viņu jaunākā paaudze, jo viņu

draugi revolūcionāri solīja salauzt muižnieku varu.

Zemes „bads" Latvijā gan mazinājās ar Rīgas rūp-

niecības pieaugšanu. Un tomēr 1897. gadā tagadējā Lat-

vijas teritorijā no lauksaimniecības pārtika 1.078.000 cil-

vēku, starp tiem 661.000 bija bezzemnieki — laukstrād-

nieki. 3 ) Tas rāda, ka vairākums lauku iedzīvotāju bija

kalpi, šie nu centās iekļūt Rigas fabrikās un citos uzņē-

mumos, gan uzsākdami tādā kārtā vājināt lauku sētu darba

spēku. Ja 1865. g. Latvijas fabrikās bija nodarbināti 8482

strādnieki, tad 1900. g. šis skaits jau bija 62.603, bet

revolūcijas gadā vairāk par 70.000 ciiveku. Tas tikai fabri-

kās, resp. rūpniecības iestādēs, bet ievērojams skaits lat-

viešu strādnieku nodarbojās arī citos pilsētu uzņēmumos

*) TpyAbi noKOHHaro AH<ļ>AHH4CKaro ry6epHaTopa M. A. 3nHOßbeßa.
PHra 1906. r.

*) Latviešu konv. vārdnīca, 16. sējums, 32012. lpp.
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un darbos. Kā laukstrādnieki, tā visa strādnieku šķira pil-

sētās bija sociāldemokrātu partijas spēka rezerves, kas ne-

vien jūsmoja par revolūciju, bet tanī ari aktivi piedalījās,

jo caur revolūciju cerēja iegūt savas dzīves labāku eksis-

tenci, varbūt, pat kļūt par valdošo šķiru — tā taču aģita-

tori cītīgi sludināja un iestāstīja.

Tomēr vēl reiz jāuzsver, ka visām mūsu tautas šķirām

un grupām instinktīvi caurcaurim piemita nacionālās ap-

ziņas izjuta. Vai latvietis pilsētās un laukos lai joprojām

paliek svešinieku vadībā un kalpība; vai latviešu valoda

būru tikai strādnieku un nemācītu ļaužu lietošanai; vai

latvieši savā senču zemē lai mūžam justos kā 111 šķiras

iemītnieki, par kuriem stāv vācu kundzība un krievu činov-

nieku vara? Veltīgi šādos apstākļos bija dažu mūsu poli-

tisku darbinieku un preses orgānu (~Rīgas Avīzes") norā-

dījumi, ka nevajaga aizkārt krievu valdību, nevajaga no-

stāties naidīgi pret valsts iekārtu. Varbūt nostāšanās pret

valdības varu un ķeizaru bija politiski negudra rīcība, var-

būt tādēļ vēlāk bija daudz jācieš — nodedzināja mājas,

nošāva daudz cilvēku, deva vāciešiem iemeslu denuncēt

visu mūsu tautu, prasīt pret latviešiem represijas v. t. t.

Varbūt. Bet pilnīgi saprotams bija latviešu naids arī pret

patvaldību un tās činovniekiem, kas tik bieži atbalstīja

vāciskās muižniecības kundzību. Tautas atmodas un pār-

krievošanas laikmeta pirmo gadu slavofilu grasīšanās at-

svabināt latviešus no vācu kundzības taču izsīka pēc viena

divu gadu desmita. Kur palika gubernatoru Zinovjeva un

kņaza Šachovska plāni, kur kurātora Kapustina latviešiem

labvēlīgā skolu politika? Vai tad latvieši tanī laikā daudz

prasīja? Ļoti maz! Bet ne Rīgas vācietis, ne lauku muiž-

nieks negribēja uzlūkot latvieti par zemes līdztiesīgu un

līdzvērtīgu iedzīvotāju. Vai Rīgas vācu „birģeriem" prātā

nāca dalīties pilsētas pārvaldē ar latviešiem? Nē, viņi gud-

roja un kombinēja, kā domes vēlēšanās kopā ar krieviem,

Žīdiem un dažiem pašlabuma meklētājiem latviešiem iegūt

domē sev absolūtu vairākumu. Vai muižnieki un vācu mā-

cītāji piekrita, ka par mūsu tautskolām kauču daļa noteik-

šanas jādod pašiem latviešiem? Kad landtāgi sprieda par
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mūsu tautskolu pārlūku ievēlēšanu, tad izraudzīja tikai vā-

ciešus; kad latviešu draudzēm deva mācītājus, vēlēja gan-

drīz vienīgi vāciešus. Vai tad krievu valdība to

neredzēja un nezināja? Vai viņa, ja to īsti

gribētu, nevarēja ar likumiem šādu kārtību

grozīt? Bija jau tādi projekti, bija pat senatora revizija,

bet viss palika kā bijis. Lūk, kāpēc mūsu tautas kā apzinīgā-

kās, tā mazāk apzinīgās grupas vairs neticēja krievu

valdībai — otrādi — domāja, ka pie līdzšinējās valsts

iekārtas visi 80. gadu itin kā draudzīgie solījumi nekad

netiks pildīti, un vācieši Baltijā valdīs ar krievu

valsts varas palīdzību. Līdzīgi vāciešiem arī krievi

sludināja mūsu tautai mori turi. 1) Vai tādos apstākļos

apzinīgākā latvju daļa un īpaši jaunatne varēja palikt mie-

rīgi savās mājās? Vai latvju strādnieks un bezzemnieks

lai būtu kurls, kad revolucionāri trokšņoja visās malās?

Revolūcijas laikos taču parasti visas tautas pazaudē savu

garīgo līdzsvaru un atdodas īpatnam psichozam, 2) kas daž-

kārt jau līdzinās garīgai slimībai. Dažādu, pat pavisam
sabiedriski un kulturāli nevienādu grupu patiesas un iedo-

mās turētas intereses saplūst vienā revolucionāri opozicio-
nālā prasību gultnē, un atsevišķo šķiru toņu nianses pavi-

sam maz manāmas.3) Vācu muižniecības ilgu gadu kun-

dzība, varmācība un krievu valdības nesaprātīgā, dažkārt

pat neprātīgā rīcība bija sagatavojuši 1905. gada revolū-

cijas atmosfēru Baltijā un visā Krievijā, un šai atmosfērā

tad elpoja gandrīz visas mūsu tautas šķiras. Ar to izskaid-

rojama tā kustība, kas norisinājās pirms un pēc 1905.

gada 17. oktobra. Tauta revolucionārā satraukumā nepra-

sīja nekādus nopietnus acumirklīgus rīcības matīvus, pie-

rādījumus, garantijas mītiņu runātāju un saucēju darbībai,

bet masu psichoza pārņemta gāja un kliedza: „Nost" ar

patvaldību, muižniecību, garīdzniecību un visu, kas, likās,

tautai nepatīkams. Mūsu dzejnieki K. Skalbe, J. Akuraters

sacerēja revolucionāras dziesmas: „lenaida negaiss", ~Ar

1 ) IV, 208.-209. lpp.
2) O. Ruhle „Die Revolutionen Europas" 11. 242.

3) R. Vipers „Jauno laiku vēsture" I, 496.
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kaujas saucienu uz lupām" v. t. t. Visi, kā pilsētnieki, tā

laucinieki it kā gaidīja brīnumus — nu būs labi, visas

likstas beigsies, brīvības saule apspīdēs „visus bāra bēr-

nus". Kas gan šais brīvības dienās vairs prasīja kādu ap-

domību? Prasīja visu, ko tik atzina par patīkamu. Labs

piemērs skolēnu mītiņa rezolūcijas. Ja šos skolēnu mītiņos

kāds tad iedrošinātos šiem jauniešiem teikt: „Zeņķi, ejat

labāk skolās mācīties, bet nenodarbojaties ar blēņām!" —

tādu tad izsmietu un otrā dienā zināmā virziena avīzēs

noķengātu un, kas zin, varbūt, arī nolamātu par vislielāko

tumsoni. Lūk, arī skolēni bija ierauti šai stichijā un gai-

dīja neprātīgus brīnumus, ko došot jaunā kārtība — „bū-

sim brīvi..." Ja sociāldemokrātu partijas vīri bija noor-

ganizējušies un daži fanātiskā ticībā sociālisma mācībām

arī sagatavojušies cīņai un aģitācijai, tad daļa vidusšķiras,

pusinteliģentie un zemnieki pēc 17. oktobra sajūsmā un

izbrīnā izplēta muti un ķēra katru „brīvību", no kuras

puses tā tik nāca, nemaz neprasot, kā es ar šo ~brīvību"

rīkošos. Naida jūtas pret krievu valdību un vācu kundzību

bija sakāpinātas, tautas dzīvais gars un enerģija stichiski

lauzās uz āru, bet valsts vara un viņas radītie apstākļi ne-

bija spējīgi un neprata šo enerģiju ievadīt veselīgā gultnē
— savā un mūsu labā. Notika revolucionārās enerģijas eks-

plozija, kas radīja to stāvokli, kādu mūsu tauta piedzīvoja
1905. gada politiskās revolūcijas gaitās. 1)

Šī eksplozija drīz vien uztrauca un pat sabaidīja kā

šejienes krievu administātorus, tā ari vācu muižniecību.

Gubernators Zvegincevs 28. oktobrī, tā tad apmēram des-

mit dienas pēc 17. oktobra brīvību manifesta, jau paziņoja,

l) Viens no latviešu tīrākiem un apdāvinātākiem sociāldemo-

krātiem 1906. gadā rakstīja: „Viena kustība mums bija, kas vienoja
latviešus gandrīz no visām šķirām: tā bija pērnajā gadā; otru tādu

diez vai piedzīvosim" (Skat. J. Asara Kopoti raksti 4. sēj., 2. izd.

1912. g. 469. Ipp.). Un arī J. Asaris saprata, ka šī kustība izauga

nevis no sociāldemokrātu idejām, bet no latviešu apspiestības un

nacionālās izjūtas, kas tautas masās un pat daudzos revolucionā-

ros darbojās intuicijas plūdumā, enerģijas pārpilnībā un neapturamā

gribā gūt sev un savai tautai nacionālās un kultūrālās attīstības

drošus pamatus.
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ka jāizbeidz chaotiskā mītiņu sarīkošana un turpmāk visas

sapulce jāpieteic policijā, bet nekārtības policija novērsis

ar visiem likumīgiem līdzekļiem. Šim gubernatora paziņo-

jumam, saprotams, jūtamu panākumu nebija — mītiņi turpi-

nājās visās malās un policiju bieži vien ignorēja. Tad 3.

novembrī gubernators Zvegincevs telegrafēja uz Pēterpili,

ka joprojām notiekot mītiņi ar revolucionāru aģentu pie-
dalīšanos. Mītiņos nolemjot neatzīt pastāvošās valdības ie-

stādes, atceļot zemnieku pašvaldības iestāžu amata perso-

nas un nodibinot sevišķas pašvaldību revolucionāras izpildu

komitejas. Tā kā revolūcionāru mērķis esot nodibināt

vietēju patstāvīgu valdību, tad varot sagai-

dīt atklātu apbruņotu sacelšanos. Latviešu un

igauņu laikraksti aizrādot uz panākumiem, kādus sasniegusi

Polija un Somija. Gubernators stāvokli atrod par nedrošu,

lūdz izsludināt Vidzemē kara stāvokli un par ģenerālguber-
natoru iecelt ģenerāli Poppenu (vācieti). 1) Tūdaļ Latviešu

sociāldemokrātu partija un žīdu „Bunds" publicēja drau-

došu protestu, 2 ) teikdami, ka tas nepazīstot revolū-

cionāru mērķus, kas domājot, ka tie gribētu

Baltijas atdalīšanu no Krievijas. Prasīja no gu-

bernatora paskaidrojumus. Apvainoja Vidzemes muižniecī-

bas maršalu Meijendorfu, kas bija aizbraucis uz Pēterpili
lūgt valdības atbalstu pret revolucionāriem. Sākās protestu
vilnis pret Zveginceva prasību ievest kara stāvokli. Arī

skolotāju un vecāku birojs izstrādāja protesta telegramu

un to nosūtīja grāfam Vittem:3) „Mes, latviešu tautskolotāju

biroja locekļi, labi pazīdami savas tautas kustību un cen-

tienus, caur šo protestējam pret Vidzemes gubernatora

Zveginceva telegramu un izskaidrojam, ka gubernatora zi-

ņojums par latviešu cenšanos nodibināt patstāvīgu valdību

un sarīkot atklātu apbruņotu sacelšanos ir pilnīgs izgudro-

jums, kas izskaidrojams ar to, ka gubernators nepazīst lat-

viešu apstākļus un atrodas vācu reakcionārās muižniecības

') Zveginceva telegramu revohlcionāri bija uztvēruši un to

publicēja laikrakstos.

-) „Dienas Lapa" 7. novembra num.

!) Ibid. 247. num.



iespaidā, kas iziet uz to — nodot latviešus vācu ģenerāļa

Poppena varā". Šādu pašu protesta rezolūciju vēlāk (16.

novembrī) pieņēma arī skolotāju kongress.

Kurzemē jau bija kara stāvoklis, un tur ģenerālguber-

nators ģenerālis Bekmanis 13. novembrī izsludināja pa-

vēli par visu mītiņu noliegšanu. Tie bija pirmie valdības

draudi, kam tomēr revolucionāri nepiegrieza vērību un tur-

pināja uzsākto revolucionāro darbību. Mītiņi turpinājās.

Dažos novados (Aizputē, Tukumā, Vecpiebalgā, Skrīveros,

Koknesē, Lielvārdē v. t. t.) notika asiņainas sadursmes ar

muižniekiem un karaspēka daļām.

VI

Tādos apstākļos 10. novembrī Rīgā, Romanova ielā

25 sanāca skolotāju kongress. Kongresa sasaukšanas at-

ļauju gubernātors Zvegincevs bija izdevis skolotājiem J.

Dāvim un A. Ķēniņam. īsi pirms kongresa sanākšanas gu-

bernātors gribēja atļauju atņemt — atsaukt, aizrādīdams,

ka esot pārkāpis savas kompetences, jo viņam neesot tie-

sība vairāku guberņu kongresu atļaut, tāda tiesība esot

vienīgi iekšlietu ministram. J. Dāvis un A. Ķēniņš atļauju

nav atdevuši, jo kongress jau bija izsludināts, un rīkotāji
tad būtu kompromitēti. Zvegincevs tad piedraudējis ar varu

kongresu nepielaist. Šie draudi tomēr netika izpildīti —

Zvegincevs, redzams, to neuzdrošinājās darīt.

Pienāca 10. novembris. Rīgā no visiem cik necik sa-

sniedzamiem Vidzemes un Kurzemes novadiem sabrauca

lielāks skaits skolotāju, un, vismaz pirmā dienā, arī sko-

lotāji-rīdzineki vai visi bija kongresā. Romanova ielas Nr.

25 zāle pirmā kongresa dienā pārpildīta līdz beidzamai vie-

tai, dažiem pat nebija vietas zālē, tie kāpa balkonos. Uz

kongresu bija ieradušies arī daži tautskolu direktori 1) un

inspektori, kā arī vairāki draudžu mācītāji. Cik īsti bija
tieši skolotāju un cik neskolotāju, tas gan palika kongresa

l ) Kurzemes tautskolu direktors Brjancevs tamdēļ pazaudēja
vietu.
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noslēpums. Pavisam zālē, pēc laikrakstu ziņām, bijis ap-

mēram 1000 cilvēku.1) Varēja redzēt, ka visi skolotāji sa-

juta kaut ko varenu un cerēja uz kaut ko jaunu. Kongress

teiks savu vārdu, pieņems noteiktus lēmumus, un mUsu

skola pēc vairāku gadu ilga pārkrievošanas jūga uzsāks

jaunus ceļus tautai par svētību. Kongresu atklāja skolotājs

J. Dāvis ar garāku runu, aprādīdams vecās skolas nede-

rīgumu un izteikdams cerību uz jaunu, labāku iekārtu. Tā-

lāk Dāvis aizrādīja uz tiem upuriem, kas nesti brīvības

labā, uz tiem tūkstošiem, kas brīvības labad smakuši cie-

tumos un uzaicināja viņus godināt ar piecelšanos no sē-

dekļiem. Otrais apsveicējs J. Rītiņš stāstīja par tēva tī-

rumā dzītām vagām, attiecinādams vagu dzīšanu uz mūsu

līdzšinējo darbošanos skolās un visā mūsu kulturālā dzīvē.

Tālāk runāja Zeļenko, kas redzami pie klātesošiem guva

visskaļāko piekrišanu, jo visskaidrāki uzsvēra tā laika revo-

lucionāro gara stāvokli, un, tā kā sapulce Zeļenkam izrā-

dīja tik . lielu piekrišanu, tad arī varēja nojaust, ka

kongress būs revolūcionārs, ka viņš būs sociāldemokrātijas

kongress. Tas arī tūdaļ izrādījās pie kongresa vadītāju
vēlēšanās. Par tādiem izvēlēja Zeļenko 2 ) un Rītiņu. Tik

tālu viss gāja gludi.

Bija jāķeras pie darba, un te nu izrādījās, ka kongresa
vadība gan ir sociāldemokrātu rokās, arī kongresa nokrāsa

viņiem patīkama, bet te nebija sapulcējušies vienīgi jau

l ) Var piekrist tam, ka kongresā pirmā dienā bija apmēram

1000 dalībnieku, bet nākošās dienās • šis skaits samazinājās līdz

500—600 cilvēku. Pavisam nepareizs ir apgalvojums, kādu izteicis

Indr. Rītiņš kongresa 20 gadu atceres vakarā 1925. g. 14. nov., it kā

kongresā esot bijuši „ap 1000 skolotāju" („Sociāldemokrats" 1925. g.

259. num.). Arī pirmā dienā kongresā bija liels procents neskolo-

tāju, ko varēja liecināt visi objektīvie kongresa novērotāji un arī

preses darbinieki. Nākošās kongresa dienās neskolotāju skaits pie-

auga, par ko parūpējās sociāldemokrātu partijas ļaudis. Noteiktas

dalībnieku statistikas nebija un tāpēc var rēķināt tikai aptuveni.
Arī šīs grāmatas autors personīgi novēroja kongresa darbību pirmās

trijās dienās.

a) Zejenko (krievs) dabūja vislielāko balsu skaitu. Latviešu

skolotāju kongresam pirmais priekšsēdētājs — krievs; arī tas rādīja,
ka te izslēgta nacionāla nokrāsa.
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noorganizētie Rīgas skolotāji, kas agrākās nelegālās kon-

ferencēs bija mācījušies arī disciplīnu, — te bija daudz

laucinieku, kas gan visi bija „brīvā vārda" jūsmīgi klau-

sītāji, bet gribēja arī līdzrunāt, līdzspriest, līdzgavilēt...

Tāds taču bija laiks un gaiss.

Starp skolotājiem-rīdziniiekiem radās arī neliela opo-

zicija sociāldemokrātiem. Tas jau ienesa mazu nesaskaņu.

Laucinieki nezināja dažreiz, kam piekrist, kā domas atzīt

par pareizām. Applaudēja visiem. Bet arī runāt gribēja

daudzi. Viss tas tūdaļ kongresu padarīja par trokšņainu,

nemierīgai. Pirmā kongresa diena tā arī pagāja bez redza-

miem darba rezultātiem. 1) Tas laikam pamudināja sapulces

vadītāju Rītiņu, otrās kongresa dienas darbus uzsākot, aiz-

rādīt, ka pirmās dienas darbība bijusi stipri nesekmīga.

Tāpēc jau nenākoties darbam atmest ar roku, bet gan,

visu pārbaudot, darbību ievadīt pareizās sliedēs. Pirmā

dienā notikušas dažas kļūdas, gan laikam tāpēc, ka neesot

pieraduši pie parlamentāriskās sapulču kārtības. Arī birojs

vainīgs, jo nav pilnīgi izstrādājis dienas kārtību un, gal-

venais — nav nācis ar jau izstrādātām rezolūcijām. Lai

darbs labāk veiktos, sapulces vadītājiem jācenšoties runā-

tājus noturēt stingri pie lietas, saņemot īsumā ikkatras runas

kodolu, lai tā veicinātu sapulci drīzāki nākt pie vajadzīgā
lēmuma. Pie runātājiem jo bieži atgadījies, ka tie runā

tikai skaistus vārdus, un klausītāji tiem tikuši aplaudē.

Noticis arī tā, ka gluži pretējo domu izsacītāji abi dabūjuši

draudzīgus aplausus. Tas atstājot negatīvu iespaidu. Turp-

māk esot nopietnāk jāķeras pie darba.

Rītiņam bija taisnība. Kongresa pirmā diena, bet, cik

personīgi atminos, arī turpmākās bija ārkārtīgi trokšņai-

nas, un lēmumus bieži vien pieņēma ar troksni, bez kār-

tīgas nobalsošanas. Kam vienreiz izsacīja piekrišanu, to

otrreiz vairs neatzina, kam vienreiz aplaudēja, otrreiz

izrādīja nepiekrišanu un pat nicināšanu, neļaudami dažiem

') Te bija tālu no tās vienprātības, kas valdīja nelegālās kon-

terencēs. „Dienas Lapa" rakstīja (250. num): „Bet tūlīt no ru-

nām varēja nomanīt, cik nenoskaidrojušies mūsu skolotāji ir visā

savā kopībā." Nodziedāja taču ari „Dievs, svētī Latviju."



dalībniekiem nemaz runāt. 1) Skaidri bija nojaušams, ka

sociāldemokrāti gribēja panākt savu rezolūciju pieņemšanu.

11. novembrī turpināja apspriest pirmā dienā (10. nov.)

iesākto jautājumu: ~Nākotnes tautskolas pamata principi".

Pēc trokšņainām debatēm, kurās piedalījās arī opozicija,

pieņēma šādu rezolūciju (sociāldemokrātu):

„levērojot: 1) ka tautskolas apmeklē visvairāk neman-

tīgo ļaužu bērni; 2) ka šo nemantīgo šķiru interesēs ir vei-

cināt pareizas šķiras apziņas attīstīšanos, kongress atzīst,

ka tautskolas uzdevums ne tikai dot vairāk zināšanu, bet

arī izaudzināt apzinīgus valsts pilsoņus, kas spējīgi savas

politiskās un saimnieciskās intereses pilnīgi saprast un aiz-

stāvēt. Šī nolūka izvešanā nepieciešami vajaga: 1) atsva-

bināt tautskolas no jebkādas administratīvas pārraudzības,

nodot tās komunālo iestāžu pārziņā un atcelt tagadējo bi-

rokrātisko skolas pārvaldi; 2) ievest obligātorisku un pil-

nīgi bezmaksas skolas apmeklēšanu no 8.—14. gadam, pie

kam apģērbs un uzturs bērniem skolā dodams par brīvu;

3) kā mācības valoda tautskolās lietojama mātes valoda,

ar krievu valodu kā mācības priekšmetu; 4) paplašināt

tautskolu programu, ievedot tautsaimniecības un likumu zi-

nāšanas mācību, pie kam jāsaskaņo tautskolu un vidus-

skolu programas."

Pēc šīs rezolūcijas nesociāldemokratiskā opozicija at-

slāba, bet daži laucinieki un arī rīdzinieki kongresu pa-

visam atstāja.

Tā bija kongresa pirmā rezolūcija. Otrā bija par

skolu tipiem. Kongress atzina, ka vispirms nāk 6-gadīga

pamatskola, tad 4—6-gadīga vidusskola un beidzot augst-
skola. Tad pārgāja uz jautājumu par skolu uzturēšanu.

Te izcēlās, rādās, visinteresantākās un, varbūt, arī visasā-

kās debates. Cik atminos, tad A. Ķēniņš pirmais aizkusti-

nāja jautājumu par Latvijas autonomiju, viņam pievienojās
māc. Rozens un daži citi un pirmā brīdī guva ļoti stipru

kongresa piekrišanu. Bet tad nāca pretspiediens. V. Der-

manis, A. Buševics un citi sociāldemokrātu vadoņi uzstājās

*) Mācītājam A. Niedram netikvien neatjāva runāt, bet viņu
no kongresa izraidīja kliedzot un svilpjot.
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pret autonomijas jautājumu, aprādīdami, ka autonomija nav

vedama sakarā ar skolu uzturēšanu, ka autonomijā notei-

cēja būs buržuāzija. Vispirms kopā ar krievu proletariātu

vajagot izcīnīt brīvību. Jautājuma apspriešana palika jau

pārāk trokšņaina, tāpēc nolēma rezolūcijas turpmāko ap-

spriešanu un pieņemšanu atlikt nākošai dienai. Pārgāja

uz ticības mācību, bet ari šo jautājumu vajadzēja atlikt

uz nākošo dienu. Kāds lauku skolotājs dabūja vārdu un

teica, ka kongress neesot lietišķs uun ja tā turpināšoties, tad

no tā nekas labs nebūšot. Trešo darba dienu sākot, Ze-

ļenko atkal aizrādīja, ka daudzi kongresa darbinieki esot

neapmierināti ar līdzšinējām debatēm un apgalvojot, ka

no kongresa nekā neesot mantojuši. Zeļenko aprādīja, ka

tas nav taisnība, — mantots esot daudz, panākts esot, ka

visus jo vairāk apvienojusi viena ideja. Rītiņš ieteica, ka

šodien vajagot apspriest divus jautājumus, bez kuru izšķir-

šanas skolotāji nevarot aizbraukt mājās. Tie esot attiecības

pret reliģiju un politiskām partijām.

Apejot nacionālo autonomiju, kongresa gaita sāka pie-

ņemt miermīlīgāku virzienu. Arī dalībnieku skaits palika
redzami mazāks. 1) Tamdēļ arī rezolūciju pieņemšana vairs

nebija savienota ar lielu troksni un dažādām pretestībām.

Par reliģijas mācību pieņēma šādu rezolūciju: „levērojot:

1) ka tagadējā ticība un zinība savā starpā pretējas lietas;

2) ka ticība ir brīvas sirdsapziņas lieta, un vispārīgi ticība

nav iemācama, kongress atzīst, ka baznīca ir šķirama no

skolas, tāpat kā no valsts, un tādēļ ticības mācība skolā

nav mācama."

Attiecoties uz izcelto dienas kārtības punktu par poli-

tiskām partijām, sociāldemokrāti dedzīgi aizrādīja, ka tā

ir visrūgtākā maldīšanās, ja sakot, ka var iztikt bez poli-

tikas. Ja tikai skolotāji atvēršot acis, tad viņi atzīšot šos

maldus. Jānosarkst esot tiem skolotājiem, kas līdz šim

l ) Opozicijas dalībnieki (nesociāldemokrati) cits pēc cita kon-

gresu atstāja, bet sociāldemokrāti jutās uzvarētāji. Kas trešā dienā

kongresā sēdēja? Maz gan skolotāju tur bija palicis.



gulējuši un to vēl nav atzinuši. 1) Latviešu skolotājs arvienu

bijis ar ideāliem. Tāds viņš būšot arī turpmāk. Tikai

esot jāredz, kādam ideālam kalpot. Tas esot proletariāts

un sociāldemokrātiskā partija, kam lai skolotāji pieslieno-

ties, pretējā gadījumā viņi tikšot sabersti kā smilšu grau-

diņi. .. No Pēterpils bija atbraucis Krievu sociāldemokrā-

tisko skolotāju savienības delegāts, kas aizrādīja, ka no

bezpartejiskas Viskrievijas Skolotāju savienības sko-

lotājus sociāldemokrātus sirdsapziņa spiežot izstāties. Sko-

lotājiem jāpiederot pie noteiktas partijas un jāpiedaloties

vispārējā cīņā. — Visas šīs runas tika uzņemtas ar ener-

ģiskiem aplausiem. Pēc tam gandrīz vienprātīgi pieņēma

šādu rezolūciju: ~Atzīstot strādnieku šķiras lielo nozīmi

visas cilvēces ideālu labā, — kongress izsaka solidaritāti

ar sociāldemokrātiskās strādnieku partijas centieniem un

ideāliem un apņemas ar visiem spēkiem veicināt tās cīņu".

Stāvoklis kongresā tagad skaidrs.

Tālāk pieņēma rezolūciju par toreizējās skolu valdes

boikotu un ~uzticēja"(!) skolas turpmāko vadīšanu pašai

sabiedrībai. Turpmākais dienas kārtības punkts — par paš-

valdības iestādēm. Referēja Rainis. Līdzšinējās pašvaldī-
bas iestādes pilnīgi nokritizēja un prasīja pavisam jaunas.

Rezolūcija, ko pieņēma ceturtā kongresa dienā, šāda: ie-

vērojot: 1) ka skolai ir tikpat vietēja, kā vispārēja valsts

nozīme; 2) ka par skolas uzturēšanu jāgādā nevien komu-

nālām iestādēm, bet arī visai valstij, — tautskolotāju kon-

gress atzīst, ka atjaunotā skola varēs pastāvēt un pareizi

pildīt savu uzdevumu tikai tad, ja Krievijā bus nodibinā-

jusies demokrātiska valdība ar plašām vietējām paš-

valdībām un paš no lemšanās tiesībām kultu-

rālo vajadzību apmierināšanai, neatdaloties

vietējām pašvaldībām no valsts". Tālāk atzina,

ka jāieved progresīvais ienākuma nodoklis, un ka savu

kulturālo vajadzību apmierināšanai latvieši, pēc iespējas,
sabiedrosies vienā pašvaldības vienībā, šis pēdējais atzi-

Kāds kongresa dalībnieks otrā kongresa dienā teica, ka

būtu jānosarkst tiem kongresa dalībniekiem, kas skolotāju kongresā

propagandējot polītiskas partijas lozungus. Šī bija atbilde.
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nums, redzams, stāvēja sakara ar kongresa nacionālo dalīb-

nieku iekustināto autonomijas jautājumu.

Apsprieda arī pareizticīgo skolu stāvokli un atzina,

ka šīs skolas izņemamas no garīdzniecības rokām un ka

sabiedrībai pašai jārūpējas par viņu uzturēšanu. Šo skolu

skolotājiem vajagot organizēties savā starpā un but soli-

dāriem ar latviešu luterticīgiem skolotājiem.

Tad pacēlās vēlreiz jautājums par reliģijas mācīšanu

tautskolās, jo daži bija izteikuši domas, ka

pārejas laikmetā reliģija vēl paturama skolās kā neobligāto-

risks priekšmets. Citi runāja par ētikas un morāles mā-

cīšanu. Kongress tad pieņēma šādu papildu rezolūciju:

„levērojot to, ka reliģija ir ar zinātni nesaskanoša mācība

un tāpēc nav skolās mācāma, kongress atzīst, ka katram

skolotājam vajaga pārejas laikmetā neatlaidīgi izplatīt tautā

šo patiesību, ticības mācības stundās reliģiju aplūkojot no

šāda viedokļa". Jāatzīmē, ka Akurāters prasīja, lai skolās

māca sociālo morāli, Aspazija — ētiku un estētiku.

Pārrunājot draudzes skolu reorganizēšanas principus,

atzina, ka šīs skolas uzlūkojamas kā pagasta skolu tur-

pinājums. Pārejas laikmetā draudzes skolām jāsarauj visi

sakari ar baznīcu konventiem un pastāvošām vietējām skolu

valdēm. Ministrijas skolas daži runātāji atzina par nede-

rīgām mūsu skolu organismā, un kongress noteica, ka

ministrijas skolas pilnīgi reorganizējamas, pieturoties pār-

ejas laikmetā pie tiem pašiem nolēmumiem, kādi pieņemti
citām skolām. Skolotāju seminārus atzina par savam uz-

devumam nederīgiem un pieņēma rezolūciju: 1) skolotāju
seminārus viņu tagadējā veidā ignorēt; 2) neatzīt tagadējās
skolotāju eksaminācijas komisijas pie dažādām mācības ie-

stādēm; 3) pielaist visus skolotājus un skolotājas bez ek-

sāmena Universitātē".

Kongress 13. novembra sapulcē nolēma ievēlēt īpašā

skolotāju birojā 15 skolotājus, dodot viņiem tiesību kooptēt

dažus locekļus „no sabiedriskiem darbiniekiem". Par iz-

vēlētiem izrādījās: Zeļenko, J. Rītiņš, J. Dāvis, J.

Celms, J. Plāķis, māc. Rozens, V. Dermanis, Zo-

lotarevs, P. Kalniņš, E. Mednis, K. Skalbe, Rītiņa



kundze, A. Ķēniņš, J. Asaris un Lejnieks-Plūdonis.
Tā tad birojā stipra majoritāte (9 pret 6) bija noteiktiem

sociāldemokrātiem.

Beidzot nolēma nākošo visas Latvijas skolotāju kon-

gresu sasaukt 1905. gada Ziemassvētku laikā. Uzdeva

skolotājiem sasaukt vecāku mītiņus, piezīmējot, ka tajos

pielaižami visi, kas vien vēlas. Mītiņos paskaidrojamas kon-

gresā pieņemtās rezolūcijas. Uzdeva birojam līdz nākošam

'kongresam izstrādāt Latviešu skolotāju biedribas statūtus.

Pārsprieda jaunu skolas grāmatu vajadzību un dažus sīkākus

jautājumus. Kongresu slēdza 14. novembrī.1)
Laikrakstu un sabiedrisku darbinieku atsauksmes par

noturēto kongresu bija dažādas. No vienas puses ļoti prie-

cājās par notikušo sanāksmi. Tā bija sociāldemokrātiska

prese un viņas darbinieki. Tie atzina kongresu par lielu

notikumu un lika uz skolotājiem lielas cerības. P. Stučka

vēl 1919. gadā (Strādnieku kalendārā, 51. lapp.) aizrāda,

k < 1905. gada tautskolotāju kongress neap-

strīdamā latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas va-

dībā un pilnīgā iespaidā. Tad izlicies, ka vara ir pilnīgi

sociāldemokrātijas rokās".

Bet citādi spriedumi par kongresu nāca no otras puses,

jaiu paša kongresa laikā „Baltijas Vēstnesis", kas citādi

ļoti objektīvi, pat labvēlīgi rakstīja par kongresu, tomēr

šīs objektivitātes labā teica arī to, ka kongresā nav

vajadzīgās kārtības: ~Tas cēlās, varbūt, no tam, ka zālē

arvien atradās bez skolotājiem arī vēl cita

publik a v n pat bēm i. Tādiem apstākļiem valdot, grūti
dabūt pareizu iespaidu no skolotāju sapulces". 1 Pavisam

negatīvu spriedumu par kongresu nodeva jau agrāk pieminētās
Latviešu sociāldemokrātu savienības orgāns ~Uz priekšu".

Tur 1905. g. 10. numurā ievietotā kongresa pārskatā izteik-

tas šādas domas:

„Vēsturisks mirklis. Pirmo reizi mūsu tautskolotāji, kas

līdz šim bija atkarīgi no daudzām tumšām varām, pacej brī-

x ) Sīkāki referāti par kongresu atrodami 1905. g. novembra
mēneša Rīgas laikrakstos, sevišķi „Dienas Lapā", kas tanī laikā bija
sociāldemokrātu orgāns.

*) „Balt. Vēstn." 1905. g. 250. num.
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vāki galvas un iet paši spriest par tiem cejiem, pa kuriem

būtu jāvada tautas jaunā paaudze, pārrunāt par tiem mēr-

ķiem, kas jārāda šai paaudzei, lai tā reiz varētu kļūt par

stipru, neaprobežojamu un nesalaužamu spēku. Bija jādomā,

ka garie, žņaudzošie gadi būs viņos iekaluši to apziņu, ka

cilvēces attīstība nevar iet sekmīgi uz priekšu, kad to no vi-

sām pusēm apņem nepārkāpjams likumu žogs. Līdz šim bija

parasts domāt, ka tautskolotāji ir mūsu tautas progresīvākā

šķira, ka viņi, kaudamies ar visādām grūtībām un aprobežo-

jumiem, tomēr ir paglabājuši savās krūtīs brīvo garu. Bet

tagad mums ir atklāti jāliecina, ka pirmais lat-

viešu skolotāju kongress atstāja bēdīgu

iespaidu. Vispirms nenoliedzami mums jāpieņem tas, ka

uz šo kongresu ieradās tikai dzīvākie skolotāji; bet, neskato-

ties uz to, nemanīja starp viņiem daudz tādu

cilvēku, kam varētu bez rūpēm uzticēt jaunās

paaudzes attīstību. Viss redzētais atstāja

kāda neapzinīga pūļa iespaidu, kūpam gluži

vienalga, uz kuru pusi to ved." Tālāk:
„...

To

noskārta arī kongresa vadoņi: kā vienu no pirmajiem punk-

tiem lika sapulcei priekšā kongresa dalībnieku politiskā stā-

vokļa noskaidrošanu. Tad nu arī bez plašākām pārru-

nām tautskolotāji izteica savu solidaritāti ar Latviešu

sociāldemokrātisko strādnieku partiju un apsolījās visiem spē-
kiem pabalstīt tās cīņu. Bet kad sāka runāt par

Latvijas autonomiju, tad kāds pazīstams

skolotājs iecau c ā s. katādu vārdu, kā auto-

nomija, nemaz nevarot ņemt mutē, un parti-

jas biedrs Dermanis kategoriski apgalvoja,

ka par tādu autonomiju ar vietējo parla-

mentu Rigā nemaz nevarot būt ne runas...

Tālāk gan ~Uz priekšu" rakstītājs aprāda, ka kon-

gress bijis mērens savos lēmumos, pie kam vēl piezīmē,

ka dažas rezolūcijas runā viena otrai pretim. Nobeidz viņš
savu referātu šā:

„Tautskolotāji izklīst katrs uz savu pusi. Gribētos

saukt, lai viņi neaiznes sev līdzi tikai skaļas

frāzes par dažādām vagām un sarkaniem

burtiem, bet dzīvu garu! Nava vēl pašapzi-

ņas, nava gaiša prāta nākotnē un, par visām

lietām, nava izglītības." 1)

l ) „Uz priekšu" spriedumam par kongresu daudzpatiesības, bet

šinī spriedumā trūkst viena nepieciešama papildinājuma — kongresā

bija daudz neskolotāju, kas bieži vien diktēja galvenās rezolūcijas.
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Pēc tam, kad kongresa dalībnieki jau bija sasnieguši

savas mājas, „Baltijas Vēstnesis" 19. novembra numurā

rakstīja atskatu uz notikušo. Te lasām:

„Jo tālāk virzījās kongresa darbi, jo gaišāk nāca re-

dzams, ka tie pieņem zināmu noteiktu nokrāsu un virzienu.

Beidzot kongress izteicās, ka grib būt solidārs ar sociāldemo-

krātu partijas uzskatiem un centieniem. Šāds iznākums bija

doto apstākļu sekas. Minētā partija šimbrīžam ir pilnīgāk

organizējusies nekā visas citas. Viņa jau dažus gadus aģitē-

jusi skolotāju aprindās, tā ka pie viņas skaitoties pāri par

200 tautskolotāju. Tie nu piedalījās kongresā ar drošu paš-

apziņu, ka viņi ir solidāri ar saviem partijas biedriem. Pa

kongresa laiku šīs partijas izveicīgākie runātāji sarīkoja pa

vakariem tautskolotāju privātās sapulces, kur iepazīstināja ar

savām idejām. Viss tas kopā deva to panākumu, ka kon-

gress drīz vien atradās un stāvēja sociāldemokrātu partijas

uzskatu iespaidā un tāpēc arī rezolūcijām bija jānāk viņu

garā. Ja, varbūt, arī starp kongresa dalībniekiem bija citi

uzskati un citāds gars, tomēr tas nevarēja un beidzot ne-

uzdrošinājās parādīties pret sociāldemokrātu parti-

jas slēgto spēku. Tāpēc laikam būs pareizi, ka daži skolotāji

aizbraukuši tūliņ pēc pirmās un daļa pēc otrās kongresa die-

nas. Ari tas ir droši sakāms, ka sapulce pārsteidza lauk-

skolotāju vairumu pilnīgi nesagatavotu."

~Rigas Avīze" 1905. g. 15. novembra numurā rak-

stīja:

„Ļaunā slava, kādu šis kongress cels mūsu tautskolo-

tājiem, pa lielākai daļai no tiem nav pelnīta. Pirmkārt, liela

daļa skolotāju nav nemaz kongresā piedalījusies, un daudzi

atkal pēc pirmās dienas atgriezās mājās, nepiedalīdamies rezo-

lūciju pieņemšanā. Pie pēdējo pieņemšanas kon-

gresa majoritāte sastāvēja no neskolotā j i c m,

tādēļ tautskolotājus vispāri nevar darīt atbildīgus par kongresā
pieņemtām rezolūcijām. Arī terorisms bija liels."

Redzams, ~Rīgas Avīze" jau paredzēja, ka skolotā-

jiem kongresa sekas būs ļaunas.

No atsevišķu sabiedrisku darbinieku atsauksmēm par

kongresu varam aizrādīt uz Fr. Adamoviča rakstu „Dzimtenē"

1906. g. 10.num. Fr. Adamovičs aizrāda, ka skolotāju kon-

gress piesavinājies satversmes sapulces tiesības un atcēlis

līdzšinējos likumus, kā arī, domādams sevi pat augstāko

instanci, „uzticējis" sabiedrībai skolas pārvaldību. Vaid.
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Zālītis sava Skolas kronikā (75. Ipp.) saka: Atlikās vie-

nīgi nobrīnēties, kādi slāņi vadīja šo kongresu!.."

Patiesi, ar 1905. gada oktobra-novembra mītiņiem un

sapulcēm, neizslēdzot arī minēto skolotāju kongresu, ne

latviešu skolotāji, ne inteliģence, kas šīs sanāksmes rīkoja

un tanīs aktivi darbojās — goda kroni neizpelnījās. Ja

arī pieņemsim, ka revolūcijas stichijā nevarēja gaidīt no-

svērtus un pārdomātus lēmumus, tad tomēr no latviešu

tautskolotājiem un visiem, kas taču arī šīs sapulcēs sevi

uzlūkoja par kulturāliem ļaudīm, varēja gaidīt šādiem cil-

vēkiem piemērotu valodu un izturēšanos. Tas gan tā ne-

bija. Valoda parasti rupja, piesātināta ķengāšanas un pat
lamu vārdiem; izturēšanās asa, histēriska, pieklājīga
cilvēka necienīga, ~spēlēšana uz zemākiem instinktiem".

Līdz 1905. gadam latviešu sabiedriskās sanāksmēs šāda

valoda un izturēšanās nebija piedzīvota, bet revolūcijas laikā

„uzsistais tonis" pie mums ilgi negribēja rimties. Daži

politisko grupu darbinieki it kā bez šī toņa nemaz neprata

runāt un rīkoties. Dažkārt likās, ka kreiso partiju darbinieki

jau iespaidojuši arī, tā sauktos, pilsoņu šķiras cilvēkus darīt

tāpat — attiecīgās sanāksmēs, pat pilsētu domēs un Valsts

saeimā, piemēroties 1905. gadā ievadītam mītiņu tonim.

Tas draudēja sabojāt labās kulturālu cilvēku savstarpējās

attiecības un garīgu cīņu tikumus. Tam sākums likts 1905.

gada revolūcijas dienās.

Kad skolotāju kongress ar visām atskaņām un pie-

skaņām beidzās, daudzi skolotāji savās skolās jutās pavisam

nenoteiktā stāvoklī. Kongress un tā izvēlētais birojs no-

teikti prasīja skolās strādāt pēc jaunām programām. To

pašu prasīja arī jaunievēlētās pagastu „rīcībs komitejas".
Nootras puses, tautskolu inspektori vēl sēdēja savos rajonos,
un draudžu mācītāji arī vēroja, vai ticības mācība no sko-

lām nav jau izmesta. levāktās ziņas tomēr liecina, ka pie

jaunām tautskolu programām turējušies ļoti daudzi skolotāji,

īpaši kas zīmējas uz mācības valodu. Ar ticības mācību

gājis dažādi: vecākie un mērenākie tā kautrīgi turpinājuši,
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jaunākie u;i krasākie tās mācību pilnīgi pārtraukuši. Ap-

mēram tāpat bijis ar rīta lūgšanu.

Kāda tad bija sociāldemokrātisko skolotāju izstrādātā

jaunā programā, kas iespiesta brošūriņā ar virsrakstu ~Mūsu

tautskola"?1)

Programai, kā parasts, savs ievads, ko, ka no stila

var noteikt, uzrakstījis J. Asaris. levadā starp citu lasām:

..Pagastvaldes nospriedušas ievest tautskolās jaunu kār-

tību; tāpat skolotāji. Arī vecāki to gaida. Bet ar spriešanu

un gaidīšanu vien nekas nav panākts: spriedumi ir jāpilda.

Pēc vārdiem jāstājas pie darbiem. Atpakaļ mēs tikpat vairs

nevaram; ceļa jūtīm mēs esam jau garām. Pat bērni vairs

neļausies muļķoties pa vecam, /m drīzāk netaps miers un ne-

nodibināsies kārtīga darbība, pirms tautskola nebūs atjaunota.
Tikai kad tauta pati to būs iekarojusi, tā taps tautas spēks, —

īsta tautskola, dēstīta tautas sīrdī un tautas sargāta kā viņas

dārgākā manta.

Kādai jābūt tautskolai — par to gan katrs būs

pārdomājis un lielu domu starpību šai ziņā nebūs. Vajaga
tikai saprasties savā starpā un nākt pie noteikta sprieduma.
Latviešu apzinīgākie tautskolotāji un vecāki ir plašāki un

vairākkārt pārsprieduši tautskolas jautājumu, un šī grāmatiņa

grib būt viņu atbilde. Ar to nu viņi griežas pie tautas vis-

plašakām aprindām un ceļ tām priekšā savus nodomus. -Jo

tautskolotāji vien nevar savus nodomus izvest, un lai tie būtu

diezcik labi; tas izdosies tikai tad, ja tautskolas atjaunošanas

lieta taps visas tautas lieta; ja tauta, sevišķi lauku un pil-
sētu strādnieki, to atzīs, kādā svarā tas krīt, ka tautskola, ar

kuras izglītību viņiem jāpietiek, tiešām dod to, kā viņiem

dzīvē vajaga. To atzīstot, viņiem būs nākt talkā pie tautsko-

las atjaunošanas, pabalstīt šos centienus, kur vien maz iespē-

jams, un allaž vērigi raudzīties, vai tautskola ir un paliek

viņu interešu aizstāve?

Tautas laime un labklājība — lūk, visu centienu A un

01 Šim mērķim būs kalpot visām cilvēcīgām iestādēm. Ari

tautskolai. Tautas labklājībai vajaga, ka katrs tautas locek-

lis butu pēc iespēj.is garīgi spēcīgāks, ka tas saprastu visu,

kas ap viņu ir un notiek, saprastu arī savu stāvokli dzīvē un

savas vajadzības, zinātu, kā tagadējā dzīves kārtība ir radu-

sēs un kādi spēki tanī valda. Tas ir jāzina, lai cilvēks varētu

pēc iespējas pareizāki rīkoties gan ar nedzīviem dabas spē-

') Šo programu sastādījuši J. Rītiņš, J. Plāķis, Cubis, SU-

arajs v. c, bet redl&Sjls J. Asaris.
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kiem, gan ar cilvēku sabiedriskām parādibām. Tādu cilvēku

ar attīstītām gara spējām, kas savu dzīvi ar apziņu saprot

un kas ne pret ko neizturas vienaldzīgi, bet visur ieņem savu

stāvokli un aizstāv savas vajadzības, to mēs saucam par ap-

zinīgu cilvēku. Jo vairāk tādu ir tautā, totiesu vairāk no-

,
drošināta ir tautas labklājība. Bet ja tā. tad tautskolas uz-

devums nevar būt cits, kā piepalīdzēt, lai visi tautas locekļi

taptu pēc iespējas apzinīgāki. Tautskolai ir jāmāca saprast

ārpasaule un sabiedriskā dzīve un jāsniedz audzēkņiem viss,

kas ir vajadzīgs, lai, tautskolu atstājuši, — varētu paši turpi-

nāt visu savu mūžu savu izglītību. Tautskolai savi audzēkņi

tiktālu jāaizved, ka kultūras līdzekļi, kuri vispārībai nodo-

māti, kā: laikraksti, grāmatas, mākslas darbi, pārspriedum

sapulcēs, izdotie likumi v. t. t. būtu katram saprotami un

izlietojami.

Līdzšinējā tautskola to nedeva. Tā nemācīja ārpasauli

saprast, bet tanī vietā mocīja bērnus ar vecām jūdu pasakām.

No iepazīšanās ar sadzīvi un tagadnes centieniem to sargāja

kā no uguns. Ziņas par ārpasauli pasniedza tik paviršas un

par vēsturi turklāt tik nejēdzīgi aplamas, ka dzīvē tām va-

rēja būt tikai ļauns iespaids. Gandrīz nevienas mācības no-

lūks nebija iemācīt pašu to lietu, bet tikai iemācīt krievu

valodu. Tāpēc visu mācīja pa krieviski, arī rēķināšanu un

dziedāšanu; latviski aizliedza skolniekiem pat sarunāties.

Protams, kā tā ar varu iemācīt nevarēja ne to pašu krievu

valodu un galu galā tautskola nedeva paliekama itin nenieka.

Protams, ka krievu valodai jāstāv arī nākotnes tautsko-

las programā (darbības sarakstā), bet jāstāv tikai kā vienam

priekšmetam, kūpam blakus jānāk daudziem citiem, ar krievu

valodu nekādejādi nesaistītiem. Tā nākotnes tautskolai ir jā-
iemāca nesalīdzināmi vairāk nekā līdzšinējai. Ko tautskola

deva līdz šim, pilnīgi jāpazūd pret to, ko mēs no viņas pra-

sām nākotnē. Tāpēc tautskolas apmeklēšanas ilgums visādā

ziņā jāpaplašina. Ārzemēs par mērķi uzstādīts 8 gadu kurss,

no 8. lidz 16. gadam. Mums tas tuvākā nākotnē gan nebūs

sasniedzams. Būtu jau ļoti labi, ja mācība tautskolās ilgtu
6 gadus, un 6 gadi arī ir pieņemti turpmākos pārspriedumos

par to mērķi, pēc kā pienāktos dzīties kā pilsētās, tā uz lau-

kiem. Kur arī tas ietu pār pagasta sabiedrību vai pilsētu
valžu spēkiem, tur jāaprobežo mācības laiks uz 4 gadiem, kas

tad ir tas vismazākais, ko no īstas tautskolas jau tuvākā

nākotnē var prasīt.

Mūsu programa ir nodomāta 6 gadu kursam, bet ir sa-

stādīta tā, ka arī savos pirmos 4 gados dod kaut ko noapa-

ļotu un no visa to vajadzīgāko.
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Otra izšķirība no vecās tautskolas bus tā, ka visus mā-

cību priekšmetus mācīs mātes valodā.

Treškārt, viss jāiemāca tā, ka tas dzīvē tiešām nestu

visvairāķ augļu. Vienmēr jāuzrāda katras lietas praktiskā

nozīme, jāizskaidro, kur katra parādība sastopama tiešā dzīvē

un kādā svarā tas krīt.

Tie ir pamatlikumi, pie kur-iem jāturas.

Lasāmā grāmatā jāievieto ari ievērojamu vīru dzīves

apraksti, ievērojamu ar savu garīgo patstāvību, enerģiju un

kalpošanu augstiem sabiedriskiem mērķiem.

Skolnieku patstāvīgai gara dzīvei jādod iespēja parādī-

ties un izteikties domu rakstos. Bez tam jāiemāca visas gal-

venās rakstu formas, kādas gadās veikaliskās darīšanās. Bei-

dzot pie mātes valodas pieder rakstniecības teorija, latviešu

rakstniecības vēsture un latviešu kultūras vēsture. Pie tam

jācenšas lasīt rakstnieku ražojumus, cik vien iespējams pil-

nīgi un ne tikai izvilkumos vai fragmentos.

Šo programu iedalot 4 vai 6 gados, jāskatās pēc tam,

vai bērni iestājas skolā kā lasīt nepratēji, vai kā pratēji.

Pratēju gadījumā jau 4 gados varēs izņemt labi daudz ari no

latviešu rakstniecības un kultūras vēstures un 6. gadā varēs

ņemt jau vispārīgo pasaules rakstniecības vēsturi, kamēr ci-

tādi, kur mācība jāsāk ar lasīt mācīšanu, 4 gados varēs veikt

tikai pašu galveno no latv. rakstniecības un kultūras vēstures.

Kā otrs priekšmets nāktu dabas mācība. Ar to grib

panākt, lai skolnieki ar saprašanu skatītos uz ārpasauli, kā

uz to, kas tur ir jau no dabas, tāpat uz to, kas tur cilvēka

radīts. Tikai visu dabīgi izskaidrojot un saprotot, cilvēks

var to savā labā pārvaldīt. Pie tam dabas mācība jāsāk jau
no pirmā gada un tā jāved sarunu veidā, neuzdodot nekā

mācīties no grāmatas.

Sarunas jāsāk ar to, kas ir cilvēkam vistuvāks ; jārauga

lietas, kuras bērniem jau pazīstamas. Tā. jārunā par elpošanu,

miesas siltumu, ēšanu un gremošanu, tālāk par gaisu, tad

ūdeni ar visām tā pārvērtībām ; tad par zemi. Beidzot pirmā

gadā jāpasniedz pašas galvenās ziņas par to, kā taisa vai ražo

visus ikdienišķos priekšmetus: stiklu, spalvas, petroleju, cu-

kuru, alu, degvīnu, sveces, mālu traukus, ziepes, naudu, grā-

matas un t. t. Pie tam būs vajadzīgi palīglīdzekļi, un jāie-

rīko skolas muzeji.

Ar otro gadu pamatīgāki un sistēmātiski jāsāk atseviš-

ķas nozares no dabas zinātnēm. Vispirms otrā gadā mācība

par kustoņiem — zooloģija. Sākot no cilvēka, beidzot ar
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visvienkāršākiem organismiem, jāiepazīstina skolnieki ar ku-

stoņu valsti, turoties pie bioloģiskā principa. Nebūs kustoņus

tikai aprakstīt, kā dara vecās dabas mācības grāmatās, bet

būs tiešām izskaidrot, kāpēc tad katrs kustonis ir tāds un ne

citāds, un kas noteic viņa miesas būvi. Tikai tā zooloģija

iegūst interesi un nozīmi cilvēka atzīšanā.

Runājot par cilvēku, jāņem pamatmācība par veselības

kopšanu un beidzot par dažādām cilvēku rasēm zemes virsū,

kā arī par cilvēku sugas celšanos.

Trešā gadā iekrīt mācība par augu valsti (botānika), par

akmeņu valsti (mineraloģija) un pamatmācības zvaigžņu zinī-

bās (astronomija). Botānika atkal jāmāca no bioloģiskā stā-

vokļa; mineraloģijā jāapstājas visilgāk pie tā, kas sastopams

mūsu vietējā dzīvē un kam ir praktiska nozīme; no astrono-

mijas nāk tikai viselementārākās zināšanas.

Ceturtais gads ieved rūpnieciskā dzīvē, kā ieguvējā rūp-
niecibā (lauksaimnieciskā, akmeņogļu, rūdu, naftas v. C), tā

pārstrādātajā (mechaniskā un ķīmiskā technoloģijā: audumu,

papīra, mālu, cukura, stērķeles, stikla, krāsvielu v. c). Kur

jaunlaikos rūpniecība iegūst arvien vairāk valdošu lomu, kur

arvien lielāks skaits tautas locekļu pelna savu uzturu fabrikās,

tur šī lielrūpnieība nedrīkst būt tautai sveša pasaule.

Piektam un sestam gadam piederas fizika un ķīmija, si-

stemātiskā veidā, tāpēc ka galvenie fizikāliskie un ķīmiskie li-

kumi būs zināmi jau no agrāko gadu mācībām.

Sākot ar otro gadu, dabas mācības jāpasniedz ar node-

rīgu mācības grāmatu palīdzību, lai gan izšķirošā nozīme ar-

vienu piekrīt skolotāja izskaidrojumiem. Pēdējie nedrīkst būt

teorētiski, vai dogmatiski; skolotājs nedrīkst nākt klajā ar ga-

taviem likumiem, vai dziļiem uzskatiem, bet tam jācenšas iziet

no viskonkrētākām lietām, no tā, kas katram redzams, vai

taustāms, lai tad no novērojumiem un mēģinājumiem skol-

nieki paši nāktu pie dziļākiem ieskatiem. Var atmest nepie-

rādāmas hipotēzes, bet nedrīkst aizmirst izskaidrot lietas, kas

dzīvē sastopamas, kā: tvaikmašīnas, telegrāfu, elektriskus va-

gonus, lampas un visu, kas ar to sakarā.

Rēķināšana. Pamatlikumi, pēc kādiem tā jāmāca,

būs katram skolotājam zināmi. Uzsvērsim tik to. ka liela

vērība jāpiegriež galvas rēķiniem, ka rēķināmais materiāls jā-

ņem, cik iespējams, no praktiskas dzīves un pirmos 4 gados

jāizņem rēķināšana (4 specijas) ar nelieliem skaitļiem, daļām,

decimāldaļām, procentu rēķini, sabiedrību, maisījumu rēķini

v. c. Bez tam pie rēķināšanas jāierāda pamatprincipi grāmat-
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vešanā. Piektā un sestā gada kursā liekama ģeometrija un

algebra parasto elementāro kursu apmērā.

Krievu valoda. Pirmos 4 gados jāiemācās tekoši

krieviski lasīt, pareizi rakstīt un, cik iespējams, jāpiesavinās

krieviska sarunu valoda. Lai to panāktu, visvieglāki un sek-

mīgāki var sākt krievu valodas mācību tikai tad, kad mātes

valodā jau likti vajadzīgie pamati, un svešas valodas mācība

var notikt daudz maz apzinīgi. Tikai kur skolnieki jau skolā

iestājoties prot mātes valodā lasīt un rakstīt, varētu svešu

valodu mācīt jau no sākuma. Citādi galu galā panāks vairāk

sekmju, ja mācību uzsāks tikai ar otro gadu. Arī krievu va-

lodā jāiemāca visas rakstu formas, kādas vajadzīgas veika-

liskā un sabiedriskā dzīvē un, skatoties pēc sekmēm, jau 4., vai

vēlākais 5. gadā jāmāca arī krievu rakstniecības vēsture, lasot

rakstnieku darbus, pie tam ne tik daudz senlaiku, kā tieši

jaunāko rakstnieku ražojumus.

Bez šaubām svarīga ir un būs vācu valoda. Bet tā kā

skolnieki tiktu pārāk apgrūtināti, kad uzsāktu mācīt divas

svešas valodas uzreiz, tad vācu valoda ir jāatliek vismaz uz

4. gadu, kur krievu valoda vairs nebūtu domājama par gluži
svešu.

Programā vācu valodai būtu apmēram tāda pat kā

krievu.

Vēsture. Tā kā tā prasa diezgan daudz nopietnas

domāšanas, tad derētu to sākt tikai apm. no trešā gada, kur

tā būtu kā dabīgs pieslēgums 2. gada dabas mācības kursam
v

Trešā gadā vēsture aprobežotos ar to, kas visvieglāki sapro-

tams — ar materiālās kultūras vēsturi.

Ceturtā gadā sekotu kā turpinājums saimnieciskā vēs-

ture. Tas būtu apskats, kā attīstījusies ražošana no vissenā-

kiem laikiem un kādos saimnieciskos sakaros cilvēki katrā

laikā stāvējuši, dalīdamies atsevišķās šķirās.

Piekto un sesto gadu aizņemtu sabiedriskā vēsture. Tā

stāsta, kā cilvēki izturējušies pret dzīves pārmaiņām, kā tie

karojuši par savām vajadzībām. Tā stāsta par šķiru

cīņām un sabiedriskām pārvērtībām, īpaši

jaunāko laiku revolūcijām. Kurss beidzas ar Krie-

vijas sabiedrisko vēsturi.

Kā redzams, šī vēstures mācība pilnīgi atšķirtos no līdz

šim parastās. Parasti vēsturi māca pēc atsevišķām tautām

un māca pieturoties pie personām, atsevišķiem valdniekiem,

kara vadoņiem un citiem „lieliem vīriem".

Tādu vēstures mācību piekopa valdošās šķiras, lai iepo-
tētu un uzturētu tautā cienību pret atsevišķām valdošām per-

sonām, it kā visas dzīves lēmējām un vēstures
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Šie uzskati ir maldīgi un tautas apziņai kaitīgi. Viņi nevien

neizskaidro, kā tagadējie apstākļi cēlušies, bet gan apgrūtina

tagādnes saprašanu.

lesākot ģeogrāfiju ar otro gadu, jāizņem viss galvenais,

kas zīmējas uz zemes virspusi (fiziskā ģeogrāfija). Trešam ga-

dam pienāktos dzīvā radība zemes virsū, augi, kustoņi un tau-

tas pēc viņu sadalījuma dažādās zemes daļās un atkarībā no

ģeogrāfiskiem apstākļiem. Ceturtais gads aptvertu sevī atse-

višķu valšķu uzbūvi, rūpniecību, tirdzniecību, satversmi.

Dziedāšana ir māksla un kā tāda tā ir jāsniedz. Skolē-

niem jārauga noskaidrot skaņu kārtība un likumi, nošu sistēma,

akordi, intervāli, katra muzikāliska mākslas darba, piem., vis-

vienkāršākās dziesmiņas uzbūve. To pašu var teikt par zīmē-

šanu.

Katram valsts pilsonim būtu jāzin savas valsts likumi,

kā arī valdības un tiesu kārtība. Tāpēc likumu zināšanas jā-

ieņem tautskolu programā, ievietojot vislabāki 4. gada kursā.

5. un 6. gadā varētu sistēmatiski iepazīstināt ar tautsaimnie-

cību un socioloģiju, no kurām galvenās pamatmācības būs jau

pazīstamas no vēstures kursa.

Neobligātorisks priekšmets var būt ti-

cības mācība, reliģija, kūpu nevienam pa-

šam nedrīkst uzspiest pret viņa gribu. 1)

Un jebšu tūliņ šogad jau nevarēs izvest mūsu programu.

bet tā būs jāieved pamazām, tad arī pie šīs pamazītnējās

tautskolas atjaunošanas mūsu programas nozīme paliek liela.

Viņa ir domāta kā paraugs un kā tādu viņu vienmēr būs pa-

turēt acīs, nekad nenovērsties no viņas gara un

piepildīt to, cik daudz un cik ātri vien

iespējams.

Vienmēr līdz šim mūsu tautas izglītība atradusies val-

došo šķiru vadībā. Vai senlaiku priesteri un valdniek', jaun-
laiku birokrāti, muižnieki un garīdznieki — visi viņi it labi

zināja un zina, kāds spēks ir izglītībai. Tāpēc viņi turēja iz-

glītību pie sevis, un ja atmeta tautai kādas drusciņas no sava

galda, tad tās pašas tā atšķaidīja un viltoja, lai tautu no īstās

izglītības pilnīgi atturētu. Nu beidzot tautas izglītība var tapt

par pašas tautas lietu. — tādu izglītību, kas nepazīst atšķai-

dījumu un viltojumu, tāpēc ka tautai vajadzīgs atzīt patiesību

un tikai patiesību. Nākuši pie patiesas atzīšanas par dabu un

sadzīvi, mēs nokratīsim māņus, norausim liekos ģīmjus no sa-

biedrisko liekēžu sejām un zināsim, kas mums jā-

dara mūsu nākotnes labā.

1
) Šādu kārtību ticības mācības jautājumā sociāldemo-

krāti atzina arī Latvijas vasts skolās.



Darba lauks ir atvēries — skolotājiem un tautai. Nekad

tautskolu neatjaunos skolotāji vien, ja aiz viņiem nestāvēs kā

viens vīrs visa vietējā sabiedrība, un mēs nešaubāmies, ka viņa

to darīs. Vai viss, kas tautskolās ir pārciests pagājušo gadu

desmitos, vai tas nebrēc uz debesīm ? Vai tautskola nav tas

tuvākais, kas mums pieaudzis pie sirds, un uz ko mēs skatā-

mies ar lepnumu un cerībām? Bet līdzšinējā tautskolā sveši

nejēgas mina mūsu sirdi ar kājām, tur bendēja mūsu bērnu

garu. Dzīve prasīja arvienu vairāk un vairāk, tautskola deva

arvienu mazāk un mazāk. Dzīve un tautskola gāja katra

savu ceļu, un tautskola taisni centās apslēpt dzīves patiesību,
lai uzbāztu tautai maisu galvā.

Tā tas ir gājis un tā ietu joprojām, ja dzīves vajadzī-
bas nebūtu šogad sacēlušas visu Krieviju kājās, un sevišķi spē-

cīgs sabiedrisks vilnis nebūtu uzplūdis Baltijā. Šis vilnis daudz

ko ir aizskalojis, daudz acu izmazgājis — viņš aizskalos ari veco

tautskolu. Lai tas notiktu jo drīzāk, jo labāk, vajag katrā

pagastā un pilsētā izplatīt ziņas par tautskolas atjaunošanu

un šo jauno programu; vajaga mudināt pieprasīt pagastu

un pilsētu skolu valdēm, lai jauno programu pārspriež, pie-

ņem un ieved. Kur kāds skolotājs to nedarītu,

tas jāatstādina. Kur skolotājiem uzbrūk administrā-

cija, tur viņi jāaizstāv ar vietējiem sabiedrotiem spēkiem. Vie-

tumis tas jau noticis, un ir gadījumi zināmi, kur pagasta sa-

biedrība padzinuši skolotāju, kas bijis galīgi nespējīgs un

strādājis kā vagars administrācijas un garīdzniecības dienestā.

Tādi nedrīkst ilgāk ēst pagasta maizi. Pilsētās bērni lai

neapmeklē tumsoņu skolotāju stundas, lai

boikatē arī reliģijas stundas. Un galvenā lieta,
lai sabiedrība vienojās un sazinās savā starpā un sazinās ar

skolotājiem. Pie tautskolas atjaunošanas visiem ir darbs, un

visvairāk šo darbu labi ātri un pilnīgi vajaga veikt nemantī-

gajiem kalpiem un fabribu strādniekiem. Saimnieku un pil-

soņu dēli necieš tikdaudz no sliktas tautskolas, jo tie parasti
tiek pie tālākas izglītības; tnrpretīm kalpu un strādnieku bēr-

niem pa lielākai daļai jāpietiek tikai ar tautskolu. Kāda tā

ir, tāda ir viņu izglītība. Tāpēc var gan teikt, ka gandrīz
labāk palikt bez tautskolas, nekā ļauties sakropļoties vēl turp-

māk tādā tautskolā, kāda līdzšinējā. Lasīt un rakstīt prašana,
ko tur iemāca, ir tikai līdzeklis uz izglītību, ko sekmīgi var

lietot tas, kas uz to sagatavots, zina, ko un kā lasīt un sa-

prot to, ko lasa. Ir piedzīvots, ka lasīt nepratēji strādnieki

ir iemācījušies lasīt tikai no savas literatūras un tālāk tikuši

izglītībā, nekā dažs labs, kas sen jau lasīt pratis. Tāpēc
nav galvenā lieta, ka vispāri pastāv taut-
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skolas un ka mūsu bērni tās apmeklē, bet

ka tanīs valda demokrātisks gars. Francijā

māca, ka tautskolas nes tikai postu, ja tās vada jezuīti, tad

tautai būtu daudz labāk, ja tādu tautskolu nemaz nebūtu.

Bet īstas tautskolas var ierīkot un uzturēt tikai tautas

visplašākās aprindas, tās, kam viņu visvairāk vajaga. Ja ze-

mākās šķiras to nedarīs, neviens cits viņām to nedos ! No vi-

ņām līdz šim ir atkarājusies viņu nākotne, no viņām tā at-

karāsies joprojām. Un ja mēs ņemsim tautskolas atjaunošanu
savā ziņā, tad jel to vienu mācību būs šis 1905. gads uz vi-

siem laikiem mums iededzinājis sirdī : „Mūsu liktenis stāv

mūsu rokās !"

Tāds jauno programu saturs.1) Kā redzam, tās mā-

cību apmērā stipri augstākas pat par mūsu bijušo draudzes

un ministrijas skolu programām. Tāpat neapšaubāmi šīm

programām bija īpatns noskaņojums, kas secinājās no tā

laika vēsturiskā materiālisma mācībām. Reliģijas mācība

neobligātoriska, kas izrādījās soda ekspedīciju laikā lie-

lākais piedauzības akmens visiem skolotājiem, kas bija uz-

sākuši mācības pēc jaunām programām. Bieži vien skolotāji

dabūja ciest, ja viņiem kā vainu uzrādīja: „mācījis pēc

jaunām programām", kauču gan šīs jaunās programas nemaz

pāra mēnešos nevarēja ievest. Saprotams, ka še galvenā

vērība tapa piegriezta vispārējiem programas principiem un

tam, ka skolotāji to it kā atzinuši, pieņēmuši.

Pēc mācību apmēra jāsaka, ka šīs programas bija loti

pārspīlētas un tās tautskolās racionāli nebija iespējams veikt.

Te bija gan teorētiski „augstumi", bet ne praktiskā skolas

darbā gūstamu panākumu apjoms. Tā šīs tautskolu progra-

mas bija tikai revolūcijas laika izplūdums. Zīmīgs šīs progra-

mas uzsvērums, ka „nav galvenā lieta, ka vispāri tautskola

pastāv", bet no svara skolas gars. Ja zemākās šķiras

neņemšot tautskolas savās rokās, tad šo šķiru nākotne

palikšot nedroša. Šis apgalvojums, redzams, jau stāvēja

sakarā ar tanī laikā cerēto un gaidīto strādnieku šķiras

diktatūru, kas tad arī tautskolu padarītu par iestādi, kuras

uzdevums šo diktatūru nostiprināt. Skolotājiem tapa pie-

kodināts jaunās programas tūdaļ realizēt darbos, bet, j&

x ) Programu saturs atreferēts, izmetot visu mazāk rakstu-

rīgo. A. V.
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kāds skolotājs to nedarītu, tas jāatlaiž no amata. Tā tad

ari šinī ziņā diktatūra — skolotājiem bez pretrunas jāpilda,
ko viņam ,jaunā valdīšana" pavēl, tāpat, kā no viņiem

pilnīgu paklausību prasīja agrākās vācu un krievu skolu

valdes. Vai mūsu skolotāji arī pie domātās jaunās valdīšanas

drīkstētu savas domas un spriedumus galvās turēt un vārdos

izteikt? Skaidrs, ka nē! Visai cerētai brīvdomāšanai ar

to būtu jāizbeidzas. Tāds ir jauno programu gars. Kauču

J. Asaris programu ievadā izteicis dažus noderīgus un tanī

laikā patiesi uz labu darbu mudinošus slēdzienus, bet pašās

programās un īpaši to noslēgumā jau paspīd jaunā ceļa

stabi — tie grib skolotājus vest nevis uz brīvu, bet gan

uz jaunu dogmu skolu.

Kongresa ievēlētais skolotāju birojs turpināja darbību,

uzlūkodams sevi skolu lietās visā 1905. un 1906. gadu

revolūcijas laikmetā kā vienīgo autoritatīvo iestādi. Pirmā

laikā birojs strādāja atklāti, vēlāk bija spiests savu daārbību

ievilkt nelegālās robežās. No sākuma ar biroja lēmumiem

rēķinājās pat valdības vīri. Tā uz biroja protestu Kurzemes

ģenerālgubernators Bekmanis atsvabināja no aresta dažus

skolotājus, kas bija nolemti izraidīšanai no Kurzemes. 1)

Tāpat arī Rīgā, — birojs bija it kā skolu valde, lai gan

daži skolotāji jau redzami sāka kurnēt pret viņa partejisko
darbību. Savā 3. decembra sēdē birojs nolēma sasaukt 19-05.

gada 27. decembrī Rīgā II skolotāju kongresu. Uzstādīja
arī dienas kārtību, kurā kā viens no pirmajiem punktiem

stāvēja „skolotāju attiecības pret buržujiskām un strādnieku

politiskām partijām". Tas norādīja, ka arī 2. kongress būs

tanī pat garā kā pirmais. Uznāca reakcija, un kongress
nenotika. Birojs sāka darboties nelegāli. Bet cik no dažiem

biroja locekļiem varējām izzināt, tad biroja darbība 1906. g.

sākumā tomēr pilnīgi apstājusies un tikai tā paša gada

l
j Zīmīga tā laika parādība: kad pie ģen. gub. Bekmaņa iera-

dušies skolotāju biroja delegāti A. Ķēniņš, Plūdonis un Zejenko,

Bekmanis tos laipni pieņēmis, izrunājies un apsolījies lietu izmeklēt.

(A. Ķēniņa atmiņas manā krājumā. A. V.)



martā atjaunota kāda nelegāla „pagaidu" biroja darbība.

Biroja pirmais uzdevums atjaunot sociāldemokrātisko sko-

lotāju organizāciju. To viņš arī izdarīja un jau 1906. gada

jūnija beigās Rīgā, Kurmanova ielā, noturēja nelegālu soc-

dem. skolotāju konferenci. Bet par to un citām nelegālām

skolotāju sapulcēm — turpmāk.

Notikumi risinājās tālāk. 19. un 20. novembrī Roma-

nova ielā 25 notika pagastu delegātu sanāksme. Arī šī sa-

pulce norisinājās sociāldemokrātu vadībā un zīmīgi, ka arī

J. Asaris bija ievēlēts sanāksmes prezidijā. Gubernators

Zvegincevs negribējis pielaist arī šo ~sapulcēšanos", bet

tā tomēr notikusi. Skaidrs pierādījums, cik maza bijusi
valdības vara. No pagastu delegātu sapulces lēmumiem galve-

nais bija pagasta amata vīru pārvēlēšana, un ka turpmāk pā-

gasta valdes vietā jāliek ~rīcības komiteja". Šīs delegātu

sapulces iniciatori un sasaucēji bija Kokneses pagasta rakst-

vedis J. Kroders un skolotājs P. Maita.1) Pēc šīs sapulces,

bet dažos pagastos jau agrāk, vecām pagasta valdēm at-

ņēma (gan ne visur to paspēja) ~tiesības" un ievelēja

„rīcības komitejas".

24. novembrī izsludināja kara stāvokli (ķeizars lēmumu

parakstījis 22. nov.) Sākās ģenerālstreiks. Dažās skolās

atkal pārtrauca mācības. Skolotāju birojs joprojām valdīja

Rīgā, mazāk provincē. 30. novembrī birojs nolēma izslu-

dināt boikotu Rīgas Latviešu biedrībai. 1. decembri „Dienas

Lapa" vēl revolucionārā garā rakstīja par Vidzemes baronu

arestēšanu, bet 6. decembrī iznāca sociāldemokrātu oficiā-

lais preses orgāns ~Pēterburgas Latvietis". „Dienas Lapu"

jau sāka konfiscēt un 10. decembrī J. Jansonu gribēja

arestēt, bet pret 500 rubļu drošības naudu atstāja brīvibj.

„Dienas Lapu" slēdza. 14. decembrī karaspēks ielenca kādu

mītiņu Romanova ielā 25. Jau sāka meklēt revolucionāru

vadoņus un kratīt dzīvokļus. Ģenerālgubernators Sologubs

14. decembrī paziņoja, ka vajadzības gadījumā rīkosies ar

ārkārtēju bardzību. Vidzemē jau ienāca ģenerāļa Orlova

l ) J. Kroders „Kā savilkās mākoņi pār Baltijas ciemiem"

1908. g. 61. lpp. J. Kroders vēlāk pievērsās komunistiem un aiz-

brauca uz Krieviju. Skolotāju P. Maltu notiesāja mūža katorgā.
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soda ekspedīcija. 1) ArīKuzemē sāka rīkoties soda ekspedī-

cijas. Revolucionārai masu kustībai bija beigas. Sākās aresti

un asiņainas represijas. Revolūcijas uzliesmojums izbeidzās.

Tā tad visi lielie revolucionāru nodomi, visi apgal-

vojumi, ka revolūcija uzvarēs, izrādījās maldinoši. Kā

spilgts sausu žagaru sārta uzliesmojums, kas met lielas

liesmas, bet drīz izdeg, apdziest, tāpat bija ar 1905. g.

revolūciju. Kamdēļ? Latvija un latvieši nevarēja gūt revo-

lūcijā panākumus, jo visa plašā Krievija ~netaisīja" revo-

lūciju līdzi. Tikai dažās lielākās rūpniecības pilsētās krievu

strādnieki taisīja lielākus „tračus", mazāk īstu revolūciju,

bet visa plašā teritorija labākā gadījumā interesējās par

to, kas notiek, bet nedomāja „iet līdzi". Krievu inteli-

ģences vairākums, muižniecība un saimnieciskie ļaudis gan

ilgojās par šādas vai citādas konstitucionālas iekārtas no-

organizēšanu, bet negribēja taisīt īstu revolūciju. Tamdēļ

arī valdībai nebija grūti jau viena mēneša laikā gūt virs-

roku, jo konstitucionālā iekārta taču bija apsolīta, apsolītas
arī brīvības. Kad Krievijā revolucionārais uzliesmojums bija

izbeigts, vai pats no sevis izbeidzies, Latvijas revolucionāru

vadoņi izklīda uz visām pusēm, bet ~revolucionārā armija"

piedzīvoja visasākās represijas. Tā — daudz bija cerēts,

bet pavisam maz iegūts.

Nedienas tagad pienāca arī visiem revolucionāriem sko-

lotājiem. Pēc nepilnīgām ziņām nošauti 45 un pakārti 3

skolotāji, bet starp viņiem nebija gan neviena no pazīsta-

miem skolotāju revolucionāriem vadoņiem. Nāvē kritušo

vairākums nemaz nebija sociāldemokrātu partijas biedri.

Bez šiem nošautiem un pakārtiem kādi 52 pērti, vai citādi

J) Tā laika Krievijas ministru prezidents grafs Vitte savās at-

miņās (iļapcTßOßame HnKOAaH 11, t. 2-S, 137. cTp.) paskaidro, ka Orlovs

uz Baltiju nosūtīts bez Vittes ziņas, un viņš, kauču min. prezidents,

par šo ekspediciju dabūjis ziuāt tikai post faktu m. Šādā eks-

pedīcijas darbībā, saka Vitte, Orlovs rīkojies kā zvērs, un ģenerāl-

gubernatoram Sologubam tikai ar grūtībām izdevies satrakoto ģene-
rāli atturēt no ienākšanas Rīgā. — H. BacHAeßCKifi savās atmiņās

(HnKOAaH 11. BepAHHT> 1923.1 zina stāstīt, ka ģenerāļa Orlova stāvok-

lis pie ķeizarienes Aleksandras bijis priviliģēts, un ar ķeizarienes Re-

komendāciju" šis staltais un misteriozais ģenerālis sūtīts uz Baltiju.
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sodīti. Cietumā dabūjuši sēdēt 209, starp tiem arī vairāki

vadoņi. Aizbēguši 236, izsūtīti 33, no vietām atlaisti 53.

Par dažiem ziņu trūkst. Kopsumā cietuši ap 700 skolotāju.

Soda ekspedīcijās cieta dažādus sodus, un arī nonāvēti

dažādu profesiju darbinieki, bet skolotājus gan sodīja vis-

bargāki. Izrādījās, ka soda ekspedīciju iedvesmotāji un

bieži vien arī faktiskie vadītāji bija vācu baroni, kas savas

dusmas galvenā kārtā izgāza pret katru inteliģentāku lat-

vieti, jo nu bija izdevība atriebties kā par jaunlatviešu, tā

revolucionāru opoziciju. Vairākkārtīgi izteikti aizrādījumi,
ka muižnieki ar nolūku provocējuši vietējos revolucionāros

notikumus, lai tad butu iemesls izrēķināties ar dažiem vi-

ņiem nepatīkamiem elementiem. Cik bargi rīkojušās soda

ekspedīcijas, par to mums diezgan plaša literatūra1), un

ne še vieta par tām daudz runāt.

VII

Lai izbeigtu pārskatu par sociāldemokrātisko skolo-

tāju biroja darbību, aplūkosim tūdaļ šī biroja sarīkotās

nelegālās skolotāju konferences un to lēmumus.

Kā jau agrāk aizrādīts, 1906. g. jūnijā Rīgā notika

nelegāla sociāldemokrātisko skolotāju konference, kurā pie-

dalījās 60 skolotāji (daži gan nebija īsti skolotāji). Sapulci

vadīja K. Dēķens, un tā vispirms nodarbojusies ar soc-

dem. skolotāju organizācijas taktikas noteikšanu un pie-

ņēmusi ari dažas rezolūcijas. Tā nolemts, ka jaunās pro-

gramas ievešana tautskola jāturpina; 2) skolo-

tājus joprojām vajagot organizēt sociāldemokrātiskā strād-

J ) P. Birkerts 1905 g. revolūcijā cietušie Latvijas skolotāji

215-222. lpp.

J. Akuraters — „Dienu atspidumi". Revolūcijas atmiņu

grāmata 1904. g.

Kr. Bachmanis — ~1905. gada revolūcijas cīņu nn sodu die-

nās." 1927. g. Revolūcionārā kustība Latvijā I. 1927. g.

Krievijas valsts domes stenogramas par soda ekspedīciju
darbību Latvijā.

Daudzi raksti 1906. un 1907. g. laikrakstos v. t. t.

2 ) Šāds lēmums varēja skolotājiem ļoti kaitēt. A. V.
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nieku partijā; aizbēgušo un atstādināto skolotāju vietas

jāaizsargā no mantkārīgiem vietu meklētājiem. Tālāk kon-

ferencē ziņots par reakcijas upuriem: nošauti 22, nokauti

3, miruši 3, no vietām atlaisti 15, izsūtīti 12, aizbēguši
118 skolotāji. Nodedzinātas 6 skolas un sadedzinātas man-

tas 16 skolotājiem. 1) Konference uzdeva birojam izlaist

uzsaukumus skolotājiem un pagasta valdēm, šiem uzsau-

kumiem šāds saturs:

I. „V isi c m tautskolotājiem. Š.
g. jūnija

mēnesī noturētā sociāldemokrātisko skolotāju konferencē, kurā

piedalījās 60 biedru, pārspriežot, starp citu, jautājumu par po-

litiskā cīņā cietušo skolotāju vietu ieņemšanu, tika pieņemta

sekojoša rezolūcija: Reakcijai iestājoties, daudzi skolotāji, kas

novembra kongresā (1905. g.) līdz ar citiem zvērēja uzticību

revolūcionārai cīņai, pie pirmās sadursmes ar ienaidnieku aiz-

mirsuši savus solījumus: daži ieņēmuši savu vajāto biedru

vietas, daži aizdzinuši viņu ģimenes un saņem savu cietušo

biedru nopelnīto algu, daži denuncējuši un nodevuši savus

biedrus, pat spiegojuši un vadījuši soda ekspedijas.

Visus tos, kas ieņēmuši savu vajāto biedru vietas, kon-

ference uzaicina bez kavēšanās tās atstāt, daļu no saņemtās al-

gas atmaksāt cietušiem biedriem, pie kam tiem, kas vietas

ieņēmuši bez priekšgājēja ziņas un piekrišanas, izsaka stingru

rājienu. Pret spiegiem un denunciantiemkonference ieteic uz-

stāties ar visbargākiem līdzekļiem. Konference izsaka savu

rājienu Baltijas un Valmieras semināru kursu beigušiem

audzēkņiem kā streiklaužiem un brīvības cīņas nodevējiem un

uzaicina pagastu, kā arī citas sabiedrības nedot vietu šiem

skolotāju kolēģijas atkritumiem. Pamatojoties uz šo konferen-

ces lēmumu, Latvijas sociāldemokrātisko skolotāju birojs uz-

aicina visus, no janvāra 1906. g. sāķot, vietās tikušos skolotā-

jus izskaidrot birojam: 1) kādā ceļā vieta tikusi vakanta; uz

kā iniciatīvi notikusi skolotāja vēlēšana; 3) kādi motīvi pa-

mudinājuši vietu saņemt; 4) kādos sakaros vietas saņēmējs ar

priekšgājēju; 5) kādi pārgrozījumi algas nosacījumos, un cik

lieli ieņēmumi. Paskaidrojumi iesniedzami līdz 1906. g. augus-

tam tieši birojam un, ja tiešu sakaru trūkst
— progresīvo

laikrakstu redakcijām, pie kam uzaicina pie laika iemaksāt

birojam ar vietu ieņemšanu biedriem atņemto algu, vai ari

uzrādīt kvītes par priekšgājēju pabalstīšanu.
11. Visām pagastvaldēm. Pamatojoties uz kon-

ferences lēmumu, Latvijas sociāldemokrātisko skolotāju birojs

0 Šīs ziņas nav pilnīgas. A. V.
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uzaicina to pagastu valdes, kuru skolotāji cietuši no reakcijas:

1) izmaksāt apcietinātiem, atvaļinātiem vai aizbēgušiem sko-

lotājiem pilnas algas; 2) viņu vietāsneieņemt citus skolotājus; 3)

nobendēto biedru vietās, kā ari tanīs skolās, kūpas nākušas

vakantas normālā kārtā, neieņemt par skolotājiem spiegus, kā

arī streiklaužus, kas šinī gadā beiguši Baltijas un Valmieras

semināra kursu."

Ar šiem diviem uzsaukumiem soc.-dem. skolotāju bi-

rojs deva ziņu, ka viņš atkal darbojas. Uzsaukumus izpla-

tīja gandrīz visur tur, kur bija iespējams izplatīt nelegālo

presi, kā „Cīņu" v. t. t. Tā 1906. gada otrā pusē visur

dzirdēja runājam, ka tiem skolotājiem, kas ievēlēti aizbē-

gušo vietās, tās jāatstāj un jāmaksā alga atpakaļ cietu-

šiem, pretējā gadījumā sagaidāmas represijas. Daži sko-

lotāji saņēma draudu vēstules, bet sociāldemokrātiskos laik-

rakstos vairākkārtīgi tika iespiestas korespondences par sko-

lotājiem „nodevējiem", „provokātoriem" v. t. t. Bieži iz-

rādījās, ka ziņojumi nepareizi un ar redzamu personīgas

nesaticības nokrāsu. Tomēr biroja darbība bija stipri sajū-

tama un nenoliedzami, ka birojs terorizēja dažus skolotā-

jus. Bet reakcija gāja tālāk, līdz beidzot ne skolotāji, ne

pagasta valdes nelegālā biroja uzsaukumiem vērību vairs

nepiegrieza.

Tanī pašā 1906. gadā soc.-dem. skolotāji noturēja vēl

divas nelegālas konferences, — oktobra sākumā un no-

vembra vidū. Abas šīs konferences noturētas Rīgā,1) pie
kam oktobrī notika tikai skolotāju rīdzinieku konference,
bet novembra sapulcē bija klāt arī lauku delegāti. Oktobra

sapulcē slepenais skolotāju birojs vispirms ziņoja par savas

darbības panākumiem. Viņš izplatījis starp skolotājiem un

pagastu valdēm jūnija konferencē pieņemtos uzsaukumus,

krājis ziņas, vācis caur listēm naudu un vispāri vadījis

skolotāju sociāldemokrātu darbību un kustību. Kāds Rīgas

skolotājs referējis par Rīgas skolu un skolotāju tā laika

stāvokli. Sakarā ar ziņojumiem pārrunāts jautājums par

~skolu stāvokļa uzlabošanu". Tālāk konference nolēmusi,
ka skolotājiem sociāldemokrātiem jāpiedalās nākošās valsts

l) Kurā ielā un mājā, nav izzināts.
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domes vēlēšanās. Konference ieteikusi birojam ikmēnesi

izdot pa biļetenam (ārpus legālās sociāldemokrātiskās pre-

ses) un kādu legālu pedagoģisku žurnālu. Apsprieda arī

pabalstu izsniegšanas iespējamība un kārtība cietušiem sko-

lotājiem un beidzot nolemts turpmāk sasaukt plašāku kon-

ferenci, kurā piedalītos arī iaukskobtāji. 1) Novembra mē-

neša vidū 1906. gadā notika nelegāla konference, kurā pie-

dalījās arī daži laukskolotāji. Tomēr arī šī konfe-

rence nav bijusi kupli apmeklēta tikai 35 dalīb-

nieki. 2 ) Šai konferencē daudz un diezgan asi debatēts par

to, vai sociāldemokrātiskai skolotāju organizācijai pastāvēt

arī turpmāk, vai, ievērojot laika apstākļus, izvērsties par

interpartejisku profesionālu skolotāju organizāciju. Nolemts,
ka joprojām jāpaliek par sociāldemokrātisku un ar savu par-

tiju ciešos sakaros stāvošu organizāciju. Birojam uzdots

kopā ar latv. soc.-dem. strādn. partijas centrālo komiteju

sastādīt skolotāju savienības, kā partejiskas organizācijas,
statūtu projektu, un kad tas padarīts, sasaukt skolotāju

kongresu šo statūtu apstiprināšanai. Šis kongress sasaukts

1907. gada janvāra pirmās dienās3) un kā pirmā kongresa

diena, rādās, bijusi 5. janvāris. Kongress noturēts Rīgā,

un ziņojums ~Dii:ia Zeit.", kur par kongresa vietu minēta

Pēterpils, uzlūkojams par maldinošu. Kongresā piedalīju-

šies delegāti no visām Latvijas malām, un arī L. S. D.

Centr. komiteja bija sūtījusi savus pārstāvjus. Kongresam

šāda dienas kārtība: 1) ziņojumi; 2) Soc.-dem. skolotāju

savienības statūti; 3) attiecības pret Viskrievijas skolotāju
savienības soc.-dem. frakciju; 4) profesionālās bezparte-

jiskās skolotāju organizācijas; 5) tagadējais moments sa-

karā ar Valsts domes vēlēšanu kampaņu; 6) savienības

taktika: a) attiecībā pret skolu administrāciju; b) pret

vietējām pašvaldības iestādēm; c) pret baznīcu; d) pret

skolotājiem nesociāidemokratiem; c) pret skolotājiem iz-

vajāto biedru vietu ieņēmējiem; f) pret streiklaužiem; 7)

l ) Skat. „Cīņa" te 56. un „Peterburg. Av. Cīņa" JV? 4. 1906. g
a) Skat. „\evas Viļņi" te 4. — 1907. g.
3) Pēc dažām ziņām kongress noticis divas, pēc citām trīs die-

nas, bet pēc „Duna Zeit" ziņojuma no 5.-9. janvārim.



organizācija; 8) skolotāju izglītība, literatūra, kursi v. 1.1. ;

9) skolotāju biroja locekļu vēlēšana.1)

Pirms dienas kārtības apspriešanas kāds „vecs, pie-

dzīvojis skolotājs" teicis īsu apsveikšanas runu. īsumā

viņš aprādījis skolotāju darbības vēsturi un nācis pie slē-

dzieniem, ka skolotājiem jācīnās par tiem pašiem lozun-

giem, par kuriem cīnās sociāldemokrātija. Pieminējuši kri-

tušos biedrus, kurus godinājuši ar piecelšanos no sēdek-

ļiem. Pārejot uz dienas kārtību, viens biroja loceklis zi-

ņojis par skolotāju sociāldemokrātu organizēšanās vēstu-

risko gaitu. Tāļāk cits biroja loceklis devis īsu pārskatu

par biroja kases stāvokli. No 1906. g. aprīļa birojs kā sko-

lotāju organizācija, pēc dažu mēnešu pārtraukuma,, atkal

sācis darboties; līdz 1906. g. beigām kasē ienācis 534

rbļ. 88 kap. No šīs naudas pabalstīti 33 biedri ar 298 rbļ.,
bet 227 rbļ. 88 kap. izgājuši par proklamāciju iespiešanu,

pastu v. t. t. Kasē uz 1. janv. 1907. g. 9 rubļi... No tālā-

kiem ziņojumiem izrādījies, ka, neskatoties uz represijām,

skolotāju organizācija savās riidās skaita 160—170 aktīvus

biedrus. Biroja iespaids ir ievērojams, tikai beidzamā laika

šo iespaidu savā labā sākot izmantot daži tumši elementi,

izspiezdami revolūcijas vārdā no dažiem skolotājiem naudu.

Sakarā ar to arī pārrunāti notikumi, kur dažiem skolo-

tājiem izdarīti teroristiski uzbrukumi (Līvenam, Knaģim).
Uz to birojs atbildējis, ka viņam ar pieminētiem teroristis-

kiem uzbrukumiem nav nekā kopēja. Vēl daži sīkāki ziņo-

jumi, un tad sapulce pārgājusi uz skolotāju savienības

statūtu apspriešanu. Vispirms bijis jāizšķir principiāls jau-

tājums, vai savienībai jābūt sociāldemokrātiskai organizā-

cijai, vai viņai tapt par bezpartejisku profesionālu biedrību.

Pēc tam, kad ticis aprādīts, ka legāla, daudzmaz darbīga

skolotāju organizācija tagadējos apstākļos neesot domājama,

gandrīz vienprātīgi nolemts, ka skolotāju organizācijai jo-

projām jābūt sociāldemokrātiskai, šajā organizācijā iestā-

šoties par biedriem visi tie skolotāji, kas tai pašā laikā

būs arī biedri sociāldemokrātiskā politiskā partijā, tādel

x) Skat. ..Patiesība" 1907. g. 27. janv. num.
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skolotāju savienībai jāuztur visciešākie sakari ar soc.-dem.

partiju. Statūti pieņemti sekojošā veidā:

I. L. S. D. skolotāju savienība ir Latvijas soc.-dem.

partejiska organizācija; tā padodas vadošo partijas iestāžu lē-

mumiem. Profesionālos jautājumos savienība ir autonoma.

11. Savienības mērķi: a) plaša sociāldemokrātisko ideju

propaganda ; b) propaganda un aģitācija kā starp skolotājiem, tā

skolēniem un vadošo partijas iestāžu pabalstīšana propagan-

distu un aģitatoru sagatavošanā; c) cīņa par skolotāju stā

vokļa uzlabošanu un savstarpēju savienības biedru pabalstī-

šanu; d) cīņa par sociāldemokrātisko prasību reālizēšanu

skolā.

111. Par savienības biedri skaitās ikviens skolotājs un

skolotāja, kas atzīst Krievijas soc.-dem. strādnieku partijas

programu, pabalsta savienību ar materiāliem līdzekļiem un pa-

dodas savienības kongresa lēmumiem, kā arī viņas izpildu or-

gānu direktīvām — partijas kongresu lēmumu robežās.

Piezīme: Par savienības biedriem var būt bez sko-

lotājiem arī citas personas (partijas biedri), kas strādā tautas

izglītības laukā.

IV. Savienības zemāko organizācijas vienību sastāda

vietējā savienība (grupa) no 3 līdz 20 personām. Visas katra

rajona savienības (grupas) sastāda vienu rajona savienību.

Rajona savienība izvēl ik no 5 biedriem pa vienam delegātam

rajona padomē, kura pārzin un vada visa rajona darbību.

V. Rajona padome vispārpolītiskos jautājumos padodas

vietējās vispārproletāriskās organizācijas vadošā kolektīva di-

rektīvām, kas ari nosaka rajona padomes (skolotāju) priekš-

stāvniecības normas vadošā kolektīvā.

VI. Augstākā savienības, kā politiskās organizācijas

iestāde, ir vispārējais partijas kongress. Tieši visassavienības,

kā tādas, darbību vada skolotāju savienības kongresi un viņu

izpildu orgāns. Delegāti uz savienības kongresu top vēlēti pa

vienam no katriem 5 savienības biedriem. Kongress top sa-

saukts no savienības izpildu orgāna 2 reizes gadā.

VII. Ārkārtēju jautājumu izšķiršanai, ko Savienības

izpildu orgāns nevar ņemt uz savu galvu, kamēr kongresa sa-

saukšana policejisko apstākļu dēļ ir neiespējama, izpildu or-

gāns sasauc delegātu konferenci, pa vienam no katriem 10

biedriem.

VIII. Savienības izpildu orgāns ir birojs, kas sastāv no

7 locekļiem un top ievēlēts no savienības kongresa.
IX. Savienībai ir priekšstāvniecības tiesības partijas

kongresos un konferencēs.
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X. Ikkatrs savienības biedrs iemaksā savienības kasē

biedru naudu. Biedru naudas lielumu un iemaksāšanas veidu

noteic vietējās savienības organizācijas. 25 proc. no visām

biedru naudām nāk vietējās vispārproletāriskās organizācijas
kasē un 30 proc. skolotāju biroja kasē.

Šie statūti (še atzīmēti ar nenozīmīgiem saīsinājumiem.
A. V.) sapulcē pieņemti vienbalsīgi, un Latv. soc.-

dem. centrālā komiteja tos jau pēc dažām dienām apstip-

rinājusi.)l

Par sakariem ar Viskrievijas skolot, savienības soc.-

dem. Franciju nolemts: ~Sapulce uzdod birojam stāties sa-

karos ar Viskrievijas skolot, savienības soc.-dem. frakciju
un nākošam kongresam dot paskaidrojumus par tāļākām
attiecībām pret minēto frakciju". Tā tad soc.-dem. lat-

viešu skolotāju savienība vēl neiestājās Viskrievijas soc.-dem.

skolotāju frakcijā, tomēr kongress uzdevis birojam, ja tas

atrod par izdevīgu, sūtīt uz soc.-dem. frakcijas (Viskrievi-

jas) kongresiem savus delegātus, kas pie balsošanas to-

mēr nepiedalītos.

Par attiecībām pret profesionālām bezpartejiskam sko-

lotāju organizācijām pieņemta šāda rezolūcija: ~levērojot

to: 1) ka soc.-dem. skolotāju savienības mērķis bez poli-

tiskas cīņas ir arī cīņa par arodnieciskām vajadzībām;

2) ka šai nolūkā var izmantot bezpartejiskās skolotāju sa-

vienības; 3) ka sociāldemokrātiem vispāri jādara attiecīgs

iespaids uz bezpartejiskām organizācijām — skol. savienība

ieteic savienības biedriem iestāties bezpartejiskās arodnie-

ciskās biedrībās, ja šāda iestāšanās būtu noderīga soc.-

dem. skolotāju arodnieciskai organizācijai. Pēdējās bied-

riem jāizstājas no bezpartejiskām organizācijām uz pirmo

partijas vadošo iestāžu pieprasījumu".

Runājot par tagadējo momentu, referents runājis par

Krievijas revolūciju, viņas līdzšinējo gaitu un vēlēšanu kam-

paņu, ko apskatījis no stingri noteikta ~lielinieku" vie-

dokļa. „Mazinieki" „lien.iiekiem" nav oponējuši. Sapulce

uzlikusi savienības biedriem par pienākumu propagandēt

x ) Skat. Ņevas viļņi" 1907. g. 13. febr. num.
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starp skolotājiem nesocialdemokratiem un censties tos ie-

vilkt skolotāju savienībā.

Attiecībā pret izvajātiem skolotājiem nolemts, ka šo

skolotāju vietas var ieņemt tikai pagaidām, līdz izvajāto

pārnākšanai. Vietas var ieņemt ar biroja atļauju. Bez bi-

roja atļaujas var ieņemt tikai tādu izvajāto skolotāju vie-

tas, kas pārgājuši reakcionāru puse. Vietas ieņēmējam

jāpabalsta emigrējušais priekštecis ar zināmu, biroja no-

teiktu daļu no savas algas (10-50 procentiem), šo

pabalstu var iemaksāt birojam, vai tieši emigrantam.

Tālāk sprieduši par streiklaužiem, Baltijas un Valmie-

ras skolotāju semināra audzēkņiem, pie kam izrādījies, ka

daži streiklauži esot „labojušies" un „savu virzienu mainī-

juši", tādēļ sapulce nolēmusi, ka zināmos gadījumos pret

dažām personām izsludinātais boikots var tikt atcelts. Sko-

lotāju savienības organizācijas plānu uzdod izstrādāt bi-

rojam un vietējām organizācijām.

Beidzot birojā ievelēti 7 locekļi un 5 kandidāti. Starp

šiem 7 biroja locekļiem bijuši divi laucinieki.1)

Bez šīs sapulces (kongresa) 1907. gada aprīļa sākumā

noturēta vēl kāda Rīgas soc.-dem. skolotāju rajona kon-

ference, kurā skolotāju savienības Rīgas rajona padome,
kas bija noorganizējusi es pēc jauno statūtu nosacījumiem,

deva pārskatu par savu pirmo darbību. Konference bez

tam spriedusi: 1) par organizāciju un propagandu starp

skolotājiem; 2) skolas literatūru; 3) Vidzemes skolotāju

palīdzības biedrību; 4) par attiecībām pret vispārproletā-
risko Rīgas organizāciju uti 5) par „nakazu" Valsts do-

mes s >c-dem. frakcijai. Par pirmo punktu pieņemta rezo-

lūcija, kas nosaka, ka turpmāk jāpiegriež lielāka biedru

venba aģitācijas un propagandas paplašināšanai plašākas

skolotāju masās. Tāpat jārūpējas par jau saorganizēto

biedru apziņas uzturēšanu. Nosaka arī, ka jādibina īsta

propagandistu kolēģija, kufai jāstāv vispārproletāriskās or-

ganizācijas idejiskā vadībā. Pārrunājot skolu literatūras jau-

tājumu, vispirms aprādīts šīs literatūras trūkums un tad

izteikta vēlēšanās, lai savienība ķertos pie jaunu grāmatu

*) Biroja locekļu vārdi turēti slepenībā.
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izdošanas. Tālāk spriests par kuratora Ļevšina nodomu

izdot neoficiālu pedagoģisku žurnālu, pie kam konference

nolēmusi uzaicināt skolotājus nekādā ziņā nepiedalīties „pie

patvaldības kalpu rediģējamā žurnāla izdošanas", bet to

boikotēt. Par Vidzemes skolotāju palīdzības biedrību ar

balsu vairākumu pieņemta rezolūcija, kurā teikts, ka soc.-

dem. skolotāju savienības Rīgas rajona biedri neieteic

nevienam apzinīgam biedram iestāties Vidzemes skolotāju

palīdzības biedrībā.1) Kas spriests par attiecībām pret Rīgas

vispārproletārisko organizāciju, nava zināms. Beidzamā die-

nas kārtības punktā — skolotāju savienības biroja izstrā-

dātais ~nakazs" Valsts domes soc.-dem. frakcijai — izteikta

konferences solidaritāte ar domām un aizrādījumiem, kas

izteikti ~nakazā". „Nakazs" stāstīja par tautskolu bēdīgo
stāvokli un tiem spaidiem, kādiem padoti tautskolotāji reak-

cijas laikā — pēc 1905. gada.

26. aprīli 1907. gadā Vidzemes skolot, palīdz, biedrība

nolēma radikāli pārgrozīt savus statūtus v.i pārvērsties

par vispārēju profesionālu Latviešu skolot, biedrību. Sa-

karā ar to soc.-dem. skolotāji kādā konferencē, kura no-

turēta 1907. g. rudenī, 2) nolēma likvidēt savu organizāciju

un iestāties jaunradītā Latviešu skolotāju biedrībā.3) Tā

tas arī notika. Skolotāji sociāldemokrāti Latv. skolotāju
biedrībā drīz vien uzņēma vadošo lomu, kas jo gaiši pa-

rādījās īpaši tanī laikā, kad K. Dēķe.is naca par šīs biedrī-

bas priekšsēdētāju. Saprotams, L. s. biedrība, kā bezpar-

tejiska profesionāla" un pie tam legāla organizācija, ne-

varēja darboties oficiālā kontaktā ar L. S. D. partiju, bet

vispārējos vilcienos partijas darbību tomēr varēja sekmēt.

*) Bet drīz pēc tam skolotāji sociāldemokrāti sāka šo biedrību

iekāpt. A. V.

2) Ziņas par šīm nelegālām soc.-dem. skolotāju konferencēm,

tāpat kā par agrākām, esmu ievācis gan no vairākiem šo konferenču

dalībniekiem, gan arī ņēmis no legāliem un nelegāliem laikrakstiem

un proklamācijām. Apskats tomēr nav gluži pilnīgs, galvenais, trūkst

dažu faktisku ziņu par konferenču vietu, prezidiju, pilnīgi noteiktu

laiku (mēnešdienu) v. 1.1., bet šīs ziņās arī gan, rādās, vairs nevarēs

ievākt. A. V.

3 ) Par šo biedrību rakstīsim turpmāk.



Tā izbeidzās sociāldemokrātisko skolotāju nelegāla or-

ganizācija un tās vadītās konferences.

Kā redzējām, nelegālais skolotāju -sociāldemokrātu bi-

rojs un tā rīkotās konferences vismaz rādīja, ka rīkojas

sparīgi un solīja dot arī dažus panākumus. Sociāldemo-

krātija vēl joprojām cerēja uz revolūcijas atjaunošanu, gai-

dīja, ka Valsts domes kreisās frakcijas gūs kādas' sekmes

un sacels jaunu politisku vētru.

VIII

Atgriezīsimies vēl pie 1905./6. gada skolu darbī-

bas notikumiem. Jau agrāk aprādīts, ka kurators Uļjānovs
1905. gadā bija it kā apjucis un nekādus rīkojumus, kas

rādītu administratora varas funkciju pildīšanu, viņš nedeva.

Tikai 1905. gada 9. decembri, kad jau bija jūtama reak-

cijas vara, UJjānovs ar rakstu Nr. 10132/3 griezās pie
Vidzemes un Kurzemes laukskolu skolu virskomisijām ar

šāda satura rakstu: Mācības apgabala vaidei nācis zināms,

ka latviešu sociāldemokrātu partija, lietodama draudus un

spaidus, pretēji likumīgiem noteikumiem, pavēlot taut-

skolās mācības kārtot tikai latviešu valodā un viscaur pēc

jaunām programām, ko šī partija esot sastādījusi, izslēdzot

pavisam no skolu mācībām reliģiju. Caur saviem aģen-

tiem šī partija arī noteikusi skolotājiem ignorēt tautskolu

inspektorus. To ievērojot, lūdzu Virskomisiju caur apriņķu
un vietējām skolu komisijām dot rīkojumu pagastu valdēm

un visiem skolotājiem, ka gadījumos, kad tiks pārkāpti

likumīgie noteikumi kā mācību valodas, tā programu ziņā,

vainīgās skolas taps slēgtas un ari pārtrauktas valsts pie-

maksas šīm skolām, kur tādas būtu noliktas.

Vidzemes guberņas laukskolu virskomisija atbildēja
kuratoram 1906. gada janvārī 1) un, lūk, kā: „Virskomisija,
ar kuras ieskatiem pilnīgi sakrīt prasība tautskolās mācības

sniegt mātes valodā, tomēr neatrod par iespējamu šinī

gadījumā dot kaut kādus rīkojumus ne pagastu valdēm,

J) Kurzemes virskomisijas atbildi neesmu atradis. A. V.
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jo tās pakārtotas zemnieku lietu komisāriem, ne arī taut-

skolotājiem, jo, kopš šejienes skolu pārvaldes reorganizā-

cijas, valdības orgāni, īpaši tautskolu inspektori, iedves-

moja skolotājus turēties vienīgi pie izglītības ministrijas'

pārstāvju rīkojumiem. Pie tam virskomisija piebilst, ka,

kauču gan, kā tas viņai zināms, dažās skolās patiesi mā-

cības notiek pēc minētām revolucionārās partijas progra-

mām, tomēr valdība vēi nevienu skolu nav slēgusi". l)

Ka šinī gadījumā vāciskā skolu virskomisija veikli at-

spēlējās" kuratoram par agrāko laiku viņas prestižam no-

darītām pārestībām, tas nenoliedzami. Kurators Uļjānovs

ar savu nenoteiktību un bezdarbību neguva piekrišanu ne

pie valdības, ne sabiedrības. Jau 1904. gadā ~statssekret-

ārs" A. N. Kulomzins'-') savā apcerējumā par tautskolu

iekārtošanu Krievijā aprādīja,3) ka Baltijā skolu skaits sa-

mazinājies. Viņam atbildēja ne pats kurators, vai viņa

palīgi — mācības apgabala inspektori, bet tautskolu di-

rektors A. Viļjevs, kas īpašā pielikumā pie 1905. g. cir-

kulāriem (4./5. sakopojuma) aprādīja, ka A. Kulomzina dati

ir nepareizi. Piemēram, K. bija uzrādījis, ka 1885. gadā
Vidzemē laukskolās bijis 125.160 skolēnu, kauču gan šis

skaits faktiski bija tikai 76.124. Kļūda tā, ka K. bija

ņēmis vāciskās skolu virsvaldes datus, kur pie ~skolēniem"

pielikti arī tā sauktie „atskolnieki", t. i., jaunieši, kas

pēc pagastskolas kursa beigšanas gāja dažas nedēļas „at-

skolā", lai līdz iesvētīšanai neaizmirstu skolā iegūtās mā-

cības, īpaši reliģijā. Tāpat Kulomzinam bija misējies ar

dažiem citiem datiem. Te nu A. Viļjevam vajadzēja šo

to koriģēt, bet arī principā censties aizstāvēt pārkrievošanas
laika skolas.

1) Oriģināls IVA.

2) A. N. Kulomzins jau 1902. g. izdevumā „GraTHCTHHecKiH

cBtAeHiH no HanaAbH. o6pa3oßamH bi> PoccificKOH HMnepin" (B. 111 rAaßa

VI) operēja ar Baltijas muižniecības datiem, kas bija tā sastādīti,

lai pierādītu tautas izglītības pagrimšanu Baltijā.

• ) A. H. KyAOM3HHTt> HaļaAbHOH UIKOAbI BT> PoCciH.

C.-rieTep6ypnb 1904. 71. v. t. t. lpp.
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Bet ar to vien nepietika. Kā jau agrāk aprādījām,

1905. g. 10. maija Ministru komiteja arī operēja ar muiž-

niecības datiem un tāpat konstatēja, ka Baltijā samazi-

nājies skolu, skolotāju un skolēnu skaits. Te jautājums

bija stipri nopietnāks, jo Ministru komitejas atzinumam

bija visai lieta un oficiāla nozīme. Bet atkal pret šo at-

zinumu runāja ne kurātors Uļjānovs, bet tas pats A. Viļ-

jevs un trīs viņam padoti tautskolu inspektori: M. Popovs,

V. Pravdins un M. Uspenskis, pie kam šoreiz neoficiālā

brošūrā. 1) Arī brošūras autori parakstījās kā vienkārši

pilsoņi, bez amata apzīmējumiem.

Vispirms A. Viļjevs, kas bija šīs brošūras īstais au-

tors, aprādīja, kamdēļ nākusi 1885. g. skolu reforma. Kad

Baltijas tautskolas no iekšlietu ministrijas nodotas izglī-

tības ministrijas virskundzībā — vajadzējis Baltijas taut-

skolas atņemt muižniecības nelabvēlīgam iespaidam. Ja

Mnistru komiteja, operēdama ar muižniecības datiem, kon-

statējusi, ka skolu skaits 1886. gadā Vidzemē bijis: 123

draudzes un 974 pagastskolas, bet 1904. g. 111 draudzes

un 826 pagastskolas, tad šādi dati, kā aprādīja Viļjevs,
nedodot noteiktu ainu par izglītības stāvokli. Vispirms

47 draudzes un pagastskolu vietā nodibinātas 47 ministijas

skolas, kas parasti bija klašu un skolēnu skaitā stipri lie-

lākas par agrākām draudzes un pagastskolām. Piemēram,
Vietalvas draudzes skolā pirms tās pārvēršanas ministrijas
skolā mācījušies 20 skolēnu, bet, pārvēršot to ministrijas
skolā — pāri par 100 skolēnu. Bez tam pēc 1887. g. muiž-

niecība slēgusi gandrīz visas muižas skolas, kas1 arī 1886.

g. ierēķinātas 974 skaitā. Un vispāri, ne skolu, bet klašu

un skolēnu skaits salīdzinājumos jāņem vērā, jo, kā jau

agrāk pieminēts, dažas mazas skoliņas pārkrievošanas laikā

valdība apvienoja, iai rastu iespēju noorganizēt labākas

skalas. Statistiskie dati, kādus uzdevis A. Viļjevs, par Vid-

zemi, bija šādi:

l
) O noAOJKeHiH HanaAbHaro HapoAHaro o6pa3oßaHia bt> IIpH6aA-

TĪHCKOM'b Kpa-b. Flo noBOAy atypHaAa KoMHTeTa Mhhhctpobtj 10 Man

1905 r. PHra 1906.



1886. g. 1806 luterāņu pagasta, muižu un draudzes

skolas ar 75.718 skoiēniem.

1904. g. 1769 luterāņu pagasta, muižu un draudzes

skolas ar 90.817 skoiēniem.

Tā tad skolu skaits samazinājies par 37 (slēgtās muižu

skolas v. t. t.), bet skolēnu skaits pieaudzis par 15.099,

t. ir par 2000. 1)

Par visu Rīgas mācības apgabalu šie skaitļi bija šādi:

1886. g. 3007 skolas 2) ar 132.867 skolēniem.

1904.
„

2977
„ „

157.935

Tā tad skolēnu skaits pieaudzis par 25.068, t. ir 19°/o.

Bez tam, kā A. Viļjevs aizrāda, jāņemot vērā arī daudzās

privātās II un 111 šķiras skolas, kas pārkrievošanas laikā

lielā skaitā nodibinātas un kurās iestājās obligātoriskas

izglītības gados esoši bērni.

Tālāk A. Viļjevs konstatē tautskolu uzturēšanas iz-

devumus, ko rāda īpaša tabula (skat. 110. lpp.).

Šai tabūlā ietilpināta visu tautskolu uzturēšana ka

pilsētās, ta iaukos. Sakarā ar to arī prāvās skolas naudas

sumas.

Ka izglītības līmenis vispāri Baltijas guberņās pār-

krievošanas laikā nebija samazinājies, tur A. Viļjevam
varam piekrist. Pat piekritīsim arī tam, ka skolu stā-

voklis nelielā mērā progresēja. Tomēr nenoliedzams taču

arī tas, ka šis progress bija visai niecīgs, samērā ar to,
ko mūsu skolas būtu sasniegušas, ja pārkrievotāji tik ne-

kautrīgi nedzītos vienīgi iekalt krievu valodu, atmetot no-

vārtā vispārējo tautas izglītību. Pazīstot labi pārkrievo-

šanas laikmeta skolas, jāliecina, ka vācu muižniecības pār-

krievotājiem izteiktie apvainojumi bija ar nolūku pārspī-

lēti un tendenciozi, bet vēlreiz atkārtojam: visumā pār-

krievošanas laikā mūsu tautskolas, ja arī bija labākas, nekā

līdz 1885. gadam, bet nebija tik labas, kādas varēja but

un arī būtu, ja tās nepataisītu par krievināšanas iestā-

dēm, bet ļautu tām brīvas attīstības iespējas. Luk, šinī

l ) Skat. arī IV. 463. lpp.
ž) Pie pareizas statistikas vajadzēja dot arī klašu skaitu. A. V.
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ziņā pārkrievotāji vēsturiski visai noziegušies, bremzējot

latviešu un igauņu tautas attīstību.

A. Viļjevs, savu pārskatu nobeidzot, ļoti pareizi kon-

statē, ka Ministru komiteja galu galā esot

daudz izrunājusies, bet faktiski neko prin-

cipiāli negribot grozīt, bet ja ar jaunu liku-

mu še Baltijas guberņās skolu iekārtu gro-

zīšot, tad esot labi jāpārliek, vai derīgi at-

griezties pie tā stāvokļa skolu pārvaldes,
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kāds bijis līdz 1885. gadam, īpaši ievērojot vāciešu

un latviešu savstarpējās attiecības. Kas zīmējas uz pašu

brošūras autoru — A. Viļjevu, tad jākonstatē, ka arī viņš

1905. g. ~cietis savā pārliecībā", jo šinī brošūrā atzīst,

ka Baltijas tautskolām vajaga gan reformu. 1905. gada

kustībā it kā idejiski „cietušais" A. Viļjevs nav Lavrovska

laika, bet nav arī, kā turpmāk redzēsim, pēcrevolūcijas

(1907./8. g.) Viļjevs. Tā 1905. g. revolūcija sašķobīja pat

visstingrākos pārkrievotājus, pie kam daži atzina par pa-

reizāku atstāt Baltiju un atgriezties Krievijas guberņās. 1)

Šinī pat laikā, kā jau agrāk minēts, Baltijas muižnie-

cība un vācu garīdzniecība loloja cerību atgriezt skolas

un to pārvaldi pie vecās „labās" kārtības. 1905. g. 10.

maijā Ministru komiteja taču bija atzinusi pārkrievošanas
laika skolu pārvaldes aparātu par nederīgu. Vidzemes

muižnieku, baronu Volfu jau laikraksti atklāti dēvēja par

Rīgas mācības apgabala kuratoru. Muižnieku konventi un

landtāgi steidzīgi gatavoja jaunu skolu likuma projektu,

bet līdz tā pieņemšanai ieteica pagaidām atjaunot 1875./70.

gada tautskolu likuma un noteikumu spēku. Vietējo val-

dības iestāžu preses orgāns „Rižskij Vestņik", kas bija
labi informēts par valdības nodomiem, sāka izteikt bažīgus

spriedumus: Tērbatas Universitātē, Rīgas politechnikumā

un visās vietējās skolās vācu muižniecība gribot atgriezt

veco kārtību — apmēram tādu, kāda bija līdz 1885. ga-

dam.2) Ka muižniecības iespaids Pēterpilī pieauga, tas bija
vērojams no soda ekspedīciju darbības, kurās baroni un

viņu dēli bieži vien bija faktiskie rīkotāji. Latvieši un

igauņi tagad valdības un īpaši ķeizara galminieku acīs

bija ļoti kompromitēti — muižnieki taču tur stāstīja, cik

ķeizara bildes saplosītas, cik reiz kliegts „nost ar pat-

valdību un Nikolaju II". Vispāri latviešus nostādīja kā

1 ) Bijušais tautskolu inspektors V. Popovs 1907. gada 25. janv.

pārcēlās uz Čerepovecas skolotāju semināru un aizbraukdams teicis:

„Laimīgs gan jūtas katrs īsts krievs, ja tiek projām no Baltijas..."

(Inspektora Šatālova nostāsts sarunā ar mani. A. V.) Arī pats Ša-

talovs vēlāk nokratīja Baltijas pīšļus no savām kājām.
2) ..PHJKCKiči BtcTHHK'b" 1906. g. 15. num., „Mūsu Laiki"

1906. g. 29. num.

111



visneuzticamākos pavalstniekus, kas gribot nodibināt savu

republiku v. t. t. Tā tad Baltijas muižniecībai bija izdevība

mēģināt atgūt savu varu, lai valdītu kā vecos laikos.

Kā Vidzemes gubernators Zvegincevs Baltijas vāciešus

slavēja un aizstāvēja pie valdības, tas jo skaidri redzams

no viņa ziņojuma ķeizaram: 1) ~Es nebūtu izpildījis savas

sirdsapziņas balsi, ja noklusētu Vidzemes muižniecības

priekšzīmīgo izturēšanos 1905. gada revolūcijas laikā; tāpat

jāliecina par Rīgas vācu tautības pilsoņu priekšzīmīgu iz-

turēšanos. Kad pietrūka policijas spēku, muižniecības mar-

šals deva gubernatora rīcībā neprecētos vācu dēlus, lai

tie stātos brīvās policistu vietās" (Tie bija tā sauktie „goda

policisti". A. V.). Turpretim par latviešiem Zvegincevs

runā ~draudoši": viņi esot nacionālisti, bet skolotāji sa-

indēti ar revolucionārām tieksmēm, latviešu prese pārkrie-
vošanas politikas pretiniece; visas latviešu avīzes (Vidzemē
iznākot: 9 krievu, 36 vācu, 20 latviešu un 16 igauņu laik-

raksti) izplatot nacionālās īpatnības ideju un naidīgi iztu-

raties pret muižniekiem.

Gubernators arī mazliet „denuncē", jo saka, ka, iz-

ņemot vienu (domāta ~Rīgas Avīze". A. V.), visas lat-

viešu avīzes esot sociāldemokrātiskas. Skolu reformā Zve-

gincevs prasa ~īstu pārkrievošanu". Bet tā kā latvieši

spējīgi labi iemācīties krievu valodu un runāt pat bez

„akcenta", tad ar savām vispārējām spējām viņi varētu

x) Šis ziņojums par 1903. g. revolūcijas izcelšanos un tās norisi

rakstīts tikai 1910. gadā, kad- valdība cilāja dažādus Baltijas likum-

projektus. Zvegincevs savā ziņojumā ķeizaram dod attiecīgu noska-

ņojumu gan par skolu reformu, gan zemstēm. Zīmīgi, ka Zvegincevs

skumst, līdzīgi vāciešiem, ka ģenerāļa Orlova soda ekspedicija nav

ielaista Rigā. Zveginceva ziņojuma noraksts glabājas Igaunijas valsts

archivā, bet par to savā laikā referēts arī latviešu presē (Jaun. Zi-

ņas" 1930. g. 79. num.).
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noderēt lekškrievijas guberņām, bet uz še-

jieni vajadzētu atpludināt krievus. 1)

Tā viss plašais Zveginceva ziņojums uzrakstīts lab-

vēlīgā noskaņojumā vāciešiem un naidīgā latviešiem-iļgau-

ņiem. Zīmīgi, ka Zvegincevs, līdzīgi vairākiem citiem pār-

krievotājiem, nelabvēlīgi atsaucās arī par pareizticīgiem lat-

viešu mācītājiem — arī tiem nevarot uzticēties.

Te jāpiezīmē, ka krasā pārkrievošanas laikmetā krievu ad-

ministratori gan centās pareizticīgās draudzes paplašināt
un vairot, tomēr vairs neapmierinājās ar latviešu pareiz-

ticīgo garīdznieku parasto lojālo izturēšanos pret krievu

valdības nodomiem, bet prasīja, lai viņi pilnīgi atsakās no

savas tautības.2)

Tā vācieši ar augstu krievu ierēdņu palīdzību pēc

1905. gada centās pierādīt ķeizaram savu lojalitāti. No

otras puses — spilgti strādāja arī vācu prese.3)

X J Še Zvegincevs skar- latviešiem bīstamu momentu, par ko do-

mājuši arī citi pārkrievotāji, t. ir latviešu aizplūdināšanu uz Krie-
viju. Tāda rīkošanās mūsu dzimtenē bija daudz bīstamāka par tau-

tas krievināšanu (skat. arī IV, 465. Ipp.)
2) Te jākonstatē paralēle ar vāciešu rīcību — arī viņi necieta

latviešu (luterāņu) mācītājus, ja tie turējās pie latviešiem; prasīja
pilnīgu piesliešanos vāciešiem. Tā vācieši labi cienīja pārvācojušos
latviešu mācītājus: Veidi (Vītolu), Sakranoviču, Neikenu, Dzīrni,
Auningu v. c, bet necienīja: K. Kundziņu, Jendi, Irbi, Maldoni,
Olavu-Plutti, L. Bērziņu, L. Adamoviču v. c. Tā tad īstie krievi

darīja tāpat — ja kāds pareizticīgais mācītājs palika ari latvietis —

tam uzticību nedāvāja: „A BCe-TaKH bm Aa-rbiiirb"— bija novērtējums.

;i) Minchenē 1906. g. izdots kāds rakstu krājums „Die deu-

tschen Balten" (I. F. Lehmann Verlag), kam vācu dzejnieks E. F. Vil-

denbruchs devis ievaddzejoli, kurā atrodami šādi uz latviešiem un

igauņiem zīmēti panti:

„Ihr Toren und Narren, die Ihr vvāhnt,
Ihr konntet den Geist mit der Faust vertreiben;
Wie die Sonne über der Erde bleibt,
Wird der deutsche über Euch sein und bleiben

Es wird kommen der Tag, und mit dem Tag
Zu seinem Land wird der Deutsche kommen

Und wieder sich nehmen mit ziirnender Hand,
Was raubende Hānde ihm heute genommen.

Wenn Recht der Menschheit dann wiederkehrt

Und neue Frucht der zertretenen Erde,
Dann vverdet Ihr steh'n mit hāngendem Haupt
Eine schuldbevvusste, zitternde Herde."

113

8



Vācijas laikraksti, brošūras un rakstu krājumi pēc

1905. gada nekautrīgi apsūdzēja latviešus visādos ~nāves

grēkos", kas esot bezdievīgi nodarīti vācu ciltsbrāļiem Bal-

tijas provincēs. Minchenes rakstu krājums „Die deutschen

Baļten" cirkulēja Baltijā un bija izplatīts arī starp krie-

viem, un dažas reakcionāras krievu lapas pat atstāstīja šī

krājuma rakstus. Gandrīz visos rakstu krājumos, bet arī

atsevišķos avīžu artiķeļos pieskārās arī Baltijas skolu poli-

tikai, pie kam aprādīja, ka viss bijis labi līdz 1885. gadam,

bet tauta samaitāta pārkrievošanas laika skolās. Krieviskie

semināri devuši revolucionārus skolotājus, kas savukārt sa-

maitājuši jaunatni, — jo sludinājuši nepaklausību agrākām
autoritātēm (t. i. vāciešiem), bet tanī pat laikā aģitējuši

ari pret krievu valdību un īpaši ķeizara varu.

1906. gada sākumā tepat Rīgā, Jonka-Polievska ap-

gādībā iznāca brošūra ~Am Scheidevvege — Politische

Betrachtungen zur heutigen Lage des Deutschtums m den

baltischen Provinzen". Autors nav savu vārdu uzdevis.

Šī brošūra par latviešiem un igauņiem runā kā par ļaudīm,
kas pēc 1905. gada revolūcijas vairs nepelna nekādu žē-

lastību. Vācieši gan 1710. gada padošanās līgumā ar caru

Pēteri I esot uzņēmušies garantiju arī par lat-

viešu un igauņu uzticību (!) Krievijas mO-

narcham, bet tagad šīs tautas esot uzticību

lauzušas, un vācieši atsakoties viņus turp-
māk aizstāvēt. Vispāri vācieši vairs par viņu uzti-

cību negribot garantēt. Ja kādi latvieši un igauņi tomēr

gribot turēties kopā ar vāciešiem, tad viņiem bez kā-

diem noteikumiem jāatmet sava tautība. Au-

tors nepārprotami pasaka, ka vāciešiem šai zemē jābūt
valdošai tautai un cieši jāturas pie savām privilēģijām,
kādas viņiem kā līdzīgiem kontrahentiem pienākoties sa-

skaņā ar 1710. gadā. panākto nolīgumu ar caru Pēteri I.

Nekāda atkāpšanās no savām tiesībām. ~Wir haben zu

bleiben, bis uns eine hohere Macht oder das deutsche

Volk von dieser Kulturposition abberuft.. Ne vācie-

l ) Tā arī bija —šī atsaukšana notika 1939. gadā.
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šiem vajagot meklēt modus vivendi ar latviešiem un igau-

ņiem, bet esot skaidri jāparāda, ka tas ir latviešu un

igauņu pienākums. Ja vācieši, šo zemi kolonizēdami, butu

centušies izdarīt pārvācošanu, tad tagad no latviešiem un

igauņiem ne spalviņas nebūtu atlicies.

Šai brošūrā izpaužas tāds vācu lepnuma un iedomī-

bas gars, ka grūti pavisam iedomāties, kā lai latvieši un

igauņi savā zemē sadzīvo ar šejienes vāciešiem. Tā bija

dzimtbūšanas laika kunga runa ar savu vergu. Varam

nojaust un noprast, cik lielā mērā šīs brošūras autors

iedomājies, ka pēc 1905. gada revolūcijas latvieši pazau-

dējuši vai visas cilvēcīgās tiesības, un ka Baltijas vācie-

šiem pienācis īstais laiks pilnā mērā atjaunot savu val-

dību un kundzību šai zemē.

Bet tanī pašā laikā krievu un latviešu laikraksti brī-

dināja krievu cara valdību nepārsteigties ar lielas uzti-

cības došanu Baltijas baroniem un nenodot tautas izglī-
tības vadīšanu vācu rokās. Aprādīja, 1) ka nav taisnība ap-

galvojumiem, ka pirms pārkrievošanas laikmeta šejienes
skolas būtu sasniegušas ievērojami labu stāvokli; pavisam
otrādi — tās stāvējušas ļoti zemu, bijušas galvenā kārtā

katķisma un bībelstāstu iekalšanas iestādes, bet vispārējās

zinības mācītas ļoti maz, vai pat nemaz. Kad 1906. gadā

Leipcigā iznāca kāda Baltijas vāciešu sarakstīta brošūra

„Wir Balten",2) kas tāpat propagandēja vācu varas iz-

platīšanu Baltijā gan ne atgrūžot, bet pievelkot sev lat-

viešus un igauņus, un nodaļā „Letten und Deutsche" ie-

teica ievest Baltijā no Vācijas „jaunus spēkus", t. i. ko-

lonistus, lai tā galu galā vāciskums še no jauna nostip-
rinātos; beidzot pateica arī vācu rezumē: varbūt tad iz-

dosies veikt to uzdevumu, ko mūsu priekšteči nav vei-

kuši — latviešus pārvācot — „vieleicht gelingt es

uns dann noch die Aufgabe, vvelche unsere

Vorvāter nicht erfūllt haben, zu erfullen,
nāml i c h die Le 11c n zv germani s i c re n"

— tad

1 ) „Mūsu Laiki" 1906. g. 29. num.

2) „Wir Balten" Herausgegeben von Egon Kirschstein und

Valerian Tornias. Leipzig, 1906.
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šos nodomus tūdaļ plaši atstāstīja arī krievu prese, l ) „No-

voje Vremja" neizslēdzot. Tas jau meta dažu tumšu i:iu

uz Baltijas vāciešu turpmākiem nodomiem, īpaši skolu lie-

tās. Brošūrā taču bija arī apgalvots, ka vācu kut nira

tautā —
latviešos

— iespiedīšoties un uzvarēšot pēdējā

laikā uzspiesto krievu kultūru (61. Ipp.). Viss tas darīja
krievus uzmanīgus un visai apdomīgus pret vāciešu cen-

tieniem. ~Rižskij Vestņiks" atklāti sāka apkarot vietējo

vāciešu piedalīšanos soda ekspedīciju rīkošanā. Tā šī

avīze ar īgnumu atstāstīja gadījumu Zaļenieku pagastā,

kur, kad krievu zaldāti vi.ci aājušies nošaut zemniekus,

vācu junkuri paņēmuši zaldātu šautenes un nošāvusi ne-

laimīgos.)2 Tāpat avīzes pretojās mužnieku prasībai, lai

valdība samaksājot par visiem revolūcija vāciešiem nodarī-

tiem zaudējumiem. 3 ) Pastāstīja, ka ģenerālgubernators So-

logubs 1906. g. 5. janvārī telegrafējis ministru preziden-

tam grafam Vittem, ka 46 Cēsu apriņķa pagastu pārstāvji

ieradušies Cēsīs pie ģenerāļa Šifa,4) izteikuši padevības

apliecinājumu, nodziedājuši valsts himnu un saukuši ķei-

zaram „urrā". Šāda telegrama nepatikusi muižniecībai, jo

viņa savās dusmās gribējusi, lai visus latviešus atzīst par

ķeizara ienaidniekiem. „Rižskij Vestņiks" arī rakstīja, ka

vācu mācītāji esot sastādījuši revolucionāru sarakstus un

tos nodevuši soda ekspedīcijām, 5) kā arī pastāstīja šādu

atgadījumu: kāds pareizticīgo skolotājs Jansons arestēts

par piedalīšanos kādā mītiņā, kurā (viņa vadībā) vecāki

nolēmuši, lai turpmāk bērnus skolā mācot latviešu valodā.

Soda ekspedicīcijas priekšnieks ģenerālis Bezobrāzovs at-

zinis, ka par „šādu vainu" skolotājs nav kara lauka tiesā

sodāms. Kad ģenerālis aizbraucis, vācu oficieri (viņi ru-

nājuši vāciski) noturējuši lauku kara tiesu, kas nolēmusi

Jansonu nošaut. Lēmums tūdaļ arī izpildīts. 6 ) Vēl atzī-

l ) Phjkckih B'bcTHHK'b" 1900. g. 45. num.

~) „Phjkcklh BkcTHHK'b" 1906. g. 13. num

:!) Ibid. 8. num.

') Ibid. 5. num.

r> ) Ibid. 19. num.

6) Ibid. 35. num.
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mēsim, ka šī pati avīze
1) pastāstīja, ka Rēveles guberna-

tors un policijmeistars izteikušies parkarastāvokļa atcelšanu,

bet vācu muižnieki un pilsētas galva — arī vācietis —

bijuši pret tādu soli un apsūdzējuši gubernatoru Pērerpilī.

Kā uz soda ekspedīciju darbību lūkojies pats ķeizars

Nikolajs 11, to jo skaidri raksturo šāda epizode: Baltijas

ģenerālgubernators Sologubs telegrafējis ministru preziden-
tam Vittem, ka kādas soda ekspedīcijas kapteinis Richters

(vācietis) liekot nošaut cilvēkus bez kādas tiesas (arī bez

lauka kara tiesas) sprieduma; nošaujot arī tādus, kas nav

izrādījuši cara valdībai nekādu pretestību. Kad par šo

Rīchtera rīcību ziņots ķeizaram, tas uzrakstījis atzīmi: „Tas

ir malacis!" 2) Tāpat cars priecājies par citu soda ekspe-

dīciju darbību Krievijā, un grafa Vittes norādījumi, ka

revolūcijas asumi beigušies, un iidz ar to būtu jāizbeidz
arī ekspedīciju cietsirdīgā rīcība, nav pie cara atraduši

piekrišanu.

Šinī vietā iespraudīsim dažus ķeizara Nikolaja rak-

sturojumus, kas taču, kā vēlāk redzēsim, bija zīmīgi viņa

rīcībā arī pret latviešiem.

Kad 1894. g. 20. oktobrī (v. st.) Livādijā nomira Alek-

sandrs 111, un Krievijas monarķijas vadību uzņēmās 26

gadus vecais Nikolajs 11, tad no jaunā ķeizara gaidīja
varas režima maiņu — domāja, ka jaunā valdnieka laikā

Krievijā sāksies jauns reformu laikmets. Tādām cerībām

tomēr nebija īsta pamata. Zīmīgi jau, ka jaunā ķeizara

pirmo manifestu bija uzrakstījis tas pats Pobedonosccvs,

kas savā laikā rakstīja tādu pat Aleksandra 111 uzdevumā.

Tie, kas tuvāk varēja novērot Nikolaja II dzīvi un rakstūru,

arī viņa valdīšanas sākumā necerēja neko pozitīvu. Viena

parādība tūdaļ manāmi izpaudās — nebija valsts varas

aparātā vairs tās noteiktības, kādu vēroja Aleksandra 111

dzelzs režimā. Nikolajs 11, kauču gan labsirdīgs savā dabā,

darbos un rīkojumos bija ļoti nenoteikts. Par to liecina

M Ibid. 45. num.

2) HivinepaTopa HHKOAan 11. EepAHHT> 1923 r. Kmiro-

H3AaTeAbcTBo „Caobo", 231 Ipp. Krievu valodā ķeizara atzīme: „Ah,

4a MOAOAeiļ'b !"



šāds notikums: izglītības ministrs Vannovskis aprādījis Ni-

kolajam 11, ka studentiem, kas tanī laikā universitātēs orga-

nizēja nemierus, derētu dot dažas brīvības. Cars, noklausī-

jies ministra priekšlikumu, atbildējis: ~Pilnīgi piekrītu".

Pēc Vannovska ar ziņojumu nācis iekšlietu ministrs Plēve,

kas ieteicis studentus nemierniekus sūtīt uz Sibiriju, nodot

zaldātos un pat pērt. Un ķeizars arī Plēvēm atbildējis

tāpat: „Pilnīgi piekrītu". 1) Prof Meļgunovs vācu valodā

izdotā Nikolaja II dienas grāmatas ievadā2) arī aprāda,

ka Nikolajs II dažkārt runājis vienu, bet darījis pavisam
ko citu; ļoti bieži mainījis savus lēmumus, kurus pa-

rasti taisījis bez īstas pārliecības. Dažkārt bijis ļoti iedo-

mīgs un mīlējis, ka viņu uzlūko par gudru politiķi. Vis-

pāri savā nenoteiktā raksturā cars bijis padots vairāk jūtu,

mazāk prāta slēdzieniem. Nikolaja II īpatno „domāšanu"

daži vēsturnieki mēģinājuši izskaidrot ar 1911. g. 11. maijā

(v. st.) Tokio pilsētā dabūto sitienu pa galvu, ko viņam
tanī laikā kā Krievijas troņmantiniekam, kas apceļoja Ja-

pānu, iesita kāds japāņu kareivis. Ģenerālis Kuropatkins
kādreiz par Nokolaju II teicis: „Liels cilvēks sīkiem dar-

biem. .." Ar sīkumiem šis cars patiesi mīlējis visai daudz

laika pavadīt, to skaidri iiecina viņa cītīgi sakārtotās die-

nas grāmatas. Visai liels iespaids uz ķeizaru bijis ķeiza-

rienei Aleksandrai — arī nenosvērtai, nervozai, mistelrio-

zai sievietei. Grafs Vitte savās atmiņās pastāsta, cik viegli

savā laikā kāds atvaļināts virsnieks Bezobrāzovs pieglai-

mojies Nikolajam II un Tālos Austrumos iztaisījis milzu

afēru, no kam cēlies karš ar Japānu, 3 ) bet grafu Vittiļ

Bezobrāzovs tad nobīdījis no finanču ministra posteņa.4)

Saprotams tad arī, ka Nikolaja II laikā nevarēja gaidīt
skolu un izglītības jautājumos nekādu raženu un stabilu

politiku. Viss atkarājās no katrreizēja izglītības ministra

l ) HHKOAaii 11. Pa3o6AaneHifl ct> raHHbiMH AOKyMeHTaMH h p-fenaMM

uapa. Heinrich Caspari, Berlin 1914. 13. lpp.

-) Das Tagebuch des Letzten Zaren. Berlin 1923. 13.—17.lpp.
3
) C X). Bhttc BocnoMHHaHin t. I. VIII. un IX. nodaļa.

4) Par Bezobrazova rīcību vēlāk krievu presē rakstīja visdī-

vainākās lietas.
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veiklības un mācības apgabalu kuratoru saprāta un takta.

Lielo Krievijas impēriju, ko Aleksandra II laikā slavofili

gribēja pagriezt uz progresa ceļa, bet Aleksandrs 111 ar

Pobedonosceva padomu ievadīja stingras patvaldības re-

žīmā, Nikolajs II ar savu nenoteikto, gļēvo un dažkārt pat

aferistisko rīcību padarīja nespēcīgu lielu pārbaudījumu

laikā, jo bieži vien neprata un negribēja atsevišķu resoru

vadību uzticēt godīgiem un saprātīgiem ministriem. Šo

valdnieku nereti iespaidoja viltīgi pašlabuma meklētāji, li-

šķīgi un neapdāvināti ministri, pie kam cietsirdīgie padom-

nieki viņu varējuši arī iespaidot but ļoti bargam un nežē-

līgam, vai otrādi — iegūt labvēlību ar slavināšanu un

glaimošanu. Tāds bija šis (kā vecās paaudzes latvieši go-

dināja) „zemes tēvs", no kura lielā mērā atkarājās mil-

jonu Krievijas iedzīvotāju labklājība.

1906. g. 4. aprīlī Valsts padomē apspriests priekšlikums

par Baltijas tautskolu reorganizēšanu, pie kam, ka „Novoje

Vremja" 5. aprīlī ziņoja, visi Baltijas muižniecības nodomi

izkrituši cauri, izņemot to, ka 5. aprīlī Valsts padome

piekritusi privātskolu atvēršanai ar vietējām mācību va-

lodām. Līdz ar to muižniecība varēja nodibināt, resp. at-

jaunot savas vāciskās ģimnāzijas Bērzainē, Kuldīgā v. c.

Ar to muižniecības nodomus pret mūsu tautskolām šoreiz

varēja uzlūkot par atvairītiem. Cīņa vēlāk turpinājās, bet

jau citādos apstākļos.

1906. g. 25. februāri Uļjanovu ķeizars atbrīvoja no Rīgas

mācības apgabala kurātora amata, un mācības apgābālu

kādu laiciņu vadīja apgabala inspektors V. Popovs. Jau-

nais kurātors vēl nebija iecelts. Izrādījās, ka agrāk pro-

jektētā barona Volfa kandidatūra Rīgas mācības apgabala

kurātora amatam bija atmesta.1)

Latviešu tautskolās šinī laikā darbība kārtojās stipri
nenoteiktā virzienā. Tautskolu inspektori, sakarā ar 1905.g.

*) Baronu Volfu iecēla par Viļņas mācības apgabala kurātoru.



10. maija Ministru komitejas lēmumu, izturējās nogaidoši.

Skolotāju nelegālais birojs, kas joprojām gribēja rīkoties,

neaizmirsa slepeni propagandēt jaunās programas. Da-

žās skolās nebija skolotāju viņi bija vai nu aizbēguši,
atlaisti no amata, vai pat sodīti ar nāves sodu. Pieminētais

birojs aizbēgušo skolotāju vietas izsludināja par vakantām

līdz tam laikam, kad atgriezīšoties aizbēgušie. Kas šis

vietas ieņemšot bez biroja piekrišanas, tāds boikotējams

v. t. t. Stāvoklis vispāri vēl bija neskaidrs un nedrošs.

Visi gaidīja jauno Valsts domi, kas it kā došot amnes-

tiju v. t. t.

1906. g. 19. februāri ar ģenerālgubernatora Sologuba

atļauju daži Rīgas skolotāji sasauca skolotāju un vecāku

sapulci, 1) kas pārrunāja nenoteikto stāvokli, bet galvenā

kārtā nolēma sUtīt delegāciju pie Sologuba un aizlūgt par

aizbēgušiem un no vietām atlaistiem tautskolotājiem. Bija

zināms, ka ģenerālis Sologubs ir gan stingrs, bet tais-

nīgs, humāns vīrs un kā ar viņu var izrunāties. 2)

Sologubs delegāciju pieņēmis 25. februārī un laipni

uzklausījis tās lūgumu. Lūguši nesodīt skolotājus, kas

revolūcijas laikā aizrāvušies no brīvības gara. Tāds

nu esot bijis laiks — visi jūsmojuši. Tāpat bijis

ar jaunām programām — labu vien gribējuši v. t. t.

Sologubs ieteicis par vajātiem skolotājiem nākt ar kon-

krētiem priekšlikumiem, t. i. par kādiem tieši skolotājiem

lūdzot, uzdodot viņu vārdus un darba vietu, tad varēšot

izmeklēt. Par jaunām programām ģenerālis domājis, ka

tā esot vairāk mācības apgabala valdes lieta, bet tomēr

uzdevis iesniegt viņam vienu jauno programu eksemplāru,

kas ari tūdaļ izdarīts. Delegācija bez tam iesniegusi arī

rakstītu petīciju.

šinī pašā laikā Vidzemes konsistorija 3) pieprasījusi no

') „PHXcidfi BicTHHK*" 1906. g. 47. num.

Kā tādu Sologubu raksturo ari grafs Vitte savās, jau še

ffrinčtā* atmiņās (347 lpp.)

*J Vai to darījušas ari Kurzemes un Igaunijas konsistorija —

nav zināms, Kurzemē Šādas pat zinas vākuši guberņas skolu vlrs-
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draudžu mācītajiem ziņas par skolotajiem: vai bijuši 10.

nov. kongresā, vai mācījuši pēc jaunām programām, kā

vispari izturējušies revolūcijā v. t. t.1)

Sākās vēlēšanas uz pirmo Valsts domi. Rezultātā --

no visas Baltijas 11 deputātiem — neviena vācieša. Te

nu ~Novoje Vremja" 1906. gada 13. aprīli taisīja vācie-

šiem pavisam nepatīkamu spriedumu: kur tad nu esot

taisnība? — Baltijas vācieši taču visu laiku apgalvojuši, ka

viņi ir šo guberņu pamats un saturs, bet izrādoties, ka no

viņiem neviens pats nav ticis tautas pārstāvniecības ie-

stāde Valsts domē. Lnk, kur esot patiesība! Tā kā

pirmās Valsts domes vēlēšanas notika pie samērā plaša
demokrātiska vēlēšanu likuma, tad arī Valsts domes sa-

stāvs bij demakratisks.2 ) Revolucionārie elementi sakarā

ar šādu Valsts domes sastāvu vēl cerēja gūt turpmākos

panākumus, un visā Krievijā turpinājās kreiso elementu

organizēšanas.' 3) Notika joprojām ari daudzi atentāti pret

dažiem valsts un sabiedriskiem darbiniekiem. Teroristi ne-

mitējās arī Baltijā.

Tādos apstākļos un noskaņojumā nobeidzās 1905./6.

mācības gads. Vasaras brīvlaikā — 9. jūlijā ķeizars atlaida

pirmo Valsts domi un noteica jaunas domes sanākšanu

uz 1907. g. 20. februāri. Līdz ar Valsts domes atlaišanu

reakcija pastiprinājās, un to tagad ar stingru roku vadīja
ministru prezidents Stolipins. Bet nekur gan Krievijā Ši

reakcija nebija tik asa un nežēlīga kā Baltijā. To ap-

liecināja arī Pēterpils lielie laikraksti. „Reč" rakstīja: 4
)

~Baltijas muižniecība, kas jau, sākot ar BīPona laikiem,

*) Daļa šo ziņu glabājas Vidzemes konsistorijas archivā.

<RPA).
2) No latviešiempirmā Valsts domē iegāja: advokāti J. Čakste,

K. Ozoliņš, J. Kreicbergs, F. Grosvalds, no Vidzemes zemniekiem

A. Brēmers.

3
) Zīmīgi, ks šinī laikā vairāki nopietni ārzemju un arī krievu

preses orgāni zināja stāstīt, ka Vācija būtu gatava nākt palīgā ap-

spiest Krievijas revolūciju (Balss 1906. g. 137. num.).

4) Atstāstīts ari
„
Balss" 1906. g. 200. num.
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Krieviju apgādā ar „policijmeisteriem", turpina arī tagad

vissīvāko cīņu uz visas līnijas. Un jāsaka, ka Baltijas

reakcionāriem pozīcijas daudz labākas nekā krieviem. Vā-

cieši Baltijā visu cīņu vērš pret latviešu nacionālā spēka

pieaugšanu. Latvieši, kā apgalvo vācieši, sapņojot par savu

latviešu republiku, jau izvēlējušies sev ķēniņu, kaluši pat

šīs republikas naudu. Vārdu sakot, tiek sastāstītas tādas

lietas, kādas nāk priekšā tikai Marka Tvēna romānos, bet

vācu prese līdz ar „Novoje Vremja" tās visā nopietnībā

stāsta saviem lasītājiem. Tagad ~Dūna Zeitung"a jau redz

atgriežamies vecos priekšreformu laikus, kad varas pilnība
atradās Baltijas ~vēsturisko pārstāvju rokās". Bet Baltija

pa tam atrodas kara stāvoklī, terorā un ~šneidīgo policistu

jūgā".

Izglītības ministri šinī laikā ilgi savā postenī neturējās.

Grafs J. Tolstojs, kas 1905. g. 31. oktobrī nomainīja ģe-

nerāli Glāzovu, vadīja ministriju tikai līdz 1906. gada 24.

aprīlim. Viņu uzlūkoja par pārāk nenosvērtu liberāli, kas

kopā ar humāno izglītības ministra biedru O. Gerasimovu

nevarot savaldīt revolūcijas laikā dezorganizētās skolas.

Grāfa J. Tolstoja vietā nāca senators fon Kaufmanis. Kauf-

maņa laikā arī iecēla Rīgas mācības apgabala kuratora

amatā pulkvedi Dimitriju Michaiioviču Ļevšinu, 1) vēl daž-

mērā jaunu cilvēku, kustīgu, enerģisku, liberālu, bet daž-

kārt darbos paviršu. Ļevšins Rīgā ieradās 1906. gada 25.

jūnijā un 26. jūnijā pārņēma mācības apgabala pārvaldī-

šanu no inspektora V. Popova. Saprotams, ka šoreiz vairāk

nekā jebkad zīlēja, kāds būs jaunais kurators un kādā

l ) Dimitrijs Ļevšins cēlies no vecas krievu muižnieku dzimtas.

Dabūjis labu kara resora izglītību — beidzis Maskavas 3. kara ģim-

nāziju un Aleksandra kara skolu Pēterpilī. Bez tam studējis Varša-

vas universitātē filoloģiju, Pēterpilī — vēsturi un archioloģiju, ari

austrumu valodu institūtā — austrumu valodas. Prof. Pēteris Zālīte

reizē ar Ļevšinu bijuši Pēterpils institūtā un iepazinušies eksāmenos.

leradies Rīgā, Ļevšins uzaicinājis pie sevis P. Zālīti, kam stāstījis,
ka gribot strādāt ari latviešu labā. Prof. P. Zālīte man stāstīja, ka

Levšinam Pēterpilī galma aprindās un valdībā bijuši labi sakari un

viņš nav baidijies vācu muižnieku varas. A. V.
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virzienā viņš strādās. Vispirms izplatījās baumas, 1) ka iecelts

pulkvedis, lai arī skolās izdarītu soda ekspedīciju. Rādās,

uz paša Ļevšina vēlēšanos „Rižskij Vestņiks" paziņoja,

ka šādas valodas ir nepatiesas. Drīz vien ~Rižsk. Vestņ."

ziņoja, ka runājot — jaunais kurātors domājot atļaut strā-

dāt daudziem revolūcijas laika darbības dēļ apvainotiem

skolotājiem.2) Tanī pašā laikā tapa zināms, ka Ļevšins

piedāvājis Kurzemes tautskolu direktora amatu Rēveles ģim-

nāzijas skolotājam Jānim Kalniņam,3) kas atteicies. Pēc

tam Ļevšins šai amatā gribējis iecelt Pēteri Zālīti — vē-

lāko Latvijas Universitātes filozofijas profesoru. Arī tas

atteicies, jo domājis, ka vācu muižniecība viņu ilgi Kur-

zemes tautskolu direktora postenī necietīšot. Cik zināms,

Kurzemes tautskolu direktora postenis, kas šinī laikā bija

vakants, vēl piedāvāts mūsu valodniekam K. Mīlenbacham1)

un M. Bruņiniekam (ar Dr. P. Zālīša vidutājību), bet

galu galā no visām šīm kombinācijām nekas nav realizējies,
un Kurzemes tautskolu direktora amatā iecēla krievu, Igau-

nijas tautskolu direktoru Pavlovu. Vienīgais latvietis, ko

Ļevšins iecēla tautskolu administrācijas vadošā amatā, bija
Pēteris Dievkociņš, 5) kas dabūja tautskolu inspektora pos-

teni. Runāts arī par citiem tautskolu inspektoriem, jo,
kā jau pieminējām, 1905.—1906. g. daži īstie krievu ļaudis
vairs nevarēja panest Baltijas politisko atmosfēru, tomēr

Ļevšins tālāk par runāšanu un plānošanu nav ticis. Daļa
vainas gan te liekama uz latviešu pedagogu, tā sacīt,,
atturības konta, jo, pazīdami apstākļus un varas faktorus,

viņi negribēja riskēt ar savām vietām, zinādami, cik grūti

būs noturēties augstākos skolu administrācijas amatos.

Ka kuratoram Ļevšinam tūdaļ darba sākumā radušās

nesaskaņas ar Vidzemes muižniecības vadoņiem, tas re-

dzāms no Landrātu kolēģijas aktīm,6) kur revidējošais lan-

1) „PmKCKiH Bbcthhkij" 1906. g. 121. num.

2) Ibid., 168. num.

3 ) Ibid., 168. num.„„Bals
a

1906. g. 158. num. nožēlo, ka

J. Kalniņš atteicies.

4) A. Gulbja Latviešu konvers. vārdnīca 14. sējums 27194. lpp.
5) «IļHpKVAHpbI" 1906. g. 400 lpp.
6) Acta Liv. Landr. Coll. X 13/B. Vol. XIII, F. 207.



drāts Pilārs foii Piichaus pastāsta, ka kurators Ļevšins ne-

piegriežot vajadzīgo uzmanību revolucionāriem skolotājiem.

Kurātors sakot, ka nevarot atlaist no amata skolotājus

vienīgi par brīvdomāšanu, jo vispāri nevarot sodīt par do-

māšanu, bet tikai par darbiem. Ja skolotājs darbos parādo-

ties kā revolucionārs, tad jāsoda, un pareizā sodīšana no-

tiekot caur tiesu. Otrkārt, kurātors teicis, kur lai ņemot

skolotājus, ja daudzus atlaidīšot. Labāk esot vājš skolo-

tājs, nekā skola pavisam bez skolotāja. Tā Ļevšins, pēc

barona Pilāra fon Pilchau'a sprieduma, pat veicinot sociāl-

demokrātisko skolotāju palikšanu amatā. Saprotams, ka šāds

ziņojums Ļevšinu tūdaļ padarīja muižniecības spriedumos

par nederīgu vadīt Baltijas skolas. Muižniecība taču, kā to

redzēsim vēlāk, bija nodomājuši revolucionāros skolotājus

iznīcināt līdz pēdējam, bet te viņiem ceļā stājās pats mā-

cības apgabala kurātors. Tā nebija viegli paciešama lieta.

Kurātors Ļevšins, uzsākot jauno — 1906. 7. mācības

gadu, izdarīja svarīgas pārmaiņas pašā centrā — mainīja

abus savus tuvākos palīgus — mācības apgabala inspek-
torus: Tjicitomitovu un Popovu,pret Simferopoles komerc-

skolas direktoru Fomiiu un Jelgavas reālskolas direktoru

Tolmačovu. Tjichomirovu Ļevšins novietoja par Tērbatas

ģimnāzijas direktoru, bet Popovs aizgāja pensijā. Latviešu

skolu darbinieki gaidīja Vidzemes tautskolu direktora Viļ-

jeva krišanu, bet šis apdāvinātais pārkrievotājs joprojām

palika amatā, jo viņam bija aizstāvji Pēterpilī. Tāpat tur-

pināja darboties Pravdins, Ovčiņņikovs v. c. Revolūcijas
laikā viņi mazliet sarāvās, bet drīz vien atkal nostājās

agrākās pozās.

No 24. līdz 29. augustam (1906. g.) notika Vidzemes

mācītāju sinode Valmierā. Še 26. augustā notikušas dis-

kusijas par revolūcijas laika pārdzīvojumiem. Virsmācītājs

Kēlbrants (Kaehlbrandt) nolasījis savus atzinumus un pēc

Jēzus mācības teicis: „Tēvs, piedodi viņiem (revolucio-
nāriem A. V.), jo tie nezina, ko dara"; bet runājis arī

par Ābrāmu un Latu, kam bijis jāiet katram uz savu pusi.
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No trūcīgi uzrakstītā protokola 1) tomēr vērojams, ka Kel-

branta runa nav bijusi pārāk asa, bet viņš, redzams, par

revolucionāriem atzinis vai visus latviešus. Referāti un pār-

runas par revolūciju notikušas visā 26. augustā sēdē un

še protokolējumā minēti arī divu latviešu mācītāju vārdi:

J. Neilanda (Valmieras dr.) un Andr. Niedras. J. "Neilanas

runājis, ka vaina meklējama neticībā un pret to mācītājiem

jācīnās. A. Niedra ieteicis mācītājiem (latviešu) kristīgā

garā darboties arī savas tautas nacionālās un sociālās inte-

resēs. 29. augustā ģenerālsuperintendents T. Gaehtgens

nolasījis referātu par tautskoiām, bet protokolā referāts

nav nemaz atstāstīts, bet to atrodam iespiestu „Mitteilun-

gen des livlāndischen Generalsuperintedenten ūber das Kīr-

ehen\vesen im Jāhre 1906". Tur ir IV nodaļa „Der Schul-

unterricht", kurā atrodami slēdzieni arī par skolotāju pie-
dalīšanos revolūcijā. Ģenerālsuperintendents ziņojis, ka Vid-

zemē revolūcijā aktīvi piedalījušies 160 skolotāji un nez

tam par 15 skolotājiem ziņas, ka tie še mazākā mērā vaino-

jami. Tā kā uz Vidzemes konsistorijas ziņām un datiem

savu apsūdzību par skolotājiem vēlāk sakārtoja landrāts

Pilars fon Pilchaus, par ko runāsim turpmāk, tad šinī

vieta pie ģenerālsuperilntendēnta raksta 'tuvāk nepakavē-
simies.

Kurzemes mācītāju sinode 1906. g. notikusi no 7. —

12. septembrim. 2 ) Jau pirmā sinodes dienā ģenerālsuper-

intendents O. Panks ziņojis, ka revolūcijas laikā cietuši arī

daudzi mācītāji, daži spiesti pavisam savas draudzes pa-

mest un nav vairs atpakaļ griezušies; vajadzējis meklēt

jaunus kandidātus. Otrā dienā — 8. septembri, Kanda-

vas dr. mācītājs A. Bernevics nolasījis referātu „Unser Amt

und die socialistische Revolution". Saturs nav protokolā

atreferēts, bet diskusijā par referātu pārrunāti jautājumi,
kā mācītājiem izturēties: 1) pret demokratiski-sociālistis-

kām idejām; 2) pret sociāliem jautājumiem tagadējos ap-

0 Protokoli der 72. Livlānd Provinzial-Synode vom 24. bis

zum 2«. August 1906.

2 ) Protokoli der im Jahre 1906 m Mitau abgehaltenen 71.

Kurlāndischen Provinzial-Synode.
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stākļos vispāri un 3) pret terorizēto tautu draudzē. leteikts,

lai mācītāji satiksmē ar draudzes locekļiem cenšas paskaidrot
sociālisma ideju maldus. 9. septembrī šulrāts, Jaunpils mā-

cītājs A. Bernevics 1) ziņojis par laukskolu stāvokli. No

protokolā dažās rindiņās ierakstītā ziņojuma satura nav

redzams, kā vispāri veicies skolu darbos. Tikai teikts, ka

ateistisko-sociālisma ideju ietekmējums pie skolotājiem visai

kaitīgs. Stāvoklis bijis tāds, ka guberņas skolu virskomi-

sija bijusi spiesta pārtraukt savu darbību. Jautājums par

mācības valodu tautskolās vēl joprojām neesot atrisināts.

Sakarā ar to sinode nolēmusi nosūtīt lūgumu ķeizaram,

lai tautskolās mātes valodai dotu tādas pat tiesības, kādas

tagad atļauts privātskolām. 2 ) Šis Kurzemes sinodes rū-

gums tomēr netika ievērots, jo likumā par privātskolām

pats 1. pants noteica, ka tas attiecas tikai uz skolām, kuru

uzturēšana nepiedalās ne valdība, ne pašvaldību iestādes.

Pie Vidzemes un Kurzemes mācītāju sinožu protokolos

ierakstītiem lēmumiem jāpiezīmē, ka šeit latviešu draudžu

mācītāji gan it kā sirsnīgi cīnījās par latviešu valodas tie-

sībām, bet paši savās sinodēs runāja tikai vāciski. Ja

latvieši, kas taču arī 1905. g. revolūcijas dienās pirmā
vietā cīnījās par savas valodas tiesībām, joprojām re-

dzēja, ka latviešu draudžu vācu mācītāji nav latviešu va-

lodas cienītāji, kā gan te varēja rasties sirsnība starp

draudzi un mācītāju?

1906. gada vasara gāja uz beigām, bet mūsu tautskolu

turpmākās gaitās joprojām nebija skaidrības. Kurātors Ļev-
šins gan braukāja uz Pēterpili, gan rādīja visiem laipnu

seju, pat solīja kaut ko pārveidot, bet nekāda oficiāla

rīkojuma nedeva. Latviešu inteliģence un skolotāji bija
no soda ekspedīcijām iebaidīti, vācu muižnieki un prese

V) Minētie Aleksandri Bernevici bija brālēni, pie kam pēdējais
— Jaunpils Bernevics bija vēlāk Kurzemes ģenerālsuperintendents.

-) Privātskolās ar 1906. g. 19. aprīlī ķeizara apstiprināto Valsts

padomes atzinumu bija atjauts mācīt mātes valodā; krievu valoda

bija jāmāca kā priekšmets („LļHpKyAflpw" 1906. 171.).



mūsu tautu denuncēja un apmeloja, cenšoties pierādīt, ka

latviešiem nevar uzticēties. ~Dūna Zeitung" joprojām rak-

stīja uztraucošus artiķeļus par daudziem ieročiem, kas it

kā atrasti dažādās paslēptuvēs 1) un jautāja: — kādam nolū-

kam tie iegādāti? Tās bija smagas dienas. Bet jākonstatē,

ka mūsu inteliģence un prese tomēr jau nenobaidījās tādā

mērā, ka apjuktu un neiedrošinātos aizstāvēties. ~Balss"

1906. g. 22. augusta numurā, rakstā ~Skolas laikam sā-

koties", aprādīja, ka tanīs skolās, kuras uztura privātas

personas, mācības var notikt mātes valodā. To tagad cī-

tīgi izmantojot vācieši — viņi noorganizējot vāciskas ģim-

nāzijas un skaidri pasakot, ka ar skolām gribot stiprināt
vācietību. „Vācieši gan še ķeras pie nederīgiem līdzek-

ļiem. Tie negrib redzēt, ka tas, kas gadus trīsdesmit at-

pakaļ bija derīgs, tagad vairs nevar vilkt..Latvieši spē-

jīgi iet pa kultūras ceļu bez vāciešu palīdzības. Apstākļi,

kādos Baltijas vācieši gribot atkal uzsākt caur skolām pār-

vācošanas darbu, esot pavisam neizdevīgi. Plaisa starp

vāciešiem un latviešiem tapusi ļoti liela — tā pēdējos

gados kļuvusi gandrīz nepārejama. Velti vācu

lapa „Dūna Zeitung" 2) cenšoties pierādīt, ka daii Baltijas

apdzīvotāji ar latviešu familijas vārdiem esot vācieši. Šī

vācu lapa tagad rakstot, ka nevajagot atgrūzt arī kārklu-

vāciešus — neesot nekāda nelaime, ka tādi kārkluvācieši

slikti runājot vāciski, viņu bērni runāšot labāk. ~Kaut gan

maz cerams uz šādas politikas panākumiem, tomēr latviešu

vecākiem par to jābūt skaidrībā" — piezīmē mūsu laik-

raksts. Viss gan liecinot par vāciešu apbrīnojamām spē-

jām sargāt savas privilēģijas un kundzību. „Tie it kā ne-

saprot vēsturiska momenta nozīmes, kādu mēs tagad pār-

dzīvojam. Tas ļoti raksturīgi Baltijas vāciešiem un viņu
vēsturiskai lomai Baltijā. Rokām un kājām viņi pret visām

reformām". Statistika taču rādot, ka vācu iedzīvotāju Bal-

tijā tikai 6,940/o, bet viņu valdīšanas griba gandrīz vai

100 procentīga. 3 )

1 ) „D. Z." 1906. g. 31. num.

2) 1906. g. 16. aug. num.

3) 1897. g. tautas skaitīšana uzrādīja šādus skaitjus : Baitijā
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1906. g. 26. septembrī Ļevšins mācības apgabala kanc-

lejā sasauca tautskolu direktoru un inspektoru apspriedi,

lai pārrunātu turpmāko darbību.1) Šai apspriedē inspek-

toru vairākums atzinis, ka Baltijas tautskolās pirmos divos

mācības gados jāatļauj mācības mātes valodā. ~Balss"

pēc šīs apspriedes ziņoja, ka inspektoru sanāksmei bijis

informatīvs raksturs un tāpēc tās protokols nav publi-

cēts.2) Kādā formulējumā Ļevšins ieguvis attiecīgo lēmu-

mu, tas nav atrodams ari kurātora archivā, 3) bet ir gan

Ļevšina raksts (1906. g. 11. XI Nr. 9870) izglītības mi-

nistra biedram Gerasimovam, kurā kurātors, nosūtot mi-

nistram inspektoru apspriedes protokola norakstu, lūdz Ge-

rasimovu atbalstīt pieņemtos lēmumus, jo tie esot pareizi,

par ko viņš — Ļevšins — esot pārliecinājies, tieši iepa-
zīstoties ar skolu lietām apgabalā un sazinoties ar vietē-

jiem skolu darbiniekiem, tautskolotājus ieskaitot. 1 ) Vēlāk,

kad īstie pārkrievotāji jau sāka uzbrukt 1906. g. 9. oktobra

cirkulāram, Ļevšins kādā intervijā „Dzimtenes Vēstnesī"

(1907. g. 29. nov. num.) pastāstīja, ka viņš, pirms devis

rīkojumu par mācību uzsākšanu mātes valodā, nodrošinā-

jies ar atzīmēto inspektoru konferences lēmumu un izglī-

tības ministrijas piekrišanu. Ar to Ļevšins, jau 1906. gadā

2.386.115 iedzīvotāju, no kuriem 1.070.295 latviešu (saprotams bez

Latgales latviešiem, kas tad skaitījās Vitebskas gub.), igauņu 835.173,

vācu 165.627, krievu 128.789, polu 36.057. Rīgā dzīvoja 67.186

Igaunijā 16.037 Kurzemē 51.017, Vidzemē (bez Rīgas) 31.287

vāciešu. Zīmīgi arī, ka ar vidus un augstskolas izglītību šinī pat

laikā Baltijā bija: latviešu 6063 no 1.070.295, t. i. 0,57%, igauņu
3476 no 885..173, t. i. 0,39%, bet vācu 26.169 no 165.627, t. i. 15,80%,
Lai gan vācieši Baltijā bija niecīga minoritāte, viņi tomēr valdīja

Rīgā un citās pilsētās, viņu rokās bija zemes lielākā daja v. t. t.

Vai nav apbrīnojami, ka šī minoritāte tomēr bija neapmierināta.

(Skat. „Duna Zeitung" 1907. g. 2. num.).
J) ~Fhjkckih BtcTHHKb" 1906.g. 213. num.

-) „Balss" 1906. g. 208. un 215. num.

3) Tai archiva dajā, kas glabājas IVA, protokola neatradu. A. V.

4) īlvTeMT} HenocpeACTßeHHaro 03HaK0MAeHi« ct> nocrraHOBKOH

iiiKOAbHaro A'BAa bi> oKpyrk h rīvTeMb HenocpeACTßeHHaro o6ujeHifl ct>

MBCTHbIMH ABBTeAHMH UIKOATd, AO yMHTeAefi HaMaAbHblXb lUKOAT» BAIOMH-

TeAbHo. kuhih-a. noneiHT. P. y. o. 1906. 69 IVA.)
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paredzēdams pārkrievotāju uzbrukumus, gribēja atvairīt pār-

metumus, ka viņš 9. oktobra cirkulāru devis vienīgi uz savu

galvu.

Bet kāds tad faktiski bija šis Ļevšina 1906. g. ok-

tobrī (Nr. 8649) parakstītais rīkojums? Šāds viņa saturs:

„Piemērojoties skolu likuma 3640. pantam un Ministru ko-

mitejas izskaidrojumam 1905. g. 18. jūnijā, — atjauju līdz

skolu reformas izstrādāšanai visās lauku un pilsētu taut-

skolās Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā pirmos divos mā-

cības gados, ja skolēnu sastāvs skolā vienas tautības, visus

priekšmetus mācīt mātes valodā, izņemot valsts valodu.

Turpmākos skolas gados visi priekšmeti jāmāca valsts va-

lodā, bet mātes valodā — ticības mācība, baznīcas dziedā-

šana un bērnu mātes valoda. Jauktu tautību skolās visi

priekšmeti, izņemot ticības mācību, baznīcas dziedāšanu

un mātes valodu, mācāmi valsts (krievu) valodā".

Tā tad Ļevšina rīkojums faktiski atjaunoja kurātora

Kapustina laika stāvokli un gribēja novērsties no Lavrovska

laikā uzsāktās pavisam neprātīgās kārtības.

Tā gan. Bet Krievijā taču 1906. gadā iezīmējās asa

reakcija, kas īpaši pastiprinājās pēc teroristu uzbrukuma

ministru prezidenta P. Stolipina vasarnīcai (1906. 12. VIII),

pie kam ministru prezidents gan palika sveiks, bet ievai-

noja viņa dēlu un meitu, kā arī nonāvēja vairākus citus

šīs vasarnīcas iemītniekus. Reakcija apturēja vai visas agrāk
solītās reformas un noteikti skāra arī Valsts domes dar-

bību. Saprotams, ka šī reakcija visai jūtami vērsās pret

Baltijas guberņām un īpaši pret latviješiem. To tūdaļ sa-

juta visi pārkrievošanas veicinātāji, kas Ļevšina 9. oktobrī

dotā rīkojumā saskatīja viņu plānu jaukšanu.

1906. g. 9. oktobra cirkulārs tomēr apstaigāja mūsu

skolas un ienesa tanīs mazliet dzivinošāku garu. Rīgas 1)
un citu pilsētu valdes sāka savas skolas sadalīt pēc tau-

tībām, lai jauktais bērnu sastāvs neprasītu viscaur krievu

mācības valodu. Tā kā vācu tautības pilsoņi šoreiz bija
ļoti ieinteresēti īpašu vācu tautskolu noorganizēšanā, tad

*) Sīkāk par to skat. ~/ļoKAaATj Phjkckoh ropoACKofi ynpaßM

1907 r. Jft3" (iespiests).
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tādas skolas bija jādod ari latviešiem. Ta Ļevšina cirku-

lārs arī pilsētās sāka labvēlīgi iedarboties.

Tanīs pašās dienās, kad Ļevšins izdeva savu cirkulāru,

ģenerālgubernatoru Sologubu apmainīja pret „stingru vīru"

— ģenerāli Melleri-Zakomeļski, 1) kas, tikko atnācis, tūdaļ

sāka plaši praktizēt latviešu darbinieku izsūtīšanu, kā arī

nošaušanu „bēgot", pie kam brīnišķā kārtā bēga pat tādi,

kam kājas bija slēgtas ķēdēs. Pagastiem uzlika kontribū-

cijas" nomaksas par it kā viņu robežās notikušiem revolu-

cionāriem ekscesiem.

Tā 1906./7. mācības gads Baltijas skolās iesākās un

turpinājās, no vienas puses — reakcijas draudos un bargos

sodos, no otras — it kā cerībās, ka vismaz tiešā skolas

darbā būs iespējams brīvāk strādāt. Ja arī krievu valoda

būs jopnojām stingri jāmāca, tad taču rēķināšana nebūs

no pirmās ziemas jākaļ bērniem svešā valodā. Tā pat tas

mazumiņš, ko deva Ļevšina cirkulārs, tanīs apstākļos ie-

priecināja reakcijas sabaidītos mūsu tautskolotājus.

Bet jau tā paša 1906. gada beigās „Rižsk. Vestņ."

(1906. Nr. 263) ziņoja, ka klīstot baumas, ka drīzumā no-

tikšot kuratora maiņa. Izrādījās gan, ka šīs ziņas pār-

agras, bet pārkrievošanas politikas ļaudīm tās patika. 1906.

gada beigās daži Pēterpils laikraksti jau sāka apkarot visu

izglītības ministriju, 2) kas it kā revolūcijas dienās bijusi

pavisam pazudusi un vēl tagad neesot darbā īsti saredzama.

Pieminēja negatīvi arī izglītības ministra biedra O. Oera-

simova vārdu. Piezīmēsim, ka Ļevšins taču bija Gerasimova

ieteikts kandidāts.

19-07. gada sākumā (3. —5. janvārim) Ļevšins bija sa-

saucis Rīgā „skolu parlamentu",3) t. ir visus vidusskolu

direktorus, inspektorus, pa vienam skolotājam no katras

1) Grafs Vitte savas jau še minētās atmiņas (347. lpp.) atzīmē,
ka Sologubu no Baltijas aizgādājusi vācu muižniecībaun ka Mellers-Za-

komeļskis (qeAOB%KT> aoboai>ho tcmhmh) nav turējies likumā robežās,

bet rīkojies patvaļīgi.
2) ~Phhick. BtcTHHK'b" 1906. g. 271. num. to atstāstīja.
3) Ibid. 1907. 15. num. Par šo ..parlamenta" zobojās pārkrie-

votāji.



131

vidusskolas un arī pārstāvjus no vecāku komitejām, pavi-

sam 150 darbiniekus. Šis „parlaments" paša Ļevšina va-

dībā daudz sarunāja un ieprotokolēja, un kurātors apsolī-

jās par lēmumiem informēt arī ministriju. Lēmumu proto-

kols nav atrasts, bet no dažiem avīžu ziņojumiem re-

dzams, ka vecāku komitejas prasījušas sev lielākas tiesī-

bas, un arī pedagogi cerējuši uz brīvāku darbu skolās.

1907. gada sākumā vēlēja otrās Valsts domes depu-

tātus, un partijas cīnījās no jauna. Kad no Latvijas Valsts

domē nāca arī soc.-dem. J. Ozols, tūdaļ vācu un arī krievu

prese sāka denuncēt latviešus kā „mūžīgus" revolucionārus.

„Novoje Vremja" (1907. g. 11084. num.) pat rakstīja, ka

nevajagot cittautiešus nemaz laist Valsts domē, no viņiem

ceļoties visi ļaunumi v. t. t. Valsts dome gan 20. februārī

sāka darboties, bet jau tā paša gada 3. jūnijā to atlaida,

jo, pēc policijas ziņām, latviešu deputāta J. Ozola dzīvoklī

(Pēterpilī) bija notikušas slepenas revolucionāru-teroristu

apspriedes ar valsts apvērsuma nolūkiem. Valdība arestēja

J. Ozolu un vairākus bijušos deputātus, un reakcija vis-

pāri pastiprinājās.
Šādu stāvokli atkal izmantoja vācu muižniecība un

atjaunoja uzbrukumu latviešu skolotājiem. Jau agrāk pie-
minētais rezidējošais landrāts Pilārs fon Pilchaus (Pilar

von Pilchau) landrātu kolēģijas uzdevumā 1907. gadā

(datēts 25. martā) nosūtīja iekšlietu ministram garu apsū-

dzības rakstu1) par Baltijas tautskolotājiem („Učiķeļa na-

rodnich škol i revoļucija".). Šai rakstā, starp citu, teikts,
ka Baltijas tautskolotāji visvieglāk padevušies sociāldemo-

krātu propagandai, kas esot izskaidrojams ar dažādiem psi-

choloģiskiem iemesliem. Pirmkārt, tautskolotāji esot pus-

izglītoti cilvēki, un tādi vienmēr viegli padodoties visādām

mācībām un, jo mazāk viņi tās spējot saprast un kritizēt,

jo vieglāk tām ticot. Otrkārt, tautskolotāju izglītības līme-

nis pēc 1887. g. 17. maija noteikumu izdošanas esot sama-

zinājies,)2 ko lielā mērā sekmējuši arī noteikumi par sko-

>) Acta Liv. Landr. Coll. 13/B Vol. XIII F. 207.—213.

2 ) Te landrāts apzinīgi vai neapzinīgi raksta nepatiesību. Sko-

lotāju izglītības līmenis vispāri pārkrievošanas laikmetā nebija ze-

0*
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lotāju minimālā vecuma atcelšanu un skolotāju darbā pie-
laišanu ar 17 gadu vecumu

1) (kuratora rīkojums 1897. g.

9. apr. Nr. 9553). Bez tam, daudzie pareizticīgo (domāti

valdības) semināru audzēkņi visi bijuši pārņemti

no revalucionārām mācībām2) un pēc iecelšanas

amatā apzinīgi šīs mācības pauduši tautā.

Ka Baltijas tautskolu pagrimšana esot 1887. g. 17.

maija likuma sekas, to neapstrīdami apliecinājusi Ministru

komiteja 1905. g. 10. maijā ar savu lēmumu, ko tā paša

gada 18. jūnijā ķeizars visaugstāki apstiprinājis, 3 ) jo še

esot teikts: „Sakarā ar aprādīto tautskolu pagrimšanu ra-

dās apstākļi, kas sekmēja zemnieku jaunatnē neticības at-

tīstīšanos, netikumu pieņemšanos, labu parašu pagrimšanu

v. t. t." Kad 1905. gada sākumā nemieri Baltijas guberņās
sākuši izplatīties, visur revolucionārā kustībā skolotājus re-

dzējuši kā aktīvus līdzdalībniekus. 4) Pēc Vidzemes kon-

sistorijas savāktām ziņām (tās jau še minējām. A. V.)

no Vidzemes latviešu daļas 604 tautskolotājiem 184,5) t. ir

30,50/o bez šaubām (? A. V.) ņēmuši dalību revolucionārā

darbībā. Revolucionāro skolotāju skaits, kuru līdzdalība

revolucionārā kustībā ziņu ievācējiem palikusi nezināma,

m«ks kā līdz 1887. g. — otrādi — tas bija nedaudz augstāks. Par

to runāsim vēl turpmāk.

1 ) Arī vāciskās skolu valdes to savā laikā ir darījušas.
2) Atkal jākonstatē landrāta nepatiesu ziņu došana — daudzi

valdības semināru audzēkņi stāvēja tālu no revolucionārām mācībām.

Te bija arī ļoti redzami darbinieki : A. Argals, Bebru Juris, Valdis

Zālītis, Indr. Cīrulis un līdz ar viņiem vairāki simti. Bet šinī jautā-

jumā Pilāram Pilchauam vēlāk piebalsoja arī Vidzemes gubernātors

Zvegincevs, kas 1910. gadā ķeizaram iesniegtā ziņojumā rakstīja:
„Divi valdības skolotāju semināri uzaudzinājuši tautskolotājus, kas

stājušies zemnieku revolūcijas priekšgalā." (Zveginceva ziņojums

1910. g. norāda 1905. gada revolūcijas izcelšanos un sekas.)

3 ) Jāpiezīmē, ka Baltijas muižniecība arī turpmāk, kur vien

bija spriešana par mūsu skolām, atsaucās uz šo Ministru komitejas
atzinumu kā uz neapstrīdamu lēmumu.

*) Kā visur, tā arī te — pārspīlēts.

') Ģenerālsuperintendenta ziņojumā gan tikai 160.
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esot daudz lielāks. 1) Par Kurzemi ziņu trūkstot, 2 ) bet ne-

esot šaubu, ka apstākļi arī tur bijuši tādi paši.

Kurzemes guberņas skolu virskomisija 1905. g. 5. de-

cembrī pārtraukusi savu darbību un pasludinājusi", ka

lielākā daļa tautskolotāju neatzīstot ne skolu valdi, ne kādu

citu likumīgu priekšniecību, neievērojot likumīgos rīkoju-

mus, mācot pēc programām, kas esot apstiprinātas no

kādas jaunas valdības (?! A. V.), pieslējušies sociāldemo-

krātu un revolucionāru partijai v. t. t. levērojams esot

tas, ka tautskolotāji pieslējušies revolucionāriem element-

iem ne kā atsevišķas personas, bet kā vesela

grupa, vienāda pēc savas nodarbošanās (?!
A. V.).

Tālāk landrāts pastāsta par mītiņiem Rīgā, kas tur

pēc 17. oktobra notikuši ar skolotāju aktīvu piedalīšanos,

kā arī citē šos mītiņos pieņemtās rezolūcijas: par skolu

priekšniecības ignorēšanu, ticības mācības izmešanu no

obligātorisko priekšmetu skaita v. t. t. levēlēts ticis īpašs

skolotāju un vecāku birojs, kas tad arī Romanova ielā 25

sasaucis revolucionāro skolotāju kongresu. Pilārs fon Pil-

chaus, redzams, no avīžu atreferējumiem citē ievērojamākās

kongresa rezolūcijas un uzrāda (saucot vārdā) kongresa

galvenos darbiniekus. Tāpat uzrādītas dažas nelegālās so-

ciāldemokrātisko skolotāju sapulces un lēmumi. Par visu

to jau še agrāk rakstīts. Pilārs fon Pilchaus savā rakstā

uzsver, ka skolotāju biroja locekļi: Mednis, Lejnieks, Balt-

kājs, Sūngailis, Osis atrodoties joprojām skolotāja amatā.

„Cīņas" spiestuvē Rīgā, Berga bazārā, 1906. g. atrasts

kāds Lejnieka (Plūdoņa. A. V.) manuskripts, pilnīgi gatavs

iespiešanai.
Talak nak ļoti neprecīzs aizrādījums, ka pedejā laikā

*) Bet konsistorija taču revolucionāros ieskaitīja katru skolo-

tāju, kas bija piedalījies 10. nov. kongresā, mācījis pēc jaunām pro-

gramām, piedalījies vietējos, dažkārt gluži nevainīgos mītiņos v. t. t.

Jā. kas tad nu vēl palicis tas „nezināmais" ? «Nezināmais", lūk,

bija katra tautskolotāja latviski nacionālā apziņa un cerība, ka arī

latviešiem nāks labāki laiki.

2) Tās ir, un par tām tūdaļ runāsim.
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notikusi galīga Latviešu skolotāju savienības apvienošanās

ar sociāldemokrātu partiju. Kas šī par Latviešu skolotāju

savienību, to landrāts, rādās, ar gudru ziņu nesaka. Mes

agrāk redzējām, ka še pieminētā „skolotāju sivienība" jau

bija nelegāla sociāldemokrātisko skolotāju organizācija, un

dabiski, ka tā savu darbību saskaņoja ar sociāldemokrātu

partiju.

Beidzot Pilārs fon Pilchaus apgalvo, ka četros Vidze-

mes latviešu apriņķos atstāti amatā 471) skolotāji — tiešie

revolucionārās kustības propagandisti, un šis skaitlis atkal

esot minimālais.

Tāds saīsinātā kopsavilkumā Vidzemes landrātu kolē-

ģijas smagais apsūdzības raksts par Vidzemes skolotājiem.

Landrāts savas ziņas ņēmis no pieminētiem konsistorijas
ievāktiem materiāliem un par kongresa, konferenču, mī-

tiņu darbību galvenā kārtā no vācu laikrakstiem, pie tam»,
kā jau norādījām — savu ziņojumu ministrijai devis pārāk

neobjektīvi un arī sagrozot faktus un notikumu norisi.

Tanī pašā laikā arī Kurzemes guberņas laukskolu virs-

komisija gan caur mācītājiem, gan ari caur policiju vākuši

ziņas par tautskolotāju darbību revolūcijas dienās. Pie kam

izrādījies: Jelgavas-Bauskas apriņķī no 107 sko-

lotājiem tikai 10 piedalījušies revolucionārā kustībā2) un

pēc tam aizbēguši vai arī arestēti. Divi no viņiem — Eduards

Šenfelds (Penkules p.-sk.) un Ludis Vanags — tomēr atkal

strādājot savās skolās. Par trim neesot ziņu, tā tad, do-

mājams, būšot aizbēguši; 4 no vietām atlaisti un par vienu

norādījums, ka esot bijis skolotāju kongresā Rīgā. Visi

citi strādājuši un strādājot savās skolās. Par dažiem gan

atzīmētas it kā aizdomas, jo kādu laiciņu neesot bijuši
darbā v. t. t. Tukuma apriņķa priekšnieka ziņojumā 3)
uzrādīts, ka no 51 skolotāja revolucionārā darbābā ap-

vainoti 8, no kuriem daži aizbēguši, bet divi ar ģenerāl-

1) Tikpat labi barons varēja šo skaitli dubultot. A. V.
2) Jelgavas-Bauskas apriņķa priekšnieka ziņojums 1906. g. 16.

okt., num. 2484.

:!) 1906. g. 16. okt., num. 1684.
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gubernatora rīkojumu izsūtīti no Baltijas. Talsu apriņķi 1)

no 57 skolotājiem apvainoti revolucionārā darbībā 6, kas

aizbēguši vai arestēti. Aizputes apriņķi 2) no 42 skolo-

tājiem 11 apzīmēti kā revolucionāri, pie kam divi nošauti,

citi aizbēguši vai apcietināti. Grobiņas apriņķī no

43 skolotājiem tikai 1 revolucionārs un aizbēdzis. Ilūk-

stes apriņķī 3) no 11 skolotājiem, kas pakārtoti guber-

ņas laukskolu virskomisijai, revolūcijā piedalījušies 3.

Ventspils apriņķī no 38 skolotājiem — revolucionāri

7,4) pie kam par dažiem ziņas nav pilnīgi drošas. Kuldī-

gas apriņķī, ko tanī laikā pārvaldīja bargais Brēdrichs,

no 37 skolotājiem par revolucionāriem uzlūkoti 10, bet te

jau katrs atzīmēts par revolucionāru, kas piedalījies kādā

mītiņā, bet par dažiem Brēdrichs lakoniski pasacījis: pie-

dalījās dumpī", nemaz tuvāk nepaskaidrojot kādā veidā

šī piedalīšanās izpaudusies. No šiem desmitiem tomēr tikai

viens esot nošauts.5) Par diviem Skrundas skolotājiem

piezīme: „Atlaisti kā antireliģiozi, skolēnu gumdltāji uz

nepaklausību un vispāri par skolēnu ļaunu ietekmēšanu".

Jaunjelgavas apriņķī uzrādīti 13, bet Dobeles — 3

revolucionāri skolotāji, neuzdodot kopējo skolotāju skaitu.

Tā kā Kurzemes guberņas laukskolu virskomisijai pa-

kārtotās skolās 1905. gadā pavisam strādāja 335 skolotāji,

no kuriem tā tad par revolucionāriem apzīmēti 72, t. ir

21,50/o, tad, pieņemot Vidzemes konsistorijas savāktās zi-

ņas, ar kurām operēja landrāts Pilārs fon Pilchaus, Kur-

zemes skolotāji būtu mazāk „cietuši" no revolūcijas. Te

gan jāatzīmē, ka Kurzemes guberņas laukskolu virskomi-

sija Kurzemes gubernatoram 6) uzdevusi mazliet lielāku re-

volucionāro skolotāju skaitu — 77, pie kam, līdzīgi Pilāram

fon Pilchau'am, piezīmējusi, ka faktiski šis skaits esot vēl

') Apriņķa priekšnieka ziņojums 1906. g. 31. okt. num. 1198.

2) Grobiņas-Aizputes apriņķa priekšn. ziņojums 1907. g. 9. janv.

num. 129.

:i) Ilūkstes apr. priekšnieka raksts 1906. g. 3. aug. num. 2191.

') Ventspils apr. priekšnieka raksts 1906. g. 22. aug. num. 1848.

•
r

') Kuldīgas apr. priekšnieka raksts 1906. g. 2/9 sept. num. 1634.

6) Gubernātora pieprasījums 1907. g. 13. apr. num. 4222.



lielāks. 1) Daži dokumenti gan rāda pretējo, t. ir, ka mi-

nētā virskomisija uzdevusi lielāku skaitu, nekā faktiski bijis.

Piemēram, Irlavas skolotājs Jānis Vītiņš 1906. gada 23.

janvārī iesūtījis Jelgavas rajona tautskolu inspektoram Ša-

tālovam lūgumu atļaut viņam arī turpmāk strādāt agrākā

darba vietā, jo viņš esot nevainīgs atlaists, šatalovs arī

atzinis, ka Vītiņš revolūcijas laikā nav nekādus neliku-

mīgus darbus pastrādājis un 1906. g. 10. oktobrī ar rakstu

num. 926 paziņojis Tukuma apr. skolu komisijai, ka Vītiņa

vaina nav tāda, ka to nevarētu atstāt agrākā vietā. Guber-

ņas virskomisija tomēr tam nepiekrita un Vītiņam skolo-

tāja vietu nedeva. Tad Vītiņš ar inspektora gādību dabūja

skolotāja vietu Tukuma pilsētā, t. ir ārpus guberņas skolu

virskomisijas kompetencēm. Kā jau agrāk aizrādīts, vā-

ciskās skolu valdes par revolucionāru uzlūkoja katru sko-

lotāju, kas bija sācis mācīt pēc jaunām programām un

visus, kas braukuši uz skolotāju kongresu. Bet jaunās

programas, galvenā kārtā laukskolās, izpaudās mācību kār-

tošanā latviešu valodā, par ko taču solījās cīnīties arī vā-

ciskās skolu komisijas. Bija gadījumi, ka pagastu pilnās

sapulcēs (mītiņos) nolēma skolotājam maksāt algu tikai

tad, ja viņš iekārtos mācības mātes valodā. Lestenes pa-

gasta pārstāvji pat ar oficiālu rakstu šādu lēmumu pazi-

ņoja guberņas laukskolu virskomisijai (1905. g. novemorT}.

Taisnība, jauno programu piedauzības akmens bija reli-

ģijas mācības neatzīšana, bet ticības mācības ignorēšana

gan laukskolās būs notikusi ļoti retos gadījumos, jo iz-

meklēšanā tieši šādu noziegumu atsevišķiem skolotājiem
vismazāk uzrāda.

Ka Kurzemes guberņas laukskolu virskomisija savus

datus pārspīlējusi, tas jo skaidri redzams no kāda cita

dokumenta. Pilāra fon Piichau'a apsūdzības rakstu iekšlietu

ministrija nosūtīja ģenerālgubernatora Mellera-Zakomeļska

atsauksmei, kas savukārt pieprasīja ziņas no guberņu žan-

darmērijas priekšniekiem. Kurzemes žandarmērijas priekš-

Kurzemes g. I. s. virskomisijas raksts gubernātoram 1907. g.

14. maijā num. 319.
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nieks ģenerālis Astafjevs, pee ziņu ievākšanas, paziņoja,l)
ka dažāda tipa tautskolu Kurzemes guberņā 1904. gadā

bijis ap 500 un tanīs darbojušies 650—700 skolotāju. 2)

1904. gadā skolotāji vispāri bijuši patriotiski noskaņoti (Ja-

pāņu-krievu karš.). 1905. gadā sākusies skolotāju kustība,

vispirms ar kādas petīcijas parakstīšanu 3 ) un pēc 17. ok-

tobra arī revolūcijas mītiņos. Ģenerālis Astafjevs par

Kurzemes tautskolotājiem nedomājot tik ļauni, kā to par

Vidzemes skolotājiem tēlojis Pilārs fon Pilchaus. Astafjevs

gan aizrāda, ka latviešu skolotāji esot lieli nacionālisti un

patrioti,4) kas sapņojot par latvišu republikas

nodibināšanu5) un, kam bijušas karstākas galvas, tie,

ticēdami šim sapnim, metušies revolucionārā darbībā. Oaļa

skolotāju patiesi stāvējuši sakaros ar centrālām i evolucio-

nārām organizācijām, bet daļa (konservatīvie) pretojušies
nemieriem un esot pārliecināti par valdības labajiem nolū-

kiem. Pat progresīvie skolotāji korekti pildot valdības rī-

kojumus un, sapņodami par savas dzimtenes autonomo6)

iekārtu, sākot saprast, ka tas nav sasniedzams. Neesot

noteiktu ziņu par šo atsevišķo skolotāju grupu skaitliskām

attiecībām, bet neesot šaubu, ka revolucionāro skolotāju

nav daudz; progresīvos skolotājus Astafjevs rēķina 3/4 no

visiem un nedaudz mazāk par l& būtu konservatīvie. Re-

volucionāram skolotāju birojam pie Kurzemes skolotājiem

esot pavisam mazs, vai pat nekāds iespaids.

Tāda bija vispārējā raksturojuma liecība, ko nodevis

Kurzemes žandarmērijas priekšnieks. 7 ) Nav šaubu, ka šī

*) ViapfiAit ct> nepenHCKoio o6t> yMHTeAHXTj rtpHßAeKaßuiHxcH kt»

403HaHiHM-b btj ripeA'BAax'b KypAHHACKoS ry6epHiH (LVA).
2) Tā tad skolu virskomisijas uzraudzībā bijuši tikaiapm. 50%

no visiem šīs guberņas tautskolotājiem.
3) Par to jau runājām.
4) „OpOHHKHyTbI BeCbMa CHAbHbIM'b HapOAHblMļ) naTpioTH3MOM'b."
5) Te jau ģenerālis pārspīlējis, un šāds apgalvojums bija pa-

tīkams Pilāram fon Pilchauam.
6) Ka latviešu skolotāji tanī laikā runāja par Baltijas autono-

miju Krievijā, tas taisnība, bet gan ne par patstāvīgu republiku.
A. V.

') Šis ģenerāla Astafjeva ziņojums pilnīgs (tulkojumā) iespiests
„Izgl. Min. Mēnešrakstā" 1926. g. 9. burt. doc. J. Bērziņa rakstā

..Latviešu tautskolotāji un 1905. g. revolūcija".



liecība ir objektīvāka par Pilāra fon Pilchau'a un Kurzemes

laukskolu virskomisijas apgalvojumiem. Ģenerālis Astaf-

jevs visu Kurzemes revolucionāro skolotāju sarakstā, pat

tos ieskaitot, kas turēti tikai aizdomās, ielicis tikai kādus1
50 cilvēkus. Ka arī šis saraksts nav atzīstams par gluži

pareizu, tas pierādās, salīdzinot to ar Kurzemes guberņas

laukskolu virskomisijas gubernatoram iesūtīto sarakstu.

Astafjeva sarakstā nav skolotāji: Jēkabs Fridrichsons (Blī-

denē),1) kas ar Kurzemes ģenerālgubernatora rīkojumu at-

laists no amata; Fricis Angers,2) kas karatiesā notiesāts uz

katorgu; Juris Doberts 3) (Ordangā), kas aizbēdzis, šie

skolotāji kā revolucionāri atzīmēti Kurzemes laukskolu virs-

komisijas sarakstā un arī kreisā virziena laikrakstos. Tur-

pretim Astafjeva sarakstā atzīmēti daži skolotāji, kas, re-

dzams, nemaz nav bijuši revolucionāri. Piemēram, Eduards

Šitka, jo virskomisijas sarakstā viņš nemaz nav kā

miernieks" atzīmēts; Kārlis Pulciņš, ko par nevainojamu
atzinis Jelgavas apgabaltiesas prokurors. Tā tad pilnīgi
droši nevaram uzticēties nevienam no še atzīmētiem sa-

rakstiem. Varam gan konstatēt, ka guberņas laukskolu

virskomisijas saraksts ir skaitliski stipri pārspīlēts, ko pie-
rāda jau tas, ka pati komisija pie dažiem „revolUcionāriem"

skolotājiem piezīmē: „Atrodas amatā" („sostoit na službe").

Tas tāpēc, ka tautskolu inspektori ne vienmēr piekrita

vienkāršās aizdomās turēto skolotāju atlaišanai. Tāpat jā-

liecina, ka arī nāvē krita daži, rādās, nevainojami ~revoluc-

ionāri". Lielzalves skolotājs - dzejnieks Jūlijs Dievkociņš,
pavisam nerevolūcionārs raksturs, nošauts „bēgot". Par

viņu J. Akurāters saka: „J. Dievkociņš bija audzinātājs ar

visu sirdi, un viņa iekšķīgā pasaule bija pretī teroram un

slepkavībām". 1) Kad tuvojās soda ekspedicijas, J. Diev-

kociņš teicis: „Es jau neesmu nekā ļauna darījis un tādēļ
neatstāšu savu skolu, lai nāk, lai pierāda ko.. ."5) Tā šī

! ) „Jaunā Dienas Lapa" 1906. g. 15. num.

2 ) „PatiesībaX 1907. g. 2 num.

8) „Mūsu Laiki" 1906. g. 163. num.

4) „Dienu atspīdumi." Revolūcijas atmiņu grāmata 1924. g.44. lpp.
&
j „Mūsu Laiki". 1906. g. 159. num.
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revolūcijā ierautā latviešu skolotāja ideālista (un ne viņa

vienīgā) asinīm īstie sociālistiskās revolūcijas taisītāji, kas

1905./6. gadā gandrīz 100°/o palika sveiki un veseli, varēja

apliecināt lielo uzupurēšanos sociālisma ideju labā. Mūsu

tauta 1905./6. gada kustībā sajūsminājās par latviešu la-

bāku nacionālu nākotni, bet viņa arī par šo savu sajūsmu

maksāja ar savu dēlu asinīm. Krita Ernests Rolavs, Jūlijs

Dievkociņš, Juris Zingbergs, Hermanis Bušs un daudzi

citi, kas arī revolūcijā meklēja savas tautas nacionālo pie-

pildījumu.

Arī Vidzemes guberņas žandarmērijas priekšnieks ģe-

nerālis Volkovs devis ģenerālgubernatoram atsauksmi par

revolucionāro skolotāju darbību Vidzemē. 1) Šī atsauksme

nav tik plaša, kādu bija devis ģenerālis Astafjevs, tanī nav

arī nekādu skaitlisku datu, bet vienīgi ģenerāļa Volkova

koncentrēts spriedums par Pilāra fon Pilchau'a iekšlietu

ministram iesūtīto „zapisku" (tā to nosaucis ģenerālis Vol-

kovs). Volkovs atzīst, ka vispāri „zapiskā" esot gandrīz pa-

reizi notēlota tā loma, kādu latviešu skolotāji pēdējos ga-

dos spēlējuši vietējā revolucionārā kustībā. Arī minētā

revolūcionārā skolotāju kongresa iespaids bijis ļauns. Bet

Pilāra fon Pilchau'a apgalvojums, ka gandrīz visi skolotāji

un krievu skolotāju semināru audzēkņi bijuši revolucionāri,

esot pārspīlēts un tam nevajagot ticēt. Muižniecības pār-

stāvja apsūdzība esot saprotama citādi. Pēdējā laikā vācu

muižniecība, izmantojot vispārējo vietējo nemieru kustību,

cenšoties iedvesmot augstāko valdību, ka revolūcijas cē-

loņi meklējami pēdējo gadu reformās, kas iedarbojušās

pretēji vācu agrākam iespaidam. Vācieši tagad visādi cen-

šoties iespaidot valdību, lai atjaunotu viņu neseno varu,

starp citu, īpaši skolu vadībā. Arī tie skolotāji, kas apmā-

cīti vācu kundzības laikā, nereti piedalījušies revolucionārā

darbībā. Daži skolotāji esot nosodīti, bet pret vairākiem

*) Ģenerālgubernatora Mellera-Zakomelska raksts ģenerālim
Volkovam 1907. g. 10. apr. JY? 3090, un Volkova atbilde ģenerālgu-
bernātoram 1907. g. 19. apr. te 3722 glabājas Igaunijas valsts archivā

Tērbatā — Ai,Ao AH<ļ>AHH4CKaro HtaHAapMCKsroynpaßA€HiH 1907. r. te 8.
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celtie apvainojumi izrādoties bez pamata. 1) Par sociālde-

mokrātisko skolotāju savienību Volkovs esot ievadījis iz-

meklēšanu un pašlaik viņa darbinieki ievāoot tuvākas zi-

ņas. Volkovs gan savā atsauksmē piemin dažus revolucio-

nāros skolotājus: J. Rītiņu, K. Dēķenu, Maltu, Cukuru,

Ed. Medni un citus, bet cik pamatīgas ziņas Vidzemes

žandarmērijā bijušas par īstiem skolotājiem revolucionā-

riem, to rāda kāds revolucionārās sociāldemokrātiskās sko-

lotāju savienības saraksts, kurā ierakstīti tikai nedaudzi

patiesi revolucionārie skolotāji.2 ) Pie kam 1908. g., pēc

žandarmērijas ziņām, līdz ar skolotāja Pētera Doka arestē-

šanu, šī skolotāju savienība esot likvidēta.

Ka ģenerālis Volkovs pareizi sapratis Pilāra fon Pil-

chau'a ~zapiskas" nolūku — tas taisnība, bet Vidzemes

žandarmērija gan visai vāji pārzinājusi sociāldemokrātisko

skolotāju kustību — Volkova aģenti, redzams, slikti strā-

dājuši. Ģenerālim Astafjevam arī nav bijušas pilnīgi no-

teiktas ziņas, tomēr viņam pietiekoši plaša informācija.

Sakarā ar Pilāra fon Pilchau'a „zapisku" un žandar-

mēriju priekšnieku 3 ) dotām atsauksmēm jāatzīmē arī Rīgas

mācības apgabala kuratora Prutčenko, gan tikai 1911. g.

ierosinātā izziņa par skolotāju revolucionāro darbību 1905.

1 ) Ka daudzos gadījumos vācu muižnieki un arī mācītāji ap-

sūdzēja skolotājus par gluži nerevolūcionāru darbību, bet vienīgi par

kaut kādu nepaklausību vācu kungiem — tas pilnīga patiesība. To

var liecināt arī šī darba autors, kas pats revolūcijas laikā daudz no-

vēroja un personīgi arī piedzīvoja. Katrs skolotājs, kas neizrādija
vācu varai padevību un paklausību — bija neuzticams un līdz ar to

revolūcionārs. Un jāliecina, ja vienīgi muižnieku pārstāvjiem būtu

tiesība sodīt skolotājus, tad gan Pilāra-Pilchau'a skaitļi izrādītos

par maziem. Izdeldēti tiktu arī visi nacionālie latviešu skolotāji.
Pie objektīvas izmeklēšanas, kuru izdarīja krievu tiesu iestādes, un

pat daži soda ekspedīciju vadītāji, daudzus skolotā-

jus pilnīgi attaisnoja, jo nekādu noziegumu nevarēja uzrādīt.

2) Ahsa. ffiaHAapM. ynpaßAeHifl Ņ 2-C 1907.—1908. (IVA)

Redzams, ka sociāldemokrātiskās skolotāju savienības biedru vairā-

kums žandarmērijai nav bijis zināms, nav zināmi arī slepenā skolo-

tāju biroja locekļi.
3 ) Igaunijas žandarmērijas priekšnieka atsauksme nav zināma

— archivs gājis bojā.
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g. Nav gan skaidri zināms, ar kādu nolūku Prutčenko to

darījis un pie tam 6—7 gadus pēc 1905. g. revolūcijas,
bet redzams, viņš gribējis gūt it kā pamatīgākas un pa-

reizākas ziņas par skolotājiem un revolūciju — ņemot šīs

ziņas no objektīvām tiesu izmeklēšanas aktīm. 1912. g.

12. janvārī Prutčenko devis Kurzemes tautskolu direktoram

Momotam speciālu komandējuma rakstu pie tieslietu mi-

nistrijas, lai izpēta no tiesu aktīm, kā tur atspoguļojas

Baltijas guberņu tautskolotāju līdzdarbība 1905. g. revo-

lūcijā. 1) Direktors Momots nodzīvojis Pēterpilī dažas ne-

dēļas un centies iepazīties ar attiecīgiem tiesu izmeklēju-
miem un lēmumiem, — kādus vien viņš atradis Pēterpils
tiesu palātas archivā. Tikai jāliecina, — plašais Momota

ziņojums rāda, ka, vai nu Prutčenko direktors nav dabūjis

pietiekošus materiālus, vai arī nav pratis šos materiālus

izpētīt tā, lai patiesi dabūtu nopietnu pārskatu par tiem1
tiesu procesiem, kas saistījās ar skolotāju līdzdarbību 1905.

gada revolūcijā. Momots savā ziņojumā visvairāk nodarbojas

ar Baltijas vēsturisko apstākļu „tēlošanu", stāsta par še-

jienes latviešu dzīvi, par muižnieku un zemnieku attie-

cībām v. t. t. Varbūt Momots ar šādu vēsturiski-sabied-

risko attiecību ekskursiju gribējis rādīt, kā attīstījusies Bal-

tijā revolūcija, bet tas viss, labākā gadījumā, ņemts no

dažādiem laikrakstiem un žurnāliem, varbūt arī kāda ad-

vokāta runas tiesā. Turpretim ziņojumā pavisam maz kon-

krētu faktu un datu par mūsu skolotāju iekļaušanos revo-

lūcijā. Kādā vietā Momots no tiesū procesa izvilcis skolo-

tāja-revolūcionāra liecinājumu, ka šis skolotājs revolucio-

nāros mītiņos runājis par muižnieku patvarībām, zemnieku

grūtībām, bezzemnieku postu, un tas viss, par ko viņš

esot sūdzējies. Bet kamdēļ viņš saucis „nost ar patval-
dību"? Tāpēc, ka domājis, — pie šādas iekārtas minētās

netaisnības un vācu varu nevarēs salauzt. Skolotāji-revolū-

cionāri visvairāk cēlušies no trūcīgo ļaužu kārtas, pat kalpu

dēli, kas ar lielām grūtībām izlauzušies cauri skolotāju

l ) KahijeAfrpih noneHHTeAH P. y. o. JV» 282. ceKpeTHaro ap-

xHßa (IVA). Šai lietā atrodas arī Momota plašais ziņojums par gū-

tām atziņām.
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semināriem.1) Kad cēlusies revolūcija un laukos no Rī-

gas un Liepājas ieradušies aģitatori, skolotāji labprāt uz-

klausījuši šos revolucionārus un sekojuši viņu aicinājumam.
Arī sabiedrība spiedusi skolotājus nostāties pret tā laika

varas vīriem un valdību. Vispāri latviešu skolotāji (igauņi

stipri mazāk) gājuši revolūcijā vairāk kā cīnītāji pret vie-

tējo vācu kundzību, mazāk kā sociāldemokrāti par prole-

tariāta lozungiem. Tai laikā taču visa zeme bijusi pārplū-

dināta ar revolucionāru literatūru, un tā skolotājiem negā-

jusi secen. Momots aprāda arī latviešu nacionālos cen-

tienus, sākot ar 60. gadiem, un izteic domas, ka šie cen-

tieni sagatavojuši 1905. g. notikumus, kuros tad interna-

cionālā sociāldemokrātija ierāvusi arī skolotājus.

Baltijas vācu muižniecība gan dažkārt bijusi spiesta

rādīt, ka viņa meklē it kā sadarboties ar latviešiem un

igauņiem, bet nekad šī „sadarbība" nav bijusi sirsnīga,
kauču maķenīt dibināta uz vienlīdzības principiem. Tāpat

Baltijas vācieši nav gribējuši, vai nav bijuši spējīgi no-

stāties savos spriedumos un vērtējumos pret latviešiem mi-

nimāli objektīvi. To nupat redzējām Pilāra fon Pilchau'a

un Kurzemes laukskolu virskomisijas ziņojumos par revo-

lucionāriem skolotājiem. To pašu 1905.—1907. g.g. re-

dzam vācu presē. 1906. gada jūlijā Berlīnē iznāca anonīma

grāmata „Die Lettische Revolution" I daļa, bet 1907. g.

turpat II daļa.2) Šais grāmatās (un tas redzams viņu no-

lūks) visa latviešu tauta notēlota kā revolūcionāru ideju
apsēsta. Rīgas Latviešu biedrība jau no 1870. gada esot

bijusi revolucionāru ideju miteklis.3) A. Tranzē savā grā-

matā uzrāda par Vidzemes revolucionāriem skolotājiem tos

pašus konsistorijas datus, ko jau Pilārs fon Pilchaus ofi-

*) Te direktors izteicis patiesīgu konstatējumu.
2) Abas daļas sarakstījis A. fon Tranzē (Transehe — Dzelzavas

muižas īpašnieks un Vidzemes bruņniecības sekretārs).
3) 11. daļa 20. lpp.
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ciāli ziņoja iekšlietu ministram. 1) Vispāri A. Tranzē pie-

minētais darbs nebija 1905. gada revolūcijas objektīvs ap-

gaismojums un iztirzājums, bet gan mēģinājums latviešus

un viņu centienus vispāri nonicināt un iztēlot kā revolu-

cionārus un Baltijas sabiedrisko mieru apdraudošus. Vietē-

jās vācu avīzes, ar „Dūna Zeitung" priekšgalā, visādos

toņos un pat ar pilnīgi nepareizu „informāciju", bet daž-

kārt jau ar vienkāršu apmelošanu, centās diskreditēt lat-

viešu patriotus 2) un sevišķi skolotājus, — kas, pēc vācu žur-

nālistu atziņas, visi bija revolucionāri un valdības ienaid-

nieki. Tā ~Dūna Zeitung" 1906. g. 14. augusta numurā

denuncēja arī Vili Olavu, kas tanī laikā mierīgi vadīja

savu tirdzniecības skolu, bet, tāpat kā Arvīds Bergs,

tapa uzrādīts kā latviešu tautas kūdītājs uz dumpi. „Dūna

Zeit." pieminētā numurā arī apgalvoja, ka Olava skolā

izdarīta politiska kratīšana v. t. t. V. Olavs gan ~Balsi"

(168. num.) paziņoja, ka vācu avīzes ziņojums ir sagudroti

meli, bet vai tad šo atsaukumu izlasīja tie, kas no „Dūna

Zeit." bija dabūjusi nepareizo informāciju?
Ka vācu avīžu un brošūru autori pie valdības guva

panākumus, tas bija vērojams arī no kāda
„
Valdības Vēst-

neša" raksta 1906. g. 85. num. Krievu valdības oficiālā

avīze rakstīja, ka vācieši, kam savā laikā valdība visvairāk

pāri darījusi, izrādījušies par vispadevīgākiem pavalstniekiem,
bet latvieši, ko valdība un krievu inteliģence aizstāvējusi,

2) Ibid. 369. lpp.

3) „Baltische Tageszeitung" rakstīja (1906. 11. IX), ka Arv.

Bergs esot bijis izraudzīts par Latvijas republikas prezidentu. A.

Tranzē arī savā grāmatā (II dajā 324. lpp.) A. Bergu apzīmē par

revolucionāru un brīnās, ka viņam ļaujot vēl darboties. Šai denun-

ciācijai bija panākumi — A. Bergu 1907. g. 3. jūnijā arestēja un

pēc tam izraidīja no Baltijas guberņām. Tanī pašā gadā, sakarā ar

kādu avīzes „PbW korespondenci, notika iekšlietu ministra piepra-

sījums ģen. gub Melleram-Zakomeļskam par A. Berga darbību. Žan-

darmērijas pulkvedis Balabins izdarīja izziņu, kurā Bergu raksturoja
nekā revolucionāru, bet kā iespaidīgu latviešu nacio-

nālu politiķi un idejisku vadoni, kamdēļ viņa atgriešanās Baltijā

gan neesot vēlama. A. Bergs izsūtījumā palika pusotra gada

AHtpAHHACKaro JKaHAapM. ynpaßAeHia 1907. r. «N? 8 O co6pamHcbba-bhih

O pa3HWXTj AHljaX,b. (IVA.)
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izrādījušies par visniknākiem revolucionāriem,

traucējuši mieru un kārtību. Ja tā rakstīja Valdības Vēst-

nesis", tad taču vācieši varēja pacelt galvas un cerēt uz

savu privilēģiju nostiprnāšainu. Un ~Dūna Zeit." 1906. g.

31. augusta numurā tad arī lepni pateica, ka pašlaik vajagot

nesaudzīgi griezt krūtis pretim visiem latviešu centieniem

ievest ~jauno kārtību", pie kam vēl piebilda, ka kāra stā-

voklis bez lauka kara tiesām esot tukša būšana.

Zīmīgi arī, ka vācieši, kauču gan karoja par mātes

valodu mūsu tautskolās, vienmēr uztraucās, ja sāka runāt

par skolu administratoru iecelšanu no latviešu darbinieku

vidus. T-āds uztraukums bija Ļevšina darbības sākumā,

kad liberālais kurātors gribēja par Kurzemes tautskolu direk-

toru iecelt latvieti, bet vēl lielāku uztraukumu bija sacēiis

Dr. P. Zālīte, kas, būdams draudzīgās attiecībās ar Ļev-

šinu, dažos gadījumos varēja kurātoru informēt par še-

jienes skolu lietām. Vācu avīzes tūdaļ uztvēra nepatīkamo

stāvokli un rakstīja, ka kurātors nodomājis uzticēt Dr. P.

Zālītēm Vidzemē un Kurzemē izdarīt skolu revizijas. Ka

šāda ~informācija" bija vērsta kā pret kuratoru, tā arī

latviešu darbiniekiem — tas nebija sevišķi jāatšifrē. Dr.

P. Zālīte gan nepalika atbildi parādā un ~Balss" 1906. g.

178. num. ar kodīgu piezīmi paskaidroja, ka vācu ,infor-

mācija no gaisa grābta".

Bet bija vēl netaktiskākas lietas. Prof. Šillings Rīgas
technikumā savā lekcijā studentiem stāstījis, ka latvieši,

lūk, gribējuši nodibināt savu republiku. 1) Ja ar Šādiem

apgalvojumiem vietējā augstskolā uzstājās vācu profesors,
kas taču pretendēja uz zinātnieka prestižu, — tad katra

takta mērs bija pārkāpts.

Ja jautājam, kamdēļ tad vācieši tik neglīti, nepareizi

un netaktiski uzbruka latviešu inteliģencei un līdz ar to

ari visai mūsu tautai, jo dažkārt pārkrievošanas laikā (Lav-
rovska gados) viņi runāja „mīlīgāku valodu"? Jāatbild ar

citu jautājumu — cik sirsnīga tad bija šī „mīligākā" va-

loda, — vai gan tas vēl būtu jāizdibina? Bet viena lieta

l ) „Balss" 1906. g. 192. num.



gan viscaur novērojama — vācieši sargāja mUs no krie-

viem un pārkrievošanas nevis lai mūs izaudzinātu par pat-

stāvīgu tautu, kam, ja ne vairāk, tad būtu vienlīdzīgas

tiesības kopā ar vāciešiem spriest par šis zemes likte-

ņiem — bet sargāja mus, lai joprojām saglabātu vāciešiem

padotības stāvoklī (materiāli un kulturāli) līdz tam laikam,

kad vēsturiskie likteņi grozītos pavisam citā plāksnē. Ja

nu šādu „lielu ideju" sargāšanā un lološanā nāca kādi

sajūtami draudi, tad saprotama kā vācu taktika, tā pre-

testība. Un draudi nāca no divām pusēm: no latviešu un

igauņu nacionālās pašapziņas pieauguma, kas draudēja at-

gulst vācu ekonomisko un kulturālo vadonību, un no krievu

nodomiem mūs jo stiprāk piekausēt Krievijai, iznīcināt Bal-

tijā vācu noteicošu iespaidu, apdraudot līdz ar to nākotnē

lolotās cerības. Pret abām frontēm vācieši nikni cīnījās.

Revolūcijas laiks gan ievērojamā mērā satrieca pārkrie-
vošanas politikas pamatus; varēja domāt, ka krievu mēģi-

nājums ir cietis pilnīgu fiasko, un ka turpmāk pārkrievo-
šanas vietā nāks vietējo iedzīvotāju pašnoteikšanās ieva-

dījums. Tā tad vienas briesmas vāciešiem likās pārvarē-

tas. Bet latviešu un igauņu attiecības pret vāciešiem pēdē-

jiem nesolīja gluži neko patīkamu. Revolūcijas laiks to

visspilgtāki apliecināja. Bet — revolūcija paliek revolū-

cija — tā risinājās visā Krievijā, un ar revolucionāriem

elementiem cīnījās kā Pēterpilī, tā Maskavā, Krievijas dien-

vidos, ziemeļos un pat Sibirijā. Kad revolūcija bija ap-

spiesta, pamazām viss iegāja mierīgākā gultnē. Revolūci-

jas taisītājus vajāja kā Baltijā, tā Krievijā — visur soda

ekspedīcijas darīja savu darbu. Maskavā revolucionāri cī-

nījās aiz barikādēm, Pēterpilī bumbas sprāga daudz daudz

vairāk nekā Rīgā. Un tā arī rakstīja paši krievi. Tā arī

varēja gaidīt, ka rakstīs un spriedīs pie mums: revolucio-

nāri izdarīja sacelšanos, ierāva revolūcijā tautas masas,

bieži vien tas notika neapzinīgi un stichiski, dažkārt pat

neizprotot revolūcijas taisītāju īstos nolūkus. Gribēja brī-

vību, taisnību — tās taču labas lietas. Krievu prese, pat

labā spārna, parasti tā arī runāja par revolūciju. „Novoje
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Vremja" rakstīja, 1) ka visa revolūcija bijusi masu ierau-

šana apstākļu radītā stichiskā plūdumā. Aktīvie revolū-

cijas darbinieki — sociāldemokrāti un citi revolucionāri

šo plūdumu izmantojuši v. t. t.2)

Baltijas vācieši nerunāja vis par šādu revolūcijas sti-

chisko dabu, kam par cēloni bija dažādi apstākļi; nerunāja

par revolucionāriem un sociāldemokrātiem kā revolūcijas

vadoņiem, bet bez kautrēšanās apgalvoja, ka visi

jaunlatvieši, Rīgas Latviešu biedrība, Vilis

Olavs, J. Čakste, Arv. Bergs, visi tautskolo-

tāji un latviešu inteliģence ir bijuši revolū-

cijas taisītāji. Tā apgalvoja pieminētais A. Tranze

savā „Die Lettische Revolution", tāpat „Dūna Zeitung",

~Balt. Tageszeit.", bet, kas vēl svarīgāki, — Baltijas muiž-

niecības oficiālie pārstāvji — landmaršali un landrāti. Vai

tā bija apstākļu nezināšana un nesaprašana? Vai vācieši

patiesi domāja, ka „vecā māmuļa" — Rīgas Latviešu bied-

rība revolūcionāru perēklis, ka visa latviešu inteliģence,
kuras lielākā daļa taču jau 1905. g. atklāti norobežojās

no sociāldemokrātiem, par ko, kā tas jau aprādīts agrāk,

Vili Olavu un citus ārzemēs izdotā „Sociāldemokratā" vi-

sādi noķengāja? Vai ļoti labi informētie vācieši arī to visai

labi nezināta? Vai nrof. šillings pats ticēja tam, ka lat-

1) 1906. g. 15. aprija num., ari citos.

2) „Balss" 1906. g. 241. num. zināja atreferēt Baltijas ģenerāl-

gubernātora sevišķu uzdevumu ierēdņa Vittes (kas nesen saticies ar

premjeru StolīpinuJ ziņojumu, ka Pēterpili visai labi zinot — tikai

maza daļa latviešu bijuši revolucionāri un teroristi. „Hoßoe BpeM*"

1906. g. 11. nov. numurā premjera Stolīpina brālis, žurnālists

A. Stolīpins pastāstīja, ka vācieši uzbrūkot viņam par to, ka esot

aizrādījis uz nepareiziem vāciešu apgalvojumiem par latviešu ne-

labojamu revolūcionārismu. — Vēl pieminēsim Kaudzītes Reiņa

(R. Vidzemnieka) rakstu ,Balss" 1906. g. 15. num., kurā viņš prote-

stēja pret apgalvojumu, ka visa latviešu tauta revolūcionāra: „Bet

visi latvieši nemūžam nevar ciest, ja revolūcijas briesmu darbus uz-

krauj mums visiem." — Vāciešu uzbrukumi tad patiesi nezināja ro-

bežu: „Balt. Tageszeit." 1906. g. vecvakara numurā iespieda kādu

dzejojumu, kurā bija šāds izverdums: „Hoch die Esten, hoch die

Letten! Von der edlen Schlāchterzunft" (Lai dzīvo igauni, lai dzīvo

latvieši no slavenās miesnieku zunftes)
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vieši jau 1905. g. gribējuši nodibināt savu republiku, kad

viņu nacionālie elementi pat uzmanīgi prasīja tikai auto-

nomiju? — Skaidrs taču, ka — nē!

Tā bija vāciešu taktika pie savu nolūku sekmēšanas.

Ja viņi domāja, ka krievu uzmācība pēc 1905. g. revolū-

cijas atslābuši, ka ~aziātiešu briesmas" garām, tad tikpat

labi viņi redzēja un sajuta, ka latvieši, kas jau labi sen

modušies nacionālā apziņā, šai apziņā pieaug ar katru mē-

nesi, un ka revolūcijas laiks nav šo apziņu sagrāvis, nav

to ierāvis internacionālās tieksmēs, bet gan

vēl vairāk nostiprinājis. Luk, ko 1906. gadā rakstīja

~Balss" „Kadas sabiedrības, kas kulturāli stāvētu aug-

stāki par mūsējo, vāciešiem nav. Savas patstāvīgas māk-

slas un zinības viņiem arī nav. Mēs esam mācījušies iet

uz vakariem un uz rītiem, paši meklēt un paši ņemt, kas

mums liekas labs un derīgs. Visa gara dzīve, kas

norisinās uz austrumiem un uz vakariem no mums, atspo-

guļojas mūsu gara dzīvē, mūsu rakstniecībā, mūsu sa-

biedrībā, kamēr vietējā vācu sabiedrība no visa tā bieži

vien paliek pilnīgi neaiztikta. Mums nav un nevajaga vairs

starpnieku un skolotāju, kas mūs pamāca, kas derīgs un

labs. Mēs paši drošu roku izstiepjam pēc kultūras pirm-

avotiem. Mēs maldāmies, bet mēs arī paši cīnāmies. Mūsu

vācieši neparko negrib atstāties no savas vadītāju un aiz-

gādņu lomas. To pierāda viņu uzvešanās guberņu pado-

mēs,2 ) viņu pašvaldību reformu projekts, kas tikai tiecas

pēc vecās virskundzības atjaunošanas uz jauniem pama-

tiem".

Lūk, šādu valodu tanī laikā runāja latviešu nacionā-

listi, un tas vāciešiem bija visnepatīkamākais un draudo-

šais. Tie nebija 1905. g. internacionālie revolucionāri

tie bija īsti nacionālisti, un tamdēļ, luk, viņi vāciešiem

gatavoja vislielākos šķēršļus nākotnes mērķu sasniegšanā.
Tādos apstākļos atskanēja vāciešu apvaino-

jums — visi latvieši ir revolucionāri un ne-

*) 1906. g. 255. num.

2) Guberņu padomes, par ko runāsim turpmāk, izstrādāja jau-
nos likumprojektus.

10*
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uzticāmi Krievijas pilsoņi, viņiem nevar dot

noteiktas tiesības ne vietējās pašvaldības

iestādēs, ne skolās. Lūk, tāpēc tādās noska-

ņās" ietērpta visa A. fon Tranzē „Die Letti-

sche Revolution". Mērķis skaidrs — rīcība skaidra.

Saprotams tādā gadījumā arī Balss" pretsitiens, kas šinī

gadījumā an pacilāja Baltijas vāciešu agrāko gadu uz-

ticību" poļiem, zviedriem un krieviem. 1) „Balss" 1906. g.

220. numurā rakstīja, ka latviešu dzīvības intereses prasot

visiem spēkiem meklēt saprašanos ar lielo krievu tautu

un nodibināt ciešas saites ar šīs tautas progresīvo vairā-

kumu. „Tikai tad latvieši varot cerēt uz panākumiem

cīņā par devizi: Latvija — latviešiem".

Tads pec 1905. gada revolūcijas bija idejiskais noska-

ņojums un tādas attiecības starp latviešiem un vāciešiem.

Cik šāda vācu rīcība bija tālredzīga, cik viņu mērķi
sasniedzami — to rādīja nākošo gadudesmitu vēsturiskie

notikumi.

IX

Ar ķeizara Nikolaja II ukazu senātam 1905. g. 28.

novembrī pavēlēts: 1) nodibināt pagaidu ģenerālguberna-

tora amatu visām trijām Baltijas guberņām un 2) visos

svarīgākos vietējos jautājumos izstrādāt likumprojektus, kā-

dam nolūkam ģenerālgubernatora vadībā no vietējo kārtu

pārstāvjiem noorganizējama „Sevišķa padome" („osoboje

soveščaņije"). Starp šai padomē apspriežamiem jautāju-

miem ukazā bija atzīmēfts arī skolu reformas projekts.

Reformprojektu priekšdarbus uzsāka jau ģenerālguber-

nators Sologubs, bet, tā kā viņš jau 1906. gada rudeni Šejieni

atstāja, tad nepaguva neko svarīgu šinī darbā veikt. Tā

laika apstākļos informētie cilvēki zināja stāstīt, ka galvenā

kārtā Sevišķās padomes un likumprojektu dēļ Sologubam

bijis jāiet, jo Baltijas muižniecība baidījusies, ka mazliet

liberāiais un objektīvais ģenerālgubernators „nesamaitā"

viņu projektus un nenostājas latviešu-igauņu vajadzību aiz-

*) 1906. g. 140. num.
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stāvja pusē. Ka vācu muižniecība vispāri bijusi neapmie-

rināta ar Sologuba darbību, to, bez jau agrāk minētā,

apliecināja tā laika latviešu un arī krievu laikraksti. 1)

Ģen.-gub. Mellers-Zakomeļskis tikai 1907. gadā sāka

enerģiskāki turpināt Sologuba uzsākto reformprojektu iz-

strādāšanu, pie kam vācu muižniecības cerības attaisno-

jās — Mellers-Zakomeļskis cītīgi atbalstīja viņu projektus.

Apspriešanā nāca daudzi visai svarīgi vietējie jautājumi:

baznīcas, skolu, bet vēl svarīgāks — vietējās pašvaldības

reorganizācijas nodoms. Visu šo reformprojektu iepriekšējai

sagatavošanai jau Sologuba laikā noorganizēja četras apakš-

komisijas: Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas un Sāmsalas.

Šais apakškomisijās darbojās kā muižniecības, tā arī pil-
sētu un zemnieku pārstāvji. 2) Kad šie apakškomisiju ma-

teriāli ienāca ģenerālgubernatora kancelejā, Mellers-Zako-

meļskis noorganizēja „Sevišķu padomi" šādā sastāvā: no

Vidzemes — muižnieku pārstāvji landmaršals Meijendorfs

un landrāts Pīlārs-Pilchaus, no pilsētām — Rīgas pilsētas

galva Armitštēds un domnieks E. Morics, no zemniekiem

P. Siecenieks un A. Limde (igaunis); no Kurzemes —

muižnieku pārstāvji barons Felkerzāms un fon Brinkens,

no pilsētām (Jelgavas) barons fon Gullesens un domnieks

J. Šīmanis, no zemniekiem — K. Burkevics un J. Lauten-

bachs; no Igaunijas — muižnieku priekšnieks barons Del-

linghauzens un barons A. Šillings, no pilsētām (Rēveles-

Tallinas) — J. fon Hugs un P. Sorguss, no zemniekiem

*— N. Seppers un G. Līvs; no Sāmsalas — muižniecības

priekšnieks barons Bukshevdens (Buxh6wden) un landrāts

barons Freitags-Loringhovens, no zemniekiem — G. Kind-

lams un G. Tamms.

Šie 22 ~kārtu pārstāvji" tad arī bija Sevišķās padomes
īstie un balstiesīgie locekļi. Bez viņiem ģenerālgubemātors

bija pieaicinājis ar padomdevēju tiesībām sekojošas per-

sonas: no iekšlietu ministrijas — V. Molokovu un A.

Burovu, no izglītības ministrijas — A. Viļjevu, P. Koškinu,

„Mūsu Laiki" 1906. g. 252. num.

2 ) Par apakškomisiju darbību skolu reformas jautājumos svarī-

gāko atzīmēsim, aplūkojot Sevišķas padomes lēmumus.
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no ev.-lut. konsistorijas — fon Strandmani, no pareizticī-

giem garīdzniekiem -- protoireju O. Berezski un bez tiem

sabiedriskus darbiniekus — F. Dreijersdorfu, A. Blum-

bergu, T. Semjenovu, J. Visocki, A. Trofimovu un Fridr.

Veinbergu. Protokolēja ģenerālgubernatora ierēdnis J. No-

sovičs.

Tāds bija Baltijas guberņu likumprojektu izstrādāšanas

„parlaments", kam vajadzēja veikt svarīgus uzdevumus. No

1906.—1907. g. Baltijas laikrakstiem redzams, ar kādām

lielām cerībām un arī bažām visi raudzījās uz šo padomi

un cik daudz gaidīja no izstrādājamiem reformu projek-
tiem. Saprotams, ka par vissvarīgāko visi uzlūkoja pašval-

dību pārorganizēšanās projekta izstrādāšanu, bet līdzās tam

stāvēja arī skolu reforma.

Lai gan Sevišķā padomē izstrādātie projekti likuma

funkcijas nedabūja, tomēr tā laika šejienes dažādu nogru-

pējumu (sevišķi muižnieku un zemnieku) savstarpējās at-

tiecības skolu lietās šīs apspriedēs parādījās visai zīmīgi,

kādēļ nebūs lieki, ja šo skolu likuma projektu še tuvāk ap-

lūkojam. 1)

Sevišķās padomes pirmā (vairāk informatīvas dabas)

sede bijusi 1907. g. 20.-jūlijā, kad padomes locekļiem iz-

dalīti apakškomisiju izstrādātie projekti, kā arī atsevišķu

grupu un personu iesniegumi. Pirmā padomes sēde skolu

likumprojekta apspriešanai notika 1907. g. 18. septembrī.
No protokola 2) redzams, ka padomes priekšsēdētājs Mel-

lers-Zakomeļskas visai steidzinājis skolu likumprojekta pie-

ņemšanu, un tāpēc debates noritējušas straujā gaitā. Pie

apspriešanas pamatā likts Kurzemes apakškomisijas izstrā-

dātais projekts, kas bijis visplašākais 72 panti, 3) kamēr

') Materiāli par apakškomisiju un īpaši Sevišķās padomes dar-

bību ir samērā plaši: tos atrodam iespiestā manuskriptā „TpyAw
oco6aro coßßuļaHin", Vidzemes muižniecības landrātes aktīs un plašos

vietējo laikrakstu atreferējumos (šie matereriāli manā krājumā. A. V.)
2) Oficiāls protokola noraksts glabājas Vidzemes landrātu kolē-

ģijas aktīs (N. 13/B, Vol. XIII, F. 316, LVA).
y). Kurzemes projekts iespiests kā manuskripts „I npeAAOJKeme

noAKOMMHCiH no yne6HOH Macra KypAHHACKOH h. t. a
"

(Viens eksempl.
manā krājumā. A. V.).



Vidzemes projektam 24, Igaunijas 28 un Sāmsalas 22.

Vispāri Kurzemes projekts izstrādāts jau likuma veidā, ka-

mēr citi projekti patiesībā bija principu uzstādīšana. Tas

pats sakāms par atsevišķiem muižniecības pārstāvju iesnie-

gumiem.

Principiālas debates notikušas tūdaļ pie pirmā panta

— par skolas uzdevumu un mērķi. Kurzemes projektā bija

teikts: „Tautskolas mērķis ir nostiprināt audzēkņos reli-

ģiski-tikumiskus jēdzienus un dot skolēniem dzīvē nepie-

ciešamas zināšanas un prasmes". ~Rižsk. Vestņ." redak-

tors, kā 17. oktobra partijas (sojuza) pārstāvis, (19. sept.

sēdē) prasījis, lai pirmā pantā ieliek atzinumu, ka tautskola

kalpo vispār valstiskiem mērķiem, un ka tāpēc valsts vara

nekādā gadījumā nevar atteikties no šo skolu pārvaldī-
šanas. Šo priekšlikumu noraidījuši, bet pieņemts (un ne-

drīkstēja taču nepieņemt) A. Viļjeva papildinājums:
„

...au-

dzināt tos mīlestības un padevības garā tronim un tēvi-

jai". Tad 1. pants pieņemts šādā redakcijā:

„Tautskolas mērķis ir — nostiprināt au-

dzēkņos reliģiski-tikumiskus jēdzienus, au-

dzināt viņus mīlestības un padevības garā

tronim un tēvijai un dot dzīvei nepiecieša-
mās zināšanas un prasme s".

Muižnieki bija apmierināti, ka reliģiski-tikumiskā au-

dzināšana nostādīta pirmā vietā, jo viņi taču karoja par

konfesionālu skolas raksturu, par ko gan tūdaļ stingras
debates norisinājās jau pie 2. un 3. panta. A. Viļjevs

iesniedza priekšlikumu l ) noteikt, ka tautskolas ir nekoi-

fesionālas, jo vairākos pagastos dzīvojot kā luterāņi, tā

pareizticīgie un, pieturoties pie muižnieku prasītās kon-

fesionālās skolas, še būšot jāuztur divas pagastskolas, kas

saimnieciski dažkārt nebūšot pat iespējams, šinī gadījumā
landrāts Pilārs-Pilchaus teicis, ka muižniecība stāvot par

konfesionālu skolu,jo gribot, lai mācītāji un pries-

teri skolā butu vadošā lomā. Pareizticīgiem esot

savas skolas, tur viņi varot audzināt savus bērnus kā līdz

1) To viņš bija aizstāvējis arī Vidzemes apakškomisijā, pie kam

viņu atbalstījuši arī zemnieku pārstāvji.
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šim. Tautas dalīšanu divās daļās jau neesot izdarījuši
vācieši. Ticības mācībai jābūt valdošai skolā un visu priekš-

metu mācībām jābūt pārņemtām no tās. Še skaidri izteikta

vācu muižniecības vēlēšanās atgriezt mUsu tautskolas pie

1860./70. gadu iekārtas, kad patiesi vācu mācītāji bija
tautskolu vadītāji, un ticības mācība ~pārņēma" visus

priekšmetus. Pēc asām debatēm 2. pants pieņemts šādā

redakcijā:

~Tautas skolas tiek uzturētas atsevišķu

vietējo iedzīvotāju ticību un tautību vaj a-

d zībām".

Tā tad vārds ~konfesionālas" gan nav minēts, bet

saturā tas tomēr ietverts. 3. pants, kas papildināja 2.

pantu, izteikts šādi:

,J autā jumu par sevišķas skolas dibinā-

šanu vienas vai otras ticības, vai tautības

bērniem, kas ir mazākumā, kā arī par šo bērnu

pielaišanu citas ticības, vai tautības, skolā,

izlemj apriņķa skolu vaidc". 1)

Ne mazāk sīkstas debates notikušas par skolu tipiem.

Projektā paredzēja obligātorisku (zemāko) un neobligāto -

risku (augstāko) tautskolu. Zemnieku pārstāvji prasīja 6

ziemu obligātorisku un 3 gadu neobligātorisku (augstāko)
tautskolu. Beidzot zemnieki piekāpās līdz 4-gadīgai ob-

ligātoriskai tautskolai, bet noteikti prasīja arī 3-gadīgu ne-

obligātorisko skolu obligātorisku uzturēšanu. Muižnieki

piekrita 4 ziemu obligāto riskām, bet preto-

jās augstākā tipa tautskolām. Par šo jautājumu
notikušas lielas debates jau apakškomisijās. 2)

Tautsk. direktors A. Viļjevs ieteicis šādu dalījumu:

vienklasīgas skolas ar 4 gadu kursu un divklasigas ar 6

gadu kursu, pie kam vienklasīgās var apvienot ar neoDli-

gātorisko otro klasi, bet var arī iekārtot abus tipus atse-

višķi. 1) A. Viļjevs šo priekšlikumu pamatojis ar vien- un

1 ) Bet šai valdē vāciešiem bija paredzēts vairākums.

2
) „Latvija

tt 1906. g. 236. num., „Balss" 1906. g. 212. num.

:i) Tas patiesībā ir Fr. Treilanda - Brīvzemnieka jau 1890. ga-

dos cilātais projekts. A. V.
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divklasīgo ministrijas skolu iekārtojumu. Šis A. Viļjeva

projekts ari paredzēja, ka otrā (neobligātoriskā) klasē jā-

maksā skolas nauda, kam pretojušies zemnieku pārstāvji
Muižnieku pārstāvji (gān ne visi) principā bija pret aug-

stāka tipa skolu obligātorisku uzturēšanu — nebūšot lī-

dzekļu. Galu galā 4. pants pieņemts šādā redakcijā:

„Pastāv divi tautskolu tipi: a) obligāto-

riska bezmaksas četrziemu tautskola un b)

neobligāto riska divgadīga augstāka tipa

tautskola divu klašu sastāvā".

5. pants noteica: „Augststākā tautskolā uz-

ņem bērnus, kas beiguši obligātoriskās sko-

las kursu, vai arī iztur attiecīgu pārbaudī-

jumu. Par mācīšanu augstākā tautskolā ņe-

mama maksa, kuras lielumu noteic skolas uz-

turē tā j s".

Šis pants pieņemts pret zemnieku gribu, kas prasīja

bezmaksas augstāko tautskolu. Vidzemniekiem šis pants

nozīmēja pat tautskolas regresu, jo draudzes skolās vis-

maz 12 bērni varēja mācīties par brīvu. 1)

6. pants noteica: ~P i c obligāto r i s k ām taut-

skolām var atvērt neobligāto riskus vasa-

ras kursus, kur audzēkņi pamatīgāki un pla-

šāki iemācās ziemā mācītos priekšmetus un

kur viņiem māca arī neobligāto riskas mācī-

ba s.2) Par šo vasaras mācību var ņemt sevišķu

maksu, kuras lielumu noteic iestāde vai per-

sona (? A. V.), kas skolu uztur".

7. pants: „Piespiesti mācības priekšmeti obligātoriskā
tautskolā sekojoši: ticības mācība, krievu valoda, mātes

valoda, aritmētika, ģeogrāfija, dabas zinības, iepazīšanās
ar dažiem ievērojamiem notikumiem un vis ievērojamākām

J) Vidzemes zemnieku likums 1819. g. 516. pants un tautskolu

noteikumi Kurzemē un Igaunijā (1875. g.)
2) Šis pants līdzinājās agrāko Kurzemes pagastu skolu iekār-

tas atjaunošanai un, tā kā likuma projekts neprasīja augstāko taut-

skolu obligātorisku uzturēšanu, tad, rādās, muižnieki cerēja ar to at-

vietot augstāko tautskolu iekārtošanu.
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personām no Krievijas un vispārējās vēstures, dziedāšana,

glītrakstīšana, zīmēšana un meitenēm, pēc iespējas, rok-

darbi un mājturība".

Pie šī panta piezīmējams, ka Kurzemes apakškomisijā
zemnieki prasījuši tautskolās mācīt arī visvajadzīgāko li-

kumu zināšanu, bet pret to uzstājušies muižnieku pār-

stāvji, apgalvodami, ka likumu „skaidrošanu" skolotāji iz-

lietošot kā sociālisma iepotēšanu. Tad arī Kurzemes zem-

nieku priekšlikumu noraidījuši.l) Sevišķā padomē A. Viļ-

jevs uzstājies pret pārāk plašu programu, jo, ja tiekot

prasīta pat dabas mācība, tad varot sagaidīt mācībās pa-

viršību. Burkevics aizrādījis, ka programa nav plaša, jo

mācības taču notikšot mātes valodā. Tūdaļ debates pārgā-

jušas uz mācības valodu, jo A. Viļjevs izsacījies, ka tas

vēl neesot izšķirts. Barons Dellinghauzens apgalvojis, ka

līdz 1887. gada likumam skolēni labāk pratuši krievu va-

lodu nekā pārkrievošanas laikmetā. Šāds Delliļnghauzena,

bez šaubām, nepatiesais apgalvojums ļoti uztraucis A. Viļ-

jevu, un viņš īgni aprādījis, ka pirms 1887. g. daudzi sko-

lotāji nemaz nav pratuši krievu valodu un dažās tautskolās

krievu valoda vai nu nemaz, vai tikai neobligātoriski mā-

cīta.2) Ģenerālgubernators debates šinī virzienā pagaidām

pārtraucis. Vēl pastrīdējušies par dažiem mācāmiem priekš-

metiem un pieņēmuši jau citēto pantu.

8. pants: „Mā čības programas tiklab pie-

spiestās kā neobligātoriskās skolās izstrādā

guberņas skolu valde un caur kuratoru ie-

sniedz izglītības ministrijas apstiprināša-

na i".

A. Viļjevs gan pastāvējis, ka mācību programu izstrā-

dāšana piekrītot izglītības ministrijai, bet te Mallers-

Zakomeļskis apturējis kurātora pārstāvi un paskaidrojis, ka

valdība taču gribot zināt arī vietējo iedzīvotāju domas.

9. pants: „Obligātoriskās tautskolas programas sastā-

x) «Latvija" 1907. g. 4. num.

-') Te A. Vijjevam taisnība, un barona Dellingshanzena ap-

galvojums bija pārdroši izdomāts. Par to jau IV. grāmatā devām

oficiālus pierādījumus.

154



dāmas (guberņas skolu valdē) tādos apmēros, lai normāli

attīstīti bērni tās var veikt noteiktā skolas laikā; tomēr

tiem skolēniem, kas šo mērķi nesasniedz, atļauts bez mak-

sas mācīties pāri par noteikto laiku vēl divas ziemas".

10. pants: „Piespiestai bezmaksas mācībai

padoti visi bērni no 8.—16. gadam; mājas mā-

cībā no 8.—10., obligāto riskā tautskolā no

10.—14. un atskolā no 14.—16. gadam".

Piezīme 1. Atļauts obligātoriskā skolā iestāties arī

jaunākiem par 10 gadiem, ja tie atbilst 13. panta nosa-

cījumiem.

Piezīme 2. Piespiesta tautskolas apmeklēšana at-

krīt, ja bērns citur dabū izglītību, kas nav zemāka par

obligātoriskās skolas kursu.

Zemnieku pārstāvji izteikušies par obligātoriskās sko-

las apmeklēšanu, sākot ar 9. dzīvības gadu. Muižnieki tam

nepiekrituši. Kurzemes apakškomisijas projektā šis vecums

bija noteikts no B—lo8 —10 gadiem, bet Igaunijas no 10—14

gadiem. Pieņemts vidzemnieku (muižnieku) proponētais

laiks. Zīmīgi arī tas, ka 10. pants paredz it kā obligā-

torisku (piespiestu) mācību no 8.—16. gadam, t. ir ap-

mēram tādu laiku, kāds jau tad bija pieņemts ārzemju

kulturvalstīs, un kādu padomē prasīja zemnieku pārstāvji.

Tomēr tā bija nezinātāju apmānīšanas taktika. Ne māj-

mācība, kādu to tanī laikā projektēja, ne arī atskolā —

abas kopā nevarēja atsvērt obligātoriskās skolas izglītības
4 gadus, jo mājmācībā iemācīja tikai vāji lasīt un „Musu
Tēvs" ar dažiem pātariem, bet atskolā kaut ko atkārtoja

no pagasta skolā iemācītā. Obligātoriskās izglītības jau-

tājumā muižnieki kopā ar vācu tautības pilsētu pārstāvjiem

(no 22 balsīm viņiem kopā bija 13—14) skaidri pateica,

ka nevajag zemniekus „pārāk" izglītot. Bet te vēl jāaiz-

rāda, ka šinīs obligātoriskās izglītības prasībās nemaz ne-

ietilpināja pilsētu bērnus. Zemnieku pārstāvji gan prasīja,
lai visas obligātoriskās izglītības prasības attiecina arī uz

pilsētnieku bērniem, bet šo prasību muižnieki kopā ar pil-

sētas pārstāvjiem noraidīja, paskaidrodami, ka pilsētām

pašlaik neesot obligātoriskās izglītības realizēšanai vajā-
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dzīgo līdzekļu. Vāciskās pilsētu valdes, īpaši Rīga un Jel-

gava, kuru pārstāvji cieši balsoja kopā ar muižniekiem,

negribēja nabadzīgo iedzīvotāju bērniem dot pat šo 4-

gadīgo obligātorisko skolu.

Kad zemnieku pārstāvji tomēr nerimās, tad vēl reiz

19. septembrī pilsētu tautskolu jautājums nāca apspriešanā.
Neuzdrošinādamies pilnīgi priekšlikumu noraidīt, muižnieki

un Rīgas-Jelgavas vāciskie pārstāvji (Liepājas un Rēveles

šai akcijā nepiedalījās, pat otrādi, Liepājas pārstāvis Drei-

jersdorfs runāja priekšlikuma labā) nostājās tādā stāvoklī,

ka šis priekšlikums izspriežams atsevišķi. Tādā gadījumā

nāca nobalsošanā tikai princips — ka arī pilsētās jākārto

obligātoriska tautas izglītība. Vāciešiem bijis kļūmīgs stā-

voklis. Balsoja — un tomēr ar 17 pret 5 balsīm atzīts, ka

arī pilsētām vajadzīga obligātoriska tautas izglītība. Ģe-

nerālgubernators apsolījies šo lēmumu paziņot centrālai val-

dībai. Šinī sakarībā latviešu laikraksti veiksmīgi disputēja

pret vāciešiem.1)

11. pants: ~Mājas un atskolas mācība notiek vietējā

garīdznieka (pēc konfesijas), skolu vecākā un citu šim

nolūkam no draudzes ievēlētu personu uzraudzībā un va-

dībā, obligātorisko skolu skolotājiem viņus pabalstot." 2 )

Zemnieku pārstāvji gribējuši, lai mājmācību un atskolu

vada vietējā skolu valde, bet pieņemts muižnieku projekts.
Savādi likās, ka atskolas lietā, kas taču agrāk notika un

varēja notikt vienīgi skolotāja vadībā, tagad atzīmēja tikai:

~skolotājiem pabalstot". 3 Zemnieki arī prasīja, ka tanīs

gadījumos, kad vecāki nespēj bērnus mājmācībā sagatavot,

ierīkojamas „ābeces skolas", kas tā tad būtu līdzīgas ta-

gadējā laika pirmskolām. Priekšlikumu noraidīja. Līdz ar

to faktiski mājmācībā nebija obligātoriska.
12. pants: „Ja vecāki vai viņu vietnieki vēlas savus

bērnus mācīt ne vietējā, bet citā tautskolā, tad šādu bērnu

uzņemšana ir atļauta ar izvēlētas skolas vietējās skolu

0 ~Latvija" 1906. g. 263. num. „Dzimt. Vēstn." 1907. g.
250. num. Minētais Dreijersdorfs bija aicināts no Liepājas Sev. pa-
domē bez balsstiesības.

2) Nav norādīts, ka mājmācība un atskola obligātoriska.
3) Bet jāievēro, ka vācieši jau baidījās no skolotāju iespaida.
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valdes piekrišanu un par maksu, kādu šī valde nosaka

skolotājam par labu".

13. pants: „lestājoties obligātoriska taut-

skolā, bērniem jāmāk mātes valodā lasīt un

jāprot no galvas tēvareize un daži notikumi

no jaunās derībās".

Vai šādas mājmācības prasības atvietoja divgadīgu

obligātorisku izglītību? Taču nē! Bet vēl vairāk — muiž-

nieki, kas taču vai neskaitāmas reizes bija apgalvojuši, ka

pārkrievošanas laikā tautskolās izglītība noslīdējusi uz leju,

tagad reformu projektā paši nāca ar regresa priekšlikumiem.

Līdz pārkrievošanas laikmetam Vidzemes un arī Kurzemes

muižniecības izstrādātos noteikumos par mājmācību teikts:

~Katram bērnam no saviem vecākiem, kopējiem vai saim-

niekiem jādabū mājmācībā, proti: lasīšana, katķisms —

piecu galvas gabalu skaitīšana un 1 X l".1) Kurzemes

skolu virsvaldes apstiprinātie noteikumi prasīja to pašu. 2)
Vai tas bija pareizi, ka mājmācībā vajadzēja iekalt 5 kat-

ķisma galvas gabalus, — tas cits jautājums, bet tā kā

tanī laikā skolā tos obligātoriski prasīja, tad mājmācībā

še darīja ievērojamu skolas darbu. Ja muižnieki arī turpmāk,

kā redzējām, prasīja ar ticības mācību „apdvest visus priekš-

metus", tad taču bija domājams, ka viņi paredzēja ari

pēc jaunā likuma stingri prasīt ticības mācības pastipri-

nātu mācīšanu. Tanī pašā laikā viņi no divgadīgās un pēc

jaunā projekta neobligātoriskās mājmācības agrāko nastu

noņēma. Vai tāpēc, lai obligātoriska skolā mazāk tiktu pie

laicīgām mācībām? Kā citādi tas izskaidrojams? Arī agrākā

prasība, lai mājmācībā iemācās reizes rēķinu — atmesta.

Te jāpiezīmē, ka Kurzemes apakškomisijā zemnieku pār-

stāvji bija panākuši šādas mājmācības prasības: „Svabadi

lasīt (kaut arī lasīto pareizi nesaprastu), rakstīt atsevišķus

vārdus, mācēt no galvas ~Mūsu tēvs" un dažus notikumus

no jaunās derības, prast četras darbības I—lo skaitļu ro-

! ) „Priekšraksti priekš Vidzemes lauku skolām no evaņģēliski -

luteriskas ticības" 3. pants. (111, 543. Ipp.)
2) Mācību rādītājs priekš Kurzemes cv.-luterāņu laukskolām

dots no Kurzemes laukskolu virsvaldīšanas" 4. pants. (11, 137. Ipp.)



bežās". Šie Kurzemes apakškomisijas ieteikumi bija la-

bāki nekā līdz pārkrievošanas laikam pastāvošie, rādās, ari

vieglāki uti katrā ziņā saprātīgāki par 5 katķisma galvas

gabalu iekaišami. Tā kā 13. pants pieņemts muižnieku ie-

snieguma redakcijā, tad viņi nesa pilnīgu atbildību par

mājmācības regresīvo programas projektu. Te atklājās

mūsu „kultūrnesēju" divkosība — pārkrievošanas laikā ap-

vainoja krievus izglītības samazināšanā, bet, kad bija kauču

cerība mūsu tautas izglītību paplašināt — nostājās pret to.

14. pants: ~Mācības obligātoriska skolā

turpinās visas četras ziemas no 15. oktobra

līdz 15. aprīlim". Igaunijas projekts prasīja no 1. ok-

tobra līdz 1. maijam. Kurzemnieku projektā bija divējādi

termiņi ziemas un gada (vasaras ieskaitot) skolām.

Kauču gan 10. pants deklarēja arī mācību atskolā,

bet projektā nav neviena norādījuma, kā šī atskolā orga-

nizējama un kas tur mācāms. Igaunijas apakškomisijas

projektā gan bija norādīts, ka bērniem, kas beiguši pagast-
skolas kursu un neturpina mācības citās skolās, sarīkojami

atskolas kursi šādā kārtībā: sestdienās, kad nedējas bērni

atlaisti mājā, pīkst. 12 dienā, sapulcējas skolā atskolnieki,

un skolotājs ar viņiem atkārto agrāk pagastskolā iegūtās

mācības, Sevišķa padome savā projektā šo nosacījumu

neuzņēma, un tā atskolas jautājums palika tikai deklara-

tīvs. 1)

15. pants: „Skolotāju skaitu obligātoris-
ka m skolām noteic apriņķu skolu valde, rē-

ķinot ne vairāk par 50 bērniem vienam sko-

lotāja m."

16. pants: „Par pretlikumīgu bērnu atturēšanu no

obligātoriskās skolas kārtīgas apmeklēšanas vietējā skolu

valde uzliek bērnu vecākiem vai viņu vietniekiem par katru

bez pietiekoša iemesla nokavētu skolas dienu s—lo5 —10 kap.

lielu soda naudu. No šīs soda naudas nav atsvabināti arī

tie bērni, kas skolu apmeklē pāri par noteikto laiku".

*) Tādā gadījumā jau ari varēja apmierināties ar 11. pantā at-

zīmēto prasību ..skolotājiem viņus pabalstot".
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17. pants: „Soda naudām piemīt neapstrīdamu pra-

sību raksturs un tās piedzenamas administratīvā kār-

tībā. Soda naudas uzglabājamas sevišķā sko-

las kasē, kas atrodas vietējas skolu valdes

pārziņā un izlietojamas trūcīgo skolnieku

pabalstīšananai ar mācības tīdzekļie m".

Pie 16. un 17. panta Burkēvics mēģinājis atjaunot

Kurzemes apakškomisijas prasību, lai arī pilsētu bērnu ve-

cākus sodītu par bērnu skolā nesūtīšanu, bet tā kā pilsē-

tām obligātorisku tautas izglītību „atzina" tikai principā,

tad šī ieruna izskanēja bez panākumiem.

18. pants: „0 bligāto r i s kā s tautskolās mā-

cības notiek bērnu vairākuma mātes valodā,

bet valsts valoda pietiekošā mērā mācāma

kā atsevišķs priekšmets".

19. pants: ~N eo b ligā to ris kā tautskola mā-

cības notiek skolēnu mātes valodā, bet krie-

vu valoda, Krievijas ģeogrāfija un Krievijas

vēsture obligātoriski jāmāca valsts valoda**.

Par šiem punktiem bijušas visasākās debates, jo A.

Viļjevs un citi krievu pārstāvji pretojušies krievu valodas

tiesību ~kardinālai sašaurināšanai". Kā redzams no mūsu

laikrakstu referējumiem, tad visai asas debates krievu va-

lodas dēļ norisinājušās jau guberņu apakškomisijās, it īpaši

tas noticis Vidzemes apakškomisijā. 1) Sevišķā padomē jo-

projām cietākais valdības pārstāvis bijis A. Viļjevs', kas

„aizstāvējis Krievijas valsts intereses", jo valsts taču esot

daudz upurējusi Baltijas guberņu labā; aprādījis, ka valsts

valoda šejienes tautskolām nepieciešama un beidzot arī

atgādinājis pārvācošanas laikus Baltija. Barons Pilārs-Pil-

chaus savukārt atminējies laikus, kad Baltijā vietējie iedzī-

votāji likuši eksāmenus mātes valodā, 2) bet krievu vaiotiu

mācījušies kā priekšmetu un arī iemācījušies (? A. V.;.

Visa revolūcija Baltijā esot izcēlusies no pārkrievošanas

1) Skat. „Balss" 1906. g. 212, num., ~Latvija" 1906. g. 259. num.

2) Barons gan nav teicis, ka latviešiem šie eksāmeni parasti

bija „jāliek" ne mātes, bet vācu valodā, un tāpēc viņa apzīmējums

..vietējiem iedzīvotājiem" jāsaprot — „vāciešiem".
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laika skolām. Ministru komiteja 1905. g. ari esot noso-

dījusi pārkrievošanas politiku. A. Viļjevs arī pretojies

priekšlikumam, ka mācības valoda jānosaka pēc skolēnu

vairākuma, jo tad varot notikt, ka skolā, kurā mācītos 20

latviešu un 15 krievu bērni — arī krieviem būšot jāmācās

latviešu valodā. No otras puses, latvieši un vācieši preto-

jušies A. Viļjeva prasībai, ka visās jauktu tautību skolās

mācībām jānotiek krievu valodā, jo tad latviešu pagast-

skolās, ja tur gadīšoties I—2 cittautībnieki (piemēram,

čigānēni), būšot jāmāca krievu valodā. Debates bijušas

garu garās un izlietoti daždažādi argumenti — derīgi un

nederīgi — līdz nonākuši pie balsošanas, un šinī gadījumā,

latviešiem, igauņiem un vāciešiem kopīgi balsojot, pieņemti
18. un 19. panti jau citētā redakcijā.

20. pants: „0bli gā t ori s ko tautskolu ierīko-

šana un uzturēšana uzliekama par pagasta

sabiedrību un muižu patstāvīgu iecirkņu

p i c n ā k v m v".

Pie šī panta atkal sadūrušās muižnieku un zemnieku

intereses, jo pēdējie vispāri pretojās „muižu iecirkņu" ie-

kārtošanai un tāpēc arī negribēja, ka skolu likuma pro-

jektā runā par šiem noslēpumainiem iecirkņiem. Muižnieki

tomēr panāca savu — ~muižu iecirkņus" projektā pieņēma.

Ar „muižu iecirkņiem", par ko bija rakstīts pašvaldību

reformu projektā, bija visai dīvaina lieta. Muižas gribēja
radīt it kā savus ~pagastus", ko skaidri formulēja paš-

valdību likuma projekta 46.-54. panti. Kādam nolūkam?

Tanī laikā vācu muižnieki stipri interesējās par vācu zem-

nieku nometināšanu uz savu muižu liekām zemēm.1) Vai

„muižu pagastus" bija domāts izveidot par vāciskām zem-

nieku pašvaldībām, caur kurām varētu latviešus atkal vā-

cināt? Vai vispāri muižnieki gribēja savus kalpotājus cieši

turēt savās rokās? Bet bija, varbūt, vēl viens nolūks. Paš-

valdību likumprojekta 52. pants noteica, ka, ja muižnieks

nespēj vai negrib „savu iecirkni" noorganizēt, nespēj skolu

uzturēt v. t. t., tad muižas iecirkni ar apriņķa valdes rī-

*) Skat: „Balss" 1907. g. 97. num. un citus tā laika laikrakstus.
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kojumu pievieno kaimiņu muižas iecirknim vai zemnieku

pagastam. Tādā pievienošanas gadījumā muižas īpašnie-

kam vai viņa pilnvarniekam pienākas baistiesīga vieta pa-

gasta vietnieku sapulcē. Tādā kārtā muižnieki (ja pagasta

robežās vairākas muižas) varēja iekļūt vietnieku pulkos un

iespaidot zemnieku pārstāvjus, kāds stāvoklis agrākā li-

kumā viņiem nebija. Ar šādu likumprojektu muižnieki lieku

reizi atkārtoja savas tieksmes, cik vien iespējams, valdīt

arī par zemniekiem. Lūk, kamdēļ zemnieku pārstāvji ļoti

stingri, bet veltīgi, Sevišķā padomē pretojās „muižu ie-

cirkņiem".

Pie 20. panta pielika arī šādu piezīmi: ~Pilsētu, mies-

tiņu, pagastu un muižu iecirkņu pārstāvjiem, ar apriņķa
skolu valdes atļauju, brīv vienoties par kopīgu skolu uz-

turēšanu. Neobligātoriskās tautskolas atver

draudzes, pagasti un semstu iestādes pēc

viņu atziņa s".

Zemnieku pārstāvji prasīja arī neobligātorisko taut-

skolu obligātorisku iekārtošanu visur, kur tas vajadzīgs.
Muižnieki to noraidīja. Tā Vidzemē augstāko taut-

skolu iekārtošanā jaunais likumprojekts iezīmēja noteiktu

regresu, jo līdz tam taču visām draudzēm obligātoriski

bija jāuztur sava draudzes skola, ko jaunais likumprojekts

vairs neprasīja, bet atstāja šo skolu ierīkošanu vai neierī-

košanu „pēc viņu atziņas". Tādos apstākļos varēja sagai-

dīt, ka augstākās tautskolas vairs obligātoriski neeksistēs,
kas vērojams no projekta arī tādā ziņā, ka par šīm skolām

runā tikai deklaratīvi, nemaz nenosakot ne to programu,

ne mācību ilgumu. Visas zemnieku pūles augstāko taut-

skolu stāvokli un tiesības noteikti precizēt palika bez pa-

nākumiem. Tā vācu muižniecība lieku reizi

ignorēja savas daudzās deklarācijas, kuras

20 gadu laikā sūtīja Krievijas valdībai un

tanīs aprādīja krievu regresīvo izglītības
darbību Baltijas guberņās. Nelīdzēja pat tas, ka

arī valdības ierēdņi aizrādīja uz šādu vāciešu divkosību.

21. pants: „lestādem un personām, kas uztur tautskolas,

atļauts griezties pēc pabalstiem skolu celšanai un uztu-
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rāšanai pie zemstes iestādēm. Lūgumu ievērošana atkarīga

no attiecīgām zemstu iestādēm".

Zemnieku pārstāvji prasīja, ka tautskolu uzturēšana

vispāri jāuzliek zemstu iestādēm.

22. pants: „Kandidātu izvēles tiesība skolotāju amatiem

pieder tām iestādēm vai personām, kas skolas uztur. Ja

vairākas juridiskas personas kopīgi uztur skolu, un tās

nevar vienoties par kopīgu kandidātu, tad katra no tām

uzstāda savu kandidātu un apriņķa skolu valde izspriež,

kurš kandidāts apstiprināms". 1)

23. pants: „Ja apriņķa skolu valde ievēlēto kandidātu

nepielaiž amatā, tad tā nosaka jaunas vēlēšanas; ja ārī

otrreiz ievēlēto kandidātu apriņķa skolu valde noraida, tad

tai tiesība iecelt amatā savu kandidātu un šī jautājuma

galīga izspriešana nododama guberņas skolu valdei".

24. pants: „Ja persona, kam tiesība izraudzīt kandi-

dātu, šo tiesību triju mēnešu laikā neizlieto, skaitot no

dienas, kad tā saņēmusi uzaicinājumu ieteikt savu kan-

didātu, tad apriņķa skolu valde uz vienu gadu ieceļ amatā

savu kandidātu; ja arī pēc šī termiņa notecēšanas netiek

uzstādīts kandidāts, apriņķa skolu valde brīvajā vietā galīgi

apstiprina skolotāju pēc iikumā noteiktās kārtības".

25. pants: ~I eprie k š ē ja skolotāja pielai-
šana darbā, tāpat iepriekšēja atstādināšana

no amata atkarājas no apriņķa skolu valdes, bet galīga

apstiprināšana un atlaišana — no guberņas skolu valdes".

Bijis gan arī priekšlikums, ka skolotājus no amata

var atlaist tikai ar tiesas spriedumu, bet tas noraidīts.

Kurzemes apakškomisija bija savā projektā ielikusi sko-

lotājiem tiesību saņemt atvaļinājumus, arī tas noraidīts.

l) Zīmīgi, ka pie šī likumprojekta apspriešanas ģenerālguber-

nātors, kauču ar padomdevēja balsi, nepieaicināja nevienu skolotāju

pārstāvi. Arī guberņu apakškomisijas par to nebija domājušas. Vie-

nīgi Kurzemes komisijā šis jautājums cilāts. Kas zīmējas uz skolo-

tāju izvēlī, gadījumos, kad skolu uztur divas vai vairākas juridiskas
vienības (personas), tad 22. pants varēja būt kļūmigs, ja „muižas

iecirkni" pievienotu pagastam. Tādā gadījumā bez muižnieka pie-
krišanas nevarētu ievēlēt nevienu skolotāju.
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26. pants: Skolās ar vairākiem skolotajiem viens at-

zīstams par vecāko un dēvējams par skolas pārzini".
27. pants: „Rokdarbu skolotājas nepieder pie pedago-

ģiskā personāla. Viņas ievēl tādā pašā kārtā kā skolotājus,

bet apstiprina un atlaiž vietējā skolu valde".

28. pants: „Par skolotāju (vīriešu un sieviešu) izglī-

tības cenzu atzīstama semināra kursa beigšana, vai attie-

cīga eksāmena izturēšana pēc guberņas skolu valdes no-

teiktas programas".

29. pants: ~Tautskolu vecākajiem skolotājiem un sko-

lotājām (pārziņiem) jāpieder pie tās konfesijas, kuras bēr-

niem skola tiek uzturēta, un jābūt ne jaunākiem par 21

gadu".

30. pants: „Algas minimumu tautskolotā-

jiem, tāpat tās izmaksāšanas kārtību noteic

guberņas skolu valde, pie kam minimālās al-

gas samazināšana aizliegta pat tanī gadī-

jumā, kad abas puses par to vienojušās".

Te atkal jākonstatē, ka 30. panta redakciju šā izvei-

doja muižnieku pārstāvji, jo kā Vidzemes, tā Kurzemes

apakškomisiju priekšlikumos bija minimālā gada alga no-

teikta — zemāko resp. obligātorisko skolu skolotājiem pie
brīva dzīvokļa ar apgaismošanu un apsildīšanu un skolas

zemes lietošanu ne mazāka par 300 (kurzemnieku projekts

340) rbļ., bet augstākā tipa tautskolotājiem — 500 rbļ. un

viss cits tāpat kā zemāko skolu skolotājiem. Zemes lielums

2—4 desetiņas. Bijis vēl kāds priekšlikums, kas prasījis

skolotāju aigām pielikumu ik pēc pieciem nostrādātiem

gadiem, kā arī pensijas tiesības. Tos visus vācu vairā-

kums noraidījis.

31. pants: „Skolotāji bauda vaists dienesta tiesības, 1)

bet, kamēr tie skolotāja amatā — nevar būt tiesas, valdī-

bas un komunālos amatos".

Vispāri, kā apakškomisijās, tā Sevišķā padomē taut-

skolotāju algas un tiesiskā stāvokļa jautājumos daudz deba-

tēts, pie kam Sevišķā padomē visi pasliktinājumi pieņemti

1 ) Bet tādā gadījumā likumīgi vajadzēja baudīt arī pen-

sijas tiesības.

11*



164

ar muižnieku un Rīgas-Jelgavas pilsētu pārstāvju balsīm.

Pret algas minimuma noteikšanu sevišķi uzstājies barons

Pilārs-Piichaus, bet algas minimuma noteikšanu dedzīgi aiz-

stāvējis zemnieku pārstāvis Burkevics. 1) Redzams, muiž-

nieki negribēja ar likumu nodrošināt skolotāju tiesības un

materiālo stāvokli, lai tādā kārtā nepadarītu skolotājus kaut

kā neatkarīgus no paredzētām vāciskam skolu valdēm. Zī-

mīgi arī tas, ka vācieši noraidījuši Burkevica priekšlikumu

noteikt likumprojektā, ka ikgadus sasaucāmas skolotāju kon-

ferences gan rajonos, gan guberņās.2 ) Agrākos gados lu-

terāņu mācītāji rīkoja šādas konferences un ar labiem pa-

nākumiem uzklausīja skolotāju domas. Tagad muižniecība

jau baidījās no patstāvīgāko skolotāju sanāksmēm. Viņi,

redzams, vairs neuzticējās „tiem mīļiem latviešu skolmeiste-

riem". To visu noklausoties, krievu ļaudis ar A. Viļjevu

priekšgalā, varēja tikai priecāties, jo labi saprata, ka muiž-

nieki un vispāri vācieši nevis saista pie sevis, bet gan

rupji atgrūž šejienes tautskolotājus. Kas te vairāk diktēja

šādu muižnieku izturēšanos — politiskā tuvredzība, vecu

vecā varas kāre, vai tumšie nākotnes mērķi patiesi

grūti nosakāms.

32. pants: „Tautskolu pārvaldīšanai nodibināmas īpa-

šas valdes: katrā draudzē pa vienai vietējai skolu valdei,

katrā apriņķī pa vienai apriņķa skolu valdei un katrā gu-

berņā — guberņas skolu valde".

33. pants: „Šīm valdēm katrai par sevi tiesība turēt

savu „zieģeli" un visi pasta sūtījumi („kuvēri"), ar šo

„zieģeli" apzieģelēti, sūtāmi tāpat kā cita kroņa korespon-

dence".

Piezīme 1. Kurzemē vietējo draudzes skolu valžu

vietā dibināmas vietējās skolu valdes pie katras lauku taut-

skolas.

Piezīme 2. Sāmu salas apriņķa skolu valdei, attie-

coties uz tās salām, piešķiramas visas guberņu skolu valžu

tiesības."

1) ..Latvija" 1907. g. 218. un 221. num,

2) Latvija 1907. g. 5. num.



Jāpiezīmē, ka 32.-33. panti pieņemti muižnieku ie-

sniegtā priekšlikuma un redakcijā.
34. pants: ~Visām personām, kas tieši uz-

rauga mācības tautskolās, jāprot vietējās

valoda s".

Tas nozīmēja, ka līdzšinējie krievu inspektori vairs

nevarēs skolas revidēt. Saprotams, ka A. Viļjevs tam pre-

tojās.

35. pants: ~Pagastos vietnieku pulks katrai tautskolai

ievel pa vienam skolas vecākajam, kam var maksāt arī

algu".

36. pants: „Skolas vecākajam reiz nedēļā jāapmeklē

viņam uzticētā skola, jāziņo vietējai skolu valdei par skolas

dzīve pamanītām nepareizībām, jāuzrauga skolas saimnie-

cība, jārūpējas par skolas iekšējās kārtības labu uzturē-

šanu un par to, lai visi skolas gados esošie bērni kārtīgi

apmeklē skolu. Tiešā skolas vecākā uzraudzībā atrodas

arī mājmācībā, ko vada attiecīgas konfesijas mācītājs".
37. pants: ~I Vidzemē un Igaunijā vietējā (draudzes)

skolu valde sastādās šādi: 1) vietējais baznīcas

priekšnieks kā priekšsēdētājs, 2) vietējais mā-

cītājs, 3) viens skolas vecākais, ko no sava vidus izvēl

visi skolu vecākie, 4) viens pagasta vecākais, kuru izvēl

visi draudzē ietilpstošo pagastu vecākie, 5) viens muiž-

nieks, ko izvēl draudzē ietilpstošo muižu turētāji, 6) ne-

obligātoriskās tautskolas skolotājs, ja draudzē tāda skola

pastāv. 1)

Pareizticīgo vietējā skolu valde sastādās analoģiski.

II Kurzemē vietējās laukskolu valdes sastāv: 1) pie
ev.-lut. pagasta skolām ar vietējo baznīcas priekšnieku kā

priekšsēdētāju, no mācītāja, pagasta vecākā, skolas vecākā

un no vietējā muižnieka, ja viņš piedalās skolas uztu-

rēšanā. 2) Pie citu konfesiju pagastskolām priekšsēdētāju

ieceļ apriņķa skolu valde, bet citi pārstāvji līdzīgi kā ev.-

lut. skolām. Tāpat apriņķa skolu valde ieceļ priekšsēdētāju

l ) Te jau skaidri pateikts, ka neobligātoriskā skola var ar

nepastāvēt, bet ja tās nav, tad arī vietējā skolu valdē nav skolotāju
prāstāvja.
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kroņa muižu pagastos. 3) Pie muižu patstāvīgu iecirkņu

laukskolām vietējā skolu valde sastāv no muižnieka un

piederīgā mācītāja".l)

Bijuši priekšlikumi vietējās skolu valdēs dot vietu arī

obligātorisko skolu skolotāju pārstāvim, bet tas noraidīts,

atstājot Vidzemē un Igaunijā vienīgi varbūtējā augstākās

tautskolas skolotāja pieaicināšanu — „kur tāda skola dar-

botos". Kurzemē arī tas nav pieņemts. Viscaur muižnieks

būtu vietējās skolu valdes priekšsēdētājs un mācītājs otrs

loceklis. Balsu vairākums arī būtu parasti muižnieka un

mācītāja pusē, īpaši, ja vēl pieņemts, ka, balsīm līdzīgi

daloties, izšķir priekšsēdētājs.
38. pants: „Vietējās skolu valdēs priekšsēdētāja un

locekļu posteņi ir goda amati".

39. pants: „Vietējās skolu valdes sēdes pēc vajadzības
noteic priekšsēdētājs un tās var notikt, ja ierodās locekļu
vairākums".

40. pants: „Apriņķa skolu valde sastāv: 1) no apriņķa

zemstes priekšnieka kā priekšsēdētāja, 2) diviem garīgiem
skolu revidentiem — viena luterāņu, otra pareizticīgo,

3) tautas apgaismošanas ministrijas pārstāvja, 4) revi-

denta ar pedagoģisku izglītību, ko ieceļ gu-

berņas skolu valde, 5) trim locekļiem, kurus ievēl

apriņķa zemste".

Guberņu apakškomisiju projektos prasīja apriņķu skolu

valdēs arī skolotāju pārstāvjus, bet Sevišķā padomē muiž-

nieki atkal to noraidīja. Vai apriņķu skolu valdēs vācie-

šiem būtu drošs vairākums, nav nosakāms, jo tas atkarā-

tos no apriņķa zemstes sastāva, kas dotu trīs locekļus.
41. pants: „Uz apriņķa skolu valžu sēdēm (rādās, arī

uz vietējās skolu valdes. A. V.) var, ja to atzīst par de-

rīgu priekšsēdētājs vai locekļu vairākums, uzaicināt arī liet-

pratējus".

42. pants: „Apriņķa skolu valdes priekšsēdētāja un lo-

cekļu, izņemot revidentu, posteņi ir goda amati".

x ) Še nav pat skolas vecākā, bet kamdēļ muižas iecirkņa skolu

nevarēja nodot vietējās skolu valdes ziņā? Ja nē, tad kāda tiesība

bija muižniekiem vadīt vietējās skolu valdes?
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43. pants: „Noteic ceļa un dietes naudu par piedalīšanos

apriņķa skolu valdes sēdēs".

44. pants: „Nepieciešamos līdzekļus kancelejas vaja-

dzībām apriņķa skolu valde saņem no apriņķa zemstes".

45. pants: „Apriņķa skolu valdes sēdes notur pec va-

jadzības, tomēr ne mazāk kā 4 reizes gadā".

46. pants: „Sēde ir pilntiesīga, ja piedalās 4 locekļi.

Visi locekļi bauda vienādas balsstiesības, un lietas izlem-

jamas ar balsu vairākumu. Balsīm līdzīgi sadaloties, priekš-

sēdētāja balss dod pārsvaru". 1)

47. pants: ~Ja tautas apgaismošanas ministrijas pār-

stāvis nepiekristu kādam apriņķa skolu valdes lēmumam

vai rīkojumam, viņam tiesība pārsūdzēt guberņas skolu

valdē. Tāda pārsūdzība tomēr neaptur lēmuma realizē-

šanu".

Par šo pantu bijušas stingras debates, jo vaidības

pārstāvji, un īpaši A. Viļjevs, prasījuši veto tiesības, kā-

das viņiem bija noteiktas 1887. g. likumā. Vairākums Sīs

prasības noraidījis un tā likumprojektā ierakstīts nenozī-

mīgais atzinums, ka valdības pārstāvis var pārsūdzēt gu-

berņas komisijai; bet to taču varētu darīt arī citi apriņķa
skolu valdes locekļi, ja viņi butu neapmierināti ar vairā-

kuma lēmumu; to varētu darīt pat ārpus šis valdes stāvošas,

bet lēmumos ieinteresētas personas.

48. pants: „Ouberņas tautskolu valde sastāv: 1) no

guberņas zemstes priekšnieka kā priekšsēdētāja, 2) ev.-

lut. ģenerālsuperintendenta, 3) pareizticīgo garīdzniecības

pārstāvja, 4) izglītības ministrijas pārstāvja, 5) skolas pa-

domnieka („šulrāta") ar pedagoģisku izglītību, ko ievēl

guberņas zemste, 6) trīs locekļiem, kurus ievēl guberņas

zemstes sapulce". 2 )

Vidzemes apakškomisijas projektā bija paredzēts, ka

guberņas skolu komisijā darbojas arī divi guberņas zem-

stes ievēlēti tautskolotāji. Sevišķās padomes vairākums šo

priekšlikumu noraidīja.

') Priekšsēdētājs būtu no muižniekiem.

-) Guberņas skolu valdē jau vāciešiem būtu drošs balsu vai-

rākums.
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49. pants: Nosacīja, ka var uzaicināt lietpratējus, lī-

dzīgi tam, kā apriņķu skolu valdē.

50. pants: „Guberņas tautskolu valdes kanceleju pār-

zin sekretārs, ko ieceļ un atlaiž guberņas skolu valde".

51. pants: „Sekretāra algu un līdzekļus kancelejas uz-

turēšanai noteic guberņas zemste un izmaksā no savas

kases".

52. pants: „Guberņas skolu valdes priekšsēdētāja un

locekļu, izņemot skolu padomnieku, posteņi ir goda amati".

53. pants: (Par braukšanas un dietu naudām.)

54. pants: „Guberņas tautskolu valdes sēdes notura-

mas pēc vajadzības, tomēr ne mazāk kā četras reizes

gadā".

55. pants: „Sēde pilntiesīga, ja kiāt locekļu vairākums.

Lietas izspriež ar balsu vairākumu un, balsīm līdzīgi da-

loties, priekšsēdētāja balss dod pārsvaru".

56. pants: Līdzīgs 47. pantam, tikai pārsūdzības in-

stance te izglītības ministrija.

57. pants: „Vietējās tautskolas valdes rīcībai piekrīt:
uzraudzība un kontrole par skolas gados esošo bērnu pie-

spiestu mācību; kontrole par obligātorisko un arī neobli-

gātorisko mācību norisi skolās; gādība par uztura došanu

trūcīgiem skolēniem; bērnu atsvabināšana no piespiestas

mācības; soda lieluma noteikšana par nokavētām skolas

dienām; uzraudzība par soda naudas piedzīšanu; skolas

kases, kurā glabājas soda naudas, pārvaldīšana; skolas

naudas lieluma noteikšana tiem bērniem, no kuriem likums

atļauj skolas naudu ņemt; skolas iekšējās kārtības noteik-

šana; uzraudzība par bērnu veselību un higiēnisku nosa-

cījumu ievērošanu skolās; strīdu izšķiršana starp skolotā-

jiem; izvēlēto kandidātu priekšstādīšana apstiprināšanai ap-

riņķa skolu valdei; skolotāju atlaišanas un atstādināšanas

ierosināšana; rokdarbu skolotāju apstiprināšana un atlai-

šana; gādība par skolas bibliotēkas un muzeja nodibinā-

šanu un paplašināšanu; apriņķa skolu valdes rīkojumu pil-
dīšanā; pārskatu sastādīšana un iesniegšana apriņķa skolu

valdei".



Pie šī panta jākonstatē, ka vācieši ar savu balsu vai-

rākamu noraidīja šādus ierosinājumus: 1) vietējai skolu

valdei jārūpējas par sevišķas bezmaksas „ābeces skolas"

noorganizēšanu tiem bērniem, kam nav iespēja mājās dabūt

noteikto mājmācību; 2) rūpēties par atskolas noorgani-

zēšanu; 3) rūpēties par augstāko tautskolu noorganizē-

šanu; 4) gādība, lai skolām būtu ārsta uzraudzība; 5)

uzaicināt uz vietējās skolu valdes sēdēm attiecīgos skolo-

tājus un skolu vecākos, kad apspriež jautājumus par viņu
skolu svarīgām lietām. Visi šie un vēl daži citi ierosinā-

jumi nepatika muižniekiem, jo viņu nolūks, kā tie paši iz-

teicās, bija „vien kāršot" latviešu un igauņu tautas izglī-

tību.

58. pants: ~Vietējās skolu valdes lēmumus un rīko-

jumus var divu nedēļu laikā pārsūdzēt apriņķa skolu valdei.

Sūdzības iesniegšana neaptur rīkojuma izpildīšanu".

Arī šo teikumu, ka „sudzības iesniegšana neaptur rī-

kojuma izpildīšanu", ievilka muižnieki pret zemnieku griba.

59. pants: ~Apriņķu tautskolu valdes darbība aptver:

priekšsēdētāju iecelšanu vietējām skolu valdēm (sk. 37.

panta II nodaļu); apriņķu iedalīšanu skolu rajonos un

obligātorisko skolu skaita un tipa noteikšanu; skolotāju

skaita noteikšanu katrai skolai un skolas māju lieluma no-

zīmēšanu; plānu apstiprināšanu skolu jaunceltnjēm; par vie-

tējām skolu valdēm iesniegto sūdzību izspriešanu; strīdu

izšķiršanu, kurā skolā bērniem pienākas dabūt obligāto-
risko izglītību; ikgadēju skolu reviziju sarīkošanu; vietējo
skolu valžu apgādāšanu ar mācības līdzekļiem; ievēlēto

skolotāju iepriekšēju iecelšanu amatā; pārskatu sniegšanu

guberņas skolu valdei".

Arī šai pantā padomes mazākums centās

ielikt noteikumu, ka apriņķa skolu valde rū-

pējas par augstāko tautskolu tīkla noorga-

nizēšanu. Noraidīja.

60. pants: „Apriņķa skolu valdes rīkojumus un lēmu-

mus var pārsūdzēt guberņas skolu valdei četru nedēļu laika,

skaitot no dienas, kad lēmums vai rīkojums sūdzētājam
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pasludināts. Sūdzības iesniegšana neaptur iemuma izpil-
dīšanu".

61. pants: ~Guberņas skolu valdes darbība aptver:

vispārīgo tautas izglītības vadību guberņā; mācības pro-

gramu sastādīšanu; tautskolotāju galīgu apstiprināšanu un

atlaišanu; sūdzību izspriešanu par apriņķa skolu valžu lē-

mumiem un rīkojumiem; instrukciju un pamācību izdošana

tautas izglītības jautājumos; programu un nosacījumu izdo-

šanu par tādu personu eksāminēšanu, kas nav nobeiguši sko-

lotāju semināru kursu, bet vēlas strādāt skolotāja amatā;

zemstes skolotāju semināru pārvaldīšanu; pārskatu iesnieg-
šanu mācības apgabala kuratoram, nosūtīšanai izglītības

ministram".

Arī šis pants pieņemts muižnieku redakcijā un norai-

dīti mazākuma priekšlikumi, ka guberņas skolu valdei jā-

sasauc guberņas skolotāju konferences un jānosaka, kādā

kārtībā noorganizējamas apriņķu skolotāju sanāksmes. Ne-

zin, kamdēļ nav uzņemts priekšlikums, ka guberņas skolu

valde nokārto skolotāju algu jautājumu, par ko gan mi-

nēts 30. pantā.

62. pants: „Guberņas skolu vaidēs lēmumus var pār-

sūdzēt četru nedēļu laikā".

63. pants: ~Sūdzības mācību lietās un jautājumos,
kas attiecas uz skolotājiem, iesniedzamas izglītības minis-

tram, bet saimnieciski-administratīvos jautājumos — se-

nāta I departamentam".

64. pants: „Sudzibu iesniegšana neaptur guberņas
skolu valžu lēmumu izpildīšanu".

65. pants: „Izglītības ministrijas pārstāvjiem protests
kā par apriņķa, tā guberņas skolu valdes lēmumiem jā-
iesniedz septiņu dienu laikā".

Kas tas par protestu un kāda tam īpaša nozīme —

nav skaidrāki noteikts. Pants likumprojektā ielikts uz muiž-

niecības priekšlikumu, noraidot izglītības ministrijas pār-

stāvjiem veto tiesības.

66. pants: Par darījumu atbrīvošanu no zīmogno-

dokļa.
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67. pants: „Likumīgā spēkā nākušie apriņķa un gu-

berņu skolu valžu lēmumi, vajadzības gadījumā, izpildāmi

spaidu kārtībā caur ptenācīgām iestādēm un personām".
68. pants: Nosaka iecelto skolu valžu locek-

ļu dienesta laika ilgumu, atkarībā no laika, kādam

viņas ieceltas no iestādēm, kas tos sūtījušas, bet 69.

pants nosaka, ka ievēlētās personas paliek skolu

valdē visu laiku, kādam viņas ievēlētas iestādēs, no ku-

rām nākušas skolu valdēs.

Tāds bija ģenerālgubernatora Metlera-Zakomeļska va-

dībā Sevišķā padomē izstrādātais skolu likuma projekts.
No vienas puses raugoties, varēja teikt — luk, likumpro-

jekts, ko izstrādājuši vietējo iedzīvotāju pārstāvji ~no vi-

sām kārtām", bet valdības pārstāvji piedalījušies tikai kā

padomdevēji — bez balss tiesības. Tā tad it kā vietējā

„parlamenta" darbs. No otras puses — viss „parlaments"

bija tā konstruēts, ka Baltijas iedzīvotāju mazākumam (vā-

ciešiem) bija dots noteikts balsu pārākums pret iedzīvo-

tāju lielo vairākumu (latviešiem un igauņiem). Vācieši,

īpaši viņu muižniecība, tad arī še turējās pie
kaila varas principa un, neievērojot zemnieku priekš-

likumus, lēma tā, kā to atzina savu interešu labā. Ģene-

rālgubernators Mellers-Zakomeļskis šos vāciešu centienus

atbalstīja pat tad, kad valdības pārstāvji pret tiem pro-

testēja. Par godu zemnieku pārstāvjiem jāliecina, ka viņi

draudzīgi turējās kopā un dažkārt tāļredzīgi saprata stā-

vokli. Likumprojektā gan tas maz atspoguļojās, jo to, kā

jau teikts, „rakstīja" muižnieki, kas, kā krievu laikraksts

pareizi novērtēja, „sakropļoja likumprojektu". l) Runās un

atsevišķos iesniegumos zemnieku pārstāvji viscaur turējās
braši. Sevišķi izcēla jautājumus par vispārējo tautskolu

uzturēšanu un augstāko tautskolu obligātorisku ierīkošanu.

Burkevics noteikti formulēja un pierādīja, ka tautskolu uz-

turēšana ir visas zemstes lieta un līdz ar to arī aizrādīja,
ka zemstes nodokļi būs jāmaksā visiem iedzīvotājiem, arī

bezzemniekiem, tāpat kā viņi līdz šim maksā galvasnaudu.

Vācieši, gribēdami varu paturēt savās rokās, baidījās ari

') 1907. g. 240. num., teiks: ..Ckomioah npoaKT-b".
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bezzemniekiem dot tiesību sūtīt savus pārstāvjus zemstē

(kūriju sastāvā), gribēja un arī Sevišķā padomē panāca sava

nodoma sankcionēšanu — arī turpmāk paturēt pagastos

agrāko kārtību, t. i. lai pagasti ņem galvas naudu un uztur

paši savas skolas. 1) Muižnieku viedoklis visai zīmīgi iz-

skanēja divos rakstiskos iesnieguumos — Igaunijas muiž-

nieku priekšnieka barona Dellinghauzena un Kurzemles —

barona Felkerzāma. Deilinghauzens rakstīja: ~Viens pa-

matvilciens izskanēja apakškomisijas spriedumos — vēlē-

šanās atbrīvot pagastus no visiem sabiedriskiem pienāku-

miem, paturot pagasta valdi vienīgi kā valdības un zemstes

administratīvu apakšorgānu. Galvenā kārtā nodomāts at-

dot zemstes rokās gādību par nabagiem un laukskolu uz-

turēšanu. Atsvabinādams pagasta sabiedrību no galvena-

jiem uzdevumiem, kas, saprotams, prasa arī vislielākos iz-

devumus, apakškomisijas 2) vairākums atzina par nepiecie-

šamu pievilkt pie zemstes nodokļu maksāšanas arī tādus, kam

nav nekustamas mantas un uzņēmumu un līdz ar to domāja

dot šai jaunajai trešai grupai (t. i. kalpiem un amatnie-

kiem) tiesību vēlēt zemstē pārstāvjus. Tādam priekšli-
kumam nevarot piekrist. Tagad spēkā esošais likums, kas

pavēl katrai pagasta sabiedrībai uzturēt vismaz vienu pa-

gastskolu, ievests Igaunijā jau 19. gadusrmteņa sākumā,

radīja to biezo tautskolu tīklu, kas deva iespēju iekārtot

lauku jaunatnes piespiestu bezmaksas mācību. Laukskola

bija pagasta sabiedrības iemīļotā iestāde, baudīja nepār-

trauktu pabalstīšanu tik ilgi, kamēr, pēc 1887. g. pagaidu

likuma izdošanas, tautas apgaismošanas ministrijas orgānu

iemaisīšanās faktiski atstūma visus vietējos darbiniekus no

') Tā muižniecība cerēja valdīt par skolām, bet to uzturēšanu

uzlikt tikai zemniekiem, nelaižot zemnieku vairākumu zemstu valdēs.

2 ) Igaunijas apakškomisijā muižniekiem un pilsētas (Rēveles)

pārstāvjiem nebija vairākums, jo gubernātors Bašilovs bija tā šo

apakškomisiju noorganizējis, — pieaicinot ar balstiesību arī dažus

krievus (ierēdņus). Tā arī visliberālākais bija Igaunijas projekts, bet

laikraksti zināja apgalvot, ka Bašilovu tamdēļ atcēluši no amata

(skat. „Duna Zeit." uzbrukumu Bašilovam 1906. g. 291. num.)



gādības par skolu. 1) Vajadzīgs atjaunot sakarus starp skolu

un iedzīvotājiem un, cik vien iespējams, iznīcināt ārējo

iemaisīšanos. Bet, nododot tautskolas zemstei un tādā kārtā

atstumjot no gādības par tām skolai vistuvākstāvošos bērnu

vecākus, panākšot vietējo iedzīvotāju atsvešināšanos no sko-

lām un to uzdevumiem. Skolas vairs nebūšot pagasta sa-

biedrības īpašums, par ko daudzi mīl rūpēties, bet gan viena

zemstes iestāde, no kuras daudz prasīšot, bet nenesīšot

nekādus upupus". Lūk, cik rūpīgs Igaunijas barons: pa-

grimšot tautskolas, bezzemniekiem-kalpiem būšot jāmaksā
zemstes nodokli, no kuriem tos vajadzīgs atbrīvot. Tam-

dēļ šinī pašā apcerējumā Dellinghauzens liekulīgi ieteica

turpmāk atbrīvot kalpus no personīgā nodokļa, 2) tas esot

netaisns. Tikai tam visam ne taisnības, bet gan cits pamats
— nelaist bezzemnieku pārstāvjus zemstēs, jo tad vāciešu

vīriem šais iestādēs nebūtu balsu pārsvara.

Otrs barons — Kurzemes Felkerzāms — sava land-

tāga uzdevumā arī iesniedzis īpašu ~zapisku", kurā rak-

sta: ~Ar pilnīgu pārliecību sacīšu, ka mūsu guberņās
valdībai jāatbalstās uz lielgruntniekiem un

vispāri uz vācu iedzīvotājiem, kas ir vienīgi

uzticamais elements. Kas zīmējas uz lauksko-

lām, tad šo skolu uzturēšanas vajadzības ta-

gad tiek segtas no pagasta nodokļiem. Pārlie-

kot šos izdevumus uz zemstes kasi, pagastu

sabiedrības bezzemnieki tiktu pavisam at -

*) Nepareizs ir še barona Dellinghauzena formulējums : pēc

1887. g. „atstūma visus vietējos darbiniekus no gādības par skolu."

Bet vai tad zemniekiem līdz 1887. gadam bija lielākas tiesības pie

pagasta skolas pārvaldīšanas, un vai pārkrievošanas laikā viņi tāpat

neturpināja savu skolu materiālu apgādāšanu ? Zemniekiem pirms
1887. g. tāpat bija jānes nastas, un muižnieki valdīja par viņu sko-

lām ; tas tā bija arī pēc 1887. g., tikai tagad par skolām valdīja
krievu ierēdņi kopā ar muižniekiem, bet zemnieki šīs skolas uzturēja

ar vēl smagākām nastām nekā agrāk. Lūk, no šīm nastām vācieši

arī 1907. g. negribēja zemniekus atbrīvot — nododot tautskolu uz-

turēšanu zemstēm.

2) Kamdēļ tad muižniecība agrāk kalpiem šo personīgo no-

dokli savos likumprojektos ielika?
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svabināti no nodokļiem savu bērnu izglītī-

bai un tie gultos uz muižniekiem un saimnie-

kiem. 1) Te jāpiezīmē, ka Felkerzāms vispāri bija pret

to, ka zemstes uzņemas arī materiālu gādību par skolām,

izņemot, varbūt, vienīgi profesionālo izglītību. Tālāk ba-

rons Felkerzāms raksta: ~Daži padomes locekļi iz-

teikuši domas, ka zemstei dodama tiesība uz-

turēt arī ģimnāzijas. Ja atdotu zemstes gā-

dībā visu skolas lietu, arī vidējo izglītību,

tad, ievērojot dažādās iedzīvotāju tautības,

nevar atturēties no bailēm, ka pie šādu jau-

tājumu apspriešanas zemnieku pārstāvji va-

dīsies no šauri nacionālām interesēm un iz-

ies uz vietējās vidējās izglītības pār latvis-

košanu". Felkerzāms taču labi zināja, ka agrākos gados

vācieši caur vidusskolām latviešus pārvācoja, vai tagad vi-

ņam patiesi bija jau bailes no pārlatviskošanas ? Ne jau

— bet tas atkal bija taktisks žests pret valdību — sak',

sargaities latviešiem dot zemstes lielas tiesības un iespai-

dīgu balsu skaitu. Ja arī šādos apstākļos latviešu un igauņu

pārstāvji Sevišķā padomē reālus panākumus nevarēja gut,

konstatējams, ka viņu domu un spriedumu gājiens bija
noteikti pareizs.

Kā jau aprādījām, visai grUta bija vāciešu cīņa pret

augstākām tautskolām, jo še viņiem vajadzēja figurēt kā

tautas izglītības pretiniekiem. Neērts stāvoklis. Izglāba

balsu vairākums un taktika — augstāko tautskolu noorgani-
šanu atstāt pilnīgā nenoteiktībā, apmierinoties vienīgi ar

deklaratīvo atzinumu 20. pantā, ka „neobligatoriskās taut-

skolas atveramas ar pagastu, draudžu un zemstu līdzekļiem,

pēc viņu atzinuma".

Tādā garā galu galā izveidojās pirmais „visu še-

jienes iedzīvotāju kārtu" veidotais Baltijas tautskolu likum-

projekts, kas pavisam nepareizā kārtā no sevis izslēdza

pilsētu tautskolas, bet par dažiem izglītības jautājumiem

**) Felkerzāms, redzams, nemaz nepielaiž domu, ka bezzemnie-

kiem varētu uzlikt arī zemstes nodokjus, jo šie nodokli automātiski

bezzemniekus ievilktu zemstēs.
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un iekārtojumiem runāja „no muižnieku žēlastības", t. i.

cik un kā tas viņiem patika. 1) Te bija zīmīgs „Dūna

Zeitung" spriedums (1906. g. 291. num.) par Igaunijas

apakškomisijas darbību, ka šai komisijā pie zemniekiem

redzot tikai bezgalīgu tautisku musinājumu, un

valdības pārstāvji izrādot principiālu pre-

tešķību muižniecības izstrādātiem projek-

tiem. Pie zemnieku nejēdzības un ļaunprātī-

bas kā pie sienas sadragājušies muižnieku

priekšlikumi v. t. t. Un beigās „Dūna Zeit." izteica

cerību, ka Sevišķā padomē, kuras sastāvu taču noteikšot

Mellers-Zakomeļskis, šiem zemnieku projektiem tikšot sa-

gatavots pelnīts gals. Tā arī notika. Bet līdz ar to še

jākonstatē, ka tas bija zīmīgs vēsturisks notikums, jo tieši

pēc pārkrievošanas spaidiem un 1905. gada revolūcijas

vācu muižnieki un viņiem sekojošie vācu pilsoņi jo skaidri

un pilnīgi pierādīja, ka nevis kopdarbība un vienlīdzīgu
tiesību atzīšana jāliek visu Baltijas iedzīvotāju savstarpē-

jās dzīves pamata, bet jau gadu simtus praktizē-

tais vācu varas raksturs. 2)

Jau, citējot Sevišķās padomes skolu likumprojektu, aiz-

rādījām, ka skolu pārvaldes orgānos vācieši sagatavoja sev

balsu vairākumu un līdz ar to gribēja atjaunot vecu veco

valdīšanu par mūsu tautskolām. Pavisam skaidri tas re-

dzams jau vietējās skolu valdes uzbūvē. Te priekšsēdētājs

vietējās baznīcas priekšnieks (parasti kāds muiž-

nieks). Kamdēļ? Vai tad šis baznīcas priekšnieks stāvēja

kādā sakarā ar mūsu pagastskolām, bet augstākās — neob-

ligātoriskās tautskolas taču muižnieki noraidīja. Vaibaznīca

un visa draudze bija saistīta ar mūsu pagastskolu uzturēšanu?

x) Tāds pat liktens bija citiem Sevišķā padomē apspriestiem

likumprojektiem, par kuriem še nav vieta tuvāk runāt.

2) Vidzemes muižnieku vēsturnieks A. Tobins savā apcerē-

jumā — „Die Livlāndische Ritterschaft v. s. v." I daļā 273. lpp.
saka, ka Sevišķā padomē valdījusi starp kārtām vienprātība (eine
Obereinstimmung), izņemot tautskolu uzturēšanas jautājumu. Tā ir

vēsturiskā notikuma viltošana, kāda gan pie Tobīna nav retums. Ne

visu kārtu vienprātība bija Sevišķā padomē, bet gan vācu muiž-

nieku un pilsoņu draudzīga sadarbība pret latviešiem un igauņiem.



Taču ne! Baznīcas priekšnieku taču muižnieki no seniem

laikiem deva kā draudzes reprezentantu, bet viņam, iz-

ņemot visai retus gadījumus, nebija nekā kopīga ar pagastu

pašvaldībām un viņu uzturētām pagastskolām. Kaut kāds

sakars gan še varēja būt ar draudzes skolu uzturēšanu, bet no

pagastskolu pārvaldīšanas gan baznīcas priekšnieku varēja

noraidīt ar pilnīgu tiesību
— te viņš pavisam svešs ele-

ments, ko vienīgi varēja iecelt vācu varas kāre.

Bet tālāk — apriņķu skolu valdēm projektā nodota

liela vara par musu pagastskolām, kauču gan šo skolu

uzturēšanu vācieši Sevišķā padomē uzlika vienīgi pagastu

pašvaldībām. lekškrievijā līdzīgu tautskolu uzturēšanu bija

uzņēmušās zemstes, tad arī saprotams, ka apriņķu (zemstu)

skolu valdes pārzināja šo skolu darbību. Tā to arī Baltijas

guberņās gribēja latviešu un igauņu pārstāvji, bet, kā re-

dzējām, muižnieki šādu projektu noraidīja. Neraugoties uz

to, muižnieki bija čakli prasītāji, lai pagastskolu pārvaldī-

šanu nodod apriņķu skolu valdēm, kurās viņi cītīgi gatavo-

jās būt noteicēji. Tā ar Sevišķās padomes projektu vā-

cieši gribēja atgriezt to stāvokli, kādu viņi ieņēma skolu

pārvaldīšanā līdz 1885. gadam. Latviešu pagastu pašvaldības

lai dod līdzēklus skolu uzturēšanai, bet šīs skolas lai pār-

valda vācieši ar muižniecību priekšgalā. Vai ar tādu kār-

tību lai apmierinātos latvieši un igauņir Naivi to bija

domāt, vēl naivāki mēģināt reālizēt.

Vēl cits muižniecības izprojektējums. Likumprojekta
40. pants paredzēja apriņķu skolu valdēm īpašus pedago-

ģiskus revidentus, kā šo valžu pilntiesīgus locekļus. Tikai

dīvaini bija, ka šos pedagoģiskos revidentus neizvēlējās

pati apriņķu skolu valde vai apriņķu zemstes, bet iecēla

guberņas skolu valde. Nolūks viegli saprotams: nebija
vienmēr droši paredzams, ka apriņķu zemstēs skolu revi-

dentos ievēlēs muižnieku kandidātus, bet guberņas skolu

valdē vācieši bija paredzējuši pilnīgi drošu vairākumu (48.

p.) — 5 balsis no 8, vai vissliktākā gadījumā 4 pret 4,

pie kam tādā gadījumā priekšsēdētājam — muižniekam

piekrita izšķirošais vārds. Tā tad apriņķu skolu valdēs

pedagoģiskos revidentus ievēlētu no muižniecības, resp.
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vācu kandidātiem, pie kam šie revidenti nebūtu atkarīgi
ne no apriņķa zemstes, ne no apriņķa skolu valdes, bet

savā rīcībā taču būtu galvenie skolotāju darba kontrolētāji,

vadītāji un tiesātāji. Viņi butu kaut kas līdzīgs agrākiem,
muižnieku ievēlētiem „laicīgiem skolu revidentiem", 1) tikai

ar daudz lielākām pilnvarām un uzdevumiem. Šie revi-

denti stātos krievu tautskolu inspektoru vietā, un, spriežot

pēc agrākiem piedzīvojumiem, nav iemesla domāt, ka jaun-

projektētie revidenti butu objektīvāki un taisnīgāki pret

mūsu skolotājiem par krievu činovniekiem, bet latviešu

nacionālo centienu lietās varētu būt pat vēl kaitīgāki.
Šīs piezēmes pie Sevišķās padomes skolu likumprojekta

pietiekoši skaidri rāda, kādus plānus 1907. gadā taisīja

Baltijas muižniecība, cik maz viņa gribēja ievērot šejienes

iedzīvotāju lieiumlielā vairākuma gribu un centienus. Ja

vācu muižniecība pat pēc 1905. gada notikumiem nesa-

prata, vai negribēja saprast, ka latvieši un igauņi nav

vairs tikai vadāmi un valdāmi, bet ka viņi jāuzlūko vis-

maz kā šīs zemes līdztiesīgi kungi, tad tā bija un palika

viņas — muižniecības un tai sekojošās vācu pilsonības —

vēsturiskā kļūda. Tā varas kāre, kas vācu muižniecību

visos laikos dzinusi mUsu tautu apspiest, par to valdīt,

neļaut viņai brīvi nacionālā spēkā pieaugt — bija raksturīga

arī pie še minētā skolu likumprojekta izstrādāšanas. Un

jāsaka, ka latviešu pārstāvji kā guberņu apakškomisijās,

tā Sevišķā padomē, noteikti brīdināja vācu pārstāvjus,

likumprojektus izstrādājot, nepielietot tik nesaudzīgi savu

balsu pārsvaru. To pašu darīja latviešu prese.
2) Visi aiz-

rādījumi un brīdinājumi palika neievēroti — varas un

valdīšanas kāre bieži vien bijusi stiprāka par

veselīgu saprātu. Tā jo spilgti tas bija pie Baltijas
muižniecības.

Kad Sevišķās padomes izstrādātais skolu likumprojekts

bija galīgi izrediģēts, ģenerālgubernators Mellers-Zakomeļ-
skis 1907. gada 16. oktobrī3) to nosūtīja uz Pēterpili —

') Skat. „Latviešu skolu vēsture" 111 grāmata 552. lpp.

2 ) „Latvija" 1906. g. 199. num.

3 ) Akta Livl. Landr. Coll. te 13/B, Vol. XIII, F. 332.
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iekšlietu ministram. Ministrijā šo, tāpat kā citus Sevišķā

padomē izstrādātos likumprojektus, „nolika zināšanai", bet,

rādās, centrālā valdība ar šiem „lielās cerībās" dzimu-

šiem projektiem gan nav nopietni nodarbojusies.

X

Atgriežoties pie mušu skolu darbības kurātora Ļev-

šina laikā, jāatzīmē, ka 1906. gada rudenī „Valdības Vēst-

nesis" (85. num.) rakstīja, ka krievu skola Baltijā jau bijusi

laidusi dziļas saknes, un tuvu bijusi tā stunda, kad butu

guvusi pilnīgu uzvaru, bet uznākusi revolūcija un visu šo

darbu apturējusi. Kurātors Ļevšins jau sākot ag-

rāko krievu darbu iznīcināt, un viņu še sau-

kājot par Baltijas „atkrievošanas kuratoru".

Tas bija Ļevšinam pirmais brīdinājums. Jāliecina, ka Ļev-

šins, likās, tomēr no tā nenobaidījās, jo tikai dažas dienas

pēc šī „Valdības Vēstneša" raksta ieradās Maldoņa ģim-

nāzijā un pēc attiecīgu klašu revizijas teica uzrunu,
1) starp

citu aprādīdams, ka latviešiem jāmācās ari sava valoda,

jāpazīst sava literatūra. Apmeklējot revizijas nolūkā arī

citas latviešu skolas, Ļevšins nekur neizrādīja pārkrie-

votāja tieksmes, un tā viņa popularitāte pie latviešiem'

un igauņiem stipri pieauga, bet pārkrievotāji un arī vācu

muižniecība, kauču gan katra grupa savādu motīvu dēļ,
uz Ļevšinu raudzījās ar bažām. Jāpiezīmē, ka Rīgas pilsētas
valde gan šoreiz piekrita kādam caur Ļevšinu nākušam

ierosinājumam pilsētas ģimnāzijā iekārtot arī latviešu va-

lodas stundas, jo še tanī laikā mācījās 90 latviešu bērni.

Patiesībā vāciešiem Ļevšina laikā nebija ko skumt —

viņiem taču atvēlēja atvērt vairākas ģimnāzijas ar vācu

mācības valodu. Ar kādu līksmību un gavilēm vācieši sa-

vās ģimnāzijās uzsāka Kapustina laikā pārtraukto darbību,

tas redzams no 1906. gada vācu un arī latviešu laikrak-

stiem. Vācieši gan šoreiz atzinīgi runāja par krievu val-

') „Balss" 1906. g. 183. num.
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dību, bet ruca pret Ļevšinu, kas maķenīt atbalstīja arī lat

viešus un igauņus.

1906. gada 9. oktobrī, kā jau atzīmējām, Ļevšins pa-

rakstīja rīkojumu par mātes valodas pirmtiesībām pirmos
divos gados visās tautskolās ar vientautības („odnorod-

nom") skolēnu sastāvu. Trešā mācības gadā vai ziemā

arī Ļevšins prasīja krievu mācības valodu. Šo rīkojumu

visi, izņemot pārkrievotājus, uzņēma ar prieku. Kauču gan

patiesībā tikai atjaunojās Kapustina laika kārtība, bet visi

priecājās, ka aizlauzta pārkrievošanas sistēma. Arī pilsē-
tās sāka organizēt skolas pēc tautībām un pirmos divos

gados mācīt mātes valodā. Un bija zīmīgi, ka šinī laikā

arī „Rižsk. Vestņ." sāka labvēlīgi rakstīt par Ļevšina dar-

bību un 1907. g. sākumā pat atzina, ka jaunais kurātors

Baltijas skolās ienesis jaunu dzīvību. 1) Likās, ka Ļevšina
stāvoklis būtu nostiprinājies, un izplatītās baumas par viņa
aiziešanu — nepamatotas. Tā arī labās cerībās nobeidzās

1906./07. mācības gads. Jauno — 1907./08. mācības gadu

joprojām iesāka ar Ļevšina cirkulāra noskaņojumu, bet jau

1907. gada 1. novembrī šī paša cirkulāra autors parakstīja

rīkojumu, kas pastiprināja krievu valodas mācību, iedalot

pirmos divos gados tautskolu stundu plānos šai valodai ag-

rāko 8 nedēļas stundu vietā 10 stundas. Arī trešā gadā

krievu valodas stundu skaitu pavairoja par vienu, pie kam

bija noteikts, ka pirmā un otrā gadā jaunpieliktās divas

krievu valodas stundas jāizlieto sarunu valodai, bet trešā

gadā — paskaidrojumiem no Krievijas vēstures. Turpre-

tim rēķināšanas stundu skaitu pirmā un otrā gadā sama-

zināja no 6 uz 4 stundām. Tāpat skolotāji brīnījās par

kuratora rīkojumu atņemt otram gadam 2 ģeogrāfijas stun-

das, kad pēc jaunā (9. okt.) rīkojuma ģeogrāfiju varēja

mācīt mātes valodā. Trešā gadā gan ģeogrāfijas stundas

pavairoja no 2 uz 3, bet, saprotams, tas nevarēja atsvērt

zaudējumu jau tamdēļ vien, ka trešā gadā ģeogrāfija bija

jāmāca krievu valodā. Otrā gadā atmeta 2 glītrakstīšanas

stundas, bet latviešu valodas stundu skaitu pavairoja no 5

') „PH?KCKiH BtcTH." 1907. g. 53. num.

12*
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uz 6, norādot, ka jaunpieli'kto stundu varot izlietot, lasot

gabaliņus, kas iepazīstina skolēnus ar elementāriem jē-

dzieniem ģeogrāfijā. Šie stundu plāna pārgrozījumi attiecās

arī uz pilsētu tautskolām. Tā galu galā izrādījās, ka Ļev-

šins ar vienu roku deva, ar otru ņēma atpakaļ. īpaši liels

zaudējums bija rēķināšanas stundu samazinājums, jo agrāko

6 stundu vietā ar 4 stundām bija iespējams veikt apmē-

ram to pašu, ko krievu valodā ar 6 stundām. Tā tad uz-

labojama būtiski nebiija. Palika gan principiālā ~uzvara",

ka pirmos divos gados visi priekšmeti mācāmi mātes va-

lodā. Bet vai tā bija patiesībā liela „uzvara"? Pirmkārt,

kā jau aizrādījām, tā bija atgriešanās pie Kapustina laika,

tikai ar nepatīkamu, nupat aplūkoto stundu plānu sagro-

zījumu. Otrkārt, šinī pašā 1907. gada 1. novembrī izglī-

tības ministrs Kaufmanis apstiprināja noteikumus un stundu

plānus Kaukāzas, Orenburgas, Odesas, Kazaņas un Vakara

Sibirijas mācības apgabala cittautību tautskolām. Šos no-

teikumus attiecināja arī uz Turkestanas, Irkutskas un Amū-

ras ģenerālgubernātorijās dzīvojošām cittautām. Noteiku-

miem šāds saturs:

1. p. Mācību veicināšanai cittautu pirmmācības skolas

lietojama dzimtas valoda.

Piezīme. Par dzimtas valodu uzlūkojama tā valoda,

kurā bērni runā savā ģimenē.

2. p. Cittautām ierīkojamas vien- un divklasigas sko-

las,1) pie kam, sakarā ar attiecīgiem apstākļiem, vienkla-

sīgās skolas var iekārtot arī tikai ar divām nodaļām.

3. p. Mācību priekšmeti šīs skolās: reliģija, vai at-

tiecīgas ticības izskaidrošana, mātes valoda, krievu valoda

(sarunas, lasīšana un rakstīšana), rēķināšana un dziedā-

šana, bet divklasīgās arī — Krievijas vēsture un ģeogrāfija,

dabasmācība, zīmēšana un ģeometrijas sākumi.

4. p. Ticības mācība pareizticīgiem šīs skolās mā-

cāma mātes valodā, bet ja bērnu vecāki tam piekrīt, un

skolēni krievu valodu jau pietiekoši prot, tad var mācīt

J ) T. i. kā Baltijā vien- un divklašīgās ministrijas skolas.



ari krievu valoda. Cittautu īpatnās reliģijas mācāmas, pie-

skaņojoties to atsevišķām prasībām.

5. p. Skolēnu mātes valoda pirmos divos

gados ir ari mācības valoda. Turpmākos gados

mācībām jānotiek krievu valodā, bet mātes valoda jāmāca

kā atsevišķs priekšmets un tā jālieto arī kā palīglīdzeklis
citās mācībās.

6. p. Krievu valodas mācība jāiesāk ne vēlāk kā ar

pirmā mācības gada otro pusgadu un mācāma ar mātes

valodas palīdzību. Lasīšana un rakstīšana krievu valodā

iesākama ne vēlāk par otro mācības gadu.

7. p. Dziedāšanai jānotiek krievu un mātes valodā;

baznīcas dziesmas mācāmas tanī valodā, kādā atsevišķu

tautu baznīcās notiek dievkalpojumi.

8. p. Stundu tabulas iekārtojamas tāpat kā vien- un

divklasīgās ministrijas skolās.

9. p. Mācību programas sastāda apgabala kurātorijas

un tās apstiprina izglītības ministrija.
10. p. Skolu otras klases vieta var ierīkot pēc va-

jadzības dažādas amatniecības klases.

11. p. Par skolotājiem šīs skolās pieņemamas perso-

nas ar attiecīgām skolotāju tiesībām — vai vietējo iedzī-

votāju tautības, vai krievi, kas prot vietējo valodu.

Piezīme. Vietējo valodu nepratēji — krievi pielai-
žami mācīt tikai vecākās nodaļās.

12. p. Ticības mācības skolotāji ņemami vai nu no

vietējās garīdzniecības, vai citi skolotāji, kam dota tiesība

šo priekšmetu mācīt.

Ja šāda mācību kārtība tika atzīta dažādām Krievijas

cittautām, kas, kā zināms, savā kulturālā attīstībā stāvēja
zemāk par latviešiem un igauņiem, tad pavisam dīvaini,

ka Baltijā gribēja prasīt un ari prasīja krievu mācības

valodu jau no pirmā mācību gada. Vai tādā gadījumā
kuratora Ļevšina 9. oktobra cirkulārs bija kāda sevišķa

labvēlība latviešu un igauņu tautskolām? Un tomēr pār-

krievotāji to tā uzlūkoja. Zīmīgi, kad reakcionārā krievu

prese jau sāka Ļevšinam uzbrukt, viņš 1908. gada pirmā

:irkulāru krājumā (25. Ipp.) publicēja izglītības ministra
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nupat citētos noteikumus1) ar atzīmi, ka ķeizars šiem no-

teikumiem piekritis. Bet Ļevšina rīkojumi mūsu skolām

taču bija sliktāki par izglītības ministra Kaufmaņa dotiem

noteikumiem. īpaši atzīmējams noteikumu 11. pants. Pie

mums jau kurātora Lavrovska laikā uzsāka, bet Izvoļska,

Švarca un Uļjanova laikā pavairoja krievu skolotāju aici-

nāšanu no lekškrievijas guberņām. Saprotams, ka šie sko-

lotāji latviešu valodu neprata ne mazākā mērā un arī at-

teicās to mācīties. Rīgā latviešu skolās pat par pārziņiem
iecēla krievus, kas prata vienīgi krievu valodu un ar bērnu

vecākiem sarunājās caur tulku. Kurātors Kapustins gan par

tautskolu inspektoriem gribēja izraudzīt šejienes valodu

pratējus, bet vēlākie (sava darba beigu daļā arī Kapustins)
kurātori šim labam pasākumam nesekoja. Augšminētos mā-

cību apgabalos, kas ietvēra daudz mazāk attīstītus cittau-

tiešus nekā Baltijā, tautskolu inspektori parasti bija vie-

tējo valodu pratēji.2) —Tā tad Baltijā arī pēc Ļevšina cir-

kulāra bija stingrāka pārkrievošana nekā Odesas, Kazaņas

v. t. t. mācību apgabalos. Tāda bija tā ~uzvara"!

Izglītības ministra 1907. g. 1. novembra noteikumiem

pievienota arī stundu tabula, kurā gan krievu valodai ie-

rādīts lielāks stundu skaits nekā pie mums: pirmos divos

gados pa 12, trešā — 10 stundas nedēļā; mātes valodai —

pirmos divos pa 6, trešā — 4 stundas nedēļā; rēķināšanai

tikpat stundu kā mātes valodai; reliģijai pa 4 stundām

nedēļā (pie mums 6); dziedāšanai pa 2 st. v. t. t.

Vēl atzīmējams, ka pavisam mērenais krievu žurnāls

„Ruskaja škola" atzina citētos ministra Kaufmaņa notei-

kumus par jūtami stingriem. 3)

Kā redzējām, kurātora Ļevšina darbībā, īpaši pēc viņa

1907. g. 1. novembra rīkojuma, nevarēja saskatīt nekādu

jūtamu atkāpšanos no „krievu valstiskās domas". Tomēr

1) IlpaßHAa O HaHcLAbHMX'b yMHAHLļjaX'b &AH HHOpOAljeß'b. „Ļl>HpKy-

AHpw" 1908 r. 25—27 Ipp. Šos noteikumus citēja arī latviešu laik-

raksti.

2) Šo apgabalu cittautieši lielā skaitā bija pareizticīgi, un no

viņu vidus valdība iecēla skolu administrātorus.

8) „PyccKa* LllKoAa" 1908. g. 12. num.
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šejienes skolu pārkrievotāji jau tūdaļ pēc 1906. g. 9. ok-

tobra rīkojuma sāka rūkt savu meldiju, ka notikusi at-

kāpšanās v. t. t. To darīja īpaši „Rižsk. Vestņ.", kas pie

mums bija valdības politiskā laika barometrs. Reakcija

pieauga tūdaļ pēc otrās Valsts domes atlaišanas. 1) 1907.

gada 150. numurā ~Rižsk. Vestņ." atstāstīja reakcionāro

krievu laikrakstu uzbrukumus izglītības ministrijai, kas esot

kadetu partijas miteklis un to vajagot iztīrīt. Tie jau bija
draudi kā ministram fon Kaufmanim, tā viņa biedram Gera-

simovam. Rīgā šinī pat laikā jau bija zināms, ka Ļevšinam

konflikts ar A. Viļjevu, kas, jau aplūkotās inspektoru un

citās apspriedēs, taisījis savu politiku, dažkārt pretēji tai,

kādu gribēja ieturēt kurātors. „R. V." 1907. g. 152. num.

jau atrodams tiešs uzbrukums Ļevšina darbībai. Esot

principiāli atkāpies no iepriekšējo kuratoru

darbības un rīkojies nelikumīgi; 1906. g. 9.

oktobra cirkulārs kaitējis Krievijas valsts

interesēm v. t. t. Tās pašas avīzes 154. numurā ap-

rādīts, ka trūcīgiem krievu iedzīvotājiem pilsētās neesot

tautskolu. 180. numurā — Baitijas nacionālisti, kā lat-

vieši un igauņi, tā arī vācieši gribot šejienes skolas sa-

grābt savās rokās; 189. numurā jau raksta, ka Pēterpilī

Rīgas mācības apgabalam izraudzīts jauns kurātors — La-

tiševs; bet 271. numurā, sakarā ar Pēterpils laikrakstu

spriedumiem, iespiests visai ass uzbrukums Ļevšina skolu

politikai — te jau meklēja viņa darbībā visādas nelikumības.

Zīmīgi, ka pēc visiem šiem uzbrukumiem kurātors Ļev-

šins tieši latviešu laikrakstam „Dzimtenes Vēstnesim" (1907.

g. 29. novembrī) deva interviju, kurā aprādīja, ka viņš
9. oktobra rīkojumu devis pēc inspektora apspriedes un

ar izglītības ministrijas piekrišanu.
Kad 1907. g. decembrī avīzēs parādījās ziņas par lie-

lākām pārmaiņām izglītības ministrijā un īsi pirms jaunā

gada „atlūdzās" izglītības ministrs fon Kaufmanis un viņa
biedrs Gerasimovs, tad varēja sagaidīt arī Ļevšina „aiz-

l) II Valsts domi atlaida 1907. g. 3. jūnijā pēc tam, kad lat-

viešu deputāta J. Ozola dzīvoklī izdarīja kratīšanu un it kā atklāja
kādu pretvalstisku sazvērestību.



saukšanu", jo viņš taču galvenā kārtā balstījās uz Gera-

simovu.)l Kad aizgāja ministrs Kaufmanis, „Reč" rak-

stīja,)2 ka ministrs un tāpat Gerasimovs par savu demisiju

dabūjuši zināt tikai vienu dienu pirms ķeizara ukaza. Pa-

reģojumi par Ļevšina drīzu aiziešanu gan tūdaļ vēl nepie-

pildījās.

Tomēr oficiāls uzbrukums viņa darbībai notika tūdaļ

1908. g. sākumā. Tanī laikā iespaidīgā avīzē „Okraiui

Rossii" 1908. gada 5. numurā bija iespiesta korespondence

no Baltijas, kurā asos vārdos bija aprādīts, ka notiekot

krieviskās politikas nodevība un krievu iespaids, īpaši Bal-

tijas skolās, sabrūkot. Ministru prezidents Stolipins, sa-

karā tieši ar šo korespondenci, griezās pie jaunā izglītības
ministra Švarca (bijušā Rīgas mācības apgabala kurātora)

un lūdza viņu gādāt, lai minētā avīzē aprādīto ievērotu un

stāvokli labotu.3) Švarcs nosūtīja Ļevšinam Stolipina raksta

norakstu ievērībai. Līdz ar šo Stolipina norādījumu,

redzams, Ļevšina stāvoklis bija galīgi satricināts. Gan jau

Ļevšins vēl mēģināja savu darbību aizstāvēt, bet pagrie-
ziens uz reakciju bija tik spēcīgs, ka mazliet liberālā kurā-

tora palikšanu amatā pārkrievinātāji vairs necieta.

Aprīlī Ļevšins dabūja zināt, ka izglītības ministrs Švarcs

meklējot viņam pēcnācēju, un ka viņa atcelšana jau esot

nolemta. Ļevšins gan vēl devās uz Pēterpilī", bet veltīgi.
Gan tikai 4. jūnijā ķeizars parakstīja ukazu par Ļevšina
atbrīvošanu no kurātora amata, un tūdaļ vietējā presē par

atceltā kurātora darbību parādījās divējāda noskaņojuma

raksti — par un pret. Latviešu laikraksti joprojām cildi-

nāja Ļevšina humāno darbību un skuma par viņa aizie-

šanu,4) ko nožēlojot ari visi īstie skolu draugi. Liberālā

1) Prof. P. Zālīte gan mani informēja, ka Ļevšinam bijuši sa-

kari ar dažiem ķeizara galminiekiem, un viņš savā postenī juties

ļoti stiprs. Gerasimovs tomēr bija galvenais Ļevšina balsts. A. V.

2) 1908. g. lv num.

:i) Stolipina raksta noraksts — 1608. 10 II JV? 676 — glabājas
IVA R. m. apg. kuratora kanclejas aktī 217 — 1908. g. Turpat

arī daži citi papīri par Ļevšina laiku.

4ļ „Dzimt. Vēstn." 1908. g. 132. num.
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krievu avīze ~Rižskaja Misļ" arī piekrita latviešu laik-

rakstu aprādījumiem. ~Dūna Zeit." un citas reakcionārās

vācu avīzes izvairījās kā no cildināšanas, tā smādēšanas.

„Rižskij Vestņik" arī sākumā cieta klusu un aprobežojās

ar faktiskiem ziņojumiem un atreferējumiem. Bet kad lat-

viešu presē jau uzstādīja jautājumu, kamdēļ Ļevšinam bijis

jāiet,1) vai tad tas bijis valdības interesēs, ka augstākais

skolu administrators, ko še cienījuši un kas pratis darbā

visus vienot, — nederīgs un aizsaucams; vai vispāri ar

šādu rīcību dažas aprindas neradot no jauna nemieru un

neuzticēšanos valdības nodomiem, — tad „Rižsk. Vestņ."
visādi centās diskreditēt bijušā kurātora darbību, bet līdz

ar to sagāja konfliktā ar savu kolēģi ~Rižsk. Misļ".

6. jūlijā Ļevšinam rīkoja atvadīšanās vakaru Dubultu

viesnīcā. Še piedalījās arī daži „Rižsķ. Vestņ." ļaudis ar

Pīrangu un tautskolu inspektoru Pravdinu priekšgalā; viņi
Krievu izglītības biedrības uzdevumā Ļevšinam pasniedza

adresi. Tikai, kā vēlāk redzams no „Rižsk. Vestņ." at-

referējumiem,-) šo kungu piedalīšanos un arī viņu
adresi īstie Ļevšina darbības suminātāji uzņēmuši ar jūtamu

ironiju. No latviešu pārstāvjiem bijušo kurātoru suminājis
Grosvalds Rīgas Latviešu biedrības uzdevumā, Dr. Butulis

— Latviešu izglītības biedrības pilnvarā — abi pasniegdami
adreses. Inž. Kornets runājis latviešu preses uzdevumā.

Runājuši arī vairāki citi latviešu darbinieki — visi cildinā-

dami Ļevšinu kā skolu draugu, kas pareizi sapratis arī

cittautu skolas uzdevumus un vajadzības. Sevišķu iespaidu

atstājusi Ērgļu novada tautskolotāju telegrama, kas atsū-

tīta ar skolotāja-rakstnieka Blaua parakstu: „Ekselence! Sa-

ņemat mūsu sirsnīgu pateicību par Jūsu tēvišķo gādībū un

jauko darbību tautskolu labā. Latviešu bērni Jums patei-

cas par mātes valodas atdošanu. Mēs skolotāji no sirds

priecājamies par burta novēršanu un izglītības atjaunošanu.

Pavadām Jus ar vislabākiem latviešu zemnieku novēlēju-

*) „Latvija" 1908. g. 4. jūnija num.

2) 1908. g. 155., 157., 158. un 161. num.
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miem un lūdzam paturēt latviešu tautskolu mīļā atmiņā". 1)

Ļevšins savā runā uzsvēris, ka ticot izglītības ideāliem,

kā arī visa labā un humanitātes uzvarai. Bijušais kurātors

bijis sajūsmināts par viņa suminājumiem un arī šķiroties

rādījis paraugu augstākā valdības administratora noderīgai

taktikai pret dažādām tautām un nogrupējumiem. No vā-

ciešiem atvadīšanās sarīkojumā piedalījušies vienīgi Vācu

Liberālā kluba pārstāvji.

Kad jau bija noklusušas dzīvākās pārrunas par Ļevšina

aiziešanu un atvadīšanās vakaru Dubultos, un pats gaviļ-

nieks" 8. jūlijā atstājis Rīgu, „Rižsk. Vestņ." nāca ar īsto

uzbrukumu bijušam kurātoram. lemeslu tam deva kāds

V. Rozānova rakstiņš „Novoje Vremja" g. 14. jūlija

numurā. V. Rozānovs, aplūkojot Ļevšina darbību, konsta-

tēja, ka bijušais kurātors rīkojies pareizi un labi izpratis

savu uzdevumu Baltijas guberņās. Tas nu ~Rižsk. Vestņ."

bija īsts spēriens — konservatīvais' un gandrīz vai valdī-

bas orgāns — „Novoje Vremja" atzina Ļevšina darbību,

ko taču ienīda visi Baltijas pārkrievotāji. Tagad „R. V."

spruka vaļā visniknākā valoda.2) V. Rozānovs nepazīstot

Baltijas apstākļus un arī Ļevšina darbību. Ļevšins neļā-

vis cittautiešu bērniem iemācīties krievu valodu, ko visi

bērni ļoti vēloties mācīties. Taisnība gan esot, ka bijušā
kurātora popularitāte augusi, bet valdība esot visai šai

nebūšanai darījusi galu. Ļevšinu vajadzētu no-

dot tiesai, lai sauc pie kriminālas atbildības

par likuma pārkāpšanu v. t. t. Cerēšot, ka jau-

nais kurātors stāvokli izlabošot — došot la-

bus krievu skolotājus, izd zīšot no skolām

politiku un mācības nostādīšot tā, ka katrs

latvietis un igaunis varēšot iemācīties vi-

ņam nepieciešamo tēvijas valodu. Ļevšins esot

arī vainojams par vācu skolu šovinistisko darbību, kas

tagad no jauna uzsākot latviešu un igauņu pārvācošanu.

l) „Dzimt. Vēstn." 1908. g. 155. num. Jā, cik maz gan vaja-

dzēja atbalstīt latviešu nacionālās intereses, lai iegūtu mūsu tautas

mīlestību ! Tā tas bija vācu, tā krievu varas laikā.

-) 1908. g. 163. num.
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Vācu tautskolās uzņemot latviešu un igauņu bērnus, arī

tādus, kas vāciski neprotot. 1) Citā gadījumā šī pati avīze

rakstīja, ka Vittes-Kaufmaņa skolu politika tagad pazau-

dējusi valdības atbalstu un gaidāma pareizāka skolu lietu

kārtošana. 2) Ar ironiju šie „īstie krievu ļaudis" aizrādīja,

ka latviešu prese cildinot bijušo kurātoru un soloties viņa
darbību nekad neaizmirst. Šī cildināšana jau arī esot zī-

mīga un attiecīgi raksturojot Ļevšina ietekmi uz Baltijas
skolām. Ka latviešu laikraksti un līdz ar tiem arī mūsu

inteliģence nožēloja Ļevšina aiziešanu, par to nebija se-

višķi jābrīnās, jo šis kurātors taču vismaz centās saprast

arī latviešu kultūrāli-nacionālos centienus, kurus ~Rižsk.

Vestņik" vadītāji prata tikai nopulgot, tā izrādīdami mūsu

centienu pilnīgu nesaprašanu un pavisam vāju nākotnes

varbūtīgu apstākļu un notikumu norises paredzēšanu. Šie

politiski aklie pārkrievotāji neredzēja, ka latvieši un igauņi

par savām tautskolām un līdz ar tām par saviem kultūrāli-

nacionāliem centieniem stāv tik stipri, ka nav nemaz ie-

spējams ar Lavrovska-Viļjeva metodēm kaut kādus pārkrie-

votāju nodomus reālizēt. Ar šīm metodēm gan varēja ap-

grūtināt mūsu tautas sekmīgu izglītības progresu, bet ne

pārkrievot tādā virzienā un mērā, kā to jau pēc Kapustina
aiziešanas cerēja inspektora Pravdina tipa ļaudis. 3) To sa-

prata arī krievu liberālā inteliģence un viņas preses orgāni,
kas arī nožēloja Ļevšina aiziešanu no Baltijas. ~Slovo"

un „Reč"4) visai noteikti noraidīja nodomus atjaunot agrāko

pārkrievošanas politiku un aizrādīja, ka Ļevšina skolu po-

litika bijusi pareiza, kamdēļ arī aizgājušā kurātora pie-

miņa ilgi dzīvošot vietējā sabiedrībā.

Jaunais kurators Sergejs Prutčenko5) ieradās Rīga

!) „Phjkck. Bbcth." 1908. g. 141. num.

2) Ibid. 133. num.

3 ) IV, 369. lpp.
4 ) Skat. „Dzimt. Vēstn." 1908. g. 160. num. atreferējumu.
5) Sergejs Prutčenko iecelts par Rīgas mācības apga-

bala kuratoru ar ķeizara ukazu 1908. g. 14. jūlijā un ieradās Rigā
31. jūlijā. Līdz iecelšanai kurātora amatā P. bija Ņižegorodas gu-

berņas muižnieku priekšnieks.
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1908. g. vasaras brīvlaikā, kamdēļ arī viņa sagaidīšana un

„saņemšana" bija visai klusa. Laikraksti pavisam atturīgi

konstatēja jaunā kurātora ierašanos un mazliet „pazīlēja"

viņa varbūtējos nodomus. Daži laikraksti zināja stāstīt,

ka Prutčenko atbraucis uz Rīgu ar izglītības ministra Švarca

direktīvām atgriezt Baltijas skolu politiku pie Lavrovska

laika metodēm.1) Kas jauno kurātoru bija personīgi satikuši

un ar viņu runājuši, tie liecināja — esot liels džentlmens;

vācieši atzīmēja, ka viņš labi runājot vāciski, esot eiropeiski

izglītots un gudrs vīrs.

Prutčenko atnākšana uz Rīgu tūdaļ ienesa Vidzemes

tautskolu dzīvē vienu visai lielu pārmaiņu — direktoru

Viļjevu pārcēla uz izglītības ministriju. Latviešu skolo-

tāji šo pārmaiņu uzlūkoja par visai labu zīmi un domāja,

ka tas jaunā kurātora nopelns. Patiesībā šī pārcelšana

jau bijusi izlemta Ļevšina laikā, un ja jau te kādam no-

pelns", tad tas gan ne Prutčenkam. Zīmīga bija Viļjeva
izvadīšana no Rīgas. „Istie krievu ļaudis" un krievu sko-

lotāji gribējuši iztaisīt lielu atvadīšanās vakaru, bet lat-

viešu skolotāji atteikušies no līdzdalības, 2) un tā vakars

bijis ļoti nenozīmīgs. Laikrakstos parādījās ziņa, ka in-

spektoru Grāvīti iecelšot par Vidzemes tautskolu direktoru

Viļjeva vietā.3) Latviešu laikraksti rakstīja, ka esot kāds

nodoms turpmāk šejienes tautskolu inspektoru amatos likt

latviešu un igauņu valodas pratējus. Visas šādas valodas

un īpaši A. Viļjeva aiziešana mūsu sabiedrībā radīja labu

noskaņojumu un kurātoru Prutčenko sāka uzlūkot ar lie-

lām cerībām.

Aukstu valodu turpretim runāja pārkrievotāju orgāns

„Rižsk. Vestņiķ", kas skuma par A. Viļjeva aiziešanu un

pastāstīja, ka bijušais Valkas skolotāju semināra, bet 1908.

gadā Rīgas Nikolaja ģimnāzijas direktors Poļzinskis Viļ-

jeva atvadīšanās vakarā teicis „stipru runu" par pārkrievo-

tāju zaudējumiem un gaidāmām cerībām, pie kam uzsau-

1) ..Dzimtenes Vēstnesis" 1908. g. 188. num.

2 ) „Dzimt. Vēstn." 1908. g. 196. num.

9) „Phjkck. BtcTH." 1908. g. 195. num.



cis Viļjevam: „Apstājaties, neaizbraucat!"1) Tā pati avīze

vairākkārtīgi uzslavēja izglītības ministru Švarcu, kas ne-

baidoties no krievu liberāļu uzbrukumiem un stingru roku

vadot savu resoru. 2) „Rižsk. Vestņ." arī nesa pirmo Prut-

čenko darbības „noskaidrojumu". Tā bija sekojoša: Rī-

gas Aleksandra ģimnāzijas direktors Bojarinovs vadījis
Krievu pedagogu biedrības sēdi, kas lēmusi par adreses

pasniegšanu Ļevšinam, vai, kā „Rižsk. Vestņ." saka, „vi-
sai slaveno adresi Ļevšinam".3) Prutčenko izsaucis Boja-

rinovu un draudējis viņam ar atlaišanu. Vajadzējis „labi"

izskaidroties. 4) Šī ziņa jau bija uztraucoša. Reakcionārā

krievu presē (Pēterpilī) jau parādījās norādījumi, ka Ļev-

šina 9. oktobra cirkulāru atcelšot. 5) Saldus pilsētas skolas

pedagogu konference bija lūgusi atļauju skolas aulā pie-

kārt Ļevšina ģīmetni. Prutčenko tam nepiekrita. Tāds aiz-

liegums savukārt Ļevšina popularitāti nevis mazināja, bet

vēl vairāk pacēla. Latviešu izglītības biedrība nolēma vienu

savu pirmmācības skolu nosaukt Ļevšina vārdā. Šīs bied-

rības priekšniekam Dr. Butulim par to bijusi izskaidrošanās

ar Prutčenko. Skolotājs J. Kriškāns, kas tanī laikā uzma-

nīgi sekoja visiem skolu politikas mezgliem, kādā savā

piezīmē 6) pastāsta, ka Prutčenko, izdarīdams skolās revi-

zijas, nekad neesot piemirsis pateikt kaut ko „nepatīkamu"

par Ļevšina darbību, un kad avīzēs parādījusies ziņa, ka

Ļevšins vēl ieradīšoties Rīgā, Prutčenko bijis visai dusmīgs

un teicis: „Ka, ja Ļevšins ieradīšoties Rīgā, viņu vajagot

arestēt". 7) Redzams, Prutčenko baidījās, ka skolotāji Ļev-

šinam izrādīs demonstratīvu cildināšanu un ar to kaitēs

Prutčenko darbībai.

Neraugoties uz šādiem brīdinājumiem, Rīgas krievu

1
) I HJKCkIh BtcTHHKI)" 1908. g. 199. num.

2) Ibid. 204, num.

3) „npecAOßyTbifi aApecij AeßuiHHy".
4 ) Ibid. 250. num.

5) Ibid. 267. num.

6) Manā krājumā.
7) „Ecah aTorb KBHBAbH npimAerb bt> PHry, to ero Ha4o apecTo-

BaTb !"
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pedagogu biedrība, kuru vadīja šejienes liberālie krievu

skolotāji, bet piedalījās arī vairāki latvieši, 1908. g. 16.

oktobrī bija nolēmusi pasniegt Ļevšinam adresi, jo, kā

minējām, bija gaidāma bijušā kurātora ierašanās Rīgā ok-

tobra beigās, vai novembra sākumā. Kad šis nodoms nācis

zināms Prutčenkam, viņš ar īpašu cirkulāru noliedzis sko-

lotājiem šo adresi parakstīt, jo tanī esot rakstīts: ~Pie

tagadējās skolu dzīves tumšā apvārkšņa spilgti atdalās Jūsu

īsā, bet auglīgā darbība.. ."*)

Tanī pašā laikā Ļevšins gan caur ~Nov. Vremja", gan

īpaši caur „Golos Moskvi" publicēja savus apcerējumus par

Baltijas skolu polītikas virzieniem. „Golos Moskvi" 2) Ļev-

šins plašāki aplūkoja šejienes skolu apstākļus un līdz ar

to jūtami kaitināja arī Prutčenko, ar ko arī izskaidrojams

jaunā kurātora naids pret visiem, kas cildināja vai gribēja

cildināt bijušo kurātoru. „Rižskij Vestņik" par Ļevšinu

runāja vienīgi ar nicināšanu. Prutčenko preses pārstāvjiem

(S. Ptb. Zeitung) bija izteicies, ka, ja kādā tautskolā mā-

cījies kauču viens krievu tautības skolēns, mācībām vaja-

dzējis notikt krievu valodā;3) Ļevšins to neesot ievērojis.

Veltīgi tanī pašā laikā bija aizrādījumi, ka pārkrievo-

šanas darbs tādā veidā, kā to savā laikā sludināja Prav-

dins-Viļjevs-Zaiončkovskis — gluži nesekmīgs un kaitīgs

arī valsts interesēm. Saprotams, ka latviešiem bija pa-

tīkami attīstīt savu skolu tīklu draudzīgā sadarbībā ar

krievu pedagogiem un skolu administratoriem, jo visi mē-

ģinājumi sadarboties ar vācu skolu darbiniekiem jau no

šulrāta Gulekes laika bija atņēmuši visas cerības. Noti-

kumi pēc 1905. gada un debates ģenerālgubernatora Mel-

lera-Zakomeļska radītā Sevišķā padomē no jauna rādīja,
ka vācieši nav neko mācījušies un līdzīgi pārkrievotājiem

grib savu iedomātu interešu labā valdīt mUsu skolās. Tā-

dos apstākļos latviešu skolotāji, bērnu vecāki un inteli-

1
) „Dzimt. Vēstn." 1908. g. 244. num. iespiests šīs adreses

teksts.

2 ) 1908. g. 117., 230. v. t. t. numuros. „G. M." bija Maska-

vas oktobristu orgāns.
3) „Dzimt. Vēstn." 1008. g. 268. num.



ģence droši varēja palaisties tikai uz saviem spēkiem un

līdztekus tam meklēt saprašanos ar krievu liberālo inte-

liģenci Valsts domē un arī presē. Tā arī darīja.

Uzbrukums Ļevšina 9. oktobra dotam rīkojumam, kā

redzējām, sākās jau tūdaļ pēc šī rīkojuma izdošanas, bet

noteikts nolūks to atcelt bija nomanāms līdz ar Prutčenko

atnākšanu. Inspektori: Šatalovs, Ovčiņņikovs, Oriovskis un

pat pārkrievojies igaunis Hanzers — atklāti aicināja skolo-

tājus neievērot Ļevšina cirkulāru, jo tas tikai apgrūtinot
skolas darbu — nedodot pietiekošas sekmes krievu va-

lodā, bet pēc šīm sekmēm taču novērtējot katra skolotāja

darbību. Lielais pārkrievotājs A. Viļjevs tagad sēdēja iz-

glītības ministrijā un kopā ar diviem bijušiem Rīgas mā-

cības apgabala kuratoriem — ministru Švarcu un viņa
biedru Uļjanovu gatavoja plānus jaunam pārkrievošanas

vilnim. Bet, lūk, bija arī Valsts dome, kas, ja nevairāk,

tad vismaz taisīja „troksni", izstrādāja pieprasījumus, aģi-

tēja pret reakcionāriem ministriem; domnieki rakstīja ari

laikrakstos v. t. t. Ļevšina cirkulāru jau varētu atcelt

pat ar vienu Prutčenko parakstu, bet nebija šaubu, ka

būs nepatīkams troksnis un, kas lai zina, vai pēc šāda

trokšņa kādam neiznāk personīgas nepatikšanas.

Jūtamu oficiālu uzbrukumu Ļevšina cirkulāram 1908.

gada rudenī izdarīja izglītības ministra biedrs Uļjānovs,
kas pieprasīja kuratoram Prutčenkam paskaidrojumus 1) par

šī cirkulāra likumību. Uļjānovs, kas pats pirms Ļevšina

bija Rīgas mācības apgabala kurātors un tā tad šejienes
skolu iekārtu un to regulējošus likumus labi zināja, vai-

cāja Prutčenkam par 1906. g. 9. oktobrī un 1. novembrī

izdotiem cirkulāriem un to likumību. Rakstā pilnīgi citēti

arī šie cirkulāri un beidzot jautāts, vai Ļevšins šejienes
skolām neesot vēl kādus citus nelikumīgus rīkojumus de-

vis. Kurātors Prutčenko šo Uļjanova rakstu nodeva mācī-

0 UJjānova ar 1908. g. 13. okt. te 682 datētais raksts

(ceKpeTHo) glabājas Igaunijas valsts archivā Rīgas m. apg. kurātora

akti JY? 244.
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bas apgabala inspektoram Tolmačevam atsauksmei, 1) kas,

redzams, ilgi gudrojis ko atbildēt, līdz beidzot devis šādu

atzinumu: Par cik šis cirkulārs deva tiesību tautskolās

pirmos divos mācības gados pavisam nelietot krievu va-

lodu — pat tādos apmēros, lai trešā gadā, kā to prasa

likums, varētu visus priekšmetus mācīt krievu valodā, par tik

1906. g. 9. oktobra rīkojums Nr. 8649 jāatzīst par neat-

bilstošu likumam.2)

Redzams, Tolmačevs mēģinājis atrast „īsto atrisinā-

jumu" kā Ļevšina cirkulāra likumībai, tā nelikumībai, vai

kā krievi mēdz teikt ~ir jums, ir mums". Pēc šī formulējuma

varēja Ļevšina cirkulāra likumību arī atzīt, vajadzēja tikai

pierādīt, ka šis cirkulārs neizslēdza iespēju trešā gadā mā-

cīt rēķināšanu krievu valodā. Bet to taču varēja. No otras

puses, Ļevšinam varēja pierakstīt nelikumību, ja šo cir-

kulāru nepielietoja tikai vientautību skolās. Tāda norādījuma

gan nevienā uz Baltijas skolām tanī laikā attieoošā likumā

nebija, bet bieži vien tāda skolēnu sastāva 3 ) arī nebija.

Bet, saprotams, kā to jau aprādījām, ja Ļevšins savu rī-

kojumu deva ar izglītības ministrijas piekrišanu, tad tādā

gadījumā gluži nepareizi bija meklēt neskaidrā likuma vie-

nīgo tulkotāju Ļevšinā. Tāda „meklēšana" tieši no izglī-
tības ministrijas bija katrā ziņā nekorekta.

Pie Tolmačeva „izskaidrojuma" vēl jāpiezīmē, ka viņa

formulējums, redzams, nav kurātoru Prutčenko apmierinā-

jis, jo ar rakstāmmašīnu pagatavotā ziņojumā teikums

*) Tolmačevu un Fominu iecēla Ļevšina laikā. Fominu Prut-

čenko šai amatā nepaturēja, bet Tolmačevs palika.
2
) „HacKOAbKo pa3pknieHie sro (pirmos divos gados mācīt mā-

tes valodā) AaßaAo npaßo npn npenoAaßamH apH©MeTHKH bt» nepßbie

ABa roAa bt> ceAbCKHXTb yHHAHujax ,b Kpa« coßepiueHHo He noAb3oßaTt>cH

pyCCKHM"b KSbIKOMI» Aafte B7> TOH M%pt, HTo6bI npH līpOAOAJKeHiH Kypca

bt> TpeTifl roAT> o6yqeHifl mojkho 6wao BbinoAHHTb Tpe6oßaHie 3aKOHa,

BbipajKeHHoe caob3mh „cb rBM-b, mto6w btj nocAtAHifl roAi» o6yMeHiH Ha

pyccKOMTj H3wkb aoajkho npoH3BOAHTbcfl npenoAaßaHie Bctx,b npeAMe-

tobi)" — HacTOAbKo pacnopjuKeHie on> 9. OKT«6pH 1906- r. 3a «N° 8649

Heo6xoAHMO npH3HaTb He COOTB'BTCTByiOIļļHM,b 3aKOHy."
3) Ari laukskolās nereti bija gan pa čigānam, leitim, vācietim

v. t. t.



~neatbilst likumam" pārsvītrots un, redzams, Prutčenko ar

savu roku virs tā uzrakstījis ~skaidri nelikumīgs"1) Tādā

formulējumā šī atsauksme nosūtīta ministrijai. Tā tad tur

Tolmačeva atsauksme vairs nebija īsta.

Šinī pašā gadījumā jāatzīmē, ka Igaunijas gubernators

savā 1907./08. g. vispārējā ziņojumā ķeizaram par šejienes
skolām rakstījis:

„.
..to galvenais uzdevums —

dot Krievijai pilsoņus, kas pietiekoši prot krievu valodu",

un ķeizars šai ziņojuma vietā uzrakstījis „jā".2) Bet, ievē-

rojot ķeizara Nokolaja II nenoteiktību, viņa „jā" vai „nē"

mazāk izšķīra Baltijas skolu politikas virzienu, to tagad

daudz vairāk izšķīra A. Viļjevs kopā ar Švarcu.

Prutčenko bija ļoti bagāts krievu muižnieks, bet arī

godkārīgs kungs, kas sevī loloja cerību pakāpties vēl aug-

stākos amatos, 3) bet par to runāsim turpmāk.

Prutčenko pats labprāt negribēja Ļevšina cirkulāru at-

celt, bet gan sagatavot drošu ceļu tā atcelšanai izglītības

ministrijā — dot materiālus, informāciju, pierādījumus. Šādā

nolūkā Prutčenko 1909. gada rudenī — no 23.—29. okto-

brim sasauca Rīgā lielu konferenci, kurā saaicināja mācības

apgabala inspektorus, tautskolu direktorus un inspektorus
un arī Rīgas ģimnāziju un reālskolu direktorus. Nav labi

saprotams, ar kādu nolūku Prutčenko lika konferencē sēdēt

arī Rīgas ģimnāziju un reālskolu direktoriem, jo apsprieda
taču gandrīz vienīgi tautskolu stāvokli un kavēkļus, kas

traucēja šo skolu darbību. Bez tam divi direktori — pil-
sētas reālskolas Helmanis un meiteņu ģimnāzijas Anderss

— bija vācieši, kas varēja visus konferences ~noslēpumus"

izpaust attiecīgās aprindās.

Konferences personālais sastāvs bija šads: 4) kurātors

*) „.HbHO He3aKOHHOMBpHbIM".
a) R. m. apgabala aktī A 244. (IVA)
3 ) J. Kriškāns man stāstīja, ka kāds tautskolu inspektors Rīgā

(vel viņš ir dzīvs) guvis pie Prutčenko lielu ievērību ar to, ka katrā

izdevīgā gadījumā viņu cildinājis un kādreiz izteicis pareģojumu,
ka P. katrā ziņā nākšot ministra amatā. A. V.

4) Konferences oficiālais protokols ar dažiem labojumiem un

atzīmēm glabājas Igaunijas valsts archivā Tērbatā — 4sao KaHije-

AHpin noneMHTeAH Phjkck. yie6H. oKpyra N> 454, 1909. r. Manā krā-

jumā — izraksti no šī protokola. A. V.
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Prutčenko priekšsēdētājs, mācības apgabala inspektori —

O. Bukovskis un A. Tolmačevs, tautskolu direktori — V.

Hļebņikovs (direkt. v. i. Vidzemē), I. Momots (dir. v. i.

Kurzemē) un Rogoziņņikovs (Igaunijā), Rīgas pilsētas ģim-

nāzijas direktors S. Ļubomudrovs, Nikolaja ģimnāzijas —

P. Poļzinskis, Aleksandra ģimnāzijas — P. Bojarinovs, Pē-

tera reālskolas — O. Pokatjilovs, pilsētas reālskolas G.

Helmanis, A. Millera reālskolas — N. Papilovs un pilsētas

meiteņu ģimnāzijas — F. Anderss. Tautskolu inspektori:
A. Orlovskis, M. Tretjakovs, P. Dievkociņš, A. Dunājevs,

N. Kaminskis, M. Sass, M. Trostņikovs, P. Svečņikovs, V.

Lafins, D. Savarenskis, J. Šatālovs, P. Vembers, K. Ta-

lantovs, J. Vasiļjevs, J. Ovčiņņikovs, P. Šumakovs, M.

Hanzers, N. Bilovs, F. Cikļinskis, O. Bolotovs un J. Dru-

žinskis.

Protokolu rakstījuši: Šatālovs, Momots, Orlovskis, Diev-

kociņš un Tretjakovs. Protokolisti, redzams, strādājuši cī-

tīgi, jo vēlāk, rādās, ar paša Prutčenko roku dažas vietas

ieliktas iekavās, vai pat svītrotas. Tā tad rakstījuši vairāk

nekā „vajadzīgs".
Pirmā sēde notikusi 23. oktobrī pīkst. 8 vakarā. Prui-

čenko teicis uzrunu, kurā, starp citu, šādi kurātora atzinumi:

konferences locekļu darbs vispāri Baltijā noritot smagos

apstākļos. Šie darbinieki nevarot atbalstīties uz vietējiem
sabiedriskiem spēkiem (elementiem). Neesot viņiem tā

prieka, ko citur sajūtot darbinieki, draudzīgi sastrādājot ar

sabiedrības pārstāvjiem. Šie apstākļi nesenā pagātnē še

bijuši vēl sliktāki, bet arī tagad tie esot smagi. l)

Pirmais konferences darba kārtībā likts: Vietējo taut-

skolu, īpaši pagastskolu, novērtējums un to kulturālie sa-

sniegumi pēdējos trijos gados; krievu valodas mācība šīs

skolās un vietējo iedzīvotāju attiecības pret to.2) Saprotams,

l ) Zīmīgi šie Prutčenko vārdi, jo tikai nesen aizgājušais kurā-

tors Ļevšins liecināja, ka viņam ar vietējo sabiedrību visumā bijusi
laba saskaņa, un to pašu apliecināja latviešu darbinieki un prese.

Vai Kapustinu arī latvieši nepavadīja draudzīgām jūtām?
") O KaHeCTBeHHOMIj 40CTOHHCTBB MBCTHOH HBMBAbHOH UIKOAbI,

npeHMvujecTßeHHo boaocthoh, h KyAbTypHOM'b ea 3HaqeHiH 3a nocABAHia
TpH roAa; o nocTaHOBKB bt> Hež npenoAaßamH pyccKaro H3WKa h o6t>

oTHouieHiH kt> Heiwy co cTopoHbi MBCTHaro HaceAemH."
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ka, uzstādot jautājumu par šejienes tautskolu, īpaši pa-

gastskolu novērtējumu pēdējos trijos gados, t. i. pēc Ļev-

šina rīkojuma, skaidri bija nosprausts apspriežu mērķis —

atzīt, ka tautskolās vismaz ar krievu valodu gājis uz slikto

pusi. Tāpat zīmīgs ir jautājums, ko domā un kā izturas

vietējie iedzīvotāji pret krievu valodas mācību. Vai tad

tautskolu inspektori (kā to arī apliecināja pats kurātors),

kas neatbalstījās uz vietējo iedzīvotāju līdzdarbību, turē-

jās no tiem sāņus kā īsti svešinieki, varēja dot objektīvu

atbildi par uzstādīto jautājumu? Pat tie divi latvieši —

P. Vembers un P. Dievkociņš bija spiesti izvairīties no

atklātas sadarbības ar latviešu inteliģenci un tautu, lai

nekristu nežēlastībā pie varenajiem pārkrievotājiem. Kā rī-

kojās P. Dievkociņš, par to runāsim vēlāk, bet vecais Vem-

bers pats savās atmiņās 1) pastāsta, ka viņu pārkrievotāji
visādi apmelojuši un gribējuši dabūt prom no līdzdarbības

mūsu tautskolu lietās. Igauņa Hanzera lomu tūdaļ redzēsim.

Prutčenko uzaicinājis tautskolu inspektorus izteikties

par atzīmētiem jautājumiem.

Pirmais runājis P. Vembers.2) Viņš atzinis, ka

daudzi skolotāji gan vēl neesot savam darbam labi sagata-

voti. Turpmāk vēlama četrgadīga (ziemu) pagastskola, bet

arī tagadējā esot ievērojami labāka par agrāko — vāciešu

noorganizēto. Vai ieguvumi vispārējā izglītībā atsverot ma-

zākas prasmes valsts valodā, kas cēlušās ar krievu mācī-

bas valodas atmešanu pirmos divos gados, to viņš nevarot

droši konstatēt, jo vispāri triju gadu laiks šāda jautājuma

izšķiršanai par īsu. Rēķināšanā neapšaubāmi bēr-

ni iemācoties vairāk nekā līdz 1906. gadam. 3)

ledzīvotāji savā laikā Ļevšina rīkojumu uzņēmuši ar sa-

jūsmu. Mācību priekšmetus skolās bērni tagad iemācoties

pamatīgāki.

1 ) Manā krājumā. A. V.

2) Nav zināms, kamdēļ tieši Vemberim bijis jārunā pirmām,
vai te „īstie krievi" atkal nav gribējuši veco vīru „iegāzt"?

:i) Un tas pēc tam, kad rēķināšanas stundu skaits bija sama-

zināts (1907. g. 1. nov. rīkojums).
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Piezīmēsim, ka P. Vembers vadīja Liepājas-Grobiņas

rajona tautskolas.

Kā otrais runājis Ventspils rajona inspektors K. Ta-

lantovs. — Skolās mācību programa, it īpaši krievu

valodā, netiekot pienācīgi veikta. Skolotāji gan domājuši,
ka rēķināšana mātes valodā došot labākus panākumus, bet

tas neattaisnojies — zināšanas arī rēķināšanā ta-

gad esot vājākas nekā pirms Ļevšina cirku-

lāra. 1) Talantovs ieteicis rēķināšanu mācīt krievu valodā

vismaz ar otro ziemu. Viņš arī apgalvojis, ka vietējie

iedzīvotāji nesimpatizējot skolām ar mātes

mācības valodu.2)

Tā tad divu kaimiņu rajonu inspektori bija runājuši
viens otram kontrā. Tāds dīvains bija konferences darbu

ievadījums. Taisnība tūdaļ sadurās ar nepatiesību.

Kā trešais runājis „igaunis" M. Hanzers, kas va-

dīja Jervas (tanī laikā oficiālais nosaukums „Veisenštei-

nas") apriņķa skolas. Hanzers pastāstījis, ka viņa rajonā

gandrīz visās skolās rēķināšanu jau ar otro ziemu mācot

krievu valodā, un tomēr sekmes esot zemākas nekā pirms

1906. gada. ledzīvotāji vēloties, lai bērni mācoties krievu

valodā. Bet te atkal iekritis runā Prutčenko un teicis, ka

Tenisons karsti aizstāvot igauņu mācības valodu. Hanzers

atbildējis: ~Tenisons — tautas ienaidnieks. 3 ) Viņa partija

nav liela un darbojas savu kabatu interesēs. Šī partija
tautai kaitīga". Beidzot Hanzers apgalvojis, ka kulturālā

ziņā pēc 1906. gada neesot nekāda progresa.

Jenas II rajona inspektors Cikļi n s k i s informējis,
ka viņa rajonā skolas sliktas un krievu valodu nedzirdot ne

pilsētā, ne apriņķī.

Vilandes rajona inspektors B i 1 o v s apgalvojis, ka Ļev-
šina 1906. g. dotais rīkojums nav iespaidojis sekmes. Viņa

rajonā neesot skolotāju ar semināra izglītību, bet tikai

!
) Te Prutčenko tūdaļ iesaucies — „Kā, P. Vembers taču zi-

ņoja pretējo ?.."
2) Redzams, neviens nav uzdrošinājies šim krievam pateikt,

ka viss viņa teiktais ir kaila nepatiesība.
3) «TeHHCOHTj Bparb HapoAa."
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dažādi kursanti. Bilova ziņojuma nav arī noliedzoša sprie-

duma pret Ļevšina cirkulāru.

Sāmsalas inspektors Savarenski s pastāstījis — no

viņa pārziņā esošām 97 tautskolām tikai četrām esot pie-

tiekoši skolu nami. Ļevšina cirkulārs ļoti kaitējis krievu

valodai. Skolotāji to sapratuši, 1) un ar otro ziemu mācības

notiekot krievu valodā. Kulturālā progresa pēc 1906. g.

neesot.

Vilandes rajona inspektors Lafins apgalvojis, ka

tādus rēķinu uzdevumus, ko skolēni līdz 1906. gadam vei-

kuši bez grūtībām, tagad vairs nespējot izrēķināt. Krievu

valodā lasot slikti. Pastāsta, ka Vilandē iznākot piecas

igauņu avīzes un tās visas iespiežot Tenisona rakstus, un

ļaudis tieši šos rakstus cienot. Vietējo skolu valžu pār-

stāvji — vācieši ierodoties skolās un igauņu valodā revi-

dējot visus priekšmetus. Kāds baznīcas priekš-

nieks fon Vāls inspektoram paskaidrojis, ka

pagastskolas darbojoties pietiekoši, ja labi

mācot bērniem ticības mācības, bet dažādu

citu skolās iegūto zināšanu zemniekiem ne-

vajagot. (Tāds uzskats pirms 1885. gada bija daudziem

vācu muižniekiem. A. V.)

Tērbatas apr. I rajona inspektors Trostņikovs pa-

teicis, ka krievu valodā sekmes pēdējos 2—3

gados esot labākas nekā agrāk.2 ) Vietējie iedzī-

votāji dažkārt esot nevis pret krievu valodu, bet pret

to, ka šo valodu mechaniski māca ar pirmām

skolas dienām.

Tērbatas apr. II rajona insp. Svečņikovs nerunājis

pret Ļevšina cirkulāru, bet konstatējis, ka 100/o skolotāju

esot bez skolotāju tiesībām, kā ar tādiem lai paceļot sko-

las līmeni? Vajagot izgādāt četrgadīgu pagastskolu.

Valkas rajona — Sass (pareizticīgs igaunis) liecinājis:

tautskolu nevarot atstāt tagadējā stāvoklī, jo novērojama

tās kulturālā līmeņa krišanās. Vajagot visos trijos mācības

*) Te gan būtu tā jāsāka: «Inspektors licis saprast v. t. t.
a

2
) Krievu inspektors, kam, redzams, bijusi drosme runāt ne-

atkarīgi no pārkrievotāju politikas.
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gados mācīt vai nu krievu, vai mātes valodā, bet ne tā, kā

tagad. Saprotama lieta, ka tādā gadījumā esot tikai viena

izvēle — jāmāca krievu valodā. Tā tad arī otrs igauņu

tautības inspektors prasījis atgriešanos pie agrākās pārkrie-

vošanas.)l

Valmieras apriņķa — Dunājevs arī apgalvojis, ka

krievu valodā sekmes topot vājākas, un skolās mācības

slīdot uz leju.

Jo gari runājis Cēsu rajona inspektors Dievkociņš.

Viņš ieķēries arī mūsu tautskolu vēsturiskajā pārskatā. No

Dievkociņa izteiktiem spriedumiem atzīmēsim sekojošus: liels

traucēklis šejienes skolu attīstībai ir viņu konfesionālais

raksturs. 2 ) Vietējā valdošā šķira — vācieši neatlaidīgi strā-

dājot pretim Krievijas valdības centieniem, un, tā kā viņu
rokās lielas bagātības, tad šai pretestībai liela nozīme.

1887. g. reforma devusi vācu kundzībai nāvīgu sitienu.3)
Krievu valdība atvērusi vietējiem iedzīvotājiem plašu dzīves

ceļu; 4) krievu zinātnes un mākslas ideāli apgaismojusi daudz-

cietušo iedzīvotāju prātus. Baltijas valdošās šķiras tad sa-

cēlušas liekulīgu traci, teikušas, ka apdraudēta skola, kurā

ievesta krievu mācības valoda. Patiesībā — viņiem nav rū-

pējusi vietējo iedzīvotāju māteš valoda, bet gan bailes,

ka tauta caur valdības atvērtām skolām, vāciešiem par

lielu uztraukumu, gūst izglītību. Apziņa, ka krievu valoda

vietējiem iedzīvotājiem nepieciešama, tāpat kā nepieciešams

viņiem gaiss, tagad jau nevienam vairs neesot jāieaudzina.

Bet, neraugoties uz šādu apziņu, krievu valo-

das sekmes pagasta un arī citās skolās kļuvu-
šas vājākas, un tas citādi arī nevarot būt, jo

tagad pagastskolās divās pirmās ziemās krie-

vu valodu mācot tikai kā atsevišķu priekšme-

1) M. Sasu gan vecie skolotāji atcerējās kā labsirdīgu un hu-

mānu cilvēku, kam nav bijis pārkrievotāju „gars", bet šai konfe-

rencē, redzams, arī viņš runājis kurātoram patīkamu valodu.

2) Tā tad D. staigājis A. Viļjeva pēdās, kas ari visu laiku cī-

nījās pret konfesionālo tautskolu.

3) „Pe<popMa 1887- r. HaHecAa stomv o6h£homv 4a« Poccin no-

p«AKy CMepTeAbHbifi yAapi>."
4) ~LLIHpoKyK) Aopory jkh3Hh".
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tu, bet citas mācības notiekot mātes valodā.

To atzīstot, arī skolotāji izteikuši vēlēšanos

pacelt krivu valodas prasmi vajadzīgā

augstumā. Daži skolotāji paši pēc savas ini-

ciatīvas jau ķērušies pie šī darba — krievu

valodas atgriešanu mācību valodas lomā.

Esot pat skolas, kurās Ļevšina cirkulārs ne-

maz nav darbos reālizēts.1) Bet vainīgi zināmā .mērā

esot arī inspektori, jo juku gados palaiduši grožus vaļī-

gus, un daudzi skolotāji šādu stāvokli izlietojuši, kamdēļ

arī sekmes krievu valodā samazinājušās, bet rēķināšanā

nav pacēlušās.

Te jākonstatē, ka vecais P. Vembers šai pārkrievo-

tāju konferencē turējies vairāk vīrišķīgi nekā viņa jaunais

kolega. Dievkociņš runājis daudz, bet viscaur tā, kā paticis

pārkrievotājiem. Par „grožu palaišanu" jau 1908. gadā

vairākkārt rakstīja „Rižsk. Vestņ.", un kā ar šo „grožu

turēšanu" veicies pašam Dievkociņam, par to savā laikā

daži Rīgas apriņķa skolotāji 2) zināja pat anekdotes stāstīt.

Rīgas apriņķa inspektors Tretjakovs (Rīgas ap-

riņķi, sākot ar 8. I 1909. g., līdz tam Kuldīgas) teicis ga-

rāku runu, kas būtībā jāatzīst par pārkrievotāju darbu

nosodīšanu. Aprādīdams, ka katras tautas skolai ir sava

vēsturiska attīstība, viņš izcēlis latviešu lielo cenšanos pēc

izglītības. Vispirms šīs tautas izglītības ceļš gājis caur

vācisku skolu, pie kam bieži vien latvietim vajadzējis pār-

raut saites ar savu tautu. Krievi nākuši latviešiem palīgā,

bet pret šo darbu sacēlušies vācieši. Kapustina skolu poli-
tika bijusi pareiza, bet lielais skolu darbinieks dabūjis „dū-

rienu ne no frontes, bet no aizmugures". Lavrovskis ar

1 ) Tā tad Dievkociņš indirekti piekrīt atklātai skolotāju neli-

kumīgai rīcībai — ignorēt mācības apgabala kurātora cirkulāru — jo

viņam taču triju gadu laikā vajadzēja sekot, kā skolotāji pilda

priekšniecības pavēli.
2) Dievkociņš līdz 1909. g. 8. I bija Rīgas apriņķa t. sk.

inspektors un, domājams, ka Ļevšins gan viņu iecēla šinī amatā,

cerēdams, ka latvietis aizstāvēs latvisku skolu, vai vismaz neies

kapā pret mātes valodu.
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savu darbību krievu valodai gan guvis ārīgus panākumus,

bet viņa spaidu sistēma atgrūdusi latviešus un igauņus

un devusi izdevību vāciešiem, no kuru jūga krievi vietē-

jos iedzīvotājus atbrīvojuši, no jauna nostāties par šo iedzī-

votāju aizstāvjiem un iemeslu apvainot krievus nederīgā

pārkrievošanas polītikā. Tādos apstākļos pat krievu sa-

biedrība sākusi ar neuzticību raudzīties uz valdības ierēdņu

darbību šinī nomalē. Kad attiecības samaitātas, tās nav

vairs viegli uzlabojamas. Latvieši un igauņi gribot mācīties

krievu valodu, un tā šī valoda skolās ieņēmusi nodrošinātu

stāvoklī. 1906. gada cirkulāram divas puses: sekmes rē-

ķināšanā cēlušās, bet krievu valodā samazinājušās. l) Rēķi-

nāšanā arī tūdaļ nebijis vietējās valodās labu skolas grā-

matu. Spriežot par skolu kulturālā līmeņa pazemināšanos,

esot jāņem vērā, ka pēdējos gados skolas bijušas ierautas

politiskā kustībā, daudzām skolām kādu laiku nebijis sko-

lotāju un vēl tagad skolas neesot pilnīgi atbrīvojušās no

dažiem traucējumiem. ~Lai šejienas tautskolas patiesi at-

veseļotos, nepieciešams atsvaidzināt viņu novecojušos juri-
disko uzbūvi, — vecos likumus pārgrozīt tā, lai tie atbilstu

tagadējā laika prasībām, un skolu uzbūves darbā pie-
vilktu vietējos sabiedriskos spēkus". Tad šo spēku ciešā

kopdarbībā ar krievu tautu pacelšoties arī skolu kulturālais

progress.

Nav zināms, kā uzņemta un kā izskanējusi konferencē

šī inspektora Tretjakova patiesi labi domātā runa. Protokolā

neatrodam nekādu piezīmju vai ierunu. Ari Prutčenko šīs

runas laikā, rādās, nav taisījis nekādas piezīmes. Skolotāji,
kas atceras Tretjakova darbību kā Kuldīgas, tā Rīgas ap-

riņķī, vienprātīgi stāsta par izglītotā inspektora patstāvīgo

domāšanu un korekto rīkošanos.

Pēc Tretjakova runājis Rīgas pilsētas I iecirkņa inspek-

tors A. Orlovskis, kas pateicis sekojošo: „Tā kā skola

vispirms valsts iestādījums, tad atrodu, ka valsts valodai še

M Ka sekmes krievu valodas mācībā pēc Ļevšina cirkulāra

būtu viscaur samazinājušās, tam nevar piekrist. Skolotāji krievu

valodu cītīgi mācija, jo vispārējā skolu sistēma un dzīves apstākli

to neatvairāmi prasīja.



pieder noteikšana; ieteicu skolā mācīt krievu va-

lodu pēc skaidras naturālās metodes, nemaz

nepielaižot tulkošanas ieradumu. Vēlos

valsts valodu padarīt par vietējo iedzīvotāju

mātes valodu1) un tādā ceļā vietējos sakausēt ar krievu

tautas masām vienā organismā".

Varam tikai iedomāties, kā izskanēja šādi ~padomi"

pēc Tretjakova nopietnās un veselā saprātā veidotās runas.

Tas, ko jau bija izsapņojis Pravdins un Viļjevs, spokojās
arī pēc 1905. gada Orlovska smadzenēs.2) Redzams, ar

šādu valodu un tai piemērotu rīkošanos Orlovskis drīz

vien iemantoja kurātora Prutčenko sevišķu labvēlību, kas

īpaši parādījās viņa (ar mājskolotāja tiesībām) iecelšanā

par Jukendāles (igauņu) skolotāju semināra direktoru.

Bauskas apriņķa rajona insp. Ovčiņņikovs ziņojis,
ka Bauskas apriņķī skolu ēkas esot samērā labas, arī sko-

lotāji neesot slikti, bet pēc 1906. g. Ļevšina cirkulāra

skolas gaita aptumšota, ~tā līdzinoties kuģa gai-

tai, kas tumšā naktī braucot ostā, kad visās

bākās nodzēstas ugunis. Uzdedziet no jau-

na ugunis, un kuģis droši ieies ostā". Šo

uguni (krievu valodu! A. V.) gaidot kā skolotāji,

tā bērnu vecāki, kas tagad bērnus vedot uz valdības

skolām. Sekmes krievu valodā tapušas vājas, arī rēķinā-

šanā neejot; kulturālā skolu nozīme krītoties. 3)

Pēc Ovčiņņikova runājis otrs īsts pārkrievotājs — Jel-

gavas rajona insp. I. Šatālovs. Lai gan vāci slavējot

viņu vadītās tautskolas pirms 1887. gada, tomēr fakts esot,

1 ) ?KeAaiO rOCyAapCTBCHHbIH «SblK-b CA"BAaTb pOAHbIMT) H3bIKOM"b

MBCTHaro HaceAeniH.

2) Te jāpiezīmē, ka šis pats A. Orlovskis, Latvijas valsts pat-

stāvībai nodibinoties, palika Latvijā un dabūja Rīgas pilsētas 9

krievu pamatskolas pārziņa vietu. Viņam Rīgā bija stipri aizstāvji,

un tiem, kas labi atcerējās šī pārkrievotāja darbus, neizdevās brīvā

Latvijā viņu nobīdīt no skolām. Viņam arī Rīgas pilsēta vecuma

dienās piešķīra pilnu pensiju. Orlovskis savu pārkrievotāja sikstumu

apliecināja ar to, ka arī Latvijā atteicās mācīties valsts valodu.

3) Arī šis pārkrievotājs drīz vien iebrauca „labākā ostā" —

dabūja Ilūkstes semināra direktora vietu.
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ka tās bijušas vājas. Vācieši jau nemaz arī ne-

domājuši ar skolu palīdzību pacelt latviešu

kultūru, bet gan turēt iedzīvotājus savā

vadībā. 1) Pēc 1887. gada Baltijas guberņās noorganizēju-
šās „patiesas tautskolas", un, to redzot, vācieši sacēluši traci.

Viņu cīņa iegājusi ļoti augstās aprindās (domāts ķeizara

galms A. V.). Pēc 1905. gada vāciešiem izdevies gūt

redzamus panākumus — viņiem atļauts atvērt savas ģimnā-

zijas un citas skolas ar vācu mācības valodu. Tā krievu

reformētās skolas dabūjušas stipru triecienu. Likums par

vāciskām skolām izgatavots Pēterpilī un izdots bez Rīgas

mācības apgabala ziņas. 1906. g. izdotais Ļevšina cirkulārs

bijis sitiens 2 ) vietējām tautskolām, un ~skolu darba produk-

tivitāte tūdaļ kritusies". leteic atcelt 1906. g. 9. oktobri

izdoto cirkulāru un nokārtot skolu pārvaldes (valdības un

vietējo) orgānu savstarpējās attiecības.

Vidzemes tautskolu direktors Hļebņikovs izteicies,
ka 1906. g. cirkulārs nedrīkstot būt par šķērsli krievu

valodas sekmēšanai, arī rēķināšanu, ja vien skolotājs

to gribot, varot jau, sākot ar pirmo ziemu,

mācīt krievu valodā.3)
Vēl runājis Kurzemes tautskolu direktors Momots

un daži citi, bet viņu runās nav nekā īpatna, kas jau nebūtu

izteikts še atzīmētos atreferējumos.

Pēc šim runām un pārrunām Prutčenko licis nobal-

sot vispirms jautājumu: vai krievu valodas prasme pēc

1906. gadā Ļevšina izdotā cirkulāra samazinājusies? Ar vi-

sām pret vienu (Tērbatas I rajona inspektora Trostņikova)
balsi atzīts, ka ir gan samazinājusies.4)

x) Šatālovs šoreiz tuvu patiesībai.
2) Sitiens gan ne tautskolām, bet mazs pārkrievotāju apžilbi-

nājums.
y) Taisnība, — kas tad skolotāju sodītu par nelikumīgu dar-

bību, ja valdības ierēdņi paši skubināja šādu nelikumību piekopt,
bet vai Hļebņikovs, ieņemdams augsto tautskolu direktora posteni,

neapzinājās, ka viņš atklāti grauj likumību un skolas disciplīnu.

Tas, kā vērojam, šim direktoram nerūpēja.
4) Balsojuši vispirms tikai tautskolu inspektori un direktori

bet beidzot savas balsis pielikuši arī divi mācības apgabala inspek-
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Otrs jautājums: vai skolu kulturālā nozīme slīdējusi

uz leju? Balsošanas rezultāti: 18 balsis, ka slīdējusi uz

leju, 4 — ka bez pārmaiņām, 2 — ka pacēlusies, 2 —

atturējušās. Balsotāju vārdi nav protokolā atzīmēti. Par

rēķināšanas sekmēm nav balsots. Pēc tam vienprātīgi atzīts,

ka tautskolām jāpieliek ceturtais mācības gads (ziema).

Ar šo lēmumu inspektoru konference faktiski savu

uzdevumu bija veikusi — vajadzīgais atzinums bija pie-

ņemts un to varēja izlietot kā svarīgu pierādījumu pret

Ļevšina cirkulāru. Bet tas būtu pārāk kaiii, un tāpēc Prut-

čenko konferences darbu kārtībā bija licis arī dažus citus

jautājumus.

Kā otro punktu apsprieda: Kā darbojušās vācu, lat-

viešu un igauņu izglītības biedrības?1) Debates ievadīdams,

Prutčenko teicis, ka šinī jautājumā esot jābūt ļoti objek-
tīviem (vai tad iepriekšējā varēja būt arī neobjektīvi at-

zinumi? A. V.) un, ceļot kaut jel kādus apvainojumus, va-

jagot būt pārliecinātiem par to patiesīgumu. Tikai turo-

ties pie vislielākās objektivitātes un arī miermīlības, gai-

dāmi pareizi sasniegumi. Esot jāsaprot, ka jācenšas pievilkt

sev latviešu un igauņu simpātijas, saprotams, neatsakoties

no valsts interesēm. Tikai tā jāsaprotot Baltijas jautājuma

atrisināšana. 2) Visa cīņa ar ģermānismu jāievada pareizā

gaitā, lai vietējie iedzīvotāji kuitūrāli attīstās Krievijas ap-

vienošanas virzienā.

Ziņojumus šoreiz iesācis Vilandes rajona insp. Bilovs:

Igauņu biedrībām neesot kaitīga noskaņojuma. No Narvas

igauņu izglītības biedrības vācu mācītāji un muižnieki iz-

stājušies. Vācu „fereini" cenšoties rīkoties patstāvīgi un

esot kaitīgi.

tori un pats kurātors. Tā tad Ļevšina cirkulārs nosodīts ar 27 balsīm.

Zīmīgi, ka tikai vienam inspektoram bijusi drosme balsot pret Punt-

čenko nodomu — konstatēt krievu valodas sekmju pagrimšanu.

*) O ABHTCAbHOCTH HBMeUJKHXT>, AāTbIUICKMX'b H 3CTOHCKHX'b IipO"

CBBTHTeAbHbIXTD o6uļeCTßl>".
2 ) To jau, lūk, arī pats Prutčenko nesaprata —ar ārējiem

džentlemena žestiem vien, ko lietoja šis kurātors, taču nevarēja

iegūt nopietnas simpātijas. A. V.
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Inspekt. šumakovs (Hapsalas) runājis pret vācu „fe-

reiniem" visai asā valodā: viņiem esot slepeni nolūki, ba-

gāti meteriālie līdzekļi, tie cenšoties apiet skolu priekš-

niecību, stāvot ciešā sakarā ar Visvācijas apvienību; sa-

vas skolas „fereini" nosaucot vāciskos vārdos — Hanzas,

Henrietes v. t. t., lai atdzemdinātu vecos laikus. Šīs skolās

nevien mācot vācu valodā, bet caur tām cenšoties Baltijā

atgriezt vācu laikus. Daudziem skolēniem fereinu skolās

igauniski uzvārdi.

Šo uzrunu noklausījies, Prutčenko it kā uztraucies.

„Kur patiesi vācu skolu biedrības ņemot naudu?" Vid-

zemē viņi skolām katru gadu izdodot 200.000, Kurzemē

165.000 un Igaunijā 69.000 rubļu. Vai tās būtu procentes

no kāda nezināma kapitāla?

Tālāk runājis Hanzers. Neesot novērojis igauņu

biedrībās seperātas tieksmes. Bet kad Prutčenko viņam

jautājis, ar ko izskaidrojams igauņu nodoms nodibināt Rē-

velē īpašu igauņu ģimnāziju, Hauzers atbildējis: „Tā ir

atsevišķu personu, tādu pat kā Tenisons, iedoma. Tautai

nepatīk privātās skolas."

Inspektors Bolotovs — latviešu un igauņu biedrī-

bas atvēršot privātskolas ar krievu mācības valodu, bet

gribot šīs skolās mācīt arī mātes valodu un dzimtenes

mācību. Tas neesot tik ļauni. Cita lieta esot ar vācu

„fereinu" skolām:1) „Tās gudri izdomātas un organizā-

cijā bīstamas iestādes, kuras atbalsta ļoti iespaidīgas per-

sonas". Viņas saņemot pabalstus no ārzemēm un bez

šaubām piekopjot cīņas lozungus. Zīmīgi, ka šī organi-

zācija atverot skolas arī tādās vietās, kur vāciešu nemaz

neesot. leejot šīs skolās, tūdaļ redzamas teutoņu emblē-

mas ar īpatniem vāciskiem izteicieniem. Bērnus še audzi-

not vāciskā garā un atsvešinot no Krievijas.

Cikli n s k i s — igauņu biedrības cenšas vairot sa-

vas kulturālās vērtības, vācu biedrības audzina cīņas rak-

sturus. Mazās pilsētās ~fereiniem" liels spēks.

*) „3to yMHafl, TOHKaH h onacHaH opraHH3aiuH, ct> ytmcTieMT>

OMeHb BAIHTeAbHbIXb AHļJT>"
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Talantovs (Ventspils). Vācu ~fereinu" darbība labi

noorganizēta un vāciski tendencioza.

Vembers — Liepājā un apkārtnē atvērtas daudzas

vācu skolas, pat tur, kur vācu iedzīvotāju gandrīz nemaz

nav, piemēram, Nīcā. Rīkojoties ar bagātīgiem līdzekļiem.
Krievu valodu šīs skolas māoot vāji. Latviļešu biedrības

rīkojoties tikai kulturāli.

Ovčiņņikovs (Bauskas) saka, ka tatru bērnu, kas

iestājas „fereinu" skolās, ieraksta par vācieti, lai arī viņa
vecāki būtu citas tautības.

Dievkociņš: „Fereinu" darbība agresīva. Trost-

ņikovs zina pastāstīt, ka kāda skola pārvērsta par vācu

skolu, kauču tanī nav bijis neviena vācu tautības skolēna.

Tendence — pārvācot. Tretjakovs izskaidro vācu bied-

rību intensīvo darbību ar nolūku nostiprināties še pret

pieaugošo latviešu un igauņu spēku. Šatālovs — pēc

1887. g. reformām daudzas vācu skolas slēdza, bet dažas

turpināja darboties nelegāli ar nelegāliem skolotājiem, bet

bagātiem materiāliem līdzekļiem. Pēc 1905. g. šīs skolas

atdzīvojās un noorganizējās ļoti ātri. Šīm skolām esot

savi īpaši revidenti. Tautskolu direktors Momots zinājis

pastāstīt, ka vācieši mēdzot teikt: „Mēs esam spēks un

skatāmies 100—150 gadu nākotnē".

Jāatzīmē, ka visi runājuši par „fereiniem" negatīvi,
bet vienīgi inspektors Šatālovs pateicis, ka valdība taču

pati vainīga — atļāvusi dibināt visādas skolas ar vācu

mācības valodu, un pašlaik Valsts domē barons Felkerzāms

cīnoties par īpašu šo skolu likumu. Ja to pieņemšot, šīs

skolas plaukšot, ja nē — sākšot slēgties.

Protokolā nav atzīmēts, vai kurātors Prutčenko arī

pats ko runājis par šo tanī laikā interesanto tēmatu, bet

kādā citā vietā, tanī pašā aktī, redzams, ar Prutčenko roku

uzrakstīts: „Vajadzēs parunāt ar ministri. „Fereinus" va-

jaga ierobežot".

Prutčenko arī par „fereiniem" licis nobalsot, pie kam

28 balsis atzinušas šo organizāciju agresīvo raksturu.

Nākošas dienas konferences dalībnieki sadalījušies sek-

cijās un apsprieduši: 1) skolu ēku un inventāra stāvokli;
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2) skolotāju izglītību, atalgojumu v. t. t.; 3) par pagasta

un draudzes skolu savstarpējam attiecībām; 4) tautskolu

programu realizēšana.

Slēdzieni — skolu ēkas, īpaši Igaunijā, neesot pietie-

koši noderīgas. Skolotāju algas mazas, vajadzētu noteikt

algu minimumu. Kurzemē kā skolu ēkas, tā skolotāju algas

apmierinošas, tomēr Liepājas rajonā daudz nederīgu skolas

māju, un trīs skolas darbojoties zemnieku istabās. Val-

mieras apriņķī 25% nederīgu skolas māju. Rīgā labas

skolu ēkas. Skolu programas visumā netopot sekmīgi veik-

tas, īpaši krievu valodā. Insp. Lafins iesniedzis priekšli-
kumu — skolotāju kandidātu izraudzīšanu atņemt pagastiem

un nodot inspektoriem. Prutčenko tam nepiekritīs un tei-

cis, ka vietējo kolēģiju skolotāju vēlēšanu sistēma jāatstāj,

jo sabiedrība to visai stingri aizstāvot. Vienprātīgi atzīts,

ka skolotāju semināri dod vislabākos tautskolotājus.

Dr. Reinhards (latvietis) konferencē nolasījis referātu

par skolu higiēnisko stāvokli Baltijā, sevišķi Kurzemē. Re-

ferents atzinis, ka skolu higiēniskais stāvoklis slikts. Ārstu

uzraudzības tikpat kā neesot. Vajadzētu vismaz pie mācī-

bas apgabala valdes uzturēt vienu ārstu - konsultantu. Sko-

lotājiem jāzinot elementārās higiēnas mācība v. t. t. In-

spektors Šatālovs nolasījis referātu par skolu tīkla nokār-

tošanu. Vēl dažas pārrunas, un konference slēgta.

Jau konferences laikā latviešu avīzēs parādījās ziņas,

ka inspektori tanī spriežot par Ļevšina cirkulāra atcelšanu.

„Dzimtenes Vēstnesis" iespieda ievadrakstu:1) „Mākoņi pār

mūsu skolu", kurā rakstīja, ka, kauču gan konferences

darbi noritot slepenībā, 2) tomēr pēc privātām ziņām tanī

spriests par Ļevšina 1906. g. rīkojuma atcelšanu. Avīze

tālāk raksta: ~Bēdīga ir mūsu tautskolas vēsture. No paša

sākuma viņa nebija tautskola tās īstā nozīmē, kas kalpotu

vienīgi tautas apgaismošanai. Pa gadu simteņiem • viņa

pirmā kārtā bija iestāde, kam jātur tauta padevībā un pa-

klausībā pret muižniekiem. Tad viņai piejauca vēl otru

uzdevumu — pārvācošanu. Mūsu tautskolas liktenis gro-

1) 1909. g. 247. num.

2) Konferences sastāvs šo slepenību gan negarantēja.



zijās 80-os gados. Ar lielām cerībām tad mūsu tauta ap-

sveica reformas skolās". Bet tad nākusi pārkrievošana, kas

maitājusi skolu vērtību. Ministru komitejas atzinums 1905.

gadā un Ļevšina cirkulārs 1906. gadā devis cerību, ka sko-

lām turpmāk ļaus strādāt bez tik kaitīgiem spaidiem.

„Jaunā Dienas Lapa"1) tautskolu inspektoru konferen-

ces laikā jau zināja pastāstīt sekojošo: „Tautskolu inspek-

toru saeima notiek visā slepenībā. Nekādas sīkākas ziņas

par tās darbību nenāk atklātībā. Tā turpināšoties vēl pāris

dienas. No ziņām, kas tomēr atrod ceļu, kā iztikt no

sapulces atklātībā, ievērojama tā, ka sapulcētie inspektori

nosprieduši, ka vajadzīga Ļevšina cirkulāra atcelšana. Pie

tam šādas atcelšanas vajadzību inspektori motivējuši ar

to, ka Ļevšina cirkulārs atstājis nelabvēlīgu iespaidu skolās.

Inspektoru kungi konstatējuši, ka vietējā kultūra pa Ļev-

šina cirkulāra darbības laiku esot stipri grimusi. Kā ku-

riozmu atstāsta, ka Ļevšina cirkulāra kaitīgumu kultūrai

konstatējuši daudzi inspektori, kas savā laikā Ļevšina cir-

kulāru atzinuši par nepieciešamu latviešu kultūras pacel-

šanai, t. ir, ka mācības tautskolās pirmās divās ziemās

tiktu dotas mātes valodā. Tagad vējš citādāks, un inspek-
toru kungi pārgrozījušies līdz ar ~vēju". Dažas dienas vēlāk

tā pati avīze 2) šim jautājumam veltīja plašāku ievadrakstu,

kurā, starp citu, rakstīja: „Mācības valodas jautājumam

vietējā prese pēdējā laikā piegriež lielu vērību. lemeslu

tam deva izplatītās ziņas par tautskolu inspektoru saei-

mas lēmumu, ka bijušā kurātora Ļevšina cirkulārs atceļams.

Un tomēr negribētos ticēt, ka var but tik tuvredzīgi ļaudis,

par kādiem atzīstami niknie pārkrievotāji, kas grib pa-

nākt mātes valodas izskaušanu no tautskolām. Ja jau viņi

pavisam negriež nekādu vērību uz pedagoģisko pusi, tad

viņiem taču vajadzēja saprast, ka arī viņu politiskie pār-

krievošanas nolūki ar tādu rīcību netiek vis veicināti, bet

drīzāk tiem top strādāts pretim. Sākdami pārāk mocīt

bērnus jau no pirmās skolas dienas ar krievu valodu, pār-

krievotāji var panākt tikai to, ka bērni sāk skatīties uz

1) 1909. g. 247. num.

2) 1909. g. 251. num.
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krievu valodu un uz visu krievisko ar rūgtumu, pie kam

nebūt nebūs panākama cittautībnieku tuvināšana krieviem,

bet drīzāk gan attālināšana. Ja, neskatoties uz līdz šim

pārdzīvoto pārkrievošanas politiku, latvieši tomēr tik stipri

ar savām simpātijām sveras uz krievu pusi, tad tas ne-

notiek vis pateicoties šai politikai, bet gan par spīti tai,

jo latvieši sajūt, ka labāka nākotne viņiem sasniedzama

tikai kopā ar krievu tautu, pie kam latvietis neatstāj ce-

rību, ka krievu tauta viņam būs piepalīdzīga daudzmaz

atsvabināties no smagās vāciešu rokas, kas viņu nospiež

visā vietējā dzīvē. Bet pilnīgi nesaprotami, kāda interese

varētu būt pārkrievotājiem sarūgtināt šo latviešu tiekšanos

uz krieviem. Un tomēr, sevišķi vietējais ~Rižskij Vestņ."

~lēģeris" ir piemeklēts it kā no kādas slimīgas mānijas —

demonstrātivi rādīt savas nepiepildāmās pārkrievošanas

tieksmes, lai ar to radītu antipātiju vietējos iedzīvotājos

pret krieviem. Labi būtu, ja šī „lēģera" rīdīšana paliktu

bez kādiem tālākiem panākumiem, ja šīs tieksmes neat-

rastu atbalstu arī augstākās valdības aprindās, bet nav

sevišķa iemesla šīm cerībām nodoties."

Zīmīga bija arī „Rižsk. Vestņ." un dažu inspektoru

tautas maldināšana, ka itin kā latviešu skolotāji esot at-

zinuši par vajadzīgu atgriezties pie Lavrovska laika me-

todēm, un, ja šādus maldus izteica arī latvietis Dievko-

ciņš, tad tā bija liecība, ka bija gan mūsu tautā līšana un

klanīšanās pārkrievotāju priekšā. Par to varēja skumt, bet

ne noliegt. Dievkociņš nebija Treiianda gara bērns.

Treilands centās taisīt gudru skolu politiku, Dievkociņam
bija gudra pielāgošanās pārkrievotāju iegribām. To pašu

darīja mūsu tautskolotāji — vieni taisīja gudru skolu politiku
pret pārkrievotājiem, otri visu gudrību saprata padevīgā
pielāgošanās rīcībā, 1) tomēr pēdējie bija tikai kā izņēmums,

l) Lielais sava laika skolu lietu pazinējs J. Kriškāns

1910. gadā šī darba autoram raksturoja Rīgas skolotājus kā spējī-
gus un apdāvinātus pedagogus (minot vairākus vārdā), bet zināja
starp viņiem raksturot arī vairākus „spējīgus° pielīdējus pārkrievo-
tājiem un pat Treiianda denuncētājus. Arī pats Kriškāns ticis de-
nuncēts pie direktora A. Vijjeva, un tādu darbu esot izdarījis kāds

208



209

vai, tā sacīt, „raksturā vājākie". Ja vācināšanas laikmetā

mums bija skolotāji, kas savās ģimenes runāja tikai vā-

ciski, savus bērnus izaudzināja par vāciešiem, tad pār-

krievošanas laikā krievinātu tautskolotāju gandrīz nemaz

nebija, un kā reti izņēmumi bija tikai daži pareizticīgie

skolotāji — latvieši, bet arī pie viņiem pārkrievošanās ne-

bija ~sirsnīga".

Drīz par inspektoru konferences lēmumiem, kas, kā

redzējām, pie visas slepenības bija tapuši zināmi, avīzēs

parādījās „oficiozs" ziņojums — „No tautskolu direktoru un

inspektoru kongresa", 1) gan bez kāda paraksta un norā-

dījuma, kas īsti šo ziņojumu devis. „No tautskolu direktoru

un inspektoru kongresa" — tāds ziņojums taču nebija ne-

vienam oficiāli saistošs, un patiesi vēlāk arī neviens ofi-

ciāli šo ziņojumu par savu neatzina. Esot gan konferencē

pārrunāts, ka būtu avīzēm jādod paskaidrojums, bet

nekāds lēmums, ne arī kādam pilnvara šo atsaukumu dot —

nav izlemta, tomēr ziņojums laikrakstos parādījās. Kas

tanī teikts? „Kategoriski jāatsauc tiklab pats apspriešanas
fakts par mācības valodas mainīšanu divos pirmos skolas

gados, kā arī izdomātās balsošanas skaitļi".2) Lūk, te nu

nāk izskaidrojums, kamdēļ minētais „ziņojums" nav ofi-

ciāls. Neuzdrošinājās taču oficiāli pateikt, ka patiesi ap-

spriesta mātes valodas nomainīšana skolās. No še citētā

protokola taču skaidri redzams, ka visas primārās debates

grozījās ap Ļevšina cirkulāru, un arī pieņemtā rezolūcija

taču vērsās tieši pret šo cirkulāru. Lai nu kā, bet Prut-

čenko šinī gadījumā vairs nerīkojās kā džentlemens, par

kādu viņu bieži vien vietā un nevietā daudzināja.

Pēc šī „atsaukuma" „Dzimt. Vēstn.", kas, redzams,

bija labi informēts par konferences darbību, savā 251. nu-

murā izteica šaubas par „oficiozā atsaukuma" pilnīgu ti-

K. kolēģis. Pieminot mūsu skolotāju lielu lielā vairākuma izturību

pārkrievošanas laikmetā, patiesibas labad nav jābaidās pieminēt arī

nevēlamus „sīkumus".
1) Skat. piemēram «Dzimt. Vēstneša" 249. numurā.

2) „J. Dienas Lapa" bija ziņojusi, ka ar 18 pret 6 balsīm no-

lemts atcelt Ļevšina cirkulāru (147. num.).
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camību — ka konferencē nekas nebūtu spriests par Ļev-

šina cirkulāra atcelšanu, jo „Rižskij Vestņ." jau runājot

citu valodu.

Lai jautājumu vēl vairāk apgaismotu un papētītu, 30.

oktobrī (konference beidzās 29. okt.) Dr. A. Butulis, zv.

adv. Arv. Bergs un A. Zumbergs bija audiencē pie kurātora

Prutčenko. Uz delegācijas jautājumu par mātes valodu,

Prutčenko paskaidrojis, 1) ka viņš optimiski skatoties uz

iespējamību vietējās tautskolās savienot krievu valsts idejas

principu ar vietējo tautību kulturālās izglītības interesēm.

Tautskolu inspektoru konferencē gandrīz vienbalsīgi atzīts,

ka pēdējā laikā nomanāma krievu valodas slīdēšana uz

leju. Krievu valoda jāpaceļot un jānostādot pienācīgā aug-

stumā, bet ne uz mātes valodas rēķina. Kā nepieciešamu

līdzekli inspektori ieteikuši četrgadīgu tautskolu. Neesot

domāta nekāda spiešana un nekāda krievu

valodas uzbāšana ar varu. Tāpat izvairīšoties no

visa, kas varētu sacelt nepatikšanas. ~Izglītībai jābūt dzi-

ļai, jāsaistās pie krievu kulturālās dzīves. Mums :i ai v

nekāda labuma no anarchista, kas runā krie-

viski, bet mums turpretim var but noderīgs

latvietis, kas jūt līdzi Krievu valsts idejai,

pie kam viņš var palikt par īstu un pilnīgu

latvieti. Pie latviešu jaunatnes es atrodu daudz svaigu

un mundru spēku, tos nevajaga apspiest un atgrūst. Mums

var būt ļoti noderīgi, ka šo apgabalu apdzīvo tautas, kas

enerģiski cenšas pēc savas kultūras attīstības" — nobei-

dzis savu runu Prutčenko. Delegāti — saka „Dzimt. Vēst-

nesis" — esot aizgājuši lielā mērā apmierināti. Ka šie

Prutčenko izteicieni avīzē pareizi atstāstīti, par to nav

šaubu, bet tāpat nav šaubu, ka kurātors arī šoreiz

runājis pavisam citādu valodu nekā to, kas viņa vadībā

runāta konferencē. Turpmāk redzēsim, ka šis „džentlmens"
tikai pāra mēnešus vēlāk atkal runājis pavisam citādā vir-

ziena.

Konferences protokols, ka jau pieminējam, rakstīts sa-

mērā sīki, tā ka Prutčenko pat atzinis to par „rediģējamu"

l) „Dzimt. Vēstn." 1909. g. 253. num. saruna pilnīgi atstāstīta.
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— dažās vietās saīsināmu un svītrojamu. Tas ir dokuments

par šī kurātora divkosību.

1909. g. 8. decembri protokolu ar pavadrakstu Nr.

468 un atzīmi „Doveriķeļno" (konfidenciāli) nosūtīja izglī-
tības ministram. Pēc tam, kā vērojams, notikušas vēl kā-

das personīgas sarunas ar izglītības' ministri, līdz 1909. g.

29. decembrī Prutčenko ar rakstu Nr. 529 „Vesmā doveri-

ķeļno" ziņoja ministram, ka Ļevšina cirkulārs

jāatceļ, bet viņam — Prutčenkam — to izdarīt butu

neveikli, jo tādā gadījumā viens kurātors atceltu iepriek-

šējā kurātora principiāli svarīgu rīkojumu. Vietējā sabied-

rībā un presē saceltos liela aģitācija. 1) Labāki būtu, ja drī-

zumā izdotu jaunu likumu vai, ja tas nebūtu iespējams,
atceltu Ļevšina cirkulāru ar īpašu ministru padomes lē-

mumu.
2) šinī pašā rakstā Prutčenko atzīmē, ka vislielākais

ļaunums, ko izdarījis Ļevšins, esot apziņa, ka valstiskā

skola kapitulējusi vietējam nacionālismam. „Esot bijis tāds

stāvoklis, ka nevis vietējiem iedzīvotājiem jāmācās krievu

valoda, bet valsts skolu darbiniekiem — krieviem draudējusi
atlaišana vietējo valodu neprašanas dēļ. 3)

Bet šinī pašā laikā, kad Prutčenko sarunājās un sa-

rakstījās ar izglītības ministri — kā izdevīgāki atbrīvoties

no Ļevšina cirkulāra, daži tautskolu inspektori savā prak-

tiskā darbā rīkojās pēc konferencē gūtiem „iespaidiem",

t. ir prasīja, lai skolotāji nekavējoties arī rēķināšanu māca

krievu valodā. Inspektori taču labi saprata, ka tāda ir

vfiņu priekšniecības vēlēšanās. Tomēr kāds Igaunijas in-

spektors Cikļinskis bija jau pavisam jjSadūšojies"" un ar

īpašu oficiālu apkārtrakstu pieprasījis, lai rēķināšanu ar

pirmo ziemu sāk mācīt krievu valodā. Tāds rīkojums sa-

cēla kājās igauņu presi, un ~Postimees" (1909. g. 294.

num.) ļoti asi uzbruka šī pārkrievotāja rīkojumam, līdz

ar to skardams arī pašu Prutčenko. Lielais „dženrmens"

tūdaļ saskaitās un 1910. g. 7. janvārī ar rakstu Nr. 4

*) Lūk, no kā bail džentlmenam!

2) Oco6blMT> ?KypHaAbHblMT> lIOCTaHOBAeHieM'b Coß'BTa MHHHCTpOB-b.

3) Tas, lūk, ir „briesmu stāsts" ar ko Prutčenko baida izglītī-

bas ministriju.
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„Vesmā doveriteļno" ziņoja ministram, ka šāda
„

Posti-

mees" un citu laikrakstu darbība jāpārtrauc nekavējoši,

un Prutčenko lūdz ministri piekrist viņa nodomam

tūdaļ atcelt Ļevšina cirkulāru. Prutčenko ar savu

roku uzmetis ari nodomātā atcelšanas cirkulāra tekstu un

to nosūtījis ministram. Tanī, starp citu, teikts, ka krievu

valodas prasme tautskolās ļoti nokritusies, un tam cēlo-

nis Ļevšina 1906. g. 9. oktobrī izdotais rīkojums. Lai

sekmes skolās uzlabotu, kurātors nolēmis šo cirkulāru at-

celt.

Vai Prutčenko piepēšo „personīgo" gribu atcelt 1906.

gada cirkulāru izsauca vienīgi „Postimees" un arī citu

laikrakstu asais uzbrukums, vai kurātoru bija iespaidojuši
arī kādi citi faktori — nava droši konstatējams, bet, kā

redzams no krasās vēstules ministram un klātpieliktā cir-

kulāra projekta — apņemšanās iznīcināt Ļevšina cirkulāru

Prutčenkam bijusi ļoti stipra. Ja Ļevšina cirkulāru vēl

neatcēla, tam bija citi svarīgi iemesli — Valsts domē paš-

laik apsprieda jauno tautskolu likumprojektu un tādā ga-

dījumā ministrija negribēja sacelt troksni. Tomēr kurātora

Prutčenko rīcība visai skaidri raksturo šo administratoru,

kam nekādā ziņā nevaram konstatēt īsta goda vīra dabu

un īpašības. Viņš sevi visādi centās labi „ierekomandēt",

bet savu īsto dabu — maskēt. Tā bija viņa raksturīgākā

īpašība.

XI

Kā jau tas bija parasts, Baltijas vācu muižniecība

centās attiecīgi informēt katru jauniecelto izglītības mi-

nistru un mācības apgabala kurātoru. Kad 1908. gada
sākumā izglītības ministra postenī nāca agrākais Rīgas
mācības apgabala kurātors Švarcs, Vidzemes muižnieku

maršals Pilārs-Pilchaus steidzās pie viņa dabūt audienci,
lai apjautātos par jaunā ministra nodomiem. Švarcs aiz-

rādījis, ka pašlaik taču pirmos divos gados tautskolās mā-

cības notiekot mātes valodā un ar to va j ago tap mi c ri-

nāt i c s.
1) Muižnieku maršals žēlojies par slikto skolo-

x ) Acta Liv. Landr. Colleg. «N» 592. 5. V. I, F. 2.
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tāju sastāvu — mācības apgabals raugoties vienīgi, lai

skolotāji prot krievu valodu; tādos apstākļos nevarot taut-

skolas pasargāt no revolucionārā gara. Tā paša gada 30.

aprīlī Pīlāram-Pilchau'am bijusi audience arī pie ķeizara,

kam muižnieku maršals arī sūdzējies par slikto skolu kār-

tību, izteikdams domas, ka izglītības ministrijai būšot daudz

jāstrādā, lai skolas savestu kārtībā. 1) Tanī pašā laikā Vid-

zemes muižniecība atjaunoja savu skolu likumprojektu iz-

strādāšanu, 2) jo, redzams, joprojām vēl cerēja šejienes taut-

skolu vadību paturēt savās rokās.

Jau, sākot ar 1907. gadu, Valsts domē iesniedza da-

žādus tautskolu likumprojektus. Izglītības ministrs Kauf-

manis 1907. g. 1. novembrī ar pavadrakstu Nr. 25548 no-

sūtīja Valsts domei Krievijas tautskolu tīkla noorganizē-

šanas projektu. 3 )

1908. gadā prof. V. Anreps (oktobristu liders) izstrā-

dāja un nodeva Valsts domei vispārējās tautas izglītības

likumprojektu, kas paredzēja četrgadīgu tautskolu ar 180

skolas dienām katrā gadā. Šī projekta 24. pants noteica,

ka cittautu skolās obligātoriski jāmācās krievu valoda, bet

citas mācības „var notikt" mātes valodā, par

ko izdodami atsevišķi likumi un noteikumi. Valdības ierēd-

ņiem — tautskolu direktoriem un inspektoriem šis likum-

projekts gribēja dot lielākas tiesības. 20 gadu laikā bija

paredzēts visā Krievijā noorganizēt obligātorisku tautas

izglītību.4)

1908. gadā savu tautas izglītības likuma projektu ie-

sniedza Valsts domei arī kadetu (konsticionālie demokrāti)

partija. Šo projektu parakstījuši 76 valsts domnieki un

tas plašāks, precizāki izstrādāts nekā Anrepa iesniegums.
Kadetu projektā 5 ) bija ietilpinātas pirmās un otrās pakāpes

tautskolas, katra ar četrgadīgu kursu, tā tad kopsumā

1 ) Ibid., F. 3.

2
) Ibid. F. 122.

:i) lespiests.
4) Anrepa projekts līdz ar plašiem paskaidrojumiem iespiests

īpašā brošūrā, 1908. g. (Manā krājumā. A. V.)

5) Arī kadetu projekts iespiests (Manā krājumā. A. V.).
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astoņgadīga bezmaksas tautskola. Ši projekta 26. pants

noteica, ka cittautu tautskolās mācībām jānotiek mā-

tes valoda, bet krievu valoda obligātoriski jāmāca visās

skolās. Kadetu projekts ievērojami liberālāks par Anrepa,

bet gan tanī laikā būtu grūtāki realizējams.

1909. g. 23. martā ar īpašu pavadrakstu (Nr. 7154)

izglītības ministrs Švarcs iesniedza Valsts domei šīs mi-

nistrijas izstrādāto tautskolu likuma projektu. Tas vispāri

bija reakcionārāks par nupat minētiem. Švarca projekta

13. panta piezīmē par cittautu skolām teikts, ka, ja bērni

skolā iestājoties neprot krievu valodu, tad

atļauts pirmā un ja nepieciešams arī otrā ga-

dā mācībās lietot (poļzovaķsa) mātes valodu.

Trešā mācības gadā mācībām jānotiek krievu valodā, iz-

ņemot ticības mācību un mātes valodu. Tā tad izglītības

ministrijas projekts prasīja agrākās pārkrievošanas turpi-

nāšanu. Arī skolu pārvaldes orgānos šis projekts prasīja

valdības ierēdņiem noteicošas tiesības.

Pie Valsts domes izglītības komisijas 1909. gadā no-

dibināja apakškomisiju (soveščaņije), kurai uzdeva, ievē-

rojot visus iesniegtos materiālus, izstrādāt tautas izglītības

likumprojektu, ko tad apspriestu izglītības komisija un pēc

tam to iesniegtu Valsts domei. Šo apakškomisiju vadīja

oktobristu partijas pārstāvis E. Kovaļevskis. 1) Izstrādātā

projekta 15. pants paredzēja cittautu pimmācī-

bas skolās pirmos divos gados mācības mā-

tes valodā, bet gan noteica, ka katrai tautībai sīkāki

jāizstrādā īpaši noteikumi. Sakarā ar to noorganizēta se-

višķa minoritātu apakškomisija, kurai uzdots apspriest jau-

tājumu par mācības valodu Polijas un Baltijas tautskolās.

Šīs apakškomisijas pilrmo projektu apspriedusi izglītības

komisija 1910. g. 21. un 23. janvārī un to noraidījusi.
Pēc tam 25. un 27. janvārī izstrādāts, resp. pārstrādāts

jauns projekts, kas komisijā vēlāk pieņemts. Projekts 2)

paredzēja, ka Baltijas un Polijas guberņās atļauts nodibināt

0 Tanī laikā plaši pazīstams krievu tautas izglītības darbinieks.

2) lespiests (Manā krājumā. A. V.).
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vienklasīgas tautskolas ar vietējām mācības valodām, ja

lauku skolas attiecīgā rajonā, vai tāpat pilsētā dzīvo 50

vienas tautības bērni, kas nerunā krievu valodā. Krievu

valoda obligātoriski jāmāca, sākot ar pirmā skolas gada

otro pusi. Izglītības ministrijai pēc šī projekta vajadzēja
noteikt krievu valodas programu. Divklasīgās tautskolās

jāieceļ viens skolotājs, kam krievu valoda — ģimenes va-

loda. 1) Vēl jāatzīmē, ka šī apakškomisija bija izteikusi

vēlēšanos, ka jāsagatavo tādi tautskolu inspektori, kas prastu

vismaz vienu attiecīgā apvidus iedzīvotāju valodu.

1910. g. 15. oktobrī, līdz ar Valsts domes darbu at-

jaunošanu pēc vasaras brīvlaika, Krievijas tautskolu likum-

projekts bija likts likumdošanas iestādes darbu kārtībā. 2)

Izglītības ministrs Švarcs bija iesniedzis arī vidusskolu li-

kumprojektu, bet tas iegulās Valsts domes izglītības ko-

misijā. Augstskolu (universitātes) satversmi pati izglītības

ministrija paņēma atpakaļ. Tā vienīgā cerība bija šinī

Valsts domē pieņemt tautskolu likumprojektu. Izglītības

komisijas priekšsēdētājs, oktobristu līders Anreps, kas visai

dzīvi interesējās par tautskolu jautājumu, jau pirms šī

likumprojekta apspriešanas pareizi nosacīja tās grūtības,

kas Valsts domē gaidāmas pie divu kardinālu jautājumu

izšķiršanas — par mācības valodu cittautu skolās un pa-

reizticīgo baznīcas skolu iekļaušanu vispārējā tautas iz-

glītības sistēmā. Oktobristu partija gan nebija tāļejošu
liberālu ideju aizstāvētāja, tomēr abos šos jautājumos bija

izšķīrusies neatbalstīt „isto krievu ļaužu" pārāk reakcio-

nāro un antipedagoģisko virzienu. Mācību valodas jautā-

jumā oktobristi turējās pie bijušā Rīgas mācības apgabala

kuratora Kapustina ievadītās un vēlāk Ļevšina turpinātās

atziņas — atļaut pirmos divos gados cittautu skolās mācīt

mātes valodā. Liberālākais oktobristu spārns pat bija ta-

nīs domās, ka viscaur vienklasigās (3—4 gadīgās) taut-

skolās cittautu bērniem varētu mācības kārtot mātes va-

l ) Projektam 18 panti.

-) Ne pie ši likumprojekta, ne debatēm par to Valsts domē

tuvāk nepakavēšimies, jo likumprojekts visumā bija domāts krievu

guberņām.
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lodā. Oktobristu Valsts domes frakcijā šis atzinums kādu

laiciņu pat dominēja. Tāpat oktobristi bija pret pareizticīgo

baznīcas skolu separāto nogrupēšanos no vispārējā taut-

skolu tīkla.

15. oktobrī, debates ievadot, likumprojekta galvenais

referents Anreps deklarēja, ka tautskolai jābūt

valsts skolai, un skolu lietu attīsībai( jā-

norisin as dzīvā vietējo iestāžu līdzdalībā. 1)

Mācībām skolās jānotiek krievu valodā, bet tanīs apga-

balos, kur nekrievi dzīvo vairākumā, izglītības komisija

atzinusi, ka pirmos divos skolas gados mācībām jānotiek
mātes valodā. Krievu valoda še jāmāca ar pirmo skolas

gadu. Otrs referents E. Kovaļevskis aprādījis, kā komi-

sijā nodomāts kārtot skolu pārvaldes orgānus, bet trešais

referents Ļvovs, kas, redzams, speciāli izraudzīts kā pa-

reizticīgo baznīcas skolu aizstāvis, deklarēja, ka baznīcas

skolu nozīme neesot meklējama mācību kārtošanā, bet sa-

karu uzturēšanā ar pareizticīgo baznīcu.

Debates par tautskolu likumu norisinājās (ar pārtrau-

kumiem) no 15. oktobra līdz 29. novembrim. Daudz tapa

sarunāts un saplānots, bet galu galā ar visai maziem pār-

grozījumiem Valsts domes vairākums pieņēma izglītības

komisijas projektu. Abus nupat minētos strīdīgos pantus

pieņēma ar centra (oktobristu) un kreisā spārna balsīm,

pie kam pareizticīgo baznīcas skolu jautājumā labais spārns

demonstratīvi atstāja sēdi. Mātes valodas jautājumā izglī-
tības ministrijas pārstāvis, ministra biedrs Georgijevskis,

nostājās labā spārna pusē. No minoritātu deputātiem se-

višķi lietišķas poļa Jablonovska un vācu barona Mei-

jendorfa runas. Runājuši arī latvieši Priedkalns un Karls-

bergs, lietuvietis Saviša v. c. Barons Felkerzāms

ieteicis Baltijas pilsētu tautskolās atzīt

vācu mācības valodu, laukskolās — latviešu un

igauņu. Ministra biedrs Georgijevskis apgalvojis,
ka mācības valoda esot pats galvenais ele-

l ) TocvAapcTßeHHaH AVMa TpeTifi coabißij. GreHorpa(ļ>HHecKie ot-

MeTbi 1910. r. Cecin 4-an, h. I. Cllß. rocy4apcTßeHHaH THnorpa<ļ)iH 1911.

(no oktobra līdz decembrim).



ments skolu uzbūve un no tās atkarājoties

Krievijas nākotne. Barons Meijendorfs jautājis, vai

„īstie krievi" patiesi domājot, ka pietiek tikai uzrakstīt

likuma pantus par krievu mācības valodu, un — cittautu

skolas tūdaļ būs krieviskas. Tas esot pārāk naivi — pa-

mācījis Meijendorfs.

Kad tautskolu likumprojekts Valsts dome bija pie-

ņemts otrā lasījumā 1) (pirmais lasījums — vispārējās de-

bates), vairāki tāļredzīgākie deputāti, vērojot labā spārna,

izglītības ministrijas pārstāvju un vispāri valdības reakcio-

nāro noskaņojumu, paredzēja, ka projektam gan nebūs

lemts tapt par likumu. Labā spārna pārstāvji jau to ari

neslēpa un dažkārt tikai paņirgājās par likumprojektu —

viņi zināja, kādi vēji pūš.

Likumprojektu Valsts dome trešā lasījumā apsprieda

1911. gada 4. februārī.2) Sēdē ieradās arī izglītības mi-

nistrs Kasso, bet debatēs nepiedalījās. Asumi debatēs atkal

par cittautu un pareizticīgo baznīcas skolām. Labie un

krievu nacionālisti pretojās mācību kārtošanai cittautu skolās

mātes valodā un prasīja, visur virstiesības ierādīt krievu

valodai, pārējie aizstāvēja otrā lasījumā pieņemto 16.

pantu. Oktobristu liders Anreps deklarēja, ka mātes va-

lodas tiesības cittautu skolās esot jāaizstāv kā no valsts

vajadzības, tā taisnības principa. Labā spārna pārstāvis

Aļeksejevs deklarēja, ka skolai jānoder par

nedalītās Krievijas visu tautu ap vienotāju.

Pēc šinī jautājumā izteiktiem diviem pavisam pretējem

uzskatiem, Valsts dome, uz labā spārna pieprasījumu, par

16. pantu 3) balsoja ar deputātu izsaukšanu pie vārdiem,

jo labie tā cerēja dažus deputātus (ierēdņus, vai citādi kā

atkarīgus) iespaidot un panākt vismaz viņu atturēšanos

no balsošanas par šo pantu. Rezultātā tomēr pantu pie-

ņēma (otrā lasījuma redakcijā) ar 190 pret 150 balsīm.

1
) libid. 2216. lpp.

2) Ibid. *. 11.

3) Pie 16. panta bija piezīme, kas noteica, ka cittautu pirm-
mācības skolās mācības kārtojamas mātes valodā. Par to, kā tas

darāms, paredzejā izdot atsevišķus likumus.
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Lai savu stāvokli pret pieņemto pantu vēl vairāk pasvītrotu,

labā spārna deputāts Balašovs deklarēja, ka viņi atzīstot

krievu valodas izdzīšanu kā mācības valodu no taut-

skolām par pretēju valsts interesēm un tādu skolu nevien

par nederīgu, bet jo kaitīgu, kamdēļ, nevēlēdamies uz-

ņemties līdzdalību un līdz ar to līdzatbildību par šāda

nederīga likumprojekta pieņemšanu, atsakoties no tā tā-

lākas apspriešanas. Pēc šīs deputāta Balašova deklarācijas
viss labais spārns atstāja Valsts domes šēžu zāli. levē-

rojot tā laika politiskos apstākļus, šāda „īsto krievu ļaužu"
izturēšanās pret cittautu skolu mācības iekārtu bija nevien

zīmīga, bet arī draudoša.

Visu Krievijā dzīvojošu cittautu pārstāvji, gan Valsts

domē, gan ārpus tās, bija daudz strādājuši, lai pārliecinātu
oktobristu partiju par mātes valodas nepieciešamību taut-

skolu sekmīgā darbībā. Tas izdevās, un likumprojektu
Valsts dome pieņēma, bet tikai ar 40 balsu vairākumu.

Pie stingri noteiktas konstitucionālas valsts' iekārtas, sa-

protams, ar to pietiktu, bet Krievijā joprojām cīnījās mo-

narchisms ar vēl pavisam vāji nostiprināto konstitūcionā-*

lismu. Tautas pārstāvniecībai pastāvīgi draudēja, ja ne

ar pilnīgu likvidēšanu, tad katrā ziņā ar viņas domu unl

Iļemumu ignorēšanu. Tamdēļ arī mātes valodas „uzvara"

Valsts domē bija jāuzņem ar bažām, jo ~īstie krievu ļau-

dis" taču atklāti draudēja likumprojektu izgāzt Valsts pa-

domē, kur sastāvs bija stipri reakcionārāks.

Latviešu prese visai uzmanīgi sekoja skolu likumpro-

jekta apspriešanai Valsts domē, kā arī centās uzturēt stingru

pārliecību, ka mātes valodu nedrīkst izdzīt no tautsko-

lām un ka šai valodā jānotiek visām mācībām; krievu va-

loda mācāma kā atsevišķs priekšmets. Šī apziņa ar mūsu

presi nostiprinājās tautā un tā radīja noteiktu pretestību

pārkrievotāju nodomiem. ~Rižskij Vestņik" šinī laikā cen-

tās radīt pretējo pārliecību — ka Ļevšina cirkulāru katrā

ziņā atcelšot, 1) bet latviešu pretestība krievu valsts poli-

tikai vispāri esot nosodāma. Vai tā esot pateicība krie-

l ) 1909. g. 267. num.
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viem par latviešu izraušanu no vācu spaidiem; vai šī tauta

esot aizmirsusi pagājušā gadu simta 80. gadus v. t. t.ļ)
Šinī pat laikā „Rižsk. Vestņ." sāka apkarot ari latviešu

privātskolas, kas ar katru gadu pieauga kā skaitā, tā spēkā. 2)

Vajagot krievu valstisku, nevis vietējo nacionālu skolu. Re-

dzams, pārkrievotāju preses orgāns saprata mūsu privāt-

skolu lielo nacionālo nozīmi, kamdēļ darīja valdību uzma-

nīgu un īpaši ar pretestību norādīja, ka dažām mUsu

privātskolām sākot piešķirt valstsskolu tiesības.

Šādos apstākļos izglītības ministrijā, kur taču sēdēja

Švarcs-Uļjānovs-Viļjevs — visi no agrākiem gadiem mums

labi paziņas — gatavojās nolūks Baltijā atjaunot agrāko

pārkrievošanas stingrību. To drīz vien sajuta Prutčenko

un viņa inspektori, kas tad arī vairs nekautrējās no skolo-

tājiem prasīt Ļevšina cirkulāra ignorēšanu, kauču gan, uz-

manīgi būdami, oficiāli šo cirkulāru vēl neatcēla. Valsts

dome taču bija sankcionējusi Ļevšina laika stāvokli, bet

Valsts padome savu lēmumu vēl nebija taisījusi. Tādā gadī-

jumā oficiāla atgriešanās pie Lavrovska laika metodēm bija
tomēr neērta un katrā ziņā saceltu troksni, no kura krievu

činovnieks vienmēr baidījās. Daudz vieglāk un drošāk iz-

darīt personīgu spiedienu uz skolotājiem, prasīt lielāku

krievu valodas prašanu visās klasēs un rēķināšanu trešā

klasē, bet tad arī aizrādīt, ka sekmes, luk, būs lielākas,

ja skolotājs nepieturēsies pie Ļevšina cirkulāra, bet darīs

gudri — mācīs visus priekšmetus krievu valodā jau ar

pirmo skolas gadu. „Cirkulārs, kas cirkulārs, bet lieta

paliek lieta — vajaga lietu darīt, bet ne cirkulāriem sekot". 3)

Tā sava rajona skolotājus pamācīja inspektors Šatā-

lovs. Vai skolotāji atklāti uzdrošinājās pateikt šim pār-

krievotājam, ka viņš māca ignorēt likumīgus noteikumus?

Skolotāji paklausījās ~pamācībā", norūca pie sevis, bet

parasti zināja, kas viņiem īsti jādara. Pārkrievošanas at-

1 ) 1910. g. 183. num.

2
) Turpat 177. num. „0 naTpHKVAHpHSMB B-b 4bab Hap. 06pa30-

Banifl".

*) «LļnpKjrAapb to UHpKVAapoMb, a 4BAO 4Baomt>; 4BAO 4B-

AaTb, a He 3a IļHpKVAHpaMH CAB4HTb".

219



jaunošanas spaidu saites gan ar katru gadu savilkās cie-

šāki, bet sabiedrības un skolotāju pretestība arī pieauga.
Preses brīvība bija tāda, ka par pārkrievotāju rīcību va-

rēja rakstīt laikrakstos un tamdēļ vērojams, ka tieši pēc

1910. gada mūsu laikrakstu slejās daudz rakstu par mātes

valodas nepieciešamību skolu mācībās, par tautskolu in-

spektoru dažādām dīvainām skolu revizijām, pārkrievotāju
nodomiem v. t. t. Bet pie šīs preses cīņas ar pārkrievo-

tājiem vēl pakavēsimies turpmāk.

Valsts domes pieņemto skolu likumprojektu nodeva

Valsts padomei, kas pie tā apspriešanas pieskārās 1911.

gada 3. maijā, un tad likumprojektu nodeva padomes iz-

glītības komisijai. Komisija likumprojektu sāka apspriest

tikai 1911. gada vēlā rudenī, to asi nokritizēja un 3. de-

cembrī ar 11 pret 6 balsīm 16. pantu noraidīja. Pat bi-

jušā Rīgas mācības apgabala kurātora Izvoļska priekšli-

kums — pieņemt noteikumu, ka valdība vajadzības gadī-

jumā var atļaut cittautu skolās mācības kārtot ari mātes

valodā — šai komisijā tapa noraidīts.

1912. gada 16. martā tautskolu likumprojekts nāca

Valsts padomes pilnsapulces apspriešanā. Tūdaļ pirmā sēdē

referents J. Zverevs aprādīja, ka jautājums par mātes va-

lodas lietošanu cittautu skolās izšķirams saskaņā ar dažādu

apgabalu īpatnībām, kamdēļ katrā atsevišķā gadījumā va-

jadzēšot izdot īpašus likumīgus noteikumus, bet šoreiz prin-

cipā esot jāatzīst, ka mācības mātes valodā pielaižamas
tikai pirmā mācības gadā. 17. martā, debatu tur-

pinājumā atzīmējamas divas runas: poļu pārstāvja Šebeko

un bijušā ministru prezidenta grāfa Vittes. Šebeko teicis,1)

ka Valsts dome savā projektā stingri uzsvērusi vienu idēju
— tautskolu darbībā jāpieaicina arī vietējie darbinieki un

pašvaldības. Valsts padomes komisija šo līdzdarbību ap-

robežojusi un gaidot visu no izglītības ministrijas orgā-

niem un ierēdņiem. Tā esot liela kļūda, jo tādā

gadījumā gaidāms, ka pašvaldību darbinieki

pazaudēs prieku līdzdarboties, vai arī radī-

l) Pēc oficiozās „Poccih" 1912. g. 18. marta atreferējuma. Ofi-

ciālā telegrāfa aģentūra no debatēm daudz noslēpusi.
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sies nelietderīgas ķildas. Mātes valodas lie-

tā pat tagadējie noteikumi poļiem dodot lie-

lākas tiesības, nekā padomes komisijā pie-

ņemtais atzinums. Līdz šim poļu valodas

mācība Varšavas mācības apgabala poļu

tautskolās bij obligātoriska, turpmāk to pa-

redz kā fakultatīvu priekšmetu. Savā laikā pat

Gurko1) atradis par vajadzīgu atļaut mācības kārtot poļu

valodā. Arī Pobedonoscevs atzinis, ka tiešām izdarīta kļūda,

jo mātes valodas izdzīšanai no tautskolām bijušas tikai

ļaunas sekas. 2) Ja vēl ievērojot, ka pat Sibirijas cittautie-

šiem 3) valdība atļaujot mācības mātes valodā, tad esot jā-

saka ar Juvenāla vārdiem: „Ir grūti satini nerakstīt".

Grāfs Vitte, kas pie šī likumprojekta apspriešanas

nostājās vairāk kreisā, ne labā padomes spārna pusē, kon-

statēja, ka 1905. gadā no valdnieka troņa aug-

stumiem atzītās tādas mātes valodas tiesī-

bas, kādas pieņēmusi Valsts dome. Vai tagad

Valsts padome gribot atņemt ķeizara atzītās

un dāvātās tiesības? Ja padome gribot ar šo likum-

projektu tā rīkoties, kā to darījusi viņas komisija, tad li-

kumprojektu dzīvē nekad neievedīšot, jo ar tik radikāliem

pārgrozījumiem tam izlīdzināšanas komisijā 4) panākumu ne-

būšot. — Šie grāfa Vittes vārdi arī bija pareizs likumpro-

jekta likteņa pareģojums.

Turpmākā sēdē, 7. aprīlī, ar garu runu uzstājies Igau-

nijas muižnieku pārstāvis barons Deliinghauzens, kas

savus atzinumus motivējis ar jau agrāk še atstāstītiem argu-

mentiem par konfesionālas tautskolas svētību, par muiž-

1 ) Varšavas ģenerālgubernators, sākot ar 1883. gadu.
2) Šis Pobedonoseva atzinums izteikts 1905. gadā, kad vispāri

Krievijas valsts viri vismaz runāja liberāli. Cik daudzi no viņiem

gan vēlāk savus izteicienus grozīja !
3) Šebeko vārdi še zīmējas uz 1907. g. 27. oktobrī izgl. ministra

Kaufmaņa apstiprinātiem noteikumiem par cittautu skolām Kazaņas,

Odesas, Vakarsibirijas v. t. t. mācību apgabalos, par ko jau runājām.
4 ) Tādas komisijas darbojās Valsts domē un padomē pieņemto

projektu izlīdzināšanai un saskaņošanai, ja pretešķības nebij tik lielas

kā šinī gadījumā.
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niecības un garīdzniecības vadītām Baltijas tautskolām pirms

pārkrievošanas laikmeta. Tikai reliģiski-tikumiskā audzinā-

šana un mācīšana mātes valodā došot uzticamus pavalst-

niekus caram un tēvijai.

Šinī pat 7. aprīlī Valsts padome pieņēma likumpro-

jekta 16. pantu šādā redakcijā: „Apg ab alos,k v r bē m i,

ieronoties skolā, neprot krieviski, pirmos

divos gados var lietot mātes valodu, mutes

vārdiem skolēniem dodot paskaidrojumus
tik daudz (po stoļko), cik vajadzīgs, lai tie sa-

prastu mācāmo priekšmetu". Šī panta autors bija

kņazs Aleksis Oboļenskis, bijušais Svētās sinodes oberpro-

kurors.

Kā ilustrāciju debatēs par mātes valodu, der atzīmēt

A. Stišinska 6. aprīļā sēdē teiktos vārdus: ~Valsts pa-

domes pienākums no jauna uzcelt karogu ar

uzrakstu: visā valstī krievu valoda atstājama

par mācības valodu". Durnovs 1) tanī pašā sēdē teica,
ka cittautu pateicība Krievijai nav vajadzīga,

tai viņa vienaldzīgi iet garām.

1912. g. 13. aprīļa sēdē Valsts padome pabeidza taut-

skolu likumprojekta apspriešanu. Sakropļotais projekts līdz

ar to iegulās Valsts domes un padomes papīru gubās, un

viss vairāku gadu darbs papildināja vienīgi archiva ma-

teriālus. Tautskolām kā Krievijā, tā Baltijā bija jādarbojas

pēc veciem nepilnīgiem likumiem un rīkojumiem. Baltijā

pārkrievotājiem rokas kļuva brīvākas, un tie čakli rīkojās
uzsākt jaunu pārkrievošanas akciju. Bet iekams tai se-

kojam, aplūkosim vel dažus kuratora Prutčenko laika no-

tikumus.

1910. gada jūlija pirmās dienās Rīga saviļņojās, jo
3. jūlijā še atbrauca ķeizars Nikolajs 11, lai atklātu piemi-
nekli Pēteram Lielajam. Šādā gadījumā, saprotams, trauk-

smes stāvoklī bija Rīgas un arī visu Baltijas guberņu

x) Bijušais iekšlietu ministrs.
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skolas. Špaierās un rindās vajadzēja stāvēt tūkstošiem skolu

jaunatnei. Kurātors Prutčenko, kas taču tēmēja uz aug-

stākiem posteņiem, prasīja no skolotājiem parādīt vislie-

lāko disciplīnu. Tas tapa plašā mērogā veikts.

Līdz ar ķeizaru Rīgā sabrauca daudzi galma, valdības,

augstākās krievu sabiedrības un arī preses' pārstāvji. Bal-

tijas vācu muižniecība un arī vāciskā Rīgas pilsētas valde

darīja visu, lai šai gadījumā izceltu ne tikai savu lojalitāti,
bet arī parādītu, ka Rīga ir vāciska. Visspožāko

dineju deva Vidzemes muižniecība. Aicināti bija visi ie-

braukušie viesi, kam vien tik nozīme Krievijas valsts un

arī vietējā dzīvē. Saprotams, ka vācieši šinī gadījumā laipni

uzņēma arī lielāko krievu laikrakstu preses vīrus, jo bija
izdevība parādīt netikai viesmīlību, bet iečukstēt arī dažu

vārdu par šejienes apstākļiem, savstarpējām tautu attiecī-

bām un turpmākām varbūtībām. Gluži atturīgi jau gan

nestāvēja arī latviešu pārstāvji — sālsmaizes, adreses un

padevības apliecinājumi nāca arī no mūsu biedrībām un

citām iestādēm. Latviešu prese ķeizara apciemojumam vel-

tīja ne mazāku uzmanību, kā vācu un krievu. Tomēr šai

apciemojuma laikā viscaur bija nomanāms, ka šīs zemes

iedzīvotāju vairākuma, t. ir latviešu pārstāvji bija nobī-

dīti pilnīgi pie malas. Tā tas bija pašā pieminekļa atklā-

šanas ceremonijā, tā arī aktos un dinejās. Ķeizars uz

savas jachtas „Standart" dinejā uzņēma dažādus kungus
— tur netrūka daždažādu vācu vīru un dāmu, bet aizmirsti;

bija latviešu tautas pārstāvji. Šīs svinībās uzsaukti dažādi

tosti, bet neviena par Latvitjas un ari Rīgas iedzīvotāju
vairākumu — latviešiem. Latviešu tautu vācieši arī šinī

gadījumā mēģināja viscaur nostādīt pavisam nenozīmīgā

lomā, bet krievu administrācija, nemaz jau nerunājot par

ķeizara pavadoņiem, nesaprata, vai negribēja saprast, ka

ar šādu rīcību vācieši slēpj šejienes apstākļu īstenību un

izceļ Rīgas, pat visas Baltijas vāciskumu.

Tā tas bija ķeizara apciemojuma dienās. Vēl nepatī-
kamākas latviešiem centās sagādāt šo dienu atskaņas. Tanī

laikā iespaidīgais žurnālists Meņšikovs krievu pusoficiozā

un lielajā avīzē „Novoje Vremja" (6. jūlijā), atzīmējot

223



notikumus Rīgā, rakstīja, ka Rīgā Pētera I jubilejas svi-

nības modinājušas dzīvu un siltu atbalsi, ja ne pie lat-

viešiem, tad katrā gadījumā pie vāciešiem.

Meņšikovs, ko vācieši bija ~laipni uzņēmuši", slavēja vā-

ciešu patriotismu v. f. t. Šāda krievu avīžnieka izturēša-

nās bija vairāk kā nekorekta un ārkārtīgi maldināja krievu

augstāko sabiedrību. Latviešu presē pret Meņšikova mal-

diem pacēlās protesti. 1) Pat „Rižskij Vestņik", kas latvie-

šiem vispāri labas dienas nevēlēja, atzina, ka Meņšikovs
šoreiz izdarījis lielu kļūdu, jo runājis par lietām, kas

viņam neesot skaidras. Baltijas vāciešiem Meņši-

kovs tomēr izdarīja lielu pakalpojumu, jo „Novoje Vremjā"

ierakstītais tanī laikā pie valdības svēra vairāk nekā visa

Baltijas prese kopā. Bet latvieši nenoskuma — viņi sevī

sajuta spēku briedumu un paredzēja, ka ar mākslīgi uz-

turētu prestižu ne krievu valdība, ne Baltijas vācieši ilgsto-
šas sekmes neiegūs. Tomēr arī latviešiem vajadzēja sa-

prast vēsturisko momentu un sakarā ar to ieturēt attie-

cīgu rīcības taktiku. Visā Krievijas polītikā taču bija vē-

rojama stipra virzīšanās uz reakciju.

1910. gada rudenī (25. IX) izglītības ministrs Švarcs

atkāpās no amata un viņa vietā nāca Maskavas universi-

tātes profesors L. Kasso. 2) 1911. gada janvārī no izglītī-
bas ministrijas aizgāja arī ministra biedrs Uļjānovs un viņa

vietā nāca profesors Ševjakovs. Ar šīm miniļstrijas vadī-

tāju maiņām visu tipu skolas neko neieguva, jo Kasso

nevien pastiprināja Švarca uzsākto reakcionāro politiku, bet

ar savu spītīgo dabu dažkārt pavisam nevajadzīgi kaitināja

sabiedrības pārstāvjus un tā radīja konfliktus gan ar Valsts

domes deputātiem, gan arī zemstu darbiniekiem.

1911. gada (no 16.—28. augustam) Maskavā notika

Viszemstu tautas izglītības darbinieku kongress. Pret šo

l ) Skat. piem. „Dzimt. Vēstn." 1910. g. 153. num.

2) Grafs Vitte jau šeit agrāk atzīmētās savās atmiņās (475. Ipp.)

saka, ka Kasso iecelšana ministra amatā bijusi mikla un tikai vēlāk

uzzinājuši, ka viņš „tuvs cilvēks" kādai Stolipina radiniecei. Savā

darbībā Kasso nekautrējies ne no kā; un likumi viņam

rakstīti."
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mēreno darbinieku lietišķo apspriedi Kasso izturējās ar lielu

neuzticību un pat ieteicis iekšlietu ministrijai to slēgt. Šo

Kasso priekšlikumu gan A. Stolipina uzstāšanās dēļ val-

dība noraidījusi, bet administrācijas spaidi pret kongresu

pastiprināti. Līdz ar to pašā kongresā nodibinājās grupa,

kas centās aizstāvēt Kosso skolu politiku. Tā, starp citu,

šai kongresā izveidojusies arī opozīcija Valsts domes prin-

cipiālam lēmumam mācības valodas jautājumā cittautu

skolās. 1)

Kad ar žīda Bogrova šāvienu 1911. g. 2. septembrī

Ķijevā nāvīgi ievainoja ministru prezidentu P. Stolipinu

(mira 5. sept.), 2) Krievijā vēl jūtamāki pastiprinājās reak-

cionārais virziens. Sāka runāt pat par mērenās Valsts do-

mes atlaišanu. Tas gan nenotika, jo nebija tālu jaunās

vēlēšanas, tomēr ar šīs iestādes spriedumiem vairs nerē-

ķinājās. Ministrs Kasso dažreiz parādījās Valsts domē,

bet runāt no tās katedra noteikti izvairījās.

lekams Valsts domē un padomē nebija noskaidrojies

stāvoklis par vietējo valodu lietošanu cittautu skolās, ku-

rātors Prutčenko nedabūja ministrijas sankciju savam pro-

jektam atcelt Ļevšina cirkulāru. Bet tā kā 1909. gada

inspektoru konferences lēmumi un noskaņojums Pēter-

pils vaidošās aprindās bija zināms, tad, lai iesākto darbu

turpinātu, pārkrievotāji to uzvadīja uz jauna ceļa. Caur

vietējo pašvaldību uzturētām tautskolām pārkrievošana ne-

veicās, gāja pārāk gausi un vienmēr ar asu cīniņu. Darbi

labāk sekmēšoties, ja nodibināšot skoias, kas pakārtotas

vienīgi valdības iestādēm. Valsts dome labprāt atvēlēja

skolām līdzekļus, tos vajadzēja tikai izmantot. Tā radās

plāns nodibināt Baltijas gubeņās valdības

skolu tīklu.3) Šīs skolas stāvēja ārpus katra vietējo ie-

dzīvotāju iespaida, un gandrīz vienīgais rīkotājs še bija

Skat. „Dzimt. Vēst. 1911. g. 198. un 202. num. „PyccK. Bfe-

aom". 1911. g. 26.-29. aug. num.

2) Pēteris Stolipins dzimis 1862. g. un sākot ar 1906. g. 8. jū-

liju bija ministru prezidents.
:i) Valdības skolas sāka atvērt jau kurātora UJjānovu laikā,

bet Prutčenko laikā šīs skolas atvēra lielā skaitā.
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tautskolu inspektors: viņš uzmeklēja noderīgu vietu, uzai-

cināja skolotājus (tos gan apstiprināja tautskolu direktors),
noteica skolas kārtību it t. t. Vispirms šīs skolas (pravi-

ķeļstvennija učiļišča" retumis arī ~kazonno-prichodskija uči-

ļišča") atvēra īpaši pilsētās. Tā kā Rīgas pilsētas valde

tanī laikā vēl neuzturēja tik daudz tautskolu, lai visi bērni

varētu gūt elementāro izglītību, tad valdībai bija pat liela

labdarības slava — dot trūcīgiem bērniem pirmizglītību,
ko nedeva pašvaldība. Visās Rīgas nomalēs dažādu tau-

tību bērniem atvēra valdības skolas un šīs jauktu tautību

skolās visus priekšmetus ar pirmo skolas dienu mācīja

tikai krievu valodā, atskaitot vienīgi ticības mācību. Par

skolu priekšniekiem iecēla vienīgi krievus, vai retumis tā-

dus pareizticīgos latviešus, kas pret savu tautību izturējās

pilnīgi indiferenti, vai pat noliedzoši. Arī skolotāju vairā-

kums bija krievi. Šādu skolu atvēršana pilsētās nebija se-

višķi ārkārtēja parādība, un par to arī neviens neuztrau-

cās. Bet drīz vien valdības skolas sāka atvērt arī lauku

novados, pie kam nevis tur, kur būtu tautskolu trūkums,

bet tieši līdzās pašvaldību uzturētām skolām. Šāda tipa
skolas 1911./12. m. g. atvēra Madonā, Ļaudonā, Laudonas-

Odzienas pagastā, Raksalā, Bēnē (Kurzemē), Rūjienē, Alūk-

snē v. t. t. Visās še pieminētās un citās vietās at-

vērtās valdības skolas iekārtoja pašvaldības skolu tu-

vumā. Ne Madonā, ne Ļaudonā skolu trūkuma nebija;

Bēnē atvēra valdības skolu pāra simtu soļus no Bēnes

pagasta skolas. Tāpat tas bija vērojams citos novados.

Nolūks še bija pavisam skaidrs — ievilkt kroņa skolās

latviešu bērnus un še izdarīt viņu krievināšanu. Lai val-

dības skolām būtu lielāks pievilkšanas spēks, inspektori
centās tās apgādāt labiem mācības līdzekļiem. Tieši pirms

kapa valdības skolu iekārtošana jau bija uzsākta lielā mē-

rogā un varēja vērot, ka valdība še līdzekļus nežēlos.

Ministrijas skolas vairs nebija tādā cieņā kā agrāk, jo
šīm skolām skolotāju kandidātus parasti ievēlēja pagastu
vietnieku pulks.

Bija vel kads cits mēģinājums — pakļaut vairāk val-

dības varai arī mūsu pagastskolas. To gribēja panākt
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ar tā sauktā skolu tikla" noorganizēšanu. Kā jau piemi-

nējām, saskaņā ar Valsts domes spiedienu, valdība taut-

skolu tīkla noorganizēšanai Krievijā katru gadu atvēlēja

ievērojamas sumas (9 —12 milj. rubļu). Projektēja apmē-

ram 15 gadu laikā iekārtot visā Krievijā obligātorisku tau-

tas izglītību. Baltijas pārkrievotāji izgudroja savu „skolu

tīklu" ari šeit. Ar kurātora Prutčenko rīkojumu tautskolu

inspektori pieprasīja pagastu valdēm, vai viņas negrib savas

skolas pievienot pieminētam „skolu tiklam" un tādā ga-

dījumā saņemt no valdības skolotāja algošanai 360

rubļu gadā. Pabalsts jau būtu laba lieta, bet vai līdz ar

to valdība arī pagastskolas neuzlūkos par „savām", vai

vismaz prasīs sev tiesību līdzrunāt pie skolotāju ievēlē-

šanas, jo Baltijas guberņās no agrākiem laikiem pastāvēja

kārtība, ka to skolu skolotājus, kur bija divi, vai pat vairāki

skolu uzturētāji, ievēlēja šie uzturētāji kopīgi.l) Lūk, šādubažu

dēļ tikai reti pagasti nolēma pieņemt pabalstu, resp. iestāties

„skolu tīklā". Kāds pagasta pārstāvis šinī sakarībā rak-

stīja „Dzimt. Vēstu." 1913. g. 271. num.: „Šāds pabalsts

būtu ievērojams atvieglojums pagasta budžetā un nevarētu

būt šaubu, ka principā tas ar pateicību pieņemams. Bet

še galvenais svars jāliek uz noteikumiem, ar kādiem mā-

cības valde domā šādus pabalstus izsniegt. Vai pabalstī-

tās skolās skolotājus ievēlēs pagasts, jeb vai ieliks mā-

cības valde? Vai līdz ar pabalstu mācības valde iegūst
tiesību noteikt skolas iekārtu? Vai viss nolūks neiziet

uz jau tā pabalstītās rusifikācijas stiprināšanu? Šiem un

varbūt vēl citiem jautājumiem jāzina pamatīga atbilde —

pirms mēs mācības valdes pabatetu pieņemam vai atrai-

dām. Pagasta skolas ir īstas mūsu tautas svētnīcas, kurās

drebošām sirdīm no mātes rokām nododam mušu dārgāko

mantu, mūsu bērnus. Mums nav vienalga, bet ir no vis-

Kurzemes 1875. g. 25. aprilī ķeizara apstiprināta skolu liku-

ma 8. pants noteica, ka ja muižnieks piedalās pagasta skolas uztu-

rēšanā, tad arī viņam tiesība kopā ar pagastu izraudzīt skolotāja

kandidātus. Tāda pat kārtība bija Vidzemē. Daži pagasti, lai va-

rētu paši brīvi izvēlēties skolotāju, atteicās no muižnieka piedāvātā
pabalsta.
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lielākā svara tas, kāds gars valda skolās, kādi ir skolotāji
kā audzinātāji un cilvēki. No šī uzskata nevaram atkāpties
itin nekādos apstākļos". — Tādā pašā garā izteicās arī

citas latviešu avīzes. Varēja gaidīt, ka mācības apgabala

valde atbildēs uz uzstādītiem jautājumiem un pateiks, ka

piesolītais pabalsts neslēpj sevī nekādus politiskus nolū-

kus. Nekādi oficiāli autoritāri paskaidrojumi tomēr ne-

nāca. Pēc tam no visām Latvijas malām avīzēm nāca

daudzi paziņojumi, ka pagastu vietniekpulki iestāšanos „sko-

lu tīklā" noraida. Daži vietniekpulki nolēma pieņemt val-

dības pabalstu, bet tikai tad, ja valdība šo pabalstu iz-

sniedz ar šādiem noteikumiem: 1) pagasts patur tiesību

vēlēt skolotājus; 2) pagasta sabiedrība paliek noteicēja

par skolas saimniecību; 3) skola patur līdzšinējo konfe-

sionālo raksturu; 4) pagasta sabiedrība patur sev tiesību

izstāties no skolu tīkla. 1) Cēsu Pils pagasta vecāko un

rakstvedi zemnieklietu komisārs pat nosodīja par rezolūcijas

pieņemšanu pret „skolu tīklu". Vietnilekpulks bija pieņē-
mis un rakstvedis ieprotokolējis lēmuma motivāciju, ka „pē-

dējos 20 gados izglītība, mātes valodas izskaušanas dēļ,

gājusi lejup un ka no piedāvātā „skolu tīkla" un naudas

pabalsta nav paredzama nekāda uzlabošana izglītības lie-

tā". Par to, ka pagasta vecākais šādu motivāciju pielai-

dis, un rakstvedis to ierakstījis protokolā — pirmo komi-

sārs administratīvā kārtā sodījis ar 5 rubļi, bet otram uzlicis

7 dienas aresta. 2) Saprotams, ka šāda rīcība „skolu tīklu"

padarīja vēl aizdomīgāku. No otras puses kurātors taut-

skolu inspektoriem uzlika par pienākumu pagastus ievilkt

„skolu tīklā". Kuldīgas rajona tautskolu inspektors pat
divreiz griezies (otreiz jau caur zemnieklietu komisāru) pie

:) Skat. ziņojumus „Dzimt. Vēst.": no Vaiņodes 1914. g.

68. num.; no Kolberģiem 1913. g. 289. num,; Smiltenes 1914. g.

10. num.; Alūksnes 1914. g. 21. num ; Annas pagasta 1913. g.

290. num.; Lejasciema 1913. 297. g. v. t. t. Šādi noteikumi no mā-

cības apgabala nav pieņemti.
2 ) Te jāatzīmē, ka šos sodus abi saņēmuši pēc tautstolu in-

spektora P. Dievkociņa sūdzības komisāram. (Skat. turpmāk inspek-

tora Dievkociņa rakstu kurātoram Ščerbakovam 1914. g. 19. janv.

M 115.)
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pagastiem, lai iestājas „tīklā", pie kam inspektors droši-

nājis, ka skolotāju algošana ar kroņa līdzekļiem būšot

tikai pabalsts pagasta skolām, un ka valdība tikai gribot
nākt skolu uzturētājiem palīgā. Šinī sakarībā „Dzimt.
Vēst." (1914. g. 104. num.) rakstīja, ka pagasti pa lielākai

daļai gribot palikt pie sava pirmā lēmuma, vērodami laik-

rakstu ziņas arī no lekškrievijas guberņām, kur zemstēm

izcēlies konflikts ar valdību skolotāju vēlēšanas tiesību

dēļ. Šādas ziņas pastiprinot arī mūsu pagastu bažas, kauču

gan daži inspektori drošinot, ka pagastskolotāju vēlēšana

joprojām palikšot pagastu pašvaldībām. — Neticēja. Tā

latviešu sabiedrības uzticība krievu skolu administratoriem,
kas tik bagātīgi izpaudās pārkrievošanas laikmeta sākumā,

tagad bija pilnīgi pazaudēta. Kuratoru Kapustinu gan vēl

atcerējās un pieminēja ar labpatiku, bet visa īsto pārkrievo-

tāju darbība, galīgi sagrāva agrāko Maskavas slovofilu

sasniegumus: septiņdesmitos — astoņdesmitos gados lat-

vieši uzlūkoja krievu administratorus par draugiem, tagad

— par ienaidniekiem.

Par kurātora Prutčenko pozitīvu darbu šejienes mā-

cības apgabalā jāatzīst Baltijas skolu pedagoģiskā izstāde

1911. gadā, no 11.—16. aprīlim. Pedagoģiskā izstāde tādā

apmērā še kārtota pirmo reizi, un, tā kā izstādes organi-

zācijas priekšgalā stāvēja vietējais augstākais skolu admi-

nistrators, kas gan pārāk vēlu — tikai 1910. g. 10. no-

vembrī1) parakstīja cirkulārus par nodomātās izstādes or-

ganizēšanu — tad sakustējās visas mācības iestādes, sākot

ar dažāda tipa vidusskolām un beidzot ar bērnu dārziem.

Sagatavošanās laiks tomēr bija pārāk īss, un tamdēļ arī

izstādes noorganizēšanā bija ļoti daudz trūkumu. Tūkstoši

skolotāji vāca kopā, kas nu katram likās noderīgs. Kādās

divdesmit skolās — to aulās un klasēs sablīvēja simtiem un

tūkstošiem dažādu priekšmetu, bieži vien bez sistēmas, bez

klasifikācijas. Nosaukt šos krājumus par Rīgas mācības

apgabala skolu izstādi patiesībā nederēja, jo eksponāti bija
vākti gan no Pliskavas, Pēterpils, pat Maskavas guberņām,

gan arī no Vācijas (par ko bija rūpējušies šejienes vācu

a ) „Lļ,HpKyAHpbi" 1910. 194. Ipp.
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firmu aģenti) un Francijas. Līdz ar to izstādei vairs nebija

lokāla nozīme, un apmeklētāji dažkārt nevarēja droši iz-

šķirt, kas bija pašu zemes skolu, kas svešu ļaužu darbs.

Dažas mācības līdzekļu firmas uzlūkoja izstādi par node-

rīgu vietu savām reklāmām un padarīja daudzas telpas

par starptautisku tirgu. Izstādes atvēršanas īsais laiks, un

mācības apgabala rīkojums dot iespēju arī visas Baltijas

skolēniem redzēt, kas izstādīts, ienesa dažās izstādēs

telpās ārkārtīgu drūzmēšanos. Vai tādā gadījumā varēja

ko mierīgi un uzmanīgi aplūkot?

Neraugoties uz visiem šiem sajūtamiem trūkumiem,

izstādei tomēr bija ievērojama nozīme. Ļoti daudz izstā-

dīto priekšmetu un darbu nāca no latviešu skolām, sko-

lotājiem un skolēniem. Tāpat no igauņiem. Vispāri še-

jienes tautas šai izstādē varēja arī savu garu ienest, un

to ari darīja. Ja izstāde būtu laikus un rūpīgi noorgani-

zēta, tad, saprotams, latviešu un igauņu skolas varētu

vēl spilgtāki izcelties. Izstādes apmeklētāji taču arī vai-

rākumā bija latvieši — bērnu vecāki, skolotāji un sko-

lēni. Te viņi redzēja — īpaši mākslas technikas nodaļā —

ko spēj mūsu jaunā audze, kauču arī ievērojot uzmanību,
ka šādos gadījumos dažkārt grūti konstatēt, ko veicis sko-

lēns un ko pielicis no sevis viņa skolotājs(a), īpaši mei-

teņu rokdarbos, kuriem izstāde sevišķi bagātīgi greznojās.
Latviešu privātās ģimnāzijas un proģimnazijas, tāpat arī

visas mūsu elementārskolas dažādās mākslās un mākās

rādīja savus sasniegumus. Laikraksti 1) konstatēja, ka sko-

lēnu zīmējumi jāatzīst par ļoti labiem. Par meiteņu rok-

darbiem gan bija aizrādījumi, ka daži eksemplāri droši

vien nākuši no speciālām darbnīcām.

Izstādē visai bagātīgi bija rādīta arī latviešu leterā-

tūra, par ko bija rūpējies grāmatnieks J. Misiņš un citi

mūsu literatūras draugi. Te krievi varēja redzēt, ka nie-

kus pauž ~Rižskij Vestņik" un citas līdzīgas avīzes, kas

apgalvoja, ka latviešiem nemaz savas literatūras neesot.

Skolotāja J. Kriškāna vadībā bija sakopotas statistis-

kas ziņas par Baltijas tautskolām, un dažas skaidri rādīja,

*) Skat. piem. ~Dzimt. Vēst." 1911. g. 91. num.
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kā pārkrievošanas laikmets tormazē mūsu tautas izglītību. 1)

Pamatojoties uz šīm oficiāli savāktām ziņām, J. Kriškāns

pēc izstādes uzrakstījis pārkrievotājiem visai nepatīkamu

rakstu „Regress", kas iespiests „Dzmtenes Vēstneši".

Tāplašā, kaut vāji noorganizētā izstāde ievērojamā mērā

noderēja par latviešu un arī igauņu nacionāli-kultūrālo spēku

demonstrējumu, bet tas taču tanī laikmetā bija vērtīgs darbs.

Kurātors Prutčenko, viņa diraktori un inspekto-
ri ar izstādi gribēja izpelnīties savas priekš-
niecības atzinību, rādot, cik tālu jau krievu

kultūra iespiedusies šejienes guberņās. Ar

to nolūku viņi bija izstādījuši tūkstošiem krievu mācības

grāmatu, 2) skolām noderīgo krievu literatūru, dažādus vēs-

turiskus zīmējumus, tabulas v. t. t. Bet tas viss bija

šurp atvests no Krievijas, un latvietis tam gāja samērā

vienaldzīgi garām. Tie latviešu skolotāji, kas vēl tagad

atceras šīs izstādes sarīkošanu un iespaidus, liecina, cik

nadzīgi, bet nemākulīgi krievu inspektori strādājuši pie iz-

stādes sarīkošanas un apmierināti bijuši ar rezultātiem,

kauču gan vēlāk dažos Pēterpils krievu laikrakstos parā-

dījušās viņiem nelabvēlīgas atsauksmes, bet tanī pašā laikā

šie laikraksti atzīmēja vietējo tautu skolēnu teicamos sa

sniegumus. Jākonstatē, ka kuratoram Prutčenkam un viņa
līdzdarbiniekiem galu galā bija izdevīgi izstādi atvērt tikai

nepilnas sešas dienas — tā troksnis bija liels, ārējs efekts

arī samērā impozants, bet tuvāk izstādes saturam piekļūt,
to pareizi izprast un novērtēt, kas nāktu pārkrievotājiem
tikai par sliktu — īsā laika dēļ nebija gandrīz nemaz

iespējams. ~Dzimt. Vēstnesis" pēc izstādes, starp citu, rak-

stīja:

„Nevarēja mūsu skolotājus sajūsmināt ari tā drudžainā

kustība, kas valdīja izstādē, kas neļāva viņiem priekšmetus

l) Atzīmējams, ka jau pieminētais pārkrievotājs inspektors Or-

lovskis uz šīs nodaļas bija licis lielu uzrakstu: „Sastādīta inspektora
Orlovska vadībā. Patiesībā pārkrievotājs še neko nebija strādājis
un pat nesaprata, kas te izstādīts. Ja viņš saprastu, tad dažas ta-

beles neatļautu izkārt.

-) īpaši plašs katalogs bija par pareizticīgo ticības mācībai

noderīgām rokas grāmatām, tanī bija sakopots vai viss, kas vien

šinī nozarē Krievijā eksistēja.
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tuvāk aplūkot un pārbaudīt. Ar šādu paviršu aplūkošanu

varēja apmierināties ziņkārīgi ļaudis un pa daļai arī jaunatne,
bet skolotāji būtu labprāt piegājuši eksponātiem tuvāk un

mēģinājuši sīkāki izpētīt, bet nebija ne laika, ne brīvu telpu:
izstādē bija vai ielas kustība un zinātnieku nodziļināšanos še

bija grūti iedomāties."1 )

Liekās gan, ka ne Prutčenkam, ne viņa inspektoriem
šāda „iedziļināšanās" pavisam nerūpēja — viņiem, kā jau

pieminējām, gan patika ārīgais izskats, daudz apmeklē-

tāju, dažu izglītības ministrijas augstāko ierēdņu atbrauk-

šana, kas taču lai redzētu, ko krievu vara Še veikusi.

Bet skābās sejās viņi savijebās, kad presē (arī krievu)

pieminēja cittautu skolu īpatnējos un lielos sasniegumus.
Un galu galā priecāties vairāk varēja latvieši. „Bet izstā-

des nozīme ir un paliek ievērojama" — priecājās „Dzimt.

Vēstnesis", 2) un to pašu darīja apzinīgie latviešu skolo-

tāji un inteliģence. Pārkrievotāji, paši to negribēdami, rā-

dīja, ko spēj latviešu skola pat pie pārkrievošanas žņau-

giem. Kad mācības apgabala vadītāji visu latvisko nīda

un apkaroja, latviešu zēni un meitenes izstādē rādīja, ka

ne krievu kultūra še iet uzvaras gājienu, bet latviski na-

cionālie pamati aug un nostiprinājās.

Jau atzīmējām paša kurātora Prutčenko vadībā no-

tikušo visa Rīgas mācības apgabala direktoru un inspek-
toru lielo konferenci 1909. gadā no 23.—29. oktobrijrn.

1911., 1912. un 1913. g. atzīmējamas trīs Vidzemes gu-

berņas tautskolu inspektoru sanāksmes, 3) kas gan ne da-

lībnieku, ne darbu apmērā nelīdzinājās 1909. gadā notu-

rētai konferencei.

1911. gadā inspektoru sanāksme notika Rīgas mācī-

bas lapgabala valdē no 28. līdz 30. augustam. Plašāki

spriests par 4-gadīga mācības kursa iekārtošanu mūsu pa-

„Dzimt. Vēstn." 1911. g. 97. num.

-) Turpat.
3
) Protokoli glabājas Igaunijas valsts archivā; 1913. gada arī

manā krājumā.



gastskolās. Pārkrievotājiem jau tagad bija skaidrs, ka ar

3-gadlgu pagastskolu pārkrievošanai nebūs sekmju. Varbūt

labāk veiktos ar 4-gadīgu, jo tad krievu valodas iekalšanai

būtu vairāk laika. Zīmīgi tas, ka šīs sanāksmes dalībnieki

nerunājuši vis par vispārējās izglītības pacelšanu caur 4-ga-

dīgu pagastskolu, bet vienīgi par krievu valodas lielākām

sekmēm. Tomēr inspektori paredzējuši arī tās grūtības,
kas pie šī plāna realizēšanas celšoties, jo kas gan pagastu
sabiedrības piespiedīšot dot līdzekļus 4-gadīgām pagast-
skolām. Vispirms skolotāju jautājums. Ja 4-gadīgā pagast-
skolā strādāšot tikai viens skolotājs ar 4 nodaļām, tad

sekmes varot kļūt vēl sliktākas. Tā tad 4-gadīgas pagast-
skolas var iekārtot, ja strādā vismaz divi skolotāji. Tā arī

nolēmuši — kur divi skolotāji, tur mēģināt iekārtot 4-gadīgu

mācību.

Ilgāki inspektori pakavējušies arī pie jautājuma par

bērnu dārzu ierīkošanu pilsētās un miestos. Nolemts rūpē-

ties, lai bērnu dārzi nebūtu tik liels retums, kā tas līdz

šim esot.

Inspektori konstatējuši, ka gadījumos, kur pie skolas

skolotāja lietošanā nodots lielāks zemes gabals, skolotājs

pārāk esot aizņemts saimniecībā un mazāku vērību pie-

griežot tiešam skolas darbam. Sanāksme atzinusi, ka pie
skolām nederētu piedalīt vairāk par I—2 desetiņas (apm.
3—6 pūrvietas) zemes, uz kuras ierīkojams skolas dārzs,

rotaļlaukums v. t. t. Jāveicina skolās dārzkopība un biš-

kopība. Jārūpējas, lai skolām būtu īpašs apkalpotājs, kas

rūpētos par tīrību. Bieži vien skolēni paši mazgājot skolā

grīdas, kurinot krāsnis v. t. t. Tas neesot noderīgi.

Kā vērojams, šai sanāksmē daudz gudrots par krievu

valodas pastiprināšanu visās tautskolās. Tomēr Ļevšina cir-

kulārs bija spēkā. Valsts padomē vēl šinī laikā debatēja,
ko darīt ar Valsts domes pieņemto tautskolu likumpro-

jektu, un, kamēr šī augstā iestāde nebija teikusi savu

vārdu, inspektori droši nezināja, kāds vējš galu galā pUtīs.

Tā arī šoreiz šķīrušies bez noteiktām direktīvām un at-

ziņām.
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Daudz ražīgāka" bijusi Vidzemes inspektoru sanāksme

mācības apgabala valdē 1912. gadā no 24.—28. aprīlim.
Tad jau bija zināmi Valsts padomes lēmumi par taut-

skolu likuma projektu, un tie pārkrievinātājiem deva drosmi

runāt ~skaidrāku" valodu. Tagad pieņemtās rezolūcijas jau

noteiktākas. Zīmīgākās sekojošās: 1) Pagastskolās jāie-

kārto obligātorisks 4-gadīgs mācības kurss; 2) četrgadīgās

pagastskolas mācību programa nav paplašināma, bet tikāi

padziļināma;l) 3) obligātorisko mācību kursu sākt ar bērnu

deviņu gadu vecumu; 4) nostiprināt mājmācību un tās uz-

raudzību; 2) 5) skolotāji dažkārt nepareizi sastādot nedēļas
stundu sarakstus, tāpēc sanāksme pieņēma inspektora La-

fina izstrādātos parauga stundu sarakstus; 3 ) 6) jāpagarina

pagastskolās mācības laiks, saīsinot Ziemassvētku un ci-

tus brīvlaikus; 7) jāorganizē bērnu dārzi; 8) pāreja no

mācību kārtošanas m ātes valodā uz mācībām

krievu valodā izdarāma vēlākais sākot ar

otro mācības gadu;4) 9) jānoorganizē skolēnu pār-

baudījumi; 10) pagastskolās jāiekārto zīmēšana un vingro-

šana; 11) ieteikt pagastvaldēm pie skolām vingrošanai ie-

rīkot segtu laukumu, kas savienots no skolas ar segtu

galereju; 12) prasīt pie skolām glītu un tīru dārzu un

laukumu ierīkošanu; 13) jārūpējas lai skolām būtu pie-
tiekoši ērtas guļamtelpas; 14) jāveicina kopēdināšana sko-

lās, vismaz dodot bērniem siltas pusdienas; 15) pie sko-

lotāju vēlēšanām pagastu valdēm jāpaziņo inspektoriem visu

pieteikto kandidātu saraksts, līdz ar ziņām par kandidātu

izglītības cenzu. Pilsētu tautskolās ieceļami tikai pilntie-

sīgi skolotāji ar semināra izglītību un skolotājas — sie-

viešu ģimnāziju 8 klašu absolventes; 16) skolotāji ķesteri

l
) Tas nozīmēja tikai krievu valodas intensīvāku mācīšanu,

saprotams, uz vispārējas izglītības rēķina.

-) Inspektori sen tīkoja mājmācībai iekārtot valdības orgānu

kontroli.

3) Inspektori necieta, ja krievu valodas stundu sarakstos neie-

rādīja pirmās stundas, vismaz tūdaļ pēc ticības mācības, bet lat-

viešu valodu vajadzēja nobīdīt uz beigām.

4) Tā jau bija atzinusi Valsts padome un, redzams, inspektori

to tūdaļ uzlūkoja par „likumu".



atlaižami no amata; 17) lūgt ev.-lut. konsistoriju, lai lute-

rāņu mācītāji par sekmēm vai nolaidībām ticības mācībā

ziņotu tautskolu direkcijai; 18) Rīgas mācības apgabalā

jāatver sieviešu skolotāju seminārs; 19) jārīko vingrošanas

kursi; 20) jārūpējas, lai skolotāji vasaras kursos varētu

papildināt savas zināšanas; 21) ja mācītāji gribētu sasaukt

savas draudzes skolotāju sapulci, tad viņiem jādabū no

tautskolu inspektora atļauja, un tādu sapulču darba kārtība

jāpaziņo arī inspektoram.

Bez še atzīmētiem jautājumiem apspriesti vēl dažādi

administratīvas dabas priekšlikumi — par gada pārskatu

sastādīšanu un iesūtīšanu, skolu rajonu plānu sastādīšainii

v. t. t.

Pie šīm rezolūcijām jāpiezīmē, ka cik arī simpātiska

bija prasība iekārtot 4-gadīgas pagastskolas, inspektoru

galvās šai ~reformai" bija lielā mērā politisks raksturs —

kā jau pieminējām — krievu valodas iemācīšana un krievu

gara stiprināšana. Līdz ar to domāja arī atvērt ceļu uz

musu skolu ievilkšanu ~skolu tīklā"; ja pagastu sabiedrības

žēlotos, ka nespēj uzturēt 4-gadīgu skolu, tad inspektori

teiktu: iestājaties „skolu tīklā", tad valdība dos naudu

skolotāju algām.

Rezolūcijā par mājmācību, kas latviešu ģimenēs savā

laikā atnesusi visai lielu svētību, inspektoriem rūpēja šīs

mācības kontrole, ko mājmācības ziedu laikā izdarīja baz-

nīcas pērminderi, skolu vecākie, mācītāju un skolotāju va-

dībā. Šāda iekārta pārkrievotājiem vienmēr likās aizdo-

mīga. Sākumā inspektori aģitēja pret mājmācības iekār-

tojumu vispāri un prasīja, lai skolotāji uzņem bērnus skolā

arī bez mājmācības. Pārkrievošanas laikam turpinoties un

vērojot, ka mājmācībā dažās draudzēs top vēl enerģiskāki
kopta,l) kā arī mācītāju protestus, ja bērnus skolā uz-

ņēma bez mājmācībā iegūstamām zināšanām, — inspektori

') Priekšzīmīgi mājmācību bija nostādījuši: mācītājs Jende

Raunā, K. Irbe Dzērbenē - Drustos, K. Kundziņš Smiltenē un vai-

rāki citi Vidzemes un Kurzemes luterāņu mācītāji. Par mājmācības

noorganizēšanu rakstīts Latviešu skolu vēstures I, II un 111 grā-

matās. A. V.
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vairs nenoliedza mājmācības vajadzību, bet sāka gudrot,

kā to iekļaut mācības apgabala uzraudzības sistēmā. Tas

tomēr pārkrievotājiem neizdevās, jo viņiem nebija vaja-

dzīgo darbinieku. Uzticēt mājmācības revidentu pienāku-

mus pagastskolu skolotājiem nebija iespējams, jo mājmā-

cībā notika vēlā rudenī un ziemā, kad skolotāji visai aiz-

ņemti savā tiešā darbā; bez tam — ne jau mūsu taut-

skolotāji būtu inspektoru uzticības vīri. Zīmīgi arī, ka

inspektori negribēja atļaut mācītājiem brīvi sasaukt savas

draudzes skolotāju sanāksmes, kurās taču, starp citu, va-

rētu apspriest arī mājmācības jautājumu. No mācītājiem

jau gan nebaidījās politiskas neuzticamības dēļ, bet gan

tieši no pārkrievošanas centienu jaukšanas viedokļa. Uīii

patiesi — tanīs draudzēs, kur mācītāji gribēja un prata

ar skolotājiem sadarboties, viņu autoritāte bija stipri lie-

lāka par inspektoru garīgo iespaidu. Tas droši liecināms

īpaši pārkrievošanas laikmeta otrā pusē, kad daļa lute-

rāņu mācītāju sāka apzinīgi atbalstīt savas draudzes sko-

lotājus; saprotams, gribēdami tā viņus atvilkt no inspek-

toru iespaida.

Ārīgi liekas, ka jābrīnās par inspektoru pārdrošību —

nolemt, ka mācības pagastskolās tikai pirmā gadā kārto-

jamas mātes valodā, bet ar otru jāsāk krievu valodā. Bi-

jušā kurātora Ļevšina cirkulārs taču bija vēl spēkā un

Prutčenko lūgums to atcelt gulēja izglītības ministrijā vēl

neievērots un bez atbildes. Kā gan inspektori varēja pie-

ņemt šādu oficiālu un kategorisku lēmumu? Nav jābrī-

nās. Inspektori jūtīgi vēroja noskaņojumu valdībā un rī-

kojās ne pēc likuma, bet kā to prasīja skolu politikas katr-

reizējais kurss. Kad Ļevšins atnāca Rīgā un gribēja pa-

plašināt mātes valodas tiesības, viņam teikuši, ka tādā

gadījumā kuratoram būšot jāatlaiž vai visi līdz tam darbā

bijušie mācības apgabala tautskolu inspektori. Ļevšins arī

sagatavojies vismaz asākos pārkrievotājus atlaist. Kāds to-

mēr bija viņa pārsteigums, kad sasauktā inspektoru kon-

ferencē gandrīz visi piekrituši kurātora priekšlikumam, at-

ļaut pirmos divos gados mācības kārtot mātes valodā.

Ļevšins nodomājis, ka viņa informētāji nav objektīvi. Ti-



kai velak viņš pārliecinājies, ka inspektori ar A. Viļjevu

priekšgalā, rīkojušies ~kā ērtāki".1)

Tagad, kad Valsts padome bija kategoriski nostājusies

pret Valsts domes skolu likumprojektu, kad Prutčenko un iz-

glītības ministrija taisīja jaunus pārkrievošanas plānus, in-

spektori saprata, kas viņiem darāms — lēma patvarīgi,

bet droši.

Pie nupat aplūkotās inspektoru konferences jāpiezīmē,
ka šoreiz uzkrītoša bija inspektoru griba izšķirt itin visus

jautājumus, pat tādus, kas stāvēja tālu pāri viņu kompe-

tencēm. Vai tad četrgadīgas pagastskolas iekārtošana bija

inspektoru tiesību apjomā? Tas taču saimniecisks jautājums,

ko nevarēja izšķirt vienas guberņas inspektori bez pašval-
dības orgānu piekrišanas, kā arī bez īpaša likuma.

1913. gadā (no 8.—20. aprīlim) notika Vidzemes

inspektoru konference, direktora Rucka vadībā. Sapulcējās
šoreiz ne mācības apgabala valdē, bet Tailovas sieviešu

ģimnāzijā. Spriežot pēc oficiālā protokola, šinī konferencē

Vidzemes inspektori visvairāk nodarbojušies ar pilsētas

skolu pārorganizēšanās nodomiem. Redzams, ka pārkrievo-

tājus sevišķi interesēja likums par augstākām tautskolām

un tāpēc notika plānošana, kā šīs skolas vislabāk piemē-
rot un iekārtot, lai krieviskuma veicināšanā tās būtu jo

spēcīgs ierocis. Arī šī konference bija tikai vienas guberņas

mērogā un ne kurātora, bet tautskolu direktora vadībā.

Šādām konferencēm bija lokāla nozīme un vispārēju —

uz visu mācības apgabalu attiecošu — lēmumu še neva-

rēja būt. Kas attiecas uz pilsētas skolu pārorganizēšanu,
tad par šo reformu interesējās ari latviešu pedagogi.

Ar 1912. g. 25. jūnijā ķeizara apstiprināto likumu 2)
visas līdz šim gadam, saskaņā ar 1872. g. 31. maijā izdoto

likumu, darbojošās pilsētu skolas triju gadu laikā bija

jāpārorganizē par augstākām tautskolām.3) Pārorganizēja-
mās skolas faktiski mācību programu apjomā līdzinājās

x) „Cmotph no y4o6cTßy" — kā bija teikts 1887. gada skolu

likumā.

2) „ĻļHpKyAflpbi" 1912. g. 250. lpp.
3) BbICUIiH HaMaAbHblfl yMHAHIļļa.
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agrākām pilsētu skolām, 1) kas, pārkrievošanas laikmetam

sākoties, ieņēma agrāko apriņķu skolu vietu. Jaunam no-

saukumam bija tikai formālas tautskolu sistēmas raksturs. 2)

Nebija taču ērti nosaukt par pilsētu skolām mācības iestā-

des, kas atradās sādžās, miestos vai citās biežāki apdzī-

votās vietās — ne pilsētās. Arī jaunais tautskolu likum-

projekts, ko jau 1911. gada sākumā pieņēma Valsts dome,

paredzēja šādas skolas, pie kam tām vajadzēja dot no-

slēgtu elementārizglītību kā pilsētu, tā lauku jaunatnei.

Jaunie noteikumi atļāva augstākās tautskolas dibināt

arī privātām organizācijām un personām (2. p.), un mā-

cību kurss paredzēts 4-klasīgs, katrā klasē pa gadam (6.

p.). Administratīvā iekārta bija līdzīga agrākām pilsētas
skolām. Mācību priekšmeti: ticības mācība, krievu valoda

un literatūra, rēķināšana un algebras sākumi, ģeometrija,

ģeogrāfija, Krievijas vēsture un nepieciešamie jēdzieni no"

vispārējās vēstures, dabas mācība un fizika, zīmēšana un

rasēšana, dziedāšana, vingrošana un meitenēm rokdarbi (8.

p.). Bez tam bija norādīts, ka, mācot krievu valodu, sko-

lēni jāiepazīstina ar slavu valodas formām, ciktāl tās ne-

pieciešamas krievu valodas izpratnei. Bez šiem obligāto-

riskiem priekšmetiem atļautas, ar mācības apgabala kurā-

tora piekrišanu, svešās un cittautu skolēnu mātes valodas,

kā arī, ja būtu nepieciešams, vēl citi papildu priekšmeti

(amati, zemkopība), tikai šīs mācības nedrīkstēja kavēt

obligātorisko priekšmetu sekmīgu veikšanu. Pie augstā-
kām tautskolām bija atļauts dibināt speciālus kursus (pe-

dagoģiskus, pasta un telegrāfa, grāmatvedības, elektro-

techniskus, lauksaimniecības, dažādu amatu). Šos kursus

varēja atvērt tādā pat kārtībā, kādā dibināmas augstākas
tautskolas (12. p.). Augstāko tautskolu pirmā klasē uz-

ņēma bērnus 10—13 gadu vecumā, kas beiguši mācības

kursu ne zemāku par vienklasīgām izglītības ministrijas
skolām. Klasēs varēja uzņemt līdz 50 skolēnu (18. p.).

*) ropoACKĪH yMHAHIļja.
2) Valsts domē šo sistēmu jau tā deklarēja: tautskolas (Ha-

MaAbHbiH yqHAHUļa) un augstākās tautskolas (bmcihih Haq. yqHAHiija).
Jēdziens «pilsētas skolas" bija savā laikā patapināts no vāciska ap-

zīmējuma „Biirgerschule".
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Augstākās tautskolas atļauts iekārtot ari ar diviem kom-

plektiem. Mācību valoda visās augstākās taut-

skolās — krievu. Skolas naudu šīs skolās nosacīja

mācības apgabala kurātors (20. p.). Augstāko tautskolu

priekšnieks (inspektors), un skolotāji baudīja tādas pat

tiesības, kādas bija piešķirtas agrāko pilsētas skolu inspek-

toram un mācības spēkiem (21. p.). Šīs skolas varēja
dibināt zēniem un meitenēm atsevišķi un arī kopēji. Tiešā

skolu uzraudzība bija nodota tautskolu inspektoriem, bet

virsvadība tautskolu direktoriem. Skolas inspektoram-(trisei)

bija noteikta alga (ieskaitot dzīvokli un skolas pārzināšanu)

no 1560—1710 rbļ., bet skolotājiem 960 rbļ. gadā. Sko-

las kursu beigušiem dotas līdzīgas tiesības kā beigušiem 1
4 klašu kursu vispārizglītojošās vidusskolās. No augstāko
tautskolu attiecīgām klasēm (no pirmās — otrā, no otrās

— trešā v. t. 't.) varēja pāriet vispārizglītojošās vidussko-

las — tomēr tikai ar pārbaudījumu attiecīgās
valodās.

Saskaņā ar šiem noteikumiem arī visasl) Baltijas pil-
sētu skolas pārorganizēja par augstākām tautskolām.

1913. g. 23. janvārī2 ) izglītības ministrs apstiprināja

šīm skolām sekojošu stundu tabulu:

I kl. II kl. 111 kl. IV kl.

Ticības mācība 3 (63)) 3 (3) 2 (2) 2 (2)
Krievu-slavu valoda 5 (8) 5 (6) 5 (5) 4 (4)

Rēķināšana 4 (4) 4 (6) 3 (5) 3 (5)

Ģeometrija — 2 (4) 3 (6) 4 (6)
Vēsture un ģeogrāfija 4 (—) 4 (2) 4 (3) 4 (3)
Dabas māc. un fizika 4 (—) 3 (3) 3 (3) 4 (4)
Zīmēšana un rasēšana 4 (—)

4
) 3 (—) 4 (—) 3 (—)

24
"

24 24
~

24

l.) Rīgas mācības apgabalā, kā tas redzams no 1911./12. m. g.
pārskata (Igaunijas valsts archivā) darbojušās 38 pilsētas skolas:

Vidzemē — 16, Kurzemē — 14 un Igaunijā —8. Rīgā bija 4 pil-
sētas skolas. Ar 1913./14. m. g. augstāko tautskolu skaits bija 42.

Skolotāju šīs skolās — 432, bet skolēnu — 5348, no kuriem luterāņu
3854. Visu šo skolu budžets310.528 rbj., pie kam pašvaldību subsidija
5025 rbļ. Skolas nauda 25 rbj. gadā. — Pie 7 pilsētu (vēlāk augst.
t. sk.) 1912./13. m g. darbojās paidagoģiski kursi tautskolotāju sa-

gatavošanai; šos kursos bija 105 klausītāji(as) — 81 vīr., 24 siev.

-) „ĻļnpKVAHPbi" 1913. g. 90. lpp.
3 ) lekavās agrāko pilsētas skolu stundu skaits.
4) Zīmēšana un rasēšana pilsētas skolās pieskaitīta ģeometrijai.
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Tā kā stundu skaits nebija liels, varēja iekārtot arī ne-

obligātoriskas valodu v. c. stundas. Mācību programa pa-

lika apmēram tādā pašā apjomā kā agrākām pilsētas sko-

lām, tikai pielāgojot to vispārizglītojošām vidusskolām, uz

kuru zemākām klasēm varēja pāriet augstāko tautskolu

skolēni.

Jau minētā 1913. gadā, no 18.—20. aprīlim notikušajā

Vidzemes tautskolu inspektoru konferencē, plaši spriests
arī par augstāko tautskolu mācību iekārtu.1) Aizrādīts,

ka galvenā kārtā jāpastiprina krievu valodas mācība un te

nevarot apmierināties ar ministra apstiprināto stundu skaitu:

5 -4- 5 + 5 -f- 4, bet nepieciešami krievu valodai dot: 6 +

6 -f- 6 -f- 6 stundas. Ģeometrija jāmācot visās klasēs un

tai ierādāmas: 2+2+ 2 + 3 stundas. Zīmēšanas un ra-

sēšanas stundas varot mazliet samazināt: 3+3+ 3 + 3

Jāiekārtojot vingrošanas un dziedāšanas stundas — pirmās:

2+2+ 2 + 2, otrās: 2+2+2 + 2 stundas. Tā stundu

tabulu pārkārtojot, konference Baltijas augstākām tautsko-

lām ieteica lielāku nedēļas stundu skaitu, nekā paredzēja

izglītības ministra apstiprinātais plāns — pirmā klasē 29,
otrā — 29, trešā — 30, ceturtā — 31. Tad arī neobligā-
torisko valodu stundu skaitam atlika visai maz laika. Kon-

ference tāpēc arī nolēma (P. Rucka priekšlikums), ka sve-

šās valodas mācāmas (obligātoriski vai neobligātoriski) pēc

augstāko tautskolu pedagogu konferenču atzinumiem. Par

skolēnu mātes valodas mācību konferences protokolā nav

nemaz pieminēts, kauču gan, kā aizrādījām, šo skolu li-

kuma 11. pantā vietējo valodu mācīšana atzīmēta (neobli-
gātoriskos priekšmetos) un arī agrākās šejienes pilsētas
skolās šādā kārtā latviešu valodu parasti mācīja, jo skolu

likuma 3125. pants 2) to atļāva. Tā kā 1913. gadā pārkrie-

vošanas iedomas arī šai konferencē jo stipri atspoguļojās,
tad P. Rucka vadītie inspektori saviem mērķiem tīkosi

gribēja piemērot arī augstākās tautskolas, un tādā gadī-

*) rioCTaHOBAeHIH Cbt3Aa HHCneKTOpOBTb HapOAHbIXT> yHHAHIIJ'b

Ah(J)ahhackoh AHpeKijiH 18.—20. anptAH 1913. roAa. (Hektografēts.
Manā krājumā. A. V.)

-) XI sēj., I daļa 1893. g. izdev.
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jumā runāt arī par mātes valodas mācību uzlūkoja vai par

noziegumu. Vēlāk gan mācības apgabals atzinis, ka dažās

skolās jāatļauj neobligātoriski mācīt kāds mazumiņš arī

skolēnu mātes valodas, tomēr Rīgas (un arī daudzās citās)

augstākās tautskolās mātes valodas mācība nav iekārtota.

Domājams, tādu rīcību pamatoja ar dažādu tautību sko-

lēnu sastāvu. Vācu un pat franču valoda neobligātoriski

mācīta arī Rīgas augstākās tautskolās, jo citādi būtu visai

apgrūtināta skolēnu pāriešana uz vispārizglītojošām vidus-

skolām.

1913. g. 31. jūlijā izglītības ministrija deva rīkojumu

nekavējoši ķerties pie visu Rīgas mācības apgabala pjl-

sētas skolu pārorganizēšanās augstākās tautskolās.1) Noor-

ganizējās sekojošās augstākās tautskolas — Kurzemē: Baus-

kas, Ventspils, Aizputes, Kuldīgas, Grīvas, Kandavas, Talsu,

Tukuma, Saldus, Liepājas, Jelgavas, Jaunjelgavas, Jēkab-

miesta un Ilūkstes; Vidzemē: Rīgā 4 skolas, Cēsu, Lim-

bažu, Slokas, Lubānas, Valkas, Valmieras, un bez tam

vairākas Vidzemes igauņu daļā. Projektēja atvērt vēl

dažas jaunas. Kur bija pietiekošs skolēnu skaits', iekārtoja
divus komplektus. Rīgā Maskavas (tagad Latgales) priekš-

pilsētā atvēra vienu meiteņu augstāko tautskolu. Rīgas

un arī citās augstākās tautskolās latviešu bērai mācību

stundās savu valodu dabūja dzirdēt tikai no ticības mā-

cības skolotāja. Skolotājus augstākām tautskolām aicināja

no Krievijas, un tie latviešu valodu neprata, bet, sekojot

tautskolu inspektoru norādījumiem, visu mācību svaru

grieza uz krievu valodas iemācīšanu. Labākie krievu va-

lodas skolotāji iepazīstināja audzēkņus ar labāko krievu

literatūru, bet vājākie un izkalpīgākie lielāko vērību lika

uz daudzu domrakstu sarakstīšanu, gramatikas iekalšanu,

dzejoļu mācīšanu un virtuoziem diktātiem. Jo stingri mā-

cīja arī Krievijas veco un viduslaiku vēsturi. Krievijas ģeo-

grāfijas mācība arī pamatojās uz enerģisku „iekalšanu"

— daudzu apriņķu pilsētu, upju, ezeru v. t. t., atminēšanu.

Mazu vērību piegrieza Krievijas saimnieciskam stāvoklim,

dabas bagātībām un tautu dzīvei.

l ) „la>pKyAflpbi" 1913. g. 360.
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Kurātors Prutčenko, pēc daudzkārt pieminētā Vidze-

mes tautskolu direktora A. Viļjeva aiziešanas uz izglītības

ministriju, aicināja šinī amatā savu paziņu no Ņižegorodas

guberņas, tautskolu inspektoru Zaļipajevu, kas Vid-

zemes tautskolu direktora amatā ~skaitījās" līdz 1911. gada

pavasarim — kad aizgāja pensijā. Zaļipājevs mira 1913.

g. 23. martā (bija slimīgs).

Pēc Zaļipajeva Vidzemes direktora amatā nāca Tēr-

batas ģimnāzijas direktors Pēteris Ruckis, 1) kas drīzā

laikā sevi ierekomandēja par cītīgu A. Viļjeva virziena

turpinātāju. Izrādījās, ka 1905./6. gada „liberālais" P. Ruc-

kis īsā laikā bija pārvērties par ~īsto krievu ļaužu" ideju

paudēju un, kā turpmāk redzēsim, Ļevšina rīkojumu niknu

pretinieku. Tā kā Ruckim šejienes politiskie apstākļi ne-

bija sveši, jo kā Rīgas ģimnāzijas skolotājs viņš bija kal-

pojis kā visniknākā pārkrievošanas laikā — pie kurātora

Lavrovska, tā arī pārlaidis 1905. gada revolucionāro kus-

tību, pēc tam bijis Ļevšina darbības piekritējs, bet, pēdē-

jam aizejot, īsā laikā ieguvis Prutčenka ievērību, — tad

jaunais tautskolu direktors, kauču gan pie tautskolām ne-

bija darbojies, tomēr vietējos apstākļus pazina un prata

pietiekoši veikli tos izmantot savas karjeras 2 ) nostiprinā-

šanai, kas bija viņa darbībā un dzīvē pats galvenais. No

visiem Vidzemes tautskolu direktoriem P. Ruckis tautsko-

lotāju saimē guva vismazāko cieņu, bet ne jau pārkrievo-
šanas politikas dēļ — to arī iepriekšējie direktori veici-

nāja, — P. Ruckis vairāk atbaidīja ar savu divkosību,

patmīlību un bieži vien patiesības ignorēšanu vai uzkrī-

tošu sagrozīšanu. Arī pie skolu revizijām Rucka izturē-

šanās bieži vien bija dīvaina. Tā 1914. gada 10. maijā

(sestdienā) Ruckis ar telegramu bija pieteicis reviziju Vec-

I'> P. Ruckis beidzis Maskavas universitāti ar vēsturnieka

grādu. 1891. gadā R. pārnāca uz Rīgas pilsētas ģimnāziju par vē-

stures skolotāju, bet vēlāk viņu iecēla par Tērbatas ģimnāzijas di-

rektoru.

2) Par to Valdis Zālītis savā ,Skolas kronikā" (manuskriptā)

pastāsta visai atbaidošus gadījumus; raksturo R. kā Ostrovska

„CaMOAyp'b", pļāpu, blaišķi un ar krievu kupča ieraušanas tieksmēm.

(140. lpp.).
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piebalgas draudzes skolā. Skolas pārzinis arī gaidījis augsto

revidentu, bet tas skolas darbu laikā neieradās. Ko lai

dara? Revizija oficiāli pieteikta. Skolas pārzinis, kauču

gan sestdiena, kad bērnu vecāki atbrauc bērnus vest mā-

jās, aiztur visus skolēnus... Ruckis kopā ar tautskolu in-

spektoru Dievkociņu ieradies draudzes skolā pulksten 10

vakarā, 1) kad bērni samiegojušies un vairs nebijis iespē-

jams reviziju izdarīt. Ruckis tad pateicis, ka reviziju viņš

izdarīšot svētdien 11. maijā. Tā arī noticis, 2) un taut-

skolu direktors šādu savu rīcību atradis par gluži normālu.

Tanī pašā gadā Ruckis, kā to ziņoja igauņu laikraksti,

revidējis igauņu agrāko Aleksandra skolu, kas, kā jau

aizrādījām, bija nodibināta3) ar igauņu tautas ziedojumiem.
Te Ruckis rupji pateicis igauņu skolas inspektoram Lin-

tropam, ka Aleksandra skolas kurātorija vairs nepastāvot un

ar to neesot jārēķinājas. Šāda „izrunāšanās" tanī laikā

tūdaļ uztrauca igauņus, sacēla troksni igauņu presē un

Aleksandra skolas kurātorijas pārstāvji ieradās Rīgā pie
kurātora. Izrādījās, ka Ruckis bija „runājis uz savu galvu".

1914. gada sākumā Rīgas skolu kolēģija, kurā tagad

pēc latviešu spiediena piedalījās arī viens latviešu pārstāvis
— Fr. Grosvalds, par skolas priekšnieku savienotām ele-

mentārskolām Aizsargu ielā 24-a (tanī laikā Bruņinieku

ielā) ievēlēja pazīstamo pedagogu Indriķi Cīruli. Drīz vien

nāca zināms, ka direktors Ruckis uzdevis tautskolu inspek-
toriem skolu kolēģijā prasīt, lai par minētās skolas priekš-

nieku ievēl kādu krievu. Kolēģijas vairākums tam nepiekritis.
Ruckis tādā gadījumā kategoriski nostājies pret Indr. Cīruļa

apstiprināšanu un pieprasījis izdarīt jaunas vēlēšanas. Atkal

sacēlās troksnis un asa polemika laikrakstos. 4 ) Skolu ko-

lēģija atteicās izdarīt pārvēlēšanu, pilsētas galva brauca

x ) Esot pirms tam mielojies Cēsīs kādās privātās viesībās.

2) „Dzimt. Vēstn" 1914. g. 113. num.

3) IV, 263. lpp.
4) Skat. „Dzimt. Vēstn" 1914. g. 91. num.; „Latvija

8

1914. g.

2. num., „J. D. Lapa" 1913. g. 290. num. un t. t.
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uz Peterpili pie izglītības ministra un galu gala Indr.

Cīruli tomēr ievēlētā amatā apstiprināja. 1)

Ar še atzīmētiem un daudziem citiem savas darbības

soļiem Ruckis ieguva gandrīz vai visā latviešu un arī

igauņu skolotāju saimē un inteliģencē visai lielu neuzti-

cību; skolotāji viņu pat atklāti nicināja. Un zīmīga bija

J. Kriškāna liecība: „Rucka jājamais zirdziņš ir tautību

jaukšana un musināšana, no kuras pēc viņa domām vajaga

iznākt īstiem krievu ļaudīm. Šo ideju viņš iepotējis arī

savam tuvākam priekšniekam — kuratoram".2) Jaucējs un

musinātājs savā darbībā Ruckis bija caurcaurim. Krievu

lietai jau gan viņš ar tādu rīcību kaitēja vairāk nekā

jebkurš no agrākiem tautskolu direktoriem.

Kurātora Prutčenko laikā vēl jāatzīmē Valsts domes

un Valsts padomes pieņemtais un ķeizara apstiprinātais

skolotāju pensijas likums.3) Šis likums bija sevišķi lab-

vēlīgs veciem skolotājiem, jo noteica, ka visiem tautsko-

lotājiem (ām), kas līdz 1911. g. 1. janvārim iestājas pen-

siju kasē, pensijas izdienā ieskaitāmi visi skolotāja amatā

nokalpotie gadi, un, pensijā aizejot, skolotājs saņem pen-

siju neiemaksājot par agrāk nokalpotiem gadiem pensijas
kasei nekādas iemaksas, — visas no pensionētā pienākošās
sumas ņem uz sevi valsts kase, rēķinot skolotāja algu 360

rubļu gadā, no kuras tad arī aplēšama pensija. Tā kā

pensijas aprēķināšanas tabula bija tā sastādīta, ka pensija

stipri pieauga pēc 30 nokalpotiem gadiem, tad izrādījās,

ka par 50 skolotāja darba gadiem pensija bija ap 3000 rubļu

gadā. Tādu pensiju saņēma, starp citu, Nīcas vecais sko-

lotājs A. Skara,1) Smiltenes draudzes skolotājs D. Dam*

berģis v. c, bet Smiltenes pagasta skolotājs D. Stepe

l ) Te jāpiezīmē, ka inspektors Lafins izsaucis pie sevis Cī-

ruli un mēģinājis viņu pierunāt atteikties no minētās vietas, bet,

kad Cīrulis neatteicies, tad piedraudējis: „A h 6yAy nporaß'b Bacu."

-) „Dzimt. Vēstn." 1913. g. 285. num.

;! ) Apstiprināts 1910. g. 1. jūnijā un publicēts „C6oPHHicb pac-

nopajKeHifi no PH?KCKOMy yqe6HOMy oKP yry" 1910./11. r. 12. lpp. Šis

likums izdots kā papildinājums pie 1900. g. 12. jūnija likuma, kas

attiecās uz zemstu skolām Krievijā.
4 ) „Dzimt Vēstn." 1912. g. 203. num.

244



par nokalpotiem 43 gadiem 1719 rubļu pensijas gadā. 1)

Vairāki vecie skolotāji ar 40 izdienas gadiem saņēma ap-

mēram 1500 rubļu gadā. Šo patiesi necerēto un negaidīto
valsts kases labvēlību baudīja tikai vecie skolotāji, kas

tad arī pasteidzās 1911./12. gadā aiziet pensijā. Jaunajiem

skolotājiem vajadzēja pensijas kasē maksāt 6—12 procen-

tes no algām, 2) t. i. valsts un valdības subsidēto skolu

skolotāji paši maksāja 60/0
,

bet 6<yo piemaksāja valsts; mūsu

pagasta un draudzes skolotājiem, ja pašvaldības nemak-

sāja minētās 6o o, vajadzēja maksāt 120/0 un bez tam vēl,

iestājoties kase, vienreizēji 60/0 no gada algas. Tā veciem

skolotājiem nāca „lielais laimests", par ko viņi „slavēja

valdību un ķeizaru", bet jaunajiem nenācās viegli no ma-

zām algām maksāt 1200 novilkumu. Pensiju noteikumi

visumā bija labvēlīgi, jo jau pēc 25 nokalpotiem gadiem

varēja, pat atrodotiet darbā, saņemt pensiju un arī algu,3 )

tikai tādā gadījumā izkalpotās pensijas lielums vairs ne-

pieauga. Pensijas tiesības varēja iegūt arī privāto skolu

skolotāji.

Par veco (40 —50 gadus nokalpojošo) skolotāju pen-

sijām gan vēlāk pensijas kase un valdība nošķendējās,

jo nebija paredzējuši, ka tikai no valsts kases būs jāmaksā

pat divi un vairāk tūkstoši rubļu lielas pensijas, bet li-

kums paliek likums — bija jāmaksā. Vispāri ceļš uz sko-

lotāju vecuma dienu nodrošināšanu 1) bija sagatavots, un tas

skolotājiem bija liels ieguvums. Ja ari mūsu pagastu paš-

valdības, kā to varēja cerēt, maksātu skolotāju pensijas
kasē 60/o, kā to darīja valdība un arī pilsētas, tad nevarētu

*) Ibid. 217. num.

2) 34. pants 1910. g. 1. jūn. likumā.

3) Šāda tiesība Krievijā bija visiem valsts ierēdņiem un sko-

lotājiem, tagad to piemēroja arī pašvaldības un privātskolu skolo-

tājiem.

4) Jāpiezīmē, ka Rīgas pilsētas skolu skolotājiem(jām) bija

pensijas tiesības no pilsētas pensijas kases. Ap 1880. gadu gan arī

vāciskās laukskolu virskomisijas plānoja par pensijas kasi lauksko-

lotājiem, bet nodoms faktiski palika nereālizēts un beidzās ar pār-

krievošanas laika iestāšanos.
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sūdzēties arī par pārāk lielām pašu skolotāju iemaksām,

īpaši, ja ievēroja statūtos uzņemtos labvēlīgos pensijas iz-

dienas noteikumus.

1910. gada sākumā kurātors Prutčenko uzdeva Tēr-

batas ūniveritātes profesoriem: E. Petuchovam, V. Čižam,

J. Osim (Ozem), J. Lapām (Lappo), B. Srezņenskim, A.

Sadovskim un P. Gravem (Gravē) inspicēt Baltijas ģim-

nāzijas un reālskolas — tuvāk iepazīties ar mācību stā-

vokli tanīs un dot atsauksmes par vēlāmiem uzlaboju-
miem.

Minētie profesori 1910. un 1911. gadā ieradās gan-

drīz visās vispārizglītojošās vidusskolās un dažkārt visai

sīki iepazinās ar skolotāju darbību un mācību iekārtu,

pēc kam 1911. gada vasarā un rudenī iesniedza kuratoram

savus pārskatus un priekšlikumus. 1) Atzīmēsim īsumā no

tiem visraksturīgākos.

Prof. E. Petuchovs, kas inspicēja krievu valodas un

krievu leterātūras mācību, ziņoja kuratoram, ka iepazinies

ar šī priekšmeta 70 skolotāju darbu. Liecina, ka šie skolo-

tāji, kas savā laikā sagatavoti dažādās mācības iestādēs

(ūneversitātēs, instijtūtos, garīgās akadēmijās), nebūt nav

viengabalains elements kā savās zināšanās, tā arī meto-

diskās mākās un veiklībā. Ar to arī izskaidrojama lielā

dažādība, ja ne tik daudz principos, tad katrā ziņā programu

izpildījumā un dažādu literārisku parādību niansējumā.

Otrkārt, skolotājiem Baltijas vidusskolās jāstrādā galvenā

kārtā ar sveštautiešu bērniem, kas vien jau darot lielas

grūtības. Revizors esot novērojis, cik neiespējams krievu

skolotājam ievest cittautu jaunatni Iļjas Muromca, Mikulas

un citu krievu nacionālo varoņu izpratnē; tāpat arī jau-

natne nevarot izprast Puškina „Jevgeņija Oņegina", Tur-

geņeva un citu krievu rakstnieku darbu lielo skaistumu.

') rvb Bonpocy KanecTßeHHaro noA-beivia cpeAHeii iiikoam. PeBH-

3ioHHbie oTneTbi it. npo(ļ)eccopoß,b HivinepaTopcKoro K)pbeßCKaro yHH-

BepcHTeTa. Pnra 1912.
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Skx>lēni gan cenšoties savus pienākumus veikt ar lielu uz-

cītību, bet viņu jaunās dvēselēs nevarot pilnīgi ieskanēt

svešās skaņas. Neesot jābrīnās, ka tādos apstākļos arī

pašam skolotājam pietrūkstot īstas sajūsmas, un literatūras

mācība pārvēršoties par vienkārša satura un ārējo formu

zināšanu, 1) bet tādā gadījumā bez dziļākas izjūtas, bez

īstas saprašanas, bez prieka un gandrīz bez noderīgas

vērtības. 2 ) Tanī pat laikā revidents esot novērojis, ka sko-

lēni daudz strādājot. Vienā ģimnāzijā 8. klases skolēni

rakstījuši referātus: „Beļinskis un viņa laiks", „Beļiinska
kritisko ideju evolūcija", ~Dostojevskis — ciešanu māk-

slinieks", ~Ļermontova dzejas subjektīvisms" v. c. Vis-

vājākās gan esot rakstniecības teorijas zināšanas, kas iz-

skaidrojams ar šī priekšmeta programas nesistemātisko ieda-

lījumu krievu valodas stundu plānos — zemākās klasēs

(3.—4.) rakstniecības teorija, varbūt, pat atnesot ļaunumu,

īpaši tad, ja skolēni, vielu neizprazdami, tekstu iekaļot tikai

atmiņā — no galvas. Zīmīgs arī prof. Petuchova konsta-

tējums, ka studentu gados Universitātē jaunekļi izrādot lielu

mīlestību pētīt literatūras parādības, bet vēlāk šī cen-

šanās pazūdot — skolotājs vairs negribot pētīt.3) Vāji

Baltijas vidusskolās attīstoties arī literāriskie pulciņi. Sko-

lēnu žurnālus revidents atradis tikai divās skolās un arī

tur tie bijuši, varbūt, tikai nekaitīga niekošanās, ne sko-

lēnu nopietnas literāriskas studijas. Skolu bibliotēku krā-

jumi esot dažādi. Visbagātākā esot Jelgavas ģimnāzijas

(lielhercoga) bibliotēka — tanī daudz vecu vērtīgu grā-

matu; bagātīga arī Liepājas sieviešu ģimnāzijas, Rīgas Ni-

kolaja un Aleksandra, Rēvelēs Aleksandra ģimnāzijas bib-

1) „Be3t> npoHHKHOBeHia bt> rAy6nHy h, cAfeAOBaTeAbHo, 6e3ij Ha-

CTOHiuero noHHMaHiH ABAa, 6e3"b yAOBOAbcTBia h iiomth 6e3i> noAb3w."

2) Prof. Petuchovs še ievērojamā kārtā apsūdz mūsu skolu

pārkrievotājus, kas ar varu gribēja iedzīt „krievu garu" mūsu jau-

natnē, nemaz nejautājot, vai šo svešo „garu" jaunatne spēj uzņemt

un līdz ar to attīstīt savu iedzimto garu. Ja nē, tad taču notiek

garīga kropļošana.
3) Bet pats prof. Petuchovs taču konstatēja, ka Baltijas skolu

krievu valodas skolotāja darbs izvēršas mēchaniskā ..mācībā", ne

pētīšanā.



liotēka. Krievu valodā grāmatu skaits svārstoties no 1500

—3000 eksemplāru, bet pavisam nabadzīga krievu grā-

matām esot Rīgas pilsētas reālskola.

Prof. Petuchova ziņojums rāda, ka viņš pietiekoši ie-

skatījies šejienes vidusskolu darbā, saprotams, cik tas sais-

tījies ar krievu valodas mācību. Redzams, pareizi uztverts

arī krievu skolotāju grūtais darbs, par ko Petuchovs zi-

ņojuma beigās saka: Starp viņiem nav mazums cilvēku,

kas, kauču tie vēl nav gados veci, palikuši savā darbā vien-

aldzīgi un beidzot arī — ļoti nervozi.l) Kamdēļ tā —

to jau profesors centās izskaidrot ar šejienes skolu ap-

stākļiem — vajadzēja bez mēra mūsu jaunatni „krievināt".

To stingri prasīja skolu priekšniecība. Tā cieta skolēni,

cieta ari skolotāji, — nenormāls darbs un māk-

sloti apstākļi cilvēku nervus vienmēr ār-

kārtīgi maitā. Tā tas vispāri, bet it sevišķi skolotāja

darbā.

Prof. J. Lapo, kas inspicēja vēstures mācību, apmeklē-

jis 30 vidusskolas un iepazinies ar 55 vēstures skolotāju

darbību. Lapo savā ziņojumā daudz vietas devis vēstures

programas iztirzāšanai un atrod, ka šī programa, kas pār-

strādāta 1905. gadā, nav samērīgi sadalīta pa atsevišķām kla-

sēm, bet arī pats kurss nav zinātniski pareizi ietverts visu

laikmetu skatē — lielākā vērtība atdota centram. Vecā

un jaunā vēsture atstāta dažos posmos novārtā. Te Lapo

pieskaras arī Krievijas nomaļu vēsturei un saka, ka uz

jautājumiem par Krievijas Āziju zemju, Kaukāza, Baltijas,
Lietuvas v. t. t. piekļaušanu Krievijai skaidru sajēgu gan

varot dzirdēt visai reti. Somijas un Polijas jautājumos

atbildes pat uztraukušas revidentu — tik liela bijusi ne-

zināšana, un pie tam taču šos visai svarīgos jautājumus

diskutējot sabiedrībā un arī valdībā. Bet esot taču krievu

skolotāji-vēsturnieki, kas uz attiecīgu jautājumu atbildot:

Viļņa — īsta poļu pilsēta, Lietuva un ziemeļu-vakara gu-

berņas — poļu zemes. Prof. Lapo domā, ka vajadzētu

l) „CpeAH hhxi> ecTfa HeMaAo ak>ach, ycTaßiuHxi>, xoth h He

qpe3NTBpHO CTapblX-b, AlOAefl paBHOAyUJHWXT) KT> CBoeMy A'BAy, HaKOHeiļlb
—

CAHUIKOM-b HepBHbIXT>."
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vēstures kursu tā iekārtot, lai vidusskolu absolventi Bal-

tijas skolās skaidri apzinātos Krievijas noieto vēsturisko

ceļu un ari saprastu lielās valsts tagadējo stāvokli, kurā

dažādu tautību inteliģencei jādzīvo un jādarbojas. Lapo

šinī gadījumā saka: „Mana vēlēšanās, lai vēstures kurss

vidusskolās butu ne tāds, kāds ir tagadējā laikā, t. ir

tikai sistemātisks krievu vēstures kurss, bet arī, tā sacīt,
vēsturiskā pārskatā tēvijas gaitu saprašana.l) Tas uzma-

nīgi, bet saprotami teikts. Ja Baltijas vidusskolu vēstures

stundās latviešu un igauņu skolēni nedzirdēja gandrīz nie

vārdiņa par viņu dzimtenes vēsturiskām gaitām, bet ga-

diem ilgi iekala Krievijas kņazu un caru darbības cildi-

nāšanu, tad arī prof. Lapo saprata, ka tā neizaudzēs lielai

Krievijai visu tautu kopējus patriotus. Tikai mums atkal

jāpiezīmē — pārkrievotāju politika taču nebalstījās uz zi-

nātniski-pedagoģiskiem tautu audzināšanas principiem. Tā

bija krievu un arī Krievijā dzīvojošo cittautu tā laika tra-

ģēdija — nervozēja krievi, nervozēja visas Krievijā dzīvo-

jušās tautas, un cik daudz enerģijas nebija jāpazaudē šai

nervozā cīņā. Ja prof. Lapo savā pārskatā, tā sacīt, si ne

ira et studio izteica savus spriedumus, tad ne jau tā

arī vēstures mācībai piegāja tā laika izglītības ministrijas

vadītāji. Bet šādos apstākļos — saka Lapo — rodoties

skolotāji, kas sākot nīst visu rutinēto un, cik vien ie-

spējams, strādāt pretēji pavēlētam. Tie esot ~jaunināt-

āji", kas ļoti bieži padevušies ticībai ~svešiem dieviem",

bet tādā gadījumā nespējot dot „vecā gara" vietā mums

ko jaunu un derīgu. Par skolotāju pareizu sagatavošanu
esot savā laikā spriedušas 2) vidusskolu pedagogu komi-

! ) „Moe noJKeAame 3aKAK>MaeTca bt> tomtj, mto6w Kypcb oTenecTBeH-

HOH HCTOpiH BT> CpeAHHXTj y*ie6HblX'b 3aßeAeHiflXT> 6bLVb He TOAbKO

TBMT), HTO OHT» npeACTaBAHeTb CO6OK) B"b HaCTOHUjee BpeMH, T. c. CHCTe-

MaTHMeCKHM-b KypCOMTj pyCCKOH HCTOpiH, HO H, TaiCb CKa3aTb, HCTOpHHe-

ckhmtj oTeqecTBOB%ABHieM,b."

2) Tas notika 1908. 9. m. g. Par šīm apspriedēm rākstītie

protokoli iespiesti (kā manuskripti) sakopojumā: „MaTepiaAw no

Bonpocy o noßbinieHin KanecTßa cpeAHen; uikoam, t. I. TpyAbi neAaror.

komhccih cpeAH. yqe6H. 3aßeAeHiH PnaīcKaro yie6Haro OKpyra bt>

1908./09. yqe6HOMb roAy, (Trīs sējumi.)



sijas, bet prof. Lapo arī še aizrāda, ka Baltijas vidus-

skolām vēstures skolotāji būtu jāsagatavo ne pēc viena —

visas Krievijas vēstures mēra. To revidents varot teikt

īpaši pēc novērojumiem še izdarītās revizijās.

Beidzot prof. Lapo dod arī norādījumus par skolo-

tāju uzmanību pie skolēnu zināšanu novērtēšanas. Esot

gadījumi, ka skolotājs atzīmes par skolēnu zināšanām žur-

nālā ierakstot tikai pēc dažām nedēļām — skaitot no sko-

lēna atbildes klasē. Jāizliek tūdaļ, un gadījuma „nesa-

skaņas" novērtējumā jāpaziņo arī klases audzinātājam, vai

direktoram. Katru nedēļu skolēna atzīmju grāmatiņā jā-

ieraksta tanī nedēļā iegūtās atzīmes, lai skolēnu vecākiem

kļūtu zināmas viņu bērnu sekmes. Prof. Lapo šinī lietā

esot novērojis lielas nepareizības. Arī ar skolās lietotiem

sodiem prof. Lapo nav apmierināts — bieži sodīts bez

sistēmas, konsekvences, pedagoģiskā takta.

Tāds, īsumā rezumējot, prof. Lapo ļoti plašais ziņo-

jums, ko va: uzlūkot pat par īpašu metodisku apcerējumu.

Redzams, šīs vēstures profesors savam revidenta uzdevu-

mam piegājis ar lielu nopietnību un arī lietpratību.

Prof. B. Srezņevskis inspicējis ģeogrāfijas mācību un

savā ziņojumā liecina, ka skolotāji izrādot lielu enerģiju

darbā, bet revidents neredzējis pareizu sekmju. Viss ģeo-

grāfijas smaguma punkts atrodoties daudzu sīku faktu, sī-

kumu kartēs un nomenklatūrā iedzīšanu atmiņā. Bet kur

paliekot ģeogrāfisku zināšanu īstā un audzinošā būtība?

Skolotāji cieši sekojot programām un attiecīgām mācības

grāmatām, prasot, lai skolēni iemācoties, bet pēc kāda

laika sūdzoties, ka viņu audzēkņi esot visu aizmirsuši. Te

prof. Srezņevskis vaino visu līdzšinējo ģeogrāfijas mācības

sistēmu. Par to neesot ko brīnīties, jo Tērbatas Univer-

sitātē taču nemaz neesot ģeogrāfijas katedras. Pēc tam

profesors stipri nokritizē dažas ģeogrāfijas mācības grā-

matas, pie kuru novērtēšanas viņš sevišķi pakavējas. Pē-

dējā laikā gan esot atzīmējami daži uzlabojumi (Krubera,

Rudņeva, Ivanova grāmatas), kas cenšoties ģeogrāfijā ie-

nest parādību un faktu izskaidrošanas un savstarpējas sa-

skaņošanas metodes. Zīmīgi, aizrāda prof. Srezņevskis,
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ka pareizu ceļu esot gājusi komisija, kas darbojusies no

1903.—1907. gadam pie kara resora skolu muzeja, un ko

vadījis ģenerālis Z. Makšejevs. Šī komisija atzinusi ģeo-

grāfijas izskaidrojošo un pētošo raksturu. Tā tad ne iz-

glītības ministrijā, bet kādā kara resora komisijā „dzi-
mušas" pareizas atziņas par ģeogrāfijas mācības metodēm.

Daudzi skolotāji negribot pieskarties. Krievijas un citu

zemju ekonomisko un sociālo apstākļu salīdzinājumiem, it

kā baidoties būt „tendenciozi". Tādā gadījumā salīdzinošā

ģeogrāfija zaudējot savu īsto vērtību. Cittautu skolās (Bal-

tijā) baidoties rādīt Krievijas ekonomiskos un sociālos' trū-

kumus, jo tādā gadījumā skolniekiem varot rasties necie-

nība pret kopējo valsti. Sakarā ar to revidents esot no-

vērojis dažu ģeogrāfijas skolotāju drūmu noskaņojumu, bet

ja tāds noskaņojums pārejot uz skolēniem, tad rodoties

ilgošanās par valsts kārtības reformēšanu. Prof. Srez-

ņevskis domā, ka skolai vajaga ieaudzināt dzīvu optimisku

garu, kas turpmāk radīs centienus uzlabot viņu tēvijā eso-

šās vērtības, sagatavos mākās un zināšanās, kā to izdarīt.

Prof. redzams, visai nav apmierināts ar

ģeogrāfijas mācību Baltijas vidusskolās, kamdēļ savu zi-

ņojumu ievērojamā mērā pārvērtis par ģeogrāfijas meto-

dikas kursu, kas patiesi varēja noderēt ģeogrāfijas skolo-

tājiem, bet mazāk kuratoram Prutčenkam.

Prof. P. Gravē savā ziņojumā par matemātikas mā-

cību raksta, ka viņš pavisam inspicējis 48 skolas, pie kam

savā darbā dalījies ar prof. Aļeksejevu. Prof. Gravē gan

arī piezīmē, ka divās skolās viņu uzņēmuši ar izbrīnēšanos,

vienā — kamdēļ traucējot mācības iestādi, un otrā —

nesaprašanā, kamdēļ vajadzīga tāda revīzija. Tas lieku reizi

vēl pierādot šejienes guberņās atlikušās vecā režima iedo-

mas, ka krievu valodas prašana šīs skolās ir nevajadzīga,

resp. „lieks greznums".1)

Revizija prof. Gravē novērojis, ka bieži vien klasēs

mācoties vairāk par 50 skolēniem, kas stipri apgrūtinot

l) Prof. Gravē gan nepiemin šo skolu nosaukumu, bet var

noprast, ka tās bijušas divas muižniecības ģimnāzijas (Vilandē un

Bērzainē).
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sekmīgu darbu matemātikā, pie kam dažkārt skolotāji(as)

strādājuši ar divām nodaļām. Konstatē arī, ka vispārizglī-

tojošo vidusskolu (ģimnāziju un reālskolu) mācības ap-

gabalā nepietiekošs skaits. Visumā matemātikas mācības

apgabala skolās noritot sekmīgi, pie kam revidents

atzīmē, ka privātās sieviešu ģimnāzijās,

īpaši augstākās klasēs, viņš novērojis labā-

kas zināšanas nekā tādās pat valdības un

pašvaldības ģimnāzijās. Vīriešu ģimnāzijās gan

bijis otrādi. Tomēr turpmākā ziņojuma daļā revidents ap-

rāda stipri jūtamus trūkumus vienkāršos rēķināšanas uz-

devumos. Tā kādā skolā skolnieces ar grūtībām izrēķi-

nājušas", cik ilgs laiks pagājis 1911. gadā no zemnieku

brīvlaišanas Krievijā. Tāpat dažkārt ar redzamām grūtībām

rēķināti citi vienkārši uzdevumi. Ka tāpat veicies ar al-

gebras uzdevumiem, tas nomanāms no ziņojumā dotiem

paraugiem — kā rēķināts un kā vajadzētu rēķināt. Cik

arī delikāts savā ziņojumā negrib būt prof. Gravē, tomēr

arī viņš atrod paviršības dažu skolotāju darbā.

Prof. Čiža ziņojumā par propaideutiskās filozofijas mā-

cību ģimnāzijās, aizrāda, ka filozofijas un loģikas mācībā

jāizsargājas no dogmatisma (redzams, mērķēts uz prof.

Čelpanova grāmatu, ko tanī laikā lietoja ģimnāzijās. A.

V.). Filozofijas ceļi un mērķi nav skaidri pat vislielākiem

pedagogiem — saka prof. Čižs — un ir vairāk apmierināts

ar meklētājiem, bet ne dogmatiķiem. Otrs šī paša priekš-

meta revidents, prof. J. Osis, kas apmeklējis četras ģimnā-

zijas, liecina, ka psicitoloģijas un loģikas mācība ģimnā-

zijās vēl nemaz neesot ieguvuši noteiktu stāvokli.

Prof. N. Kuzņeoovs revidējis dabas mācības un prof.
A. Sadovskis — fizikas stundas, pie kam abi prof. ap-

mierināti ar šo priekšmetu mācībām, kauču arī atrod ie-

vērojamus trūkumus. Prof. Sadovskis nav apmierināts ar

nepilnīgiem un nesakārtotiem fizikas kabinetiem. leteic sa-

rīkot skolotāju sanāksmes, dot ārzemju komandējumus.

Apstājoties pie nupat citētiem profesoru atzinumiem,

sevišķi pamācošiem tam laikā vajadzēja būt profesoru Pe-

tuchova, Lapo un Srezņevska ziņojumiem, jo šie zināt-

252



nieki taču piegāja gluži objektīvi krievu valodas, litera-

tūras, vēstures un ģeogrāfijas mācībai, bet tāda pieja viņiem

rādija, ka Baltijas vidusskolās Šo priekšmetu mācība stipri
cieš no pārkrievotāju metodēm. Visu to, ko no nacionāli-knl-

tūrālā viedokļa daudzkārt aprādīja latviešu darbinieki un

prese, savos ziņojumos apstiprināja minētie Tērbatas uni-

versitātes profesori. Vai kurātors Prutčenko, kas šis revi-

zijas ierosināja, patiesi arī revidentu ziņojumus uzmanīgi

apsvēra un, ja apsvēra, kamdēļ tad rīkojās pretēji dotiem

padomiem? Tā jau bija Krievijas zinātnieku un gudru

valstsvīru traģēdija — viņus gan dažkārt uzklausīja, bet

pēc viņu padoma nerīkojās. Kurātors Prutčenko daudz-

kārt runāja skaistus vārdus un jūsmoja par labiem plāniem,

bet viņa rīcība parasti bija pretēja kā šīm runām, tā plā-
niem. Ārigs džentlmens, bet iekšējā būtībā krievu „bā-

rins", falsificēts ar modernizēta činovnieka karjerismu. Arī

profesoru revizijām, likās, vajadzēja rādīt, ka kurātors grib
kaut ko vidusskolās pārkārtot, labāki izveidot, kamdēļ lūdz

zinātnieku atsauksmes, bet nekas neliecināja, ka Prutčenko

mēģina darbos realizēt minēto revidentu padomus.

No kurātora Prutčenko laika notikumiem jāatzīmē arī

izglītības ministra Kasso 1911. gada 18. oktobrī (Nr. 34120)
dotais rīkojums visiem tautskolu direktoriem un inspekto-

riem.)l Sit cirkulārs tanī laikā Krievijas presē un sabied-

rībā izsauca lielas pārrunas un kritiku, bet ministrs Kasso

tam nepiegrieza gandrīz nekādu vērību. Šī cirkulāra sa-

turā likta tautskolu direktoru un inspektoru tiesību pa-

stiprināšana un birokratiski-ierēdnieciskas darbības nofor-

mulēšana. Cirkulārā teikts, ka esot gan nenoliedzams, ka

sabiedrības doma un darbs rada labvēlīgus skolu attīstī-

bas apstākļus, bet sabiedrisko elementu dažādības dēļ esot

grūtības šo faktoru izmantošanā, kamdēļ īpaši pēdējā laikā

direktoriem un inspektoriem vajagot lielos tautas audzinā-

šanas uzdevumos rīkoties ar cietu autoritāti un valsts varu.

Ministrija atrodot par nepieciešamu inspektoru lielāku ie-

spaidu, kas panākāms ar biežākām skolu revizijām. Skolo-

') lespiests arī „C6opHHK,b pacnopHJKeHifi no Pna?CKOMy

OKPyry" 1910. 11. r. 377. Ipp.
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tāji bieži vien rīkojoties nepareizi — cenšoties saviem au-

dzēkņiem dot vairāk zināšanu, bet atstājot novārtā gal-

veno — ka visas skolās gūtās zināšanas ir bezvērtīgas,

ja tās nekalpo valsts pilsoņu un ģimenes locekļu derīgai

audzināšanai.

Ministra L. Kasso cirkulāru arī krievu zemstu pašval-

dība iztulkoja kā uzbrukumu zemstu orgāniem, kas savās

tautskolās gribēja līdzrunāt arī audzināšanas un mācības

jautājumos. Saprotams, ka Baltijas guberņu tautskolu di-

rektori un inspektori šo cirkulāru tūdaļ saprata kā savu

tiesību pastiprināšanu, kas jo skaidri izpaudās Vidzemes

guberņas tautskolu inspektoru konferencēs, par kurām jau

runājām. Tautskolu direktors Ruckis un Rīgas pilsētas

rajonu inspektori pat Rīgas skolu kolēģijā sāka runāt tādu

valodu, it kā viņi būtu vai vienīgie noteicēji par pilsētās

uzturētām tautskolām. Tieši šinī laikā, ar kurātora Prut-

čenko piekrišanu, Rīgā ieplūda daudzi krievu skolotāji, kas

vietējās valodas nemaz neprata, bet jo bieži pretendēja

pat uz skolu priekšnieku amatiem. Visas zīmes rādīja,

ka mūsu skolām tuvojas jauns pārbaudījums. Ministra

Kasso rīcība kļuva jo dienas skaidrāka: šis pēc dzimuma

Besarābijas rumānietis viscaur centās apspiest Krievijas cit-

tautu kulturālos pasākumus, 1) bet skolās prasīja atjaunot

pārkrievošanas politiku.

XII

1913. gadā Prutčenko nobeidza savu darbību Baltijā,
iesniedzot izglītības ministrijai skolu pārskatu par 1912.

gadu,l) no kura redzams, ka Kurzemes tautskolu di-

rekcijas pārziņā biļjušas 113 pilsētu un 439 lauku taut-

1) Piezīmēsim, ka Ļevs Aristidovičs Kasso (dzim. 1865. g.)

bija savā laikā Tērbatas universitātes maģistrs un turpat arī do-

cents, pēc tam profesors. Vēlāk viņš ar „īsto krievu ļaužu" atbalstu

un kādas P. Stolipina radinieces ieteikšanu dabūja izglītības mi-

nistra posteni.
2) &bao KaHijeAflpiH IIoneMHTeAH Phjkck. yqe6H. oKpyra 1913. r.

JV» 24 VII (IVA).
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skolas (Te nav ieskaitītas privātskolas.). Savās patstāvī-

gās telpās mitinājušās 399, bet īrētās — 153 tautskolas.

Skolotāju kopskaits — 1031 (1911. g. — 963). Ar spe-

ciālu pedagoģisku izglītību 462, vidējo un zemāko — 222,
bez skolotāja tiesībām 7 skolotāji. l) Bez tam skolotājas:

ar speciāki izglītību — 121, vidējo un zemāko — 83,

bez skolotājas tiesībām — 20.

Skolotāju algas gadā:

Mazāk par 50 rbļ. — 29 skolot.

50-100 rbļ. 36

100—150 12

150—200 28

200 un vairāk rbļ. 864

Skolēnu skaits 1913. g. 1. janvārī bija 39.830 (22.045

zēni un 17.785 meit.). Atcerēsimies, ka 1900. gadā Kur-

zemes skolās bija 32.924 skolēni.

Skolu uzturēšana maksājusi 525,689 rbļ. (1900. g.

286.307), pie kam

Valsts kase maksājusi 147.383 rbļ.

Lauku pašvaldības
2 ) 230.764

„

Pilsētu pašvaldības 71.252
„

Privātu personu un sabiedrību ziedojumi . 19.889
„

Skolas nauda 43.048
„

No dažādiem avotiem
...

1.964
„

Nav no pārskata skaidri saprotams, vai tie 19.889

rubļi būtu dažkārtējās muižnieku piemaksas?

1) Kā redzējām, barons Pīlārs von Pilchaus savā ziņojumā
iekšlietu ministrim (skat. šeit 132. lpp ) apgalvoja, ka skolotāju iz-

glītība pēc 1887. g. esot samazinājusies. Bet 1877./88. m. g. Kurze-

mes laukskolās bija vairāk par 150 skolotāju bez jebkāda skolotāju

diploma, turpretim 1911. g. tikai 7, pie kam vēl atzīmētas 22 tādas

pat skolotājas, bet skolotāju-sieviešu Kurzemes tautskolās 1887. g.

nemaz nebija, tā tad tās še nav ierēķināmas.

2) Ka te ietilpst pagastu pašvaldības — tas skaidrs, bet vai

šai sumai pieskaitīti arī „3eMCKie c6oP m", kā tas teikts par Vidze-

mes skolām?
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Par Vidzemes skolām pārskatā atrodam šādas

ziņas:
1912. gadā bija divklasīgas ministrijas skolas . . 50

Vienklasīgas ministrijas skolas 11

Pilsētu divklasīgas tautskolas 32

Pilsētu vienklasīgas tautskolas 97

Lauku divklasīgas (draudzes skolas) 25

Lauku vienklasīgas 1361

Baznīcu 15

Pēc īpašiem noteikumiem 13

Pavisam kopā — 1447 laukskolas un 158 tautskolas

pilsētās. Bez tam viena skola darbojusies saskaņā ar 1828.

gada draudzes skolu (valdības) nolikumu.

Skolotāju pavisam 2962 (1900. g. 2627) un bez tam

247 ticības mācības skolotāji.1)

Algas gadā šādas:

Mazāk par 50 rbļ. — 86 skolot.

50-100 rbļ. 267

100—150 232

150—200 377

200 un vairāk rbļ. 1659

Bez atlīdzības strādājuši 342
„

Skolēnu skaits — 88.170 (1900. g. — 78.620) —

47.997 zēni un 40.173 meitenes.

Skolu uzturēšanai izdotas sekojošas sumas*.

No valsts kases 195.781 rbļ.

„
zemstes nodevām (zemskije sbori) . . 38.717

„

„
lauku pašvaldībām (domāti pagasti un

arī draudzes) 496.602
„

„
pilsētu pašvaldībām 265.598

„

„
privātu personu un biedrību pabalstiem 76.694

„

„
skolas naudas 164.767

„

„
dažādiem avotiem 54.383

„

„ speciālām sumām 11.620
„

Kopā 1.304.165 rbļ.

x) Nav, par nožēlošanu, uzdotas ziņas par skolotāju izglītības

cenzu.
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Pārskatā šoreiz uzdots, ka viena skola caurmērā iz-

maksājusi Rīgas I rajonā — 4228 rbļ., II rajonā — 3430,

111 rajonā — 3815 rbļ. Uz laukiem: Cēsu apriņķī — 972,

Rīgas — 863, Valkas — 792, Valmieras — 747 rbļ. Vid-

zemes latviešu daļā skolas labāki apgādātas nekā igauņu

daļā.
1912. gada pārskatā jau atrodam dažas ziņas par skolu

higiēnisko stāvokli. Kurzemes tautskolās konstatēti 226

tuvredzīgi skolēni, ar asins izplūdumu no deguna 278,
biežām galvas sāpēm 612, lipīgām slimībām 932. Pavi-

sam slimojuši 5353 skolēni un miruši 77. Vidzemes

skolās pavisam slimojuši 12.249 skolēni, no kuriem ar

lipīgām slimībām 3928. Miruši 171. Bakas potētas 6782.

Tautskolu direktors atzīst, ka sanitārā ziņā Vidzemē ne-

apmierinošas skolas:

Pēc grīdas laukuma 23,70/o

„ gaisa tilpuma 450/ 0

„
apgaismojuma 95,1 o/0

„
ventilācijas 95 o/o

„
ateju vietām 700/o

„

klašu mēbelēm 500/o
Esot klases, kurās vienā laikā māca bērnus divi sko-

lotāji. Dažās skolās klasē esot arī guļamistaba, bet kur

ierīkotas īpašas guļamtelpas, tur dažkārt nāras ierīkotas

viena virs otras. Ļoti sliktas skolu mēbeles. Mācības lī-

dzekļi, īpaši laukskolām, nabadzīgi. Rokdarbi tikai mei-

tenēm un arī vāji iekārtoti.

Visā Rīgas mācības apgabalā (Igauniju ieskaitot) 317

pilsētu un 2442 lauku tautskolu ar 148.226 skolēniem un

2.263.239 rbļ. lielu izdevumu budžetu.

Tā kā pareizticīgo tautskolu labierīcības stāvoklis šinī

laikā, liekas, bija sasniedzis savu augstāko pakāpi, tad šeit

jāpieskaras ari to darbībai.1) Bet vispirms mazas vēstu-

riskas atzīmes.2) Pareizticīgo tautskolu nodibināšanu Bal-

tijas guberņās noteica ķeizara pavēle 1846. gadā 26. jan-

1) iv, m. ipp.
2) Tādas nav dotas, kā gan būtu vajadzējis, ceturtā grāmatā.

257

17



258

vāri (v. st.). 1850. g. 1. maijā Svētā sinode izdeva īpašus

noteikumus par pareizticīgo tautskolu organizāciju, ar kuru

šīs skolas sadalītas divās kategorijās: draudzes un palīga

skolās. 1) Abu kategoriju skolas darbojas Rīgas bīskapa

virsuzraudzībā. 1870. gada janvārī apstiprināti jauni no-

teikumi, bet tā paša gada 2. martā ķeizars pavēlēja, ka

Baltijas guberņu pareizticīgo tautskolu vadīšanai nodibi-

nāma īpaša padome,2) kam jādarbojas šejienes bīskapa

(archibīskapa) vadībā, bet kā locekļi tanī: mācības ap-

gatala kurātors, garīgā semināra rektors, mācības apga-

bala inspektors, Rīgas Aleksandra ģimnāzijas direktors un

visu triju guberņu tautskolu direktori. Vietējais pareiz-

ticīgo tautskolu pārvaldes orgāns bija katras pareizticīgo

draudzes skolas kurātorija 3 ) ar vietējās draudzes priesteri kā

priekšsēdētāju un locekļiem: vietējo vecāko psalmotāju un

trim draudzes sapulcē uz pieciem gadiem ievēlētiem pār-

stāvjiem. Kauču gan no pareizticīgo skolu padomes vai-

rākkārt ierosināts grozīt šādu skolu pārvaldi, līdz lielajam
karam palika šī pati kārtība, tikai ar 1887. g. 26. janvārī
dotiem noteikumiem Baltijas tautskolu inspektoriem dotas

vispārējās tiesības revidēt kā luterāņu, tā pareizticīgo taut-

skolas.

Pareizticīgo tautskolām 1870. gada un ar velako gadu

pārgrozījumiem bija noteiktas šādas stundu tabulas:

I Palīgskolām (sauktas arī par pagastskolām)

l ) npHXOACKi« H BCnOMOraTeAbHMH UIKOAbI.

") CoBBTb no A'BAHM'b npaBOCAaBHbIXT> CCAbCKHXTj yMHAHUrb.

!) npHXOACKOe VMMAHIIļHOe noneMHTeAbCTBO.

tundu skaits nedē ā

1. gads
ii

2. gads
II

3. gads

Ticības mācība
.

Krievu valoda .

Rēķināšana . .

Mātes valoda

Ģeogrāfija . .
Glītrakstīšana .

Zīmēšana
. .

.

Dziedāšana
. .

6

8

6

4

3

6

8

6

4

2

3

6

8

6

2
3

3

1

33 3

Kopā 30 32 32



II Vienklasīgām draudzes skolām

111 Divklasīgām draudzes skolām

Salīdzinot šīs tabulas ar luterāņu pagasta un draudzes

skolām noteiktām tabulām,1) redzam, ka pareizticīgo pa-

līga, resp. pagastskolās mātes valodai noteikts ievērojami
mazāks stundu skaits, bet vienklasīgas draudzes skolās pē-

dējos divos gados mātes valodai ierādīts tikai pa vienai

stundai nedēļā (luterāņu un draudzes skolās pa trīs). Ka

vienklasīgas pareizticīgo draudzes skolās jāmācās arī slavu

l) IV, 385.-386. Ipp.
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Stundu skaits nedējā

1. gads 2. gads ļļ 3- gads 4. gads

Ticības mācība .

Krievu valoda
.

Slavu valoda

Mātes valoda

Vēsture . . .

Ģeogrāfija .
.

Rēķināšana . .

Dabas mācība .

Zīmēšana . . .

Glītrakstīšana
.

Dziedāšana .
.

6

8

4

6

8

4

2

6

3

3

6

8

2

1

3

2

6

1

1

1

3

6

8

2

1

2

2

5

2

1

1

3

6

3

3

Kopā 30 32 34 33

Stun u skaits nedēļā

1. gads ļ 2. gads j 3. gads | 4. gads |ļ 5. gad

Ticības mācība

Krievu valoda
.

Slavu valoda
.

Mātes valoda .

Vēsture
. . .

Ģeogrāfija .
.

Rēķināšana. .
Dabas mācība.

Zīmēšana
. .

Glītrakstīšana
.

Dziedāšana .
.

6

8

4

6

8

4

2

6

6

8

2

1

3

2

6

1

1

2

3

6

8

2

5

2

5

1

1

1

3

6

8

2

6

2

5

2

3

(i

3

3

3

3

Kopā 30 32 35 3'4 34
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valoda, tas jau atkal bija īstas pārkrievošanas politikas

nederīgs „paraugs". Tā sauktās divklasīgas draudzes sko-

las bija ļoti reti noorganizētas — visā Baltijā tikai 20,

parasti pilsētiņās un miestos; te jau mātes valodu pēdē-

jās divās klasēs (nodaļās) nemaz nemācīja. Jāpiezīmē, ka

pareizticīgo draudzes skolas nebija otrās pakāpes tautsko-

las, kādas bija luterāņu draudzes skolas, kurās normālā

gājienā iestājās pagastskolas kursu beigušie bērni. Vien-

klasīgas pareizticīgo draudzes skolas, kauču gan četrām

nodaļām, parasti vienā (retos gadījumos divās) klasēs telpā,

mācību ziņā stāvēja nedaudz augstāk par luterāņu pagast-

skolām, bet, ja bija vāji skolotāji, tad tikai līdzinājās šim

kursa līmenim. Divklasīgās pareizticīgo draudzes skolas

mācības apmērā līdzinājās luterāņu draudzes skolām kopā

ar pagastskolu, t. ir trīs pagastskolas un divas draudzes

skolas nodaļas. Pārkrievošanas spilgtākos gados pareizti-

cīgo draudzes skolās ļoti cītīgi mācīja krievu valodu, un;

tad, krievu valodas labad, šinīs skolās dažkārt mācījās

arī luterāņu bērni.

1911./12. m. g. Vidzemē bija 358 pareizticīgo taut-

skolas, no tām 208 palīga (pagasta), 137 vienklasīgas un

13 divklasīgas draudzes skolas.

Kurzemē: 41, no tām 7 palīga, 31 vien- un 3

divklasīgas draudzes skolas.

Igaunijā: 65, no tām 31 palīga, 30 vien- un 4 div-

klasīgas draudzes skolas.

Tā tad pavisam Rīgas mācības apgabalā 464 pareiz-

ticīgo tautskolas.

1911./12. m. g. šīs pareizticīgo skolās mācījās pa-

visam 18.927 bērni — 11.429 zēni un 7498 meitenes:

2 kl. dr. sk. ! 1 kl. dr. sk. j Palīgskolās ļj Kopā

Guberņas
zēni meit. zēni meit. zēni meit. zēni meit.

Vidzemē.

Kurzemē.

Igaunijā .

752

434

271

401 4572 2643 3241 2692 8566 5736

148 962 651 ļ 170 103 ļ 1566 902

103 662 459 i 364 298 i 1297 860
ii

11429 ļ 7498
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No skolēnu kopējā skaita (18927) pareizticīgo bija

13.998, luterāņu 4313 bērnu, atlikušie — dažādu konfe-

siju. Skolēnu skaita pieaugums pret 1910./11. m. g. par

307. Pēc skolu kurātoriju uzdotām ziņām ārpus skolām

1911./12. m. g. palikuši 1410 skolas gados esošie bērni.1)

1870. g. noteikumi prasīja, lai visi pareizticīgo bērni, kas

sasnieguši 10 gadu vecumu, obligātoriski mācītos kādā

skolā. Par skolas neapmeklēšanu bija jāmaksā 11/2 ka-

peikas soda naudas dienā. 2)

Visās pareizticīgo tautskolās 1911./12. m. g. strādāja

749 skolotāji(as), starp kuriem:

1 ar skolotāju institūta izglītību,
1

» garīgās akadēmijas izglītību,

50
„

(garļgā semināra izglītību,

117
~

skolotāju semināra izglītību,
18

„ ģimnāzijas izglītību,
2

„
reālskolas izglītību,

15
„

Ilūkstes meit. garīgās skolas izglītību,

13
„

zēnu garīgās skolas izglītību,

25
„

ministērrjas skolas izglītību,
68

„
divklasīgas draudzes skolas izglītību,

171
„

vienklasīgas draudzes skolas izglītību,
152

„
izturējuši eksāmenu pie dažādām komisijām, bet

citi ar dažādu skolu un nepabeigtu izglītību. Skolotāju

algas mazas — no 15 līdz 350 rubļiem gadā, bet lielam

vairākumam no 100—180 rbļ. gadā. Arī skolu padome

atzīst, ka skolotāju algas ir pārāk mazas un tās esot

kavēklis labāku skolotāju iegūšanai, — nākot tikai tādi

ļaudis, kas nekur vairāk nopelnīt nevarot. Esot vairāk-

kārtīgi lūgts, lai valdība asignē lielākus līdzekļus pareiz-

ticīgo tautskolu uzturēšanai, bet ļoti maz šinī ziņā panākts.

Pavisam pareizticīgo tautskolu uzturēšanai Baltijas guber-

ņās 1911./12. m. g. ienākušas šādas sumas:

M OTMerb O COCTOHHiH npaBOCAaBHbIXI> yqHAHllļ'b IlpH-
6aATiHCKHXu ry6epHifi 3a 1911./12. yMe6H. roAT> (viens eksemplārs manā

krājumā. A. V.)
2) Luterāņu skolās parasti bij jāmaksā s—lo kap. par dienu.
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43.190 rbļ. no kroņa un sinodes,

18.386
„

no pagastu sabiedrībām un kurātorijām,
10.375

„
no skolas naudām,

13.001
„

no skolām piederošu zemju izrentešanas,

4491
„

no Pareizticīgo brālības,

3640
„

no pilsētu pašvaldībām,
624

„ ziedojumi.

Kopā 93.707 rubļu.

Ja šo sumu dalām caurmērā pa visām 464 skolām,

tad uz katru iznāk tik tikko 200 rubļu un katrs pareizticīgo
skolēns izmaksāja nepilnus 5 rubļus. Piezīmēsim, ka vie-

nas luterāņu tautskolas uzturēšana šinī pašā laikā caur-

mērā maksāja: Kurzemē 640, Vidzemē 580 rubļu. 1) Viens

skolēns luterāņu tautskolās caurmērā izmaksāja ap 16 rubļu.

Ja arī pieņemam, ka šie skaitļi var mazliet grozīties uz

vienu vai otru pusi, tad tomēr nekļūdīsimies, ja teiksim,

ka pareizticīgo tautskolās bija trīsreizes sliktāki materiāli

apgādātas nekā luterāņu. Rādās, ka apmēram to pašu
varēs teikt par stāvokli skolu iekārtā un pa daļai arī mā-

cību panākumos. To saprata arī šo skolu virsvadība Bal-

tijā. Kādā atsauksmē par Rīgas mācības apgabala pareiz-

ticīgo tautskolām šo skolu padome raksta: ...,,178 palīg-
skolas atrodas šaurās, īrētās telpās, kas skolām pavisam

nenoderīgas. Pareizticīgie iedzīvotāji, salīdzinot ar lute-

rāņiem, esot nabadzīgāki. Mācības šais skolās notiekot

gandrīz bez mācības līdzekļiem, arī bibliotēku neesot. To

visu vajadzētu novērst, bet neesot līdzekļu. Skolotāju sa-

stāvs palīgskolās slikts. JJn ko gan var prasīt no jaunekļa-

skolotāja, kas par savu darbu labākā gadījumā saņem 100

—120 rubļu gada algas, bet jo bieži tikai 30—50 rūbļū.

Nekur gan skolotāji neesot tik nabadzīgi, kā pareizticīgo

palīgskolās. Viņi, salīdzinot ar luterāņu skolotājiem, jQ-

*) Ja arī nevaram droši teikt, ka šie dati, ko devusi lut. kon-

sistorija, ir pilnīgi precizi, tad tomēr liela kļūdīšanās nebūs. Lute-

rāņu mācītāji savos pārskatos dažkārt nav ieņēmuši ne ministrijas,

ne privātas skolas, kas taču arī bija luterāņu skolas. Vidzemes

igauņu daja še nav rēķināta, tur skolu uzturēšanai izdotas mazākas

sumas nekā latviešu daļā.
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toties nospiesti un novārguši. Daudzas draudzes skolu ēkas,

kas celtas 70.—80. gados p. g. s., prasot kapitālremontu,

bet naudas neesot. Tā dažas skolu ēkas tuvu sabruk-

šanai".1)

Jā — nabadzība! Valdība nedeva pietiekoši līdzekļus,

bet latviešus tā gribēja pārkrievot. Tanī pašā 1911./12.

m. g. pārskatā (18. Ipp.) lasām žēlošanos: „Mācības pa-

reizticīgo tautskolās ne visur notiek tikai krievu valodā.2 )

Ja ar tik vājiem skolotājiem un bez mācības līdzekļiem

gribēja latviešu bērnus dīdīt tikai krievu valodā, ignorējot
mātes valodu, tad taču pārāk skaidra lieta —- sekmju ne-

bija', un patiesi nožēlojami bija tie bērni, kam šādās sko-

lās bija lemts mācīties.

XIII

Jau agrāk pieskārāmies pie latviešu preses izturēša-

nās pret kurātoru Prutčenko, īpaši sakarā ar 1909. gada

tautskolu direktoru un inspektoru konferences lēmumiem.

Tā kā pārkrievošanas politika dien no dienas draudēja

jo vairāk uzmākties un „īsto krievu ļaužu" prasība at-

celt Ļevšina 1906. g. 9. oktobrī izdoto cirkulāru kļuva
arvien skaļāka, tad latviešu prese pastiprināja savus pret-

sitienus mūsu skolu krieviskotājiem. Lai rādītu mūsu sa-

biedrības izturēšanos, atzīmēsim viszīmīgākos mūsu laik-

rakstu rakstus laikā no 1909. līdz 1913. gadam, t. i. tieši

kurātora Prutčenko darbības posmā.

Cīņa pret pārkrievotāju politiku tapa vesta dažādos

virzienos. Pirmkārt, latviešu laikraksti centās izcelt skolu

stāvokli dažās Vakareiropas valstis, aprādot, ka tanīs lielie

sasniegumi iegūti ar skolēnu mātes valodas palīdzību; otr-

kārt, aprādīja, ka tautskolai jābūt ciešā sakarā ar tautu

un tāpēc vietējām pašvaldībām jābūt netikai skolu uztu-

rētajām, bet ievērojamā mērā arī skolu vadītājām. Šinī

1 ) Oi-Merb o cocTOHHiH npaß. Hap. ymiA. 3a 1911./12. y. r.

57.-58. lpp.
2) „... He BesAfe BeAeTCH Ha oaho m -b pyccKOMt> h3wkb."
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ziņā pārkrievošanas politikas iedvesmotāji esot daudz kai-

tējuši, nododami mūsu skolu vadību svešam elementam —

krievu tautskolu inspektoriem; treškārt, pārkrievošanas

laikā arī latviešu prese konstatēja tautas izglītībā nevis

progresu, bet regresu;
1) ceturtkārt, visasākos uzbrukumus

veltīja tiešai pārkrievošanas politikas apkarošanai. Šinī laikā

mūsu prese ar vislielāko interesi apgaismoja visus augš-
minētos jautājumus; še vislielākie nopelni gan piekrīt J.

Kriškānam, kas īpaši kurātora Prutčenko laikā bija mūsu

lielākās dienas avīzes „Dzimtenes Vēstneša" skolu jau-

tājumu nodaļas neoficiālais vadītājs, bet, protams, visi viņa

skolu politiskie asie raksti šai laikrakstā iespiesti anonīmi.

1911. gadā J. Kriškāns Latviešu Izglītības biedrības

uzdevumā apceļoja Dāniju un Zviedriju, lai iepazītos ar

turienes tautas augstskolām. „Dzimt. Vēstnesī" (1911. g.

141.—193. num.) iespiestas „Vēstules no mazo kultūrtautu

zemēm" un šais vēstulēs lasām daudz cildinoša kā pie dā-

ņiem, tā norvēģiem, un katrs lasītājs varēja saprast, kam-

dēļ pie latviešiem tā nav un nevar but. Šinī pašā gadī-

jumā J. Kriškāns aģitēja par tautas augstskolu ierīkošanu

l) Te jāpiezīmē, ka pārkrievotājus visvairāk kaitināja aprādī-

jumi, ka tautas izglītība pēc 1885. gada slīdējusi uz leju. Ja šāds

aizrādījums nāca no vācu muižniecības, tad krievu skolu administrā-

cija to uzlūkoja par vienkāršu faktu sagrozīšanu polītiskos nolūkos,

bet ja to pašu apgalvoja ari latviešu prese, tad pārkrievotāji uz-

traucās vēl vairāk, jo zināja, ka te notiek kaut kas it kā pēc noru-

nāta plāna — deklarēt pret krieviem vispārēju latviešu tautas iz-

glītības regresu. Atminos, ka par šo jautājumu man bija saruna ar

tā laika latviešu skolu politiķi J. Kriškānu un viņš „regresa" sludi-

nāšanu atzina par visai svarīgu mūsu taktikas jautājumu. „Mums

viscaur jāuzsver, ka pārkrievošanas laikā ar tautskolām iet uz leju,

jo tikai tā mēs varam cīņā gūt kādus panākumus" — teica Kriš-

kāns — „vācu taktika te pareiza, tāpat kā pareiza vācu prasība

pēc konfesionālas tautskolas." J. Krišķāns nebūt nebija vāciskā

tautskolu laikmeta aizstāvis, bet cīņā pret pārkrievotājiem viņš

dažus taktiskos gājienus, zināmā mērā, patapināja no vāciešiem.

Šinī ziņā Kriškāns dažkārt neguva piekrišanu pie dažiem citiem

latviešu skolu darbiniekiem, kas tomēr šo mūsu ievērojamo skolu

politiķi neapturēja iet pa viņa atzītās taktikas ceju. Pa dajai arī

šī darba autors tanī laikā gāja Kriškāna pēdās.



Latvijā, un pirms pasaules kapa Latviešu Izglītības bied-

rība arī sāka projektēt tautas augstskolu ierīkošanu, bet

pārkrievotāji tūdaļ bija klāt ar savu krievu valodu, un

mēs nezinām, kas no šī nodoma būtu realizējams, ja karš

visu nepārgrieztu pavisam jaunās gaitās. Taisnība, Somijā,
kas arī ietilpa Krievijas impērijā, darbojās (1911. g.) 43

tautas augstskolas — 29 ar somu un 14 ar zviedru mācības

valodu, bet mēs zinām, ka krievi mums negribēja dot tā-

das pat tiesības, kādas vēsturiski bija ieguvuši somi un

zviedri. Ciņa par tautas augstskolām tomēr bija ievadīta

arī Latvijā, un „Rižsk. Vestņ." tūdaļ še ieraudzīja lat-

viešu „partikulāras" tieksmes. 1)

Par vietējo pašvaldību līdzdarbību tautskolu vadībā

Dzimt. Vēstnesis" 1911. g. 209. num. rakstīja: Refor-

mas (1887. g.) ļaunais iespaids uz mūsu tautskolas attīs-

tību ir divējādas dabas: pirmkārt, reforma ieveda anti-

pedagoģisko mācību pasniegšanu svešā valodā un otrkārt

— apturēja šīs skolas pastāvīgu tālāk attīstību ar to, ka

atņēma vietējiem pārvaldības orgāniem visu faktisko iespēju

lemt par savām skolām. Pašvaldības orgānus gan paturēja

kā ārēju dekorāciju, bet negādāja vairs par viņu tālāku

attīstību. Domāja tikai par viņu galīgu iznīcināšanu; do-

māja arī par skolas īpašumu un uzturēšanas līdzekļu ņem-

šanu valdības rokās. Tā tad, lai gan 1887. g. „pagaidu no-

sacījumi piepaturēja visas agrākās vietējās skolu valdes,

tomēr atņēma tām visu iespaidu uz skolu gaitu. Un tā ka

šīs valdes, sastāvošas pirmā kārtā no vietējiem muižnie-

kiem un mācītājiem, kas bija ieraduši valdīt un pavēlēt,

negribēja pāriet inspektoru rokas puišu lomā, tad tās sāka

~streikot". Likuma devējam to vajadzēja paredzēt, un ja

tas būtu gribējis redzēt vietējos iedzīvotājus kā līdzstrād-

niekus skolas laukā, tas būtu bez kavēšanas reorganizē-

jis vietējos skolu pārvaldes orgānus, būtu devis tiem

citu sastāvu, kam no svara tautas skolu celšana. Bet

tanīs laikos šāda kopdarbība nebija ieredzēta, un valdība

l ) „0 napTHKyAHpH3MB BT> Hap. o6pa3OBaHĪH" — 1910. g.

177. num.
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bija ļoti mierā, ka nekādi vietējie elementi nemaisās viņas

darīšanās, — un tā par vienīgajiem Baltijas tautskolas

aukļiem palika tie 22 mācības apgabalu tautskolu inspek-

tori. Un stājās šie kungi pie „nomales apvienošanas ar

lielo Krieviju", pie ~krievu gara" kultivēšanas. Nevarēja

taču viņi pārraudzīt kārtīgu skolas gaitu, lūkoties uz to,

lai visus bērnus, kam pienācis laiks iestāties skolās, tie-

šām arī skolās nodod, ka visi bērni noiet skolā 3 ziemas.

Visu to var tikai vietējie spēki. Un tagadējais taut-

skolu stāvoklis pie mums nevar laboties 1,
kamēr skolas neatdos vietējo pašvaldības

orgānu rokās".

Tā pašvaldību lomu skolu lietās 1911. g. novērtēja
nevien „Dzimt. Vēstnesis", bet arī visa vietējā sabiedrība.

Tikai, kā jau minējām, runājot par Baltijas ģenerālguber-

natora Sevišķo padomi, vācu muižniecība ar apbrīnojamu
tuvredzību joprojām vietējo pašvaldību vadīšanu gribēja

paturēt savās rokās un īpaši mūsu tautskolu pārvaldes

orgānos prasīja sev noteikšanu. Vācieši gan tautskolu uz-

turēšanu projektēja uzlikt vienīgi pagastu pašvaldībām, bet

valdīšanu par šīm skolām prasīja sev. Šādu stāvokli lat-

vieši nebūtu vairs cietuši, to saprata arī valdības ierēdņi
un zīlēja, kā izdevīgāki izreformēt Baltijas skolu pārval-
des orgānus. Tas bija nacionāli-polītisku spēku, tā sacīt,

~samistrojums": krieviem veicināt savus „apvienošanas" no-

lūkus, vāciešiem paturēt kundzību par „zemes iedzīvotā-

jiem" un latviešiem pieaugt dabiskā nacionāli-kultūrālā spē-

kā, kādu procesu abi pirmie spēki negribēja veicināt, bet

nespēja arī apturēt. Nav tādos apstākļos jābrīnās, ka re-

formu projekti dzima pilnīgā šo triju spēku savstarpējā

neuzticībā — katrs gribēja iet savu īpatnu ceļu un bai-

dījās no citiem faktoriem. Pašvaldību iespaida vajadzību

skolu attīstībā gan atzina kā latvieši, tā vācieši, bet asi

sadūrās jautājumā, kam pieder attiecīga noteikšana šinīs

pašvaldībās. Tādos apstākļos trešam faktoram — krievu

valdībai — bija vieglāka iespēja nesteigties ar reformām.

To viņa arī darīja — valdīja pēc nepilnīgiem likumiem,
kā to savā laikā bija ieteicis Vidzemes gubernators Zinov-
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jevs.l) Šo valdības taktiku nemitējās apkarot latviešu prese.

Tamdēļ arī šinī laikā laikrakstos daudz rakstu par zem-

stēm, baznīcu pārvaldi v. t. t.

Kad kurātors Prutčenko gatavojās rīkot jau agrāk ap-

lūkoto pedagoģisko izstādi, Rīgas latviešu skolotājos sav-

starpējās pārrunās bija divējāds noskaņojums: vieni gri-

bēja pret izstādi nostāties pilnīgi pasīvi: krievu ļaudis
rīkojušies pa mūsu skolām, rīkojušies pilnīgi patstāvīgi,

ignorējuši vietējos spēkus, lai tad nu arī parāda, ko īsti

viņi sasnieguši; otri, un beidzot viņu pusē nostājās musu

skolu politiķis, dedzīgais J. Kriškāns, sprieda tā: latvie-

šiem jāizmanto šī iestāde saviem mērķiem — jāizceļ lat-

viski nacionālais un jākompromitē pārkrievinātāju darbs.

Lai pēdējo veiktu, J. KriSkāns nostājās skolu statistikas

kārtošanas priekšgalā. Bija liels darbs, bet Kriškāns savu

nodomu sasniedza — ar statistiskiem datiem „pierādīja",

ka pārkrievošanas laiks mūsu tautas izglītībā ienesis nevis

progresu, bet regresu. Izstādē speciālas tabulas to rādīja,

bet ne Prutčenko, ne krievu inspektori to neaptvēra, kādu

valodu runāja šīs tabulas. Kāda tabula rādīja, ka 1880.

gadā Rīgas mācības apgabalā bijušas 2460 tautskolas ar

131.669 skolēniem, bet 1911. gadā 2466 tautskolas ar

113.300 skolēniem. Tā tad skolēnu skaits it kā samazinā-

jies par 18.369. Tā gan bija tikai skaitļu spēle, jo 1880.

gadā, kad visa statistika bija vācu skolu valžu rokās, kā to

jau agrāk aprādījām, statistiskās ziņas bija ļoti nenoteik-

tas. Krievu skolu administrācijas laikā tās nebija izsme-

ļošas, bet tomēr mazliet precīzākas. Kas 1880. g. bija
šīs 2460 tautskolas? Starp tām bija dažas muižu un mā-

cītāju skolas ar s—lo5 —10 skolēniem. Arī Igaunijā bija da-

žas niecīgas pagastskoliņas, kuras' vēlāk apvienoja. Še jau

uzrādījām oficiālos tautskolu datus par 1912. gadu un tie

rāda, ka šinī gadā Rīgas mācības apgabalā bijušas 2442

lauku un 317 pilsētu tautskolu ar 148.226 skolēniem. Ziņas

par 1911. gadu atšķiras no 1912. gada ar pavisam nelielu

starpību: Kurzemē — 1911. g. 38.902, bet 1912. g. 39.830

skolēnu; Vidzemē — 1911. g. 86.807, bet 1912. g.

') Skat. IV grāmatu 169. Ipp.
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88.170 skolēnu. Ja jautājam, kādā kārtā pedagoģiskās
izstādes tabulās radās šādas itin kā „nepareizas"" ziņas,
tad jāsaka, ka šīs ziņas, rēķinot „oficiāli", bija arī pareizas,

jo viss atkarājās, kā skolas un skolēnus ~skaitīja" —

~pa vāciski", vai „pa krieviski". Ja „pa vāciski", tad

1880. gada skolēnu skaitļos bija ieskaitīti arī tā sauktas

atskolās bijušie un pārklaušinātie, vai pat dažreiz arī māj-

mācības bērni un varēja rasties skaitlis 131.669, kam va-

rēja nostādīt pretim 1911. gadā bez atskolā pārklauši-

nātiem, par kuriem ~krieviskā skaitīšana" ziņas nesnie-

dza un nevarēja sniegt, skaitli — 113.300. Grūti pavisam

droši pateikt, kā 1911. gada pedagoģiskās iestādes sta-

tistikā ziņas sakārtotas, jo kā ziņu ievākšana, tā sakārtošana

tad gāja ārkārtīgā steigā, par ko personīgi pārliecinājās
arī šī darba autors. J. Kriškānam, kas tabulu sastādīšanu

vadīja, bija viena taktika — izstāde nedrīkst parādīt ne-

kādu pārkrievotāju darba progresu. Un izstādē skaitļi pa-

tiesi arī rādīja ne progresu, bet regresu. Ja še kas bija
tēlots nepilnīgi, tad par to jau savā laikā bija papūlēju-

sies ~vāciskā skaitīšana". Ja cīņas apstākļi to prasīja un

vācu iestāžu skaitliskie dati šādā gadījumā cīņā varēja

noderēt, vai tad latviešu skolu polītiķim bija jāmeklē, jā-

pēta un jāuzrāda „vāciskās un pie tam oficiālās skaitīša-

nas" nepareizības, lai tādā kārtā atbalstītu pārkrievotāju

turpmākās darbības plānus, kas taču no jauna bija skaidri

saredzami. Lai taču paši pārkrievotāji pierāda un parāda

savas šaubīgās darbības sasniegumus. 1911. gada peda-

goģiskā izstāde, šo pārkrievotāju nemākulības dēļ, fak-

tiski vairāk apsūdzēja viņus, nekā tie to bija pelnījuši.

J. Kriškāns tūdaļ pēc šīs izstādes uzrakstīja jau piemi-

nēto apcerējumu ,Regress" l) un tanī satriecoši pātagoja

pārkrievošanas polītiku. Kā bargs prokurors mūsu skolu

polītiķis apsūdzēja krievu skolu ierēdņus un apsūdzēja, kā

mēdz teikt, uz visas līnijas. Bez jau pieminētās ~regresu"

statistikas J. Kriškāns operēja arī ar citiem pilnīgi pār-
baudītiem datiem. Viņš pierādīja, ka valdība katrai luterāņu

pagasta un draudzes skolai caurmērā maksā' 2 rbļ. 50

J) „Dzimt. Vēstn." 1911. g. sākot ar 209. num.



kap. pabalsta gadā, bet grib būt šo skolu vienīgā valdī-

tāja. Turpretim valdība gan deva 297.535 rbļ. gadā da-

žāda tipa valdības, ministrijas un pilsētu elementārskolu

atbalstīšanai, bet šīs skolas tad arī kalpoja jo stingri pār-

krievināšanai. To raksta „Regresa" autors sevišķi izcēla

un tam bija īpašs nolūks — darīt uzmanīgu latviešu sa-

biedrību kā pret valdības, tā ministrijas skolām, tā arī

„skolu tīkla" projektiem, jo J. Kriškāns to pašu taktisku

iemeslu dēļ bija kā pret ministrijas, tā valdības skolām.

Šinī jautājumā, t. ir par ministrijas skolām tanī laikā starp

latviešu pedagogiem un skolu polītiķiem nebija vienprā-
tības. Vieni domāja, ka ministrijas skolas, īpaši divkla-

sīgas, veicināmas, jo šīs skolas' ievērojamā mērā palīdz

uzturēt valdība un tā atsevišķie pagasti samērā lēti var

tikt pie labām augstāka tipa tautskolām. Pirmā laikā pat

arī Treilands-Brīvzemnieks atbalstīja ministrijas skolu no-

dibināšanu Kurzemē. Otri — un pie tiem piederēja arī

J. Kriškāns, atzina, ka neder pagastiem savas skolas pār-

vērst ministrijas skolās, jo līdz ar to šīs skolās pagasts

vairs nav pilnīgs īpašnieks arī saimnieciskās lietās. Ku-

rātora Prutčenko laikā, kad pārkrievotāji gan vairāk do-

māja par valdības skolu nodibināšanu un vairs necenjtās

pagasta, resp. draudzes skolas pārvērst ministrijas skolās,

tieši par draudzes un ministrijas skolām debatēja visvai-

rāk, jo, pārkrievošanas politikai atjaunojoties un par „sko-
las tīklu" spriežot, uzmācās arī jautājums par ministrijas

skolām, kas jau zināmā mērā bija valdības „skolu tīklā".

Tanī pašā laikā bija vērojams, ka mūsu draudzes skolas

Vidzemē sāka ar katru gadu vairāk nīkuļot, jo par tām

nerūpējās ne vāciskie baznīcu konventi, nļe krievu inspek-
tori. Dažas draudzes skolas pat pazuda „bez vēsts", jo

draudzes kungi atrāva tām visu, ko vien varēja. Šādu

draudzes skolu vietā darbojās ķesterejas, kurās dažkārt

ķesteris „pamācīja" arī dažus bērnus. „Jaunā Dienas La-

pa" jau 1909. g. 236. num. sniedza kāda lietpratēja rakstu,

kurā bija aprādīts, ka draudzes skolas vairs nepilda 1874.

gada instrukcijas 22. pantu, kas noteica, ka šīs skolās

iestājas bērni pēc pagastskolas kursa beigšanas. Draudzes
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skolās ar katru gadu vairāk topot uzņemti bērni bez pa-

gastskolas kursa zināšanām, pat pirmziemnieki. Pēc no-

teikumiem draudzes skolā jābūt divām nodaļām ar mā-

cību kursu virs trīsgadējās pagastskolas. Bet vai tā esot?

— jautā raksta autors un atbild ar kategorisku nē. Pie

draudzes skolām pastāvot arī pagasta skolu nodaļa un tas

tāpēc, ka draudzes skolotājiem vajaga gūt lielākus ienā-

kumus. Kas turīgāks, tas maksā. Turīgākie tūdaļ skolas

gadu sākumā sūtot savus bērnus draudzes skolās. Tā di-

viem (parasti) skolotājiem draudzes skolā jāstrādā ar 4—5

nodaļām, un, saprotams, tādā gadījumā mācības visai cieš.

Tā bija. Pēc tam, kad draudzes skolās noliedza mācības

vācu valodā, bet tās vietā pavēlēja mācīt krievu valodā,

draudžu mācītāji un baznīcu priekšnieki (muižnieki) vairs

neinteresējās par šo skolu pedagoģisko un saimniecisko

labklājību. Tikai reti vēl kāda draudzes skola turpināja
sacensties ar divk'lasīgo ministrijas skolu. Lūk, tādos ap-

stākļos vairāki skolotāji un citi izglītības draugi nosvērās

uz ministrijas skolu atbalstīšanu. Draudzes skolas pārkrie-

vošanas laikā patiesi gāja regresā.

Skolotāju žurnālā „Izglītība" 1911. gada 4. numurā

sociāldemokrātiskais skolu politiķis K. Dēķens-Vecais ie-

vietoja rakstu vai ministrijas skolas", kurā ap-

rādīja nupat minētās domstarpības un pēc tam motivē-

ja, ka:

1) Tautas skolai vajaga - piederēt tautai.

2) Draudzes skolas atrodas konventa pārziņā. Kon-

vents sastāv no muižu īpašniekiem, mācītāja un pagastu

luterticīgo saimnieku delegātiem. Tā ir sabiedrība, kas

tagad tur draudzes skolu par savu īpašumu. Vai šī sa-

biedrība ir tauta? Kāda tauta? Vācu vai latviešu? Muiž-

nieki un daļa lauku buržuāzijasl) ir sagrābuši savās rokās

draudzes skolu, kura no sākuma nodomāta vienīgi draudzei.

Vislielākajai tautas daļai nav nekas sakāms par draudzes

skolas pārvaldi. Un ne šā iemesla dēļ vien jārauga drau-

') Kad Vidzemes draudzes skolas pirms pārkrievošanas laika

un šī laika sākumā sasniedza augstāko attīstības pakāpi, tās bija
latviešu tautas un ne buržuāzijas skolas. A. V.
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dzes skolas atņemt viņu tagadējiem pārvaldniekiem. Kam

ir acis redzēt, tam jāliecina, ka draudzes skolas

ir vissliktāk apgādātās un visnevīžīgāk ap-

koptās pirmmācības iestādes Vidzemē. 3) Lie-

lāko tiesu draudzes skolām ir tādas telpas, ka, Dr. mcd.

Reinharda vārdiem runājot, ir krimināls noziegums tanīs

ļaut bērniem uzturēties. 4) Mācības līdzekļu un biblio-

tēkas ziņā draudzes skolas stāv pakaļ ne tikai ministrijas,
bet pat pagastskolām. 5) Mācības programa draudzes sko-

lās vispārim augstāka nekā pagasta skoiā, bet caurmērā

zemāka par ministrijas skolām. 1) 6) Konvents, vispāri ņe-

mot, izrādījies par tik nespēcīgu skolas vadītāju un ap-

gādātāju, ka tas no šī uzdevuma atlaižams jo ātrāk, jo

labāk. Tādēļ jācīnās par to, lai draudzes skolas konven-

tam atņemtu. 7) Bet kam tad nodot? Ministrijai? Jā-

atzīst, ka ministrijas skolas pie mums uz lau-

kiem tagad vislabāk apgādātās un vislabāk

nostādītās skolas. Ministrija pēdējā laikā piešķir sa-

vām skolām tik bagātīgu pabalstu, ka pagastiem ministri-

jas skolas neiznāk dārgāk par pagastskolām. Draudzes

skola ar savu zemi spētu iztikt gandrīz tikai ar kroņa

pabalstu. No ministrijas skolu politikas mums nav iemesla

sevišķi baidīties, jo tā pati politika, kura valdīs ministrijas

skolās, parādīsies arī draudzes skolā un dažkārt vēl jo

riebīgākā veidā. Tāpēc jau labāk ministrijas skolu nekā

tagadējo draudzes skolu, jo pašai tautai, šā vārda īstā

nozīmē, nav noteikšana ne par vienu, ne otru.

Tāds bija K. Dēķena-Vecā spriedums. Jāpiezīmē, ka

K. Dēķens jau tanī laikā ievērojamā mērā ietekmēja mūsu

kreisa novirziena skolu politiku. Tā gandrīz diametrāli bija

pretēja tai skolu politikai, kuru tanī laikā vadīja J. Kriš-

kāns. Jākonstatē, ka K. Dēķens še minētā rakstā jau runā

par „buržuāziju", „par tautu šī vārda īstā nozīmē" v. t. t.

Ka pēc kurātora Lavrovska „reformām" mUsu draudzes

skolas regresēja, to jau konstatējām un konstatējām arī

šī regresa iemeslus, bet nenoliedzams taču fakts, ka savā

*) Tikai vajaga atzīmēt, ka tas tā pēc Lavrovska laika skolu

politikas, bet ne agrāk.
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laikā daudzas mūsu draudzes skolas bija īstas un labas

tautskolas, kauču, kā tas arī konstatēts, dažkārt ar vā-

cināšanas tendenci — lielākā vai mazākā mērā, kas at-

karājās no draudzes skolas vadības.

Arī otrā mūsu lielākā laikrakstā — „Latvijā", kas

gan nebija tik iespaidīgs kā „Dzimtenes Vēstnesis"'', tanī

pašā laikā iespiesti trīs rakstiņi par ministrijas skolām, 1)

pie kam viens par, otrs pret, bet trešais it kā izlīdzinošs.

Slēdziens — ja ministrijas skolās cītīgi koptu mātes va-

lodu, tās būtu pēc pagasta skolām noderīgas augstākā

tipa lauku tautskolas.2)

Zīmīgi jau tas vien, ka tieši 1911. gadā izcēlās šī

polemika par jau gadu desmitus strādājušām draudzes un

ministrijas skolām. Laika zīmes, lūk, rādīja, ka pārkrievo-

tāji grb atjaunot uzbrukumu mūsu tautskolai un nostājās

pret latviešu mācības valodu, tāpēc J. Kriškāns un viņa
domu biedri atrada par pareizu sargāt mūsu pašvaldību

tiesības, kauču tikai saimnieciskās lietās, t. ir, uzturēt ju-
ridiskas īpašuma tiesības par skolu ēkām, zemi un inven-

tāru. Ja tagad jautājam, kāda politika pret draudzes un

ministrijas skolām bija pareizākā? Jāatbild — kauču gan

vēsturiskie apstākļi neļāva darbos pārdzīvot atjaunoto pār-

krievošanas vilni un līdz ar to arī ministrijas, resp. drau-

dzes skolu turpmāko lomu šinī procesā, tomēr politika

pret ministrijas skolām bija nākotnei drošāka un tā tad

arī pareizāka. Nesargājot pagastu, resp. draudžu juridiskās

īpašuma tiesības, varēja spriest arī tā, kā to darīja mi-

nistrijas skolu aizstāvji, "resp. veicinātāji — sak, „pašai

tautai, šā vārda īstā nozīmē, nav noteikšana ne par vienlu,

ne otru" un tāpēc jāatbalsta tādas skolas, kas pašlaik
labākās un labākās pašlaik bija divklasīgās ministrijas
skolas — tam bija varbūt loģisks pamats, bet šis loģiskais

pamats taču varēja noderēt tikai tam pašlaicīgam stāvoklim,

kas, redzams, nevarēja palikt ilgāku laiku stabils. Pār-

krievotāji taču atklāti gatavojās pielietot jaunas metodes,

1) 1911. g. 213., 226. un 232. numuros.

2 ) Pārkrievošanas laikā gan šāda vēlēšanās nevarēja tapt reā-

lizēta. A. V.



citu taktiku, jo Lavrovska laika izmēģinājumi nebija de-

vuši cerētos panākumus. Tādos apstākļos jāatzīst par pa-

reizāku cieši turēt iespējamo pamatu zem kājām, un tāds

bija — īpašuma tiesības savās rokās, t. ir tiesības, kuras

cariskā Krievijā bija nesatricinātas. Zīmīgi taču, ka arī

Krievijas zemstes cieši turēja savās rokās tautskolu saim-

niecisko vadību un visus skolu īpašumus.

Ta ari polemika ap ministrijas skolām darīja mUsu

sabiedrību uzmanīgu pret pārkrievotāju nodomiem.

No 1911. gada latviešu preses cīņas rakstiem, (bet mūsu

prese gandrīz bija vienīgā cīņas ārena par latviskām taut-

skolām), vēl jāatzīmē raksts „Latvijā", 167. num. par sko-

lotāju vēlēšanām, kas noteikti prasīja pagastu pašvaldībām

paturēt skolotāju vēlēšanas savās rokās. Šis raksts bija

izsaukts no dažu pārkrievotāju priekšlikumiem skolotāju

izraudzīšanas tiesības piešķirt tautskolu inspektoriem. Tā

pati avīze 285. numurā stingri iestājās par latviešu mā-

cības valodu pagastskolās un projektēja — ja skolu val-

dība atrodot, ka krievu valoda vēl vairāk jāmāca nekā

līdz šim, tad lai pagastskolām ar likumu pieliekot klāt

ceturto mācības gadu, bet pirmo triju gadu laikā bērniem

jādod elementārās zināšanas mātes valodā. Kā jau agrāk

aprādīts, arī inspektori projektēja pagastskolām ceturto

mācības gadu, bet atdūrās uz pagastu nespēju pavairot
šo skolu budžetus. To saprata arī „Latvijas" redakcija,
bet cīņā par latviešu valodas tiesībām taktiski noderēja

arī prasība pēc faktiski vēl neiespējamā ceturtā mācības

gada.

Vēl sparīgāki mUsu avīžnieki cīnījās 1912. gadā, jo,

kā vēlāk redzēsim, arī pārkrievotāju prese pastiprināja savu

aģitāciju par Ļevšina cirkulāra atcelšanu un mūsu skolu

rusificēšanu.

„Dzimtenes Vēstnesis" jau gada sākumā vairākos nu-

muros (sākot ar 46.) deva principiālu rakstu par mūsu iz-

glītības biedrību uzdevumiem un nozīmi.1) Raksta no-

lūks — mudināt mūsu jaunatni ar izglītības biedrību palī-

dzību papildināt tautskolās iegūtās vājās zināšanas, bet

*) J. Kriškāna raksts.
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pašas izglītības biedrības lai butu par vietējiem centriem,

kur kā jaunā, tā vecā paaudze pulcētos un stiprinātos.

77. numurā, spriežot par Valts padomes nodarbošanos

ar tautskolu likumprojektu, ~Dz. V." brīdināja savus lasī-

tājus no gaidāmiem notikumiem, aprādot, ka Valsts pa-

domē — „virziens jau tagad iziet uz — atpakaļ, atpakaļ!"

97. numurā iespiests vēl kāds uzmudinošs raksts par

bibliotēku dibināšanu un izveidošanu. Bibliotēkas lai būtu

tautas pašizglītības veicinātājas.
106. un trijos turpmākos numuros, izlietojot Vidzemes

tautskolu inspektoru jau agrāk še minētās rezolūcijas,

plaši aplūkota pārkrievotāju līdzšinējā negatīvā darbība un

tie brīdināti no agrāko kļūdu atkārtošanas.

Bez vairākiem, tieši pret pārkrievotājiem vērstiem, tā

sacīt, dienas jautājumiem un korespondencēm, pie kuriem

še neapstāsimies, atzīmējams J. Kriškāna plašais raksts

par ~Mājas mācību".1) Ka mājmācībā mūsu tautas izglī-

tībā jau 18. g. s. veikusi ļoti daudz, tas aprādīts „Latviešu

skolu vēstures" pirmā grāmatā; ka mājmācībā arī pār-

krievošanas laikmetā spēja bērniem dot nacionālās audzi-

nāšanas pirmos ierosinājumus, to saprata arī krievu taut-

skolu inspektori. Sākumā, kā jau minējām, viņi gribēja

mājmācību iznīcināt ar to, ka pavēlēja skolotājiem uzņemt

bērnus pagastskolu pirmā klasē bez kādām mājmācībā ie-

gūtām zināšanām. Kad tas nelīdzēja, sāka gudrot, vai ne-

varētu mājmācības kontroli pārveidot. Tas viss tomēr in-

spektoriem nedeva neko, jo viņi, kā jau še svešs elements,

nepavisam nespēja piekļūt mājmācības īstai dvēselei —

bērnu mātei, vecmātei, vai citam kādam ģimenes loceklim.

Ģimenē teica pasakas, dziedāja tautas dziesmas, piemi-

nēja senos latviešu varoņus v. t. t. Tā bija audzināšana

un pirmā izglītība bez kādiem ārējiem spaidiem. Mi-

nētā raksta nolūks joprojām atbalstīt mājmācību.

„LatVija" 1912. gadā, kauču gan ne tik daudz un tik

plaši kā „Dz. V.", arī veltīja uzmanību mūsu skolu jau-

tājumiem. No šinī avīzē 1912. g. iespiestiem rakstiem

atzīmēsim (29., 35., 58. num.) plašāku apcerējumu par

!) 267, 268, 271, 274, 277, 280, 286, 290, 291, 292
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lauku augstākā tipa skolām — proģimnazijām. Par šo

jautājumu izteicās kā par, tā pret, un viscaur raugoties no

viedokļa, ka nepieciešams dot mūsu jaunatnei plašāku iz-

glītību, nekā dod krievu spaidos aprobežotas pagasta,

draudzes un ministrijas skolas. Šinī pašā gadījumā ietvēra

arī jautājumu par arodizglītību, ieteicot uz laukiem dibināt

arodskolas. No „Latvijas" principiāliem rakstiem par iz-

glītības jautājumiem, jāaizrāda vēl uz 192. numurā ievie-

toto aicinājumu pagastu pašvaldībām gādāt par latviešu

grāmatām skolu bibliotēkās, un 299. num. — par atskolām,

kas uzlūkojamas par derīgām papildizglītības veicinātājām.
Trešais mūsu Rīgā iespiestais laikraksts ,Jaunā Die-

nas Lapa", kauču gan tanī laikā uzmanīgi ieturēja so-

ciāldemokrātisku novirzienu, dažkārt runāja marksistu va-

lodu, mātes valodas jautājumā apkaroja skolu krievisko

administrāciju ar tādu pat asumu, kā iepriekšminētie laik-

raksti.

„Rīgas Avīze", ko vadīja Fr. Veinbergs, kas atradās

gandrīz pastāvīgā politisku principu nesaskaņā ar citiem

mūsu laikrakstiem, jo pieturējās stipri konservatīvam vir-

zienam un maz apkaroja valdības skolu politikas vispārējo

virzienu, — mātes valodas jautājumā, saprotams, negāja

valdības ierēdņiem līdzi, bet prasīja no valdības „gudru"

skolu politiku, jo pārkrievošanas spaidi skolās veicinot so-

ciālisma pieaugšanu tautā. Arī tā bija taktika.

Tā latviešu preses orgāni 1910.—1912. gados visai

uzmanīgi sekoja pārkrievotāju nodomiem, kur vien iespē-

jams atklāja un apkaroja tos, bet tanī pašā laikā mūsu

izglītības jautājumiem piegāja arī no pašdarbības pozi-
tīvā viedokļa. Tā — no vienas puses — tautu darīja uzma-

nīgu uz varbūtējām krievu uzmācībām, bet — no otras

— skubināja pašiem vairāk strādāt un gādāt, lai ļaunie

pārkrievotāju nodomi atsistos pret cīņai sagatavotu tau-

tas garīgo stiprumu.

Tanī laikā, kad latviešu skolotāji un inteliģence pret

pārkrievošanu cīnījās mūsu preses orgānos — citas labākas

cīņas arēnas latviešiem nebija, — oficiālās vāciskās skolu

18*



komisijas un virskomisijas nemitējās apkarot pārkrievotā-

jus ar oficiāliem rīkojumiem un iesniegumiem. Par no-

žēlošanu, kā jau esam aprādījuši, vāciešu mērķis jopro-

jām bija atgūt sev agrāko laiku varu pār mūsu skolām.

Kurzemes guberņas laukskolu virskomisija 1910. gada

21. aprilī ar cirkulāru Nr. 150 aizrādīja visām ķirspēļu

un vietējām skolu komisijām (An sāmmtiiche kirchspiels-
und lokale Schulkomisionen), ka viņām jādarbojas ener-

ģiskāki un visās lietās cieši jāievēro virskomisijas direk-

tīvas, cieši izpildot tikai šīs augstākas vietējo tautskolu

uzraudzības instances rīkojumus. Virskomisija joprojām, sa-

rakstoties ar ķirspēļu un vietējām komisijām, lietoja tikai

vācu valodu.

Sevišķi jāpiemin Kurzemes skolu virskomisijas priekš-

sēdētāja barona Manteifeļa iesniegumsl) kuratoram Prut-

čenko 1911. gada 5. februārī. Šinī plašā rakstā Manteifels

aprādīja, ka krievu tautskolu inspektori, kā jau šai zemē

sveši ļaudis, savās skolu revizijas neiegūstot īstas jēgas

par skolu stāvokli un tā esot vienīgi formāla skolu ap-

braukšana. 2) Manteifels prasa, lai skolu revizijas izdara

tautskolu inspektors kopīgi ar ķirspēles skolu komisijas

pārstāvi, jo tad revizijām būšot arī faktiska jēga. Otr-

kārt, Manteifels aprāda, ka inspektoru rīcība skolotāju ap-

stiprināšanā (pagaidām) un atlaišanā (arī pagaidām) bieži

vien notiekot ne skolas labā, bet inspektora īpašu no-

lūku dēļ. Pastāsta, ka kāds inspektors atlaidis skolotāju,
kas itin kā būtu bijis garīgi nenormāls. Kad skolu virs-

komisija likusi skolotāja veselību pārbaudīt, ārsti konsta-

tējuši viņu pilnīgi veselu ūn tas joprojām darbojoties skolā,

īpaši Manteifels nemierā, ka inspektori, pretēji likumam,

nerēķinājoties ar likumīgām skolu komisijām un rīkojo-

') Coo6pa?KeHifl npeACBAaTeAH Bbicuieii komhccīh ceAbCKHX"b hSL-

pOAHbIX-b UIKOATj KypAHHACKOH Ty6. no BOnpOCaMl» O AkfITeAbHOCTH yMH-

AHUJHbIXTj COB'BTOB'b H HHCneKTOpOBT> H3poAHbIXb yHHAHUJ'b. „Acta d.

Kurlānd. Ritterchafts Comitē betreffend Volksschulen VI «X? 1063

Līt. S. (LVA).
2) Tā nu gan gluži nebija. Vai krievu valodā bērni iedīdīti,

to inspektors tomēr uzzināja, bet arī rēķināšanu dažkārt rūpīgi

pārbaudīja — saprotams, krievu valodā.
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ties tā, it kā viņi butu vienīgie skolu valdnieki. Manteifels

saka, ka tādos apstākļos muižniecības vadībai tikai ar lielu

piespiešanu izdodoties pierunāt, lai skolu komisijas ne-

pārtrauc savu darbību.

Kādu valodu šinī pašā laikā runāja vietējais oficio-

zais pārkrievotāju orgāns „Rižskij Vestņik", kas iznāca ar

valdības pabalstu, un ar ko valdība, t. ir tās vietējie

orgāni, centās veicināt un arī paust savus nodomus.

Kad latviešu un igauņu presē diskutēja par ministri-

jas skolām, un kad īpaši igauņi vairs negribēja savas pa-

gastskolas pārvērst ministrijas' skolās, ~Rižskij Veštņik"

1911. g. 180. un 193. numurā rājās par šādu pretestību

valdības „labiem nolūkiem". Pārkrievotājiem nepavisam ne-

patika J. Kriškāna raksts ~Regress" („Dziinfr Vēstn."),

bet jāpiezīmē, ka ļoti vāja bija „Rižsk. Vestņ." atbilde

uz šai rakstā celtiem apvainojumiem. Dažos rakstos šis

pārkrievotāju preses orgāns priecājās, ka vācieši pārvāco

poļus. 1) Skaidri izskanēja domas, ka krieviem Baltijas gu-

berņās vajadzētu darīt tāpat. Bet tikai dažus numurus

vēlāk „R. V." jau brīdināja valdību no vācu uzmācīgās dar-

bības an Baltijā. Esot bijis laiks, ka netikai še, bet visā

Krievijā vācu iespaids apdraudējis krievu nacionālo attīs-

tību. Aleksandra II laikā Krievijas augstākā administrā-

cijā bijis 250/o vāciešu, kas strādājuši ar nolūku traucēt

Krieviju nacionālās valsts politikas izveidošanā. Vācu ie-

spaids Krievijas politikā līdzinājies pat 75 0/0, un Aleksandra

111 laikā daži Vācijas politiķi un žurnālisti atklāti pārme-

tuši saviem ķeizariem, kas neesot izmantojuši apstākļus 2)

un nepievienojuši Vācijai Baltijas apgabalus, kas tad vēl

nebijuši skārti no pārkrievošanas spaidiem. 3 ) Tanī pašā

laikā „R. V." uzmanīgi atstāstīja krievu preses ziņoju-

mus par Vācijas bruņošanos.
Tādos apstākļos, likās, krieviem vajadzētu meklēt vis-

lielāko sadarbību ar latviešiem un igauņiem, lai tā kopīgiem

1 ) „CHCTeMa oHBMeqaHiH TaMt pa3pa6oTaHa ao MeAbqaHiuHXT>

noApo6HocTeH" (195. num.)

2) Piemēram Po]u dumpi v. t. t.

3) 207. un 230. num.
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spēkiem pretotos ģermānisma vilnim, kas, rādās, jau 1911.

gadā gatavojās kādai lielākai ofensīvai. „Rižsk. Vestņ."

tomēr pauda ne samierināšanos ar latviešu, igauņu, leišu,

poļu dabiskiem centieniem veidot savu nacionāli-kulturālo

attīstību, bet diendienā sauca pēc pārkrievošanas spaidiem.
1911. g. 210. numurā šī avīze rakstīja, ka pirms 1905.

gada kādu laiku Baltijā esot iestājies krievu skolu politikā

„klusums" un atslābums. 1) Pēc 1905. gada sākusies atpakaļ

iešana uz agrākiem vācu laikiem. Pieminēja Ministru kabi-

neta 1905. g. 10.maija atzinumus, kas tapuši iedvesmoti no

Baltijas mācu muižniecības. Gan tautskolu direktors A. Viļ-

jevs un daži inspektori centušies Ministru kabineta atzi-

numus atspēkot, 2 ) bet tomēr 1906. gadā nācis nelaimīgais

Ļevšina cirkulārs, kas šejienes tautskolās ie-

nesis lielu sajukumu. Piemin agrāko Rīgas mācī-

bas apgabala inspektoru Zaiončkovski, kas daudz rūpē-

jies par Baltijas skolu noregulēšanu, bet arī viņa pro-

jekti palikuši archivu putekļos. Nākuši citi laiki. 3) Vācu

skolu fereini pa tam čakli strādājot savu darbu un šo

darbu vadot Visvācijas skolu fereins, kura priekšsēdētājs

Berlīnē kāda fereina gada sapulcē esot teicis, ka tagad jau

pienācis laiks Kurzemi un visu Livoniju pievienot Vācijai

(244. num.). Garākā rakstā „Objeģiņeņije i razlad" „Riž.

Vestņ." (275. v. t. num.) ar dokumentiem cenšas aprādīt,

ka vācieši no seniem gadiem darījuši visu iespējamo, lai

Baltijas tuvināšana Krievijai nenotiktu.

Kad 1912. gadā, līdz: ar pārkrievošanas politikas nostip-
rināšanos izglītības ministrijā, par ko ministrs Kasso

nevienam vairs nelika šaubīties, „Rižskij Vestņik" jau

sāka runāt visai ~skaidru" valodu, tad visiem, kas zināja

šīs avīzes sakarus ar vietējām valdības iestādēm, nevarēja

Domāta kurātoru Izvoļska un Uļjānova darbība, bet tā

savukārt taču izrietēja no centrālās valdības padošanās vācu iespai-

dam, par ko runājām IV grāmatā.
2) Domāta brošūra „0 noAojKeHm Han. Hap. o6pa3. btj npH6.

Kpat", par ko jau runājām IV grāmatā.
3) „HacTa\H MHbia BpeMeHa

—

BpeMeHa iuaTaHia h HeonpeAt-
AeHHocTH." (221. num.)



būt nekādu šaubu, ka tuvojas izšķirošais bridis. 1912. g.

86. num. ar virsrakstu „Jazik prepodavaņija v načaļnoi

škoļe" minētā avīze rakstīja: „Sen jau laiks izšķirt šo jau-

tājumu. Līdz šim pastāvošie likumi, kas nosaka mācības

kartību šejienes tautskolās, netop pildīti, bet jaunie likum-

projekti nekādi nenonāk līdz apstiprināšanai. Ķīvešanās tur-

pinājās jau no 1906. gada, kad patvarīgā kārtā (~zachvatnim

porjadkom") mācības valodu noteica pretēji pastāvošam

likumam". Tad valdība (1906. g.) pazaudējusi galvu un

piekāpusies bez mēra un vajadzības. Tagad neprāta laiks

(„pora bezumija") pagājis un valdība atkal spēkā, bet mācī-

bas valodas jautājumā vēl turpinoties nelikumība. Valsts

padome taču esot teikusi savu izšķirošo vār-

du.1) Ļoti lielu grēku uz sevi ņemot cittautu inteliģence,

kas cenšoties tautas masām iedvest savus nepareizos uz-

skatus-) par krievu valodas lietošanu šejienes tautskolās.

Latviešiem vajagot krievu valodas un kultūras tāpat kā

gaismas, gaisa un ūdens. Gan ar laiku šo latviešu un

igauņu politikāņu un tuvredzīgo domas tauta atgrūdīšot,

bet pagaidām viņi kaitējot, kamdēļ šim jautājumam vajagot

dot drīzu atrisinājumu un izbeigt tagadējo nelikumīgo (?A.

V.) stāvokli.

Kadā turpmākā rakstā (95. numurā), avīze saka, ka laiks

esot soli palikt uz priekšu, bet ne atpakaļ un nostāties

pavisam noteikti cietās pozīcijās. Atgādina Aleksandra 111

ciešo nodomu un apgalvo, ka vietējie cittautieši gribot

saplūst ar Krieviju, bet turpat ari aģitē, lai Baltijas pa-

reizticīgie garīdznieki un skolotāji izsargājot latviešus un

igauņus no viņu nacionālo jūtu uzkurināšanas (96. nlum.).

Vispāri ~Rižsk. Vestņ." naidīgais noskaņojums pret mūsu

tautas centieniem 1912. g. pirmā pusē bija nepārprotams.

Šī paša gada otrā pusē šī avīžu cīņa Rīgā jūtami aprima,

jo radās citi uztraukumi un bažas — ceturtās Valsts do-

mes vēlēšanas, kas stipri nodarbināja visu prātus, un otr-

kārt — Balkānu tautu (Serbijas, Bulgārijas, Grieķijas) karš

') Lūk, šo Valsts padomes „vārdu" pārkrievotāji bija gaidī-

juši jau no 1908. gada.

?) HenpaßHAbHblH H H3BpailjeHHblH nOHHTifI.
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ar Turciju. Bija jābaidās, ka neizceļas plašāki starptau-
tiski sarežģījumi, kuros neatvairāmi ierautu arī Krieviju.

Ja tieši skolu darbu sākumā (no 3. uz 4. oktobri) sāka

Balkānos dūkt lielgabali, tad, redzams, jau cieši nodomātie

pārgrozījumi mūsu tautskolu darbībā bija jāatliek, līdz no-

skaidrosies lielās politikas draudošais apvārsnis. Pārkrie-

votāji — tautskolu direktors Ruckis un viņa garā apdvestie
tautskolu inspektori pagaidām turpināja sagatavot ceļu pār-

veidotā rusifikācijas plāna realizēšanai. Cītīgi dibināja val-

dības skolas, ieveda no lekškrievijas guberņām ~īstus krie-

vu" skolotājus, aicināja pagastu valdes nodot savas skolas

~skolu tīklā" un aģitēja, kur vien spēja un varēja, par

krievu kultūras lielo nozīmi pie šejienes tautām. Sakarā ar

visu minēto tad arī stāvēja aprādītā latviešu preses un sa-

biedrības uzmanība un iespējamā pretdarbība.

Kauču, kā jau aprādīts, kurātors Prutčenko jau 1909.

gadā lūdza izglītības ministrijas piekrišanu atcelt Ļevšina

cirkulāru par mātes valodas lietošanu mūsu tautskolās, vi-

ņam šis darbs nebija jāizdara — to veica nākošais kurātors

Ščerbakovs. Bet iekāms aplūkojam Ļevšina cirkulāra lik-

teni un tos sarežģījumus, kas tādēļ izcēlās, jāapstājas pie

dažiem citiem, ciešos sakaros ar mūsu tautas izglītību stā-

vošiem jautājumiem.

XIV

1902. gada jūlijā un- augustā Valkas skolotāju semi-

nārs 1) no Rīgas pārcēlās uz Valmieru, kur novietojās jau-

najās, pietiekoši ērtās telpās, Semināra ielā 1. Līdz ar šo

pārcelšanos šo iestādi vispāri dēvēja par Valmieras sko-

lotāju semināru, kauču gan oficiālais nosaukums — „Val-
kas" tam palika līdz 1903. gadam.

Pārceļoties uz Valmieru, seminārs dabūja jaunu direk-

toru — Pēteri Adamovu, kas līdz tam bija Jelgavas rajona

tautskolu inspektors. Tas, salīdzinot ar Poļzinski, bija liels

ieguvums.

l ) Par Valkas semināra darbību Rīgā rakstīts IV grāmatā.
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Semināra eku galīgi izbūvēja tikai 1903. gada vasarā.

1902. g. rudenī seminārā vēlējās iestāties apm. 200

jaunekļu, no kuriem uzņēma tikai 40; pārējiem bija jā-
meklē citi izglītības ceļi.

1903. gadā izglītības ministrija nolēma skolotāju semi-

nārus pārvērst no trīsgadējiem četrklasīgos, pieliekot pie

līdzšinējām trim klasēm vienu apakšējo, resp. pie dažiem

semināriem agrāk saukto sagatavošanas klasi. Līdz ar to

mainījās arī stundu plāni. 1)

Tā kā direktors P. Adamovs bija patstāvīgs pedagogs

un necentās sav& darbībā vadīties tikai no pārkrievotāju

politikas, tad viņa laikā seminārā valdīja brīvāka un līdz

ar to ražīgāka darbība. Atzīmējams, ka viņa laikā nav

seminārā vajāta ne latviešu literātūra, ne avīzes, ne pat

„Dievs, svētī Latviju!" dziedāšana. Saprotams, ka līdz ar

direktora humānāko rīcību, arī skolotāji (piem., Chochlovs,

Lofins) palika „mierīgāki".

1905. gads tomēr arī Valmieras semināram nepagāja

secen
— nemiera gars arī te izpaudās dažādās nekārtībās.

Nelīdzējuši arī direktora Adamova norādījumi, lai prātīgākie
semināristi iespaido karstgalvjus. Seminārā nodibināta kāda

audzēkņu komiteja, kas oktobrī izstrādāja un iesniedza di-

rektoram petīciju,2) par kuru jau še minējām agrāk.

Šinī pašā laikā jau arī Valmieras seminārā bijis sociā-

listu pulciņš, kas rīkojies ar nelegālu literatūru, ko gla-

bājuši Valmieras Murovska dzirnavās. Uz sapulcēm gājuši

Pārgaujā. Tomēr tūdaļ semināristos bijuši arī sociālisma

mācību pretinieki. Grupēšanās dažkārt bijusi atklāta un

novedusi pat pie sadursmēm. Vienprātība bijusi tikai na-

cionālos jautājumos un šinī ziņā arī 1905. gada kustībā

pie semināristiem nebijis pretešķību.
1905.

g. oktobra sākumā nemiera kustība seminārā

pieauga, un tā laika vispārējā politiskā satrauktiba neļāva

skolu darbiem mierīgi ritēt. Audzēkņu komiteja padevās

*) Stundu plāns (tabula) atzīmēts IV grāmatā.
2) Skat. šeit 60. lpp. Jāpiezīmē, ka kāda Valmieras seminā-

ristu petīcija iesniegta jau 1905. g. pavasarī, bet direktors Adamovs

to saplēsis,
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vairāk uz revolūcijas ~taisīšanu", bet direktors Adamovs

centās glābt kā semināru, tā audzēkņus. Karstgalvīgākie

semināristi tomēr revolūcijā aizrāvās pārāk atklāti, kamdēļ
dažiem seminārs bija jāatstāj. 1906./7. mācības gadam sā-

koties, divi izslēgtie atkal seminārā uzņemti. Direktora

Adamova taktiskā rīcība sekmējusi semināra ievadīšanu at-

kal normālā gaitā, un gandrīz visi audzēkņi atmetuši revo-

lūcijas laika „parašas" un ķērušies pie mācībām. Daži sko-

lotāji pēc 1906. gada mainījušies un tas esot nācis seminā-

ram par labu.

Jau tūdaļ ar Adamova iecelšanu par Valkas-Valmieras

semināra direktoru (1902. g.), pārkrievotāji uz šo semināru

raudzījās ar šaubām. ~īsto krievu ļaužu" inspektori pirms

revolūcijas mēdza teikt, ka tas esot „latviešu seminārs",

jo tanī pat vāji mācot krievu valodu, bet daudz lasot lat-

viešu grāmatas. Un zīmīgi, ka, kauču gan Kuldīgas (Bal-

tijas) semināru policijas iestādes apsūdzēja par „sarkanu",

tautskolu inspektori to vairāk mīlēja — direktors Stracho-

vičs tanī tomēr neļaujot dziedāt ~Dievs, svētī Latviju". l)
Kad pārkrievotāji meklēja visādas vainas Ļevšina darbībā,

tad starp tām viena bija ari skolotāju seminārs Valmierā,

ko direktors Adamovs vadot pārāk liberālā garā, un attie-

cībās pret latviešiem esot pavisam piekāpīgs. Zināja stāstīt,

ka kurātors Ļevšins, gribēdams savu prestižu uzlabot, pie-

spiedis direktoru Adamovu aiziet pensijā, jo, pretēji pa-

radumam, liedzis viņam kādu lūgto atvaļinājumu. Kad Ada-

movs nomanījis arī Ļevšina nelabvēlību, 1907. g. vasarā

iesniedzis atlūgumos. Semināra audzēkņi, kas Adamovu ļoti

cienīja kā labu pedagogu un goda vīru, par šo pārmaiņu

ļoti uztraukušies un iemīļotā direktora aiziešanu stipri no-

žēlojuši.

Pētera Adamova vietā kurātors Ļevšins bija izraudzījis
Kurzemes tautskolu direktoru Aļekseju Pavlovu, matemā-

tikas zinību kandidātu. A. Pavlovs Valmieras semināra va-

dību uzņēmās 1907. g. 8. augustā un, 1907./8. mācības ga-

dam sākoties, šis jau dažmērā gados vecais vīrs nokļuvis
semināra atmosfērā, kas bijusi pilna ar nožēlām par P.

') Inspektora I. Šatalova spriedums. A. V.



Adamova aiziešanu. Semināristi pat pret jauniecelto direk-

toru uzsākuši slepenu ciņu, bet kad pie Pavlova nav neko

ļaunu novērojuši, tad izdarījuši atklātu direktora credo ~pārb-

audījumu". Tas noticis tādā veidā: semināristi, zinādami,

ka direktors nāks attiecīgā klasē, salikuši uz galdiem gan

latviešu grāmatas, avīzes un žurnālus, gan dažas krievu

grāmatas, starp kurām ari kādu Darvina darbu; gaidījuši,
ko nu direktors teiks. Izrādījies, ka nekādi bargi vārdi vai

pārmetumi nenākuši. Ari turpmāk neviens seminārists par

latviešu grāmatu lasīšanu neticis vajāts. Ar to A. Pavlova

prestižs bijis nodrošināts. Pedagoģikā jaunieceltais direktors

ienesis pat jaunākos virzienus un pētījumus. Pats esot

cītīgi gatavojies uz mācību stundām un labi mācījis peda-

goģiku un psicholoģiju. Kā vecāks vīrs un savā mUžā

daudz pārdzīvojis, Pavlovs bijis nervozs, bet labsirdīgs,

dažkārt pat pārāk palīdzīgs semināristiem-lūdzējiem. Tas

viss būtu labi, ja īstie pārkrievotāji, un starp tiem arī daži

semināra skolotāji, varētu mierīgi noskatīties saprātīgā un

lietišķa, bet pret audzēkņiem-latviešiem labvēlīgā direktora

Pavlova darbībā. Kā jau aprādīts, ar katru gadu atkal pie-

auga pārkrievošanas tendences. Krita ari kurātors Ļevšins,

un ar Prutčenko atnākšanu skolu politika jūtami mainījās.
To izmantojuši Pavlova darbības pretinieki un nosūdzējuši

veco direktoru jaunieceltam kuratoram. Prutčenko ieradies

Valmieras seminārā un izdarījis stingru reviziju, resp. iz-

ziņu. Kurātors pēc tam pārmetis Pavlovam semināristu ~izl-
aišanu" (~raspuščeņije"), stingrības trūkumu, dažas nepa-

reizības skolotāju attiecību kārtošanā v. t. t. Pārmetumi

bijuši tik asi, ka tie līdzinājušies ļoti bargam rājienam.
Vecais direktors tādu izturēšanos nav pieņēmis un tūdaļ
atlūdzies no amata. Tas noticis 1909. gada maijā un līdz

ar šī mācības gada beigām direktors Pavlovs nobeidzis

arī savas pedagoga gaitas — aizgājis pensijā. Semināristi

par Pavlova aiziešanu un kurātora Prutčenko rīcību bijuši
sašutuši un demonstrātivi nosūtījuši bijušam direktoram

atzinības un dziļas pateicības telegramu, kas, saprotams,

vecam pedagogam, šķiroties no iemīļotā darba, kauču ne-

daudz varēja būt par gandarījumu.
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Kurātors Prutčenko Valmieras semināram meklēja

~stingru" vadītāju un par tādu izraudzīja Kuldīgas semi-

nāra direktoru Feodoru Strachoviču, ko tad arī 1909. g.

1. jūlijā pārcēla uz Valmieru.1) F. Strachovičs bija vec-

puisis un — savāda parādība — viņš mīlēja skaistākos,

staltākos semināristus... To jau bija vērojuši Kuldīgā,

to vēroja Valmierā un pat vēlāk Tērbatā, — kad F. Stra-

choviču iecēla par direktoru turienas jaunnodibinātā sko-

lotāju institūtā. Sakarā ar to klīda nepatīkamas baumas,

kas ļoti kompromitēja šo stingro pārkrievotāju
Ar Strachoviča pārnākšanu Valmieras seminārā atjau-

tnojās jau it kā aizmirstais Poļzinska režīms, pie kam daž-

kārt vēl ļaunākā izpaudumā. F. Strachovičs labi saprata,

ka viņam Valmierā vēl vairāk, nekā Kuldīgā jāpiemērojas
tam virzienam, kādu sludināja lielākie pārkrievotāji. Izglī-

tību ieguvis garīgā akadēmijā un savus idejiskos sakarus

vienmēr uzturēdams ar visreakcionārākiem krievu ļaudīm,

Strachovičs viņa vadītā mācības iestādē necieta nekāda

veida „bnvdomāšanu". Ilgā direktora amatā — Kuldīgā

32 gadus — Strachovičs bija rutinēts administrators un arī

samērā labs metodiķis. Nevarējuši viņam pārmest ari dzī-

ves sīkumību. Dažkārt direktors izpalīdzējis semināristiem

arī ar maziem naudas aizdevumiem. Bet liela bija Stracho-

viča neiecietība pret latviešu nacionāliem centieniem, ļauna

pārkrievošanas kārība, kā arī uzkrītošais karjerisms, kas

šo direktoru semināristu vidū padarīja par nemīlamu, pat
nicināmu. Tikai tie semināristi, kas meklējās ar pielīšanu

direktoram gūt sev kādus labumus, vismaz ārīgi izrādīja,
ka viņi ciena savu „labdari".

Semināra audzēknis, skolotājs Jānis Vadzis,2) savās at-

miņās par Valmieras seminārā pavadītiem gadiem, pastāsta,
kādu „krievisku" uzrunu jaunuzņemtiem semināristiem, ko

1910. g. rudenī teicis direktors Strachovičs: ~Jums, kā nā-

košiem krievu skolotājiem, labi jāprot krievu valoda; krievu

valoda labi jāprot ne tikai runāt, bet tanī būs jāmāca sko-

1 ) nĻļbipKVAflpbl" 1909. CTp. 216.

2 ) Vēlāk ārsts Rīgā un Vidzemē. Viņa atmiņas par
semināru

glabājas manā krājumā. A. V.
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lās visi priekšmeti. Jums jāaizmirst latviešu valoda un

nevajaga ari mācīties citas valodas — vācu, franču, jo

valodu iemācīšanās prasa daudz laika un to tad jūs at-

rausiet krievu valodai. levērojiet, ka ja kādam jums bus

divnieks par krievu valodu, tam semināra durvis būs slēg-

tas. Dziedāt latviešu dziesmas, bet it īpaši „Dievs, svētī

Latviju", aizliegts — tā dumpīga dziesma, jo tādas Lat-

vijas nav. Kādreiz šejienes seminārā bijis direktors Cimze,

kas vilka uz vācu pusi; krieviem un jums vācu polītika

kaitīga. l)

Ja ar šādu uzrunu seminārā Strachovičs uzņēma jau-

nos audzēkņus, tad saprotama arī šī direktora vispārējā
krieviskā rīcība visā semināra dzīvē. Bet tas pats J. Vadzis

pastāsta tālāk .savās atmiņās, ka katrs jaunuzņemtais se-

minārists gan direktora vārdus licis ~aiz auss", — nevis,
lai tos pildītu, bet gan lai padomātu, kā labāk ar savu

izturēšanos piemānīt direktoru un skolotājus. Tā, lūk, bijusi
seminārstu „lieiākā gudrība". Strachovičs vervējis audzēk-

ņus krievus no Smoļenskas, Vitebskas un citām kaimiņu

guberņām. Latvieši no krieviem parasti turējušies atse-

višķi, lai gan ne jau visi krievi bijuši Strachovliča gara bērni.

Dažkārt pareizticīgie latvieši, direktora iespaidoti, turēju-

šies kopā ar krieviem, demonstratīvi nerunājuši latviski un

daži arī nepratuši latviski rakstīt, jo nereti pareizticīgo
skolās latviešu valodu nemācīja, vai mācīja visai vāji. Ļau-
nākais bijis tas, ka krievu un pareizticīgo latviešu vidu

atradušies „spiegi", kas direktoram un skolotājiem par

*) „Bbi khkt) 6yAyujie pyccKie yqHTeAH 4oa«hw xopomo 3HaTbh3mkt>

BeAHKofi PyccKofi AepataßM. Bw aoajkhm He TOAbKo roßopHTb no pyccKH,

ho BaM-b npHAeTCH no pyccKH bcb npeAMeTM bi> HaqaAbHwxT>

yHHAHUļaX'b. Bbl AOAJKHbI 3a6blTb CBOH MBCTHbIfI flSblK'b H He CA,BAyeT'b

H3ynaTb apyrie H3wkh — HBMeiļKiH, (ppaHijy3CKiH; H3yqeHie H3WKOBb Tpe-

6yen, mhoto BpeMeHH h qacTb BpeMeHH bm yKpa4eTe on> pyccKaro H3biKa.

Hmbhtc B'b BHAy, ecAH no pyccKOMy «3biKy KOMy 6y4eTb 2 — aah Toro

ABepH CeMHHapiH 6yAyTb 3aKpblTbl. rißTb AaTbIUICKIH nBCHH H oco6eHHo

„Dievs, svētī Latviju" He CABAyeT"b
— 3To 6yHTOBCKan hechh, h6o Ta-

Kofi AaTßin — H-BT-b. BbiAT> y Baci> KorAa-TO AnpeKTopii 3AtlUHefi ceMH-

pIH Ļļ,HM3OBCKiH, AaTMUITi), HO OH"b rHyAl> HtlVieiJKyK) nOAHTHKy. Ho AAH

PyCCKHX'b, KaKT> H AAH BaCb, HBMeiļKafl nOAHTHKa Bpa<KAc6HH ..."
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latviešiem-iuterāņiem pienesusi gan patiesas, gan melu zi-

ņas. Šīs ziņas dažkārt bijušas liktenīgas — apsūdzētie
semināristi pie pārcelšanas uz nākošu klasi un arī gala
eksāmeniem „izgāzti". Šādu „izgāšanu" labprāt praktizē-

jis krievu valodas skolotājs Sokolovskis, Strachoviča domu

biedrs. 1) „Es jūs salauzīšu, es jūs „izgāzīšu", es parūpē-

šos, lai jūs te nebūtu" —

2) tā Sokolovskis baidījis viņam

nepatīkamos latviešus. Lai no Sokolovska paglābtos, va-

jadzējis neganti ~zubrīt", jo vārdiska dzejoļu un literatūras

darbu izvilkumu atskaitīšana viņam ļoti patikusi, pie kam

arī viņš pats sevišķi daudz mācējis no galvas ~skaitīr".
Tādā kārtā semināristi pratuši citēt lielus gabalus no Go-

goļa, Puškina, Ļermontova, Aksākova v. c. darbiem. Ne

saturs bijis galvenais, bet vārdiska citēšana. Kad Soko-

lovskis pārcelts no semināra par tautskolu inspektoru uz

Keļču guberņu, latviešu semināristi tieši gavilējuši. Citus

krievu tautības skolotājus, piem., Ivanu Beļtjeņevu, semi-

nāristi pratuši „apcelt", t. ir zinādami dažas viņa rakstura

vājības, veikli tām pieskaņojuši savu rīcību. Beļtjeņeva sko-

pums semināristiem bijis dažkārt izdevīgs novērst viņa uz-

manību no audzēkņu ikdienišķā darba, kauču parunājot

par procentu procentēm, saimniecību ģimenē v. t. t. Ja

pratuši pret Beļtjeņevu, kas mācījis matemātiku, veikli iz-

turēties, tad varējuši arī mazāk zināt. Strachoviču, Soko-

lovski un Beļtjeņevu semināristi atmin kā lielākos pār-

krievošanas politikas veicinātājus. Šie trīs krievu ļaudis
arī bijuši tanī laikā semināra dzīves vadītāji un notei-

cēji. Vai tādos apstākļos par sevišķi uztraucošu parādību

varēja uzlūkot dažu semināra skolotāju-latviešu piespiesto

izturēšanos, — kad arī viņi izvairījās ar semināristiem sa-

runāties latviski. Tāpēc latviešu audzēkņi ar lielu sajūsmu

klausījušies mācītāja K. Kundziņa (tagadējā profesora) reli-

ģijas stundas, kas pie tam bijušas ne sausas, bet dzīvi-

noša gara spēka pilnas.

J ) K. Ozoliņš savā jau pieminētā apcerējumā atzīmē, ka daži

semināristi par Sokolovski tik Jauni nedomājuši. J. Vadzis Soko-

lovski apzīmē — ~BeAHKin hhkbh3htopi>".
2

) „H Bac-b coKpyuiy, h Bacb npoßaAio, h nocTapaiocb, hto6m bw

3Atcb He 6bIAH."



Tomēr arī pie visai stingrā Strachoviča režīma lat-

viešu semināristi nepakļāvās pārkrievotāju iespaidam, bet

auga diezgan spirgtā nacionālā garā: dzīvi interesējās par

latviešu ieterātūru, korespondēja latviešu laikrakstos, dze-

joja un vingrinājās rakstniecībā. Reaģējot uz pārkrievotāju

spiedienu, latvieši ciešāki sadevās rokās un nodibināja labas

„bursaku" savstarpējas attiecības. Nodot vai apsūdzēt

biedru-bursaku, uzlūkots par vislielāko kauna darbu, — saka

bijušais seminārists J. Vadzis. Jaunākos audzēkņus vecākie

centušies pieradināt pie seminārā valdošām tradicijām, 1)

starp kurām atzīmējamas dažas visai teicamas: ~Vari mā-

cīties un vajaga mācīties, bet ar skolotāju dotām gudrībām

tālu netiksi. Katram pašam jāstrādā, — ~Pats cīnies, domā,

spried un sver, pats esi kungs, pats 1 laimes durvis ver..."

Neaizmirsti, ka būsi latviešu skolotājs, tāpēc mācies savu

valodu, lasi savu literatūru". Katrs latvietis, kas centies

būt direktora Strachoviča un krievu skolotāju mīlulis —

uzlūkots gandrīz ar nicināšanu un tādam vairs nebija ne-

kādas uzticības.

Direktora Strachoviča režīms radījis un izveidojis se-

minārā īpatnas audzēkņu-bursaku dzīves un kārtības ne-

rakstītus noteikumus — ierašas, kas pārgājušas no klases

uz klasi, no izlaiduma uz izlaidumu. Dažas ierašas bijušas

puiciskas. Tā par varonību uzlūkota Strachoviča un krievu

popa augļu dārzā āboļul ~aptīrīšana", kurus tad kopīgi

apēduši. Tāpat puiciski bijuši daži triki ~Varžu purvā"

(krogu) pie Zvirbuļa tēva. Semināristi tanī laikā dažreiz

mēģinājuši atdarināt vai kombinēt saklausītos Tērbatas Uni-

versitātes studentu jokus un trikus. Kam bijis vairāk ener-

ģijas un dzīves prieka, tas nevarējis mierīgi iekļauties se-

mināra dažkārt nevajadzīgi radītā stingrā režīmā, kas nevis

derīgi audzinājis un garīgi veidojis nākošas tautskolotājus,
bet tos nomācis. Tādi semināristi vaļas brīžos sagudrojuši

J ) Semināristi pēc klasēm dabūjuši īpašus apzīmējumus: pirmās

(jaunākās) klases audzēkņi saukti par „fukšiem", otrās klases — „de-

seniekiem" (KOA6acHHKn), trešās — „studenti", ceturtā — brūtgāni"

(ateHHXH).
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„niķus un stiķus", par ko dažreiz arī saņēmuši Strachoviča

sodus.

Direktors Strachovičs jau Prutčenko, bet īpaši Ščer-

bakova laikā vērīgi klausījies, ko un kā grib priekšniecība.

Viņam bija zināms, ka izglītības ministrija gatavojas Rīgas

mācības apgabalā atvērt skolotāju institūtu, un Stra-

choviču esot ļoti viļinājis šīs iestādes direktora postenis.

Semināristi stāsta, ka Strachovičs ar gudru ziņu noslēpis

pat kāda nelegāla semināristu pulciņa atrašanu, lai līdz

ar to apslēptu arī domas, ka viņš nav pratis semināru pa-

pasargāt no nelegālas sociāldemokrātu darbības.

Strachovičs savu mērķi sasniedza — 1914. gadā viņu
iecēla par Tērbatas skolotāju institūta direktoru. Semi-

nārs viņa aiziešanu nenožēloja, lai gan arī ar jauno direk-

toru Pēteri Sļusarevski audzēkņi daudz neieguva, un Stra-

choviča režims turpinājās.

Direktoru Sļusarevski, kas uz Valmieru atnāca no Jeka-

terinoslavas guberņas, kur tas līdz tam darbojās tautskolu

inspektora amatā, semināra audzēkņi raksturo kā monar-

ķistu, pareizticības un slavisma stingru aizstāvi. Viņš cen-

ties Valmieras seminārā, cik vien tik iespējams, vairāk uz-

ņemt krievu tautības audzēkņus, kā arī visādi atbalstījis

pēdējo gaitas seminārā. Pēc monarķijas sabrukuma gan

arī Sļusarevskis mainījis savu izturēšanos un Sizraņā se-

mināristiem rādījis laipnāku seju.

1917./18. mācības gadu seminārs gan vēl uzsācis Val-

mierā, bet kara apstākļi neļāvuši darbiem ritēt mierīgā

gaitā. Jau 1916. gadā semināra mācības darbus pārcēla uz

Valmieras sieviešu ģimnāziju, kur bija jāstrādā pēcpusdienās.
Semināristi cieta arī citus trūkumus — naudas kursam

krītoties un pārtikas produktu dārdzībai ceļoties, seminā-

ristu uzturs ievērojami pasliktinājās. 1917. gada septembrī

pienāca rīkojums evakuēties uz Sizraņu (Simbirskas gub.).

Pirmais vagons ar semināra mantām un 17 audzēkņiem
4. septembrī izbrauca no Valmieras un nonāca Sizraņā
15. septembrī. Tāda bija tanī laikā satiksme. Ar tādām

pašām grūtībām uz jauno mitekli devās atlikušie semināra

„ešeloni". Līdz ar semināru uz Sizraņu aizbraukuši arī
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skolotāji-latvieši: K. Dreimanis, E. Zicāns, J. Mediņš, K.

Dūms. Mācības notika Sizraņas sieviešu ģimnāzijas telpās,

1918. gada pavasarī semināra kursu beidza 20 latvieši, 4

krievi, viens igaunis. 1918./19. m. g. iesākās vēl lielākas

grūtībās. 1918. g. oktobrī direktors Sļusarevskis aizgājis
līdzi čechu un baltgvardu karaspēkam, un semināra vadību

uzņēmies I. Beļtjeņevs. Mācības notikušas nekārtīgi, daudzi

audzēkņi izklīduši, tomēr kursa beigu apliecības saņēmuši

8 latvieši, 4 krievi un 1 igaunis. Ar 1919./20. m.g. sākumu

Valmieras seminārs beidza eksistēt, jo tapa pārveidots par

Sizraņas skolotāju sagatavošanas kursiem, bet 1920. gadā

vairāki bijušā semināra skolotāji atgriezās no šīm bēgļu

gaitām Latvijā, starp tiem arī daži krievi.

Valkas-Valmieras seminārs darbojies 25 gadus. To va-

dījuši sekojoši direktori: pirmais direktors Boriss Sciborskis

no 1894. g. 1. jol. līdz 1896. g. 10. sept., direktora v. i.

Pēteris Sambikins no 1896. g. 10. sept. līdz 1896. g. 2.

nov., direktors Pēteris Poļzinskis no 1896. g. 2. nov. līdz

1902. g. 20. febr., Pēteris Adamovs no 1902. g. 20. febr.

līdz 1907. g. 8. aug., Aļeksejs Pavlovs no 1907. g. 8. aug.

līdz 1909. g. 5. jūlijam, Feodors Strachovičs no 1909. g. 5.

jūlija līdz 1914. g.T. jūlijam, Pēteris Sļusarevskis no 1914. g.

1. jūlija līdz 1918. g. oktobrim un Ivans Beļtjeņevs no

1918. g. oktobra līdz semināra likvidācijai 1919. g. 1. jū-

lijam.
25 gadu darbības laikā Valkas-Valmieras seminārs pie-

šķīris tautskolas skolotāja tiesības 5201) audzēkņiem, bet

200 audzēkņi dažādu iemestu dēļ nav kursu beiguši. No

kursu beigušiem 426 (820/0 ) latvieši, 48 krievi, 45 igauņi,
1 mazkrievs.

Seminārā iegūtās zināšanas devušas audzēkņiem pa-

matu tālākai izglītībai, un ievērojams skaits Valmieras

semināra audzēkņu vēlāk ieguvuši gatavības apliecības, gal-

venā kārtā eksterņu pārbaudījumos. Skolotāju institūtos

iestājušies 26 audzēkņi, mājskolotāju, augstākās tautskolas

un vēlāk arī vidusskolu skolotāju tiesības, izturot attie-

cīgus pārbaudījumus, ieguvuši 42 audzēkņi, kara skolas bei-

l ) Cimzes skolotāju seminārā kursu beiguši 508 audzēkņi.

li)



guši 62, kara inženieru skolu 1, kara juridiskos kursus

2, mērnieku skolas 8, konservatorijas 10, izglītību da-

žādās augstskolās turpinājuši 114 audzēkņi, no kuriem lie-

lākā daļa ieguvusi attiecīgu zinātnisko grādu. Tas pie-

rāda, ka seminārs bijis arī sagatavošanas iestāde turpmākai

izglītībai. 283 audzēkņi tomēr visu mūžu palikuši uzticīgi

pedagoga darbam. Jāpiezīmē vēl, ka vairāki šī semināra

audzēkņi dzīvē sasnieguši ievērojamu valsts un
sabiedriska

darba stāvokli: bijuši ministri, sUtņi, ģenerāļi, likumdošanas

iestāžu locekļi, departamenta direktori, ģimnāziju skolo-

tāji, institūtu vadītāji, pilsētu galvas v. t. t. 1) No semināris-

tiem cēlušies arī daži latviešu rakstnieki: Fricis Bārda,

Antons Austriņš, Augusts Bračs v. c.

Tā, kauču gan šis seminārs radīts pārkrievošanas poli-
tikas veicināšanai, viņš galu galā devis daudzus un spēcīgus

darbiniekus brīvai Latvijai. 2 )

XV

Latviešu skolu vēstūres ceturtā grāmatā ieskatījāmies

Kuldīgas (Baltijas) skolotāju semināra darbībā līdz 1905.

gada revolucionāriem notikumiem, kas šinī seminārā pa-

rādījās spilgtāki nekā Valmierā. Direktora Strachoviča re-

žīms bija nevis mazinājis un ierobežojis nemiera garu,

bet gan to uzkurinājis. Strachoviča rīcībai par upuri bija

jāatdod semināristu iemīļotais skolotājs Līcītis, ko 1906. g.

janvāra pirmās dienās izsūtīja no Baltijas. Tomēr ar to

valdība negribējusi apmierināties un, sakarā ar vācu muiž-

niecības apsūdzībām, bija ierosināts šo semināru pavisam

slēgt. 3 ) Direktoram Strachovičam, kā viņš pats to kādā

runā apgalvojis,1) vajadzējis daudz taisnoties un rūpēties,

1 ) Skat. Valmieras (Valkas) skolotāju semināra audzēkņi

1894.—1919. Vēsturiski un biogrāfiski materiāli, 1906, g.
2

) IV, 450—458, lpp.
3) TKvpHaATj ceKpeTHbKTj hcxo4hujhxt> 6yMai"b rionemuTeAH Phjkck.

yqe6H .
oKPyra JS6 333 II (31. i 1905.). (IVA)
4) „Jaunā Dienas Lapa" 1909. 191. num. (ziņojums no Kul-

dīgas).
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lai viņa darbību pavisam nenotiesātu un ļautu semināram

arī turpmāk strādāt. Viņam pat vajadzējis uz Pēterpili vērst

savus lūgumus un tikai tad šī iestāde „amnestēta". Tomēr

1906. gads bijis drūms: pirmā pusgadā darbojusies vienīgi

vecākā, resp. absolventu klase, citas klases nemieru kustī-

bas dēļ bijušas slēgtas — audzēkņi izklīduši un nebijis arī

zināms, cik no viņiem un kad seminārā atgriezīsies.

1906./7. mācības gads uzsākts ar kādiem 60 audzēkņiem,
bet vēlāk daži pienākuši klāt, tā ka uz 1. janv. 1907. g.

seminārā mācījušies 75 skolēni. 1) 1906./7. m. g. absolventu

klases nav nemaz bijis, jo 111 klases audzēkņi atstāti tanī

pašā klasē otru gadu. Savā ziņojumā kuratoram par 1907.

gadu Strachovičs apgalvo, ka dzīve seminārā jau labi iegā-

jusi, darba gaitas mierīgas un, gadu noslēdzot, par uzveša-

nos visiem semināristiem esot 5. Reti kādam audzēknim

vajadzējis izteikt piezīmi par nokavēšanos uz lūgšanu v. t. t.

Vēl vairāk apmierināts direktors Strachovičs ar nā-

košo
— 1908. gadu, jo ziņojumā kuratoram3 raksta, ka

sekmīgi kursu beiguši (1908. g. pavasarī) 21 audzēknis,

bet šī paša gada rudenī lūgumus par iestāšanos seminārā

iesnieguši 102, pārbaudījumus izturējuši 50, bet uzņemti

39, no kuriem 16 uz kroņa rēķina. Uz 1908. g. 1. janvāri
seminārā bijuši 108 audzēkņi, bet uz 1. janvāri 1909. g.

seminārā 145 audzēkņi; vairāk nevarot novietot. F. Stra-

chovičs 1908. gadu šai ziņojumā apzīmē par laimīgu un

sekmīgu. Sevišķu vērību piegriezusi krievu valodas pil-

nīgai iemācīšanai, pie kam šī prasība ievērota visu priekš-

metu stundās, jo par apmierinošām atzītas tikai tās atbil-

des, kas dotas pareizā krievu valodā. Sestdienu vakaros

semināristiem iekārtotas krievu literatūras stundas, kurās

skolotāji audzēkņus ievadījuši labāko krievu rakstnieku dar-

bu izpratnē. Dažkārt šos vakaros arī dziedātas attiecīgas

krievu patriotiskas dziesmas. lekārtots orķestris un bala-

laiku koris. Seminārs cenšoties audzēkņiem dot ne dziļu,

1 ) KaHijeA. noneHHT. Phjk. yne6H. oKpyra «ĪV» 64. 1907. r

(IVA.)
2) Ibid.

3) Ibid. par 1908. g.
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bet pēc' iespējas enciklopēdisku izglītību, kāda esot no-

derīga nākošiem tautskolotājiem. Semināra uzdevumu Stra-

chovičs formulē tā: „Jāsagatavo Baltijas tautskolām krievu

skolotāji". l) Vispāri 1908. gada pārskatā, kas iesniegts

1909. gada sākumā, F. Strachovičs uzkrītošā kārtā izraksta

semināram uzslavu un, redzams, grib reabilitēt savu agrāko

darbību, kad par šo semināru mācības apgabalā nemitējās

sūdzības, bet pašā seminārā netrūka incidentu.

1909. g. pavasarī kursu beidza 23 audzēkņi, bet tas

F. Strachoviča laikā bija pēdējais izlaidums, jo šī gada

jūlijā, kā jau agrāk atzīmējām, viņu pārcēla tādā pat

amatā uz Valmieras skolotāju semināru.

16. augustā jaunieceltais Kuldīgas semināra direktors

Konstantīns Carikovs rīkoja Strachovičam atvadīšanās va-

karu, un šis vakars esot izvērties kā par bijušā direktora

slavināšanas, tā necienīšanas gadījumu. Pats F. Stracho-

vičs garākā runā pastāstījis par savu 32 gadus ilgu Kuldīgas

(Baltijas) sk. semināra vadīšanas laiku. Esot bijušas visā-

das grūtības. Dažkārt viņu apvainojuši, ka piekopjot se-

mināra dzīvē spiegošanas sistēmu. Tas esot nepatiesība.

Daudzkārtējie pārmetumi par spiegiem cēlušies no dažu

„audzēkņu greizsirdības" (! A. V.) pret tiem, kam viņš —

Strachovičs — parādījis savu labvēlību šo audzēkņu per-

sonīgu īpašību dēļ... Tālāk Strachovičs pastāstījis par

1905./6. m. g. notikumiem, ka semināru gribējuši pavisam

slēgt un kā viņam ar lielām grūtībām izdevies to aiz-

stāvēt. Jaunieceltais direktors K. Carikovs pastāstījis, ka

līdzšinējo direktoru pārceļot uz Valmieras skolotāju semi-

nāru, lai viņš tanī iegrozītu tādu pat „priekšzīmīgu"
kārtību 2) kā Kuldīgas seminārā. Ar kādu nolūku Carikovs

kas savā darbībā nav akceptējis Strachoviča darba meto-

des, teicis šo ~uzslavu" — nav zināms, bet kāda seminā-

ristu grupa esot pret šo uzslavu un Strachoviča rīcību

reaģējusi ar kāda nicinoša raksta piesūtīšanu Stracho-

') „ripHroTOßAeHie pyccKHXT> yqHTeAefi bt> Hapo4HMH yqHAHiua IlpH-
6aATificKaro Kpaa."

2) „Jaunā Dienas Lapa" 1909. g. 191. num.
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vičam, kurā bijušam direktoram pateicības vietā izteikti

zaimi- Drīz pēc tam „Jaunā Dienas Lapā" 1) parādījās kāds

Kuldīgas seminārista raksts: ~Iz Baltijas skolotāju semināra

nesenās pagātnes", kas pauda par Strachoviča bijušo dar-

bību tikai sliktu. Direktors mācījis 111 un IV klasē peda-

goģiju, pie kam gandrīz neviena stunda nepagājusi bez

pieskaršanās seksuāliem jautājumiem. Stra-

chovičs šos jautājumus nav atrisinājis no atturības viedokļa,
bet gan tā, ka ja ne tieši, tad indirekti pamudinājis audzēk-

ņus uz vaļībām šinīs lietās. Rakstītājs no tam secina arī

dažu skolotāju nepiederīgu izturēšanos seksuālā dzīvē, pie-
min arī hunchenismu.2) Direktors Strachovičs bijis īsts

rusifikātors — viņš stingri aizliedzis audzēkņiem runāt lat-

viski, lasīt laikrakstus, dziedāt latviešu dziesmas, atskaitot

vienīgi garīgos meldiņus. Ja kāds audzēknis (īpaši Stra-

choviča darbības pēdējos gados) pieķerts pie šāda ,ne-

darba", tad viņam seminārā vairs nebijis iespējams palikt.

Disciplinārā iekārta seminārā bijusi ļoti stingra: pēc pus-

sešiem audzēkņi nav laisti uz ielas; tāpat stingri sekots,

vai semināristi nemeklē kādu sabiedrību- ārpus semināra.

Lai direktoram visi semināristu soļi būtu zināmi, iekārtota

īpaša ~uzraugu" sistēma. 3) Visus 32 gadus Strachovičs ar

savu darbību centies audzēkņos nomākt cilvēka pašcieņu,

tā audzinādams nevis savam darbam apzinīgus skolotājus,
bet amatniekus. Pēdējos gados Strachovičs centies semi-

nārā pievilkt, cik vien iespējams, krievu tautības jau-

nekļus.

Tā liecina šī raksta autors. Atstāstījām tikai rakstu-

rīgāko un to, kas pastiprina jau agrāk aprādīto šīs iestā-

des iekārtu un garu Strachoviča laikā. Kas zīmējas uz

1 ) 1909. g. 240. num.

2 ) Šis apzīmējums cēlās no skolotāja Hunchena vārda, ko at-

klāti apvainoja sakaros ar viņa skolniecēm, pie kam H. aizbēga uz

ārzemēm, un tā šī skolotājiem nepatīkamā lieta nedabūja tuvāku

tiesas izmeklēšanu.

3) Kauču gan Strachovīčs, kā redzējām, to noliedza, daudzi

Kuldīgas un vēlāk arī Valmieras semināristi šādas sistēmas uzturē-

šanu apliecina.
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šī semināra pārkrievošanas nolūkiem, to, kā jau pieminēts,
noteikti apliecina arī pats Strachovičs sava 1908. gada

pārskatā — „semināra uzdevums esot izaudzināt krievu

skolotājus". Tā tad semināristi-latvieši jāpataisa par krievu

skolotājiem. Jau šāda iedomība vien liecina par kārtību,

kādai šinī laikā vajadzēja valdīt Kuldīgas skolotāju semi-

nārā.

Kad latviešu presē parādījās Strachoviča darbības ne-

gatīvi raksturojumi, „Rižskij Vestņ." steidzās aizstāvēt pār-

krievošanas politikas cīnītāju. 1) Baltijas (Kuldīgas) skolotāju

seminārā esot mācījušies kādi 900 audzēkņi, tā tad semi-

nāram bijusi liela piekrišana. Seminārs esot iekārtots lauk-

skolu skolotāju sagatavošanai, bet ne latviešu rakstnieku

audzināšanai. Katram esot zināms, cik vietējie iedzīvotāji
esot nespējīgi iemācīties svešas valodas, to starpā it se-

višķi valsts valodu (pavisam nepareizs apgalvojums A. V.),

tāpēc esot pareizi, ka seminārā audzēkņus stingri pietu-

rot krievu valodas iemācīšanā, pavisam neievērojot un pat

noliedzot latviešu valodu. Vācijā leiši un poļi visai pama-

tīgi iemācoties vācu valodu, jo tur esot noorganizēta stingra
audzināšanas sistēma.

Šis ~Rižsk. Vestņ." raksts deva „Jaunai Dienas Lapai"
iemeslu vēl reiz atgriezties pie minētā semināra darbības.

Latviešu avīze raksta: 2) ~Visa šī „Rižsk. Vestņ." atsauksme

rāda, ar cik lielu aklību un nesaprašanu mēdz būt apbal-
voti šādi šovinisti". Priecājoties par poļu un leišu pārvā-

cošanu un drīz vien ar prieku rakstīšot par slavu tautu

pārvācošanu Austro-Ungārijā. Citādi ~Rižsk. Vestņ." uz-

skati „ir tik naivi, ka tos pavisam nebūtu vērts pieminēt,
bet uz tiem ir no svara aizrādīt sakarā ar vispār novērojamo
šovinisma pieaugumu krievu sabiedrības reakcionārajā un

konservatīvā daļā. „Šī šovinisma pieaugšana, cik redzams,

nepaliek bez iespaida arī uz valdības politiku, kura varētu

vel vairāk nekā līdz šim griezties uz cittautībnieku iero-

bežošanas pusi".

') 1909. g. 20. oktobra num.

2) Ibid. 22. okt. numurā.
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Tādā kārtā direktora Strachoviča šķiršanās no Kuldīgas

skolotāju semināra izvērtās par šī iedomīgā un krasā pār-

krievotāja darbības nokritizēšanu, bet arī visas pārkrie-

vošanas polītikas novērtēšanu. Varam gan iedomāties, ar

kādu prestižu F. Strachovičs uzņēma Valmieras skolotāju

semināra vadību, jo raksti avīzēs taču nepalika noslēpums

arī abu semināru audzēkņiem. Tāpēc F. Strachoviča uz-

ņemšana, kā jau minējām, Valmierā bija vairāk kā vēsa,

pat nicinoša.

Sākot ar 1909. gada 5. jūliju Kuldīgas semināra va-

dību uzņēmās K. Carikovs, kas līdz tam darbojās Rīgas

Nikolaja ģimnāzijā. Seminārā notika arī dažas skolotāju

maiņas: 1) K. Dreimaņa vietā nāca A. Okončenko no Slo-

kas, bet V. Karpova vietā E. Patrickis no Rīgas. Ar jaun-

iecelto direktoru Kuldīgas seminārs uz neilgu laiku ieguva

saprātīgu vadītāju. K. Carikovs nav izrādījis ne strupas

pārkrievošanas, ne arī nevajadzīgas bardzības tendences.

1909. g. rudenī seminārā no jauna uzņemti 39 audzēkņi.
1909. gada pārskatā2) K. Carikovs ziņo kuratoram, ka darbi

ritējuši labā kārtībā. Stiprāki sodi seminārā nav lietoti.

Trim audzēkņiem pamazināta atzīme par uzvešanos, jo nav

ievērojuši noteikumus par atvaļinājumiem. Lasot daudz

krievu literatūru. Dažus vakarus nodarbojušies ar astro-

nomisko parādību noskaidrošanu, jo semināram esot savs

teleskops. Trūcīgo audzēkņu atbalstīšanai sarīkots muzi-

kāli-lilterārisks vakars. Pie semināra jau no 1896. g. dar-

bojoties Trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība, 3 ) tikai tās

darbība līdz šim neesot bijusi žirgta. Pastāvot arī kāds J.

Samarina kapitāls, kas pieaudzis jau pāri 2000 rbļ., bet

tā izlietošana bijusi apgrūtināta. 1909. gadā rudenī semi-

nāru inspicējis kurātors Prutčenko, bet gada pārskatā nav

nekas atzīmēts par šīs revizijas rezultātiem.

1910. gadā notika semināra 40 gadu darbības jubilejas

atzīmējums. Seminārā 124 audzēkņi (I kl. 30, II — 38,
111 — 30, IV — 26). Pavasarī kursu beiguši 24, rudenī

M „Lļ,HpKyAHpbl" 1909. r.

-) KaHiļ. nonei. Phjkck. yqe6H. oKpyra JV° 64- 1909. r. (IVA)
') OGujeCTBO BCnOMOLĻieCTBOBaHifI Hy>KAa!OIļļHMCH BOCnHTaHHHKaMTj.
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I kl. iestājušies 30 (bija pieteikušies 90). Gada pārskatā 1)

K. Carikovs ziņo, ka darbi seminārā joprojām ritējuši ne-

traucēti. Audzēkņu uzvešanās nevainojama, tikai vienam

uzvešanās apzīmēta ar 4. Semināristi skolotāju pavadībā

bijuši Rīgā ķeizara sagaidīšanas dienās. Rādās, viss kār-

tībā. Tomēr zīmīga šinī gadā bijusi seminārā mācības

apgabala inspektora Bukovicka piepeša revizija, pēc kuras

tūdaļ klīdušas valodas, ka pārkrievotāji neesot apmierināti

ar Carikova darbību. Skaidrs, ka pieaugošais nodoms atkal

uzsākt stingrāku pārkrievošanu, nav bijis savienojams ar

Carikova vairāk pedagoģisko, ne politisko rīcību. Bau-

mām izrādījās pamats. Direktors Carikovs novadīja semi-

nāru tikai līdz 1910./11. mācības gada beigām, bet 1911.

g. 24. augustā nodeva šīs iestādes vadību skolotājam N.

Veselovskam, kas direktora pienākumus izpildīja līdz 1911.

g. 31. decembrim. K. Carikovs līdz ar to šķīrās arī no

Rīgas mācības apgabala. 2) Par direktoru Kuldīgas semi-

nāram Prutčenko izvēlējās Rēveles ģimnāzijas skolotāju Jev-

lampiju Ņikoļski, kas semināra vadību uzņēmās ar 1912.

gada 1. janvāri.

J. Nikoļskis ārīgi savu darbību uzsāka ļoti enerģiski.
Pirmais darbs — izstrādāja instrukciju audzēkņiem un sko-

lotājiem. Tā laika semināra dzīves kārtības raksturošanai

atzīmēsim no instrukcijas audzēkņiem sekojošo:

7 rītā jāceļas,
7.30 — lūgšana,
8 — sākās mācību stundas (katra 45 min.),
2 — pusdiena,

2—3 — atpūta,

3—4.30 — dziedāšana, muziķa, rokdarbi,
4.30—5 — atpūta,
5 — tēja,
5.30—8.30 — sagatavo mācības,

8.30 — vakariņas, pēc kam vakara lūgšana,

*) Ibib. 1910. g.
2) To pašu darīja arī vairāki citi krievu pedagogi, kas negri-

bēja strādāt nepedagoģisko pārkrievošanas darbu. Carikovs aizgāja
uz Kanatopas ģimnāziju par direktoru.
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10 — jāiet gulēt,

11 — visiem jābūt gultā.

11. pants noteica, ka aizliegts apmeklēt klubus, mas-

karādes v. t. t.

17. pants — no semināra atļauts iziet ar direktora at-

ļauju.

Dežurējošam skolotājam jāierodas seminārā pīkst. 7

rītā un jāpaliek līdz 11 vakarā. Atstājot dežūru, jāpārliecinā-

jas, vai visi semināristi patiesi guļamās telpās un pēc tam

jāsastāda dienas pārskats, atzīmējot tanī visus svarīgākos

notikumus.

Direktora Ņikoļska rīcībā tomēr nebijis vajadzīgā takta

un mēra, kamdēļ arī tūdaļ bijis sajūtams, ka aizgājušam
direktoram Carikovam nav dots īsts vietnieks. Sākušās no

jauna rīvēšanās. Jau 1912. g. 13. jūlijā ,Jaunā Dienas

Lapā" iespiests raksts — „Apstākļi Kuldīgas seminārā",

kas visai asi vērsts pret direktora Ņikoļska rīcību... „Līdz

ar Ņikoļska atnākšanu apstākļi seminārā grozījušies uz

slikto pusi. Pie Carikova semināristi varējuši pieliet kā

pie tēva, bet ar Ņikoļski baidoties runāt. Aizliegts lasīt

latviešu laikrakstus — arī „Latviju" un „Dzimtenes Vēst-

nesi". Atjaunota Strachoviča laika ~uzraugu sistēma" un

tā izrādoties, ka direktors zinot visu, kas notiekot starp

semināristiem, pat to, kas runāts visšaurākā audzēkņu grupā.

Par niecīgiem pārkāpumiem bargi jo bargi sodot. 1912. g.

pavasarī četri absolventu klases audzēkņi nav dabūjuši diplo-
mu. Visvairāk Ņikoļskis nīstot trešo klasi, kurā astoņiem

audzēkņiem atņemtas stipendijas, bet četri izslēgti, pie kam

izslēgšana paziņota caur policiju, un — kad šie audzēkņi

jau bijuši savu vecāku mājās. Direktors personīgi „ķerot"

semināristus alus bodēs, bet audzēkņiem bieži esot pavi-

sam drūms noskaņojums, tā ka sakot: „lemet, jaunekli,

mūsu laiki sūri, grūti! lemet — sāpes mazāk jūti!"

Ja ari šāds seminārista raksts latviešu avīzei nebija
īsti korekts un savaldīgs, tomēr Kuldīgas semināra dzīvei

direktora Ņikoļska laikā viņš raksturīgs. K. Carikova darbs

bija anulēts, bet jaunuzsāktais netaktiski ievadīts. Sākās

atkal sūdzības mācības apgabala valdē.
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Direktors Ņikoļskis kuratoram iesniedzis tikai vienu

pārskatu — par 1912. gadu. No ziņojuma redzam, ka

seminārā 99 audzēkņi. No tiem 63 latvieši, 36 krievi. I kl.

25, II — 22, 111 — 31, IV — 21. Tā tad audzēkņu sama-

zināšanās. Viena audzēkņa mācīšana izmaksājusi gadā 167

rbļ. 28 kap., bet uzturs pansijā — 137 rbļ. 25 kap. Trūcīgo

audzēkņu pabalstīšanai biedrība piešķīrusi 28 audzēkņiem

kopsumā 252 rubļus pabalsta. No J. Samarina fonda pa-

balsts, resp. stipendija, nav nevienam piešķirts, jo neesot

bijis audzēkņa, kas cienīgs to saņemt (? A. V.). Direktors

Ņikoļskis pārskatā raksta: „Baltijas skolotāju semināra uz-

devums sagatavot tautskolām skolotājus, kas noderīgi Bal-

tijas ciešai savienošanai vienā Krievijas valsts ķermenī". 1)

Semināristi daudz lasot krievu literatūru. Dzīve internātā

esot vienmuļīga, ar ko varbūt izskaidrojams, ka seminjāristi

dažkārt meklējot izdevību lietot alkoholu.

Kurātors Sčerbakovs, kā izrādījās, pavisam nebija ap-

mierināts ar Ņikoļska darbību, jo kādā ziņojumā izglītības
ministram2) raksta: „Slikta audzēkņu uzvešanās, pat žūpo-

šana, rupjības, spītība, kaitīga virziena avīžu un žurnālu

lasīšana novedusi pie dažu semināristu izslēgšanas no ie-

stādes. 3 )

J. Ņikoļskis tā ari 1913. gadā, pavasara darbiem bei-

dzoties un 20 abiturientus izlaižot, izbeidza savu Kuldīgas
semināra direktora darbību un arī atstāja Rīgas mācības

apgabalu. l )

Tagad kurātors Sčerbakovs uz Kuldīgu aicināja savu

paziņu no Taurijas guberņas — tautskolu inspektoru Pāvilu

Pamfilovu, kas beidzis garīgās akadēmijas kursu. Minētā

1 ) npH6aATiScKaH yqHTeAbcKaa ceMHHapiH CBoefi 3aAaqeS MMterb

npnroTOßHTb yqHTeAeft HaqaAbHbix-b iukoatj, MoryujHxi> rkc-

HOMy npio6uļeHiK> FIpH6aATiHCKaro Kpaa kt> e4HHOMy rocyAapcTßeHHOMy

i"BAy Poccin.

2) KaHij. noneq. Phjkck. yqe6H. OKpyra A? 243. (1913-/14. r.)
(IVA)

!) riAoxoe noßeAeHie yqaiijHXCfl, Aaaie nbHHCTBo, rpy6ocTb, 4ep3KiH

bwxoakh, MTeHie ra3erb h JKypHaAOB"b BpeAHaro HanpaßAeHiH, hto npH-

BeAO KT> yBOAHeHiIO HBKOTOpbIX'b yMeHHKOBb H3T> CCMHHapiH.

4) „I>pKyAapbi" 1913. 284. lpp.
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ziņojumā izglītības ministram Kasso par Ņikoļski jau at-

rodam Ščerbakova uzslavu Pamfilovam. P. Pamfilovs semi-

nāra direktora amatā tapa iecelts 1913. gada 1. au-

gustā, 1) bet viņa atbraukšana no Jaltas nokavējusies.

Direktors Pamfilovs semināra 1913. gada pārskatā ziņo
kuratoram par agrāko semināra vadību gandrīz tikai sliktu. 2)

Materiālā ziņā seminārs esot visai bēdīgā stāvoklī. Ņi-

koļskis esot viegli tērējis, maz taupījis. Semināra inventārs

esot briesmīgā 3) stāvoklī. Klases mēbeles jau daudzus ga-

dus maitātas un šo maitāšanu audzinātāji it kā ignorējuši.

Klases soli-galdi veci un nederīgi. Internāta mēbeles vai

visas — grabažas, bēdīgi uz tām paskatīties. Semināra tel-

pas pavisam nepiemērotas mācības iestādei ar internātu.

Dzīvokļi ar noplīsušām tapetēm un vecām nekrāsotām grī-

dām. Ari par skolotājiem Pamfilovs dod negatīvas atsauks-

mes — neveicot savus pienākumus kā vajadzētu. Uzslavē

tikai popu N. Pjatņicki, kas reliģiskā audzināšanā daudz

darot. Semināristi latvieši vāji, īpaši krievu valodā — ne-

spējot pietiekoši izteikties, bieži kļudoties vārdu uzsvē-

rumos.
4 ) Visumā tā bija ļoti barga semināra līdzšinējās

darbības un iekārtas kritika. Pārskatā arī šādas faktiskas

ziņas: seminārā uz 1. janvāri 1914. gadu 101 audzēknis,
kas pa klasēm sadalījušies: I kl. 25, II — 27, 111 — 20,
IV — 29. 1913. gada rudenī iestāšanās pārbaudījumus
turējuši 64, bet uzņemti 24, no kuriem 13 uz kroņa rēķina.
Semināristu uzvešanās bijusi jau labāka kā iepriekšējā mā-

cības gadā. 1913. gada beigās uzvešanās visiem apzīmēta

ar 5. Viens audzēknis Ž. izslēgts par „nepiederīgu domu

virzienu", 5) daži audzēkņi sodīti par avīzes „Pravda" lasī-

šanu. Šis nesvarīgās parādības tomēr nevarot samaitāt

(isporķiķ) skolēnu labo uzvešanos. Jāatzīmē, ka kurātors

šinī vietā pielicis lielu jautāšanas zīmi.

*) Ibid. 438. lpp.
-') KaHiļ. noneM. Phjkck. yqe6H. oKpyra CV? 64. (1913. r.)

(IVA.)
3) „■ ..

Bb y)KaCHOM'b nOAOJKeHIH."

J) „. . . B-b y4apeHl'jixTD".
5) „3a HenoAo6aioiļjee HanpaAeHie mmcach

..

."



Kurātors Ščerbakovs savā kopziņojumā par seminā-

riem izglītības ministram tomēr uzslavējis Pamfilovu un

visu vainu uzkrāvis Ņikoļskam. Solās ari mainīt Kuldīgas

seminārā dažus skolotājus.

Savā darbībā direktors Pamfilovs pavisam neizrādījās
tik lielisks semināra vadītājs, cik varens viņš bija agrāko

semināra direktoru nokritizētājs. Ja ari vēlāk daļa no se-

mināru piemeklējušām grūtībām jāliek uz 1914. gadā ie-

sākušos karu, tad tomēr, kā to apliecina vairāki semināra

audzēkņi un arī bijušais šīs iestādes ilggadīgais skolotājs

Zandbergs,l) Pamfilovs bijis vairāk skaistu vārdu runātājs,

ne labu darbu darītājs. Daži semināra audzēkņi par Pam-

filova morāliskām īpašībām nodevuši pavisam sliktu liecību

— bijis nenosvērts raksturā un viltīgs darbībā.

Tā karš un arī direktors Pamfilovs 1914./15. m. g.

Kuldīgas semināram atnesis ievērojamu grūtību laiku. 1915.

gadā bija jāizdara semināra evakuācija, 2 ) un ar Pamfilova

īpatno „gādību" semināru pārcēla uz tālo Čistopoli pie
Kamas upes (Kazaņas guberņā).

Nemiers pret direktoru Pamfilovu, kas jau parādījās

Kuldīgā, asi izpaudās Čistopolē — direktoru apvainoja paJ
kriminālā noziegumā. Notika izmeklēšana (gan no revolū-

cijas laika iestādēm). Pamfilovu pagaidām atstādināja no

amata un par pagaidu direktoru iecēla latvieti — skolotāju

Zandbergu. Seminārs Čistopolē turpināja darbu līdz 1919.

gadam, kad viņu, tāpat kā Valmieras semināru, Padomju
Krievijas valdība likvidēja.

Baltijas (Kuldīgas) skolotāju semināra gaitās iezīmē-

jušies gandrīz 50 darbības gadi — Rīgā, Kuldīgā, Čistopolē.
Šī skolotāju sagatavošanas iestāde devusi izglītību apmēram
1600 jaunekļiem,3) bet tautskolotāju tiesības 47 izlaidumos
še ieguvuši apmēram 1000 audzēkņi, lielu lielais vairums

latviešu.

Nav noliedzams, ka Baltijas skolotāju seminārā guvuši

x ) Zandberga atmiņas manā krājumā. A. V.
2

) 1915. gadā, pie pirmā vācu iebrukuma, Pamfilovs kājām
bēdzis prom no Kuldīgas.

3) „Izgl. Minist. Mēnešraksts" 1937. g. 1. num. 82. ipp.
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izglītību daudzi sociāldemokrātu partijas darbinieki, starp

kuriem daži skolotāju kreisajās organizācijās nostājās va-

došās vietās. To vēlāk apliecināja arī šīs partijas orgāns

„Sociāldemokrats", kas 1925. gadā (158. num.) par šo

semināru rakstīja: „Latvijas sociāldemokrātiskā kustībā go-

dam piemināma iestāde", pie kam atzīmēja vairākus Bal-

tijas skolotāju semināra bijušos audzēkņus kā ievērojamus
sociālisma ideju veicinātājus. Tomēr līdztekus šādam pa-

tiesam apliecinājumam jāatzīmē, ka ievērojams skaits šī

semināra audzēkņu bijuši pat redzami nacionālisti un čakli

darbinieki nacionālo skolotāju organizācijās, bet daži tā

laika skolotāji sociāldemokrāti arī pielikuši savas rokas

un prātu Latvijas valsts izveidošanas darbā. Cīņā pret pār-

krievošanas politiku kuldīdznieki tāpat bija modri, un šinī

ziņā direktora Strachoviča 32 gadus ilgā darbība un nolūki

pavisam neattaisnojās. Nīzdams latviešu nacionālos centie-

nus, neļaudams tiem seminārā ne izpausties, ne attīstīties,

Strachovičs, pats to gan negribēdams, dzina savus au-

dzēkņus internacionālisma ideju virzienā, vai vismaz šo

ideju attīstību veicināja. Nacionālās jūtas kuldīdzniekos to-

mēr galīgi nespēja iznīdēt ne Strachovičs, ne arī šai iestādē

dažkārt paustais internacionālisms. 1)

XVI

1910. gada rudenī Kurzemē sāka darboties viens jauns

skolotāju seminārs — Ilūkstē. Šai Kurzemes nomalē sko-

lotāju semināru atvēra ar nolūku tanī pievilkt vairāk krievu

tautības audzēkņus, 2) un semināra dibināšanas noteikumos

nemaz nebija paredzēts, ka var uzņemt ari luterāņus; tikai

ar ķeizara pavēli 1911. g. 26. maijā dota atļauja uzņemt
kā luterāņus, tā katoļus. 1911. gadā šo semināru no Ilūkstes1

x ) 111, 461.—468. un IV, 436.—450. Ipp. Par Baltijas (Kuldī-

gas) skolotāju semināru izdota ari īpaša monogrāfija Eduarda

Tomāsa redakcijā.
2
) <Ibao KaHijeAHp. P. y. o. N° 198. HAAyKCTKaH yqHT.

ceM. (IVA.)



pārcēla uz Grīvu, kur atrada piemērotākas telpas. 1910.

gada rudenī uzņemti pirmie audzēkņi, vienīgi pareizticīgi,

starp tiem arī daži latvieši. Savādi bijis, ka latviešus eksa-

minējuši atsevišķi no krieviem un arī stingrāki. 1) Enerģis-

kākais latviešu caurgāzējs bijis krievu valodas skolotājs V.

Rušanovs, kam tad arī jau uzņemšanas eksāmenu laikā bi-

jušas sadursmes ar latviešu zēniem.

Pirmā laikā kroņa stipendijas piešķirtas tikai krieviem,

bet latviešiem bez uztura naudas bijusi jāmaksā arī 30

rubļu liela skolas nauda.

Visai negatīvas atmiņas semināristiem-latviešiem pa-

likušas no direktora Ovčiņņikova, kas ļoti bieži ar nicinā-

šanu runājis par latviešiem un Latviju. Latviešus Ovčiņ-

ņikovs pieskaitījis pie nekulturālām tautām (bet vai tāpēc

viņus eksāmenēja atsevišķi?), kas gan arī mīlot brīvību,

bet nespējot to iegūt. '

~ledomājaties, arī latvieši 1905. gadā gribēja nodibi-

nāt brīvu Latviju — bet tas tikpat, ja es gribētu kļūt par

ministri, vai pat ķeizaru", 2) tā kādreiz teicis Ovčiņņikovs.

Ja trūcīgākie audzēkņi-latvieši gājuši pie direktora lūgt,

lai atlaiž skolas naudu — dabūjuši rājienu: „Seminārs nav

nabagiem, tad labāk brauciet mājās strādāt!"3)

J. Ovčiņņikovs Ilūkstes seminārā iekārtojis tādu dis-

ciplīnu, kāda gan, cik zināms, nav bijusi nevienā Baltijas

mācības iestādē. Seminārs atgriezts no ārienes, lai nekas

tanī neiekļūtu; katra brīvāka doma še nedrīkstējusi atskanēt.

Grāmatas cenzētas un pārcenzētas, bet vispāri direktors

teicis, ka semināristiem jāmācās savi uzdevumi, bet jāsar-

gājas lasīt laikraksti un dažāda literatūra. Kroņa stipen-
diāti dzīvojuši internātā, kas bijis pietiekoši iekārtots. Lat-

vieši, kas sākumā nemaz stipendijas nedabūja, dzīvoja pri-

l) Skolotāja Jēkaba Gailīša atmiņas (Manā krājumā).
2) rioAyMaHTe, H AaTMIIIH B'b tIHTOM'b ro£y XOTBAH 6bIAO OCHOBaTb

CBo6oAHyio AaTbiuiiio — sto Bce paBHo, hto ecAH 6w n 3axoTßA,b no-

naCTb B'b MHHHCTpbI HAH B'b TOCyAapH.

') J. Gailīša atmiņās. Te atzīmējams, ka direktors Ovčiņņi-

kovs arī pareizticīgos latviešus uzlūkojis kā neuzticamus pārkrievo-

šanas darbam.
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vātdzivokļos un līdz ar to, vismaz ārpus skolas darbiem,

jutās brīvāki.

Arī semināra skolotāji jutušies nospiesti un katram,

kas negribējis tā rīkoties, kā paticis direktoram, bijis se-

minārs jāatstāj. Tā matemātikas skolotājam K. Michaļke-

vičam bijis jāaiziet tāpēc, ka noraksturojis latviešus par

labākiem audzēkņiem un nicinoši izteicies par krievu sko-

lēniem, kas esot dīdāmi kā lāči. Arī daži citi skolotāji
dažkārt nostājušies pret Ovčiņņikova despotismu, bet grūti

bijis ko labot. Saimnieciski Ovčiņņikovs tomēr rīkojies pie-
tiekoši labi. Par katra kroņa stipendiāta uzturēšanu viņš

izgādājis 180 rbļ. gadā (citos semināros bija mazāk) un

ēdinājis audzēkņus labi. Tomēr direktoram nepatikšanas

visvairāk darījuši tieši stipendiāti — krievi, kas nepanesuši

direktora un dažu skolotāju brutālo izturēšanos un lielo

nebrīvību. Atmosfēra šai seminārā nekad nav bijusi gluži

mierīga, jo direktors nav pratis ieturēt vajadzīgo taktu ne

pret skolotājiem, ne pret skolēniem. Ja jau kuldidznieki

sūdzējās par savu direktoru Strachoviču, tad ilukstiešiem

gan klājās daudz grūtāk. Galvenais, kas Ovčiņņikovu pa-

darījis neciešamu — bijusi viņa brutalitāte un viltība, daž-

kārt līdz zemiskumam. Šīs īpašības jau pie viņa bija pa-

rādījušās tautskolu inspektora amata, kad skolotāji šo savu

priekšnieku bija iesaukājuši par „kabluk". Ovčiņņikova labā

īpašība — ļoti darbīgs. Ja viņš seminārā būtu ne direk-

tors, bet tikai saimniecības vadītājs, tad tam netrūktu arī

vajadzīgās cienības.

Sakarā ar direktora vienmēr pieaugošo stingrību un

bardzību, 1912. gada rudenī seminārā izcēlās ~streiks",
kas satricināja visu semināra dzīvi. Streiku Ilūkstes semi-

nārā vadījuši krievu audzēkņi, latvieši izturējušies pasīvāk
— gājuši tikai līdzi. Visas streika prasības savirknētas vai-

rākos punktos un iesniegtas pedagogu padomei, bet līdz

ar to semināristi no Daugavpils nosūtījuši lūgumu-sūdzlbu
kuratoram Prutčenkam. Direktors Ovčiņņikovs sākumā

>,streiku" gribējis apspiest ar viņam piemītošo bardzību un

nicinoši teicis par audzēkņiem: „Nožēlojami ļaudis, kas

tomēr pāniski bailīgi", bet kad audzēkņi nav gājuši klāsēs,
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izsaucis policiju, kas ielenkusi semināru, bet iekšā nav

nākusi, tikai nelaidusi nevienu semināristu ārā, kā ari sve-

šiem iekļūšana seminārā noliegta. Ari tas nav līdzējis. Tad

direktors draudējis visus streikotājus no semināra izslēgt
un teicis, lai taču apdomājoties. Piepeši atnākusi kurātora

Prutčenko telegrama, ka viņš izbraucis uz semināru. Tagad

tikai Ovčeņņikovs satrūcies, saaicinājis semināristus kopā

un sācis ar labu un mīļiem vārdiem runāt, lai taču tūdaļ
uzsākot darbu un rādot kuratoram, ka viss atkal kārtībā.

Tomēr šoreiz „miļie vārdi" nav līdzējuši, un Ovčiņņikovam

bijis jāsagaida kurātors streikojošā iestādē. Semināristi

pēkšņo direktora izturēšanās maiņu iztulkojuši kā bailes no

kurātora. 1)
Nemieru kustība, kā tas redzams no oficiālās izziņas, 2)

sākušies jau 1912. gada pavasari, un 19. maijā pedagogu

padome spriedusi par dažu semināristu sodīšanu. Bet tā

kā drīz nobeigušās mācības, nemiera atklāts izpaudums
izcēlies tikai rudeni. 1912. g. 23. novembrī semināristi bez

parakstiem, bet tikai ar noslēguma vārdiem: ,Jūs mīļošie

audzēkņi", nosūtījuši Prutčenkam vēstuli, kurā aprādījuši,
ka Ovčiņņikovs gan solījis mainīt izturēšanos pret semi-

nāristiem, bet savu solījumu nav turējis un semināristu

dzīve esot neciešama, stāvoklis esot pat pasliktinājies. Bez

šis semināristu vēstules Prutčenko saņēmis arī vēl kādu

citu anonimu sūdzību par Ovčiņņikovu, 3) aprādot, ka se-

mināra direktors tagad esot piedzīvojis vispārēju nicināšanu

v. t. t. Un patiesi, kā no oficiāliem dokumentiem, tā bijušo
semināristu atmiņām redzams, ka šai seminārā 1912. gadā
dzīve bijusi pārāk nemierīga. Jāpiezīmē, ka 1912. g. pa-

vasari seminārā mācījušies pavisam 82 audzēkņi, no kuriem
67 krievi, 11 latvieši un 4 leiši. 1) Galvenie streika vadītāji
bijuši četri 111 klases krievu tautības audzēkņi (M. Soko-

lovs, E. Kazanovs, L. Luņevs, A. Jurgānovs) — visi ne

no Baltijas, bet kaimiņu (krievu) guberņām.

1) Tā raksta J, Gailītis savās atmiņās.
2) 4k\o KaHij. nonewr. P. y. o. JY? 198. IVA.
3) Varbūt to rakstījis kāds skolotājs.
4) 4tAo KaHij. noneq. P. y. o. te 198.
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Kurātors Prutčenko atbraucis seminārā un tur pa-

licis četras dienas. Zīmīgi, ka kurātors, kā iebraucis semi-

nārā, tā tūdaļ devies pie audzēkņiem, bet nevis direktora

miteklī. Vispirms viņš bargi uzrunājis streikotājus 1) un asā

tonī teicis: „Ja negribat mācīties — varat iet. Es šo

semināru liku atvērt, es varu to arī slēgt, vai arī visu

trešo (galvenie streikotāji) klasi aizdzīt". Tālāk kurātors

sācis runāt miermīlīgāki un pastāstījis, ka viņš savā laikā

no Nikolaja ģimnāzijas licis izslēgt kādu skolēnu, bet, pēc

šī zēna mātes lūguma, atļāvis viņu uzņemt citā skolā,

kur zēns beidzis kursu ar zelta medāli. Tas liekot kādreiz

padomāt par šādām izslēgšanām. Pēc tam kurātors ilgāku
laiku atsevišķā kabinetā viens nopratinājis streikotājus. Pēc

nopratināšanas Prutčenko izteicies, ka skolēnu prasībām

esot arī pamats, bet viņš nevarot skolēniem piedot strei-

košanu, kas notikusi pat lūgšanas zālē. Pēc tam notikusi

pedagogu padomes sēde, kas tomēr vairākas semināristu

prasības ievērojusi. Pārcelti arī skolotāji Michaļkevičs (par

krievu apvainošanu) un Bobrovs (par sliktu mācīšanu). 2)

Atņemtas kroņa stipendijas dažiem krieviem, kas slikti mā-

cījušies, vai citādi nebijuši to cienīgi. Pēc tam arī dažiem

latviešiem (J. Gailītim, M. Kreicam, J. Maskavam) pie-

šķirtas stipendijas. Vispāri pēc streika latvieši vairs nav

turēti sliktāki par krieviem. Streika aktīvākie dalībnieki —

astoņi semināristi (visi krievi) ar kurātora rīkojumu pār-
celti uz citiem semināriem — Kuldīgu, Valmieru, Tērbatu,

neatņemot pārceltiem kroņa stipendijas. Visi citi turpinā-

juši mācības Grīvā un nekādā ziņā nav dabūjuši ciest.

Kad Prutčenko aizbraucis, Ovčiņņikovs staigājis drūms un

pret semināristiem bijis laipns. Arī daži skolotāji (S. Bo-

rodovskis) vairs nebaidījušies taisīt direktoram opozīciju.

1912. g. 7. decembrī Prutčenko Ovčiņņikovam nosū-

tījis rakstu, kurā asos toņos pārmet viņam nepareizu semi-

nāra vadību. Seminārā esot bijis policejisks režims un pe-

] ) J. Gailīša atmiņas.
2) Bobrovs iecelts par Cēsu augstākās tautskolas inspektoru,

bet arī tur tūdaļ par viņu bijušas sūdzības (Dzimt. Vēst. 1913. g.

265. num.)
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dagoģiskā audzināšanā trūcis radoša gara. Tādā pat garā

Prutčenko ziņojis arī izglītības ministram. J. Gailītis no

skolotājiem dzirdējis, ka Ovčiņņikovs būtu pazaudējis pat

vietu, ja Kurzemes gubernators Nabokovs viņu neaizstā-

vētu. Ka tādām runām varēja būt pamats, vērojams no

tam, ka Prutčenko gubernatoram Nabokovam tanī pat

dienā, kad nosūtīja rājiena rakstu Ovčiņņikovam, paziņojis

par notikušo streiku un Ovčiņņikovam izteikto rājienu. 1)

Bez jau pieminētiem skolotājiem Ilūkstes seminārā vēl

atzīmējami: A. Garmašs (zīmēšanas), N. Čeburachins —

nāca pēc Rusanova, kas aizgāja uz Krieviju tautskolu in-

spektora amatā. Čeburachins mācīja vēsturi un ģeogrā-

fiju. Bijis sirsnīgs ar audzēkņiem, bet oficiāls ar Ovčiņņi-
kovu. J. Fedjušins — nāca pēc Michaļkeviča — mate-

mātikas skolotājs. J. Perevozs — krievu valodas skolo-

tājs — stingrs un noteikts, bet arī nav saticis ar direktoru.

J. Pokrovskis — dziedāšanas, Uļjānovs — rokdarbu, Zo-

lazinskis — pareizticīgo pops, Krigers — luterāņu mācītājs,

Balatirevs — katoļu ksendzs, ārsts Rippe, Jumiks (latvie-

tis) — vingrošanas skolotājs, bet pēc viņa nāca kapteinis
Stankevičs v. c. Zinību skolotāji gandrīz visi ar skolotāju

institūta izglītību, tāpat kā pats direktors, tikai Borodovskis

ar augstskolas izglītību (fiziķis).

1915. gadā Ovčiņņikovu atlaida no amata, un viņš

aizbrauca uz Pēterpili, kur darbojās Tatjanas komiteja.
Semināru pārcēla uz Jaroslavu, bet direktora posteni ie-

ņēma kāds Romanovs. Jaroslavā semināru likvidēja.

Ilūkstes skolotāju seminārs kā savas neilgās darbības,

tā arī aprādīto īpatnējo apstākļu dēļ nav atstājis cik necik

jūtamu iespaidu mūsu skolu un kultūrālā dzīvē. Mazs arī

latviešu skolotāju skaits, kas savu izglītību guvuši šinī

seminārā. Daži krievu tautības semināristi vēlāk izveido-

jušies par ievērojamiem komunistu darbiniekiem (Šeļegovs,

Djeduščins).

Ta liktenis bija parotaļājies ar iestādi, kam vajadzēja

izaudzināt Baltijas skolām „nodengus un krieviskus sko-

') Prutčenko konfidenciāls raksts 1912. 7. XII (.IVA).
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lotājus", iai tādi nebūtu jāaicina no lekškrievijas guberņām.

Direktors Ovčiņņikovs uzsāka darbību ar lielām cerībām,

lamāja latviešus, nīda viņu centienus un ieteica semināris-

tiem latviešiem svētu turēt Krieviju, bet krievu jaunekļiem

piekodināja nest krievu kultūru šai lielās valsts nomalē —

bet beidza savu darbību satriekts kā no skolēnu nepaklau-

sības, tā skolotāju pretestības un priekšniecības neatzi-

nības. Tāds gan bija ne viņa vienīgā — pārkrievotāja

liktenis!

levērojamu lomu latviešu skolu un kulturālā dzīvē vei-

cis ari Pliskavas skolotāju seminārs, kas nodibināts Plis-

kavā 1873. gadā. Līdz 1891. gadam šinī seminārā luter-

ticīgus latviešus neuzņēma, bet ar 1891. gada 13. augusta

izglītības ministra rīkojumu 1) luterticīgiem latviešiem, igau-

ņu un somu jaunekļiem atvēra arī šī semināra durvis, lai,
kā rīkojumā bija teikts, sagatavotu evanģeliski-luterāņu sko-

lām krievu valodu labi pratošus skolotājus. 2)
Pliskavas seminārs darbojās četru klašu sastāvā, pie

kam jaunāko sauca par sagatavošanas klasi. Mācību progra-

mas bija tādas pat kā 1870. gadā nodibinātam Molodečnas

skolotāju semināram (Viļņas guberņā), pēc kura parauga

tanī pašā 1870. gadā nodibināja Rīgā arī Baltijas skolo-

tāju semināru, jo ķeizara apstiprinātā Valsts padomes lē-

mumā teikts, ka Baltijas guberņās nodibināms viens sko-

lotāju seminārs, piemērojot tam Molodečnas semināra sta-

tūtus un noteikumus, bet Molodečnas seminārā pieņēma
tikai pareizticīgus jaunekļus. Pirmā rīkojumā par Baltijas

skolotāju semināra dibināšanu ari bija paredzēta tikai pa-

reizticīgo pieņemšana, bet šādu nodomu jau tūdaļ 1870.

gadā grozīja. Pliskavas seminārā šāds noteikumu grozījums

x) LļHpKyAHpw no C. rieTep6yprcKOMy OKpyry 1891. te 10; izglīt.
ministra rīkojums te 13956.

") Ctj UjßAbio noAroTOBAeHia eBaHreAHMecKo-AioTepaHCKHx t>

UIKOA-b yHHTeAefi XOpOIUO BAaABK)UJHX'b pyCCKHMT> H3MKOMT,. Bet taČU

ne ~krievisku" skolotāju sagatavošanu, kā prasīja Strachovičs un

Ovčiņņikovs.
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tā tad nāca krietni vēlāk un to esot ierosinājis kurātors

Lavrovskis, kas taču ar to gribēja veicināt „krievisku"

skolotāju sagatavošanu.

Pliskavas seminārā tad arī, sākot ar 1892. gadu, ie-

kļuva latviešu zēni, kas pēc dažiem gadiem sevi tā iereko-

mendēja, ka semināra vadība labprāt uzņēma vai visus,

kas vien pieteicās. Direktors Vasilijs Kestners latvie-

šus pat nostādījis krieviem par priekšzīmi kā mācībās, tā

uzvešanās ziņā. Kroņa stipendijas dabūja vai visi vecāko

klašu latvieši. Pēc direktora Kestnera nāves šo posteni

ieņēma Aleksandrs Konstantinovskis, kura laikā latviešu ie-

plūšana seminārā vēl vairāk pieauga un dažos gados sa-

sniedza pat 250/o no visa audzēkņu skaita, bet 1900. gadā

absolventu klasē latviešu bija 600/0 .
A. Konstantinovska laikā

audzēkņi latvieši 1) nesajuta nekādus spaidus — varēja brrvi

lasīt latviešu žurnālus un avīzes. Direktors Konstantinov-

skis pat izteicās, ka žurnāls „Austrums" būtu jāpasūta

ar semināra līdzekļiem. 2) Vispāri šinī laikā semināra au-

dzēkņi savā dzīvē un darbā nesajuta nekādus nevajadzīgus

spaidus, par kādiem savā laikā sūdzējās Baltijas un daž-

kārt arī Valkas-Valmieras semināru audzēkņi. Konstanti-

novskis bija humāns vīrs, un viņa garā darbojās arī sko-

lotāju personāls. Semināra audzēkņi rūpīgi gatavojās savam

nākošam uzdevumam; maz starp viņiem bija politisku strāvu

gatavotāju, nekopa arī alkohola kārību. Pie semināra ne-

bija internāta, kamdēļ visi audzēkņi dzīvoja privātos dzī-

vokļos, gan tādos, kam bija piekritusi semināra vadība.

Tā noorganizējās atsevišķas semināristu grupiņas — pa

3—5, reti vairāk, kas tad parasti visā kursa laikā turējās

kopā. Šos dzīvokļus dažkārt revidēja semināra direktors

vai skolotāji, lai pārliecinātos, kā še dzīve norit, bet kādu

īpašu spaidu nebija, un audzēkņi arī nedeva iemeslu tādus

lietot. Par skolotāju personālu jāliecina gandrīz tikai labs,

un kauču arī dažkārt, kā jau tas skolās bija parasts, da-

1 ) Šinī laikā Pliskavas seminārā mācījās arī šī darba autors.

A. V.

2 ) Ši darba autora atmiņas.
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žam skolotajam semināristi ~piedevēja" kadu īpatnu „ti-

tuli", tam parasti nebija īgnuma vai nicināšanas raksturs.

Pēc 1904./5. mācības gada varēja vērot, ka latviešus

luterāņus seminārā jau uzņēma mazākā skaitā, kamdēļ arī

viņu absolventu skaits stipri nokritās: 1896. gadā semi-

nāru absolvēja 11, 1897. — 12, 1898. — 9, 1899. — 11,

1900. — 13, 1901. — 9, vēlākos gados 4—5 latvieši, bet

1912.—1914. tikai I—2. Vispāri luterāņus vairs labprāt

neuzņēma. Tas īpaši iezīmējās pēc direktora Konstanti-

novska aiziešanas no semināra, jo ar direktora Zakuševa

iestāšanos, bet īpaši pēc viņa — direktoru Veģenska un

Archipova laikā beidzās arī semināra ziedu laikmets, līdz

arī to 1919. g. komunistu iestādes likvidēja, resp. pār-

veidoja.
Pliskavas skolotāju seminārs devis latviešu skolām ap

130 centīgus skolotājus. Daži no viņiem gan gājuši arī

citu arodu darbā: pliskavietis bija ģenerālis Kalējs, tādi

ir pulkveži Teodors Kalniņš, Abents; netrūkst arī semināra

audzēkņu mūsu augstākās mācības iestādēs, augstākos ama-

tos (direktoros) valsts iestāžu resoros v. t. t. Tā arī šis,

ārpus Latvijas robežām darbojošais, skolotāju seminārs jā-
ieraksta latviešu skolu vēsturē kā faktors, kas ne tikai

jūtami veicinājis mūsu tautskolu darbību, bet devis arī

darbiniekus, kas godam veikuši ievērojamus uzdevumus ci-

tās vietās un arodos.

Ar to pašu rīkojumu, kas latviešu jaunekļus ievadīja
Pliskavas skolotāju seminārā, bija luterāņiem atļauts iestā-

ties arī Gatčinas skolotāju seminārā. Arī tanī daži latvieši

ieguvuši attiecīgu izglītību un stājušies mūsu skolu dar-

binieku rindās.

Beidzot šo apskatu par skolotāju semināru darbību,

jāatzīmē, ka divi Latvijas daļā bijušie semināri (Kuldīgas

un Valmieras) katru gadu izlaida 50—60 skolotāju, no

kuriem apmēram 40 bija latvieši. Pliskavas seminārs tā

ziedu laikā deva apmēram 10 latviešu skolotājus gadā. Tā

tad pašā asākā pārkrievošanas laikā (1895. —1900.) mūsu

tautskolās (atskaitot tos, kas gāja tālāku izglītības' ceļu)
katru gadu ieplūda apmēram 50 jauni skolotāji-semināristi.
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ar ko, saprotams, nevarēja aizpildīt visas brīvās vietas.

Visi še aplūkotie semināri, ieskaitot ari Irlavas, kas dar-

bojās tikai līdz 1900. g., no 1870. līdz 1919. gadam devuši

apmēram 1800 latviešu skolotāju, no kuriem kāda daļa

agrāk vai vēlāk tautskolotāja darbu atstājuši, tā ka, ap-

mēra skaitļiem operējot, varam runāt par skolotāju-semi-
nāristu lielo tūkstoti, kas cauri pārkrievošanas un citām

nedienām latviešu tautskolu ievadīja un kādus gadus pa-

vadīja Latvijas brīvībā. Šis lielais tūkstotis neap-

šaubāmi mi n ē'iā laikā uzlūkojams par mūsu

tautskolas vērtīgāko kodolu, stiprāko balstu.

Kādas arī dažkārt nebūtu bijušas pašu skolotāju saimes

vidū domstarpības un idejiskas cīņas, — vienā un vissva-

rīgākā lietā sim tūkstotim pretešķību nebija — visas la-

bākās domas par mīļo Latviju, visu spēcīgāko audzināšanas

darbu savai tautai — latviešiem. Bet vai vēl vairāk no

šī tūkstoša varēja savā laikā prasīt tauta, un vai lielāka

atbildība viņiem taps uzstādīta latviešu skolu vēsturē?

Līdz 1914. gadam Rīgas mācības apgabalā nebija ne-

viena skolotāju institūta, kura uzdevums sagatavot sko-

lotājus augstākām tautskoiām. šādi institūti darbojās Krie-

vijā un mums tuvākie bija Viļņas un Pēterpils, kurp tad

vairāki latviešu jaunekļi devās iegūt minētās skolotāju tie-

sības.

Skolotāju institūti Krievijā bija speciālas mācības ie-

stādes, kas pedagoģiski-metodiskā izglītībā deva samērā

pamatīgu prasmi, bet vispārējās izglītības priekšmetos, at-

skaitot jaunās valodas, ko nemācīja, apmēram vidusskolu

mācību kursu. Mācības institūtos turpinājās trīs gadus,
bet, institūtā iestājoties, vajadzēja izturēt pārbaudījumu
skolotāju semināra kursa apmērā, pie kam pēdējos gados
pirms kursa prasīja arī divgadīga tautskolotāja darba praksi.
Institūtu darbības sākumā 1) to audzēkņi rekrutējās no ap-

J
) Likums par skolotāju institūtiem izdots 1872. g. 31. maijā.

(Cbo4Td 3aKOHOBT> P. H. T. XI, H. I, CT. 2252—2308.)
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riņķu, pēc tam pilsētas skolu absolventiem, bet vēlāk vai-

rums audzēkņu nāca no skolotāju semināriem. Kā jau

minēts, skolotāju institūtos nemācīja jaunās valodas, kam-

dēļ arī abso'ventiem bija grūti iekļūt augstskolās, un viņi
visā lielā vairākumā piegriezās skolotāja darbam pilsētu

skolās, bet pēc iabākas ieteikšanas arī skolotāju semināros,

tautskolu inspektoru amatos v. t. t.

Jau 1910.. gadā, kad bija nolemts atvērt Rīgas mācī-

bas apgabalā divus jaunus skolotāju seminārus, izglītības

ministrijā iekustināts jautājums par viena skolotāju insti-

tūta noorganizēšanu Baltijas guberņām. Šī jautājuma no-

pietna apspriešana sākusies tikai 1912. gadā,1) kad izglītības

ministrija pieprasījusi (raksts 11. X Nr. 39882) kurātora

atsauksmi, kur visnoderīgāki skolotāju institūtu atvērt. Tū-

daļ sākusies sarakstīšanās un institūtu nolemts atvērt Tēr-

batā. Sameklētas arī telpas (īrētas) Ļ. N. Tolstoja ielā 4.

Tomēr tikai 1914. gada 28. jūnijā kurātors saņēma

izglītības ministrijas rīkojumu tā gada rudenī uzņemt pir-

mos audzēkņus. Par direktoru ar ķeizara pavēli iecēla

mums jau labi pazīstamo Valmieras semināra vadītāju Stra-

choviču, kas jau augustā pārcēlās uz Tērbatu un publi-

cēja audzēkņu pieteikšanos institūtā. Tikko bija iesācies

kaps, un jaunākie skolotāji iesaukti armijā. Tā izrādījās,

ka uz institūta pirmo kursu pieteikušies tikai 22 cilvēki,

no kuriem tikai trīs beiguši skolotāju semināra kursu. Stra-

chovičs lūdza kurātora gādību, lai izglītības ministrija at-

ļaujot uzņemt arī tādus, kas nav, kā to prasīja noteikumi,

nostrādājuši skolotāja darbā divus gadus. Izglītības mi-

nistrija tam arī piekrita un izgādāja attiecīgu ķeizara pa-

vēli. Līdz 6. septembrim, kad bija nolikti institūtā iestā-

šanās pārbaudījumi, pieteikušo skaits pieaudzis līdz 35,
bet pārbaudījumus, kas, redzams, nav bijuši visai stingri,

izturējuši tikai 14 — 10 latvieši, 3 igauņi un 1 krievs, pie
kam visi kā kroņa stipendiāti. 8. septembrī notikusi insti-

tūta svinīga atklāšana, gan bez kurātora Ščerbakova per-

sonīgas ierašanās. 1. oktobrī Strachovičs ziņoja kurāto-

! )
KaHijeA. noneM. P. y. o. Al> 400. (IVA).
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ram, ka papildus vēl uzņemti 6 cilvēki, tā ka audzēkņu

kopskaits bijis 20 (15 latvieši, 4 igauņi, 1 krievs), 16 kā

kroņa stipendiāti. (Strachoviča raksts 20. X 1914.) Tēr-

batas institūtam bija doti Pliskavas institūta statūti. Sko-

lotāji institūtā rekrutējušies no Tērbatas vidus skolām un

ari no Universitātes. Darbība pirmā gadā noritējusi bez

kādiem jūtamiem traucējumiem. 1915. g. rudenī uz iestā-

šanās eksāmeniem pieteikušies 45, eksāmenu izturējuši 19

— 14 latvieši, 3 krievi, 2 igauņi, pie kam kroņa stipendijas

saņēmuši 12 audzēkņi (katra stipendija 166 rbļ. 66 kap.

gadā). 1916. gadā no 49 pieteikušamies uz pārbaudīju-
mu ieradušies 34, bet pārbaudījumus izturējuši 17 — šoreiz

11 krievi, 1) 5 latvieši un 1 igaunis, pie kam visi dabūjuši
kroņa stipendijas. 1917. gada pavasarī noticis pirmais iz-

laidums: kursu beiguši: Artūrs Breikšs, Rūdolfs Kļa-
viņš, Jēkabs Romāns, Pēteris Reimers, Alek-

sandrs S aliņš, Pāvils Cepurītis, Nikolajs Tipai-

nis, Gustavs Tomings, Eduards Eizenšmits un Mi-

chails Močenovs — pirmie septiņi latvieši, pēc tam divi —

igauņi un pēdējais; — krievs.

Skolotāji institūtā bieži mainījušies, un direktors Stra-

chovičs arī še nav iemantojis audzēkņu mīlestību. 1917.g.
institūtu evakuēja uz Krieviju, līdz ar ko viņš savu dar-

bību kā skolotāju institūts izbeidza.

XVII

īpatna mācības iestāde Baltijā bija Rīgas garīgais
seminārs un 1870. gadā no semināra atdalītā

garīgā skola.2) Šīs mācības iestādes, atrazdamās svē-

tās sinodes virsuzraudzībā, darbojās pilnīgi neatkarīgi no

Rīgas mācības apgabala valdes (kurātora), un to vietējais
priekšnieks bija Rīgas un Jelgavas biskaps, resp. archt-

biskaps. Tāpat kā attiecīgā mērā Rīgas mācības apga-
bala laicīgo skolu darbības virziens* atkarājās no kurātora

1) Direktors Strachovičs caur tautskolu inspektoriem lūdzis uz

institūtu sūtīt vairāk krievu tautības skolotājus.
2) IV 457. Ipp.
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personīgas rīcības un rosības, tā minēto garīgā resora

skolu darbību ietekmēja biskapi un archibiskapi, saprotams,

pieskaņojoties dotiem norādījumiem no svētās sinodes un

šīs sinodes oberprokurora, kas savukārt turējās pie ķeiza-
riskās centrālās valdības katrreizējā novirziena un tieks-

nēm. Tomēr jāpiezīmē, ka Svētās sinodes versvadībā eso-

šās skolas politiskā un audzināšanas novirzienā bija krietni

stabilākas nekā Krievijas laicīgās skolas. Tas izskaidro-

jams ar Krievijas garīdzniecības vispārējām attiecībām pret

laicīgās varas iestādēm un valdībā esošām personām. Ga-

rīdzniecība turējās atsevišķi, daudzi viņas spilgtākie pār-

stāvji Krievijas laicīgās varas reprezentantus uzlūkoja ar

jūtamu vienaldzību, pat ignoranci, nebaidījās pret tiem no-

stāties arī cīņas stāvoklī. Tā tas bija Krievijā vispāri,
bet it sevišķi Baltijas guberņās, kur pareizticīgās garīdz-

niecības vadoņi (biskapi) dažkārt nostājās visai cietā opo-

zicijā pret gubernatoriem un pat ģenerālgubernatoriem. Tam

šejienes vēsturē vairāki apstiprinājumi. Vēl asākas preteš-
ķības šai garīdzniecībai bija pret otru vietējo laicīgo varu

— vācu muižniecības pārstāvjiem. 1)

Gandrīz visi Rigas-Jelgavas biskapi un archibiskapi bija
cēlušies no vienkāršu ļaužu vidus, ne no muižniekiem, vai

citu augstmaņu kārtas.2) Sakarā ar to viņi parasti nebija
ne augstprātīgi, ne pārāk iedomīgi un neizvairījās arī no

satikšanās ar zemāko šķiru ļaudīm. Viņu vislielākais trū-

kums bija vietējo ļaužu valodas neprašana un šejienes

apstākļu nepazīšana, ko daži no viņiem arī atklāti atzina.

Pārvaldot Rīgas garīgo skolu un semināru, daži bis-

kapi arī šinī darbā parasti bija demokrāti, ne aristokrāti.

x ) Skat. ..Pareizticības Latvijā" A. Pommera 1931. un „Top-

«ecTßo nHTHAecHTHAfrrifi Phjkckoh enapxiH" (1850.— Pāra 1901.

2) Rīgas-Jelgavas bīskapiju krievu laikā pārvaldījuši: bīskaps
Irinarchs 1836—1841, b. Filarets 1842—1848, b. Platons 1848—1867,
b. Benjāmiņš 1867—1874, b. Serafims 1874—1877. b. Filarets II

1877—1882, b. Donats 1882—1887, archibiskaps Arsenijs 1887—1897,

arch. Agafangels 1897—1910., arch. Jānis 1910—1917. Beidzamais

krievu laika bīskaps bija Platons-Kuļbusevs, kam kā Rēveles bīs-

kapam uzticēja pārzināt arī Rīgas-Jelgavas bīskapiju.



Līdz ar to arī garīgās skolas pārziņi (smotriķeļi) un semi-

nāra rektori līdz ar pedagoģisko personālu rekrutējās gal-

venā kārtā no zemnieku vidus nākošiem darbiniekiem. Sko-

lēnu sastāvs arī vairumā zemnieku bērni, un tikai neliela

daļa nāca no vietējās pareizticīgo garīdzniecības atvasēm.

Tādos apstākļos Rīgas garīgais seminārs pakāpeniski

izveidojās par savdabīgu mācības iestādi, kurā valdīja īpatni

demokratiski-gandznieciski principi un pie tam dažu rektoru

laikā ar lielākām svabadībām nekā citās Baltijas vietējās
skolās. Rīgas garīgā semināra būtībā, saprotams, pamatā

bija likta prasība sagatavot Baltijas guberņām krievis-

kus pareizticīgos garīdzniekus. So principu kā

biskapi, tā semināra rektori arī bieži atsvaidzināja — gan

savās runās un norādījumos audzēkņiem, gan mācību iekār-

tojumā. Kā Rīgas garīgā seminārā un skolā faktiski vei-

dojās dzīve un audzināšanas darbs, to redzēsim no maz-

liet tuvāka ieskata šo mācības iestāžu gaitās.

Tā kā ceturtā grāmatā
1) garīgā semināra darbībai pie-

skārāmies tikai vispārējā raksturojumā, tad šinī vietā at-

iesim mazliet atpakaļ, ārpus šai grāmatā spraustiem vis-

pārējiem skolu darbības gadu rāmjiem.

Rīgas garīgā semināra uzplaukums sākās rektora M.

Drekslera laikā — pēc tam, kad atjaunoja latviešu un igauņu
zemnieku bērnu uzņemšanu šai skolā. Līdz šim nav noteikti

noskaidrots, kas savā laikā pamudināja Svēto sinodi dot

rīkojumu atturēties no latviešu un igauņu zemnieku bērnu

uzņemšanas Rīgas garīgā skolā un seminārā. 2) Tā laika

darbinieki šinī rīkojumā saredz vācu muižniecības ietekmi

Pēterpilī. Vācu varas vīri, lūk, baidījušies, ka Rīgas ga-

rīgais seminārs došot tādus latviešu darbiniekus — pa-

reizticīgos mācītājus, kas atradīsies ārpus katra vācu ie-

spaida un, ievērojot pareizticīgās garīdzniecības īpatno stā-

vokli, varētu izvērsties par latviešu-igauņu tautas neatkarī-

giem vietējiem vadoņiem, pie tam tieši pašas tautas vidū. 19.

g. s. piecdesmitos-sešdesmitos gados šādas bažas pie vā-

ciešiem patiesi varēja rasties. Zināms taču, ka pret aizlie-

l ) IV, 456.-458. Ipp.
a) Ibid. 457. Ipp.
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gurnu uzņemt zemnieku bērnus Rīgas garīgā seminārā bijuši

tā laika šejienes biskapi. Tā tad aizliegums nācis no cen-

trālās varas orgāniem. Kad pēc 70 gadiem garīgā skolā

un pēc tam arī seminārā sāka ieplūst latviešu un igauņu

zemnieku bērni, tūdaļ šīs iestādēs radās lielāka dzīvība.

Tas notika biskapa Serafima laikā, kas sevišķi pieminams

kā gādnieks par tautas izglītību, pilnīgi tolerants pret lat-

vīešiem-igauņiem un bija arī pretinieks pareizticības iz-

platīšanai viļināšanas vai spaidu ceļā. Biskapa Serafima

laikā Rīgas garīgo semināru vadīja latvietis Miķelis Drek-

slers. 1) Šinī laikā seminārs dabūja piemērotas telpas (Kron-

valda un Eiīzabetes ielas stūrī, — tagad pieder universitā-

tei), kas gan pilnīgi izbūvētas tikai 1879. gadā — biskapa

Filareta II laikā. Arī garīgās skolas telpu būvi ierosināja

biskaps Serafims un ierosinājumu Svētā sinodē pieņēma,
kauču gan skola jaunajās telpās (Krišjāņa Barona ielā,

kur tagad mitinās mūsu kara skola) iegāja tikai 1886.

gada rudenī. Garīgais seminārs rektora M. Drekslera laikā

darbojās ar lielām sekmēm un bez jūtamiem aprobežojumiem
tautību ziņā. M. Drekslers, kā ļoti apdāvināts un darba spē-

jīgs latvietis, visai sirsnīgi vadījis viņam uzticēto mācības

iestādi, un tanī valdījis možs, nenospiesta darba ritms.

Stāvoklis jūtami grozījies bīskapa Filareta 11-) laikā, kas at-

') Maģistrs Miķelis Drekslers dzimis 1840. g. 28. janv. (v. st.)
kā latviešu zemnieka dēls (Valmieras apr.). Kā valdības stipendiāts
D. beidzis Rīgas garīgā semināra un Maskavas garīgās akadēmijas
kursu. 1862. gadā (tā tad 22 gadus vecs) iecelts par Rīgas garīgā
semināra skolotāju un rektora palīgu. 1870. g. D. iecelts par R. g.

semināra rektoru un paaugstināts par protoijereju. R. g. semināru

D. vadīja līdz 1881. gada pavasarim, kad viņu pārcēla tādā pat

amatā uz Pliskavas garīgo semināru. D. mira 1885. gada 4. jūnijā
(v. st.) un apbedīts Rīgas Pokrova kapos. M. Drekslers, kā sevišķi

apdāvināts darbinieks, gan ieguvis lielu ievērību pie augstākās priekš-

niecības, bet kā latvietis nav baudījis attiecīgu cienību. Rīgā D.

bijis iemīļots arī kā labs sprediķotājs pareizticīgo dievkalpojumos.

-') Bīskaps Filarets II audzis Joti nabadzīgos apstākļos — bez

tēva un mātes un jau jaunībā norūdījies visgrūtākā darbā. Bijis

loti apdāvināts un izglītots vīrs. Viņš mira Rīgā kā bīskaps. Valo-

dās stāstīts, ka viņš, kā liels un nepiekāpīgs vāciešu pretinieks, esot

noindēts (skat. A. Pommera „Pareizticība Latvijā" 59. lpp ).
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zīmējams ar sava rakstura lielo stingrību un tādas pat

stingrības prasībām seminārā un garīgā skolā. Seminārā

Filarets II prasīja turēt stingru kārtību, bet semināra un

skolas internātā sāka valdīt pat nospiedošs režīms. To ne-

izturēja daži semināra, kā arī skolas skolotāji un beidzot

arī rektors M. Drekslers. Vairāki skolotāji nomainījās, un

Drekslers lūdza viņu pārcelt uz Pliskavas garīgo semināru.

Rādās, ka M. Drekslera pārcelšanail) bijuši arī nacionālā

rakstura motīvi, jo biskaps Filarets II ar tēraudcieto rak-

sturu vispāri bija arī ar noteikta rusifikātora cietu gā-

jienu un sprauda sev mērķi cīnīties par pareizticības drošu

nostiprināšanu un izplatīšanu Baltijā. Te jāpiezīmē, ka

tieši 80. gadu sākumā, ar Aleksandra 111 un Pobedonos-

ceva saskaņotu darbību2) Baltijas pārkrievošana un arī pa-

reizticības stiprināšana stāvēja šejienes politikas pirmā
vietā.

Rektora M. Dreslera vietā uz Rīgu atnāca Pliskavas

garīgā semināra rektors Gerasims Jarets (1881. g.), bet

1882. gadā, pēc Filareta II nāves, Rīgas biskapiju uzņēmās
vadīt bijušais Grodņas biskaps Donats (Sokolovs-Babin-
skis). Biskaps Donats jau nebija tēraudcietā Filareta II

stingrības turpinātājs, bet mēģināja pareizticības izplatīšanu
veicināt ar baznīcu un skolu atbalstīšanu, ko jau bija uzsācis

biskaps Serafims. Pareizticīgo tautskolu skaits strauji pie-

auga, ko gan veicināja ari vispārējā pārkrievošanas polītika
Baltijā. „Kā tautā, tā garīdzniecībā Donatam bija labsir-

dīga tēva reputācija" — liecina vēsturnieks A. Pommers. 3)
Kā vērojams no dažiem par semināru uzglabātiem doku-

mentiem un atmiņām, tad biskapa Donata laikā seminārā

un skolā atkal sākusies mierīgāka un saskaņotāka dar-

bība. Rektora Gerasima Jareta vietā 1883. gada sākumā

x) M. Drekslers R. g. semināru atstājis ne labprāt un arī pa-

reizticīgie latvieši šo pārmaiņu Joti nožēlojuši, bet bīskapa Filareta II

..stingrība" pret rektoru-latvieti bijusi tik liela, ka Drekslers atradis

par labāku Rīgu atstāt Tomēr šī pārmaiņa stipri satricinājusi D.
veselību un, rādās, novedusi pašos spēka gados kāpā.

2 ) IV, 84-85. lpp.
3 ) „Pareizticība Latvijā" 65. lpp.
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seminārs dabūjis jaunu un humānu vadītāju — Nikolaju

Dmitrevski, kas beidzis Maskavas garīgo akadēmiju un

no 1877.—1883. g. vadījis Minskas garīgo semināru, Dmit-

revskis Rīgas garīgo semināru vadīja vairāk par desmit

gadiem un mira 1873. g. 27. maijā (v. st.), būdams šī se-

mināra rektors. Rektora Dmitrevska laikā seminārā at-

jaunojās M. Drekslera labās tradīcijas. Šinī laikā semi-

nārā jau spilgtāki parādījās audzēkņu- latviešu nacionālās

tieksmes, kas vispirms izpaudās vēlāk plaši pazīstamā „Pēr-

koņkora" noorganizēšanā, l ) kas rektora Dmitrevska laikā

jau izveidojās par ļoti spēcīgu latviešu dziedāšanas kora

vienību. 1888. gada latviešu dziesmu svētkos ~Pērkoņk-

oris" (piedalījies gan neoficiāli) diriģenta Makedonska

vadībā guvis izcilus panākumus. 1890. gadā Rīgas Lat-

viešu biedrībā „Pērkoņkoris" diriģenta P. Bidiņa vadībā

devis skaistu koncertu, kurā koris sevišķu piekrišanu guvis

ar „Kā Daugava vaida". Šinī laikā (arī vēlāk) „Pērkoņkorim"
lieliski basi un tenori. Kauču gan „Pērkoņkorim" se-

mināra vadība nav devusi tiesību oficiāli atklātībā uzstā-

ties, tomēr viņa arī nav likusi noteiktus šķēršļus kora

darbībai — labi zinādama, ka koris tomēr dzied arī ārpus

semināra.2) Vasaras brīvlaikā „Pērkoņkoris" dažkārt ap-

ciemojis arī lauku novadus un dziedājis gan baznīcās, gan

„zaļumu svētkos" — visur gūdams lielu piekrišanu. Kauču

gan koris galvenā kārtā bijis latvisks, tanī dziedājuši arī

daži igauņi un pat krievi. „Pērkoņkoris" semināristu dzīvē

bijis gan dzivinošš, gan arī nacionāli mudinošs faktors.

Semināristi latvieši noorganizējuši (1890. g. ?) savu

žurnālu ar nosaukumu „Nobis et posteritāti", (Mums un

pēcnācējiem), par kura nodibināšanas ierosinātāju virspries-

J) Pareizticīgo garīgā žurnāla „Ticība un Dzīve" 1937. g.
295. lpp , rakstot par Pērkoņkora" gaitām, atzīmēts, ka šī kor-a sā-

kumi meklējami jau 1873. gadā, kad notika pirmie dziesmu svētki

R'gā.
2) „Pērkoņkori" savā laikā kā diriģenti vadījuši: A. Makedon-

skis, P. Bidiņš, J. Miķelsons, Jānis Zālītis (bijušais Latvijas kar-a

ministrs), P. Turjāns, P. Eklāvs, P. Mūrnieks, J. Milgrāvis, A. Jan-
kovskis.
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teris J. Svemps savās atmiņās atzīmē J. Knaģi.1) Tomēr

šī žurnāla dēļ nācies dažiem semināristiem arī ciest. Tā

1892. gadā no semināra izslēgts Jānis Breģis, kas žurnā-

lam sacerējis rakstu: „Pareizticīgo priesteris iz mūsu vi-

dus",2) izteikdamies, ka latviešu priesterim nevajagot būt

krievam, t. ir palikt par krievu. Redzams, šāds raksts ar

latviski nacionālu nokrāsu tomēr baidījis semināra admi-

nistrāciju. Semināristu-latviešu grupēšanās tomēr gājusi
vēl tālāk. 1892. g. 12. septembrī 3) 15 audzēkņi sapulcē-

jušies pie ~Gambriķa" Ģertrūdes ielā un nodibinājuši īpašu

pulciņu ar nosaukumu „Pērkonija". No katra biedra ņemts

viens rublis gadā biedru naudas. ~Pērkonija" darbība, sa-

protams, noritējusi pilnīgā slepenībā un tās darbiniekiem

(priekšniekam v. c.) bijuši pieņemti vārdi. „Pērkonijas"
biedri gājuši uz Rīgas Latviešu biedrību, kur sastapušies

ar dažiem latviešu darbiniekiem (Vidiņu Jāni, A. Deglavu,

Āronu Matīsu, Pūriņu Klāvu v. c). Daži ~Pērkonijas"
biedri tomēr „iekrituši". Nikolajs Lielmežs izslēgts sarak-

stīšanās dēļ ar latviešu rakstniekiem, Andrejs Čanders pie-

spiests iesniegt lūgumu par „atvaļināšanu" no semināra.

Pēdējās represijas un izslēgšanas notikušas jau rektora

Joachima laikā. Rektoru Dmitrevski bijušie semināristi at-

ceras kā labsirdīgu vadītāju, kam pārkrievošanas tendences

nav bijušas darbības uzdevums un mērķis.

Pēc Dmitrevska nāves rektora posteni dabūja bijušais

Rīgas garīgā semināra skolotājs, mācītājs Ļevickis, kas jau
kā skolotājs seminārā nebija iecienīts. Ļevickis, pāriedams
rektora amatā, pieņēma mūka kārtu un līdz ar to dabūja
nosaukumu Joachims. Līdz ar jaunā rektora stāšanos amatā

(1893) seminārā radās dažāda veida pretestības gars. Joa-
chims viscaur bijis pārkrievošanas politikas piekritējs un

darbos netaktisks. Par latviešiem un igauņiem mēdzis iz-

teikties ar nicināšanu, dēvējis viņus par dumpiniekiem; tos

11 „Ticība un Dzīve" 1938. g. JY° 21.
2) Ibid.

:!

) Ibid. 1939. g. JNj 2.

318



319

vajagot no semināra triekt projām.1) Joachima pirmais

semināra Reorganizācijas" darbs bija dabūt prom no se-

mināra inspektoru Vozņesenski, kas darbojās Dmitrevska

garā. Tas viņam izdevās. Bet liktenīgi — Vozņesenska

vietā Joachims dabūja no Pēterpils kādu muku Anatoliju,

kas neiecietīgam rektoram vēlāk sagādāja daudz nepatik-

šanu. Semināristu izturēšanās pret Joachimu jau 1893. gadā

bija visai negatīva, jo šī mūka daba audzēkņiem bija jau

agrāk labi pazīstama. Pēc tam, kad Joachims bija izteicies,

ka pareizticīgo baznīcai ir Baltijā noteikts uzdevums —

„piekausēt" latviešus un igauņus krieviem, rektors pa pastu

saņēmis šādu semināristu ~pretapliecību": „Mēs apliecinām

ne krievu, bet vispasaules pareizticību, kura stāv ārpus

katras politikas". 2) Saprotams, ka rektors atkal savas aiz-

domas un naidu vērsa pret latviešiem un igauņiem. Sāku-

šās apspriedes par turpmāko izturēšanos pret „čuchon-

ciem", kā Joachims dēvējis latviešus un igauņus; nevajagot

viņiem dot stipendijas, katrā attiecīgā gadījumā izslēgt no

semināra v. t. t. Attiecības patiesi saasinājušās līdz galē-

jībām. Kādreiz, kad Joachims semināra dārzā pastaigājies,

viņš apmētāts ar akmeņiem. Notikusi izmeklēšana, tomēr

vainīgie nav atklāti, palikušas tikai aizdomas un, sapro-

tams, aizdomās turētiem semināristiem bijis ļoti jāuzma-

nās. Cik „noteikti" rīkojies Joachims pret aizdomīgiem,
tas redzams no kāda gadījuma ar sestās klases audzēkni J.

Svempu, ko rektors, smaidīdams un pat ciniski ņirgādamies,

beigu eksāmenā „izgāzis cauri", ieliekot atzīmi „1". 3) To-

mēr visniknākā sadursme Joachimam bijusi ar semināra in-

spektoru, jau minēto muku Anatoliju. Arī Anatolijs ne-

skaidra persona (pēc dzimuma esot bijis vācietis), bet ļoti

*) Semināra tā laika inspektora palīga, tagad Latvijas univer-

sitātes docenta P. Dāvja atmiņas. P. Dāvis Rīgas garīgā seminārā

inspektora palīgs no 1900— 1908. g., pēc tam līdz 1918. g. turpat

skolotājs.
2) „Ticība un Dzīve" 1939. JS6 3 J. Svempa atmiņas.
:i
) J. Svemps tā paša gada rudenī izturējis pārbaudījumu Vi-

tebskas garīgā seminārā, kur rīdziniekus atbalstījis Vitebskas un

Polockas bīskaps, latvietis Aleksandrs (Zaķis), kas savā laikā mācī-

jies Rīgas garīgā seminārā.



„enerģisks". Nekur neatbalstījis Joachima bardzību un at-

riebības kāri, bet atklāti nostājies semināristu puse. Sa-

protams, ka tādā pozicijā Anatolija sadursme ar rektoru

bija neizbēgama. Tas arī drīz vien noticis —inspektors,

audzēkņiem klātesot, nonicinājis un apvainojis rektoru.1) Pēc

tam Anatolijs aizsaukts atpakaļ uz Pēterpili, bet arī Joa-

chima stāvoklis bijis galīgi satricināts un viņu no semināra

pārcēluši (1895) uz Podolijas eparchiju.

Te vēl jāpiezīmē, ka Joachima laikā semināristos, gan

īpaši latviešu un igauņu jaunekļos, pieaudzis asāks protesta

gars, bet līdz ar to arī nacionālā apziņa. Semināristi cie-

šāki saslēgušies savstarpējā pašaizsargāšanā un atbalstīju-

šies uz tiem skolotājiem, kas nepiekrituši Joachima režimam.

Slepenībā latvieši pulcējušies savā organizācijā „Pērkonijā",
kur noorganizējuši arī latviešu laikrakstu un grāmatu la-

sīšanu. Rīgas Latviešu biedrībā satikušies ar latviešu dar-

biniekiem un tā stiprinājušies pret Joachima kultivēto pār-

krievošanas virzienu.

Joachimu 1895. gadā nomainīja Aļeksejs Ar i-

stovs, kas līdz tam (no 1880. g.) Rīgas garīgā seminārā

darbojās par skolotāju. Aristovs beidzis Ķijevas garīgo

akadēmiju, bijis ļoti izglītots un arī garīgi možs cilvēks.

Kā semināra skolotājam viņam gan bijušas dažas nepatīka-

mas sadursmes ar audzēkņiem, un audzēknis Sirmais', kas

uzzīmējis par Aristovu kodīgu karikatūru, pat izslēgts no

semināra. Kā rektors A. Aristovs Rīgas garīgā seminārā

darbojās no 1895.—1909. gadam un šai laikā seminārs

piedzīvoja un pārdzīvoja visraženākās darbības posmu. Vai-

rāki tā laika Rīgas garīgā semināra audzēkņi-latvieši, kas

tagad Latvijā darbojas atbildīgos amatos valsts un paš-
valdības iestādēs, vienprātīgi apliecina, ka rektors Aristovs

labi sapratis semināra audzēkņus, sapratis arī daža veida

jaunekļu ~nerātnibas" un atzinis, ļka jaunība prasa arī

savu tiesu izplūduma, tā sacīt, pāri malām. Kad Aristovs

1895. g. stājās rektora amatā, Rīgas garīgais seminārs jau

bija 45 gadus vecs un tanī par šiem gadiem bija izveido-

l ) Parādījis uz savu „sēdamo" vietu un teicis: „Man tur vai-

rāk prāta nekā viņam (rektoram) galvā.*4
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jušās savas īpatnējas tradīcijas, kas ievērojamā mērā ie-

spaidoja semināristu attiecības savā starpā un pret sko-

lotājiem. Nereti audzēkņu attiecības pret semināra admi-

nistrāciju un pedagoģisko personālu līdzinājušās divu at-

sevišķu šķiru pretešķībām: mēs, audzēkņi, esam „mēs",

semināra administrācija un skolotāji — ~viņi", pret ku-

riem jāizturas ar īpatnēju uzmanību un pašaizsardzību. La-

bākie semināra pedagogi, no kuriem daži bija šī paša
semināra agrākie audzēkņi un tā savā laikā arī ieauguši šais

pašās ~tradicijās", — saprata semināristu noskaņojumu un

tāpēc negribēja pārāk dziļi skart viņu „nometnē" valdo-

šās ierašas, dažkārt pat ari tādas, kas nebūtu vēlamas.

Rektors Aristovs, uzņemdams semināra vadību, redzams,

pārzināja savu darba lauku un prata ari darba taktikā ie-

turēt vajadzīgo mēru. Luk, kādu liecību par rektoru Ari-

stovu nodod pazīstamais latviešu pedagogs, vēsturnieks P.

Dreimanis, kas Rīgas garīgā seminārā mācījās no 1895.—

1901. gadam: „Rektors A. Aristovs bija nosvērts un filo-

zofiski noskaņots cilvēks ar stipru taisnības izjūtu. Au-

dzēkņi pie viņa varēja meklēt taisnību un aizsardzību. Pat

tos gadījumos, kad audzēkņi pārkāpa semināra dzīves no-

teikumus, Aristovs ņēma vērā dzīves īstenību un savas

iestādes godu, bet ne noteikumu burtu. Kādreiz, kad in-

spektors aizliedza audzēkņiem atstāt semināru, lai ar to

aizkavētu slēgta koncerta ar saviesīga vakara sarīkošanu

(neoficiālu) pilsētā, audzēkņi paskaidroja rektoram, ka stā-

voklis kļūmīgs — ielūgumi izsūtīti un par sarīkojumam
nolemtām telpām būs jāsamaksā, viņš, saziņā ar inspek-
toru, minēto aizliegumu atcēla. Vispāri, kad semināru va-

dīja Aristovs, audzēkņu pašdarbība un piedalīšanās sabied-

riskajā dzīvē netika stingri ierobežota. „Pērkoņkbris" reizes

divas nedēļā mierīgi dziedāja semināra aulā savas dzies-

mas, dažkārt sarīkoja slēgtus koncertus, piedalījās ar dzies-

mām dažos publiskos latviešu izrīkojumos, vasaras brīv-

laikā apceļoja Vidzemi, dziedāja „zaļumu svētkos" v. t. t.

Par šiem izrīkojumiem semināra vadība zināja, bet tos

netraucēja un audzēkņus par piedalīšanos tajos nesodīja.
Vispāri semināra dzīvē minētā laikmetā bija diezgan liela
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brīvība: latviešu audzēkņi lasīja savus laikrakstus un žur-

nālus, dziedāja, nodarbojās ar muziķu,1) glezniecību;2) grā-

matu lasīšana gandrīz netika kontrolēta. Apģērbti un pa-

ēdināti audzēkņi bija ļoti labi, pie kam pārtikas vielu ie-

pirkšanā piedalījās arī kāds audzēknis; no noliktavas pro-

duktus izsniedza dežurējošā audzēkņa klātbūtnē, kas dežu-

rēja arī virtuvē".3) Tādas pat labas atmiņas par Aristovu

šī darba autoram pastāstījuši bijušie semināra audzēkņi:
Aleksandrs Kalvijāks (tagad Latvijas pareizticīgo sinodes

sekretārs), kas garīgā skolā un seminārā mācījies no 1901.

līdz 1911. g.; Pāvils Dāvis (tagad Latvijas Universitātes

docents), kas, kā jau agrāk minēts, Aristova laikā bija
semināra inspektora palīgs, bet seminārā mācījās no 1886.

līdz 1895. g.; P. Turjānis (tagad Rīgas pilsētas 7. pamat-
skolas priekšnieks), seminārā mācījies no 1887.—1897. g.

Zīmīgs ir kāds semināristu incidents ar inspektora pa-

līgu Vasiiiju Ščukinu, kas bijis no pārkrievotāju grupas,

rakstījis „īsto krievu" garā „Rižskij Vestņikā" un tādu pat

politiku centies piekopt visā semināra dzīvē. Bez tam Šč.

visai augstprātīgi izturējies pret semināristiem, dažkārt vi-

ņus apvainojis, nonicinājis, pat lamājis. Galu galā Šč. un

semināristu attiecības tā saasinājušās, ka semināristi noor-

ganizējušies un nolēmuši inspektora palīgu fiziski iespaidot.
Lai no tā izbēgtu, Ščukinam bijis jāglābjas, izlecot pa 10gu...

Kad Aristovs novērojis, ka šādas attiecības draud izvērsties

semināram par ļaunu, viņš parūpējies par Ščukina pārcel-
šanu no semināra uz garīgo skolu, kas taču atradās pavi-

sam citā pilsētas daļā. 4)

Rektora Aristova lielā autoritāte pie semināristiem un

seminārā vispāri jo spilgti parādījusies 1905./6. gadā, kad

arī šai mācības iestādē neizbēgami iekļuva nemiera gars.

1 ) Semināram bija savs audzēkņu orķestris.
2) Glezniecība seminārā labi veidojusies, kas konstatēts arī

revizijās.
:!) P. Dreimaņa atmiņas glabājas manā krājumā. A. V.

4) Tā kā Ščukinu protežēja archibiskaps Agafangels, tad pēc
dažiem gadiem viņš atgriezās seminārā, gan ne kā inspektors, bet

skolotājs un pēc Aristova pretendēja pat uz rektora amatu.

322



323

No semināra pedagoģiskās padomes protokoliem 1) redzams

— pirmās pazīmes, ka arī garīgā semināra audzēkņi ie-

kļūst „aizdomīgo" rindās, jau parādījušās 1905. gada sā-

kumā. Tā gada 22. marta sēdes protokolā plaši aplūkota

sestās klases audzēkņa J. Eglīša lieta. E. kādā naktī kopā

ar kādu studentu aizturējusi policija. Izrādījies, ka E. vēlu

vakarā bez atļaujas atstājis semināru un aizgājis pilsētā.
Tāda neatļauta semināra internāta atstāšana notikusi bieži,
un parasti šī ~veiklība" beigusies bez ļaunām sekām —

nav pieķerti, šoreiz pie Eglīša policija gribējusi konstatēt

politisku lietu un prasījusi izmeklēšanu. Tas arī noticis,

tomēr Eglitim neko revolucionāri graujošu nevarējuši pie-

rādīt. Tā paša 1905. g. citos semināra protokolos atrodam

semināristu sodīšanu par žūpošanu. Grūti konstatēt, bet

ļoti tā izliekas, ka šī, it kā „žūpošana" dažkārt stāvējusi
sakarā ar politiskiem „gājieniem". 1905. g. rudenī revo-

lucionārais gars seminārā jau parādījies atklāti. 22. ok-

tobrī rektors ziņojis pedagogu padomē, ka semināristi vairs

kārtīgi nepildot savus pienākumus. 21. oktobrī, kad semi-

nāra baznīcā lasīta lūgšana par ķeizaru, audzēkņi nav no-

metušies ceļos, un nav to darījuši arī tad, kad rektors devis

attiecīgu mājienu.2) Rektors arī ziņojis, ka 15. oktobrī

seminārā no citām skolām ieradušies „streikotāji", kas ai-

cinājuši arī garīgā semināra audzēkņus pārtraukt mācības

un iet uz ielas. Semināristi tomēr no savām telpām nav

aizgājuši, bet nemiera gars bijis skaidri vērojams, jo noti-

kušas gan klašu, gan vispārējas apspriedes. 3) Rezultātā,

semināristi nodevuši pedagogu padomei plašu petīciju, pra-

') „?KypHaAbi neAarorHMecKaro co6paHia npaßAema Phjkckoh Ay-

xobhoh ceMHHapiH". Daži uzglabāti Latvijas pareizticīgās baznīcas

sinodē.

a) Notikusi pat stīvēšanās, — inspektors ar roku spiedis se-

mināristus mestiesweļos, daži noslīdējuši, bet atkal cēlušies stāvus.

Bijis pavisam uztraucošs moments.

;i
) Semināristi jau gatavojušies iet gājienā līdz ar citu skolu

skolēniem, bet to izjaukuši atnākušie žīdu tautības skolēni, kas

īpaši krasi uzstājušies par semināristu streikošanu un līdziešanu.

Tad kāds seminārists iesaucies : „Ko? Žīdi te sanākuši, — neiesim

līdzi!" Ar to visi bijuši noskaņoti pret līdziešanu kopā ar zīdiem.
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sot semināra dzīvē tādas un tādas reformas, pie kam pe-

tīcijas nodošana notikusi ~svinīgā" kārtā semināra aulā,

visam pedagoģiskam personālam klātesot. Otru iesniegumu
semināristi gatavojuši vēl krasāku: „lekams prasības' par

reorganizāciju nav izpildītas, pārtraukt mācības", t. ir gri-

bējuši pasludināt streiku. Šis nodoms jau, redzams, ļoti

uztraucis rektoru Aristovu, jo tā realizēšanas gadījumā

represijas seminārā būtu neatvairāmas. Lai to aizkavētu,

Aristovs izlietojis visu savu agrākos gados uzkrāto iespaidu

un galu galā prātīgākos pārliecinājis par riskantā soļa bīsta-

mām sekām, bet karstgalvjus iebaidījis, ka līdz ar streika

izsludināšanu un semināra slēgšanu, daudzus semināristus

iesaukšot likumīgā kara klausībā. Tas viss līdzējis un jau

parakstītais „supliķis" semināra internātā nākošā naktī „no-

zagts". Vēlāk semināristi atjokojušies: „Zaldātiņi esot ie-

sniegumu nočiepuši.. Z'1) 24. oktobrī rektors pēc tam zi-

ņojis pedagogu padomei, ka semināristi atteikušies no

streika, bet nemierīgo apstākļu dēļ lūguši, lai seminārā

pārtrauc darbus, līdz pilsētā nomierināsies. Pedagogu pa-

dome, saziņā ar archibīskapu Agafangelu, tad arī nolēmusi

seminārā mācības pārtraukt līdz 1906. gada 9. janvārim,
bet kas tad atteikšoties sākt seminārā mācības, tos iz-

slēgšot. 25. oktobrī pedagoģiskās sēdes laikā gan noticis

vēl kāds nepatīkams gadījums — sviests sēžu telpas logā

akmens, un stikli sabiruši istabā. Semināristi stingri ap-

galvojuši, ka tas neesot viņu nedarbs, to būšot pastrādājuši
citu skolu streikotāji, kas nebijuši apmierināti ar seminā-

ristu pasīvo izturēšanos. 2)

Te jāpiezīmē, ka garīgais seminārs revolūcijas ~taisīš-
anā" baudīja vienu priekšrocību — viņā žandarmērija ne-

izdarīja kratīšanu bez archibīskapa ziņas, bet tiklīdz žan-

darmērija archibīskapam paziņoja savu nodomu izdarīt se-

minārā pārmeklēšanu, pēdējais par to ziņoja rektoram, rek-

tors inspektoram, un tā noslēpuma vairs nebija...

l ) „CoA4aTHKH nOXHTHAH ..."

*-') Tas pielaižams, jo, kā redzējām, (skat. šeit 60. lpp.) arī

pret citu skolu nestreikotājiem notika ekscesi.
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Tanī pašā laikā, kad seminārā notika lielāka vai ma-

zāka revolucionāra rūgšana, risinājās arī Rīgas garīgo mā-

cības iestāžu reformu projektu apspriešana. Tas, sapro-

tams, notika ar augstākās priekšniecības ierosinājumu. Lat-

vijas pareizticīgās baznīcas sinodes archivā uzglabāti vai-

rāki reformu protokoli,l) kuros atspoguļojas arī dažu tā

laika skolotāju ~revolūcionārais" noskaņojums. Tā, starp

citu, 1905. g. 9. novembra protokolā lasāms, ka kāds

sēdes dalībnieks teicis, ka garīgās mācības iestādēs vis-

pāri esot despotisma gars,
2) ko vajagot iznīdēt v. t. t.

Šīs „reformu" sēdēs runāti daudzi ļoti brīvi vārdi un ie-

teikti daudzi visai liberāli reformu priekšlikumi. Jāatzīmē,
ka 1906. gada 16. augustā ķeizars tiešām arī apstiprinājis
dažus pārgrozījumus garīgo semināru un skolu iekārtā. 3)
Grozīti arī stundu plāni.

1906./7. m. g. seminārā tomēr bijuši atsevišķi noti-

kumi, kas norāda uz dažām semināristu brīvības tieksmēm.

Pedagoģiskās padomes protokolā 1906. g. 4. septembrī
atzīmēts sestās klases audzēkņa Aleksandra Zariņa iesnie-

gums padomei par dažu semināristu nepareizu izslēgšanu,

pamatojoties uz policijas sastādītiem protokoliem. lesnie-

gums drosmes pilns. 23. oktobra sēdes protokolā atzīmēta

sestās klases audzēkņa Vladimira Dekšņa izslēgšana. D.

arestēts kādā nelegālā sapulcē. Vairākos protokolos (3. 111

1906., 14. 111 1906., 23. 111 1906.) atzīmēti sodi par semi-

nāristu pieķeršanu alkohola lietošanā. Tomēr visnepatīka-
mākais semināra vadībai gan būs bijis notikums, kas at-

zīmēts 1907. gada protokolos 8. oktobrī un 28. novembrī.

Minētā gada septembra beigās miris pašnāvībā kāds bi-

jušais semināra audzēknis Ivans Vasiļjevs, sākumā Kaza-

ņas, vēlāk Pēterpils universitātes students. Kā no proto-
koliem vērojams, Vasiļjevs ļoti apdāvināts jauneklis, kas

ļoti aizrāvies ar „cilvēces brīvības krasiem centieniem" —

') ffivpHaA-b ne<4arorH«iecKHX,b co6paHift PHJKCKHX'b AyxoßHbix-b

yHe6Hbix-b saßeAeHiii 1905. h 1906. r. r.

2)
„. .

.
<4yxT> Aecnora3Ma ..."

3) HtKOTOpbIH H3MtHeHi« BT> CTpot AyXOßHblX'b CeMHHapifi H yMH"

AHUJTj".
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to visideālākā virzienā un garā. Beigās Vasiļjevs nonācis

pie pesimistiskas atziņas, ka nav vērts cīnīties cilvēces

ideālu labā — cilvēce ļaunuma pilna. Nošāvies Bulduros.

Vasiļjeva nāve ļoti uztraukuši semināristus, no kuriem daudzi

seminārā kopā ar viņu mācījušies un nelaimīgo pazinuši
kā ideālu pilnu jaunekli. Vasiļjeva apbedīšana notika Rīgā,

Pokrova kapos. Semināra audzēkņi no 3.—6. klasei nolē-

muši piedalīties Vasiļjeva bērēs un par to ziņots rektoram

Aristovam. Rektors, saprotams, bijis visai kļūmīgā situā-

cijā: Vasiļjevs žandarmērijai pazīstams revolucionārs un

dzīvi beidzis kā pašnāvnieks, bet gan arī bijušais semināra

audzēknis, ko semināristi ļoti mīlējuši. 1907. gads taču

jau stipras reakcijas iedvesmots. Aristovs tādos apstākļos

paziņojis semināristiem, ka šais bērēs viņš neatļauj pieda-

līties. Semināristi tomēr nolēmuši bērēs piedalīties un pat-

varīgi ieradušies Pokrova baznīcā, kur tad arī apbedīšanas

dievkalpojumu noturējis priesteris Azaļickis, un semināristi

svinīgi dziedājuši: „Ar svētīgiem dod dusu".1) Tā tas no-

ticis. Pedagogu padome nu visai lielās grūtībās un div-

kosīgā stāvoklī. No vienas puses — neapšaubāmi pārkāpta

disciplīna, no otras — semināristu pārstāvji nopratināšanā

paskaidrojuši, ka viņi šinī gadījumā savu morālisko pie-
nākumu — pavadīt pēdējā gaitā mīļu skolas biedru —

stādot augstāk par disciplīnas noteikumiem un tādā gadī-

jumā gatavi nest atbildību. Ilgi bijis jāspriež pedagogu

padomei, kurā inspektors Brjancevs atklāti nostājies semi-

nāristu pusē. Gala rezultātā deviņi padomes locekļi ar 5

pret 4 balsīm pieņēmuši lēmumu: izteikt vainīgiem semi-

nāristiem rājienu; dažiem atņemtas arī stipendijas, kuras

pēc īsa laiciņa atkal piešķirtas atpakaļ. Bijušie semināristi

stāsta, ka šis pedagoģiskās padomes lēmums ļoti kaitējis
rektoram Aristovam, jo par to «interesējies" pat ģenerāl-
gubernators Mellers-Zakomeļskis. No otras puses — se-

mināristi vēl vairāk cienījuši Aristovu. Ka te kautkas rūga,

to, rādās, liecināja Svētās sinodes virsprokurora P. Iz-

voļska ierašanās seminārā 1907. g. 19. novembrī, lai kopā

J) „Co CBHTbIMH ynOKOH
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ar archibīskapu Agafangelu pārbaudītu semināra stāvokli.

„Revizijā" nekas ļauns neesot atrasts, ja par tādu neuz-

lūkoja avīzes ~Birževija Vedomosķi" atrašanu skolēnu in-

ternātā. Cik vērojams no tā laika dokumentiem, archi-

bīskaps Agafangels bijis ar lielu iespaidu Pēterpilī un «stin-

gri oficiālās attiecībās" ar ģenerālgubernatoru Melleri-Za-

komeļski. 1) Domā, ka Agafangels ļoti stipri šinī laikā vēl

aizstāvējis Aristovu. Tā pagaidām seminārā viss palicis pa

vecam. Tomēr tikai pagaidām. 1908. g. 27. oktobrī semi-

nārā ieradies īpašs Svētās sinodes revidents, valsts padom-

nieks Ornatskis, kas semināru revidējis divas nedēļas —

līdz 9. novembrim — visos sīkumos. Revizijā tomēr ne-

kādi negatīvi vērojumi nav iegūti — to apliecina revizora

Ornatska sastādītais protokols, 2) kurā par Aristovu lieci-

nāts, ka pie audzēkņiem un skolotāju korporācijas rektors

Aristovs iemantojis lielu autoritāti. Esot mācīts vīrs un

raksturā ļoti nosvērts. Tā pēc revizijas varēja domāt, ka

Aristovam ļaus vēl ilgi darboties seminārā. Tomēr jau
1909. gada pavasarī, mācības kursu noslēdzot, bijis zi-

nāms, ka Aristovam bUs rektora amats jāatstāj. Kamdēļ?

Pilnīgi drošu un dokumentiem pamatotu ziņu arī Latvijas

pareizt. sinodē nav, jo no vienas puses revidenta Ornatska

ziņojums pavisam labvēlīgs, pat atzinīgs, no otras — re-

dzams, ka Archibīskaps Agafangels it kā bijis Aristovam

draudzīgs; 3) semināra korporācija visai cienīja savu tiešo

priekšnieku. Tā var secināt, ka spiediens Aristova aizie-

šanai būtu meklējams kādā laicīgas varas akcijā, kas stā-

vētu sakarā ar seminārā valdošo brīvo darbu kārtību un

audzināšanas principiem. Tas jūtami izskanējis atvadrunās,

Aristovam aizejot. 1909. gada rudenī Aristovu pārcēla uz

Tallinu par turienes pareizticīgo katedrāles vadītāju. Zī-

mīgi, ka semināra inspektors Brjancevs, cildinot Aristova

darbību, ar nožēlu savā atvadrunā atzīmēja bijušā rektora

0 Skat. arī J. Svempa atmiņas „Ticība un Dzīve" 1938. g.
A

1

? 12.

2) Glabājas L. p. b. sinodes archivā.

:i) Docents P. Dāvis gan pārliecināts, ka Aristovu izspiedīs
tieši Agafangels.



piespiestu šķiršanos no semināra un šinī gadījumā izteica

bažas par turpmāko semināra likteni, — esot paredzamas

ļaunas dienas —uz to norādot dažas zīmes.1) Kas šīs

par zīmēm? Vai Brjancevs ar to norādīja uz archibīskapa

Agafangela nodomu rektora vietu atdot savam radiniekam,

jau agrāk atzīmētam Vasilijam Ščukinam? 2) Izrādījās to-

mēr, ka Agafangela nodoms ielikt Ščukinu rektora amatā

atdūrās uz vienprātīgu semināra pedagogu pretestību. Trīs-

kārtīgi Agafangels semināra pedagolgu padomē licis balsot

par Ščukina kandidatūru un katrreiz šī kandidatūra norai-

dīta ar visām pret vienu balsi. Tādā gadījumā Agafan-

gelam neizdevās rektora amatu nodot savam radiniekam,

un rektora vietu dabūja Rīgas garīgās skolas pārzinis
Aleksandrs Ļebeģevs, kas semināru vadīja no 1909. līdz

1917. gadam. A. Ļebeģeva laikā seminārs pakāpenīgi pa-

zaudēja Aristova laika iecietības un sadarbības garu. Ļe-

beģevs atklāti propagandēja pārkrievošanu — latviešiem 1

un igauņiem būšot katrā ziņā jāpārkrievojas. Pret semi-

nāra audzēkņiem latviešiem Ļebeģevs izturējās netaisnīgi

un netaktiski. Kad kāds krievs iekritis sodā, Ļebeģevs
mēdzis teikt: «Latvieši viņu samaitājuši!" Visiem objek-

tīviem vērotājiem bijis redzams, ka seminārs slīd uz leju. 3)

Kara laikā, 1915. gadā, Rīgas garīgo semināru eva-

kuēja vispirms uz Pliskavu, bet pēc tam uz Ņižņinovgorodu,
kur tas atjaunoja darbību, kas nebija ražīga un nobeidzās

ar Ļebeģeva atbrīvošanu no rektora amata spaidu ceļā.

Jāatzīmē vēl dažas parādības un īpatnības Rīgas ga-

rīgā seminārā.

Rīgas garīga semināra uzbūve sekojoša iekārta: kā

apakšbūve likta garīgā skola ar četrām klasēm un apmē-

l ) „ EnapxiaAbHbi« Bbaomocth" 1909. r. N? 23.

-) Ir arī dažas ziņas, ka Aristova pārcelšanu cieši prasījis ģe-
nerālgubernators Mellers -Zakomeļskis, kas esot vispāri vainojis
garīgā semināra valdošo „brīvdomāšanu".

3 ) Doc. P. Dāvis par Ļebeģevu nodeva visnegatīvāko sprie-
dumu — tā, ka būtu pat jādomā, vai šis pārkrievotājs rīkojies kā

normālas sajēgas administrators. Katrā ziņā ar Aristova aiziešanu

Rīgas garīgais seminārs pazaudēja savas labākās tradīcijas un par

šo iestādi šinī laikā vairs netīkas daudz runāt.
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ram četrgadīgu proģimnazijas kursu, tomēr ar garīgas sko-

las īpatnībām. Kauču gan garīgā skola idejiski un arī

faktiski bija ciešā sakarībā ar garīgo semināru, tomēr for-

mālā vadībā viņa bija īpaša mācības iestāde ar savu

priekšniecību, kas pakārtota ne semināram, bet archibīs-

kapam. 1) Garīgā seminārā iekārtotas sešas klases, no ku-

rām četras uzlūkojamas kā ģimnāziju augšējās klases —

tā tad kopā ar garīgo skolu — astoņklasīga vidusskola.

Divas semināra augstākās klases iekārtotas ar speciālu teo-

loģisku programu. Tomēr semināra četras apakšējās kla-

ses, kopā ar garīgās skolas klasēm, programā ne jau pil-

nīgi līdzinājās ģimnāzijām, sakarā ar ko ari iestāšanās

augstskolās — pēc četru garīgā semināra klašu absolvē-

šanas — bija apgrūtināta (ar papildu pārbaudījumiem) un

līdz 1906. gadam vispāri no semināra pēc visu sešu klašu

absolvēšanas uzņēma tikai Tērbatas un Varšavas universi-

tātēs un ari tad tikai ar dažiem pārbaudījumiem, bet

pēc 1906. gada gan varēja iestāties ari citās augstskolās.

Dabiskais ceļš no garīgā semināra gāja uz garīlgo akadē-

miju, bet, apstājoties pie semināra sešu klašu absolvēša-

nas — uz skolotāja, psalmotāja un priestera amatu.

Atsevišķu priekšmetu mācība Rīgas garīgā seminārā

savā labumā un spēkā bijusi dažāda, atkarībā no skolotāju

sastāva. Latviešu valodas ilggadīgais skolotājs Ž. gan jā-

piemin kā ļoti vājš, kas visai maz interesējies par sava

priekšmeta sekmēm. Tikai reviziju gadījumos, kad revi-

dents pats neko latviski nesaprata, Ž. mācējis īpašiem pa-

ņēmieniem veikli maskēt skolēnu nezināšanas, tā kā 1915.

g. revizijā valsts padomes loceklis F. Naģežģins revizijas
protokolā 2) pat uzslavējis Ž. darbību — „labi mācot lat-

viešu valodu". Patiesībā latviešu valodas zināšanas bijušas
ļoti vājas. To vienprātīgi atceras visi semināra audzēkņi-

latvieši. Ž. faktiski še bijis laiskuma apņemts. Tas tā arī

varēja būt, jo nebija taču nekādas saprātīgas šī priekšmeta

*) Garīgās skolas revīzijai gan archibiskaps katru gadu nozī-

mēja revidentus no garīgā semināra skolotāju personāla.
2) Glabājas L. p. b. sinodes archivā.
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kontroles. Igauņu valodas skolotājs gan esot strādājis daudz

sekmīgāki.

Rīgas garīgam semināram vajadzēja dot Baltijas gu-

berņām vajadzīgo skaitu pareizticīgo priesteru. levērojama

daļa seminārā kursu beigušo tomēr Baltijas pareizticīgā

resora dažādos amatos (skolotāju, psalmotāju, priesteru v.

t. t.) nepalika. 10 gadu laikā, no 1899.—1908. gadam, no

198 semināra kursu beigušiem eparchijas darbā iestājušies:

1899. no 19 kursu beigušiem 16

1900.
„

17
„ „

13

1901.
„

18
„ „

12

1902.
„

19
„ „

6

1903.
„

27
„ „

19

1904.
„

21
„ „

11

1905.
„

22
„ „

11

1906.
„

28
„ „

15

1907.
„

19
„ „

4

1908.
„

8
„

4

Šinī pat laikā tikai 17 audzēkņi iestājušies garīgā

akadēmijā, bet 61 dažādās laicīgās augstskolās. 1) Jāpiezīmē,
ka gandrīz visos šī semināra darbības labākos gados' au-

dzēkņu vairākums (proporcionāli) rekrutējies no latviešiem.

Tā 1908./9. m. g. no 171 semināra audzēkņiem 64 latvieši,
40 igauņi — zemnieku bērni, 16 krievi, 1 vācietis, bet 50

garīdznieku bērni, starp kuriem taču atkal vairāki bija
latvieši. Vairums semināristu skolojušies uz kroņa rēķina.

1908./9. m. g. no 171 audzēkņa 93 uz pilna kroņa rēķina,
bet bez tiem vairākiem valdības pabalsts.

Semināram bijusi plaša un vērtīga bibliotēka — fun-

damentāla ar 11.722 un skolēnu ar 2700 grāmatām (1908.

gadā).

x ) npoTOKOAT> neAarorHMecKaro co6pamH npaßAeHin P. 4. ceMHHa-

piH 1909. r. 9 okt. (L. p. b. sinodes archivā). Svētās sinodes vadītāji

par šādu parādību Rīgas garīgā seminārā vainoja tā vadību. Stāsta,

ka īpaši rektors Aristovs vainots par semināristu noskaņojumu uz

laicīgām lietām.
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Jāatzīmē ari Rīgas garīgās skolas darbības raksturī-

gākās gaitas. Šai skolā, kas sākot ar 1886. gadu atrādās'

samērā ērtās telpās (kur tagad Latvijas kara skola), katru

gadu četrās klasēs mācījās 120—140 skolēnu, no kuriem

apmēram trešā daļa latviešu zēnu, pie kam vairākums vai

pilnā, vai pa pusei kroņa uzturā. Bijuši gan daži arī, kas

skolas internātā nedzīvojuši. Vispāri garīgā skolā iestājušies

trūcīgu vecāku bērni. 1) Pēc šīs skolas katrreizēja kursa

absolvēšanas visi, vai lielu lielais vairums pārgāja uz ga-

rīgā semināra pirmo klasi, pie kam skola līdzi deva katra

audzēkņa raksturojumu un spēju novērtējumu. Mācību ie-

kārtā valdījusi stingrība, un audzēkņi mācījušies parasti uz-

cītīgi. Garīgā skola no semināra, kā jau minēts, atdalīta

1870. gadā un ar 1872. gadu to vadīja latvietis Adriāns

Ruperts, bet par skolotājiem kādu laiku bija arī latvieši

E. Grāvītis, Jānis Zoliņš un Jēkabs Krauklis. A. Ruperts

garīgo skolu vadīja līdz 1899. gadam, kad viņu nomai-

nīja archibiskapa Agafangela radinieks Suškovs.2) A. Ru-

perta darbības laikā garīgā skola labi izveidota, un darbs

tanī ritējis gan stingrībā, bet arī savstarpējā labvēlībā.

Kads garīgās skolas bijušais audzēknis, ar pieņemtu vārdu

„Testis", žurnālā ~Ticība un dzīve" 1939./40. gadā vai-

rākos numuros ievietojis savas atmiņas par šo skolu, pie
kam par A. Rupertu liecina, ka viņš «skatījies caur pirk-

stiem'"', ja latviešu zēni lasījuši latviešu grāmatas, kauču

tās dabūtas arī ārpus skolas bibliotēkas. Skolotājs Jānis

Zoliņš veicinājis grāmatu lasīšanu no skolas bibliotēkas.

Tas pats „Testis" pastāsta, ka skolēniem dažkārt bijušas

cīņas ar skolas ekonomu, kas ēdinājis ar vecu sviestu un

pat sliktu maizi.l) „Testis" atzinīgi piemin arī latvieti —

Jēkabu Kraukli, latviešu kultūrvēsturē pazīstamā Jāņa

x) Daži bijuši tik trūcīgi, ka viņiem nav bijis sava mēteja un,
uz pilsētu ejot. palienējuši no biedriem.

2) Agafangels centies labās vietās ielikt savus radiniekus un

draugus. Rupertam arī tādā kārtībā bijis jāatstāj garīgā skola.

3) Šīs cīņās skolēni lietojuši pret ekonomu arī spaidu līdzek-

ļus. Kādreiz uzmaukuši galvā vecu skārda bjodu, citreiz uzlējuši
uz galvas netīrumus.
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Kraukļa 1) brāli. Vērojams, ka pēc A. Ruperta 2 ) aiziešanas

no garīgās skolas tanī produKcēja stiprāku pārkrievošanas

garu. Jaunais skolas pārzinis Suškovs turējies pie ~īsto

krievu ļaužu" darbības principiem.

Ja nu, pēc še dotā vēsturiskā pārskata, uzstādām jau-

tājumu, kādā mērā Rīgas garīgais seminārs un garīgā

skola veicinājusi pārkrievošanas politiku, un par cik šais

skolās latviešu jaunatne augusi savas tautas nacionālo spēku

stiprināšanai, — tad atbilde uz abiem jautājumiem, rādās,

nav ne droša, ne kategoriska. Vispāri, Rīgas garīgā se-

mināra darbība (sākot ar 1847. g.) ilgusi 70 gadus — pie

dažādiem valdības novirzieniem. Tā tieši arī šīs iestādes

pastāvēšanas laikā neatvairāmi bijuši dažādi posmi, kas

viens no otra pavisam krasi atšķīrušies, piem., Aristova

un Ļebeģeva vadības laiki. Arī te pārkrievošanas tendences

cēlās un kritās.

Ka Rīgas garīgam semināram un skolai Svētās sino-

des nospraustais uzdevums bija latviešus un igauņus cieši

«tuvināt" pareizticībai un līdz ar to krievu tautai — tas

taču skaidrs un neapšaubāms, un to nekad neslēpa ari

semināra augstākā priekšniecība. 3) Kā šo mērķi sasniegt,

par to biskapu un archibiskapu domas un darbi šķīrās.

Tā biskapa Donata laikā domāts latviešu pareizticīgiem

l ) Jānis Krauklis dzimis 1838. g. Ēveles pag. ,Kumpju"

mājās ; beidzis Rīgas garīgā semināra kursu 1859. gadā ar pirmās

šķiras diplomu un atstāts šai seminārā par latviešu valodas lektoru;

1871. gada 2. februārī (v. st.) iecelts par Rūjienas pareizticīgo drau-

dzes priesteri un tur darbojies ar labiem panākumiem līdz 1884. g.

K. miris 1884. g. 23. jūnijā (v. st.) un apbedīts Rīgas Pokrova ka-

pos. Jāņa Kraukļa brālis — Jēkabs, minētais Rīgas garīgās skolas

skolotājs un vēlākais Tērbatas universitātes studentu inspektors
miris Tērbatā.

-') Adri ā n s Ruperts dzimis 1837. g. 16. aprīlī (v. st.)

Praulienas pagastā. Mācījies Rīgas garīgā seminārā un Maskavas

garīgā akadēmijā, kur kursu beidzis 1864. gadā. Rīgas garīgās sko-

las vadītājs no 1872.—1899. g. Kopš 1869. gada arī latviešu valodā

izdoto rakstu cenzors. R. mira Rīgā 1907. g. 2. maijā (v. st,)

un apbedīts Pokrova kapos.

3) riHTHAecHTHA'ETHiH K)6HAefl Phjkckoh 4vxobhoh ceMHHaphi. PHra

1902. r.
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dot bīskapu-latvieti — Andreju Zaķi, 1) bīskapa Filareta U

laikā pat garīgam semināram necieta rektoru-latvieti Drek-

sleri un vispāri pārkrievošanas tendences bija visai skaidri

izteiktas. Archibiskaps Agafangels teicis, ka viņš vispāri

negribot seminārā par skolotājiem laist «vietējos ļaudis",

un Agafangela ieliktais rektors Ļebeģevs tūdaļ uzsāka

„jaunu kursu" — cietu pārkrievošanas darbu. Zīmīgi tikai,

ka pašā Baltijas skolu pārkrievošanas visasākā posmā —

pagājušā g. s. depviņdesmitos gados Rīgas 'garīgā semi-

nārā šīs tieksmes bija vājas. Rektors Dmitrevskis tās ne-

veicināja, Joachims to nespēja, bet Aristovs ar filosofisku

mieru gāja viņām secen.

Ja par šejienes krievu sabiedriskiem darbiniekiem un

sevišķi skolu politiķiem vispāri sakāms, ka daži viņi savā

labsirdīgā un nenoteiktā darbibā parasti neieturēja ne no-

teiktu mērķi, ne stingrus principus, tad par Rīgas garīgo

semināru jāsaka — tanī visumā šāda darbība raksturīga.

Ja mācību gaitās jau ne vienmēr varēja vērot sistēmu un

metodisku skaidrību, tad vēl vairāk nenoteikta bija audzi-

nāšanas kārtība. Visai bieži audzēkņi bija „par sevi" un

audzinātāji atkal „par sevi". Saprotams, ka tādos apstāk-

ļos sistemātiska pārkrievošanas politika arī faktiski nebija

realizējama. Ja daži skolotāji par šo politiku mīlēja runāt,

tad tā bieži vien bija laikam piemērota «izrunāšanās", bet

vairāk nekas. Semināristi latvieši un igauņi parasti šo

izrunāšanos pie sirds neņēma, bet, kā jau aprādīts, gāja

savus ceļus: nodibināja „Pērkoņkori", biedrību „Pērko-

nija", žurnālu „Nobis et posterietati", lasīja latviešu lite-

ratūru, apmeklēja Rīgas Latviešu biedrību v. t. t. Tam

visam taču nebija krieviskumu veicinošas tendences, pavisam
otrādi

— ari garīgā seminārā audzēkņi-latvieši nebija kurli

pret tā laika latviešu centieniem. Ka arī še bieži vien bija

„sveta vientiesība" runāt par racionālu pārkrievošanu, to

l) Andrejs Zaķis dzim. 1834. g. Puiķeles Krievānu mājās;

beidzis Rīgas garīgā semināra kursu un darbojies par Stauropigijas

klostera priekšnieku, pēc tam par Archangelskas eparchijas biskapu,
bet no 1893.—1899. g. bijis Vitebskas un Polockas biskaps. Mūka

kārtu pieņemot, nosaukts par Aleksandru ; miris 1899. g. 27. jūl. (v. st.).
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apliecina arī tā laika bijušie semināra audzēkņi. 1) Bijušais

audzēknis „Testis" raksta: „Latvieši un igauņi vienmēr

instinktīvi parādījuši savu necienību pret krieviskām

bursas parašām".2)

Cik lielā mērā «tuvināšanu" krieviem varēja izdarīt

pareizticība kā tāda?

Nebūs noliedzams, ka pareizticīgie latvieši caur reli-

ģiskām ceremonijām, baznīcas iedarbību un šīs baznīcas

darbiniekiem jūtami turējās kopā ar krieviem — dažs vā-

jāki, dažs ciešāki, kas atkarājās no atsevišķu cilvēku lie-

lākām vai mazākām reliģiskām tieksmēm un citām1 rakstura

īpašībām. Ja daudzi latvieši luterāņi vēl pagājušā g. s.

80 gados jūtami piekļāvās vāciešiem, tad pareizticīgie lat-

vieši nevis tuvojās vāciešiem, bet otrādi — no tiem atsve-

šinājās. Pareizticīgo garīdzniecības attiecības pret Baltijas

vāciešiem bieži vien bija pat naidīgas — kā no vienas, tā

otras puses. Latvieši luterāņi pret pareizticīgo baznīcu to-

mēr nejuta garīgas simpātijas, gan arī naidu nē. Starp

latvieti luterāni un pareizticīgo, kauču gan nebija reliģiskas

vienības, pastāvēja nacionāla saprašanās. Tā, kauču pa-

reizticība garīgi bija radījusi dažkārtējas pretešķības lat-

viešu tautā, pat nošķirošanos itin kā divās grupās, —

nekad nav ievērojamā mērā pareizticīgos pietuvinā-

jusi krieviem un atsvešinājusi no savas tautas. To jau

savā laikā bija izpratis pat varenais virsprokurors Pobedo-

noscevs 3) un arī daži vietējie krievu augstākie garīdznieki
— viņi neuzticējās arī pareizticīgiem latvie-

šiem, jo uzlūkoja tos kā latviešos ar savām nacionālām

tieksmēm un īpatnībām. Cik šāda izturēšanās bija kaitīga

krievu un Krievijas interesēm, par to jau runājām IV grā-

matā. Varam še konstatēt, ka šādās attiecībās krievi rīkojās

pēc Baltijas vācu parauga, jo arī vācieši, īpaši muižnieki,

negribēja uzticēties un neliekuļoti sadarboties ar tiem lat-

viešiem, kas lojāli un pat sirsnīgi gribēja iet kopā ar vācu

pārstāvjiem, bet tanī pat laikā turējās pie savas tautības

1 ) Skat. „Ticība un Dzīve" 1940. J\? 1

2) Ibid. 1939. g. te 23.

J ) IV 250. lpp.
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un pilnīgi nepārgāja vāciešos. 1) Krievu pārstāvji, luk, Bal-

tijā rīkojās tāpat — ja kādi latvieši, kauču pieņēmuši

pareizticību, bet vēl turējās pie savas tautas, tos tūdaļ

neuzlūkoja par «saviem ļaudīm". Tikai tādus latviešus,

kas pilnīgi atteicās no savas tautības un noteikti ieplūda

krievos, uzlūkoja par saviem un «uzticamiem".

Izejot no šādām nacionālām attiecībām, jākonstatē, ka

ne Rīgas garīgais seminārs, ne pareizticība nespēja pār-

krievot latviešu žirgto jaunatni. Augstākais, ko šie fak-

tori varēja dažkārt panākt — likt latviešu jauneklim un

inteliģentam savā darbībā un centienos būt, tā sacīt, «ap-

domīgam" — vajadzīgā brīdī apsvērt, kādu taktiku pie-

kopt, saduroties ar nacionālām un reliģiskām pretešķībām.
Taisnība gan arī, ka šāda «apdomība" dažkārt noveda pie
nacionālas vienaldzības, īpaši tādus ļaudis, kas gribēja pa-

reizticību izmantot karjeras taisīšanai. 1) Bet tas jau mazāk

notika uz semināra soliem, bet vairāk atraisījās vēlākā

dzīvē. Seminārā saskatāmi spara pilni latviešu jaunekļi,
daži pat pārgalvīgi droši un pilni nacionālu izjutu. Un tā

galu galā ari Rīgas garīgais seminārs mums ir devis veselu

rindu nacionālu darbinieku, kuru nopelnus latviešu kultūrālā

un arī saimnieciski valstiskā darbā neviens nopietni nevar no-

liegt. Tāpat starp bijušiem audzēkņiem ir dažs cīnītājs tautas

atmodas laikmetā. Rīgas garīgais seminārs deva iespēju
trūcīgiem un centīgiem latviešu jaunekļiem iegūt vidussko-

las izglītību un pēc tam iekļūt augstskolās un pie tam

daudz vieglāki un lētāki nekā caur vāciskām ģimnāzijām.
Audzināšanas un īpatnas iekārtas ziņā semināristi dažkārt

baudīja tādas brīvības, kādas citās mācības iestādēs tanī

laikā nenovērojam, pie kam vēl jāpieliek, ka Rīgas garī-

gais seminārs, salīdzinot ar citiem Krievijas semināriem,

bija viens no labākiem, ja ne pats labākais. To atzina

arī šī semināra augstie revidenti.

*) Ibid. 50. v. t. t. lpp.
8) Ka šādos gadījumos latviešu inteliģenci pareizticība dažkārt

maitāja viņu rakstura izveidošanā, tāpat kā to savā laikā jau bija
paspējusi izdarīt vācu vara — tas gan taisnība. Pielīšana un pie-
glaimošanās bieži vien palika par dzīves gudrību.
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Tā, iespējami objektīvi vērtējot, mums jāatzīst, ka

mūsu tautas izglītības raibu raibajos un svešu ļaužu va-

dībā aizritējušos laikos Rīgas garīgam semināram un tā

apakšdaļai — garīgai skolai, latviešu skolu vēsturē pie-
kritusi gan īpatna, bet tomēr arī pozitīva nozīme.

Runājot par pareizticīgo resora tā sauktām garīgām

skolām, jāpiemin arī 1881. gadā pie bijušā Ilūkstes sie-

viešu klostera atvērtā garīgā meiteņu skola. 1) Šai skolā

uzņēma vietējo garīdznieku, bet arī citu kārtu trūcīgas

meitenes. 1889. gadā Ilūkstes meiteņu skolai deva tie-

sību kursu beigušām audzēknēm izdot skolotāju diplomus.2)
Sākumā skolai četrgadīgs, vēlāk sešgadīgs kurss. Četr-

gadīgai bijusi proģimnazijas, bet sešgadīgai — sieviešu

ģimnāzijas mācību programa.3) Visu laiku mācīta arī lat-

viešu valoda, un skolā mācījušās arī dažas latvietes. Skola

Ilūkstē darbojusies līdz 1915. gadam, kad kara apstākļu

dēļ evakuēta uz Ņižņinovgorodu, kur beigusi savu dar-

bību.

XVIII

Ceturtā grāmatā (398. —402. Ipp.) jau aplūkojām Vid-

zemes Skolotāju savstarpējās palīdzības biedrības darbību,

kas pirms 1905. g. revolūcijas bija vienīgā un arī vispāri

pirmā latviešu skolotāju organizācija. 1905. un 1906. gads

šai organizācijai bija liktenīgs — biedru vairākums to at-

zina par nenodengu un nolēma pārorganizēt visas Bal-

tijas profesionālā skolotāju organizācijā. Sakarā ar kreisā,

īpaši sociāldemokrātiskā novirziena skolotāju aktivitāti un

dažu neapzinīgu pilsonisko skolotāju sekošanu sociāldemo-

krātiem, arī Vidzemes Skolotāju palīdzības biedrībā radās

kreiss novirziens. Šī biedrība 1906. gada sākumā izsniedza

naudas pabalstus arī dažiem skolotājiem sociāldemokrā-

tiem,4) kas revolūcijas dēļ emigrēja no Rīgas.

X) HAAVKTCKOe yMHAHUje AyXOßHaro BfeAOMCTBa.
2) «PnaiCKia EnapxaAbHWH bbaomocth" 1889. «N? 15.

*) Ibid. 1907. te 23.

4) Šādus pabalstus saņēma Indr. Rītiņš — 75 rbļ., F. Osis —

75 rbj., F. Vitenbergs — 50 rbļ., P. Sēja — 50 rbj.
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1906. gada 3. janvārī1) biedrības pilnsapulce pieņēma

rezolūciju par pārorganizēšanos vispārīgā profesionālā sko-

lotāju biedrībā. levēlēja īpašu komisiju, kam vajadzēja

izstrādāt jaunos statūtus: V. Zālīti, Indr. Cīruli, Fr. Drav-

nieku, F. Osi un P. Kūlu. Komisijā tomēr nepiedalījās

V. Zālītis un Indr. Cīrulis. 2)

Biedrības pārorganizēšanās principus izlēma pilna sa-

pulce 1907. g. 5. janvārī, bet jaunos statūtus pieņēma tā

paša gada 26. aprīlī.3 Vispirms jauno organizāciju gri-

bēja nosaukt par «Baltijas Skolotāju biedrību",
bet vēlāk vienojās saukt par «Latviešu Skolotāju

b-bu". Tā kā sociāldemokrātiskā novirziena skolotāji jau

nelegālās organizācijās un sapulcēs bija mācījušies vadības

veiklības, tad viņi arī centās jaunās skolotāju organizācijas
vadību saņemt savās rokās, un jau 1908. gadā par priekš-

sēdētāju ievirzīja J. Vesmani (soc.-dem.). Pie bied-

rības kā mantojums no bijušās Vidzemes Skolotāju sav--

starpējās palīdzības biedrības palika «Savstarpējā pa-

līdz ības kase", kuras vadībā, starp citiem, tagad nāca

an K. Dēķens, J. Lieknis, J. Dreibergs, K. Melnalksnis,
P. Kūla v. c. Notika, sākumā klusa, bet vēlāk jau atklāta

cīņa biedrības virziena dēļ, līdz 1909. gadā šo skolotāju

organizāciju pilnīgi savā vadībā pārņēma sociāldemokrāti

un viņiem sekojošie kreisā novirziena skolotāji. Biedrī-

bas priekšnieka pienākumus šinī gadā no J. Vesmaņa pār-

ņēma K. Dēķens, bet valdē darbojās: Ed. Ozoliņš, A.

Ārgals, P. Kūla, Fr. Kundziņš, J. Lieknis, J. Dreibergs,
K. Melnalksnis, A. Jessens, P. Abuls, E. Pīpiņš, A. Ozo-

liņa. Te jāatzīmē, ka, izņemot A. Ārgali un P. Abulu,
visi citi tanī laikā turējās pie kreisā novirziena un bied-

rības vispārējā darbībā kreiso idejas jūtami dominēja. Vispāri
latviešu skolotāju vairākums politiskā ziņā bija pilsoniski
liberāli noskaņots, bet tā kā kaut kādā apzinīgā sabiedriski

l) „OTqe-rb o ABHTeAbHocTH h t. a." 3a 1906. roA*».

-) Abi novērojuši b-bas novirzienu uz kreiso pusi un tā-

pēc nav gājuši līdzstrādāt reorganizācijas komisijā.
3) Šai sapulcē gan piedalījies tikai 31 biedrs (no 110). Tik

neaktīvi bija nacionālie skolotāji.
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politiskā novirzienā vai nogrupējumā viņi vēl nebija mā-

cījušies ne vienoties, ne organizēties, tad vienīgi sociāl-

demokrātiskie skolotāji figurēja arī skolotāju biedrībā kā

vadošais elements. Kuldīgas semināristi arī še spēlēja gal-

veno lomu — turējās cieši kopā un pievilka sev arī citus.

Daļa skolotāju, kas nojauta, ka biedrības virzienu nosaka

sociāldemokrāti, tam gan nepiekrita, bet, kā minējām, savā

organizatoriskā nevarībā un dažkārt arī gļēvulībā neko

negribēja še grozīt, — palika indiferenti vērotāji, vai daž-

kārt arī maznozīmīgi kritizētāji. Radās gan Rīgas pilsētas

un laukskolotāju grupa, kas jau idejiski noteikti oponēja
kreisam virzienam, līdz ar ko tad arī še vērojamas

pirmās nopietnās idejiskās skolotāju nesa-

skaņas.

Jaunnoorganizētā biedrība darbojās enerģiski: 1909.

gadā tai no visas Latvijas 505 biedri. Darbības paplašinā-
šanai nodibināja komisijas lekciju, izrīkojumu, muzeju no-

organizēšanai ; atvēra biedrības nodaļas Alūksnē, Ma-

donā, Cēsis, Dobelē, Limbažos un vēlāk arī

Pļaviņās. Ar 1909. gada janvāri biedrība izdeva savu

literārisku, zinātnisku un pedagoģisku žurnālu «Izglītī-

ba". Žurnālam, kā tas redzams no redakcijas ievadvār-

diem (1909. g. 1. num.), nebija pedagoģisks, bet gan

vairāk literārisks un zinātnisks rakstūrs, un pedagoģisku

rakstu tanī vispāri ļoti maz. «Izglītību" rediģēja E. Pī-

p i ņ š, kas centās ap žurnālu pulcināt īpaši kreisā virziena

rakstniekus un žurnālistus. Gada abonentu skaits 1909.

gadā bija 991, 1910. g. — 852, bez tam pārdoti arī atse-

višķi numuri.l) Žurnāls tā tad tanī laikā pietiekoši izplatīts

un neprasīja no biedrības kases lielas piemaksas.

1909. gadā biedrība sarīkoja pirmos plašākos skolo-

tāju kursus (jūnijā), kuros piedalījās 227 skolotāji. Lek-

cijas lasīja vietējie krievu un latviešu pedagogi (S. Ļubo-

mudrovs, J. Galabuckis, F. Oerns, E. Dumanskis, P. Drei-

manis, Dr. K. Kasparsons, T. Zeiferts, J. Vesmanis v. c).

Bez šiem kursiem biedrība noorganizēja arī atsevišķas lek-

l ) 1909. un 1910 g. g. pārskata ziņas.

338



cijas. Tas viss neapšaubāmi radīja skolotāju saimē lie-

lāku dzīvību, un biedrības popularitāte pieauga. Pie biedrī-

bas noorganizēja arī bibliotēku, kas gan galvenā kārtā

varēja noderēt tikai ndzeniekiem. Joprojām kā biedrības

sastāvdaļa darbojās arī skolotāju palīdzības kase.

1910. gadā biedrība sarīkoja no 1.—19. jūnijam vis-

pārējas izglītības kursus, aicinot lektorus arī no Krievijas

augstskolām. Te starp citu atzīmējami šādi lektori: prof.

J. Endzelīns — par latviešu gramatiku, prof. A. Lazurskis

— par pedagoģisko psicholoģiju,*priv. doc. Dr. mcd. K.

Kržiškovskis — nervu sistēmas fizioloģija, Dr. Reinhards —

skolas higiēnu, T. Zeiferts — latviešu literatūru. Kursos

klausījās 176 skolotāji, un biedrība joprojām guva vispā-

rēju skolotāju atzinumu, jo likās, kauču gan biedrības va-

dība bija sociāldemokrātiski noskaņoto skolotāju rokās, lie-

tišķā darbā tā rādīja it kā bezpartejisku un objektīvu

pieeju. Biedru skaits pieauga līdz 610,1) bet atsevišķās no-

daļas grupējās 25—40 skolotāju. Bet jau 1910. gada pilnās
sapulces vērīgiem skolotājiem bija nomanāms, ka kreisās

tendences pieauga, un tā vien likās, ka kādi aizkulišu

spēki prasīja, lai biedrība rīkojas «noteiktāki". K. Dēķens,

kas taču bija sociāldemokrātu partijas biedrs, nevarēja dar-

boties pretēji šīs partijas mērķiem. 1911. gadā, no 6.—23.

jūnijam sarīkotos kursos, tad arī izskanēja krievu (pēc

dzimuma žīda) literātūrvēsturnieka P. Kohana (Kogāna),

vēsturiskā materiālisma un sociālisma garā paustās idejas.
Lektors nogāja līdz apgalvojumam: «Puškins nav ne-

kas — tautas masas viss..." «Ģēniju nemaz

nav — visu virza masas" v. t. t. Šis lektors bija
labs runātājs un dažus klausītājus pat aizrāva, īpaši tos,
kas jau bija jūsmojuši par sociālisma mācībām. Vispāri

šo kursu saturs jau bija ar sociālistisku virzienu, te vairs

nebija bezpartejiska un dažkārt lietišķa vērtējuma.

Katru P. Kohana marksisma garā pausto lekciju kreisie

kursanti uzņēma ar sevišķu sajūsmu. Daļa nesociāldemo-

*) Biedrības gada pārskati kļūdaini uzrāda biedru skaitu:

1909. g. pārskatā uz 1910. g. 1. janvāri — 505 biedri, bet 1910. g.

pārskatā — uz 1910. g 1. janvāri atzīmēti 610 biedri.
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kratisko skolotāju pēc tam kursus atstāja. Arī citi lektori

— priv.-doc. Henkels, priv.-doc. Orlovs — bija ,vēstu-
riskā materiālisma" ideju zinātniski paudēji. Biedrības

žurnāls «Izglītība" tad arī rakstīja, ka „kursi arī «pēc
satura" pilnīgi apmierināšot «biedru" izteik-

to vēlēšanos..." 1) Nākošā (7. num.) «Izglītība" īsu-

mā atreferēja P. Kohana lekciju saturu. Bet tanī pašā
laikā daži latviešu laikraksti aizrādīja, ka šādas Kohana

lekcijas ir mūsu skolotājiem kaitīgas, jo sludināt, «ka Puš-

kins nav nekas, ģēniju nemaz nav v. t. t." — nozīmējot

iepotēt skolotājiem pavisam greizus un nepareizus uzska-

tus. Daži laikraksti pat uzrādīja, ka tādā kārtā atklāti

aģitējot par sociālisma mācībām.2 ) Kā sabiedrībā, tā sko-

lotāju vidu sākās pārrunas par kursu īpatno noska-

ņojumu, un nāca ziņas, ka valdības ierēdņi arī sākuši intere-

sēties par šiem kursiem. Daži tautskolu inspektori jau bija
pratinājuši skolotājus, kursu dalībniekus. Izrādījās, ka tam

visam bija nepatīkamas sekas — tūdaļ pēc kursiem bija
ievadīta kā žandarmērijas, tā vispār valdības iestāžu iz-

ziņa3) par biedrības virzienu, un uzstādīts jautājums, vai

tās darbība turpmāk pieļaujama. Kā izrādās, iekšlietu mi-

nistrija pieprasījusi arī mācības apgabala kurātora Prutčenko

atsauksmi. Prutčenko savukārt pieprasījis tautskolu direk-

toru domas.4) Atbildes bijušas biedrībai visai nelabvēlīgas.
Sakarā ar tām kurātors iekšlietu ministrijai devis visai inte-

resantu atsauksmi (1911. g. 5. aug. Nr. 9701). Viņš ap-
vaino biedrības vadītājus vispirms sociālisma sludināšanā,
bet ari latviešu nacionālisma veidošanā. Tā kā biedrība

savu darbību esot izplatījusi pa visu latviešu apdzīvoto
teritoriju — arī Latgali, tad šāda skolotāju apvienošana
esot kaitīga arī šauri nacionālā ziņā. 5) Vai šādu divpusēju
apvainojumu Prutčenko bija sadomājis ar nolūku biedrību

kompromitēt arī no pārkrievošanas politikas viedokļa, lai

1) ~Izglītība" 1911. g. 6. num. 481. lpp.
2
) „Dzimt. Vēstn.",

„ Rīgas Avīze".

KaHiļeAapiH rioneHHTeAH P. y. o. CV> 10 — 1911 (IVA)
4 ) Ibid.

5)
„. . . BTd V3KO HaiļioHaAbHOM'b OTHOUieHiH

.
.."
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tādā kārtā tās turpmāko darbību atzītu par kaitīgu kā

sociālisma, tā nacionālisma veicināšanā? Katrā ziņā Prut-

čenko ziņojums iekšlietu ministram Latviešu skolotāju bied-

rības darbībā konstatē gandrīz vai lielāku ļaunumu skolotāju
nacionālās kopdarbības veicināšanā nekā sociālisma mā-

cību sekmēšanā. Nevaram noliegt, ka šāds Prutčenko slē-

dziens zināmā mērā bija pamatots: kuratoram, kā to jau

konstatējām, taču visai rūpēja agrākās pārkrievošanas po-

litikas atjaunošana, bet tai taču pretojās nevien nacionālie,

bet ari sociāldemokrātiskie latviešu skolotāji, pie kam pē-

dējie ar savu dzīvo darbību skolotāju biedrībā un, organi-

zējot visus elementus — patiesi bija bīstami

pārkrievotāju politikai, varbūt viņiem pat bīstamāki tikai

šinī virzienā nekā marksisma mācību sludināšanā. Zīmīgi

tomēr, ka šādu taktiku pret skolotāju biedrību pielietojis
tikai Prutčenko, bet ne iekšlietu ministrijas pārstāvji, kas

apvainojumu cēluši pret biedrību kā sociāldemokrātisku or-

ganizāciju un kā tādu to lūgusi slēgt.

Saprotams, ka pēc šādiem apvainojumiem 1911. gada

augusta beigās Latviešu Skolotāju biedrību iekšlietu mi-

nistrija pavēlēja slēgt. Līdz ar to apstājās iznākt arī bied-

rības žurnāls «Izglītība". l)

Latviešu skolotāji tā pazaudēja arī savu pirmo orga-

nizāciju — Palīdzības biedrību, kas, nodibinoties Latviešu

Skolotāju biedrībai, iegāja tanī kā «Palīdzības kase" un

kurai 1910. gada beigās bija 5126 rbļ. liels kapitāls. 2 )

Tā latviešu skolotāji palika bez jel kā-

das savas organizācijas. No vienas puses — tas

bija smags trieciens viņu pašdarbībai, no otras — pilsonis-
kie skolotāji cerēja, ka tā būs mācība turpmāk neienest

kādā jaunā skolotāju biedrībā krasu partiju politiku.

Tieši skolotāju biedrību tomēr pagaidām neizdevās no-

dibināt, bet tā paša kreisā virziena skolotāji 1912. gadā no-

dibināja „Skolu muzeju biedrību", kuras čaklākie

') „Izglītība apstājās ar 1911. g. 8. numuru.

2) Latviešu skolotāju biedrības likvidācijas komisijā darbojās
sociāldem. virziena skolotāji. Skat. Ome-rb ahkbhasij. KOMHTeTa o

coctohhlh HMvujecTßa 6wbui. AaT. yqHT. o6ujecTßa (iespiests).
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darbinieki bija sociāldemokrātiskie skolotāji —. P. Ozo-

liņš, V. Jansons, 1) pie kam V. Jansons pazīstams kā bērnu

svētku sarīkotājs. 1915. g. pavasarī Jansona vadībā Rīgā
notika pirmie lielie bērnu svētki, kuros, pēc avīžu ziņām,

pulcējušies 18.000 dalībnieku, starp viņiem apm. 7000

bērnu; mazāka apmēra bērnu svētki noorganizēti arī pro-

vincē. P. Ozoliņš un V. Jansons bija Jāņa Asara un Er-

nesta Rolava gara biedri, kas, gan būdami sociālisma ideju

iedvesmoti, tomēr pirmā vietā turēja agrāko latvisko sirds-

skaidrību, un ar to visu sevi atdeva ideāli domātam dar-

bam un arī ideāli iecerētām sociālisma mācībām.

1913. gadā valdība atļāva vēl otru skolotāju organi-

zāciju «Baltijas pedagoģisko biedrību" pie ku-

ras vēlāk nolēma atvērt arī Skolotāju palīdzības kasi.

Pedagoģisko biedrību nodibināja un vadīja tie paši
sociāldemokrātiskie skolotāji, kas strādāja likvidētā Lat-

viešu skolotāju biedrībā, un, kā pastāsta K. Dēķens, šī

biedrība dibināta tādēļ, lai butu kam nodot mantu, ja vienu

no šīm divām organizācijām valdība slēgtu.2)

1914. gadā Skolu muzeju biedrība izdeva pedagoģisku
žurnālu «Skola un Māja" K. Dēķena redakcijā. 3) Žurnāla

līdzstrādnieki bija kreisie skolotāji, kamdēļ arī tā saturs

bija attiecīgi noskaņots. Tā, piemēram, par R. L.

biedrības Derīgu grāmatu nodaļu 5./6. numurā bija nodota

šāda atsauksme: «Jaunajiem lasītājiem aizrādām, ka Derīgu

grāmatu nodaļa ved uz tirgu daudz pelavu, un Rīgas Lat-

1) Abi šie sociāldemokrātu darbinieki bija enerģiski un strā-

dāja ar vislielāko aizrautību. P. Ozoliņš dzim. 1886. g. 26. febr.

Beidzis Valmieras skolotāju semināra kursu 1905. g. Miris 1923. g.

20. janvātī Munchenē. Viņa pelni paglabāti Meža kapos. Vilis

Jansons dzimis Anneniekos (pie Tukuma) 1886. g. Studējis Rīgas

politechnikā, kursu beidzis 1915. g. īsu laiku darbojies skolotāju
amatā Krievijā. 1917. g. J. bijis Valmieras apriņķa komisārs

(Iskolata laikā). J. mira Krievijā 1918. g. aprīļa beigās.
2 ) ~Latvijas skolotāju savienības 10 gadu darbības atcerei".

1927. g. 13. lpp.; Baltijas Pedag. biedrības 1914. gada pārskats.
(lespiests.).

:l
) .Skola un Māja" iznāca tikai 1914. g. 1.—12. num., pie

kam apvienoti bija 5,6. un no 7.—12. numuram.
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viešu biedrības sētas puiši tās kaisa uz visām pusēm. Lai

patiek šis pelavas biedrības pagrabos un saldu dusu uz

tām nogurušajiem tautas darbiniekiem". Tāds tonis jau

norādīja, ka „Skola un Māja" stila paraugi ņemti no prokla-

mācijām. Vispāri K. Dēķens „Skolu un Māju" vadīja no-

teikti sociāldemokrātu garā un izteiksmē. Te vairs nebija
E. Plpiņa ~Izglītībā" ieturētā mierīgā toņa un stila.

Skolu muzeja biedrība faktiski centās darboties slēgtās

Latviešu skolotāju biedrības darbības apjomā. Zīmīgi, ka

pie Skolu muzeju biedrības darbojās «muzeju sekcija", bet

pati biedrība plānoja par dažādu kursu sarīkošanu v. t. t.

Pedagoģiskā biedrība, ko vadīja K. Melnalksnis, projek-

tēja 1914. vai 1915. gadā sasaukt Baltijas skolotāju kon-

gresu (ne latviešu vien?). Sprieda arī par skolotāju mājas
celšanu. Kā jau aizrādīts, abas pieminētās biedrības at-

radās vienas un tās pašas skolotāju grupas rokās un gal-

venie darbinieki še bija: K. Dēķens, K. Melnalksnis, P.

Ozoliņš, J. Aberbergs, V. Jansons, J. Lieknis, A. Jessens,

J. Straubergs v. c.

Pēc Latviešu skolotāju biedrības slēgšanas trīs gadus

abas jaunās biedrības cīnījās iegUt bijušās Vidzemes Sko-

lotāju palīdzības biedrības kapitālus. Latviešu skolotāju

biedrības likvidācijas sapulce nolēma šos kapitālus nodot

Skolu muzeja biedrībai, bet Palīdzības .biedrības, resp.

kases dalībnieki lēmumu pārsūdzēja gubernatoram, kas pa-

vēlēja sasaukt jaunu likvidācijas sapulci. Tāda arī notika

1914. g. 23. februārī. Piedalījās 42 bijušās Latviešu Skolo-

tāju biedrības biedri. A. Ārgals sapulcē velti cīnījās pret

minēto kapitālu nodošanu sociāldemokrātiskai Muzeja, resp.

Pedagoģiskai biedrībai — ar balsu vairākumu pieņem J.

Liekņa iesniegto rezolūciju, ka kapitāls jāatdod Pedago-
ģiskai biedrībai, kas savos statūtos paredzējusi pabalstu

piešķiršanu skolotājiem. A. Ārgals aprādīja, ka šis ka-

pitāls sakrāts no bijušās Palīdzības kases dalībniekiem un

par to var lemt vienīgi naudas sakrājēji — kases dalīb-

nieki, bet, tā kā sapulcē vairākums bija muzejnieku atbalstī-

tāju, un pilsoniskie skolotāji bija jau no šīm organizācijām
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atrāvušies — visi Ārgaļa priekšlikumi krita cauri.l) Pa-

cēlās gan pilsoniski-naciouālos laikrakstos mudinājumi or-

ganizēties arī pretējā virziena skolotājiem, un notika jau

attiecīgas apspriedes, bet 1914. gada otrā pusē sākās karš,

un visi šādi nodomi palika pusceļā. Mazliet vēlāk — kara

laikā — noorganizējās vienīgi šaurāka Rīgas pilsētas

skolu skolotāju biedrība.

Pie 1913.—1914. gada skolotāju organizatoriskās dar-

bības vēl jāatzīmē, ka šinī laikā sarīkoti dažāda rakstura

kursi: ticības mācības (vairākās vietās), lauksaimniecības;, 2 )

vingrošanas (Dzērbenē), metodiku (Jelgavā, Liepājā). Da-

lībnieku skaits dažāds — no 25 —100. Skolu muzeja bied-

rība sarīkoja Lazdonā mācības līdzekļu pagatavošanas kur-

sus, pie kam šos kursos A. Dauge, kas bija atbraucis no

Maskavas, nolasīja lekciju par audzināšanas metodēm.

„Skola un Māja" (1914. g. 1. num.) tad sevišķi izmeklēti

cildināja A. Dauges lekciju. Esot jāvēlas, kaut A. Dauge arī

Rīgā nolasītu kādu lekciju. Uz šī sirsnīgā un mīļā
cilvēka un pedagoga priekšlasījumu steig-

tos skolotāji no visām malām, „jo apbrīno-

jams ir tas spēks, kuru rada viņa lekcija, kas

vienā pašā acumirklī vārda pilnā nozīmē ~uzl-

abo" cilvēku". Šinī gadījumā pieliksim, ka Alek-

sandrs Dauge bija patiesi viens no mušu visievērojamākiem

pedagogiem, kas jau no Maskavas — liels ~garā un gud-

rībā" — uz Latviju meta spēcīgus ierosinājumus latviešu

skolotājiem. A. Dauge, kā redzējām, studenta gados bija

J) Atzīmējams, ka valdība noteikli neiestājās par šī kapitāla
nodošanu vienīgi tā sakrājēju izlemšanai.

2) Atzīmēsim, ka „Skola un Māja" (1914. g. 1. num.) par lauk-

saimniecības kursiem rakstīja: „Tāds, lūk, ir mūsu tagadējo skolo-

tāju-lauksaimnieku kopības gars un šķiras apziņa. ledomādamies,

ka materiālā ziņā izdevīgāk nodarboties ziemā ar bērnkopību, bet

vasarā ar lop- un putnkopību un dažādu sakņu audzināšanu, tie

nemaz nepārdomā, kādu labumu tagadējos apstākļos šādi kursi spēj
atnest pašai mūsu tautskolai, bet tikai skolotājam fermeram; šie

kungi sauc pilnā balsī: ari citus vajaga mācīt barot cūkas un audzi-

nāt burkānus. Bet, kungi, audzējat paši savas cūkas un gaiļus un

lieciet citus mierā v. t. t."
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marksistu pusē, bet tūdaļ pēc studijām, kā pats vēlāk teica,

šīs „masalas esot viegli izgulējis". Vēlāk viņš bija skaidras

sirds nacionālists un tikpat skaidrs pozitīvā virziena kla-

siķis kā literatūrā, tā pedagoģijā.

XIX

Ceturtā grāmatā, aplūkojot (484.—509. Ipp.) latviešu

privātskolu pirmo posmu (līdz 1905./6. m. g.), redzējām,

ka šīs mācības iestādēs, ko vadīja un kur galvenā kārtā

strādāja latviešu pedagogi, mūsu tautas bērni guva nevien

attiecīgās zināšanas, bet auga ari nacionālā spēkā. Tas

bija ļoti svētīgs darbs tanī laikā, kad mūsu tautas eksi-

stenci apdraudēja kā vācieši, tā pārkrievotāji. Šīs latviešu

privātās skolās pārkrievošanas politikai bija tikai viens

„prieks" — latviešu jaunatne arī še cītīgi mācījās krievu

valodu, bet šī valoda tanī laikā bija jāmācās mūsu pašu

labā. Viss tas, ko tanī laikā apzīmēja ar jēdzienu ~krievu

gars" — parasti stāvēja ārpus šīm skolām.

Pēc 1905. gada revolūcijas 1906. gada 14. un 28.

janvārī ar ķeizara pavēli („poveļeņjem") privātskolas da-

būja lielākas tiesības un brīvāku rīcību. 1906. g. 16. febru-

ārī izglītības ministrs ar rīkojumu Nr. 35141) norādīja, ka

I šķiras privātām meiteņu skolām var piešķirt ģimnāziju

nosaukumus un šo skolu skolniecēm valdības sieviešu ģim-

nāziju absolventu tiesības. Šī paša gada 19. aprīlī Valsts

padome piekrita, un ķeizars apstiprināja izglītības ministra

priekšlikumu — atļaut Baltijas privātskolās kārtot mācības

vietējās valodās. Šo atļauju panāca šejienes muižniecība,

kas tīkoja atjaunot savas vāciskās ģimnāzijas Bērzainē,

Kuldīgā, Vilandē v. t. t.2) Vispār pēc 1905. gada dažāda

tipa privātskolu nodibināšanai vairs jūtamus šķēršļus ne-

lika, un tāpēc šo skolu skaits arī Baltijā stipri pieauga.

Turpināja savu darbību jau agrāk atzīmētas latviešu

J) Še uzrādītie rīkojumi iespiesti — „ĻļHpKyAapw" 1906. g.

2) Slēdza Kapustina laikā, kad visās privātās skolās mācībām

bija jānotiek krievu valodā.
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II un I šķiras privātskolas, bet līdzās tam nodibinājās

vairākas jaunas.l)

Ar ļoti labām sekmēm joprojām darbojās Maldoņa

sieviešu ģimnāzija 2) Rīgā, kurai 1905. gadā izglī-

tības ministrija (ar ķeizara sankciju) piešķīra visas valdības

sieviešu ģimnāzijas tiesības. Skolnieču skaits šai ģimnāzijā

pastāvīgi pieauga un pēc 1905. g. skola pat nevarēja visas

gribētājas uzņemt. 1910. gadā Maldonis pārgāja mācītāja

amatā uz Lubānas draudzi un viņa vārdā joprojām saukto

ģimnāziju turpmāk vadīja prāvests Kārlis Irbe (vēlāk Lat-

vijas bīskaps). K. Irbes vadībā šī ģimnāzija joprojām guva

pieaugošu atzinību, un katru gadu tanī mācījās ap 500 au-

dzēkņu. Skolas nauda še skolniecēm bija jāmaksā no

40—120 rubļiem mācības gadā — 40 rbļ. pirmā 3) klasē

un paaugstinoties turpmākās klasēs līdz 120 rubļiem.
1915. gadā Maldoņa ģimnāziju evakuēja uz Sormovu

(Ņižņijnovgorodas gub.), no kurienes tā uz Latviju nav

reevakuēta.

Jāatzīmē vēl arī raksturīgākās ziņas par pirmo latviešu

proģimnaziju (II šķiras meiteņu skolu), kuras pirmo 25

gadu darbību jau aplūkojām IV grāmatā. 4) — Latviešu

Labdarības biedrības meiteņu skola arī pēc

1905. g. turpināja rosīgu darbu. 1905./6. m. g. gan arī

šinī skolā ienesa dažus traucējumus un nesaskaņas' starp

l) Ziņas par mūsu privātskolām vispāri trūcīgas, jo, ar retiem

izņēmumiem, nav Latvijā uzglabājušies šo skolu archivi. Šī darba

autors centās ievākt ziņas un atmiņas no šo skolu darbiniekiem un

izlietoja trūcīgas ziņas no Rīgas mācības apgabala kurātora archiva

(IVA). Dažkārt tomēr varēts sniegt tikai reģistrējošus konstatē-

jumus.

-) Skat. IV, 500.—502. lpp.
3 ) Krievijas skolu likums I klasi paredzēja kā zemāko.

4 ) 487.-492. lpp.
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skolotājiem, bet tās drīz vien likvidēja. 1906. gadā ne-

daudz grozīja skolas mācību programu — vācu valodu pa

3 stundas sāka mācīt (neobligātoriski) jau I klasē; tāpat

franču valodu — 2 st. Mācīja arī grāmatvedību. Rīgas

pilsētas valde 1906. gadā pavairoja skolai piešķirto pa-

balstu no 1000 līdz 1500 rbļ., bet pēc 1912. gada šis pa-

balsts bija 2000 rubļu. Skolnieču skaits, kas 1905./6.

māc. gadā mazliet samazinājās, atkal pieauga un 1908.

gadā bija pāri trīs simtiem.1) Skolu joprojām vadīja Mi-

ķelis Rozenbergs (ievēlēts 1892. g.), kas ar labu taktu

un izveicību ap sevi saistīja labus skolotājus. Atzīmē-

jams, ka šī II šķiras meiteņu skola tādā oficiālā nosau-

kumā arī palika līdz tās darbības beigām. Biedrībā gan

radies nodoms skolu oficiāli pārvērst proģimnazijā ar visām

šādu valdības skolu tiesībām, bet tā kā biedrība skolas

vadībā neatteikusies no dažām savām tiesībām,2) tad val-

dība nav piekritusi proģimnazijas tiesību piešķiršanai. Tas

tomēr ne skolas labo slavu, ne skolnieču zinību iegūšanu

nav traucējis. Kad Rīgā II šķiras skolu un pat proģim-

naziju savairojās lielāks skaits, tad biedrības vadība pa-

cēla jautājumu — vai šo skolu nepārvērst praktiskā sie-

viešu amatniecības mācības iestādē. Jautājuma pārbaudī-
šanai ievēlēja īpašu komisiju. Pasaules karam uznākot,

paceltais nodoms palika nerealizēts. Skola joprojām dar-

bojās agrākā virzienā. Karš un bēgļu gaitas skolai atnesa

jūtamus traucējumus. 1917. g. 14. martā Pēterpilī nomira

ilggadējais skolas priekšnieks M. Rozenbergs. Pēc Ro-

zenberga šo skolu vadījuši: Ernests Topsis (1916. g. 1.

111 — 1917. g. 31. XII), mācītājs Kārlis Bērziņš (1918. g.

1. I — 1918. g. 1. IV), Pēteris Kulitāns (1918. g. 2. IV —

1918. g. 20. X), Kārlis Vilciņš (1918. g. 21. X — 1918. g.

30. XII).

Rīgas Latviešu labdarības biedrības skola izbeidza savu

darbību lieliniekiem Latvijā ienākot, t. ir ar 1919. g. 1.

janvāri. 1918. g. 22. decembrī draudzīgi skolotāji un sko-

1) 1908. g. — 304, 1909. g. — 304, 1910. g. - 322, 1911. g. —

323., 1912. g.
— 352, 1913. g. — 357, 1914. g. - 370.

2) Baidījušies no valdības spaidiem.
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lēni kopīgi nodedzinājuši Ziemsvētku eglīti un no tās šķī-
rušies, aiziedami savās mājās svētīt tā gada nemierīgos
Ziemsvētkus, bet māja Avotu ielā 29 kā skola palikusi
tukša uz visiem laikiem. Latviešu skolu vēsturē svētīta lai

šīs pirmās un vecākās latviešu privātskolas piemiņa!

Natālijas Draudziņa s
1) privātskola savu sā-

kumu var rēķināt ar 1887. gadu Jelgavā, kur tā sāka dar-

boties kā 111 šķiras meiteņu skola. Uz Rīgu pārnākot,
N. Draudziņa atvēra II šķiras meiteņu skolu un to še

izveidoja par pilnu sieviešu ģimnāziju, kurā 1907./8. m.

g. skolnieču skaits sniedzās līdz 600. 1910. gadā valdība

šai ģimnāzijai piešķīra valdības sieviešu ģimnāzijas tiesī-

bas, un šinī pat gadā tā pārgāja uz patstāvīgām telpām
Ģertrūdes ielā 32. Vislielākais skolnieču pieplūdums bija
1913./14. m. g. — 734. Kara laikā N. Draudziņas skolu

evakuēja uz Rjazaņu. Pēc kara un nemiera laikiem ģim-
nāzija reevakuējās uz Latviju un joprojām darbojas savā

mītnē — Ģertrūdes ielā 32.

Šī ģimnāzija devusi izglītību tūkstošām meitenēm, bet

skolotāja darbu 239 pedagogiem — starp tiem: valodnieks

Kārlis Mīlenbachs, prof. L. Adamovičs, Plūdonis, J. Dā-

vis v. c.

No vecākām privātskolām, kas darbojās arī pēc 1905.

gada, godam joprojām jāpiemin Kārļa Millera pri-
vātā reālskola Cēsīs,2) kas savu darbību turpināja
līdz 1911. gadam, kad K. Millers savu skolu pārdeva mate-

mātikas kandidātam Longinam Ausējam,3) kas īsu

laiku pirms tam pie K. Millera darbojās kā matemātikas

skolotājs. Par L. Ausēja skolu runāsim turpmāk.

l) Skat. IV, 494.-495. Ipp.
-) Skat. IV, 495.-498. Ipp.
3) Tagadējam Latvijas universitātes profesoram.
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Kristīne Apkal ne,
1) kas pirms 1905. gada ar

savu privātskolu mitinājās Cesvaines Grašu ~Jaunzemjos'*,

1907. gadā pārcēlās uz Cēsīm, izveidojot še skolu par

pilnu sieviešu ģimnāziju. Cēsu pilsētas valde skolai pie-

šķīra naudas pabalstu un tādā gadījumā valdība neliedza

arī pilnas valdības sieviešu ģimnāziju tiesības. 1907. gadā

Apkalne še darbus uzsāka ar 4 klasēm, bet nākošos gados

skola pakāpenīgi pieauga par pilnu ģimnnaziju. Ģimnā-

ziju vadīja pati dibinātāja, bet skolotāju sastāvā, starp ci-

tiem, atzīmējami: tagadējais prof. Maldons, prof. L. Ausējs,
D. Soste (vēlāk Cēsu rajona tautskolu inspektors), Lūcija

Apkalne (vēlāk L. Ausēja kundze), Zelma Putniņa (vēlāk

Z. Straupmaņa kundze), KrUmiņa, Ziemeles jkdzes v. c.

Skolnieču skaits no 120 sākumā (1907. gadā) pieauga līdz

500, kad ģimnāzijai bija pilns kurss. Apkalnes ģimnāzija

Cēsu un Valmieras apriņķī bija visai ieslavēta un tai tā-

dēļ skolnieču nekad netrūka. Starp šis ģimnāzijas skol-

niecēm atzīmējamas vēlākās: rakstniece Aida Niedra, Dr.

mcd. Lūcija Krastiņa, architekte Erna Šmite, Ilze Jēpe, pe-

dagoģe Marta Lapa v. c. Apkalnes ģimnāzija pēc dibinā-

tājas nāves2) pārgāja Neija jkdzes īpašumā.

Paulīnes Stabušas 3 ) proģimnaziju Rīgā, kas līdz

1905. gadam darbojās kā II šķiras meiteņu skola, izglītī-
bas ministrija 1907. gada 16. augustā

4) atļāva pārveidot

pilnā sieviešu ģimnāzijā ar tiesībām skolniecēm. Arī Sta-

bušas ģimnāzija darbojās sekmīgi, dodama darbu latviešu

skolotājiem un nacionāla virziena audzināšanu latviešu mei-

tenēm.

Annas Ķeniņas (dzimušas Rumanes) privātā sie-

viešu ģimnāzija, par kuras darbības sākumu jau rakstīts

a ) Skat. IV, 498.-499. lpp.
2 ) Kristīne Apkalne mira 1916. gadā.
3) Skat. IV, 499.-500. lpp.
4) „ĻļHPKyA« Pbi" 1907. g. 385. lpp.

349



Latviešu skolu vēstures ceturtā grāmatā, 1) savu, tā sacīt,

ziedu laiku piedzīvoja, kad 1906. gada rudenī pārgāja uz

skolai speciāli celtām telpām Tērbatas ielā 15/17. Še Ķe-

niņas sieviešu ģimnāzija varēja darboties ar pilnām kla-

sēm, jo skolnieču skaits bija ap 500. Starp skolotājiem

še darbojās rakstnieki: A. Saulietis, A. Smilga, Bulans-

Fallijs un mākslinieki: J. Madernieks, J. Kuģa, kompo-

nists E. Dārziņš. Varbūt, sakarā ar to Ķeniņas skolā pēc

1907. gada bija vērojama skolnieču īpatna un liela interese

par mākslas (pat vismodernākās) jautājumiem, kas daž-

kārt, likās, gāja pāri sieviešu ģimnāzijas audzēkņu reālām

spējām un izpratnei. Tā kā pati ģimnāzijas vadītāja bija

liela nacionāliste un patriote, un viņas skolā galvenā kārtā

darbojās tāds pat skolotāju personāls, tad arī šai skolā

audzināšana bija apgarota žirgtām nacionālām tieksmēm.

A. Ķeniņas ģimnāzija savu darbību izbeidza ar 1912./13.

m. g>)

Atta Ķēniņa pirms 1905. gada nodibinātā tirdznie-

cības skola 3) 1907. gada pavasarī izbeidza savu darbību,

jo skolas uzturētājs š. g. 24. februārī dabūja izglītības

ministrijas atļauju atvērt privātu I šķiras zēnu skolu ar

reālskolas programu4) un tiesībām skolniekiem. Jaunatvērtā

reālskolā pārgāja lielākā daļa tirdzniecības skolas skolēnu,

tā ka tūdaļ varēja darboties 6 klases. Nākošos gados skola

pakāpenīgi paplašinājās (ar paralelklasēm) pat līdz 14 kla-

sēm, kur mācījās apmēram 500 skolēnu. Mācību programa

bija pielīdzināta valdības reālskolām, tikai še mācīja arī

latviešu valodu pa 3 stundām nedēļā. Starp skolotājiem

atzīmējami: rakstnieki — A. Saulietis, Fr. Bārda; māksli-

nieki — Madernieks, Kuģa, B. Dzenis; inž. Alf. Ander-

sons, matemātiķis Ēms (Oerns), muziķis Babkovics (va-

dīja skolēnu orķestri), bet arī krievi Smirnovs, Serkovs

H IV, 502.—503. lpp.
2 ) Skat. šeit Ata Ķēniņa reālskolas darbības izbeigšanu.
3) IV, 508.—509. lpp.
4) „I>PKyAHPbi" 1907. g. 65. lpp.
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v. c. Skolā darbojušies regulāri skolēnu pulciņi. Litera-

tūras un filozofijas pulciņu vadījis Bulāns-Fallijs. Pie A.

Ķēniņa dzīvoklī dažkārt notikušas vecāko klašu skolēnu

sanāksmes literāru un mākslas jautājumu pārrunāšanai.

Starp skolu beigušiem atzīmējami vēlākie sabiedriskie dar-

binieki: mežu depart. direktors Ozols, direktors Ansons,

ģimnāzijas direktors Nagobads, inž. Oskars Leimanis, archit,

Rutmanis, tiesnesis Bišentrops, dekāns Skārde, gleznotājs

Līberts, doc. Šmits, Ložmetēju kalna varonis, virsnieks Las-

manis v. c.

1912. gadā kurātors Prutčenko pieprasīja A. Ķēniņa

atkāpšanos no skolas vadītāja amata, jo viņu 1905. gada
notikumu dēļ vainoja revolucionārā darbībā.1) Līdz ar to

pacēlās jautājums, kas lai notiek turpmāk ar skolas eksi-

stenci. Pēc pārrunām A. Ķēniņš savu reālskolu pārdeva
kādai skolotāju grupai ar Serkovu priekšgalā, kas arī uz-

ņēmās šīs skolas direktora pienākumus. Tā ar 1913./14.

m. g. sākumu A. Ķēniņa skola kā latviešu mācības iestāde

beidza eksistēt.

V. Olava tirdzniecības un komercskola, 2
)

kas ar lieliem panākumiem sāka darboties jau pirms 1905.

gada revolūcijas, dabūja stipru sitienu ar skolas dibinātāja

V. Olava notiesāšanu. Zīmīgi, ka pēc notiesāšanas piepeši
28. augustā (1908. g.) pienākusi pavēle, ka Olavam jāiet

izciest piespriestais sods un tūdaļ bijusi arī šī pavēle jāiz-

pilda. Tas, kā savās atmiņās domā Fr. Adamovičs, 3), izda-

rīts ar nolūku piepēši atņemt skolai vadītāju un tā iz-

jaukt skolas darbu uzsākšanu. Ļaunais nodoms neizdevies,

un mācības uzsāktas ar visai mazu nokavēšanos — 1.

*) šis apvainojums gan nebija pamatots — A. Ķēniņš pie re-

volucionārām partijām nav piederējis, bet 1905. 6. g. turējās pie
demokrātiskā virziena.

2) Skat. IV 507.—508. lpp.
3) Šīs atmiņas glabājas V. Olava fonda b-bas materiālos. V.

Olavu notiesāja kā .Balss" redaktoru, par it kā revolucionāriem

rakstiem.
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septembrī. Projām ejot, V. Olavs paspējis parakstīt dažas'

neizpildītas ar skolas uzrakstu apzīmētās blankas un tā

bijis iespējams nokārtot vajadzīgās formalitātes. Fr. Ada-

movičs saka: „Tas atstāja dziļu iespaidu uz visiem Olava

tuvākiem un draugiem. Mēģināja viņu pierunāt, lai ie-

sniedz lūgumu ķeizaram, bet viņš to nedarīja un negri-

bēja darīt. 1) Tad skolnieču vecāki paši bija sastādījuši

lūgumu, ko nosūtīja ķeizarienei. V. Olavs pateicies par

līdzjūtību, atsūtīja sveicienus, bet sodu izcietis līdz ga-

lam. „Paciešaties arī jūs" — viņš teicis — „gan tad

atkal redzēsimies".

Kāda V. Olova skolniece — Blekte Leontīne (tirdzn.
skolas kursu beigusi 1905./6. g.) savās atmiņās2) par Olava

darbības pirmajiem gadiem saka: „Mīļš un labs kā īsts

tēvs, kas visnotaļ rūpējas par savu bērnu labklājlbu,kas

ikbrīdi gatavs nākt viņiem palīgā ar labu padomu, sirsnīgi

domātu aizrādījumu. Tēvs, kas gatavo savus bērnus dzīvei,
dodams viņiem rokā vienu no visasākiem, visdrošākiem

ieročiem — pēc iespējas daudz vispusīgu zināšanu. Tēvs,
kas mums dzīvi nekad netēloja, kāda tā nav — pārāk
rožainās krāsas tērpjot. „Dzīve ir cīņa", mēdza viņš mums

sacīt, no kuras iziet kā uzvarētājs tas, kas apbruņojies
pamatīgām zināšanām, izveidojis noteiktu raksturu un pilda

savus pienākumus, cik labi vien iespēdams". Atzīmē-

jams arī, ka V. Olava skola 1905. gada revolūcijas laikā

skolnieces uzticējušās skolas vadītājam, mīlējušas to un

nav ļāvušās aizrauties no dažiem neapdomīgiem uzaici-

nājumiem. V. Olava sevišķi stiprā nacionālā apziņa, ko

viņš bagātīgi izlēja arī par savām skolniecēm un skol-

niekiem, pasargāja viņa skolu arī 1905./6. m. g. Bet pēc

revolūcijas laika V. Olavam meklēja un sameklēja citu

„grēku" — avīzē „Balsi" viņš esot „cildinājis" revolu-

cionāro pašvaldības darbinieku kongresu.

Ka jau agrāk aizrādīts, V. Olavs, sākot ar 1907./8.
mācības gadu, savu mācības iestādi pārveidoja par zēnu

J
) V. Olavs še esot vairāk vajāts no vācu varas vīriem

2) Turpat.
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un meiteņu tirdzniecības skolu, bet sākumā zēnus uzņēma

tikai sagatavošanas klasēs. To V. Olavs darīja ar nolūku

novērot, vai kopmācibai nebūs kādas ļaunas sekas. Kad

izrādījās, ka skolas dzīvē un darbā viss rit kārtīgi, tad

kopmācība turpināta joprojām. Pirmais zēnu absolventu

izlaidums noticis 1911. gada pavasarī.

1909. gadā skolas darbā un dzīvē atgriezās V. Olavs,

bet kā oficiālu skolas vadītāju krievu valdība viņu vairs

nepielaida. Idejiskā skolas vadība tomēr palika viņa ro-

kās, un viscaur bija manāms ievērojamā pedagoga un ad-

ministratora darbs. 1910. gadā V. Olava skola piedalījās
Jekaterinoslavas lauksaimniecības izstādē ar skolēnu dar-

biem grāmatvedībā, korespondencē, komercģeografijā, kā

arī ar kartogramām un diogramām. Visi šie izstādītie ek-

sponāti bija piemēroti lauksaimniecības vajadzībām. Par

izstādītiem darbiem skolai piespriests goda diploms. Tā

latviešu privātskola ar saviem darbiem izgāja arī ārpus

savas dzimtenes robežām.

1911. gads V. Olava skolām bija sevišķi priecīgs,

jo tās pārgāja jaunās, tieši skolas vajadzībām celtās telpās,

Marijas ielā 26. Te skola varēja izveidoties par priekš-

zīmīgu iestādi, un to V. Olavs arī panāca. Līdz 1915./16.
m. g. viss skolas dzīvē un darbā noritēja progresējošā
attīstības virzienā. Pat kara laika sākums visai maz skāra

skolas darbību. Bet ar 1915. gadu jau arī Rīgas skolām

sākās jūtami traucējumi un arī V. Olava skolai bija jā-

evakuējas no Rīgas. Viņa aizbrauca uz Pēterpili, kur

tirdzniecības skola turpināja darboties trīs gadus Fr. Ada-

moviča oficiālā, bet, kamēr Olavs dzīvoja, viņa tiešā va-

dībā. 1917. gadā V. Olavs saslima un aizbrauca uz So-

miju ārstēties, bet pēc trim mēnešiem uz mūžu šķīrās
kā

no savas skolas, tā latviešu darbinieku saimes. Plašā

mērogā un ar lielu lietpratību ievadītais V. Olava skolas

darbs tomēr turpināja savu eksistenci arī pēc dibinātāja
nāves. 1917./18. gadā gandrīz visi V. Olava tirdzniecības

skolas skolotāji pārbrauca atpakaļ Rīgā un še uzsāka

komercskolas darbību. Tirdzniecības skola vēl turpināja
darboties Pēterpilī skolotājas Lūcijas Freienberģes vadībā.
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Ap to pulcējās tie latviešu skolotāji, kas bija palikuši Pē-

terpilī, bet, lielinieku režīma laikam nostiprinoties, Olava

tirdzniecības skolu slēdza, un arī pārējie latviešu skolo-

tāji centās nokļūt atpakaļ dzimtene. Ar to V. Olava tirdz-

niecības skola svešumā nobeidza savas gaitas, jo Rīgā tās

darbību vairs neatjaunoja. Rīgā diezgan spēcīgi toties dar-

bojās V. Olava komercskola.

Jau sākot ar 1905./6. mācības gadu pie Olava tirdz-

niecības skolas tiešā Fr. Olava kundzes vadībā darbojās

arī pamatskola, kas sagatavoja audzēknes tirdzniecības

skolai. Pamatskola beidza savu darbību 1915. gadā, kad

V. Olava skola evekuējās uz Pēterpili. Pēterpilī pamat-

skolas darbību neuzsāka. 1915./16. mācības gadā Rīgā

izdarīts mēģinājums bijušo Fr. Olavas pamatskolu izveidot

par zēnu reālskolu Bebra jaunkundzes vadībā. Šī Reāl-
skola" pastāvējusi tikai vienu gadu. 1917./18. gadā no

jauna pārveidotai V. Olava zēnu un meiteņu komercsko-

lai septiņas speciālās klases un trīs sagatavošanas kla-

ses. Mācības valoda vēl joprojām krievu. Okupācijas (vā-

cu) vara par skolas vadītāju uz vienu gadu pielaida Fr.

Olava kundzi. Skolā darbojās 11 klases ar 486 skolēniem

(344 zēni un 152 meitenes). Mācības gada beigās notika

arī skolas absolventu izlaidums — pavisam 35 jaunieši

dabūja apliecības.

Ar 1918./19. m. g. skola pārvērtās par pilnīgi lat-

visku mācības iestādi joprojām ar komercskolu mācības

programām. Visi sveštautieši atstāja skolu, kāpēc ari dar-

bība mazliet sašaurinājās. Skolā tomēr mācījās 333 zēni

un 24 meitenes. 1919./20. m. g. skolai jau 12 klases ar

625 skolēniem, no kuriem ievērojama daļa gan mācījās

pamatskolu klasēs, jo visas latviskās komercskolas klases

vel nebija izaugušas. Sākot ar 1918./19. gadu, skolu va-

dīja Viļa Olava brālis Kārlis Olavs, bet pēc viņa nāves

(mira 1922. g.) skolas vadību uzņēmās A. Libens. Lat-

vijas patstāvības pirmā laikā V. Olava skola attīstīja teicamu

darbību un, rādās, ka tai gaidāma spoža nākotne, bet

drīz vien nomanāms, ka nav vairs īsta vadītāja. Gan gri-

bēja skolas darbību pastiprināt „OJava fonda biedrība",
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kas ar 1924./25. mācības gadu pārņēma skolu savā virs-

vadībā, pie kam šinī gadījumā V. Olava skola nosvinēja

arī 20 gadu pastāvēšanas jubileju 1925. g. 26. okt., kas

izvērtās par ļoti plašu un sirsnīgu V. Olava

piemiņas godināšanu. 1) Jubilejas svinības atklāja

V. Olava fonda biedrības valdes priekšnieks Arv. Bergs

ar runu, kurā cildināja lielā latviešu darbinieka — V.

Olava piemiņu. Šai runai sekoja daudzi sveicinātāji, kas

visi atminējās V. Olava gaišo tēlu un viņa

darbu nopelnus.

V. Olava komercskola2 ) turpināja savu darbību līdz

1934. gada rudenim, kad to pārņēma Rīgas pilsētas valde

un kopā ar savu komercskolu ievietoja bijušās Biržas ko-

mercskolas telpās Kalpaka bulvārī 13, pie kam apvienotā
mācības iestāde dabūja nosaukumu „Rīgas pilsētas Viļa
Olava komercskola", — lai tā uzglabātu lielā latviešu skolu

un sabiedriskā darbinieka piemiņu paaudžu paaudzēm.

Visas līdz šim aplūkotās latviešu augstākā tipa pri-
vātskolas savu darbību iezīmējušas jau pirms 1905. gada

revolūcijas. Bet, kā jau minējām, tieši pēc 1905. gada

revolūcijas latviešu privātskolu skaits ievērojami pieauga.

Olgas Lerches1) privātā II šķiras meiteņu skola

nodibināta Rīgā tieši 1905. gada revolūcijas mutuli (Ku-
rātora padomes atļauja dota 1905. g. 3. septembrī). Skola

sākumā atradās Elizabetes ielā 89, (Berga mantinieku

*) Skat. „Latvis" 1925. g. 931. num.; „Latvijas Vēstnesis"

1925. g. 245. num.; „Jaunākās Ziņas" 1925. g. 245. num.

2
) Lielas pūles še pielika „V. Olava fonda biedrība", bet arī

tai nenācās viegli šo uzdevumu veikt. Tad nāca palīgā arī izglītī-
bas ministrija, dodama pabalstu skolotāju algām. Viss tas bija, bet

nebija vairs tāda vadītāja, kāds bija Olavs, un šo trūkumu visi

sajuta.
3) Olga Lerche dzimusi 1877. g. 29. septembrī Emburgas pa-

gastā, mācījusies Rīgas Latviešu labdarības biedrības meiteņu skolā,

vēlāk pie Pēterburgas mācības apgabala ieguvusi mājskolotājas tie-

sības.
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mājā). Pirmā mācības gadā skolā mācījās 250 skolnieces

5 klasēs, bet ar katru gadu skola pieauga un sasniedza

13 klašu sastāvu ar 729 skolniecēm. Tas bija pēc tam,

kad skola 1912. gadā pārgāja savā, īpaši skolas vajadzī-
bām uzceltā mājā Kurmanova (tagad Jumāras) ielā 18.

Šeit skolas vajadzībām bija iekārtotas 12—13 klašu ista-

bas, līdz ar visām citām nepieciešamām blakustelpām.

Pēc tam, kad Olga Lerche apprecējās ar skolotāju Andreju

Jessenu (žurnāla „Jaunibas Tekas" redaktoru un izde-

vēju), pēdējais jo dzīvi piedalījās arī skolas vadībā. Tā

ka līdz ar skolas pārdēvēšanu O. Lerches-Jessena proģim-

nazijā skolai piešķīra arī valdības proģimnaziju tiesības

skolniecēm, 1) tad skolas eksistencei radās droši pamati,

ar ko ari izskaidrojams ievērojami lielais skolnieču skaits.

Starp skolotājiem, bez pašiem vadītājiem un uzturētā-

jiem, še atzīmējami: K. Videnieks, Jānis Rācenis, Jānis

Lieknis, vēlākais prof. Lepiks, Ādolfs Šillers (dziedāšanas

skolotājs) v. c.

O. Lerches-Jessena proģimnazijā cītīgi mācīta arī lat-

viešu valoda — zemākās klasēs pa 6 stundas nedēļā. Šī

proģimnazijā darbojās līdz 1915. gadam, kad kara laika

apstākļu dēļ tās darbību pārtrauca, bet pēc kara vairs

neatjaunoja.

Marijas Beķeres 2) privāta sieviešu ģimnāzija

Rīgā dibināta 1908. gadā kā I šķiras meiteņu skola (Rīgas
mācības apgabala kurātora atļauja 1908. g. 30. aprīlī
Nr. 3494). 1913. gadā skola dabūja sieviešu ģimnāzijas
nosaukumu ar tiesībām skolniecēm (izglīt. ministrijas rī-

kojums 1913. g. 4. apr. Nr. 16240). No 1917.—1918. g.

(okupācijas laikā) šai mācības iestādei dots nosaukums

„M. Beķeres augstākā meiteņu skola", bet pēc tam —

x ) Izglītības ministrijas rīkojums 1907. g. 28. apr. (v. st.)

•N"? 9096.

-) M. Beķere dzimusi 1882. g. 21. okt.; beigusi Tailovas sie-

viešu ģimnāzijas kursu ar paidagoģisko klasi. Pēc vīra vārda —

Rogule.
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lielinieku laikā ģimnāzijas darbība pārtraukta. Latvijas pat-

stāvības laikā tā joprojām darbojas ar M. Beķeres mei-

teņu ģimnāzijas nosaukumu.

M. Beķeres skola vispirms atradās Ģertrūdes ielā 14,

Tauriņa mājā. Darbojās 7 klases. 1911. gadā skola pār-

vietojās uz Romanova (tagad Lāčplēša) ielu 14, skolas

vajadzībām izbūvētās telpās, Hamaņa mājā. Telpas pla-

šas un gaišas ar centrālo apkurināšanu: 9 klases, 1 liela,

gaiša zāle, skolotāju istaba, kabinets v. t. t. 1916. gadā

skola pārgāja uz Stabu ielu 14, Fnzena mājā, kur tā darbojās

līdz šim. (Mājas īpašnieks gan mainījies). Še skolas va-

jadzībām aizņemti trīs pirmie stāvi: 5 ģimnāzijas un 2

sagatavošanas klases, skolotāju istaba, kabineti un citas

vajadzīgās telpas. Skolu joprojām vada tās dibinātāja.

Starp skolotājiem, kas šai skolā strādājuši, pieminami: Ap-

sīšu Jēkabs, A. Saulietis (latv. vai.), prof. P. Jozuuss, doc.

Stūrsteps, tagadējais prof. Nomalis, tagadējais prof. H.

Albats, J. Spēra, tagadējais prof. T. Celms, A.Nāgelis,
M. Rācenis, docenti Leonids un Sergejs Slaucītāji un daudzi

citi latviešu pedagogi. Mācību programa kā parasta sie-

viešu ģimnāzijām, tikai arī pārkrievošanas laikā mācīja lat-

viešu valodu.

Skolnieču skaits: 1908./9. m. g. 84, 1909./10. — 186,

1910./11. — 203,1911./12. — 224,1912./13. - 254, 1913./14.
— 300, 1914./15. — 301, 1915 6. — 545 (vairākas skolas

evakuējās), 1916./17 — 686, 1917./18. — 632, 1919./20.
— 132, 1923./24. — 227, 1930./31. — 139, 1933./34. —

104 (vismazākais skolnieču skaits, atskaitot dibinā-

šanas gadu), 1936./37. — 234. Visos skolas darbī-

bas gados (atskaitot Rīgas skolu evakuācijas laiku) skolā

mācījušās gandrīz vienīgi latvietes, un tā kā arī skolotāju

personālā lielu lielais vairākums latviešu pedagogi, tad

skolā latviskais gars nekad nav bijis apšaubāms. Starp
M. Beķeres ģimnāzijas absolventēm vēlākā dzrvē redzamas

gan ārstes, skolotājas, mākslinieces v. t. t„ piemēram:
Dr. asistente Šneidere, komponiste Garute, tautsaimnieoe

Birzgale v. c.
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1909. gada 19. februārī mācītāji Fricis šmidt-

chens un Ludvigs Bērziņš iesniedza kurato-

ram Prutčenkam lūgumu atjaut Rīgas Jūr-
malas Dubultos atvērt ģimnāziju (I šķiras

skolu) zēniem un meitenēm. Kurātors atļauju parakstīja
1909. gada 25. aprīlī, adresējot to F. Šmidtchenam, kauču

gan kā līdzdibinātājs un faktiskais vadītājs tūda( bija L.

Bērziņš. 1) 2. septembrī ģimnāzijā sākās mācības, kas pāra

nedēļas notika pagaidu telpās — vasarnīcās. 29. septem-
brī ģimnāzija pārvietojās uz jaunām, skolas vajadzībām
celtām telpām Strēlnieku prosp., par ko dibinātāji bija
rūpējušies jau pirms koncesijas saņemšanas. Arī šo mā-

cības iestādi, tāpat kā jau aplūkoto V. Maldoņa ģimnāziju,

atbalstīja īpaša garantu grupa, kopskaitā 47 personas gan

jūrmalnieki, gan rīdzenieki. Garanti apņēmās maksāt 25

līdz 100 rbļ. — cik nu katrs spēdams. Tā kā skola bez

piemaksām nevarēja eksistēt, tad garantiem sazīmētā suma

arī bija jāiemaksā, ko visi godam pildījuši. Saskaņā ar

skolas dibinātāju priekšlikumu, mācības apgabala valde ģim-
nāzijai apstiprināja kurātoriju šādā sastāvā: F. Šmidtchens,
L. Bērziņš, mācītājs Opsis (Jūrmalas Dubultu dr.), namu

īpašnieks K. Morbergs, zvēr. adv. Fr. Grosvalds, vecākais

mežu revidents Beķers, Dubultu namīpašnieks P. Belte, nam-

īpašnieks K. Ķergalvis, Dr. mcd. G. Reinhards, Grosvalda un

Morberga kundzes, majorāta īpašnieks barons Firks, pareiz-
ticīgo garīdznieks N. Šalfejevs un vēlākais notārs M. Čul-

kovs. Par meiteņu ģimnāzijas atbildīgo vadītāju kurātors

apstiprināja L. Bērziņu, bet par kurātorijas priekšsēdētāju
F. Šmidtcsenu.

Kad jaunās mācības gaitas un telpas bija pilnīgi sa-

kārtotas, — 21. oktobrī notika svinīgs iesvētīšanas akts,
kurā piedalījās arī kurātors Prutčenko. Aktā runāja virs-

skolotājs Sīlītis, matemātiķis E. Pulpe un L. Bērziņš. Zī-

mīgi, ka starp sveicieniem bija vēstule no kādas galma
dāmas, kas sveicināja Bulgārijas carienes vārdā.

Tā laimīgi un rosīgi iesākās šīs latviešu un latviskās

x
) Ziņas par šo ģimnāziju autoram deva prof. L. Bērziņš.
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vidusskolas darbs. F. Šmidtchena un L. Bērziņa ģimnā-

zija iekārtoja audzēkņiem (ēm) ari internātu, kas, kā vēlāk

izrādījās, visai veicināja šīs skolas darba sekmes. Jau-

natne auga un mācījās veselīgos dzīves apstākļos, ieauga

darba un zemes mīlestībā. Izmantojot internātus, varēja

ģimnāzijas programu padarīt vispusīgāku, labāk iemācīt

valodas, kopt mūziku, dziedāšanu, rokdarbus v. t. t. Dažā

ziņā internātā atradās skolas audzināšanas smaguma punkts,

un tādēļ uz Dubultu ģimnāziju gāja gan latvieši, gan cit-

tautieši, pat no tālām Krievijas malām. Mācības valoda,

saprotams, bija krievu, bet latviešu valodai arī bija cienīga

vieta. Skolēnu skaits pirmā (1909./10.) mācības gadā bija

205, trešajā 353, bet vēlāk ap 450. Internātā pakāpenīgi
skolēnu skaits pieauga līdz 162.

Atzīmēsim arī internāta dienas gaitu: 6.30 celšanās,

7.15 pirmais azaids, B—ll mācības stundas klasēs, pēc

tam otrs azaids, 11—13 mācību stundas, 13.15 pusdiena.
Pēc pusdienas maltītes audzēkņiem atļauta brīva nodar-

bošanās ar sportu, rotaļām, atpūta no garīgā darba. 16.30

palaunadzis, 17—20 audzēkņiem jāsagatavo dažādi uzde-

vumi, jaunākiem uzraudzībā, vecākiem patstāvīgi savās ista-

bās. 20 — vakariņas. Pēc vakariņām jānotīra savs ap-

ģērbs un apavs, jānomazgājas. Jaunākiem audzēkņiem jā-

iet gulēt 21, vecākiem atļauts nodarboties līdz 22, bet

22.30 visiem jāiet gulēt.

Mācību programa šīm skolām līdzīga valdības ģim-

nāzijām, pie kam zēnu ģimnāzijā atbilda klasiskai ģim-

nāzijai. Pirmajam mācības gadam beidzoties, kurātors Prut-

čenko izgādāja meiteņu ģimnāzijai pilnas valsts sieviešu

ģimnāziju tiesības. Grūtāki veicās ar tiesību iegūšanu zēnu

ģimnāzijai. Piešķīra tikai tā sauktās pustiesības, t. ir ģim-

nāzijas absolventi izglītības cenza ziņā tapa pielīdzināti valsts

un pašvaldības ģimnāziju absolventiem. 1913. gadā gan

ģimnāzijas vadība lūdza mācības apgabala kurātoru piešķirt

ģimnāzijai pilnas tiesības. Jautājumu 1913. gada 28. au-

gustā apspriedusi kurātora padome 1) un kurātora Ščerba-

x) ,d/BAo KaHijeAHpiH rioneHHT. P. y. o. JVS 76. IlpoTOKOAbi no-

neMHTeAbHaro 1909.—1917. roAa (IVA. Rioka 2. XVI. 6).
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kova vadībā nolēmusi lūgumu pagaidām noraidīt, bet turp-

māk tuvāk iepazīties ar ģimnāzijas darbību. Kurātora pa-

domes protokolā ierakstīts šāds atzinums: „Pagaidām ne-

izšķirt jautājumu par tiesību piešķiršanu šai ģimnāzijai,
kas gan labi nostādīta audzināšanas ziņā, bet, pēc pa-

domes locekļu atsauksmēm, darbojas noteikti nacionālā

virzienā".1) Lūk, šis nacionālais noskaņojums bija tiesību

liegšanas iemesls.

Tieši šinī laikā Rīgas mācības apgabala valde jau sāka

aptvert latviešu privātskolu lielo nozīmi un tamdēļ pret

tām vairs neizturējās ar tādu iecietību, kāda bija vērojama

pēc 1905./6. g. Pārkrievošanas politika atkal sāka pieaugt

un tai vajadzēja skārt ari privātskolās.

Saimnieciskie apstākļi Šmidchena-Bērziņa ģimnāzijā jo-

projām nebija nodrošināti — katrs gads beidzās ar deficitu.

Uzturēt saimniecību deviņās ēkās uz deviņām pūrvietām

zemes platības, cenšoties audzēkņiem(ēm) dot visas iespē-

jamās ērtības — tas prasīja prāvus izdevumus, ko nespēja

segt ar skolēnu parastām iemaksām. Ēkās un iekārtā ie-

guldītais kapitāls gadu no gada bija ierēķināts kā parāds.

Tomēr ar lielu enerģiju ģimnāziju vadītāji ar katru gadu

nevis pasliktināja, bet joprojām uzlaboja savu skolu lab-

ierīcības. 1914./15. m. g. zēnu ģimnāzijai bijuši 28.000

rubļu parādu, kas tomēr neesot vadītājiem iedvesis lielu

pesimismu — ģimnāzija taču attīstījusies, skolēnu skaits

pieaudzis.

Bet karš visus labos nodomus un cerības izputināja.
1915. g. 5. jūlijā skolas no Dubultiem evakuēja. Meiteņu

ģimnāzija pēc evakuācijas izbeidza savu darbību. Pret to

gan protestēja dibinātāji un aizrādīja, ka ģimnāzija darbo-

jusies ar valsts ģimnāziju tiesībām. Slēgšanu valdība mo-

tivēja ar kara laika valsts finansionālām grūtībām.

') „rioßpeMeHHTb cb pa3pkmeHieMb Bonpoca o npeAocTaßAeHiH

nOAHWXb npaßT>, AAH TOrO, HTo6bI 6AH>Ke lIO3HaKOMHTbCH CTj 9TOH, XOTH

XOpoUIO nOCT3BAeHHOH B'b BOCnHTaTeAbHOMb OTHOUieHiH rHMHa3ieH, HO

HocHujefi, no oT3WBy MAeHOBb noneMHTeAbHaro coBBTa, hbho BbipaaieHHyio

HaiļioHaAHCTHMecKyio oKpacKy."
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Zēnu ģimnāziju, gan ne ar oficiālo agrāko nosaukumu,

bet ar faktisku agrāko vadību, Schmidtchens un L. Bēr-

ziņš vēlāk atdzīvināja Limbažos. Tas notika vācu okupā-

cijas laikā. Visu laiku šīs ģimnāzijas īstais tēvs bija L.

Bērziņš, kas ar atzīstamu enerģiju rūpējās par skolas la-

bām sekmēm un labo slavu. Dubultu — F. Šmidtchena un

L. Bērziņa ģimnāzijas latviešu privāto mācības iestāžu vidu

izpelnījās nedalītu piekrišanu, un to sasniegumi mūsu jau-

natnes nacionālā audzināšanā bija ļoti vērtīgi.

Almas Klaustiņas privātā sieviešu ģimnāzija 1)

sāka darboties 1912. gada augustā Rīgā, Lielā Ņevas (ta-

gad Blaumaņa) ielā 31, bet jau ar 1913./14. m. g. pārgāja

uz Ģertrūdes ielu 24, kur darbojās astoņu klašu sastāvā.

Sākumā Klaustiņas ģimnāzijā tikai 86, bet 1914./15. m.

gadā jau 261 skolniece, no kurām 242 latvietes.2) šai laikā

skolā darbojās 15 pedagogi ar Almu un Robertu Klausti-

ņiem priekšgalā. Kara laikā šī skola darbību pārtrauca,

bet, cik spējams, mēģināja darbus atjaunot vācu okupā-

cijas laikā, kad vispāri latviskām skolām bija ļoti grūti strā-

dāt. Latvijas valstij noorganizējoties, Klaustiņu skola jau

1919./20. m. g. uzsāka savu darbību un to turpināja līdz

1924. gadam, kad likvidējās. Pēdējos gados K. skola at-

radās Blaumaņa ielā 26 — P. Dauges namā.

1910. gadā Pēteris Dzenis dabūja atļauju nodi-

bināt Rīgā sieviešu ģimnāziju un zēnu reālskolu. Abas

skolas novietojās Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa
ielā 15. An šīm skolām skolēnu netrūka un tās visu laiku

darbojās pilnā sastāvā. Ja, kā redzējām, mācības apgabala

kurātora padome 1913. gadā Šmidtchena un Bērziņa zēnu

1 ) „HacTHoe JKeHCKoe yiHAHiļje I pa3pHAa A. H. r\AaycTMHb".
2) Šīs ziņas ņemtas no A. Klaustiņas skolas pavisam nepilnīgā

archiva, kas glabājas LIM.
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ģimnāzijai Dubultos atteica piešķirt pilnas tiesības, tad tādu

pat noraidošu lēmumu minētās padomes 1913. g. 11. un

14. oktobra protokolos atrodam arī P. Dzeņa zēnu ģim-

nāzijai. 1) Tikai motīvi šoreiz citi: „P. Dzeņa skolas

ar nepatiesām reklāmām un šo mācības ie-

stāžu nosaukumu sagrozījumiem 2) cenšoties

pievilkt skolēnus. Mācības skolās esot vājas. Tautskolu

direktors 1913. g. 14. janvāri ar rakstu Nr. 274 direktoram

P. Dzenim esot oficiāli aizrādījis, ka tāda rīcība nav at-

zīstama" v. t. t. Redzams, ka mācības apgabala valdes

slēdziens par šim skolām nebija labvēlīgs. Neraugoties

uz to, ģimnāzijas darbību turpināja līdz karam un ari

pēc tā.

Šinī pat vietā atzīmēsim, ka P. Dzenis 1910. gadā

Rīgā nodibināja arī privātus „Mērnieku kursus", kas dar-

bojās līdz 1915. gadam.

Longina Ausēja privātā reālskola Cēsīs bija,
kā jau agrāk minējām, Kārļa Millera tādas pat

skolas turpinājums. Jaunāis skolas direktors sparīgi ķē-

rās pie darba un jau 1911. g. rudenī viņa reālskola dabūja

tiesības skolēniem. Skola ar 1911./12. mācības gadu pār-

gāja jaunās, labākās, kauču īrētās telpās Raunas ielā 2,

kas jau izbūvējot tapa piemērotas skolas vajadzībām. Sko-

lēnu skaits pakāpemgi pieauga un 1912./13. mācības gadā

pārsniedza 200. Dažās klasēs skolēnu skaits bija pat pāri
likumā noteiktai normai — 40. 1915. gadā skolai piešķīra

pilnas reālskolu tiesības — skolēniem un skolotājiem. Sko-

lēnu skaits šinī laikā bija 275, un darbojās 7 klases.

Skolotāju sastāvs 1911./12. māc. gadā bija sekojošais:
L. Ausējs — skolas direktors, T. Junge — skolotājs dabas

mācībā, K. Deiders — vēsturē un krievu valodā, Lavrino-

viča jkdze — franču valodā, Vinogradovs — krievu valodā.

Līdz ar 1911. gada rudeni skolā sāka mācīt arī latviešu

') Turpat — IIpOTOKOA'b 11. H 14. OKTfl6pfl 1913. r.

2) „HcKaJKeHieMT> Ha3BaHiii".
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valodu (2 stundas nedēļā katrā klasē) un šim priekšme-

tam pieņēma mājskolotāju Jāni Grīnu. 1) Par krievu valodas

skolotāju ar 1912./13. mācības gadu iestājās L. Ausēja

studiju biedrs Veģorņikovs. Šinī pašā laikā par reliģijas

skolotāju sāka darboties mācītājs V. Maldonis. Nelielas

skolotāju maiņas notika arī turpmākos gados. Tādā gaitā

L. Ausēja skola ar ļoti labām sekmēm darbojās līdz 1918.

gadam. Vācu okupācijas laikā skola pārgāja uz latviešu

mācības valodu.

Starp šis skolas kursu beigušiem audzēkņiem atzīmē-

jami: V. Vīgants — izglītības ministrijas vispārējās daļas

vadītājs, Pauls Ozols — kara tiesas prokurors, doc. Širons,

rakstnieks Aleksandrs Grīns, dzejnieks Antons Bārda, pulk-

vedis-rakstnieks Edvīns Mednis, Dr. Jānis Krastiņš, Univer-

sitātes asistents Kaņeps, notārs Leitis, pulkvedis Lindiņš

v. c.

levērojams faktors latviešu privātskolu attīstībā un dar-

bībā bija Latviešu Izglītības biedrība. Šīs

biedrības mērķi, kas izteikti 1908. gada 29. februārī ap-

stiprinātos statūtos, bija krietni plaši: „Rūpēties par tau-

tas izglītību un kulturālu attīstību, mācot un audzinot jau-

natni un izplatot tautā derīgas zināšanas un prašanas".

Biedrības darbības teritoriālais rajons bija visa tagadēja

Latvija, t. ir Vidzeme, Zemgale ar Kurzemi un

Vitebskas guberņas latviešu apdzīvotā daļa
— Latgale. Statūti neliedza biedrībai dibi-

nāt nodaļās arī visā Krievijā — vietās, kur

dzīvoja latvieši. Biedrībai savu mērķu realizēšanai

tiesība noorganizēt dažādas komitejas, iegūt nekustamus

īpašumus, dibināt dažāda tipa skolas, audzināšanas iestādes'

v. t. t.

1908. gada 16. martā notika pirmā pilnā biedrības

biedru sapulce, kas ievēlēja pirmo valdi: Dr. A. Butuli, A.

Saulieti, Jāni Dāvi, J. Rozi, J. Kriškānu, Fr. Grosvaldu,

l) Vēlāko Nacionālā teātra direktoru.
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L. Stumberģi, F. Lasmani un J. Virsi. Par biedrības priekš-

nieku valde ievēlēja Dr. A. Butuli, kas šinī amatā palika

visos biedrības darbības gados. 1) Valdes sastāvs nebija

stabils, bet bieži mainījās.

Ar kādu sparu šī biedrība jau pirmā gadā stājusies

darbā, vērojams no valdes darbības — nolemts: dibināt

nodaļas, atvērt Rīgā desmit elementārskolas, noorganizēt

skolotāju semināru un pedagoģiskus kursus, atvērt pro-

ģimnazijas, izstrādāt skolu kurātorijai instrukciju. 2)

Pirmā biedrības padomē ievēlēti: A. Dombrovskis, A.

Andersons, Sp. Paeglis, E. Laube, R. Blaumanis, A. Smilga,

P. Dzenis, K. Pēkšens, J. Vesmanis, P. Jurjāns, A. Ķē-

niņš, G. Ķempelis, E. Birkāns, G. Odiņš, Fr. Olava kdze,

J. Kreicbergs, M. Bērziņa kdze, D. Zeltiņš, A. Benjamiņš,
B. Dulbes kdze, P. Dulbe, A. Strausmanis, M. Strausmaņa

kdze, V. Maldonis, A. Krastkalns, M. Grosvalda kdze, J.

Brigaders, K. Krastkalna kdze. No valdes un padomes

pirmā sastāva redzam, ka biedrība gribējusi apvienot mūsu

inteliģences plašu darbinieku kadru. Tomēr padomes sa-

stāvs nebija stabils — jau pirmā gadā notika lielas pār-

maiņas.
Biedrības padome 1908. gada 7. aprīlī nodibināja skolu

komisiju ar skolotāju Fr. Adamoviču kā priekšnieku, kas līdz

1909. gadam noturēja 40 sēdes, kurās galvenā kārtā spriests

par pirmmācības skolu dibināšanu. Sakarā ar to biedrības

valde jau 1908. gadā iesniedza mācības apgabala valdei

lūgumu dot 10 pirmmācības un 2 proģimnaziju koncesijas.

Prātoja pat ari par latviešu skolotāju semināra dibināšanu,

bet šis projekts dažādu iemeslu dēļ bija jāatmet. Kā prin-

cipu skolu komisija uzstādīja, ka biedrības skolās cītīgi

jāmāca latviešu valoda.

Pirmais reālais darbs, ko skolu komisija veica 1908.

gadā, bija proģimnazijas atvēršana Torņkalnā. Šī proģim-

1 ) Latviešu Izglītības biedrības darbība Latvijas valsts patstā-

vības laikā vairs lielu aktivitāti nerādija, līdz beidzot pavisam ap-

klusa. Dr. A. Butulis mira 1938. g. 14. decembrī.

2) Latviešu Izglītības biedrības gada pārskats par 1908. gadu.

(lespiests.)
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nazija nāca agrākās Martinelli skolas vietā. Jaunnoorgani-
zētās mācības iestādes vadību uzticēja skolotājai M. Gai-

lītes kdzei. 1) Šai proģimnazijā pirmā gadā mācījās 144

skolnieces un darbojās 8 skolotājas. Otru proģimnaziju
biedrība atvēra Biržos (Madonā), kuras vadību uzticēja B.

Blumentāla jkdzei.

Rīgā, Valmi c r a s ielā 41 atvēra pirmmācības skolu,

ko nosauca bijušā Rīgas mācības apgabala kurātora Ļe v-

šina vārdā; šo skolu vadīja M. Sprunkes jkdze. Zasu-

laukā nodibināto pirmmācības skolu vadīja Fr. KundziņŠ.
Pirmmācības skolu Jēzus baznīcas ielā 3 vadīja J.

Apiņš, vēlāk B. Oguļa jkdze. Bez šīm pirmmācības skolām

noorganizēja bezmaksas pēcpusdienas skolas: Maskavas

ielā 209, Ķēniņu ģimnāzijā un Iļģuciemā. Vi-

sās pirmmācības skolās mācības notika latviešu valodā,

proģimnazijās tām bija jānotiek krievu valodā, bet ari tanīs

cītīgi mācīja latviešu valodu. 1910. gadā Izglītības bied-

rības skolu komisiju vadīja V. Olavs, un tad tā attīstīja

ļoti rosīgu darbību. Torņkalna proģimnazijā mācījās 177

skolēni — 152 meitenes un 25 zēni, un skolas budžets

bija 4138 rbļ. (No skolas naudām ieņemts 3140 rbļ.). Ļev-
šina pirmmācības skolā 4 nodaļās 112 skolēni; skolas bu-

džets 2205 rbļ., pie kam no virskases skolai piemaksāti

1207.. rbļ. Pirmmācības skolā Jēzusbaznīcas ielā 3 —

74 skolēni, un budžets 1210 rbļ.; no virskases piemaksāti.
727 rbļ. Pirmmācības skolā Zolitūdē — 95 skolēni, un

budžets 1512 rbļ ar virskases piemaksu 614 rbļ. Pirmmā-

cības skolā Tīriņmuižā — 41 skolēns, un budžets 664 rbļ.
ar virskases piemaksu 372 rbļ. Pirmmācības skolā Biķer-
nieku ielā — 27 skolēni, un budžets 688 rbļ. ar virskases

piemaksu 371 rbļ. Pavisam biedrības pirmmācības skolās

1910. g. mācījās 349 skolēni (182 z. un 167 m.) 14 skolotāju

vadībā. Bez šīm kārtējām pirmmācības skolām biedrība

bija noorganizējusi 10 pēcpusdienas skolas: Sapieru ielā

1-a, Tērbatas ielā 15/17 (Ķēniņu skolās), Ilģeciemā Buļļu
ielā 6, Tīriņmuižā, Zolitūdē, L. Maskavas ielā 209, Šam-

*) Šīs ziņas un dati ņemti no Izglītības biedrības gada pār-

skatiem (iespiesti).



peten I Šķērslīnijā, Šampeterī II Šķērslīnijā, Biķernieku

ielā, Tērbatas ielā 55-a. Visās tanīs mācījās 319 skolēni

(167 zēni un 152 meit.) 11 skolotāju vadībā. Trūcīgie
skolēni (46 —50 proc. no visa skolēnu skaita) skolas naudu

nemaksāja. Biedrība savās skolās uzsāka arī mēģinājumu

izsniegt siltas brokastis, jo izrādījās, ka trūcīgie bērni at-

nāca uz skolu ar sausas maizes gabaliņu somā.

1911. gadā Izglītības biedrība atvēra jaunas pirmmācī-
bas skolas Jonatāna biedrības telpās (Āgenskalnā) un Šam-

peterī; skolēnu skaits visās 7 pirmskolās pieauga līdz 678

(283 z- + 395 m.), bet skolotāju — 31. Šinī gadā bied-

rība izstrādāja Tautas augstskolas projektu, noorganizēja

savām skolām kurātorijas — pavisam vienpadsmit, kā arī

apstiprināja kurātorijām īpašu instrukciju. Biedrības dar-

bība vispāri pieņēmās spēkā, un tai bija 585 biedri, bet

budžets — 37.083 rbļ.

1912. gadā Izgl. biedrība atvēra jaunu pirmmācības
skolu Krusta baznīcas tuvumā. Tā tad šo skolu skaits pie-

auga līdz 8. Turpretim biedrība slēdza dažas pēcpusdie-
nas skolas, jo tanīs bija mazs skolēnu skaits. Torņakalna

proģimnazijai deva jaunu priekšnieku — E. Pilsētnieka

jaunkundzi. Skolēnu skaits proģimnazijā 1912. gadā bija:
I sagatavošanas klasē — 54, II sag. klasē — 54, I kl. —

39, II kl. — 26, 111 — 14, IV — 16. (178 meit. 25 zēni)

Biedrība šinī gadā uzturēja bērniem 2 vasaras kolonijas,
kurās mitinājās 260 bērni, bet biedrībai šo koloniju uz-

turēšana maksāja 3003 rbļ.

1913. gadā Izgl. biedrības skolu darbība turpinājās;
atvēra vēl vienu pirmmācības skolu Vecrumpmuižas ielā

5, bet pēcpusdienas skola darbojās tikai Sapieru ielā 1-a,

pārējās slēdza. Oficiāli biedrības pirmmācības skolas sau-

cās par 111 šķiras pamatskolām. Šinī gadā Izglītības bied-

rības vadība uzsāka cīņu pret Ļevšina cirkulāra atcēlē-

jiem. Bet par to runāsim turpmāk. Biedrībai 1913. g. 909

biedri.1)

1914. gadā Izgl. biedrība atvēra 10. pirmmācības skolu

l ) Izglītības biedrības 1913. gada pārskats.
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Bieriņos. Vispāri biedrības svars pieauga īpaši ar to, ka

tā 1913. gadā ieguva savā īpašumā skaisto Saules dārzu

(pie Ķīšezera). Lielajam karam uznākot, palika nerealizēti

Latviešu tautas augstskolu projekti, par ko visai dzīvi in-

teresējās skolotājs J. Kriškāns.

Kara laikā Izglītības biedrības valde (1915. g. 30.

okt. v. st.) nolēma rūpēties par latviešu vidusskolas at-

vēršanu Rīgā. Nosūtīja uz Pēterpili delegāciju — zv. adv.

A. Čīksti un komercijas kandidātu H. Luteru, lai izlūgtu

pabalstu no Tatjanas komitejas. Pabalstu apsolīja, un valde

ķērās pie skolu organizēšanas darbiem. Nolēma atvērt mei-

teņu ģimnāziju un zēnu reālskolu. Grūtības bija ar tel-

pām, bet ari tās pārvarēja — vienojās ar A. Ķēniņa nama

pilnvarnieku, un 1916. g. 30. janv. (v. st.) notika abu skolu

darbības uzsākšana. Sieviešu ģimnāzijā atvēra 6, zēnu re-

ālskolā — 5 klases, pie kam pirmā iestājās 422 meitenes,
otrā 336 zēni. Par meiteņu ģimnāzijas priekšnieci ievēlēja

Elmu Pilsētnieka jaunkundzi, kas jau ar sekmēm bija va-

dījusi Torņkalna proģimnaziju. Grūtāki veicās ar reālsko-

las direktora izvēli. Vispirms izraudzīja J. Priedi, tad pa-

gaidām E. Skubiķi, dzejnieku Fr. Bārdu un pēc tam J.

Zariņu, kas šo skolu vadīja līdz 1918. gadam. Tāpat kā

visu Izglītības biedrības skolu, tā arī ģimnāzijas un reāl-

skolas mērķis bija — audzināt latviešu jaunatni stipru na-

cionālā apziņā un izturīgu dzīves grūtībās.

Latviešu Izglītības biedrība latvisku elementar- un

vidusskolu dibināšanā veica ļoti svarīgu un auglīgu darbu.

Par Latviešu Izglītības biedrības skolām bēgļu un vācu

okupācijas laikā runāsim turpmāk — šī darba sestā grā-

matā.

1911. gadā Rīgā nodibinājās 8-klasīga M. Mille-

res sieviešu ģimnāzija. 1912./13. m. g. šī skola dar-

bojās Brīvības ielā 60/62 ar 2 sagatavošanas un 4 ģimnā-

zijas klasēm. 1914. gadā M. Millere savu skolu pārcēla uz

Brīvības ielu 67/69, kur tā turpina darboties arī Latvijas
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valsts laika. Ģimnāziju visu laiku vadījusi tas dibinātajā

M. Millere. (Vēlāk pēc vīra vārda Plātere.)

Olgas Sērmukšas privātā I šķiras meiteņu skola,

kas darbojās Rīgā, Brīvības ielā 85, 1911. gadā dabūja

pilnas sieviešu ģimnāzijas tiesības skolniecēm.1) Vēlāk Sēr-

mukšas skola pārgāja uz Tērbatas ielu 55-a. (Aizsargu ielas

stūrī.)

Jelgavā šinī laikā darbojās divas privātas sieviešu ģim-

nāzijas: 1) E. Kleinbergas, kas sākumā darbojās kā

privātskola, bet 1907. gada 20. jūnijā2) dabūja privātas sie-

viešu ģimnāzijas nosaukumu ar tiesībām skolniecēm. E.

Kleinbergas skola mitinājās Zaļā ielā 37. 2) J. Briedēs

I šķiras sieviešu skola Lielā ielā 67.

Atzīmējamas vel sekojošas latviešu privātas II šķiras
skolas:

Annas Millersones sieviešu proģimnazijā ar tie-

sībām skolniecēm. Atradās Āgenskalnā L. Nometņu (Lē-

ģeru) un Baložu ielas stūri 7-a.

M. Kalniņa 4-klasīga zenu skola Rīga, Karlīnes

ielā 8/10.
A. Amuliņas 4-klasīga sieviešu skola Rīga, Marijas

ielā 55.

A. Bušas II šķiras sieviešu skola Rīgā, Daugavgrī-

vas ielā 1 (vēlāk darba vieta mainīta).
V. un M. Zaubes II šķiras zenu un meiteņu skola

Rīgā> Ņevas un Marijas ielu stūrī.

V. un K. Šņores II šķiras zenu un meiteņu skola

Rīgā, Stabu ielā 52-a, vēlāk Brīvības ielā 100.

A. Lazdiņas-Simenovas 4-klasīga meiteņu skola

(ar proģimnaziju kursu) Rīgā, Ģertrūdes ielā 24.

N. Rinkas 4-klasīga zēnu un meiteņu skola, Vec-

mīlgrāvī. N. Rinkas skolu savā laikā materiāli atbalstīja

Augusts Dombrovskis.

Mildas Cel'mas sieviešu proģimnazijā,sākumāTorņ-
kalnā Olivju ielā 1/3, vēlāk Matīsa un Tērbatas ielas stūrī

„ĻļHpKyAHpw" 1911. g. 290. Ipp.
2) „ļa>pKyAH Pbi" 1907. g. 414.
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(mājā 11/13). M. Celmas skola vēlāk apvienota ar Alek-

sandras Ozoliņas skolu.

Aug. Sprivuļa II šķiras skola Rīgā.

Elizabetes Pelekses II šķiras meiteņu skola

Rīgā.

Šādas pat II šķiras latviešu privātskolas darbojās ari

provinces pilsētās un biežāki apdzīvotās vietās: Saldū

L. Paeg 1 c s sieviešu proģimnazija, Jaunjelgavā M.

Vēzes II šķiras skola meitenēm, Koknesē (Kriškalnos)
A. Bārdas proģimnazija zēniem un meitenēm, Lejas-

ciemā — Z. Lanemaņa proģimnazija zēniem un mei-

tenēm, Durbē — Skolu un izglītības biedrības

proģimnazija, Biržos (Madonā) sākumā proģim-

nazija, vēlāk pilna ģimnāzija, turpat arī prore-

ālskola. Strenčos
— proģimnazija zēniem un

meitenēm, Mālpils Labdarības biedrības pro-

ģimnazija zēniem un meitenēm, Rūjiienē — L. M.

Stalaža proģimnazija, Alūksnē — Izglītības bied-

rības proģimnazija zēniem un meitenēm. 1)

Pazīstamais latviešu filantrops Augusts Dambrov-

skis 1900. gadā nodibināja Vecmīlgrāvī fabrikas skolu, 2)

kas darbojās kopā ar bērnu dārzu. Šīs mācības iestādes

A. Dambrovskis 3) iekārtoja viņa fabrikas (koku zāģētavas)
strādnieku bērniem, pie kam kā skola, tā bērnu dārzs bija
labi apgādāti ar visu vajadzīgo. Ar saviem līdzekļiem A.

Dombrovskis uzcēla piemērotu skolas māju, ko mīlgrā-
vieši nosauca par „Zaļo skolu", jo tā no ārpuses bija
nokrāsota zaļā krāsā — vienīgā mājā tādā krāsā Vecmīl-

grāvī. A. Etombrovska skolu no 1900.—1914. g. vadīja

! ) Tā kā šo skolu archivus neesmu atradis un nav izdevies

iegūt arī kādas ziņas no to savlaicīgiem darbiniekiem, tad man bija

jāaprobežojas ar vienkāršu šo skolu reģistrāciju. A. V.

2) «ļjHPKVAHpbi" 1900 r. ctP. 668. Skolai 111 šķiras tiesības.

3) A. Dombrovskis dzim. 1845. g. 28. jūlijā Ķengeragā, miris

1927. g. 13. novembrī un apglabāts Ziemeļblāzmas dārzā Vecmīl-

grāvī.
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skolotājs Miķelis Lamberts, bet par skolotājiem šai

skolā, starp citiem, strādājuši: Magdaliena Turjāne (dzim.

Mūrnieks), Paula Bankina, Jānis Breikšs (vēlākais zvēr. ad-

vokāts), Jānis Cīcis, Jānis Āre. Atzīmējams, ka A. Dom-

brovskis sevišķi labi atalgoja savas skolas darbiniekus, jo

skolas pārzinis M. Lamberts saņēma 75 rubļus mēneša algas

un labu dzīvokli (piecas istabas) līdz ar apkurināšanu un

apgaismošanu, kā arī sakņu dārzu.'

A. Dombrovska nodibināto bērnu dārzu visā tā pastā-

vēšanas laikā (1900. —1919.) teicami vadīja Marta Rinka

jkdze līdz ar vairākām audzinātājām.
Kā skolā, tā bērnu dārzā A. Dombrovskis bērniem par

brīvu deva siltas brokastis un pusdienas. Bērnu dārza ap-

meklētājiem ierādīja vasarā katram savu ~dārziņu" —vienu

augļu koku, divus ogulājus un mazliet zemes sakņu au-

giem. Bērnu dārza rīcībā bija arī siltumnīca un plašais

dārzs-parks. Kā skolā, tā bērnu dārzā A. Dombrov-

skis vēlējās audzināt bērnus praktiskai dzīvei. Bērnu dār-

zam bija iekārtota speciāla virtuve, kur mazajie apmeklē-

tāji mācījās saimniecību* — cept, vārīt v. t. t.

Kara laikā apstājās A. Dombrovska skolas darbība,

bet bērnu dārzu pārvērta par bēgļu bērnu patversmi. Lat-

vijas patstāvības laikā A. Dombrovska nodibinātās mācības

iestādes — skolu un bērnu dārzu, pārņēma savā uzturēšanā

Rīgas pilsētas valde, kas arī vispār, cenšas uzturēt Mīl-

grāvī lielā latviešu labdara piemiņu.

Kā jau agrāk aizrādīts, pēc 1900. gada Krievijā rosīgi
sāka dibināt tirdzniecības un komercskolas. Arī Latvijā,

īpaši pēc 1905. gada nodibināja vairākas privātas tirdz-

niecības un komercskolas. Jau pieminājām šādas V.

Olava, A. Ķēniņa skolas. Kad A. Ķēniņš savu tirdzniecī-

bas skolu slēdza, tūdaļ nodibinājās šāda pat G. Odiņa
skola.

*) Šīs ziņas par A. Dombrovska m. iestādēm man deva

M. Rinka jkdze.
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Ģederta Odiņa tirdzniecības skola sāka darboties

1907. gadā, bet vēlāk šī skola pārgāja īpašas Skolo-

tāju sabiedrības" uzturēšanā un izveidojās par plašu
mācības iestādi: 7-klasīga komercskola, ar zēnu un mei-

teņu, resp. vīriešu un sieviešu tirdzniecības skolu un ele-

mentārskolu. Skolas bija savstarpēji saistītas, lai skolēni

varētu pāriet no vienas otrā. „Skolotāju sabiedrības" skolu

galvenie darbinieki bija skolotāji: G. Odiņš, K. Dēķens,
K. Melnalksnis v. c.

Rīga darbojas arī Richarda Ģegera komercskola,

par kuru kādu tuvāku ziņu nav izdevies dabūt.

Pieminēsim arī N. Mironova privāto komercskolu

Rīgā, Alberta ielā 10, kuras dibinātājs un vadītājs gan

bija krievs, bet šai skolā izglītību guvuši daudzi latviešu

jaunekļi, kas vēlākā dzīvē darbojušies mūsu tautas labklā-

jības un kulturālā stāvokļa celšanā.

Ļoti bagātīgiem līdzekļiem bija apgādāta Rīgas Bir-

žas komercskola, kas savu darbību uzsāka 1901. g.

8. augustā 1) un darbojās līdz 1915. gadam. Skolas uzturē-

tāji uzcēla Rīgā skaistāko skolas namu, kurā tagad darbojas

Viļa Olava komercskola. Šīs skolas vadība bija vācu peda-

gogu rokās, un viņi arī noteica skolas nacionālo raksturu.

Pirmais skolas direktors bija E. Frizendorfs, bet pēc

viņa, sākot ar 1904. gadu šo skolu līdz pat 1915. gadam

vadīja Fr. D c m mc. Arī šai skolā mācījušies daudzi latviešu

jaunekļi.

īpatnas latviešu mācības iestādes bija būvinženiera

Jāņa Ozoliņa nodibinātie Rīgas politechniskie kursi ar

architektūras, inženieru un mērniecības nodaļām un Kul-

tūrtechniskā skola ar mērniecības un hidrotechnikas noda-

ļām.2) Politechniskie kursi sāka darboties 1913. gada ru-

*) Erster Jahresbericht der Rigaer Komerzschule des Borsen-

vereins. Rīgā, 1902. g. (iespiests).
2) Politechnisko kursu statūti apstiprināti 1912. g. 13. apr.,

bet Kultūrtechniskās skolas — 1915. g. 11. martā.
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denī V. Olavs skolas telpās, Marijas ielā 26. Lai kursiem

būtu drošāka materiāla bāze, J. Ozoliņš nodibināja „Rīgas

buvtechnisko sabiedrību" un nodeva tai Tirdzniecības un

Rūpniecības ministrijas izdoto kursu koncesiju. Kursos dar-

bojās galvenā kārtā latviešu skolotāji, īpaši Rīgas politech-
nikas institūta absolventi: inž. J. Ozoliņš, inž. Indr. Zu-

bāns, agr. Jānis Šinka, inž. Juris Caunītis, inž. Ansis

Grīnbergs, inž. Pēteris Birkmanis, inž. Pēteris Nomals,

zvērināts mērnieks Kārlis Ozoliņš, zvērināts advokāts Kon*-

stantins Hiršs, mākslinieks Jūlijs Madernieks v. c. Bez

latviešu mācības spēkiem darbojās ari daži krievi. (K. Kon-

čevskis, A. Bulātovs, A. Fiļipovs, V. Lunskis). Kursi dar-

bību uzsāka ar 72 klausītājiem, pie kam darbojās divās

grupās — dienas un vakara. Kursantu skaits jau II se-

mestrī bija 115, 111 — 183. Kursos uzņēma ar vidusskolu

pirmo četru klašu mācību prasmi. Mācību ilgums mērnie-

cības nodaļā četri, bet pārējās nodaļās — pieci semestri

(pusgadi). 1914. gadā pie kursiem atvēra īpašus sagatavo-
šanas kursus (skolu), kas atradās Rīgas mācības apgabala,

bet ne Tirdzniecības un Rūpniecības ministrijas uzraudzībā.

Politechniskie kursi ļoti strauji attīstījās un jau 1914. gadā

„Būvtechniskā biedrība" nolēma savai mācības iestādei celt

īpašu namu Stabu ielā 46, bet tālāk par pamata iemūrēšanu

netika, jo kāra apstākļi šo nodomu izjauca. Nākotnes iz-

redzes, likās, bija vēl spožākas, kad šai pašai biedrībai1)

Zemkopības ministrija 1915. gadā atļāva Rīgā atvērt vidēju
Kultūrtechnisku skolu ar visām šādu valsts skolu tiesī-

bām.2 ) Karš tomēr sajauca visus spirgtos plānus un no-

domus. Kultūrtechnisko skolu gan evakuēja uz Tveru, kur

tā 1916./17. m. g. darbojās jau ar sešām klasēm (4 spe-

ciālās, 2 sagatavošanas, bet 1917./18. m. g. jau ar dažām

paraleiklasēm). Izdevās dabūt ari trūcīgiem latviešu bēgļu

bērniem Tatjanas komitejas pabalstu, bet cariskās Krie-

vijas sabrukums visiem centīgo latviešu skolotāju nākot-

M Koncesija dota Jānim Ozoliņam.
2 ) Kad par šādas skolas atvēršanu dabūjis zināt Rīgas mācī-

bas apgabala kurātors, tas par to bijis neapmierināts — kamdēļ

latviešiem dota šāda koncesija.
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nes nodomiem pārvilka pāri negaidītu svītru. Kultūrtech-

niskās skolas darbinieki cits pakal citam vācu okupācijas
laikā atgriezās Rīgā. Pēc Latvijas valsts nodibināšanas

inž. Ozoliņa nodibinātās skolās izveidoja tagadējo Valsts

technikumu Rīgā. l)

Rīgā vēl atzīmējama R. Mūrmaņa tirdzniecības skola

un Komerczinību kursi. Šīs mācības iestādes darbojās Ģer-

trūdes ielā 3.

Starp tirdzniecības skolām, kas darbojās mūsu pro-

vinces pilsētās, sevišķi jāatzīmē pazīstamā latviešu peda-

goga J. Stiprā vadītā Tukuma pilsētas tirdzniecības skola,

kas dibināta 1906. gadā un 1909. gadā pārveidota komerc-

skolā. 1915. g. šo skolu evakuēja uz Valku, kur tā vācu

okupācijas laikā darbību pārtrauca. Šī skola Latvijas valstī

pārvērsta par Valsts Tukuma reālkomercskolu.

Tirdzniecības skolas darbojās arī:

Jelg a v ā, Kanģizeru ielā — A. Brieža tirdzniecī-

bas skola zēniem un meitenēm, Jaunjelgavā — vī-

riešu tirdzniecības un sieviešu komercskola, Bauskā —

tirdzniecības skola zēniem un meitenēm, J. Turauska

tirdzniecības skola zēniem un meitenēm Ventspilī, Jē-

kabmiestā — tirdzniecības skola zēniem un meitenēm,

Smiltenē — tirdzniecības skola zēniem un mei-

tenēm, Valmierā — Latviešu skolu biedrības tirdz-

niecības skola zēniem un meitenēm, Majoru-Du-
bultu tirdzniecības skola zēniem un meitenēm, Rujie-
n ē — tirdzniecības skola zēniem un meitenēm.

Reģistrējot še latviešu dažādas privātskolas, jāaizrāda,
ka arī Latvijā dzīvojošiem cittautiešiem kā Rīgā, tā pro-

vincē tanī laikā bija dažāda tipa savas privātskolas, kuras

Latviešu skolu vēsturē neatzīmējam.

*) Valsts technikums Rīgā. Desmit gadu darbības pārskats —

1920.—1930. (lespiests.)
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1908. gadā Rīgas pilsētas valde nodibināja Māk-

slas skolu, kurai mērķis sagatovot zīmēšanas skolotā-

jus, veicināt vietējos iedzīvotājos mākslas izglītību un sa-

gatavot audzēkņus iestāšanās pārbaudījumiem Ķeizariskās

mākslas akadēmijas Mākslas skolā. Rīgas pilsētas mākslas

skola atradās Galma ministrijas un Ķeizariskās mākslas

akadēmijaĶs pārziņā. l) Skolu vadīja pilsētas domes ievē-

lētā kurātorija, kuras priekšsēdētājs bija pilsētas galva vai

viņa vietnieks. Skolotājus izraudzīja skolas kurātorija, bet

apstiprināja Ķeizariskā mākslas akadēmija. Mācības un au-

dzināšanas darbus vadīja pedagogu padome ar skolas di-

rektoru priekšgalā. Stundu plānus un programas apstip-

rināja Ķ. m. akadēmija. Skolā uzņēma abu dzimumu jau-

niešus ar pilsētas skolas kursa priekšzināšanām un pār-

baudījumu zīmēšanā. Kurss četrgadīgs un tā absolventi

pēc pārbaudījuma varēja iegūt vidusskolu zīmēšanas skolo-

tāja tiesības. Rīgas pils. mākslas skolu vadīja Vilhelms

Purvītis un tā darbojās līdz karam.

Aplūkojot dažādas mūsu privātskolas, jāatzīmē arī spe-

ciāla nozare — lauksaimniecības skolas. Jākonstatē, ka

domas par lauksaimniecībai nepieciešamām zināšanām un

šo zināšanu iegūšanai vajadzīgām skolām radušās jau 19.

g. s. pirmā pusē, t. ir tanī pašā laikā, kad vispāri no-

pietnāki saka cilāt mūsu tautskolu organizēšanas lietas. 2 )

1849. gada 12. jūnijā mājskolotājs Eģidijs (Aegedius) So-

kolovics nodevis Kurzemes muižniecības glabāšanā 16.000

rubļu, kas turpmāk izlietojami zemkopības skolas noorga-

nizēšanai (landvvirthschafliche Erziehungsanstalt) Kurzemes

zemnieku kārtai. Sokolovics, kas Kurzemē nodzīvojis 56

gadus un šinī laikā labi novērojis zemnieku grūtās gaitas,

ar zemkopības skolu grībēja pacelt viņu arodizglītību un

x) Tā noteica 1908. g. 19. maijā paša ķeizara apstiprinātie

statūti.

-) Skat. Latviešu skolu vēstures II un 111 grāmatā.
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tā radīt arī lielāku labklājību. Skolas dibināšaans1) nosa-

cījumos arī norādīts, ka šīs skolas skolotājiem jābūt kristī-

giem cilvēkiem, krietniem pedagogiem un it īpaši latviešu

dzimuma („vorzugs\veise von lettischer Herkūnft"), ja no

šī dzimuma derīgi būtu dabūnami. Ka skola viscaur domāta

latviešiem, to Sokolovics pastiprināja ar noteikumu, ka visām

Kurzemes pagasta valdēm jāpiesūta viņa testamenta no-

raksts, kā arī katru gadu norēķini par skolas pedagoģisko

un saimniecisko darbību. Kad 1863. gadā Sokolovics mira,
skolas kapitāls bija pieaudzis līdz 19.843 rbļ. 76 kap. Bez

tam pēc dāvinātāja nāves kapitālam pievienoja arī labdara

atstāto kustāmo mantu un naudu 7.783 rbļ. 95 kap. vēr-

tībā. Viss kapitāls tā uz 1864. g. 1. decembri bijis 28.883

rbļ. 2 kap. 2) Šī suma 1867. gadā, kad Vecsātos atvēra .
novēlēto zemkopības skolu, pieauga līdz 33.179 rbļ. 41 kap.
Tā tanī laikā bija ievērojami liela suma, ar ko rīkojās
Kurzemes muižniecības pārstāvji.3 ) 1867. gadā skola sāka

darboties, bet līdz 1880. gadam nebija publicēts neviens

gada pārskats, par ko sevišķi sāka interesēties Jelgavas

latviešu laikraksts„Baltijas Zemkopis", kas 1880. gada 3..

numurā taisīja pie muižniecības lielu interpelāciju — cieši

prasīdams dot skaidrus norēķinu. Tāpat Zem-

Teodors Rolands (Māteru Jura pseidonīms) pār-

meta muižniecībai, ka par Vecsātu zemkopības direktora

aicināts ārzemnieks — prūsis Zintenis, bet par skolo-

tājiem arī divi nelatvieši — viens prūsis, otrs no Igaunijas,
bet visi viņi latviešu valodu neprotot. Skolnieki esot lat-

vieši. Kur tad paliekot Sokolovica nosacījumi? Mācības

x) E. Sokolovica testaments līdz ar skolas noteikumiem glabā-

as Kurzemes bruņniecības arhivā (Kuri. Ritt. Comitē. Sahten-

Ackerbauschule (LVA JV« 2562). īpašā mapē — „Sokolovizsche
Stiftung" kopā ar citiem dokumentiem atrodas arī divas Krišjāņa

Valdemāra Sokolovicam 1851. gadā rakstītās vēstules, kupās V. inte-

resējas par lielā labdara nodomiem un izsaka arī savus spriedumus
un norādījumus.

2
) „Rigasche Zeitung" 1880- 31. num.

3) Skolu pārvaldīja kurātorija, kupā gan bija noteikti arī divi

zemnieku pārstāvji — no septiņiem locekjiem.

4) 1880. g. 10. num.
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Vecsātu skolā notikto tikai vācu valodā un arī iestāties tanī

varēja tikai tādi jaunekļi, kas jau prata vāciski runāt un

rakstīt. Skolas nauda bija jāmaksā prāva — 75 rubļi gadā,

ko taču spēja tikai turīgāko latviešu dēli. Bet kur tad

palika šo skolas kursu beigušie?l) To vairākums nolīga

pie muižniekiem par muižu pārvaldniekiem vai to palī-

giem. Tā muižnieki realizēja Sokolovica labo novēlējumu

— izveidoja vācisku zemkopības skolu, kuras audzēkņi kal-

poja ne latviešu, bet muižnieku zemkopības uzlabošanai.

Līdz ar to Vecsātu skola bija arī pārvācošanas iestāde.

Vispāri Vecsātu zemkopības skolas vēsture atzīmējama kā

viens no daudzajiem pierādījumiem par vācu muižniecī-

bas nelojāio un netaisno izturēšanos pret latviešu zem-

niekiem. Un zīmīgi, ka Kurzemes guberņas valdē nebija
nekādas varas, kas piespiestu muižniekus pildīt Sokolovica

testamentu.

No oficiāliem Vecsātu zemkopības skolas gada pār-

skatiem 2) redzams, ka skola savu darbību (1867. g.) uzsā-

kusi ar 12 audzēkņiem, bet vēlākos gados skolēnu skaits

pakāpenīgi pieaudzis līdz 40 un pat pāri šim skaitam.

Skolu no 1867.—1886. gadam, kā jau minēts, vadīja Prūsijas

vācietis Zintenis, bet sākot ar 1886. gadu Jūlijs Treijs

(Treu). J. Treijs — pārvācojies latvietis, kas pēc Irlavas

skolotāju semināra kursa beigšanas mācījies arī Vācijā,
bet no 1883.—1886. g. bijis Vecsātu skolas skolotājs. Treija
rīcība dažkārt bijusi pavisam barga un netaisna. Audzēkņi
slikti ēdināti un nodarbināti līdz galīgam nogurumam. 1900.

gadā, kad jau vispāri Latvijā sāka parādīties lielāki nemiera

dīgļi, tādi nokļuva ari Vecsātos un tad bargo un skopo

direktoru Treiju audzēkņi „izboikotējuši" no skolas. Jau

agrāk Treijam bijušas asas sadursmes' ar skolēniem. Šīs

nesaskaņas bijušas zināmas arī skolas kurātorijai, bet tā

nav neko darījusi stāvokļa uzlabošanai. Pēc Treija skolu

neilgu laiku vadījis direktors Bāders, slimīgs cilvēks, ko

nomainīja A. Fuchs, kas šo skolu vadīja līdz 1905./6. mā-

J ) Kurss divgadīgs, bet to divos gados varējuši veikt ne visi,

īpaši gpūti gājis, ja kāds labi neprātis vācu valodu.

2 ) Atrodas LVA.

376



čības gadam. Kad 1905. g. arī Vecsātu zemkopības un

piensaimniecības" skolā (Aekerbau und Meierei Schule)

par kādu tā pārdēvēta pēc 1902. gada, pārvēršot no div-

tnsgadīgā kursā, izcēlās nemiera kustība, muižniecība pa-

steidzās skolu slēgt un, redzams, jau tūdaļ ar nolūku to

nekad vairs neatvērt. 1) Jā — bet kur tad palika Sokolo-

vica atstātais kapitāls? Izrādās, ka muižniecība arī pēc

1905. gada rīkojusies 2) ar šo ievērojamo fondu,: kārtīgi reģis-
trēti vērtspapīri, iegādāts un likvidēts inventārs, iekasēta

no Vecsātu muižas rente, jo bijušais skolas direktors vā-

cietis Fuchs še darbojies par rentnieku. Tā tas, redzams,

gājis līdz karam, kad, saprotams, viss kapitāls krita zu-

dumā.

Vecsātu zemkopības skolā līdz 1900. g. (pēc oficiā-

lām ziņām) mācījušies pavisam 588 skolēni, no kuriem

kursu beiguši 521. Cik iespējams konstatēt — laikā no

1900.—1906. gadam vēl kursu beiguši apm. 100 audzēkņu.

Tā tad šī vecākā Baltijas zemkopības skola devusi spe-

ciālu lauksaimniecības izglītību vairāk par 600 junekļiem,

kas, ja ne gluži visi, tad droši 900/o bija latvieši. Ir zi-

nāms, ka patiesi lielais vairākums Vecsātu skolas absol-

ventu gāja vācu muižnieku kalpībā, īpaši tie, kas beidza

ar I un II šķiru. Tikai tie, kam nelaimējās un ko uzlūkoja

par neapdāvinātiem (īpaši ar II un 111 šķiras apliecību) —

gāja atpakaļ tēva mājās, vai arī citu dzīves ceļu.

Atzīmēsim arī Vecsātu skolas mācības priekšmetu sa-

rakstu. Tas bija: reliģija, dabasmācība, elementāra fizika,

elementārā agronomiskā ķimija, mācība par zemkopību un

augkopību (Der Aekerbau- und Pflanzenbaulehre), lopko-

pība, vācu valoda (vēlāk arī krievu valoda), glītrakstīšana,

rēķināšana, ģeometrija, vēsture, ģeogrāfija un dažādi prak-

tiskie darbi.3)

J ) Kurlāndische Landtāgs Acten pro 1908 9 m ausschliefilich

ritterschaftlichen Angelegenheiten I Termin. 100 lpp.
2) Kuri. Ritt. Com. Obereinnehmer-Expedition 1905.—1914. g.

(LVA JY» 789).
3
) Ar šādu mācības priekšmetu sarakstu izdotas kursa beigša-

nas apliecības (Entlassungs Zeugniss). Skat. „Sokolovicsche Stif-

tung" LVA.

377



Bijušais Vecsātu zemkopības skolas audzēknis Frid-

richs Āžiņš (Šai skolā no 1899.—1901. g.) savās atmi-

ņās
1) pastāsta: „Vecsātu skolā valdīja dzelzs disciplīna,

kādu mūsu dienās nepazīst: par pudeli alus — karcers,

par pieķeršanos skuķim — no skolas laukā. Praktiskā darbā

cauru gadu ar koka tupelēm kājās un tāpat zināmas stun-

das klasē.2) Ka vecsātnieks ko nevarētu, to mēs nepazi-
nām". Kad Āiiņš mācījies, tad Vecsātu skolā vēl bijis

divgadīgs kurss, bet pēc tam trīsgadīgs. Direktors pēc

Zintena bijis Treijs, ko, kā minējām, audzēkņi 1900. gada

vasarā ,izboikotējuši". „Boikots izcēlās tādēļ, ka ārkār-

tīgi slikti audzēkņus ēdināja. 240 pūrvietas aramzemes un

Rojas upes pļavas apstrādāja un nokopa vienīgi skolas 1

audzēkņi — stingrā darbā, tad arī ēstgriba augošiem zē-

niem bija lieia. Pēc ilgākas kurnēšanas, vienā dienā audzēkņi
sasvieda pusdienā padotās siļķu astes bļodiņās, paņēma savas

pannas un spēlēdami, dziedādami gāja uz Tukumu, no

kurienes katrs brauca, resp. devās uz savām tēva mājām".

Pēc kāda laika visiem audzēkņiem pienācis no skolas pa-

ziņojums, lai atgriežoties atpakaļ, būšot jauns direktors

un cita kārtība. Lielākā daļa arī atgriezusies un pēc tam

ēdināti pietiekoši, bet darba disciplīna joprojām bijusi

stingra.

Beidzot piezīmēsim, ka Vecsātu zemkopības skolā savā

gandrīz 40 gadu darbības laikā, neraugoties uz skolas vā-

cisko garu, devusi ari dažus latviešu sabiedriskus darbi-

niekus. Lai pieminam kauču Latvijas biškopības tēvu Pauli

Grinupu (dzim. 1864., miris 1939.) un rakstnieku Jāni Jaun-

sudrabiņu.

Pārkrievošanas laikmetā radās ari vēlēšanās noorga-

nizēt latviskas lauksaimniecības skolas. 1896. gadā Cēsīs

notika pagasta vecāko sapulce (pie zemnieklietu komisāra),

kurā spriests, kā noorganizēt šim apriņķim savu lauksaim-

Manā krājumā. A. V.

2 ) Audzēkņiem bijis katru dienu jāceļas pīkst. 5 rītā.
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niecības skolu. Domāts ņemt no katra pagasta nodokļu

maksātāja pa 30 kap., bet zemes gabalu (kādu muižu)

lūgt no valdības. 1) 1897. gadā Valmierā notika kāda zem-

kopības skolas iniciatoru sanāksme, kas jautājuma tālāk-

virzīšanai ievēlējusi īpašu komisiju. 2) Dažas pagasta val-

des iekustinājušas nodomu divklasīgas ministrijas skolas

pārvērst attiecīgu arodu3) mācības iestādēs, starp tām da-

žas arī zemkopības skolās. Likās, ka valdība nav pret šā-

diem projektiem, tomēr ne zemkopības, ne izglītības mi-

nistrija nekādus reālus nolūkus un projektus nerādīja.

1905. gadā, kad, kā jau aprādīts, no visām pusēm

iesniedza valdībai petīcijas, — Tirzas-Velēnas Lauksaim-

niecības biedrība iesūtīja lūgumu Zemkopības ministrijai,
lai atver Vidzemē lauksaimniecības skolu. Šo lūgumu savu-

kārt atbalstīja kādas 30 Vidzemes lauksaimniecības bied-

rības. Lūgumi apgulās Zemkopības ministrijas archivā.

1906. gada 25. septembrī Rīgā sapulcējās 44 lauksaimnie-

cības biedrību 4) delegāti, lai apspriestos par privātas ze-

mākas lauksaimniecības skolas dibināšanu. Izvēlēja pro-

jekta un programas izstrādāšanai komisiju: P. Gailīti, P.

Sauleskalnu, A. Brēmeri, J. Laursonu un H. Endzeliņu.
Nolēma lūgt zemkopības skolas vajadzībām Vainižu muižu

(Valmieras apriņķī). Ciešu līdzdarbību solīja arī Latvijas

Lauksaimniecības centralbiedrība, kuras pārziņā bija nodo-

māts nodot jaundibināto skolu. 1907. gada sākumā Vec-

piebalgas lauksaimniecības biedrība saņēma zemkopības mi-

nistra paziņojumu, ka viņai valdība piešķirot Vainižu muižu

zemkopības skolas ierīkošanai, bet naudas pabalsta došanu

noraidīja. Tā skolas ierīkošana Vainižos atkrita. Pēc tam,
1906. gadā nodibinātā Lauksaimniecības centralbiedrība

zemkopības skolas ierīkošanu ņēma savās rokās. 1908.

gadā centralbiedrība ieguva sev nomā Priekuļu muižu (pie

Cēsīm) un tūdaļ sāka plānot lauksaimniecības skolas ierī-

1 ) „Mājas Viesis" 1896. g. 11. num.

2 ) „Balss" 1897. 24. num,

3) «Mājas Viesis" 1899. g. 29. num.

4) Šis lauksaimniecības biedrību tīkls tanī laikā bija arī lauk-

saimniecības zināšanu devējs latvju zemkopjiem. Notika izstādes,

referāti, labāko lauksaimniecību apskates un t. t.
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košanu. Tanī pašā laikā Kurzemes Latviešu Lauksaimnieku

ekonomiskā sabiedrība atvēra Jelgavā 4-klasīgu skolu (zē-

niem un meitenēm), lai šai skolai pievienotu divas speciā-

las lauksaimniecības klases, bet praktiskiem darbiem iekār-

toja Lustes muižu. Vēlāk šo skolu pārvērta zemkopības

skolā agronoma Augusta Kalniņa vadībā.

Kad Lauksaimniecības centrālbiedrībai laimējās savas

skolas vajadzībām dabūt bezmaksas lietošanā kā Priekuļu
muižu (apm. 1500 pūravietas), tā arī pabalstu 10.000 rubļu

gadā, par ko biedrībai vajadzēja rūpēties par ēku un in-

ventāra uzturēšanu kārtībā — zemkopības skolas eksistence

bija nodrošināta. Drīz pēc tam zemkopības ministrija deva

arī atļauju skolas noorganizēšanai (saskaņā ar 1904. g.

26. maija noteikumiem), bet gan ar krievu mācības

valodu. 1911. gada 12. februārī biedrība noslēdza ar zem-

kopības departamentu līgumu uz 12 gadiem.l) Skolas sta-

tūtus apstiprināja 1911. gada 6. jūlijā. Skolas mācību kurss

bija noteikts trīsgadīgs — zēniem un meitenēm. Skolu

sākumā (1910 —1911) vadīja agronoms J. Bickijs, pēc tam

agr. E. Ziemelis (1911—1918), bet pēc 1918. gada agr.

P. Kreišmanis. 2)

Tā an latviešu lauksaimniecības skolu dibināšanā pa-

šiem latviešiem ar privātu iniciatīvu vajadzēja pārvarēt vi-

sādas grūtības, bet panākumi tad arī nebija noliedzami.

To sajuta paši darba darītāji, bet arī visi, kas šo darbu

aplūkoja.

Velak nodibinājās lauksaimniecības, resp. dārzkopības
skolas: Buiduros, 3) Krustpilī, Rūjienā, Tirzā.

Pec kara lauksaimniecības skolu organizēšana gāja pla-

šumā, bet tas vairs neietilpst šīs grāmatas rāmjos.

J) 1912. gadu līgumu pagarināja uz 24 gadiem.
2) Tuvākas ziņas par Priekuļu un arī Jelgavas zemkopības

skolu skat.: «Dzimt. Vētnesī" 1911. g. 27. num., „Balss" 1925. g.

184. num. un „Die landvvirthschaftliche Mittelschule zu Priekuļi. 1933.

3) Bulduru dārzkopības skolā 1911. g. nodibināja Krievijas

ķeizariskās dārzkopības biedrības Rīgas nodaļu. Šī skola Latvijas

valstī viena no vislabākām.
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Pie privāti noorganizētām un ievērojamā mērā latviskā

garā veidotām un vadītām arodnieciskām skolām pieskai-

tāmas arī īpatnās Baltijas jūrskolas.

Pirmās Baltijas jūrskolas, kā jau visas citas šejienes
mācības iestādes, bija vāciskas. Pirmā jūrskolā mūsu zemē

bija Rīgā, kas darbojās no 1805. līdz 1828. gadam. Šī

jūrskola izveidojās no Rīgas apriņķa skolas un pa daļai

darbojās kopā ar pēdējo. Rīgas pirmai jūrskolai nav bi-

juši jūtami panākumi — ļoti maz skolēnu un tamdēļ to

1828. gadā slēdza. 1) Tā kā Krievijā vispāri jūrskolu at-

balstīšana bija ļoti vāji noorganizēta, tad arī Baltijā no

valdības iestādēm par šīm skolām līdz 1867. gadam nebija

gandrīz nekādas gādības. Kad pirmo Rīgas jūrskolu slēdza,

notika divu privātpersonu mēģinājums privāti iekārtot jūr-

nieku apmācību. Kapteinis Foss (vācietis) 1839. gadā at-

vēra Rīgā jūrskolu. Foss drīz pēc tam nomira un viņa
skolu pārņēma kapteinis Kaufmanis, kas to vadīja
līdz 1844. gadam. 2) Arī šim mēģinājumam nebijis

panākumu. Tāds pat mēģinājums 1843. gadā sākts Liepājā,
kur an privātā kārtā noorganizēta neliela jūrniecības

„skola".3)
Kad kapteinis Kaufmanis redzēja, ka privātā kārtā nav

iespējams jūrnieku izglītību veidot, viņš savu skolu 1844.

gadā nodeva Rīgas biržas komitejai, kas skolu uzturēja,

bet ar ļoti vājām sekmēm, jo no 1844. līdz 1867. gadam

Rīgas biržas jūrskolu absolvējuši tikai 27 jūrnieki.4)

1861. gadā pie Liepājas apriņķa skolas Liepājas tirdz-

niecības komiteja nodibināja jaunu jūrskolu ar trim nodaļām.

An šī jūrskola vāji darbojusies.
Kad šādu vāji izveidojušos šejienes jūrnieku izglītošanu

novēroja latviešu lielais darbinieks Krišjānis Valdemārs,

viņš ar savu parasto enerģiju ķērās pie šo skolu jaunorgani-

zēšanas,5 ) un panākumi bija visai ievērojami. Pirmais Kr.

1 ) Kuģniecības gada grāmata 1925./26. gadam, 26. lpp.
2) .Jūrnieks" 1935. g. Jy& 4.

3) Par šo jūrskolu tuvāku ziņu neesmu atradis. A. V.

4) .Jūrnieks" 1905. g. X 4.

') X. BaAbAeMapij. „CyAocTpoeHie XyPA«HAiH h AvupAßHAivi".
Mockbh 1889.
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Valdemāra darbs šinī virzienā bija pirmās latviešu

privātās jūrskolas noorganizēšana Ainažos.

Še jūrskolu atvēra 1864. gada 23. novembri un mūsu

jūrnieki šo dienu atzīmē par jaunā laikmeta iesākumu lat-

viešu jūrniecībā.l) Ainažu jūrskolu Kr. Valdemāram palī-

dzējuši nodibināt divi sava laika ievērojami ainažnieki
—

J. Miķelsons un J. Veide; skolas vadību uzņēmies enerģisks
un izglītots jūrnieks Kristiāns Dāls, 2) bet Ainažu privātās

jūrskolas statūti apstiprināti ar ķeizara pavēli tikai 1867.

gada 27. jūnijā. Tā tad skola pirmos gados darbojusies
„pavisam privāti" — bez vajadzīgās valdības sankcijas un

noteiktiem statūtiem. Ainažu skolas nodibināšana Kr. Val-

demāram devusi motīvus izgādāt no valdības 1867. gada
27. jūnijā ķeizara apstiprināto likumu par jūrskolu nodi-

bināšanu. Pēc šī likūma noteikumiem nākošos gados Bal-

tijas jūras piekrastē noorganizējās īsts jūrskolu tīkls. Pēc

1867. gada likuma noorganizētās jūrskolas krievu jūrnieki
nosauca par ~Voļģemārovskija morskija školi". Sešdesmi-

tos-septiņdesmitos gados nodibinātas šādas jūrniecības sko-

las Baltijā: Ainažu (1864), Ģipkas-Dundagas (1869), Vents-

pils (1871), Feliksbergas (1872), Užavas (1872), Lubezeres

(1874), Palangas (1874), Engures (1875), Mangaļu (1876),

Liepājas (1876). 3)

Starp šim skolām ievērojamākās bija Ainažu un vē-

lāk arī Mangaļu. Ainažu jūrskolā K. Dāla vadībā iz-

auguši daudzi ievērojami latviešu jūrnieki, jo skolēnu skaits

šai skolā pakāpeniski pieaudzis un no 1864.—1898. gadam
Ainažu jūrskolā dažādas jūrasbraucēju tiesības ieguvuši 741

skolēns-jūrnieks, bet skolēnu kopskaits (pa visām klasēm

rēķinot) sasniedzis 1336.4) Sākumā (pēc 1867. gada) Ai-

nažu skola saņēma 1000 rbļ., bet vēlāk 2000 rbļ. valdības

1 ) Baltijas jūrnieku kalendārs 1890. g. 106. lpp.
2

) Kristiāns Dāls dzim. 1839. g. 7. apr. (v. st.), miris 1904. g.

23. oktobrī (?).

') CbOAl> CTaTHCTHHeCKHXT> 4aHHbIXT) O MOpeXOAHMX'b VMe6HbIXb

3aßeAeHi«Xb BtAOMCTBa MHHHCT. TO PrOBAH H npOMbIUIAeHHOCTH 3a

1908. roA-b. CIIE. 1910. r.

4 ) Baltijas jūrnieku kalendārs 1890. g. 108. lpp.
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pabalstu. Liepājas jūrskola saņēma 3000, Ventspils 3000,

Engures 1200, Užavas 1200, bet citas pa 1000 rbļ. valdības

pabalstu (no 1879.—1889. g.). 1) Visbagātāki apgādātās jūr-

skolas bija Rīgas biržas komitejas uzturētā (bez valdības

pabalsta) un Liepājas, kas saņēma 3000 rbļ. valdības pa-

balstu.

Otra — pēc Ainažu — ievērojamākā latviešu jūrskola

bija Mangaļu, ko ilgus gadus vadīja Jānis Breikšs. 2) J.

Breikšu par Mangaļu jūrskolas vadītāju bija izraudzījis pats

Kr. Valdemārs — noradījis tam, ka iegūt vajadzīgo speciālo

izglītību un kā praktiski sagatavoties jūrskolas vadītāja

amatam. J. Breikša vadībā tad arī Mangaļu jūrskola ieguva
tuvu un tālu atzinību. K. Dāls Ainažos ua J. Breikšs Man-

gaļos izaudzināja latviešu labākos jūrniekus.3)

Nenoliedzami nopelni bija arī citām mazākām, bet lat-

viskā noskaņojumā vadītām jūrskolām, lai gan skolēnu skaits

tanīs stipri mazāks kā Ainažos un Mangaļos.

Rīgas, Liepājas un Ventspils jūrskolās, kas, kā jau

minējām, bija bagātīgi apgādātas materiālā ziņā, nebija

latviska noskaņojuma, bet tās prata sev iegūt dažas privilē-

ģijas. Tā, jūrskolu kursu beigušos eksaminēja īpašas ko-

misijas, kas bija iekārtotas pie šīm trim privileģētākām

jūrskolām. Gan Mangaļu skolai dažus gadus izdevās dabūt

savu īpašu eksāmenācijas komisiju, bet Rīgas jūrskolas,
vadība vēlāk panāca, ka mangaliešiem tomēr bija jāeksā-

menējas Rīgas jūrskolas komisijā. Gan savā laikā Kr. Val-

demārs centās šo privilēģiju atņemt, 4) bet viņam tas ne-

izdevās.

Ar 1889. gadu slēdza jūrskolu Užavā, bet 1890. tāds

pat liktenis bija Palangas jūrskolai. 5 ) Feliksbergas jūrskola

beidza darbību 1902. gadā. Līdz 1897./98. gadam visās še

*) CBo4t CTaTHCTHMeCKHXfb <saHHblX'b H T. A- 3a 1889. r.

2) Jānis Breikšs dzim. 1850. g. 11. okt. (v. st.) Vecbiebalgā,
mir. 1915. g. 8. aug. (v. st.).

3) Skat. tuvākas ziņas par Mangaļu jūrskolu Baltijas jūrnieku
kalendārā 1897. g. 67. v. t. t. lpp.

4) ~Baltijas jūrnieku kalendārs" 1897. g. 82. lpp.
5) .Jūrnieks" 1905. g. X» 4.
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atzīmētās Latvijas teritorijā eksistējošās jūrskolās mācības

beiguši un ieguvuši tiesības: tāļbraucēju kapteiņa — 885,

tāļbraucēju stūrmaņa, resp. kabotažas kapteiņa — 1425,

kabotažas stūrmaņa — 1226, kopā 3536 mācīti jūrnieki,,

pie kam vislielāko skaitu devusi Ainažu jūrskola — 741.*)

Tā šīs, pēc Kr. Valdemāra ierosinātā jūrskolu likuma no-

organizētās jūrskolas kļuva par latviešu jūrnieku gaismas

avotu, bet arī mūsu tautas labklājības cēlējām.

Saskaņā ar 1867. gada jūrskolu likumu, šīs skolas at-

radās Krievijas finansu ministrijas virsuzraudzībā, un —

kā tas tanī laikā vispāri novērots — visās finansu resora

mācības iestādēs bija brīvāka un raženāka pašdarbība nekā

izglītības ministrijas vadītās skolās. Līdz ar Aleksandra

111 laikā uzsākto pārkrievošanas un vispāri reakcionārā vir-

ziena politiku, arī jūrskolās gribēja veicināt šādu pat poli-

tiku, kamdēļ tās nodeva izglītības ministrijas virsvadībai.

Bet drīz vien izrādījās, ka izglītības ministrija jūrniecības
skolās gan prot veicināt „krievisku garu", bet ne labu

jūrnieku-speciālistu audzināšanu. 2) Pacēlās jūrnieku pro-

testi un 1897. gadā jūrskolas atkal nodeva finansu ministri-

jas virspārziņā. Līdz ar pārkrievošanas laikmetu arī no

jūrskolām centās izdzīt latviešu, resp. vācu mācības valodu.

Jūrskolas gan sāka saņemt valdības lielāku pabalstu, bau-

dīja visas valdības skolu tiesības, bet savu agrāko nacionālo

nokrāsu tām vajadzēja, ja ne pilnīgi atmest, tad vismaz

ierobežot.

1902. gadā izdeva jaunu Krievijas jūrskolu likūmu.

Šis likums noteica, ka jūrskolās sagatavo kapteiņus un stūr-

maņus, bet — pēc astoņām šķirām. Šis likums 3) visas jūr-
skolas sadalīja trīsklasīgās zemāka un trīsklāsīgās aug-

stāka tipa jūrskolās. Saskaņā ar šo iedalījumu Latvijas

teritorijā darbojās piecas tnsklāsīgas augstākā tipa, resp.

tāļbraucēju jūrskolas: Rīgā, Mangaļos, Ainažos, Ventspilī
un Liepājā un tikpat zemākā tipa: Mangaļos, Ainažos, En-

*) Baltijas jūrnieku kalendārs 1890. g.
2) Skat. Kr. Valdemāra rakstu

n HamHXT> Mopexo4"
hwxtd iiikoai>" krājumā. H3bbctlh HivinepaTopcKaro 06m. PyccK. Topr.
MopexoA. XXIX.

0 „rioAOJKeHie o MopexoAHbix-b yqe6H. 3aßeAeHiHxij.
a
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gurē, Lubezerē un Mazirbē, resp. Dundagā. 1) Pārbaudījumi

tagad bija jātur krievu valodā, pārbaudījumu programas

apstiprināja finansu ministrs, bet vēlāk, kad jūrskolas pār-

gāja tirdzniecības un rūpniecības ministrijas virsuzrau-

dzībā — šī resora ministrs. Mācību programas un pārbaudī-

jumu noteikumi bija sīki izstrādāti. 2) Jaunus jūrskolu li-

kumu papildinājumus izdeva 1909. gada 31. oktobri.

Skolēnus jūrskolās uzņēma: trisklasīgās tāļbraucēju sko-

lās ne jaunākus par 15 gadiem, kas beiguši zemākā tipa

(sagatavošanas) jūrskolu, vai pilsētas skolu pēc 1872. g.

31. maija noteikumiem un pirms iestāšanās jurskolā vis-

maz divus mēnešus bijuši jūrā mēģinājuma braucienā. Va-

rēja iestāties arī izturot attiecīgus pārbaudījumus. Zemā-

kās (sagatavošanas) jūrskolās uzņēma ne jaunākus par 13

un ne vecākus par 17 gadiem, ar apmēram mūsu pagast-
skolu kursa zināšanām. Varēja iestāties arī zemāko skolu

otrā un trešā klasē, izturot attiecīgus, šīm klasēm piemē-

rotus pārbaudījumus. 3 ) Katrā kasē uzņēma ne vairāk par

30 skolēnu. Mācības no 1. septembra līdz 1. aprīlim (ze-

mākās līdz 1. maijam). Tāļbraucēju jūrskolas baudīja I

šķiras, bet zemākās 111 šķiras izglītības iestāžu tiesības.4 )

Piezīmēsim, ka jūrskolās stingri mācīja angļu valodu, bet

vispārējā mācību programa bija piemērota mācītu jūrnieku

vajadzībām.

Augšminētās piecās augstākā un piecās zemākā tipa jūr-
skolās uz 1914. gada V. janvāri s) mācījās 570 skolēni, no

kuriem 414 latvieši. Dažos agrākos gados latviešu skolēnu

skaita procents bijis vēl lielāks.

Piezīmēsim, ka kuģu mechaniķu sagatavošanai Baltija

1 ) CboATi CTaTHCT. AaHHblX'b H. T. A- 3a 1908. I\

2) Skat. kapteiņa K. Freidenfelda rakstu ..Kuģniecības gada
grāmatā par 1925./26-, 24—47. lpp.

d
) BbinHCKa H3T> ycTaßa h nporpaMMa PmKCKaro Mopexo£Haro ynH-

AHuja AaAbHaro ruvaßama. 1909. r. (iespiests).
J) IlpaßHAa npierna yqeHHKOB,b bt» MarHycrocpcKoe MopexoAHoe

yMHAHiiļe 4aAbHaro nAaßamH h bī> npHcoeAHHeHHyio Kb HeMy npHro-ro-

BHTeAbHyjo MopexoAHyK) uiKOAy. 1906. (iepiests).
5) ~Jūrnieks" 1935. Ms 4, Valdemāra jūrskolas direktora E.

Kalniņa raksts.
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pirms kara darbojas tikai Rīgas biržas komitejas kuģu ma-

šīnistu un kurinātāju kursi.

Kad vācu armija 1915. gadā okupēja Kurzemi, visas

Latvijas teritorijā darbojošās jūrskolas, atskaitot Rīgas bir-

žas komitejas uzturēto, evakuējās uz Krieviju — Melnās

un Azovas jūras piekrasti. Mangaļu jūrskola savu darbību

pārcēla uz Rostovu pie Donas, Ventspils un Ainažu — uz

Aļeškiem, Liepājas — uz Golaju Pristaņu (pie Dņepras),

apvienotās Engures, Lubezeres un Dundagas (Mazirbes)

sagatavošanās jūrskolas evakuējās uz Chersonu. No 1915.

līdz 1920. gadam Latvijā nedarbojās neviena jūrskola,1)

jo arī Rīgas biržas komitejas jūrskola bija slēgta.

Ar Latvijas patstāvības nodibināšanu no Krievijas at-

griezās Mangaļu jūrskolas skolotāju personāls, kas no sava

agrākā staltā skolas nama atrada tikai apdegušus un sairu-

šus mūrus. Visas citas evakuētās jūrskolas savas gaitas
beidza Dienvidkrievijā.

Latvijā bijušo jūrskolu skolotāji sāka organizēties un

domāt par kādas jūrskolas atjaunošanu. Tā kā Rīgas un

Mangaļu skolu nami vairs nebija ne lietojami, ne atjauno-

jami, tad nolēma Valdemāra ielā 1-a, agrākā muitas ie-

rēdņu namā, pagaidām atvērt iaunu jūrskoku kas tad arī Kr.

Valdemāra dzimšanas dienā — 1920. gada 28. novembrī

atzīmējusi savas darbības sākumu ar nosaukumu Krišjāņa
Valdemāra jūrskola. 2) Pēc diviem gadiem Valdemāra jūr-

skola pārgāja uz Rīgas biržas jūrnieku māju Kuģu ielā 25.

Tā nu bija vienīgā jūrskola Latvijā.

Pie pirmo jūrskolu nodibināšanas vērojams tā laika

lielais ideālisms, kas vispāri apgaroja mūsu tautas atmo-

das laikmetu. Vai Krišjānis Valdemārs jel kādreiz rēķināja,
kas viņam būs un ko viņš sev iegūs ar lielo darbu pirmās
jūrskolas dibinot? Vai pirmais Ainažu jurskolas direktors

K. Dāls nestājās darbā, kas viņam nesolīja pat dienišķu

iztiku; trīs pirmos gadus viņš strādājis bez algas un

1 ) Kuģniecības gada grāmata 1925./26. g. 44. lpp.
2) No Valdemāra jūrskolas direktora E. Kalniņa radiorunas

1935. gada 5. decembrī. •
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atpūtas. 1) Tāpat gluži vai neiespējamo veica Mangaļu jūr-

skolas direktors J. Breikšs. Lūk, kā ar šiem paraugiem, tā

citiem līdzīgiem tautas atmodas laikmeta darbinieku nesav-

tīgiem darba soļiem, patiesi varam lepoties un stiprināties.

Noslēdzot latviešu privātskolu vēsturisko pārskatu, jā-

konstatē, ka šo skolu nozīme mūsu tautas garīgā un saim-

nieciskā augšanā bija visai liela. Šīs skolas gan-

drīz pilnīgi varējām saukt par savām, kurās

galvenā kārtā strādāja latviešu pedagogi, kas mācīja savas

tautas jauno audzi, mācīja un audzināja viņu nākošai Lat-

vijai. Ja arī dažkārt likās, ka privātskolu dibinātāji un

uzturētāji savas darbības pamatā lika personīgas eksisten-

ces nodomus, tad tomēr līdz ar šo personīgo mērķi negāja
secen dabiski izrietošais un bieži pats galvenais darbs —

katram strādāt pie latviešu jaunatnes augšanas un ieaug-

šanas nacionālā spēkā un apziņā. Ka tā bijis, to liecina

gandrīz visi šo skolu bijušie audzēkņi, kas savas atmiņas

devuši šīs grāmatas autoram. Ar kādu sajūsmu viņi stāstīja

par mūsu pirmām privātskolām — Kārļa Millera — Cēsīs,

Rīgas Latviešu labdarības biedrības, Viļa Olava, Natālijas

Draudziņas, Maldoņa v. t. t. Tagad nobriedušiem, pat jau

nosirmojušiem vīriem, stāstot par latviškām skolām, at-

mirdzēja vispatīkamākās atmiņas — tādas skaistas, tīras at-

miņas, ka mēs varam tikai vēlēties, lai tagadējā paaudze,

savā nobriedumā, tādām pat jūtām atminētos brīvās Lat-

vijas pilnīgi latviskās skolas, kurās viņi var augt ne tikai

bez svešas varas spaidiem, bet savas tautas un valsts nacio-

nālā iedvesmojumā. Ak cik patīkams darbs butu to aplieci-
nāt mūsu nākošiem skolu vēsturniekiem!

l) Skat. kapteiņa Graša rakstu ~Jūrnieka" 1935. g. Jfc 5.
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Šai nodaļā īsi aplūkosim valsts un pašvaldību, tā sa-

cīt, oficiālo — ar tiesībām, vidusskolu (ģimnāziju un reāl-

skolu) darbību Baltijā.1)

1911./12. mācības gadā visā Rīgas mācības apgabalā

darbojās 11 vīriešu ģimnāzijas: Rīgā — Aleksandra, Ni-

kolaja, Rīgas pilsētas; Jelgavā H Hercoga; Liepājā —

Nikolaja; Rēvelē (Tallinā) — Aleksandra un Nikolaja;
Tērbatā (Jurjevā) — Aleksandra; Pērnavas, Arensburgas

un Vesenbergas. Bez tam Palangā — zēnu proģimnazijā.

Visas vīriešu ģimnāzijas Baltijas guberņās, jau sākot

ar kurātora Kapustina laiku, bija piemērotas Krievijas ģim-

nāzijām. Skolu likuma (XI sēj. I d.) 1663.—1670. pp. gan

noteica nelielu atkāpšanos no Krievijas ģimnāziju progra-

mām, bet 1885. gada 28. februārī ķeizara apstiprinātie

izglītības ministrijas izstrādātie noteikumi gandrīz pilnīgi
atcēla agrākos Tērbatas mācības apgabala ģimnāziju īpat-

nās mācību programas un iekārtu, kas savā laikā pama-

tojās uz 1820. g. 4. jūnija likuma un šejienes ģimnāzijām

atļāva vāciskas programas. Krievu valdības cīņa pret Bal-

tijas vāciskām ģimnāzijām sākās jau izglītības ministra grāfa
S. Uvārova laikā,2 bet Baltijas muižnieku pārstāvji, kā to

jau atzīmējām agrāk, prata visus valdības nodomus „grozīt"

savā labā. Tikai ķeizara Aleksandra 111 laikā krieviskās

reformas skāra arī vācisko ģimnāziju mācību iekārtu. Vācu

mācības valodas vietu pakāpeniski, bet noteikti, ieņēma

krievu valoda. Vācu muižniecības cīņa šoreiz bija veltīga

un no pārkrievošanas viņi tad nevarēja pasargāt pat muiž-

niecības uzturētās ģimnāzijas Bērzainē, Kuldīgā, Vilande,

kamdēļ tās labprātīgi" slēdza. 3)

l ) Ziņas ņemtas no Rīgas mācības apgabala kurātora archiva

(IVA — 1911./12.).

-) S. Uvārovs bija Krievijas izglītības ministrs no 1849.—1853,

;!) Pēc 1905. gada tās atkal atjaunoja, saprotams, ar vācu

mācības valodu. Visas Baltijas valsts un pašvaldības ģimnāzijas ari

pēc 1905. gada darbojās ar krievu mācības valodu.

388



Vīriešu ģimnāziju vispārējo satversmi noteica skolu li-

kuma (XI sēj, I d. 1903.) 1464.—1586. pp. Mācību kurss

sadalījās astoņās klasēs, bet varēja būt arī sagatavošianas

klase un tādā gadījumā deviņgadīgs kurss. 1) Sagatavošanas
klasē varēja iestāties zēni ne jaunāki par 8 un ne vecāki

par 10 gadiem, kam bija jāprot lasīt un rakstīt (norakstīt)

krievu valodā, jāsaskaita un jāatņem skaitļi līdz 1000; jā-

zin dažas lūgšanas v. t. t. Pirmā klasē varēja iestāties ne

jaunāki par 10 gadiem ar apmēram trīsgadīgas (ministrijas
skolu pirmās klases) tautskolas mācību programas zināša-

nām. 2) No četrgadīgām zēnu proģimnazijām varēja bez

pārbaudījuma iestāties ģimnāzijas piektā klasē, pie kam

pedagogu padome šo iestāšanos varēja izdarīt arī mācības

gada vidū. Pārāk nebija apgrūtināta iestāšanās arī no

apriņķa, vēlākām pilsētu un beidzot augstākām tautsko-

lām. Saprotams, ka iestāšanās ievērojamā mērā atkarājās

no brīvām vietām attiecīgās klasēs. Skolas nauda, no kuras

pedagogu padome varēja atbrīvot desmito daļu3 ) audzēkņu,

svārstījās starp 40—80 rubļiem gadā.

Vīriešu ģimnāzijām bija noteikts šāds mācību stundu

skaits:

J) Piezīmēsim, ka 1820. g. 4. jūnija likuma 21. p. noteica

ģimnāzijām piecklasīgu kursu, bet 1859. g. 17. aprīļa likums klašu

skaitu pavairoja līdz septiņām. Kad ģimnāzijām bija piecas klases,

tad dažas apriņķa skolas mācības kursā līdzinājās gandrīz ģimnāzi-

jām un pat atklāti dēvējās par ģimnāzijām. Tā tas Latvijā bija
ar Liepājas „ģimnaziju", kura Krišj. Valdemāra laikā oficiāli bija

augstākā apriņķa skolas, bet faktiski ar ģimnāzijas tiesībām,

jo no šīs skolas varēja tieši iestāties ūniversitātē (Skat.

noer. no Mhh. -HaP. npocß. t. 11, 1817. r.). Tāpēc arī (no

1847.—1866. g.) Liepājas augstākās apr. skolas audzēkņus dēvēja

par ģimnāzistiem", kaut gan tikai 1866. gadā šī skola oficiāli da-

būja ģimnāzijas nosaukumu.
2

) Piemēram — krievu valodā vajadzēja lasīt un atstāstīt

vieglus stāstiņus, sadalīt teikumus locekļos, zināt vārdu kārtas, rak-

stīt vieglu diktātu, atskaitīt dažus dzejoļus.
3) Tomēr šī desmitā daļa ļoti bieži pavairojas ar atbrīvoja-

miem ārpus normām — skolotāju, garīdznieku v. t. t. bērniem.

Dažās Krievijas ģimnāzijās no skolas naudas atbrīvoja visus zem-

nieku (arāju) bērnus.
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*) Viena jaunā valoda obligātoriska, bet nebija liegts mācīties

arī abas. Kas nespēj labi sekot obligātoriskās mācībās, tiem liegts

mācīties divas jaunās valodas.

Bez tam, pēc iespējas, bija jāmāca arī dziedāšana un

jāiekārto vingrošana, bet par īpašu skolēnu samaksu varēja

mācīt arī dejot.

Dažām Baltijas ģimnāzijām bija atļauts nedaudz at-

kāpties no šī mācības stundu skaita.

Pie šāda pat mācību stundu skaita vajadzēja pieturē-
ties ari privātām (bez tiesībām) ģimnāzijām, ja tās nebija

no izglītības ministrijas dabūjušas īpašu atļauju kaut kā

no ši stundu saraksta atkāpties.
Visās Rīgas mācības apgabala ģimnāzijās (ar tiesībām)

1912. gada 1. janvārī darbojušās 19 sagatavošanas un 137

ģimnāzijas klases, pie kam 51 bijusi paralelklase. Skol-

nieku visās klasēs 5486 (1911. g. 5142). Skolēnu skaits

mācības apgabala kurātora ziņojumā, ministram klasificēts

pēc ticībām un kārtām, bet ne tautībām:
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Pareizticīgo — 1523

Katoļu 595

Citu kristīgo ticību 2922

Nekristīgo konfesiju 446

Pec kārtām:

Zemnieku 1652

Muižnieku 356

Činovnieku v. t. t. 1047

Garīdznieku 176

Tirgoņu 511

Pilsoņu 1623

Ārzemnieku 51

Dažādu citu 70

No šī sagrupējuma pēc kārtām varam droši secināt, ka

starp 1652 ģimnazistiem-zemniekiem vismaz 900/0 bija lat-

vieši un igauņi, tāpat starp pilsoņu kārtas 1623, vairākums

bija abu pamattautu piederīgie; kāds o/0 latviešu un igauņu
taču bija arī starp činovnieku, tirgoņu un pat garīdznieku
bērniem. Kopsumā varam pieņemt, ka apmēram 50% no

visiem valsts un pašvaldību ģimnāziju audzēkņiem bija lat-

vieši un igauņi.

Visas ģimnāzijās darbojušies 372 pedagogi, pie kam

apmēram 80<y0 no tiem bijuši krievu tautības skolotāji.

No jauna 1912. gadā visās valsts un pašvaldību ģim-

nāzijās iestājušies 1148 audzēkņi, bet pilnu kursu beiguši
277 (eksāminējušies uz abituriju 284), bet VIII klasēs mā-

cījušies 395 skolēni, tā tad 111 nav nemaz abiturijas eksā-

menā piedalījušies.

Skolēnu skaits visās ģimnāzijās samērā liels: Rīgas
Aleksandra ģimnāzijā 17 klasēs 690, Nikolaja ģimnāzijā —

15 klasēs 567, Rīgas pilsētas — 16 klasēs 598, Jelgavas —

13 klasēs 552, Liepājas — 13 klasēs 500 audzēkņu. Tā tad

skolēnu skaits atsevišķās klasēs 40 un pat vairāk, izņemot
abiturientu klases, kurās parasti apm. 35 audzēkņi. Viena

ģimnāzista mācība caurmērā izmaksājusi 130 rubļu gadā.

Visa Rīgas mācības apgabala 1912. gadā 11 reālskolas

ar pilnīgām vaists reālskolu tiesībām: Rīgā — Pētera I
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(valsts), Rīgas pilsētas, Hermaņa un A. Millera; 1) Valmieras

(atvērta tikai 1912. g.), Valkas, Liepājas, Jelgavas, Vents-

pils, Tērbatas un Rēveles (Tallinas). Šīs reālskolās dar-

bojās pavisam 118 klases: 12 sagatavošanas, 92 reālās (no

tām 30 paralel-), 10 papild- un 4 komercklases. Visās

klasēs mācījās 3940 skolēni, un viena skolēna mācība caur-

mērā izmaksāja 140 rubļu gadā. Darbojušies 295 skolotāji.

Tāpat kā Baltijas guberņu ģimnāzijas, arī šejienes re-

ālskolas, sākot ar 1888, gadu, mācībās un iekārtā piemēroja

Krievijas reālskolām. Saskaņā ar skolu likuma 1689. pantu

(XI sēj. I daļa 1903.) reālskolām bija noteiktas sešas pa-

matklases, bet vēlāk šo noteikumu papildināja tā, ka va-

rēja iekārtot arī sagatavošanas un septīto, resp. papildu

(dopolņiķeļnij) klasi, pie kam pēdējā kā augstākā bija

jāpapildina sešās klasēs iegūtās zināšanas, lai abiturienti

varētu iestāties speciālās augstākās mācības iestādēs. Sko-

lēnu iestāšanās noteikumi līdzīgi kā ģimnāzijās. Tāpat ari

skolas naudas apmērs un atbrīvošana no tās. Pie reālskolu

augstākām klasēm (V—VI) varēja noorganizēt komercno-

daļas ar īpatnu mācības programu un stundu iedalījumu.

Reālskolām bija noteikts šads mācību stundu skaits:

(sk. tab. 393. Ipp.).

Bez tam pēc iespējas bija jāiekārto arī dziedāšanas un

vingrošanas stundas, bet par īpašu maksu varēja mācīties

arī dejot.

Dažam Baltijas guberņas reālskolām bija atļauts mazliet

atkāpties no šī mācību stundu skaita.

Skolēnu skaits 2) atsevišķas Latvijas daļās reālskolās

šāds:

ļ) Hermaņa un Millera reālskolas darbojās ar pilnām reāl-

skolu tiesībām, dibinātāji bija privātas personas, bet vēlāk mācības

apgabala valde tās pakļāva savai vadībai.

2) Skaitliskie dati, ko še sniedzam par Baltijas valsts un paš-
valdību vidusskolām par gadudesmitu (1905.—1915.), mainījušies
visai mazā mērā, tā ka 1911. 12. m. g. dati gandrīz līdzīgi iepriek-

šējo un šim gadam sekojošiem mācības gadiem līdz karam, kad,

saprotams, viss pārgrozījās.



Piezīmes: No jaunām valodām varēja mācīt franču, vācu,

angļu — vienu obligātoriski pēc izvēles un vietējās vajadzības. Pa-

rasti pirmā jaunā valoda bija vācu vai angļu.

Rīgas Pētera I reālskolā 14 klasēs 484 skolēni

Rīgas pilsētas
„

17
„

079
„

Valkas
„

8
„

253
„

Jelgavas
„

15
„

567
„

Liepājas
„

13
„

375
„

Ventspils
„

8
„

184
„

Valmieras
„

3
„

66
„

Tā tad reālskolās skolēnu skaits caurmērā mazāks nekā

ģimnāzijās: visā mācības apgabalā 137 ģimnāziju klases

ar 5486 skolēniem, jeb caurmērā 40 skolēnu klasē, un 118

reālskolu klases ar 3940 skolēniem, jeb caurmērā 33 klasē.

Kā reālskolu skolēni sadalījušies pēc kārtām — mācī-

bas apgabala pārskatā par 1912. gadu nav uzdots, bet no

dažu šo skolu direktoru iepriekšējo gadu ziņojumiem vēro-

jams apmēram tāds pats sadalījums kā ģimnāzijās', pie
kam ar katru gadu pieauga zemnieku bērnu skaits.
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īpatnu saimniecisko un tiesisko stāvokli Krievijas skolu

likums ierādīja meiteņu, resp. sieviešu ģimnāzijām. Skolu

likuma 2682. p. (XI. sēj. I daļa 1903.) noteica, ka sieviešu

(ženskija) ģimnāziju atvēršanu atļauj mācības apgabala ku-

rātors, bet to uzturēšana jānodrošina sabiedriskām iestā-

dēm vai privātām personām. Tā tad saskaņā ar šo pantu

valsts tieši ar saviem līdzekļiem neparedzēja nodibināt šīs

mācības iestādes. Tā arī Baltijas guberņās nebija nevienas

valsts uzturētas meiteņu (sieviešu) ģimnāzijas. Vispāri mei-

teņu ģimnāziju mācības programu izveidošanā Krievijā vēro-

jama liela dažādība. Tā tas bija arī Baltijas guberņās —

šo mācības iestāžu organizācijā še pielaida lielāku brīvību

nekā zēnu (vīriešu) ģimnāziju un reālskolu veidošanā. Skolu

likuma 2683. pants noteica, ka meiteņu ģimnāzijām iekār-

tojamas septiņas pamata klases, bet bez tām var būt sa-

gatavošanas un astotā papildu jeb pedagoģiskā klase. Rīgas

un Kuldīgas pilsētu valdes tomēr bija noorganizējušas mei-

teņu ģimnāzijas, kam deva nosaukumu „sešklasīgas mei-

teņu skolas", bet mācības apgabala valde tām piešķīra

tādas pat tiesības kā meiteņu ģimnāzijām.
Kauču gan meiteņu ģimnāzijas pieskaitīja vidusskolām,

tomēr tiesību ziņā, īpaši skolniecēm, bija jūtama atšķirība.

Zēnu ģimnāzijas gatavoja abiturijai, kas deva tiesību ie-

stāties Universitātē, meiteņu ģimnāziju absolventes dabūja

skolotāju un mājskolotāju tiesības, bet ne tiesību studēt

Universitātēs. Kādu laiku sievietēm, ģimnāziju absolven-

tēm, bija atļauts iestāties Universitātēs kā brīvklausītājām,
bet vēlāk ari šo tiesību liedza. Tad sākās privātu augstāko

sieviešu kursu 1) dibināšana, kādu ceļu ierāva Maskavas

prof. V. Gerje, kas 1872. gadā šādus kursus noorganizēja

un guv i izcilus panākumus. Vēlāk sieviešu augstākos kur-

sus noorganizēja Pēterpilī, Ķijevā, Odesā v. t. t. Ar laiku

(pēc i 905. g.) šiem sieviešu kursiem izglītības ministrija

piešķīra arī augstāko mācības iestāžu tiesības, un līdz ar

to arī pieauga šādu kursu skaits. 2)

1 ) „Bbiciiiie jKeHCKie Kypcw".
2
) E. AHxaqeßa „MaTepiaAW 4ah HeropiH jKeHCKaro o6pa3oßaHifl

bt, Pocoin. CIIB 1911.
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Meiteņu ģimnāziju mācību kurss, kāds tas noteikts ar

Skolu iikuma 2705. pantu — paredzēts zemāks par zēnu

ģimnāzijām, pie kam šī likuma 2706. pants franču un vācu

valodu neierindoja obligātorisko mācības priekšmetu skaitā,

bet gan atļāva mācīt neobligātoriski; tāpat vēlāk noteica

neobligātorisku latīņu un grieķu valodas mācību. Zīmīgi,
ka Baltijas guberņu meiteņu ģimnāzijās franču un vācu

valodas mācība tanī pašā laikā jau bija noteikta par obli-

gātorisku un tā tad mācāma arī bez sevišķas piemaksas.l)

Pakāpenlgi meiteņu ģimnāziju mācību programas vispāri

papildināja un pastiprināja.

legūto tiesību ziņā meiteņu ģimnāziju audzēknes da-

lījās trijās šķirās: kas beidza septiņas kiases ar zelta vai

sudraba medāli un pēc tam sekmīgi veica šo ģimnāziju

papildklases kursu, saņēma mājaudzinātājas (domašņaja na-

stavņica) diplomu; kas septīto klases kursu absolvēja bez

minētiem medāļiem, bet saņēma labas liecības un pēc tam

papildināja savas zināšanas papildklasē, ieguva mājskolo-

tājas (domašņaja učiķeļnica) diplomu; bet tās audzēknes,

kas bez medāļiem beidza ģimnāziju septiņu klašu kursu,

ieguva tautskolotājas tiesības.

īpatna bija arī meiteņu ģimnāziju pārvaldes organi-

zācija. Šīs ģimnāzijas pārvaldīja: kurātorija, pedagogu pa-

dome ar tās priekšsēdētāju un ģimnāzijas priekšniece. Ku-

rātorija sastādījās: no ģimnāzijas uzturētāju ievēlētām per-

sonām, pedagogu padomes priekšsēdētāja, ģimnāzijas priekš-
nieces un goda kurātora, ja tāds ģimnāzijai ievēlēts. 2) Pe-

dagogu padomes priekšsēdētājs bija vietējās zēnu ģimnāzi-

jas direktors, bet ja šādas ģimnāzijas nebija, tad reālsko-

las, skolotāju semināra, vīriešu proģimnazijas direktors; ja

arī tāda nebija, tad pilsētas skolas inspektors, vai kāda

cita persona, ko iecēla mācības apgabala kurātors. Skolu

likuma 2698. pants noteica, ka pedagogu padomes priekš-

sēdētājiem piekrīt galvenā noteikšana ģimnāzijas pedago-

ģiskā vadībā; viņam arī bija pienākums izraudzīt ģimna-

2) 1881. g. 28. aprīlī ķeizara apstip. rīkojums.
l ) Goda kurātors parasti bija kāds labdaris, izcils ģimnāzijas,

atbalstītājs v. t. t.
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zijas skolotājus un ieteikt tos mācības apgabala kuratoram

apstiprināšanai, izņemot ģimnāzijas priekšnieci, ko irrau-

dzīja kurātorija un apstiprināja izglītības ministrs.

Ka ģimnāzijas priekšniecei bija samērā mazas tiesī-

bas, to motivēja ar to, ka viņa parasti bija ar nelielu izglī-
tību — mājskolotāja, vai labākā gadījumā mājaudzinātāja,
bet ģimnāzijas pedagoģisko vadību gribēja uzticēt vīrie-

tim ar augstāku izglītību.

Kā jau aizrādīts, meiteņu ģimnāziju uzturēšanā val-

dība negribēja ar lielākiem līdzekļiem piedalīties un tikai

dažos gadījumos izsniedza pabalstus. 1) Tā arī visas Balti-

jas meiteņu ģimnāzijas uzturētas no pašvaldībām, sabied-

riskām organizācijām un privātām personām. 1911./12. m. g.

Rīgas mācības apgabalā darbojās ar pilnām tiesībām (t. i.

tiesībām audzēknēm un skolotājiem) sekojošas pilsētu mei-

teņu ģimnāzijas:

Rīgas pilsētas 6-klasīgā ar 16 klasēm 575 skoln.

Jelgavas „
8

„
«12

„

310
„

Liepā ja s
„

8
„ „

17
„

704
„

Kuldīgas „
6

„ „6
„

105
„

Ventspils
„

8
„ „

9
„

283
„

Tukuma, 8
„

„8
„

252
„

Valmieras
„

8
„ „

8
„

402
„

Limbažu
,

? * „
4

„
326

„

Valkas
„

?
, ļ 6 ?

Bez tam Rīgā ar pilnām tiesībām:

Lomonosova (8 klases un 326 skolnieces), O. Bea-

teres, P. Dolgich, V. Maldoņa, Sadovskas,

Tailovas, Depreo, Ļišinas, Jastržembskas, N.

D rau dziņas, M. Lerches, bet ar tiesībām tikai skol-

niecēm: N. Bogojavļenskas, Annas Ķeniņas, A. Poluek-

tovas, P. Stabušas, E. Ļichtarovičas, E. Šulcas, O. Sēr-

mukšas un J. Spīcinas.

*) 1911. g. 1. janv. Krievijā darbojās pavisam 679 meiteņu

ģimnāzijas un 105 proģimnazijas un tām visām valdības pabalsts

bijis 9% no kopējiem uzturēšanas izdevumiem.
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Tā tad Rīgā vien 12 sieviešu ģimnāzijas ar pilnām
tiesībām un 8 ar tiesībām skolniecēm, pie kam visas šīs

ģimnāzijas bija skolnieču pārpildītas, bet vēl joprojām Rīgas

pilsētas vāciskā meiteņu skola nekad nevarēja uzņemt visas

pieteiktās, tāpat arī Lomonosova un Tailovas, Maldoņa un

Draudziņas. Ja še vēl pieskaitām dažas proģimnazijas, tad

redzam, ka Rīgā par meiteņu vidējo izglītību jau šinī laikā

bija bagātīgi gādāts un pie tam gandrīz vienļgi privātā

kārtā — bez kāda lielāka valdības pabalsta.

Ārpus Rīgas (Latvijā) ar pilnām meiteņu ģimnāziju
tiesībām darbojās šādas privātas skolas: Cēsīs — Kris-

tīnes Apkalns, Dubultos (Jūrmalā) F. Šmidchena un

L. Bērziņa, Liepājā — Gesau, un bez tam vairākas ģim-

nāzijas un proģimnazijas ar tiesībām tikai skolniecēm.

Pie visa aprādītā vēl jāatzīmē, ka kauču gan jau 1890.

gadā1) izglītības ministrs stingri pavēlēja visās sieviešu

ģimnāzijās pāriet uz krievu mācības valodu, tomēr tanīs sko-

lās, ko uzturēja un vadīja vietējo tautu pārstāvji, skolēnu

mātes valoda pietiekoši brīvi atskanēja šo ģimnāziju tel-

pās. Saprotams, citādi tas bija krievu uzturētās ģimnāzijās.

Varam arī še konstatēt, ka, ja nebūtu latviešu uzturēto un

vadīto attiecīgo sieviešu vidusskolu, tad gan itin visa šīs

pakāpes meiteņu izglītība atrastos krievu un vācu vadībā

un līdz ar to lielākā vai mazākā šo tautu kulturālā ietekmē.

Latviešu uzturētās sieviešu vidusskolas, kauču arī tanīs

mācībām bija jānotiek krievu valodā, tomēr palika latvis-

kas, kam tanī laikā bija visai svarīga nozīme.

Ja ejam tālāk un palūkojamies, kas stāvēja pāri Baltijas

vidusskolām, tad redzam divas vāciskas augstskolas: Rīgas

politechnikumu un Tērbatas2) universitāti. Kauču arī pār-

0 ĻļHpKyAHpw 1890. 243. lpp., kur arī iespiesta Valsts pado-

mes attiecīga motivācija par krievu mācības valodas pakāpenīgu

iekārtošanu visās Tērbatas mācības apgabala sieviešu skolās (arī

proģimnazijās un II šķiras skolās). Šo Valsts padomes atzinumu

ķeizars apstiprināja 1890. gada 17. aprilī.
2) Krievu valdība agrākos gados vāciski saukto pilsētu Dorpat

(4epm-b) pārdēvēja par „K)pbeß-b" un tad radās arī „Jurjevas" uni-

versitāte (1893. g.).
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krievošanas politika nepagāja secen šīm augstskolām un

dažas Tērbatas universitātes fakultātes skāra pat diezgan

jūtami, tomēr vāciskais gars un rakstūrs palika joprojām,

un teoloģijas fakultātē gandrīz visas lekcijas un darbi no-

ritēja vienīgi vācu valodā un ar vācu profesoriem.

Tērbatas universitātes vāciskā iekārta līdz 1889. ga-

dam bija pilnīga un neaprobežota, bet, kā zinām, pirms pār-

krievošanas laikmeta, un tieši vāciskā Tērbatas Universi-

tātē izauga pirmie latviešu darbinieki. Šai Universitātē gan

uz visiem laikiem pārvācojās vairāki latviešu jaunekli, bet

tanī pašā laikā še izauga arī latviešu vīri, kas pirmie pacēla

latviešu tautisko karogu, prasīja savai tautai pienākošas
tiesības veidot savu kultūru. Tā šī vāciskā augstskola ie-

vērojamā mērā palīdzēja arī latviešiem garīgi celties. Ar

to nedomājam liecināt, ka Universitāte to būtu gribējusi

un centusies, otrādi — viņa dažkārt mēģinājusi, cik iespē-

jams, nostāties pret latviešu un igauņu nacionāliem cen-

tieniem, bet, dodama latviešu jaunekļiem izglītību, viņa

deva arī garīgos spēkus veidot tautas nākotni. Vēlāk gan

latviešu jaunekļi augstāko izglītību sāka meklēt arī citās,

Krievijas augstskolās, sevišķi Maskavas universitātē, bet

arī tad Tērbatā netrūka latviešu studentu.

Studentu skaits Tērbatas universitātē pārkrievošanas
laikā grozījās ap 2000, pie kam ievērojama daļa nāca no

Krievijas guberņām, īpaši pēc tam, kad šurp atsūtīja arī

vairākus krievu tautības profesorus un arī rektora amatā

iecēla krievus.

Jāatzīmē, ka Tērbatas Universitātei no agrākiem lai-

kiem uzkrāta vērtīga bibliotēka — lielākā visā Baltijā.

Bibliotēku kara laikā gan evakuēja uz Krieviju, bet pēc

kara Igaunijas valdība visu bibliotēku, apm. 31/2 miljonu

grāmatu, atveda atpakaļ Tērbatā.

Tērbatā Universitātei līdztekus darbojās arī vēl otra

augstskola — veterinārais institūts, ko nodibināja 1873.

gadā, pārveidojot 1848. gadā še atvērto veterināro skolu.

Veterinārā institūtā bija noteikts četru gadu studiju laiks

un tanī uzņēma ģimnāziju absolventus. Pie veterinārā in-

stitūta bija noorganizēta felšeru skola ar trīsgadīgu kursu.
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Studentu skaits katru gadu ap 300, starp kuriem netrūka

arī krievu. Tērbatas veterinārais institūts pārkrievošanas

laikā bija vairāk krievisks nekā Tērbatas ūniversitāte un

Rīgas politechnikums. Tērbatas veterinārā institūtā spe-

ciālo izglītību guvuši arī daudzi latviešu jaunekļi.

Rīgas politechniskais institūts palika vāciskā vadībā

līdz pat pasaules karam un, sākot ar 1906. līdz 1916. ga-

dam, to vadīja rektors (direktors) fon Knīrims, kas uz latvie-

šiem raudzījās ar neiecietību un pat nicināšanu. 1)

Rīgas politechniskais institūts, kā zināms, izauga no

1862. gadā nodibinātās pilnīgi vāciskās politechniskās sko-

las (Polvtechnische Schule zu Riga). 1896. gadā arī šim

institūtam vajadzēja pāriet uz krievu mācības valodu, bet

tā kā institūta vadība un profesoru vairākums bija vācieši,

tad krievu mācības valoda še maz ko grozīja. 2)

Politechniskam institūtam bija šādas nodaļas: architek-

tūras, inženieru, mechanikas, ķimijas, zemkopības, tirdz-

niecības un zemesmērniecības. Visu nodaļu dekāni parasti

bija vācieši, tikai pēdējos gados kā retus izņēmumus pro-

fesoru un dekānu vidū redzam arī dažus nevāciešus. In-

stitūtā studentu skaits (1905.—1915.) svārstījās no 1500

—1800 un starp viņiem ievērojams skaits latviešu. Vis-

vairāk studentu bija mechanikas nodaļā — 400—500, bet

vismazāk architektu nodaļā — 100—150. Pēdējos gados

ievērojami pavairojās arī agronomijas studentu skaits. Sa-

karā ar studentu skaita pieaugšanu vecā politechniskā ēka

(tagadējās Latvijas Universitātes galvenā māja) palika par

šauru un Kronvalda bulvārī uzcēla jaunu māju, kurā līdz

ar attiecīgām labaratorijām iekārtojās lauksaimniecības un

ķimijas nodaļas.

Politechniskā institūtā, līdzīgi ka tas iau agrāk bija

Tērbatas Universitātē, pakāpenīgi nodibinājās arī korporā-

x) To varu liecināt no personīgiem piedzīvojumiem un pār-

dzīvojumiem, kad Knīrims vadīja Politechniskā institūta lauksaim-

niecības nodaļas izmēģinājumu fermu Pētermuižā. A. V.

2) Rektors Knīrims pat nespēja krievu valodā pietiekoši saru-

nāties.



cijas — vispirms vāciešu (Baltika, Concordia Rigensis, Ru-

bonia), bet vēlāk ari latviešu — Selonia 1897. g., Talavia

1907. Caur abām pēdējām gājuši cauri daudzi vēlākie

latviešu sabiedriskie darbinieki — tālavieši un seloņi.

1915. gada jūlijā, kara apstākļu dēļ politechnisko in-

stitūtu pavēlēja evakuēt no Rīgas, pie kam institūta mācību

personāls devās uz Tērbatu, bet inventāru un mācības

līdzekļus aizveda uz Ņižņijnovgorodu. 1915. gada rudenī

institūts pārgāja uz Maskavu, kur arī uzsāka mācības.

1918. gadā, kad vācu okupācijas vara valdīja Baltijā, in-

stitūtu no Maskavas reēvakuēja uz Rīgu, un tas atkal še

atjaunoja darbību.

Abas minētās augstskolas, neraugoties uz vācisko pa-

matnoskaņojumu, atstājušas ievērojamu iespaidu latviešu kul-

turālā attīstībā. Ja Tērbatas ūniversitātē studējošie latvieši

deva pirmos spēcīgos impulsus kā tautas atmodas laik-

metā, tā arī pēc tā, tad Latvijas valstij izveidojoties. Rīgas

politechniskā institūtā izglītojušies bija ļoti vērtīgi darbi-

nieki praktisko arodu vadībai. Tā divas Baltijas augstskolas,

kopā ar Maskavas, Pēterpils un citām Krievijas augstskolām

bija devušas patstāvīgai Latvijai gandrīz pietiekošu skaitu

akadēmiski izglītotu zinātnieku-speciālistu.

XXI

Pārkrievošanas laikmets un it īpaši tā atjaunošanās 2)

pēc 1908. gada padarīja mūsu pagasta sabiedrības un drau-

džu konventus jūtami vienaldzīgākus pret savu skolu saim-

niecisko labklājību. Tautskolu inspektori šādu parādību

konstatēja savās konferencēs, bet, saprotams, nemakleja
vainu pārkrievotāju politikā. Tais pagastos, kur enerģiski

rīkojās skolu pārziņi un īpaši tad, ja viņi labi sadzīvoja

ar pagasta vadību — skolu materiālais stāvoklis parasti

bija pietiekošs, vai pat labs. Slikti bija, ja skolotāji paļāvās

1) Das Baltische Polvtechnikum zu Riga 1862.—1918. Piof.

O. Hoffmann. Riga 1918.

2) Savs iespaids še bija ari 1905. gada revolūcijai.
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vienīgi uz inspektoru varu un ar pagastu vadību dzīvoja

vēsās attiecībās, — tad gandrīz vienmēr skola pagasta

budžetā nebija izcelta. Un jākonstatē, ka pārkrievotāju

varas orgāni veicināja skolotāja un pagasta vadības sav-

starpēju disonanci. Ja inspektori skolotājiem gan tieši,

gan aplinkus aizrādīja, ka pagasta valde un vispāri pa-

gasta sabiedrība nav skolu dzīves noteicēja, ka skolotā-

jam nav jāklausās, ko ~viņš tur rūc", 1) tad šī disonance

kļuva tikai skarbāka. Arī skolotāju stāvoklis bija grūts.

Pārkrievotāji pēc Ļevšina aiziešanas sāka atjaunot Lav-

rovska laika prasības — „visu pa krieviski". Mūsu pa-

gastu vadība un visa sabiedrība jau atklāti sacēla pro-

testus pret krievu mācības valodas spaidiem. Skolotāju

vairākums pilnīgi stāvēja sabiedrības pusē, bet — lūk,

inspektors un visa krievu administrācija spieda skolotā-

jus klausīt arī priekšniecībai, — ja nē, tad draudēja ar

represijām. Skolotājiem vajadzēja stingra rakstura un

veiklības, pat dažkārt viltības, lai ieņemtu „pareizu" stā-

vokli pret priekšniecību — pārkrievotājiem, pagasta sabied-

rību un plašāki — savas tautas interesēm. Šai kļūmīgā

situācijā dažreiz skolotāji arī neprata pareizi nostāties un

tad piedzīvoja dažādas neērtības. īstenībā skolotājam darbā

bija šāds atrisinājums: pirmkārt — stingri jāmāca krievu

valoda, jo ar to pietika, lai inspektors liktu mierā, otr-

kārt — tikpat stingri jātur skolā latvisks gars, jo to pra-

sīja kā sabiedrība, tā paša skolotāja sirdsapziņa. Nebija

jau viegli tādā mērā iemācīt krievu valodu, lai krievu

revidents būtu apmierināts. Tad jau nevarēja bērniem pie-
tiekoši dot citas vajadzīgās zināšanas, cieta arī audzinā-

šana. Sabiedrība tomēr par krievu valodas „dzīšanu" se-

višķi neuztraucās, jo bez krievu valodas prašanas tanī laikā

bērni nevarēja turpmākā dzīvē sev paraut ceļu. Tā ener-

l) Inspektors Šatālovs (Jelgavas rajona), kas dažkārt ļoti

sirsnīgi sava rajona skolotājus aizstāvēja, par pagasta vīriem mēdza

teikt : „Hto ohh TaMb 6opMo*mn>, He cAviuaih-e!" Šatālovs 1912. gadā

kāda konflikta dēļ ar vāciešiem atstāja Jelgavu un pārcēlās uz

Pēterpili.

401

26



ģiskie un sapratīgie skolotāji varēja kalpot it ka „diviem

kungiem".

Šinī vietā jāaizrāda, ka tanī laikā jau varēja novērot

vienu ļoti nevēlamu parādību — izmira ~skolas tēvu"

kārta.

Kas agrāk bija šī „skolas tevu" kārta?

Kā pirms pārkrievošanas laikmeta, tā dažkārt arī

vēlāk mēs nereti novērojām latviešu skolotāju nosēša-

nos kādā mūža darba vietā, kur viņš strādāja līdz aiz-

iešanai vecuma atpūtā, vai dažkārt pat līdz miršanai. Ga-

dos vecāka un nopelniem bagāta skolotāja apzīmējums

ar goda vārdu „skolas tēvs" tad bieži vien bija šāda sko-

lotāja titulis. Ar to pagasta sabiedrība savam skolotājam

parādīja visslielāko atzinību. Vācu muižniecības varas

laikā gan mūsu skolotājiem deva arī citus titulējumus:

„skolmeisters", „šulmeisters", ~skolas kungs", ~cienīgs

tēvs", bet šie apzīmējumi vai nu bija vienkārša paraša,

vai pat ar sarkasma piejaukumu (šūlmeisters", ~cienīgs

tēvs"), bet nekad nelīdzinājās goda nosaukumam ~skolas
tēvs". „Skolas tēva" titulis bija jāiegūst ar darbu pagasta
vai draudzes labā. Skolotāji, pēc jaunībā gūtām zinībām

un vajadzīgās prakses pie vecākiem kolēgām, dabūja pat-

stāvīgu vietu un šai vietā nosēdās ar vērtīgu apziņu, ka

še mūžs jānodzīvo, še darbos jāattaisno savas dzīves uz-

devums. Bija iekšēja sirdsapziņas dziņa strādāt tā, lai ve-

cuma dienās varētu iust svētīgu apziņu — esmu šo pagastu

audzinājis. Gadu no gada skolotājs rudeņos ar mīlestību

sagaidīja skolā bērnus, visu ziemu viņus mācīja, rāja un

audzināja, bet pavasarī pat asarām acīs tos palaidā uz

tēva sētām — dažus pavisam, dažus līdz nākošam rudenim.

Tā tas gāja pat līdz tam laikam, ka viņa skolēni skolā

atveda jau savus bērnus. Skolotāja matos parādījās sirmums,

un tad viņu vairs nesauca vienkārši par skolotāju, bet

par ~skolas tēvu". Nebija retums, ka šāds skolas tēvs

pagastā vai draudzē nostrādāja 40—50 gadus. Vecumam

tuvojoties, viņš kļuva nespējīgāks, darbā neražīgāks, bet

to viņam ļaunā neņēma, jo viss pagasts bija viņa audzināts

— viņa skolēni tagad bija pagasta dzīves vadītāji, kas
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ar cienību atcerējās savu veco skolotāju. Skolas tēvs bija

„diezgan mācījis, diezgan runājis", viņš bija arī pagasta

sabiedriskā dzīvē daudz strādājis. Tagad viņam bija jā-

iet pie tēviem. Un ar kādu mīlestību un cienību pagasts,

pat visa draudze, savu skolas tēvu pavadīja uz mūža dusu

smilšu kalniņā. Vai skolas tēvs — latviešu vecais skolotājs

varēja vēlēties ko skaistāku par šādu mūža darbu un darba

noslēgumu? Tā tas bija. Piemēra dēļ atzīmēsim tikai

dažus skolas tēvus: A. Rātminders — Vecpiebalgā no-

strādāja 63 gadus, Toms Gailītis — Dzērbenē 44 gadus,

Švechs — Rūjienā 60 gadus, Kaudzītes Matīss — savā

Kaibenu-Ogrenu skolā 43 gadus, Teodors Veidemanis —

Džūkstē 45 gadus. Tie, varbūt, spilgtākie vārdi, bet sko-

las tēvu bija simtiem. Vai katrs pagasts viņus vēl tagad

atceras.

Pārkrievošanas laikmets bieži vien ienesa pagastos citu

garu, un skolas tēvi palika retāki, kauču gan pavisam viņi
vēl nav izzuduši. Skolotāji vairāk palika „staiguļi" — viņi
it kā kāda nemiera dzīti sāka mainīt darba vietas, gan

meklēdami labāku peļņu, gan ērtāku dzīvi. Sašķobījās

daža laba tradīcija un arī skolas tēva titula vērtība. Ne

skolai, ne sabiedrībai, ne arī skolotājam par labu tas ne-

nāca. Daži jaunie skolotāji it kā vairs nesaprata un neiz-

jūta skolas tēva svētīgās gaitas, nedzinās arī sev šo tituli

iegūt, bet jo bieži savā jaunības straujumā pat nemācēja

izturēties pret vecākiem kolēgām ar pienācīgu cieņu. Sa-

protams, ka šos jaunos tad gaidīja vecuma posmā tāds

pats liktenis — arī viņus nākošie jaunie necienīja.

Bez visa aprādītā pārkrievošanas laikmeta otrā pusē

ievērojama loma bija skolotāju un arī sabiedrības sav-

starpējām politiskām attiecībām. Jau pēc 1905. gada bija
izveidoti politiska rakstūra apzīmējumi: „kreisie", „labie",

"Progresīvie", ~
reakcionārie" skolotāji. Sociāldemokrātu

partijai sekojošie skolotāji galvenā kārtā mekēja veicināt

strādnieku un proletāriešu (tiem viņi pierindoja arī taut-

skolotājus) „šķiras apziņu". Skolotājs K. Dēķens (ar psei-

donimu ~Vecais") 1914. gadā rakstīja skolotāju žurnālā: 1)

*) «Skola un „Māja
a 1914 g. 1. num.
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„... Ar šo jau vispirmās audzināšanas jautājums mūs noved

mūsu laikmeta viskarstākās cīņas vidū. Cik tālu zemākajām

šķirām izdodas izcīnīt sev vispārīgi labākus, cilvēcīgākus

apstākļus, tik tālu labojas arī sekmīgu audzināšanu no-

drošinošie noteikumi. Nākamā pilsoņa tiesības nu

neraisāmi saistītas ar pro letārietēs mātes

tiesībām, bet pēdējās vispār nav šķiramas no

visas strādnieku šķiras tiesībām Tās nav ne

izlūdzamas, ne pārliecināšanas ceļā izdabū-

jamas, bet tikai izcīnāmas". — Lūk, arī skolotāju

še aicināja cīņā.

Otrs sociāldemokrāts J. Straubergs ~Skola un Māja"
1914. g. 5./6. num. rakstīja: ~Latviešu kultūras nākotne

atkarājas no viņas demokrātisko šķiru, strādnieku un lauk-

strādnieku izglītības un tā kā šīs šķiras savu izglītību
bauda tautskolā, tad skolas kulturālā līmeņa krišanai būs

ļoti bēdīgas sekas". Tanī pat rakstā J. Straubergs, ru-

nādams par protestiem pret Ščerbakova cirkulāru, saka:

„Bet, diemžēl, šis protests ir tikai protests

pret skolu pārkrievošanu un norisinājās uz

tās pašas nacionālistiskās platformas, uz

kuras pamatojās zināmais cirkulārs. Visi šie protesti, cik

redzams, paliks bez ievērības, un visa trača rezultāts būs

tas, ka būs pie kurta nacionālistiska ugun-

tiņa, bet mūsu strādnieki sēdēs pie sasistas

muldiņas. Bet tā kā mūsu demokrātisko aprindu no-

lūks nebūt nav kurt nacionālistisko uguni,

un arī šādas protesta sekmes ir ļoti šaubīgas, tad mušu

demokrātiskām aprindām un inteliģencei ir nopietni jā-

apsver tas jautājums, kādu stāvokli ieņemt šinī lietā".

Lūk, arī likās, tik vienprātīgi izteiktos protestos pret pār-

krievošanas politikas atjaunošanu, „Skola un Māja", kas

ap sevi pulcēja sociāldemokrātiskos un viņiem sekojošus

skolotājus, ar J. Strauberga rakstu pateica, ka viņi ne-

domājot kurt „nacionālistisko uguni". Bet šo žurnālu taču

galvenā kārtā lasīja mūsu skolotāji. Kā nu viņiem bija
raudzīties uz šiem protestiem un tiem skolotājiem, kas

arī jūsmoja par protestiem un vispāri strādāja šo pro-
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testu garā? Taisnība, citā vietā arī „Skola un Māja" no-

sodīja Ščerbakova cirkulāru un rakstīja: „Latviešu taut-

skolas stāvoklis ļoti bēdīgs. Atrazdamās garīdznieku un

inspektoru aizbildniecībā, tā savā pastāvēšanas laikā ir kal-

pojusi nevis savam tiešajam uzdevumam — tautas izglītībai,
bet dažādiem politiskiem eksperimentiem. No sākuma tur

vajadzēja gandrīz visu bībeli un dziesmu grāmatu iekalt

no galvas, vēlāk katram skolniekam, skolā iestājoties, bij

jāaizmirst sava latviešu valoda". Tā tad pārkrievošanas
laika skola nederīga tāpat kā iepriekšējā — garīdznieku

vadītā. „Pēc 1905. gada" — lasām tālāk: „līdz ar reak-

ciju pieauga arī klerikāļu un rusifikātoru kāre dabūt skolu

pilnīgi savās rokās".1) Tā strādnieki, bet taču arī daži

skolotāji-sociāldemokrāti sēdēja pie „sasistās muldiņas" un

gudroja, ~kādu poziciju ieņemt šinī lietā". Un te nu jā-

liecina, ka parasti latviešu skolotāji bija ieņēmuši drošu

stāvokli un, rādās, daudz nemaldīsimies, ja teiksim, ka

arī daļa kreisā virziena, vismaz progresīvie skolotāji, tādu

pat stāvokļi instinktīvi ieņēma — cīnīties par mūsu nacio-

nālu skolu un „kurt nacionālu uguni". Tā bija. Bet kādā

skolotāju daļā un līdz ar to arī sabiedrībā radās nesaskaņas

un neizprašana, kā īsti rīkoties, jo tanī pašā J. Strauberga

rakstā arī lasāms, ka mūsu tautskolas labad, kas „naba-

dzīga, gluži nepiemērota ne tagadējās dzīves, ne peda-

goģijas prasībām, knapi velk savu dzīvību", „būs jāved

sīva cīņa ar lauksaimniekiem, sevišķi bagāto saimnieku

aprindām". Tā tad cīņa pašu mājās un katrā ziņā. Šī

cīņa notika kā skolotāju žurnālā, tā Latviešu skolotāju

biedrībā, ko, kā jau aprādīts, vadīja kreisie skolotāji. 1909.

gada 17. oktobrī šīs biedrības pilnā sapulce izvērtās par

atklātu disputu divējāda idejiska novirziena skolotāju gru-

pās. Uzvarēja kreisie, ko rādīja valdes un citu pārstāvnie-
cību vēlēšanas.2)

Bet šī cīņa norisinājās nevien skolotāju žurnāla un

organizācijās, bet tāpat arī mūsu dienas laikrakstos. Di-

1)
M Skola un Māja" 1905. g. 5. 6. num. 301. Ipp.

2
) Jaunā Dienas Lapa" 1909. g. 241. num.
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vas mūsu tā laika lielākās avīzes — „Dimtenes Vēstnesis"

un „Jaunā Dienas Lapa"' aizvien savās slejās cilāja arī

skolotāju darbību, pie kam „Dz. Vēstn." uzsvēra demo-

kratiski-nacionālo virzienu, bet ,Jaunā Dienas Lapa" kreiso

— marksistisko. Piemēram, pēdējā avīze 1913. gada 10.

num. rakstīja: „Tiesa, Latvijas skolotāju starpā ir vairāk

virzienu.l) „Dzimt. Vēstn." denuncējums 2) un meli tieši

virzās uz to skolotāju daļu, kura šai lapai jau sen atgriezusi

muguru". „Dimt. Vēstnesis" 1913. g. 217. un 283. num.

rakstīja par skolotāju kulturālo nozīmi sabiedriskā dzīvē

un, starp citu, teica šādus vārdus: „Nevar vienpusīgi ap-

vainot skolotājus, ja mūsu idejiskā un filosofiskā kultūra

noslīdējusi uz naivā un seklā materiālisma pamata. Viņi

savu Stčļjglītību var smelties tikai no tiem avotiem, ka6

pieejami viņu izglītībai un makam. īstā atbildība par šo

garīgo proletārismu guļ uz mūsu studētiem, Sociālistiskie

jautājumi, šķiru cīņa, vēsturiskais materiālisms v. t. t. par

daudz ilgi aizņēmuši mūsu tautskolotāju vērību. Mūsu

tautskolotāju šķira šimbrīžam pārdzīvo grūtu krīzi. Vi-

ņiem tādēļ jāpiegriež nopietnāka vērība savam arodam.

Stāvokļa nopietnība prasa, lai skolotājs labāk apzinās savu

uzdevumu tautas dzīvē. Viņi ir kā barjera starp birokrā-

tiju un tautu: tiem jāizvēlas vai jāslēdz kompromiss starp

dresūru un audzināšanu, pārkrievošanu un izglītību. Nav

nekad pārspīlēts, ja saka, ka mūsu tautas liktenis nākotnē

atkarājas no mūsu skolotāju krietnības un apziņas".
Šie un citi „Dz. Vēstn." raksta aprādījumi atrada „J.

D. Lapā" stipru uztraukumu un pretestību. Šī avīze 1913.

g. 290. numurā iespieda ievadrakstu „Tautskolotāji un viņu

kultūra", kurā, starp citu, teikts: „Pavisam atpakaļrāpuļīgs
ir aizrādījums par skolotāju un sociālpolitiskiem jautāju-
miem. Skolotājam darīšana ar dzīvām dvēselēm, audzēkņi

jāsagatavo tiešai dzīvei, bet kā gan audzinātājs lai to

sagatavo dzīvei, ja viņš par dzīvi neinteresējas, to nezina.

Tas viens. Otrkārt, kā lai viņš uzstājas kā sabiedrisks dar-

binieks, ja tas nespēj kritiski noraudzīties uz tagadējiem

0 Tanī laikā parādījās tikai divi virzieni.

-) Par kreiso novirzienu.
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sabiedriskiem centieniem. Un kā lai kritiski uzstājas sa-

biedriskā darbībā, ja tas nezina sociālpolitiskus jautāju-

mus? Šos laikos ar vecajām dogmām vien vairs nepietiek;

visraudulīgākos sprediķus un salkanākās tautiskās runas

izjauc šķiru cīņa. Beidzot jānāk pie slēdziena, ka nākt

klajā ar tik aplamiem spriedumiem par šo laiku skolotā-

jiem var tikai kāds akls 1) kas noslēdzies

no tagadējās dzīves un to nemaz nepazīst."

Šie divējādie „noskaņojumi" bija viscaur raksturīgi

laikmetā, par ko pašlaik runājam (1908 —1915). „Dzimt.
Vēstn." ieminas par studētiem, kas it kā vainīgi, ka skolo-

tājiem nav dota „veselīgāka" literatūra. Bet arī studēto

un studējošu starpā šinī laikā vērojam tos pašus divus vir-

zienus. Lūk, ko lasām „Latviešu studentu gada grāmatā"
I (1914. g.): „Bet ja studentiem pārmet Baltijas jautājumu

ignorēšanu, tad ar daudz lielākām tiesībām varam prasīt, ko

šinī lietā ir darījuši musu cienījamie filistri, kas taču ar

visam saknēm ieauguši Baltijā un sūc no viņas to labāko

sulu. Ne tik vien, ka ultrā tautiskā „māmuļa", kura jau

tikdaudz gadus uzcītīgi slauc tautiskuma ideju, nav parūpē-

jusies par to, lai viņas „Vēstures nodaļa" tiktu reiz pāri

tautisko podu gabalu un brunču kaudzei un Derīgo grā-

matu nodaļa vairāk vērības piegrieztu nopietniem Baltijas

jautājumiem, ne arī „progreslvā" „Rīgas Studējošo Lat-

viešu Biedrība" stāv jau dažu gadu kā ūdeni mutē ieņē-

musi" (76.-77. Ipp.). Šī paša krājuma rakstā „Latviešu

studenti un sabiedrība" V. Bastjānis aprāda, ka arī stu-

denti sadaloties divās grupās: pie vienas piederot kreisie,

vēsturiskā materiālisma piekritēji, pie otras — kam „šauri

egoistiskas rūpes un tieksmes pēc savu materiālu apstākļu,
materiālās kultūras pacelšanas, atsakoties no plašākiem un

dziļākiem centieniem garīgā laukā (92. —93. Ipp.). Un vēl

trešais autors J. Lapiņš, rakstā „Ceļā uz savu ideālu", ap-

galvo:
„ ...

Bez kulturālās un ekonomiskās mūsu novadā

plūst plaša strādnieku kustības strāva. Sociāldemokrātisko

*) Domāts Cimzes semināra audzēknis. „Dzimt. Vēstn." raksts

parakstīts ar burtiem „J. S." un tas gan, cik zināms, nebija „Cim-

zeonārs".
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ideju iespaids ir tik liels uz mūsu sabiedrību, ka viņam

neviens cits nevar līdzināties. Šī ideja ir nākusi grūtos laikos,

tāpēc aizrāvusi sev līdzi jaunatni, kura parasti visuzcītīgāk

sargā ideālisma svētīgumu. īsi pēc revolūcijas sociāldemo-

krātisko ideju iespaids uz skolu jaunatni un studentību

bija ārkārtīgs. Bet tad pat izrādījās, ka ne visi, kas sevi

sauc par s.-d., tādi ir, un vēl mazāk ir to, kas līdz mūža

galam sola palikt par strādniecības ideju piekritējiem" (100.

Ipp.).

Nav tāpēc jābrīnās, ka arī mūsu skolotāju saimē šie

divi novirzieni dažkārt naidīgi sastapās, bet labākā gadī-

jumā viens uz otru raudzījās ar neuzticību un skepsi. Ja

skolotāji paši apgalvoja, ka „tagadējā skola nepiemērota
dzīves vajadzībām", ja tā sprieda arī pagasta vietnieku

pulks — vai tad vērts par šo skolu daudz rūpēties? Jā-

gaida un jāprasa pilnīgāka skola, bet tagadējā lai vārgst un

pazūd ~savā nabadzībā".

Ka pamatīga skolu reforma bija vajadzīga, par to tad

gan vai visi bija vienprātīgi, bet kad šī reforma nāks? Ka-

mēr tās nebija, vajadzēja strādāt vecajā skolā. Nemiera un

strīdus gara sludināšana vēl vairāk maitāja to pašu „sasisto

muldiņu", kurā, kauču tā veca, bet pie labas gribas un

prasmes maizīti ieraudzēt varēja.

Tā jākonstatē, ka no vienas puses pārkrievotāji, bet

no otras „šķiru cīņas" pieaugums jūtami uz ļaunu ietek-

mēja mūsu tautskolu darbību. Ja pieminētā ~Dzimt. Vēstn."

raksta autors aizrāda, ka mūsu tā laika tautskolotāji ne-

lasījuši, vai pat nespējuši lasīt nopietni zinātniskus rak-

stus, tad jāliecina, ka ap 1905. g. un arī vēlāk kāda daļa sko-

lotāju tiešām bija tā sauktie „brošurnieki", t. ir viņi ķēra da-

žādos aģitācijas nolūkos sarakstītās krievu grāmatas. Neno-

liedzami arī, ka dažas krievu avīzes un populāra satura žur-

nāli čakli strādāja marksistiskā un vēsturiskā materiālis-

ma garā un ka patiesi tautskolotājs dažkārt bez kritikas

noticēja vai visam, ko pauda radikālie orgāni, vai Marksa

mācību lektori. Ja daļa mūsu tautskolotāju jūsmīgi aplaudēja
krievu žīda P. Kohana (Kogan) lekcijām par literatūras
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virzieniem, 1) kurus šis literātūrvēsturnieks aplūkoja Marksa

mācību garā, noliegdams talanntu, ģēniju („Geņij ņe suš-

čestvujet", 2) „Puškin ņičto — massi — vsje) un ļoti veikli

propogandēja sociālistisko materiālismu — tad šai sajūs-
mai patiesi pamats meklējams nopietnas izglītības šau-

rībā. Ar labām runas dāvanām, veiklu faktu sakombinēšanu,

jūsmīgiem izsaucieniem P. Kohans un viņam līdzīgi lektori

tanī laikā daudziem klausītājiem, likās, pauda pilnīgi pār-

liecinošas patiesības. 3 )

Tāds jau bija laiks. Viss vecais bija atzīts par nede-

rīgu — vecās garīgās mantas, pat tautu klasiskā literatūra

novērtēta kā nederīga, un — par tik, par cik šīs mantas

kavēja jaunu ideju paušanu — pat par jaunatnei kaitīgām.

R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļa, kas ar vislielāko pašaiz-
liedzību bija rūpējusies par iespējami labu grāmatu izdo-

šanu — bija nosaukta par ~tumsības" nodaļu, kauču gan

agrāk šinī nodaļā līdzdarbojās arī marksisti (Andr. Upī-

tis, V. Dermanis.), rakstus izdošanai devuši: J. Rainis,

Jānis Asaris, Andr. Upītis. Bet kad nāca revolūcijas laiks

un tam sekojošā vispārējā prātu rūgšana — tad viss, kas

saistījās ar latviešu veco vērtību un tradiciju citadeli — Rīgas

Latviešu biedrību — tika nopulgots un pat nolamāts. Tie sko-

lotāji, kas darbojās šai biedrībā un tās nodaļās, atzīti par

tumsoņiem, reakcijas kalpiem v. t. t. Tāpat visur citur —

katrs skolotājs, kas negāja līdzi sociāldemokrātijai, bija

pieskaitāms „reakcionāriem", „atpakaļrāpuļiem", ~melnaj-

iem" u. t. t.

Šis laiks nav vēl pietiekoši talu no mums, vel tam

daudz aculiecinieku, prātu un ideju rūgšana turpinās, tam-

1
) Tas, kā jau agrāk pieminēts, notika Latviešu skolotāju biedrī-

bas rīkotos kursos 1911. gada vasarā Rīgā. P. Kohans bija sarakstījis
arī „OHepKH no HCTopin HOBBHiueH pyccKofi AHTepaTvpbi" (trīs sējumi)

Un tāpat „OqepKH no HCTopin 3ana4Ho-eBponeHCKHX'b AHTepaTypT>".

Izdotas Maskavā 1909.—1911. gadam. Šīs grāmatas bija tanī laikā

ļoti izplatītas arī Latvijā.
2) Ko teiktu Kohans, ja viņš tagad lasītu, ka SPRS vadoni

Staļinu atzīmē par ģēniju?
3) Bet mēs nesen vērojām, cik augsti padomju Krievijas so-

ciālistiskā valdība ciena Puškinu, Ļermontovu, L. Tolstoju v. c.
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dēļ nevaram jau tagad vēsturiski pilnīgi skaidri un ne-

maldīgi runāt par šādu attiecību cēloņiem un sekām. Viena

lieta tomēr, liekas, pilnīgi skaidra: arī kreisā virziena un

pat viskrasākie skolotāj i-marksisti savā lielākā vairākumā

ir bijuši ideālisti, vismaz tanī ziņā, ka nevis kādu savtīgu

pašlabuma iemeslu dēļ sludinājuši sociālisma mācības, apka-

rojuši pilsonisko nacionālismu, bet gan to darījuši domā-

dami un ticēdami, ka, lūk, sociālismā gaidāma cilvēces un

tautas laime. „Mēs jaunu pasauli sev celsim, kur valdīs

taisnība un darbs..." Tā bija viņu ticība, bet dažiem gan

tikai sākumā — vēlāk jau radās arī „karjēras sociāldemo-

krāti", kas turējās pie šīs partijas, cerēdami ar tās spēku

„tikt uz augšu". Tie arī bija tautai kaitīgākie, jo kā

skolotāji maitāja mūsu jauno paaudzi, iznīcinādami viņā

labus tikumus, neļaudami attīstīties nacionālām jūtām, vi-

sas tautas kopdarbībai un nevietā sēdami šķiru naidu, kas

latviešus noveda pie pavisam kaitīgas partejiskas sadrum-

stalošanās, kam galu galā bija arī citas nevēlamas seklas.

Lai vēsture reiz spriež taisnīgu tiesu arī par tās sabiedriski-

polītiskās neiecietības sekām, ko sociāldemokrātija vispāri,
un tai sekojošie skolotāji aplūkotā laikā bagātīgi ienesa

mūsu tautā. Tas naids un nicināšana, ar kādu latvietis-

sociāldemokrats savā presē un sapulcēs rakstīja un ru-

nāja par latvieti-pilsoni, taču varēja radīt vai nu pretnaidu,
vai vismaz niknām jūtām savstarpēju apkarošanos. Kā viena,

tā otra akcija vājināja mūsu tautas kopspēku un kopiztu-
rlbu. Pilsoniskie un sociālistiskie skolotāji tamdēļ nevarēja
atrast kopvalodu ne mūsu skolu vispārējās politikas, au-

dzināšanas un pat mācību metodiskos jautājumos. Vien-

mēr viens uz otru skatījās ar „aizdomām" — sak' vai še

tik neslēpjas kāda ~melna, vai sarkana kramola". Ne-

bija tīra un kultūrāla idejiska cīņa ar solīdu „pro un

kontrā", bet faktu un notikumu viltošana un sagrozīšana,

kas nekad neliecina par partnera godīgumu, bet gan par

jezuitisko — „mērķis attaisno līdzekļus".
Bet pār visu to kādreiz nāks viens īsts tiesnesis —

vēsture.
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Mūsu pagasta un draudzes skolu saimnieciskais stā-

voklis šai ciņu laikā visai bieži laikrakstos raksturots 1 kā

neapmierinošs, pat slikts. Atzīmēsim tikai dažus tā laika

ziņojumus i 1)

„Nezinu, kur vēl apkārtnē atradīsim otru skolu, kurā

tik maz mācības līdzekļu, kā L. skolā. leejot klasēs, neko

vairāk neatradīsim, kā veca veida salauzītos, nodriskātos

galdus, kādas pāris vecas saplīsušas kartes, globusu un

rēķinu kubiiku kasti, kas esot iegādātas ar bijušā skolo-

tāja A. pūliņiem. Daudzreiz skolotāji griezušies pie viet-

niekpulka ar lūgumu iegādāties skolai vajadzīgākos mācības

līdzekļus, bet atbilde viena — viņi esot mācījušies bez

kādām tabelēm un bildēm, tāpat šo bērni arī varot mācīties,

un ja kas vajadzīgs, tam esot skolotāji, kam visu vajagot

gādāt pašiem. Netiek gādāts arī par skolu higiēniskā ziņā:

padurves tik izdilušas, ka netikai vējš svilpo pa apakšu, bet

pat kaķi lodā cauri. Jumts vairākās vietās caurs, tā ka

lietum un atkusnim uznākot, jābēg no klases ārā. Visapkārt
skolai un uz skolas ceļiem tādas dobes un slapjā laikā

dubļi, ka cauri nevar tikt. Nezinu, kas visam tam par

iemeslu, vai nesaprašana, vai jaunā devīze — „musu teļos,

mūsu laime", kuru audzēšanai piegriež daudz lielāku ievē-

rību nekā bērnu attīstības gaitai. Vai tas vēl būtu sa-

kāms, ka tikai caur izglītību izaudzināsat arī krietnus teļu

kopējus". 2)

„E. pagasts pieskaitāms pie lielākajiem pagastiem, to-

mēr stāvam tālu aiz mazajiem kaimiņu pagastiem. Priekš

10 gadiem nodega mūsu skola. Bijām cerībās, ka tiksim

pie jaunas, šiem laikiem piemērotas skolas. Bet pietika ar

to, ka pagasta pārstāvji krietni izprātojās, taisīdami jau-

najai skolai plānus. Pieveda arī kādas kubikas akmeņu,

kas, dažus gadus stāvēdami, iegrimst zemē. Beidzot no-

') Atzīmējot laikrakstu ziņojumus, še neminam pagastu un

draudžu nosaukumus, bet uzrādām laikrakstu numurus, pēc kuriem

vajadzības gadījumā var uzmeklēt arī attiecīga pagasta nosaukumu

vai vispāri atrast tuvākas ziņas. Pagastus resp. draudzes apzīmē-

jam ar pirmo burtu.

2) „Dzimt. Vēstn." 1914. g. 117. num.
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nāca pie tāda slēdziena, ka agrākais skolas stallis pārtaisāms

par skolu, lai gan tas ir tikai apm. 8 asis garš un 4 asis plats.

Domājams, ka skolu priekšniecība to nepielaidīs". l)

„G. draudzes skolu katru gadu apmeklē apm. 70 sko-

lēnu. Tādam skolēnu skaitam telpas pārāk mazas. Gu-

ļamistabā gultiņas ir tā saspiestas, ka pat cauri nevar

tikt. Skolēni guļ pa lielākai daļai divi kopā. Var iedomā-

ties, kāds tur naktī gaiss. Ēdamistaba arī maza un ar

slepenajām telpām (domāta ateja) gandrīz vienā laidā, tā

ka gaiss ir riebīgs. Baznīcas priekšnieks par gadu reiz

aiziet uz skolu, bet nekad neesot iegājis telpās, kurās

skolēni dzīvo". 2)

No Vec-B. ziņo, ka „te ir viena skola ar diviem sko-

lotājiem. Skolas ēka izskatās diezgan skaista, bet tas tik

no ārpuses. Ēka būvēta apmēram pirms 15 gadiem, telpas

nepietiekošas — apmierinoša tik viena klase; guļamista-
bas bez kādas ventilācijas un tik mazas, ka jāguļ pa diviem

vienā gultā, ēdamistabu pavisam nav — bērni ēd guļam-

istabās, otra skolotāja istabiņa 2 asis gara un pusotras
asis plata, no kuras trešo daļu aizņem krāsns. Vietniek-

pulks jau vairākreizes spriedis par skolas pārbūvi, bet tikai

spriedis. 3)

„E. stalti paceļas pagasta vidū mūsu pirmā pagasta
skola. Bet skolas ārējais izskats stāv asā kontrastā ar

viņas iekšējo dzīvi. No atejas vietām izplatās smirdošs

gaiss uz apkārtējām telpām, tā ka skolēnu guļamā istabā

grūti elpot. Gultu vietā stāv vēl ložas jeb nāri. Logi vai-

rākās vietās izsisti. Vēl bēdīgāki ar skolas mācības līdzek-

ļiem. Bēdīgi ar skolotāju algu izmaksu — dažreiz jāgaida
2—3 mēneši, līdz dabon kādus rublēnus".4)

„M. pagasta skolā dažu reiz nav pat malkas, ar ko

krāsnis kurināt. Tā nesen redzēja savādu skatu: skolo-

tājs ar skolēniem staigāja malku meklēdami, līdz beidzot

1) Turpat 71. num.

2) Turpat 75. num.

3) «Jaunā Dienas Lapa" 1914. g. 71. num.

4 ) Turpat 59. num.
/



malkas trūkuma deļ skolu aizslēdza. Tad tikai pagasta

amata viri spēra attiecīgus soļus un malku apgādāja". l)

„S. kādā nebaltā dienā uz reviziju ieradās tautskolu

inspektors, kam nācās konstatēt bēdīgas lietas. Decembra

mēnesī vēl nebija ielikti otrie logi, telpas nebija pietiekošļi

kurinātas, un temperatūra bija zem 0°! Bērnu ēdamie

produkti atradās jumta telpās un bija ar ledu pārklāti.

Inspektors par visu ziņoja administrācijai, un zemnieku

lietu komisārs izsauca pagasta pārstāvjus izskaidroties. Tika

uzdots bez kavēšanās pārmūrēt krāsni un gādāt par vēr-

tībām".2) :

„M. pagasta skolas neapskaužāmos apstākļus raksturo

sekojošie fakti: plašās telpās pie divām mazām lampelēm

mācās ap 60 skolnieku, tamdēļ nav nekāds brīnums, ka

daudzi slimo ar acīm. Ēdienu skolnieki glabā koridori,
kur aukstā laikā sasalst. Daudzi glabā savu pārtiku pagultē,

kur tas pēc laiciņa kļūst nelietojams. Bērni izpilda arī sko-

las apkalpotāja vietu. Ap 10 gadu veci bērni mocās ar

ūdens nešanu no asu 30 attālās akas. Ka M. tēviem aizrāda

uz šādām lietām un to sekām, tad dabūjam mierīgu atbildi:

„Mes jau augām daudz sliktākos apstākļos, vai tad mušu

bērni smalkāki par mums".3 )

„A. Cik plānu nav taisīts un cik reizes jau nav meis-

tariem izdots darbs (jaunu skolu celt. A. V.) un par at-

kāpšanos maksātas prāvas sumas: Lai paskatāmies tagad

skolas iekšienē. Kur agrāk atradās telpās 30 skolnieki,
tur tagad mitinājās 90. Meitenēm guļamistaba jumtā. Tre-

pes šauras, nevar gultas augšā dabūt — tās velk ar stri-

ķiem pa logu iekšā. Ēdamtelpu nav, ēd klasē, „lādītes"

ķēķī un pajumtē, kur ziemā ēdiens sasalst". 4)

„M. Mūsu draudzes skolai vissteidzamāki vajadzīgs

jauns jumts, jo pēc katra lietus istabās ietek ūdens.5)

„St. Mūsu pagasta skolas ēka bija nokļuvusi necie-

1
) „Dzimt. Vēstn." 1914. g. 58. num.

2) „J. D. Lapa" 1914. 29. num.

3) n
Līdumstt 1914. g. 15. num.

4) „Līdums" 1914. g. 46. num.

5) „Dzimt. Vēstn." 1912. g. 167. num.
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samā stāvoklī: jumts caurs, grīdas sapuvušas, sienas no

lietus ūdens aptecējušas un vietām kailas no struktūras,

jo lietainā laikā uz galvām nāk ūdens".1)

„V. Skola un pagastnams mums savienoti vienā mājā,

tā ka ir vienām ir otrām vajadzībām telpas ir pilnīgi ne-

pietiekošas. Tā skolēnu ēdamtelpas ilpilda arī skrīvera ko-

ridora vietu, kur staigā pagasta locekļi, kas nāk kādās

darīšanās. Par telpu trūkumiem pagasta valdei bija pie-

sūtīts tautskolu inspektora raksts". 2)

„0. pagasta sabiedrībā daudzreiz pacēlušās balsis, ka

skolas lietā kas darāms, lai novērstu nenormālos apstāk-

ļus, tikai pagasta vīri negrib no tam neko dzirdēt un

neliekas traucēties. Tā līdz šim viss palicis pa vecam. Tā

kā šejienieši pieder pie izglītotākiem pagastiem, tad tīri

apbrīnojama tāda nevīžīga izturēšanās pret skolu un līdz

ar to vispāri pret izglītību".3)

„S. Bēdīgi paliek ap sirdi, ja apskatās, kādā stā-

voklī atrodas S. pagasta skola. Pagasta valde un vietnieki

par skolu nerūpējas tikpat kā nemaz". 4)

„G. Līdz šim nekas nav dzirdāms par jaunas skolas

celšanu. Priesteris (rakstīts par pareizticīgo skolu A. V.)

ierīkojies vecā kūtiņā(l), skola tagad atrodās pussagruvušā
muižas ērbērģī, kas skolai pavisam nederīgs. Lietus laikā

skolotājam nāk ūdens uz galvas". 5)

Ziņojumos atrodami arī pārmetumi skolotājiem, ka viņi
dažreiz maz rūpējoties par sava darba centīgu kopšanu.

„Rīgas Avīze" 1913. g. 192. num. ievadrakstā „Tumša

gaisma" savirknēti vairāki atgadījumi .par skolotāju „ne-

pretošanos" alkohola ļaunumam. Raksta autors novēro-

jis: „Kur skolotāji pulcējas, tur gandrīz katrreiz būs arī

alkohols viņu vidū — tā tas pie mums parasts..." Dažkārt

skolotāji „iesilstot" tādā mērā, ka vairs nespējot „sevi
nest". Daudzreiz šī „tumšā gaisma" nonākot arī skolēnu

novērošanā. Vēl tā paša raksta autors norāda uz vienu

!
) „Latvija

B

1913. g. 283. num.

2) Turpat 1913. g. 283. num.

:! ) „Dzimt. Vēstn." 1912. g. 3. num.

4 ) Turpat 1914, g. 17. num.

5) Turpat 1914. g. 80. num.
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skolotāju ļaunu parašu — nopulgot, nonievāt savus ko-

lēgas. īpaši to mēdzot darīt jaunie skolotāji, kas, gribē-

dami sevi izcelt, nicinot veco skolotāju darbus. Bet cik

esot tādu skolotāju, kas lasot pedagoģiskus rakstus? Cik

rīko skolēnu ekskursijas? Raksta autors ar saviem aizrādī-

jumiem nebūt neapsūdzot visus skolotājus, bet gan kon-

statējot, ka īpaši jaunie skolotāji dažkārt ejot ar „tumšas

gaismas lukturiem".

Še reģistrētie mūsu lielāko avīžu ziņojumi ir tikai maza

daļa no tām „bēdu vēstīm", kādas 1908.—1914. gados izska-

nējušas mūsu presē. Ja arī atzītu, ka korespondenti daž-

kārt „krāsas sabiezinājuši", tomēr neapšaubāmi, ka dau-

dzos mūsu pagastos šinī laikā interese par skolas labklā-

jību bija visai maza. Mēs cēloņus jau meklējām un daļu

arī uzrādījām. Bet vispārējās sajūsmas trūkumā un pieaugošās

politiska rakstura pretestības vien nebūs pareizi it visu

vainu meklēt. Šie faktori gan atstāja postošu iespaidu,

bet nav arī noliedzams, ka daži pagasti jau no seniem

laikiem bijuši pavisam kūtri skolu cēlēji un apgādātāji. 1)

Še arī pagastu „varas vīriem" taisāmi pārmetumi — daž-

kārt viņi patiesi par „saviem teļiem" domājuši vairāk nekā

par sava pagasta skolas labklājību. Dažreiz arī vainīga

pagasta tukšā kase, ko nemācēja pildīt un sargāt.

Liels faktors bieži vien bija pagasta rakstvedis —

viņš bieži gribēja pagastā valdīt. Ja skolotājs šinī ziņā

viņu kaut kā traucēja, stājās pretim, tad gandrīz vienmēr

cietējs bija skolotājs un līdz ar viņu skola. Ar šiem ap-

stākļiem izskaidrojama arī šinī laikā ārkārtīgi lielā skolo-

tāju pāriešana no vienas skolas uz otru. Katrs spējīgs un

raksturā patstāvīgs skolotājs, ja redzēja, ka pagasts pret
skolu un arī skolotāju izturas

t,nedraudzīgi", teica šādam

pagastam ardievas un aizgāja citā vietā. Ar laiku daži

skolotāji arī izmācījās „gudribas", kā jāmāk sadzīvot ar

pagasta partijām un varenajiem. Ja aplūkojam mūsu tā laika

laikrakstus, tad ar skumjām jākonstatē, ka īpaši pēc 1905.

gada ar katru gadu pieaugoši vērojama skolotāju „stai-

*) Par to rakstīts Latviešu skolu vēstures I—III grāmatā.
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gāšana". Agrākos gados, kā aizrādīts, bieži skolotāji vienā

vietā nostrādāja visu darba mūžu, saauga ar pagasta sabied-

rību gan priekos, gan bēdās. Tagad šāda skolotāja (arī

pārziņa) nosēšanās uz ilgiem gadiem palika visai reta. Kā

skolai, tā sabiedrībai tas labumu nenesa. Jaunie laiki ār-

dīja vecās tradīcijas, nesa visā sabiedrībā citu ~tiesu un

taisnību", un līdz ar to arī nemieru skolotāja dzīvē un

darbā. Un tomēr skolotāju vairākums arī šinī laikā ne-

apstāja cīnīties par mūsu tautas nacionāliem ideāliem.

Betvērojam, ka šais pašos gados skolotāji darījuši pozitī-

vus darbus. Daudzās vietās (1910. —1914.) rīkoja bērnu svēt-

kus, kuros nākošie brīvās Latvijas pilsoņi jautri skandināja lat-

viešu tautas dziesmas, priecājās latviešu rotaļās. Sākās pir-

mās lauku skolēnu ekskursijas uz Rīgu, kur jaunatne iepa-
zinās ar to, kas Rīgā jau bija latvisks, klausījās latviešu

koncertus, redzēja avīžu tipogrāfijas, paši dziedāja Dau-

gavas māmuļas krastos. Ekskursiju vadītāji bijaskolotāji, kas

arī sagādāja līdzekļus nepieciešamiem ceļa izdevumiem. Lai

lauku skolu skolām iegūtu mācības līdzekļus, daudzos apvi-
dos skolotāji šim mērķim sarīkoja laukos teātrus, koncertus,

skolās Ziemassvētku eglītes, pavasara bērnu svētkus v.

t. t. Te ilustrācijai atzīmēsim kauču vienu ziņojumu par

šādiem bērnu svētkiem: ~Matīšu draudzes skola skaistajā

Bauņu parkā sarīkoja bērnu svētkus. Svētkus atklāja sko-

lotājs R. ar runu visu skolotāju uzdevumā. Skolotājs B.

runāja par izglītību. Pēc tam bērnu koris nodziedāja dzies-

mas. Varēja redzēt, ka skolotāji bija nopietni strādājuši,
lai svētki cienīgi parādītos atklātībā. Bērnus pacienāja un

pēc tam visus nofotografēja. Apmeklēts bija labi, un sko-

lām būs prāvs atlikums". 1) Šādi svētki nebija retums,

kauču gan tautskolu inspektori pret tiem izturējās nelab-

vēlīgi, pat dažreiz pavisam noliedza.2)

Pie mūsu tautskolu labierīcības piederēja arī kopēdi-
nāšana. Par to visā mūsu tautskolu pastāvēšanas laikā

domājuši un rūpējušies labākie skolu draugi. Kopēdinā-
šanas sākumi vērojami jau 18. g. s., kad gan ļoti reti muižu

!) „Dzimt. Vēstn." 1912. g. 136. num.

2) „J. D. Lapa" 1914. g. 140. num.

416



īpašnieki un mācītāji, tā laika nedaudziem skolniekiem de-

vuši „maizi", lai bērniem skolā nebūtu jācieš trūkums.1)

Sevišķi piemin Valmieras muižas ģenerāliem Hallarti, Un-

gurmuižas baronu Kampenhauzenu. 2) Bet šādu atsevišķu

kungu labdarību nevaram uzlūkot par kopēdināšanu šī vārda

vēlākā un tagadējā apzīmējumā. Par īstu kopēdināšanas

iekārtojumu pastāsta „Latviešu Avīzes" 1822. g. 9. nu-

murā, ziņojumā no Drustiem, kur Drustu pagasta skolā

bērniem noorganizēta ēdināšana tā: no katrām mājām

dod 2 sietiņus rudzu, 1 sieciņu miežu, 15 kap naudā un

1/2 asi malkas, bet katram tēvam, kas savus bērnus skolā

sūta, jādod 2 spaiņi kāpostu, 1 pūrs kartupeļu, 5 mārciņas
tauku un, ja iespējams, arī 1 puds gaļas. Izstrādāts arī īpašs

kopēdināšanas reglaments, 3 ) kas ietilpināts vispārējā Drustu

skolas reglamentā. Arī Ēdoles skolā (Kurzemē) 1824. g.

bijusi labi iekārtota kopēdināšana. 4) Par kopēdināšanas no-

organizēšanu ziņas ir arī no Jaunpiebalgas un Ķizbeles

muižas skolas (Krimuldas dr.). Zīmīgi, ka 1819. gada

Vidzemes zemnieku likumā (516. un 517. panti) teikts:

gādā, ka viņu bērni dabū skolā siltu ēdienu, tā,

kā viņi mājā ir ieraduši; un par to vajaga ko norunāt ar

skolmeisteru, vai ar to, kas to skolu tura". Tomēr šim

noteikumam nav piegriezta vajadzīgā vērība un tikai retās

skolās iekārtota kopēdināšana. „Tas latviešu ļaužu draugs"
1842. g. 11. num. sīkāki pastāsta, kā noorganizēta kop-

ēdināšana Vānes pagasta skolā. 46 Vānes pagasta saim-

nieki, vienalga — vai no viņu mājām bērni iet, vai neiet

skolā, nodod kopēdināšanai li/ 2 pūra rudzu, 3/4 pura miežu,
2 pūri kartupeļu un iemaksā 2 rubļi. Kalpiem, kas bērnus

skolā sūta — jādod 1 pūrs rudzu, i/2 pūra miežu un 25 kap.

Bez tam muižas īpašnieks piedod klāt: 40 pūru dažādu

„ZelJa biedris" 1865. g. 13. num.

2) Še mazliet aizķeram kopēdināšanas vēsturisko gaitu arī

pirms pārkrievošanas laikmeta, jo II un 111 grāmatā par to visu

maz atzīmēts.

a ) Plašāki par šo iekārtojumu skat. manu rakstu
„Kopdarbībā"

1920. g. 9. num. A. V.

4) „Latviešu Avīzes" 1824. g. 24. num. „Tas latviešu laužu

draugs" 1832. g. 18. num.
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sakņaugu, 7 pūri zirņu, 8 toveri skābu kāpostu un 10

rubļu. Bērnu ēdināšana aprēķināta 20 nedēļām. Par naudu

pirkts: 3 mucas siļķu, 1 birkavs sāls, 5 pudi tauku, 4

birkavi vērša gaļas, 800 stopi salda piena, 400 stopi skāba

piena. Pēc skolotāja Simonsona aprēķina 20 nedēļās kop-
ēdināšana maksājusi pavisam 518 rbļ. 60 kap., jeb katram

bērnam 6 rbļ. 17i/2 kap., bet katras dienas caurmēra maksa

bijusi 5 kap. bēmam. Cik ilgi kopēdināšana Vānes skolā

pastāvējusi — droši nav zināms. Par labu kopēdināšanas

iekārtu ziņojumi bija arī no Blīdenes (1858.), Kalnmuižas

(Tērvetes), Tiņģeres. 1) Kalna muižas grafs Pālens mājas

pārdodamos kontraktos ierakstījis nosacījumu, ka saimnie-

kiem skolā jāuztur kopēdināšana. Ap 1870. gadiem da-

žās skolotāju konferencēs nopietni apsprieduši kopēdinā-
šanas noorganizēšanu (Džūkstē 1878. g. 15. janvārī, Kri-

muldas draudzes skolot, konferencē 1874. g. 15. jūn., Rindē

1870. g. 23. sept. v. t. t.) Panākumi tomēr visai mazi.

1875./76. gadā, kā ziņo „Latviešu Avīzes" 1876. g. 45.

num., kopēdināšana Vidzemē bijusi 10 draudzes un 12 pa-

gasta skolās (no 76 draudzes un 384 pagasta skolām).

Kurzemē no 357 pagasta skolām kopēdināšana 31 skolā.

Te vēl jāpiezīmē, ka arī atzīmētās skolās ne visur bija

īsta kopēdināšana. Tomēr nomanāms, ka kopēdināšana pa-

mazām pieauga: 1881. g. Vidzemē tā jau atzīmēta 14

draudzes un 39 pagasta skolās. 2) Redzams, ka aug atziņa —

nav labi bērnus mērdēt ar sausu barību no „kulītes".
Cesvaines mācītājs Aunings savā 1884./85. gada Cesvaines

novada skolu pārskatā ierakstījis: „Zagļi un laupītāji cie-

tumos top labāk ēdināti nekā mūsu bērni skolās".

Līdz ar pārkrievošanas laikmetu skolēnu kopēdināšanas

organizēšanā iestājās jūtams atslābums. Vācu muižnieki, kas

kopā ar draudžu mācītājiem valdīja par mūsu tautskolām,

tagad vispāri atdeva, resp. bija piespiesi atdot galveno

skolu uzraudzību krievu tautskolu direktoriem un inspek-
toriem. Līdz ar to muižnieki gandrīz visur atrāva taut-

skolām brīvprātīgi dotos pabalstus. Tieši kopēdināšanas

l) ~Latviešu Avīzes" 1868. g. 3. num

-) ..Kopdarbība" 1920. g. 10. num.
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organizēšanā daži muižu īpašnieki bija vairākkārtīgi pie-

palīdzīgi — deva kādu daļu produktu un dažreiz arī nau-

das atbalstu. Saprotams — to darīja vienīgi humānākie un

labsirdīgākie muižnieki, vairākums arī kopēdināšanai ne-

deva ne kapeikas. Pēc pārkrievošanas iestāšanās arī šie

labākie muižnieki sekoja vispārējam vāciešu atzinumam —

neatbalstīt krievu ierēdņu vadītās tautskolas. Kopēdināšanai
tas bija vissāpīgākais sitiens. Pagastu sabiedrības līdz tam

nebija savos budžetos paradušas rēķināties ar kopēdinā-
šanai vajadzīgiem izdevumiem. Saimnieki, kurus agrāk mui-

žu vara piespieda (pat ar likuma burtu) dot dažus pro-

duktus, tagad no muižām bija neatkarīgi un labprātīgi vēl

nebija mācījušies atzīt kopēdināšanas labumu. Bez tam

saimnieku kārta pamazām atdalījās no kalpu ļaudīm, to

īpaši vēroja visur tur, kur saimnieki pieauga turībā. Saim-

nieki saviem bērniem arī skolā spēja līdzdot labus pro-

duktus. Kalpi teica: mēs varējām augt trūcībā, kamdēļ
to nevar mūsu bērni. Tā labais pasākums, kas, kā redzē-

jām, līdz pārkrievošanas laikmetam nepaguva iesakņoties

un izplatīties, tagad pašos pamatos bija sagrausts. Laikrļaksti

gan vēl ziņoja,, ka šur tur turpinās kopēdināšana (Vie-

talvā, Ērgļos, Lēdurgā, Rundālē, Kalnamuižā (Tērvetē),
Ēdolē v. ct.), bet parasti jau piezīmēja, ka grūti veicoties.

Labas ziņas nāca no Lieliecavas, 1) kur grāfs Pālens jo-

projām atbalstīja kopēdināšanu; no Plāteres, kur jau 20

gadus pastāvēja kopēdināšana; 2 ) Embotes un Valtaiķu

draudzes, kur līdz šim gājis labi, bet jau manāms, ka

klīstot visādas baumas.3) Asītes pagastā (Kurzemē) trīs

pagasta skolas un visās kopēdināšana, 1 ) pie kam no ziņo-

juma redzams, ka labi noorganizēta: bērni katru dienu

dabū siltu ēdienu. Bet ziņotājs piebilst: pagasta valde

par kopēdināšanu neinteresējas — tā esot privāta lieta.

Tanī paša laikā musu laikraksti tomēr aģitēja par

kopēdināšanas derīgumu. „Balss" 1893. g. 32. num. iespie-

J) „Mājas Viesis" 1891. g. 8. num.

2) Ibid. 1899. g. 48. num.

3) Dienas Lapa" 1897. g. 91. num.

4 ) Ibid. 1895. g. 67. num.
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dusi garāku rakstu „Skolēnu kopēdināšana skolās", kurā

sīki aprēķināts, ka kopēdināšana neizmaksā dārgāki par

„kulīti". Autors ņem kādu viņam zināmu pagastu un rē-

ķina: skolā 100 bērnu un katra bērna kopēdināšana ziemā

(apm. 20 nedēļās) maksā 16 rubļu — tā tad visu bērnu

1600 rbļ. Pagastā 900 nodokļu maksātāju, izdalot starp

viņiem 1600 rbļ., katram būtu jāmaksā 1 rbl. 78 kap.

Bet tad visi bērni, arī nabadzīgie, dabūtu siltu ēdienu un

nemirtu pusbadā, nenovārgtu un nebūtu vēlāk pagastam

par postu. „Mūsu pienākums taču sniegt palīdzību, kam tā

vajadzīga. Liksim rokas pie darba, palīdzēsim savas tautas

dārgumam — jaunajai audzei, jo tā ir tautas nākamība".

Patiesi, ja par 16 rbļ. katram skolēnam varēja iekārtot

kauču reiz dienā siltu ēdienu, tad kopēdināšanas ierīkošana

bija tikai labas gribas lieta. Te gan tūdaļ jāpiezīmē, ka

dažās skolās visai lielas, pat nepārvaramas grūtības bija ar

telpām un virtuvi. Tomēr arī šo trūkumu varētu novērst ar

kādu vienkāršu, nelielu piebūvi.

„Mājas Viesis" 1897. g. 4. num. atgādināja kādu pie-
mirstu" likumu, kas jau 1819. g. pavēlējis skolās bērnus

ēdināt ar siltu ēdienu. Kamdēļ likumu nepildot? Kam

tas jāpieprasot? „Mājas Viesis" 1900. g. 40.—41. num.

vēl ievietoja plašāku rakstu par kopēdināšanas noderīgumu

un iespējamību. To pašu arī turpmāk darīja citi mūsu

laikraksti, bet panākumu nebija, vai tie bija visai mazi

un reti.

Ap 1900. gadu arī skolu pārkrievošanas vadītāji sāka

runāt par kopēdināšanas derīgumu. 1900. g. 19.—22. jū-

nijam inspektors Pravdins sarīkoja sava — Rīgas apriņķa

rajona tautskolotāju konferenci, 1) un tanī kā 14. apsprie-

žamais jautājums bija par kopēdināšanu. 2) Pravdins zi-

ņojis, ka viņa plašā rajonā tikai trijās skolās (Rozbeķu,
Plāteres un Raiskuma) skolēni dabūjot siltu ēdienu, visur

citur bērni ēdot sausu barību no „kulītēm". Skolotāji in-

spektoram aizrādījuši uz grūtībām, kas viņiem kopēdinā-

x ) Par šo konferenci jau runājām.
2) m

o6t> ycTpoficTß,k bt> LUKOAaxT> o6ujaro, ct> ropHHefi nHUļefi, cTOAa

Aah yqaujHXCH."
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šanas noorganizēšanā nav pārvaramas. Panākumi varbūt

būtu, ja zemnieku lietu komisāri pagastiem pavēlētu no-

organizēt kopēdināšanu. Izrunājušies un ar to šinī gadī-

jumā apmierinājušies, nekādi konkrēti nodomi vai lēmumi

nav protokolā atzīmēti.

1902. gadā, no 4.-9. novembrim Rīgā notika tautskolu

inspektoru un direktoru konference, kurā kā 41. apsprie-
des punkts bija kopēdināšana tautskolās. Konferenci va-

dīja kurātors Izvoļskis, kas norādījis, cik svarīga esot bērnu

ēdināšana ar siltām pusdienām. l) Ja nu šejienes mācības

apgabala augstākais vadītājs, kam taču netrūka arī attiecīgās

varas, runāja un pavēlēja — „neapstāties ne pie kādām

grūtībām un katrā ziņā censties kopēdināšanu noorganizēt"
*— tad gan varēja domāt: tagad droši būs! Bet kas bija?

Inspektoru apspriedes protokols — vairāk nekā! Nav ne-

kas zināms, ka Izvoļskis būtu griezies augstākās un ze-

mākās instancēs un prasījis, lai reālizē kauču pieminētā
1819. gada likuma prasību, vai ari dod kādus jaunus notei-

kumus. Ja gribētu — varētu, varētu daudz vieglāk, nekā

krievināt mūsu skolu darbību. Bet krievu kungi jau bija
labu projektu taisītāji, labu vārdu runātāji, bet gan ne

darītāji un realizētāji. Cikkārt ar pārkrievotājiem varēja

ļoti labi sarunāties, sirsnīgi roku spiest, bet lietišķos dar-

bos gāja pavisam šķībi. Tā šoreiz notika arī ar Izvoļska

stingro prasību ievest kopēdināšanu. Viss palika kā bijis,
vai pareizāki teikt — nebijis.

Jākonstatē, kā dažās skolās bez kārtīgas kopēdināšanas
tomēr kaut kā centās bērniem atļaut tikt pie kāda silta

kumosa. Bērni kopīgi vārīja kartupeļus, ko bija no mā-

jām līdzpaņēmuši, dažreiz pagatavoja arī kādu zupu. Ja

skolai bija pietiekoša virtuve un kāda vecenīte apkalpo-

potāja — tad parasti divas reizes nedēļā bērni varēja dabūt

arī ko siltu. Tā ka bērnu vairākums visu nedēļu palika

skolā, jo tikai tie, kam mājas no skolas atradās apm.

I—2 kilometru attālumā, ziemā gāja pēc skolas darbiem

l ) „rio9TOMy Heo6xO4HMO BCBMH MBpHMH CTpeMHTbCH KT> yCT3HOB-

AeHiio B'b HHx,b o6bmaa HenpeMeHHO ycTpaHßaTb TaKoii ctoatj, HeoTCTyna«

hh nepe4T> khkhmh 3aTpyAHeHiaMH."
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mājās, tad silta ēdiena pagatavošanai bija ļoti liela nozīme.

Mūsu labākie skolotāji un skolu tēvi to saprata un, cik vien

spēja, atbalstīja.
Kamēr mūsu skolu vadība atradās svešu kungu rokās

— kā vācu, tā krievu — kopēdināšanas noorganizēšanai

nebija drošu pamatu. Veltīgi vācu muižniecība arī šinī

jautājumā pārmetumus izteica krievu inspektoriem un

direktoriem. Vai vācu skolu valdes līdz
,

1885. ga-

dam bija noorganizējušas kopēdināšanu? Še jau atzīmē-

jām mācītāja Auninga atsauksmi tieši pirms pārkrievošanas

sākuma — 1885. gadā. Kur pirms 1885. gada bija noorga-

nizēta kopēdināšana, tur šo teicamo darbu bija veikuši

atsevišķi centīgi skolotāji un zemnieki, vai arī daži lab-

darīgi muižnieki. Nekāda vispārēja kopēdināšanas plāna taču

nebija visā vācu varas laikā. Nebija tāda arī pārkrievošanas

vadītājiem. Kā vācieši, tā krievi gan gribējapar mums valdīt,

gribēja mūs sevī uzņemt, bet ne mums palīdzēt lieliem augt,

spēcīgiem būt, kas lai tad vēlāk labās atmiņās un arī vēstu-

res lapās spēcīgos kungus tencinātu arī kā taisnīgus un

labvēlīgus mazāko un vājāko aizstāvjus. Līdz tādai augst-

sirdībai nav spējusi pacelties ne tā laika Baltijas savā laikā

varenā vācu muižnniecība, ne arī krievu birokrātiskā valsts

vara.

Tādos apstākļos ar dažāda rakstura pretestībām, nesa-

skaņām un traucējumiem bija šinī laikā jāstrādā mūsu taut-

skolotājiem. Dažkārt darba apvārksnis bija kā miglā tīts,

klasē gāja kā neziņā — ko un kā labāk strādāt, bet viens

mērķis vienmēr varēja dot darba prieku — audzināt jauno
latviešu paaudzi stipru garā un miesā. Uz to, ja vien gri-

bēja, varēja vienoties visi mūsu skolotāji. Bet, ja gribam
būt objektīvi aplūkotā laika novērotāji, tad jāliecina —

dažkārt skolotāju savstarpējā nesaticība, partejiskā šķelšanās,

pat nevērība kaitēja lielajam audzināšanas darbam.
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XXII

Krievijas 1905. gada revolūcija, kā jau agrāk aprādījām,

vispāri un sevišķi pie mums Baltijā, uzliesmoja iededzināta

no vispārēja nemiera pret birokrātisko ķeizara režīmu uti

valdību. Impulsu deva nelaimīgais krievu japāņu karš, bet

spēku — jau sen pieaugošā alka pēc labākas valsts sa-

tversmes, brīvākas sabiedriskas dzīves.

Ja revolūcija apstātos pie 1905. gada 17. oktobra ma-

nifesta un tā politiskajos rāmjos konservētos, tad, domājams,

Krievijas valsts dzīve nostiprinātos ūz jauniem pamatiem.
Krasi kreisās grupas un partijas tomēr deklarēja tālāku

revolūcijas gaitu, uzstādīja jaunas prasības. Tādā gadī-

jumā pilsoniskās grupas pakāpenīgi no turpmākās „revolū-

cijas taisīšanas" atstājās. Šis atkāpšanās process turpinājās
dažus gadus un lielā mērā atkarājās no kreiso partiju revo-

lūcijas turpināšanas gaitas — jo kreisie vairāk un asāk

piekopa revolucionāro gājienu, jo vairāk un vairāk pilsonis-

kās grupas no viņiem novērsās. Tādi revolūcionāru darbi,
kā ministru komitejas priekšnieka Stolipina nogalināšana,

trači Valsts domē v. t. t., pat kadetus 1) un progresistus sa-

baidīja un padarīja par revolūcijas pretiniekiem, bet agrāk

liberālie oktobristi jau sāka runāt, ka konstitucionālā iekārta

Krievijā vēl neesot dabiski izaugusi. Tādos apstākļos pie-

auga „īsto krievu ļaužu" drosme un spars, un viņi sāka

valdībai diktēt savas prasības. Saprotams, ka ķeizara gal-

mam nebija sevišķi jāaizrāda, ka tagad var revolūcijas laikā

dotās brīvības pakāpenīgi ņemt atpakaļ. Tā Krievijas 1905.

gada revolūcijas iekarojumus cara valdība vispāri draudēja

iznīcināt. Ja revolūcija nav vajadzīgā laikā un vietā apstā-

jusies, tad tauta un valsts neatvairāmi cieš kā politiski, tā

saimnieciski — vienalga, vai šos zaudējumus sagādā asā

reakcija, vai revolūcionāru uzvara.

Tūdaļ ar 1905. gada pirmām soda ekspedīcijām, tauta

sajuta, ka bez upuriem neiztiks. Ja 1905. gadā bija kādi

valdības vai paša ķeizara solījumi, tad katram varmācīgu

vēsturisku procesu pazinējam bija skaidrs, ka reakcija, uz-

a) Tā saucās krievu konstitucionāli-demokratiskā partija.
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varas gadījuma, agrāk deklarētos solījumus neturēs, bet

gan tos lauzīs.

Kā šis laušanas darbs gāja vispāri — nav šai darba ap-

lūkojams, bet Baltijas skolu politikā to tūdaļ rezdesim.

Ministru kabinets 1905. g. 10. maijā, starp citu dekla-

rēja, ka nevajaga skolu pataisīt par mākslīgas pārkrievoša-

nas ieroci, bet skolām vispirms jācenšas pēc izglītību veici-

nošiem mērķiem, pieskaņojoties vietējo iedzīvotāju vajadzī-

bām.1) Šo deklarāciju tā paša gada 18. maijā apstiprināja

ķeizars Nikolajs 11. Kā tad jūsmoja visas Krievijas' cittau-

tas! Ministru kabinets nolēmis, ķeizars apstiprinājis —

tad taču šis jautājums izšķirts galīgi, un visa skolu pārkrie-
vošanas politika beigusies. Lūk, viens revolucionārās kustī-

bas liels ieguvums.
Pašā revolūcijas laikā pie mums gāja vēl tālāk —

izstrādāja pavisam jaunas programas, pasludināja krievu

tautskolu inspektorus par atceltiem un skolas nodeva vie-

tējo pašvaldību vadībai. Tas jau daudziem izlikās par

pārāk tālejošu, apšaubāmu, bet augšminētais Ministru kabi-

neta lēmums gan par pilnīgi drošu. Gaidīja tikai tā izvei-

došanu un realizēšanu.

Tad nāca Sevišķās padomes skolu likumprojekta izstrā-

dāšana ģenerālgubernatora Mellera-Zakomeļska vadībā, un

šai likumprojektā pilnīgi atspoguļojās 1905. gada 10. maija
Ministru komitejas deklarācija, un, kā redzējām, šo likum-

projektu aplūkojot — nopietna cīņa vairs negāja starp lat-

viešiem un tautskolu direktoru A. Viļjevu, bet gan starp

latviešu un muižnieku pārstāvjiem — pārkrievotāji dažkārt

likās vairs nav nemaz bīstami. Tā arī šinī gadījumā revolū-

cijas laika ieguvums it kā bija spēkā. Bet tanī pašā laikā,

sakarā ar Valsts domes neveiksmēm, Pēterpilī pieauga arī

skolu politikā reakcija. Kad 1906. gada 27. aprīlī sanāca

pirmā Valsts dome, cerēja, ka tā nokārtos revolūcijas laika

X ) HeAb3H H3T> lIIKOAbI opyAi« HCKycTBeHHaro npoßeAeHiH

o6pycHTeAbHbixT> HaqaAi>, h mto yMe6Hbin 3aßeAeHi« aoajkhm npeJKAe Bcero

npecA-BAc-BaTb irßAb o6pa3oßaHin lOHoiuecTßa corAacHO noTpe6Ho-

CTHMTj M%CTHarO HaceAeHifl." IIpaBHTeAbCTBeHHbIH B'ECTHHK'b 1905. r.

JV? 135.

424



sarežģījumus, bet šo domi jau tā paša gada 8. jūlijā atlaida.

Pirmā Valsts dome krita tāpēc, ka reformās gribēja iet ļoti

tālu, pārvērtējot savu spēku. 1907. gada 20. februārī sanāca

otrā Valsts dome, bet arī tā paša gada 3. jūnijā tapa

atlaista un 1907. g. 1. novembrī sanāca trešā Valsts dome,
bet jau vēlēta pēc stipri sašaurināta vēlēšanu likuma. Par

šīm trim Valsts domēm jāsaka, ka proporcionāli tam, par

cik viņas pakāpenīgi kļuva mērenākas, pieauga valdības

un ķeizara galma reakcija, ko atbalstīja ievērojami iespai-

dīgas iedzīvotāju grupas. Labi saprotams, ka tādos apstākļos
arī valsts skolu politikā pieauga agrākās pārkrievošanas

politikas veicinātāju spēks, un vietējās cittautas, kas kādu

laiku un pat nevietā pārāk priecājās par Ļevšina darbību,

jau tapa domīgas.

Aplūkojot jau agrāk kurātora Ļevšina 1906. g. 9. ok-

tobrī izdotā rīkojuma strīdīgo norisi, apstājāmies pie 1910.

gadā 7. janvārī kurātora Prutčenko konfidenciālā raksta iz-

glītības ministram. Prutčenko lūdza ministra atļauju atcelt

Ļevšina cirkulāru. Šo lūgumu tad izglītības ministrs

Svarcs pagaidām atstāja pie sevis, jo bija pārāk neērti tanī

laikā, kad Valsts domē čakli strādāja pie jaunā tautskolu

likuma, kurā, kā redzējām, bija arī īpaši likumprojekti par

minoritātēm, aizsteigties Valsts domei priekšā un, pretēji

viņas lēmumiem, atcelt Ļevšina rīkojumu, kas bija akceptēts

minētā Valsts domes skolu komisijas likumprojektā. Bija

jānogaida, un to darīja arī kā Švarcs, tā arī viņa pēcnācējs

L. Kasso. Bet kad Valsts domes skolu likumprojekts „iegu-
lās" un bija sajūtams, ka tas par likumu nekļūs, 1) tad

izglītības ministrijas vadītāji ar Kasso priekšgalā, atkal

atminējās viņiem nepatīkamo Ļevšina rīkojumu.

Ka pārkrievotāji sagatavojās jaunam uzbrukumam mūsu

tautskolām, to jau pirms kurātora Prutčenko aiziešanas no

Rīgas mācības apgabala pauda vietējais valdības neoficiālis

preses orgāns „Rižskij Vestņik". 1913. g. 8. janvāra numurā

šī avīze bija iespiedusi ievadrakstu „Nacionālā audzināša-

x) Tas skaidri bija saprotams pēc Valsts padomes jau še pie-

minētā lēmuma.
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na",i) kurā teikts, ka Baltijas skolas, kas jau sākušas pie-

ņemt krievu iespaidus, ar 1905. gadu no jauna atkritušas no

šī virziena un cittautieši skolas sakot atkarot. Krievu kul-

tūras iespaids samazinājoties. Vajagot atgriezt kārtību un

principus, kādi še ierauti pirms revolūcijas. Katrai Krievijas
robežās esošai skolai vajagot audzināt krievu valstiskuma

sajūtu. — Tas bija skaidri teikts.

Tā pati avīze 1913. g. 7. numurā teicās zinot, ka val-

dība projektējot uz Baltijas guberņām sūtīt vairāk krievu

ierēdņus un kalpotājus, jo vietējās skolas nesagatavojot pie-

tiekošu skaitu krievu valodas pratējus. Krievu nedrošā rī-

cība — saka „Rižsk. Vestņ." — esot pastiprinājusi cittau-

tiešu nacionālo sparu (8. num.), jo kad valdība tagad gatavo-

joties no jauna „piespiest", cittautu pārstāvji brēcot un,

kas esot vēl ļaunāki, viņiem līdzi brēcot arī krievu liberāļi
(23. num.). Uz šo brēkšanu nevajagot klausīties, bet dot

Baltijas guberņām īstu krievu skolu (25. num.). Izskan jau
nemiers pat par kuratora Prutčenko rīcību, vai pareizāki
būs teikts — avīze jau zināja, ka uz Rīgu nāks jauns kurā-

tors. 2) Tā arī notika — Prutčenko iecēla par Pēterpils
mācības apgabala kurātoru, bet Rīgas mācības apgabalu
ministrs Kasso nodeva savam paziņam, Odesas mācības ap-

gabala kuratoram Ščerbakovam. Pēc tam jau „Rižsk. Vestņ."
centās Prutčenko reputācijai iekost stiprāki. 54. num. lasām:

Prutčenko aiziešanu no Baltijas neviens nenožēlojot —

ne vāci, ne krievi, kauču gan viņš vāciešiem esot devis

lielu brīvību viņu skolās. Neesot bijis pietiekoši stingrs:
Tanī pašā numurā ievadraksts: „Stingrība, pastāvība, no-

kurā aprāda, ka archibīskaps Platons, kņazs
Šachovskojs, Lavrovskis, Viļjevs — katrs savā laikā un

vietā bijuši noteikti vīri. Pēc tam nākuši citi laiki, šo vīru

1 ) „HaijioHaAbHoe BocnHTaHie."

2) Krievu laikraksti 1913. g. sākumā ziņoja, ka izglit. ministrs

Kasso atstāšot savu posteni un starp kandidātiem, kas tika minēti

izgl. min. postenim, bija ari Prutčenko. Vēlāk starp Kasso un Prut-

čenko norisinājās cīņa, kurā Kasso palika uzvarētājs. Abiem bija
stipri sakari ķeizara galmā.

3) ..TaepAOCTb, CTOHKOCTb H OIipeA'BAeHHOCTb."

426



stingrība un noteiktība nav turpināta. Prutčenkam vaja-

dzējis savu darbību sākt ar Ļevšina cirkulāra atcelšanu, bet

viņš to neesot darījis un nenoteiktība turpinājusies. l ) Tagad
centrālā valdība esot izšķīrusies 2) par stingru varu un šī

stingrā vara gaidāma arī Baltijas skolu kārtošanā. Šim

darbam izraudzīts jaunais kurātors (55. num.). Žēlojas gan,

ka izglītības ministrijas departamenta direktors neesot pie-

ņēmis šejienes kurātora posteni, bet viņam arī Pēterpilī
esot svarīgi uzdevumi. Ar redzamu nervozitāti „Rižsk. Vest."

šī paša gada 93. num. atstāsta Pēterpils laikrakstu apgalvo-

jumus, ka nupat ieceltais Pēterpils mācības apgabala kurā-

tors Prutčenko tikšot iecelts Kasso vietā, bet vēlāk apmieri-
nāti ziņo, ka šīs „baumas" neesot pamatotas — Kasso pa-

liekot savā amatā. Ka cittautiešiem ari no Prutčenko nekas

saudzīgs nebija gaidāms, to jau skaidri redzējām no viņa
1909. un 1910. g.g. rīcības, bet ka Kasso patiesi bija stin-

grākas" dabas vīrs — tas arī taisnība, un tāpēc arī Baltijas'

vietējie pārkrievotāji, kam vienmēr bija sakari ar Pēterpili,

jo tur taču izglītības ministrijā sēdēja A. Viļjevs, arī Kapus-

tina laikā Speškovs, — ļoti priecājās par Kasso palikšanu.

Kasso bija bagāts Besarabijas muižnieks, 3) jaunībā ļoti libe-

rāls, bet īpaši pēc 1905. gada revolūcijas pagriezies uz „īsto

krievu ļaužu pusi". Kad viņu iecēla ministra amatā, tā

laika pazīstamais reakcionārais Valsts domnieks Puriške-

vičs bija stipri neapmierināts un tūdaļ taisīja jaunajam izglī-

tības ministram opozīciju. Vēlāk, saprotams, šis pārpra-

tums izlīdzinājās.
Tādi bija vispārējie un vietējie apstākļi un pārkrievo-

J ) Kā Prutčenko izdarija spiedienu pret Ļevšina cirkulāru, to

jau aprādījām, bet Pēterpilī tad vēl nebija ..stingrības" un Prut-

čenko priekšlikums palika izgl. ministrijā guļam līdz ..stingrākam"

laikam.

2 ) Pēc tam, kad Valsts domes skolu likumprojekts tika no-

raidīts.

3 ) Ļevs Kasso dzimis 1865. g. 8. VI (v. st.) Besarabijā. Stu-

dējis Parīzē. Kādu laiku lasījis lekcijas arī Tērbatas universitātē

un sarakstījis „0630p,b ocT3eficKaro npaßa." Miris

1914. g. 26. XI (v. st.). Stāsta, ka Kasso noturējies ministra amatā

ar Rasputjina atbalstu, citādi Prutčenko būtu uzvarējis.
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tāju noskaņojums, kad Pēterpilī bija izšķīrušies par stin-

grāku" politiku. Bija vērojams, ka kauču gan Ļevšina cirku-

lārs vēl nebija atcelts, tautskolu inspektori jau to ignorēja

un prasīja no skolotājiem rēķināšanas mācības kārtošanu

krievu valodā, un revizijās tikai krieviski pārbaudīja rēķi-
nāšanas prasmi, sākot ar pirmo ziemu.

Ļevšina cirkulāra atcelšanu ievadīja šada ceļa:

Liepājas pilsētas valde bija projektējusi, sākot ar

,1913./14. m. g., atvērt divas jaunas elementārskolas —

vienu zēniem, otru meitenēm, bet abas latviešu bērniem

un tā, lai saskaņā ar Ļevšina rīkojumu, mācības divos pirmos

gados varētu kārtot latviešu valodā. Tā arī Liepājas pilsētas
domē nolēma un lūdza kurātora Ščerbakova atļauju.1) Kurā

tors2) šo lūgumu nosūtīja Kurzemes tautskolu direktoram

Momotam atsauksmei. Direktors Momots atbildēja, 3) ka

skolu atvēršana vēlama un nav arī iebildumu, ka šīs skolas

nodod latviešu bērniem un pirmos divos gados mācības

kārto latviešu valodā.4 )

1913. gada 14. jūnijā Rīgas pilsētas galva Bulmerings
iesniedza kuratoram līdzīgu rakstu — lūdza atļauju divu

latviešu un vienas krievu elementārskolas atvēršanai. Rak-

stu kurātors nosūtīja Vidzemes tautskolu direktoram Ruc-

kim, kas savukārt rakstu pāradresēja Rīgas II rajona taut-

skolu inspektoram Družinskim. Družinskis deva tauskolu

direktoram negatīvu atsauksmi — ieteikdams nepiekrist divu

latviešu elementārskolu atvēršanai, jo šo skolu rajonos dzī-

vojot arī citu tautu bērni un tāpēc mācībām še būtu jānotiek

krievu valodā.

1913. g. 11. jūlijā Ščerbakovs ar garāku rakstu lūdza

izglītības ministra padomu Liepājas un Rīgas pilsētas galvu

iesnitegumu lietā. Šinī rakstā Ščerbakovs arī atsaucās uz

bijušā kurātora Prutčenko konfidenciālo rakstu 1910. g.

1) Liepājas pilsētas galvas raksts 1913. g. 20. aprilī J\» 2719.

(Igaunijas valsts archivā.)

2) Kuratora raksts 1939. g. 3. maijā te 6737.

3) Raksts te 1985. 1913. g. 31. maijā.
4) Momots šādu atsauksmi devis, sazinoties ar tautskolu ins-

pektoru Vemberu.
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7. janvārī, kas esot palicis bez oficiālas atbildes un lūdza mi-

nistru dot norādījumus, vai atļaujams turpmāk pilsētas pirm-
mācības skolās mācības pirmos divos gados kārtot vietējās
valodās. 1)

1913. g. 20. augustā ar rakstu Nr. 348952) izglītības
ministra vietā atbildēja ministrijas padomes loceklis Pfaf-

fiuss un departamenta direktors A. Viļjevs.3 ) Šai rakstā

īsi pateikts, ka mācību valodas jautājumā stingri jāpieturas

pie likumu krājuma XI sējuma I daļas 3460 panta (1893. g.

izdev.) un 2. piezīmes pie šī paša panta (1906. g. turpinā-

jumā), pēc kura Baltijas guberņu mācības iestāžu visās

klasēs skolēnu mātes valodā kārtojamas ti-

cības mācība, garīgā dziedāšana un vietējās

valodas; aritmētikas mācīšana vienklasīgas

un pārējo pirmmācības skolu pirmās klasēs

bez valsts valodas var pielaist samēra ar vie-

tējo iedzīvotāju vajadzībām4) arī skolēnu

mātes valodas lietošanu.

Tāda bija izglītības ministrijas atbilde. Jākonstatē, ka

tā nav droša un noteikta, bet vienīgi visai neskaidrā un

strīdīgā 3640. panta konstatējums. Zīmīgi arī, ka šo pa-

skaidrojumu" nav parakstījis pats Kasso, bet gan visai ne-

nozīmīgais izglītības ministrijas padomnieks Pfaffiuss, aiz

kura gan stāvēja īstais šīs lietas kārotājs A. Viļjevs. s)

Tā kurātors Ščerbakovs iekļuva Ļevšina cirkulāra formāla

atcēlēja lomā. Un liktenīgi — kurātoru Prutčenko, kas

jau 1910. gada sākumā lūdza ministra atļauju atcelt šo

cirkulāru, 1913. gadā 18. februārī pārcēla tādā pat amatā

1 ) „rioHTHTb MeHfl pyKOBOAHIļļHMH pa3T>HCHeHiaMH, BO3MOJKHO AH BT>

6yAyuļeMT> pa3ptmaTb npenoAaßaHie bt> ropoACKMXb HaqaAbHbixT> yHHAH-

iuaxb PnaiCKaro yqe6rtaro oKpyra B-b nepßbie ABa roAa Ha mbcthwxi>

n3HKaxi>." Kuratora Ščerbakova raksts J\» 11550 glabājas (IVA.)

2) Ibid.

3) Raksts datēts ar 1913. g. 20. augustu X» 34895. (IVA.)
4) B-b cooTBBTCTBiH cb noTpe6HocTaMH MtcTHaro HaceAeHi».

5) Turpmāk še aplūkotā pieprasījumā Valsts domē šī rīkojuma

saturs tuvāk iztirzāts. īstais autors bijis A. Vijjevs, jo Kasso pa-

visam vāji pazinis Baltijas skolu darbību.
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uz Pēterpils mācības apgabalu, bet Ščerbakovam, kas patie-

sībā nemaz nebija kareiviskas dabas cilvēks, bet gan vairāk

ierēdnis — ne pavēlētājs un principiālu plānu gatavotājs,

tagad nācās uzņemties visai nepateicīgo pārkrievotāja uzde-

vumu.

1913. g. 27. augustā ar rīkojumu Nr. 15535 Ščerbakovs

paziņoja tautskolu direktoriem Pfaffiusa paskaidrojumu"

un sakarā ar to rakstīja: Paskaidroju, ka saskaņā ar atzīmēto

Izglītības ministrijas paskaidrojumu, bijušā Rīgas mācības

apgabala kurātora, valsts padomnieka Ļevšina 9. oktobrī

I<M)6. gadā ar Nr. 8649 dotais cirkulārs vairs nav spēkā.l)

Ščerbakovs paziņoja arī Rīgas un Liepājas galvām, ka lū-

gumus atvērt skolas, kurās pirmos divos gados būtu lat-

viešu mācības valoda, viņš nevarot ievērot.2)

Lai pareizi saprastu tā laika izglītības ministra Kasso

ieskatus par Krievijas cittautu skolām, jāatzīmē, ka jau 1913.

gada 5. jūnijā Kasso bija dabūjis ķeizara akceptu grozīt
1907. g. 1. novembrī3 ) izdotos noteikumus par cittautu

tautskolām Kazaņas, Orenburgas, Odesas, Kaukāzas, Va-

karsibirijas mācības apgabalos. Šie noteikumi gan formāli

neattiecās uz Rīgas mācības apgabalu, bet to faktiskais

saturs taču nevarēja arī mums iet secen, ko pierāda arī tas,

ka šos noteikumus izglītības ministrija piesūtījusi ~zināšan-
ai" arī Rīgas mācības apgabala kuratoram. 4) Paskaidro-

jumā pie jaunajiem, resp. pārgrozītiem noteikumiem Kasso

rakstīja: Piecu gadu piedzīvojumi rādot, ka 1907. g. 1.

nov. noteikumi, atjaujot plašu mātes valodas lietošanu cit-

tautu tautskolās, nav bijuši noderīgi, jo kavējuši krievu

valodas iemācīšanu. Tāda kārtība esot pretēja valsts inte-

resēm. Cittautu skolu uzdevums esot nevien zināšanu un

*) „C*IHTaiO 40AI"OMb lipHCOBOKyriHTb, MTO B"b BHfly BbiuienpHße-

ACHHai o pa3'bHCHeHiH MnHHCTepcTBa Hapo4Haro npocßßuzeHia, H34aHHbiS

ČKauiKMij noneHHTeAeMT> PmKCKaro y»ie6H. oKpyra, CTaTCKHM'b cob'Bthh-

KaMb AeßuiHHbiM'b, iļHpKyAapb 9. oimi6pfl 1906. rc-4a 3a te 8649. Tepaerb

CHAy.
"

2) Raksts Rīgas p. galvām 1913. g. 27. VIII H 15587, bet

Liepājas — tanī pašā dienā te 15569. (IVA.)
3) Par tiem jau runājām.
4) „IjHpKyA«pw" 1913. g. 293. lpp.
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māku došana skolēniem, bet augošās jaunatnes pie-
kausēšana kopējai tēvijai. Tamdēļ krievu va-

lodas iemācīšana atzīstama par neatvairāmu

vajadzību. Sakarā ar to grozīts pieminēto noteikumu 4.

pants tādā ziņā, ka tikai tanī gadījumā, ja pirmos
divos gados nav iespējams mācības kārtot

krievu valodā, tās var notikt mātes valodā.

Ja revizori (tautskolu inspektori A. V.) atzīst, ka mācības

var kārtot krievu valodā jau agrāk kā pēc diviem gadiem,
tad tas arī jādarot.

Skaidri saprotams, ka pēc šāda izglītības ministra pa-

skaidrojuma attiecīgiem tautskolu inspektoriem vajadzē-

ja saprast, kas darāms. Tāpat vajadzēja arī kuratoram

Ščerbakovam saprast, kādā virzienā viņam jārīkojas. Kā

redzējām, viņš to arī darīja.

Kad pret 27. augustā izdoto cirkulāru sacēlās liela

pretestība, sākās polemika vietējā un arī Pēterpils libe-

rālā prese, pagastu un pilsētu pašvaldības sāka protestēt,

Ščerbakovs, redzams, visai nopietni sabaidījās. 1913. g.

7. oktobrī viņš rakstīja ministram Kasso vēstuli, 1) kurā iz-

teica savas bēdas un uztraukumu. Viņš gan esot atcēlis

Ļevšina cirkulāru, bet esot sacēlusies liela vētra un viņam

klājoties smagi. „Es lieku visu cerību (upovaņije) uz jūsu

spēcīgo atbalstu" — saka Ščerbakovs. Šai vēstulē Ščer-

bakovs tomēr pieķeras arī „lielai" politikai. Latvieši un

igauņi, lūk, pēdējā laikā esot palikuši agresīvi un tāpēc tā

pieķērušies Ļevšina cirkulāram. Vietējie vācieši, kas no-

jaušot latviešu un igauņu īpašos centienus, gan redzot, ka

šīs tautas novēršas arī no viņiem, — tomēr esot apmieri-

nāti, ka tās nepieslienas arī krieviem. Esot skaidrs, ka

latvieši un igauņi sadarbojoties ar krieviem par tik, par

cik krievi palīdzot nospiest vācu iespaidu; viņi gaidot tikai

laiku, kad tiem spēks pieaugs.

Visa vēstule izdveš šejienes augstā skolu administra-

tora rūpes, bažas, pat bailes — kas tik nu būs, ar ko viss

tracis beigsies? Varam iedomāties cik Ščerbakovs bija ap-

Vēstules oriģināluzmetums glabājas Igaunijas valsts archivā,

noraksts manā krājumā. A. V.
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mierināts, kad saņēma 1913. g. 26. oktobrī ministra Kasso

personīgi rakstīto vēstuli, kurā ministrs paziņoja, ka at-

zīstot kurātora rīkojumu par pareizu. l) Bet ko tad gan

Kasso varēja citu rakstīt? Ne jau Ščerbakovs bija Ļevšina

cirkulāra atcelšanas iniciators, bet gan izglītības ministrijas

vadītāji — Kasso un A. Viļjevs. Nesaprotamas liekas Ščer-

bokova bailes par viņa rīkojuma sekām, jo pēc Kasso 14.

jūnijā dotā rīkojuma par cittautu tautskolām vispāri, kam

bija piekritis arī ķeizars, taču šinī jautājumā pamatlīnijas

bija nospraustas. Tomēr bija viena iestāde — Valsts dome,

no kuras daudz vai maz tomēr baidījās visi administratori.

Ko teiks Valsts dome? Lūk, bažu pamats. Bez tam, nebija
taču paklausīgam ierēdnim, kāds faktiski bija Ščerbakovs,

patīkami noklausīties, ka viņu vazā pa visām avīzēm, lād

visos kaktos un pie tam ne jau viņš īstais vainīgais —

viņš taču darījis, ko priekšniecība pavēlējusi.
Un notika taču tā: izglītības ministrijas paskaidro-

jums" un Ščerbakova 27. augustā dotais rīkojums par Ļev-
šina cirkulāra atcelšanu deva visai labu iemeslu mūsu sa-

biedrībai un presei pacelt tautas apziņu, ka jābūt nomodā

par savas jaunatnes audzināšanu un nacionālu pasargāšanu

no atjaunotās pārkrievošanas centieniem. Līdz ar to radās

izdevība iepazīstināt arī krievu liberālo inteliģenci ar pār-

krievinātāju nelikumīgo un dažkārt brutālo uzmācību lat-

viešu spirgtiem kulturāliem centieniem. Tagad vēsturiskā

perspektīvē saskatāms, ka Kasso - Ščerbakova rīkojums
faktiski nevis apturēja, bet gan sekmēja mūsu nacionālās

apziņas stiprināšanu un augšanu. Tas redzams no šiem

rīkojumiem sekojošiem notikumiem, pie kuriem tādēļ tuvāk

jāpakavējas.

Jau tad, kad krievu laikraksti un žurnāli ziņoja par

Kasso parakstītiem jauniem noteikumiem (1913. g. 14. jū-

nijā) Kazaņas, Odesas ū. t. t. mācības apgabalu cittautu

skolām, arī latviešu prese reaģēja pret šo „jauno kursu"

skolu politikā. „Latvija" ievietoja garāku rakstu „Mātes
valoda un valsts politika": 2)

x ) Kasso vēstule glabājas IVA.

2) 1913. g. 10. aug. num.
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„Pašlaik nāk uztraucošas ziņas par mātes valodas tie-

sību aprobežošanu cittautu pirmmācības skolās. Mēs jau

gan vairākkārt esam pārdzīvojuši un pacietuši nevērīgo iz-

turēšanos pret mūsu tautas valodu; mēs arī esam dzir-

dējuši valdības solījumus (Ministru komitejas lēmums

1905. gada 10. maijā)l) uz priekšu mātes valodai skolās

ierādīt cienīgu vietu, — bet tas viss neko nav līdzējis.
No pedagoģiskā viedokļa raugoties, nevar būt nekādu

šaubu par mātes valodas nepieciešamību pirmmācības sko-

lās, un šinī ziņā pat niknākie mātes valodas pretinieki

nevarēs uzrādīt kauču vienu nopietnu pedagoģisku rakstu,

kas neatzītu mātes valodas lielo audzināšanas uzdevumu.

Bet ja mēs aplūkojam tos daudzos cirkulārus, kas izdoti

pret mātes valodu sevišķi un pret cittautībnieku skolām

vispāri, tad tur ari nemaz neatrodam, ka šie cirkulāri

būtu dibināti uz pedagoģiskiem pamatiem. Dažreiz ar

diezgan atzīstamu vaļsirdību, mūsu skolu inspektori un

direktori pastāsta savus antipedagoģiskus nolūkus, — viņi

atzīst, ka vairāk jāievēro ~krievu ideāli", nekā pedago-

ģiski principi. Un kā viņi priecājas, kad mana kauču ēnu

no „krievu ideāliem"! Kā savā laikā raksturīgu grāb-

stīšanos pēc ideāliem" varētu še atzīmēt kādu

vietu no tautskolu inspektoru lēmumu protokola. 2) Tur

lasām šādu paziņojumu: „Izpildot tautskolu inspektoru sa-

pulces iepriekšējo lēmumu, 1912. g. tika sarīkoti Cēsu

apriņķa tautskolotāju ģimnastikas kursi, kas krievu izglītī-

bas (!) izplatīšanas ziņā deva sevišķi labus panākumus".

Brīnāmies, kā gan ģimnastikas kursi varēja tik tei-

cami veicināt „krievu izglītības" lietu. Bet lasot ziņojumu

tālāk, atrodam arī atbildi, kuru viņas zīmīguma dēļ še

nodrukājam:

„Jo šie kursi nevien 62 pirmmācības skolotājus ie-

pazīstināja ar ģimnastikas pasniegšanu, iedvesa skolotājos

sevišķu aizgrābtību, pamodinādami viņos attiecīgās jūtas,

ar kurām izskaidrojams tas patīkamais notikums, ka 47

*) Par ko jau runājām agrāk.

2) Domāta Vidzemes direkcijas t. inspektoru konference

1913. g. 18.—20 aprīlim, par ko jau runājām.
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skolotāji no kursu dalībniekiem, tūdaļ pēc kursu beigša-

nas devās ekskursijā uz Krievijas sirdi — Maskavu, lai

iepazītos ar viņas skaistumiem un vēsturiskiem piemi-

nekļiem".1)

Inspektori domā, ka viņi, raidīdami 47 tautskolotājus

uz Maskavu, devuši skolotājiem iemeslu iemīlēt šo cienī-

jamo veoo Krievijas svētumu vietu, — bet vai inspektori

mums ticēs, kad mēs apgalvosim, ka kāds no minētiem

Maskavas ekskursanttiem mums teica apmēram šā: „Mas-

kavā mēs, varbūt, būtu daudz ko redzējuši, ja būtu brau-

kuši, tā sacīt, uz savu roku, bet mūsu ekskursijai bija

oficijāls raksturs, un ar to daudz kas izskaidrojams". Ja

še no inspektoru puses nava liekuļošana augstāko ~činu"

priekšā, tad tā ir tiešām bēdīga pašapmānīšanās, un jo

stiprāki inspektori tic savai ēnu politikai, jo vairāk jācieš

mūsu tautskolai un neapskaužamā stāvoklī nostādītiem taut-

skolotājiem.

Valdība, tāpat kā inspektori, aizmirst vienīgi pareizo

pedagoģisko principu un dzenas pēc krievu politikas iedo-

mātiem ideāliem. No augšminētā inspektoru ziņojuma
skaidri redzams, ka ne ģimnastika tas galvenais, bet gan

braucieni uz Maskavu pēc ~krievu sajūsmas". Skolu valde,

aprobežodama mātes valodas tiesības, domā sasniegt kā-

dus sevišķus valsts stiprināšanas mērķus, apgalvodama,

ka mātes valoda kavējot valsts (krievu) valodas iemācī-

šanos. Valdības viri šinī gadījumā arī nemaz nerunā par

pedagoģiskiem principiem, bet saka vienkārši, ka valsts

intereses to prasot. Mēs aizrādījām, ka inspektori stipri
vīlušies ar saviem ģimnastikas kursiem, domādami ar tiem

sasniegt ~krievu ideālus", un tas pats jāaizrāda arī tiem,

kas domā ar mūsu mātes valodas aprobežošanu sasniegt

„krievu ideālus", — tuvināt mūsu tautu lielai krievu tau-

tai. Vai gan apspiežot kādas tautas visnepieciešamāko kul-

tūras ieroci — valodu — var cerēt uz dzīvāku saišu nodi-

bināšanu starp divām tautām? Vai ir tāds vēsturisks fakts,

ar kuru varētu šo eksperimentu attaisnot. Mēs gan esam

0 Tā bija rakstījis tautskolu direktors Ruckis.
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mācījušies: „Jo vairāk viņus apspieda, jo vairāk viņi vai-

rojas". Pārkrievošanas uzvi'lnis pagājušā g. s. 90. gados

jau mūsu tautā ieaudzināja valdībai pavisam nenoderīgo

sajūtu pret krievu tautskolu inspektoriem un pārkrievoša-
nas politiku; to apzīmējām nevien mēs, bet to atzina arī

ministru komiteja. Kad runā par jauniem spaidiem mātes

valodas mācīšanā — it kā kad mēs negribētu ņemt da-

lību Krievijas valsts dzīvē, it kā gribētu no viņas atsve-

šināties, — bet valdības vīri mūs grib no tās

atsvešina t".

Tā rakstīja latviešu avīze pirms Ščerbakova, resp. iz-

glītības ministrijas jaunā uzbrukuma mūsu tautskolai. Še

rakstītais patiesi varēja noderēt kā padoms „krievu vī-

riem", bet, ja viņi tam gāja secen, tad latviešu skolotāji

taču to nedarīja — viņi šī raksta saturu nesa savās sirdīs

un piepildīja ari darbos. Inspektoru „krievu ideāli" ne-

bija latviešu skolotāju ideāli, un jo vairāk mums gribēja

uzspiest „īsto krievu ļaužu ideālus", jo vairāk turējām

savus svētus. Tā krievu inspektori un direktori panāca

ne to, ko gribēja, bet pavisam pretējo.

Kad Ščerbakova cirkulārs jau kļuva zināms,1) otra lie-

lākā latviešu avīze „Dimtenes Vēstnesis" rakstīja: 2) piekt-

dien kļuva zināms jaunais rīkojums pirmmācības skolu lie-

tās: nekrievu bērniem atkal pavēlēts, tūliņ no pirmās die-

nas sākot, visus priekšmetus, izņemot mātes valodu un

ticības mācību, mācīt krievu valodā. Ar to mēs atgrieža-

mies atpakaļ pie tās pašas kārtības, kāda pie mums val-

dīja līdz 1906. gada oktobrim, kuru toreiz atcēla kurātors

Ļevšins, un kuru tā pēcnācējs, bet tagadējā kurātora priekš-

gājējs Prutčenko, atzina par iespējamu paturēt. 3 ) Laiki

l ) Daži tautskolu inspektori šo cirkulāru visai kautrīgi izsūtīja
skolām ar lielu nokavēšanos.

-) 1913. g. 213. num.

3 ) Tanī laikā, saprotams, nevienam latvietim nebija zināms,

ka Prutčenko jau 1909. gadā bija ierosinājis Ļevšina cirkulāra atcel-

šanu, bet tam tad nepiekrita izglītības ministrija. Tā atklātībā pa-

lika iespaids, ka Prutčenko nav bijis pret šo cirkurālu, un viņu

1913. g. sākumā no Rīgas mācības apgabala aizvadīja bez rūgtuma

jūtām. Ščerbakovu, kas patiesībā nebija tik daudz vainīgs pie ši

cirkulāra atcelšanas kā Prutčenko, tanī laikā uzlūkoja par īsto vai-

ninieku.
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atkal grozījušies un likuma pants, kas visu laiku tomēr

pastāvējis tas pats, dabūjis atkal citādu iztulkojumu. Vis-

pār jaunā rīkojuma izdevēji diezin vai maz būs spējīgi

nodot kādu spriedumu par to, vai nekrievu bērnu mācī-

šana ar krievu valodas palīdzību, no pirmās dienas sākot,

ir sekmīgāka, nekā kad lieto mātes valodu. Minētai pavēlei
bez šaubām varējuši būt tikai politiski nolūki, kam ar

tautas apgaismošanu nav nekā kopēja. Tagad jau vis-

pār dzīvojam reakcijas laikmetā, kurā Krievijas nekrievu

tautu pilsoņi stāv krievu patriotu acīs zemu. Tie par

katru cenu raugāmi pārkrievot, jo drīzāk, jo labāk. Arī

nolemtai mātes valodas aprobežošanai jānoder par lī-

dzekli šim nolūkam. Vai tas patiesi ko palīdzēs, par to

ļoti jāšaubās. Nekāda mīlestība nav uzspiežama, un arī

jaunais rīkojums būs tikai par kavēkli latviešu tieksmei

tuvoties krievu kultūrai un mākslai. Kā lai augošā jau-

natne arī dabūtu īsto jēgu par krievu valodu un litera-

tūru, ja ar šaursirdīgiem un nepedagoģiskiem priekšrak-
stiem tai taisni atņem iespēju īsajā skolas laikā iemācī-

ties mātes valodu; galvā bez saprašanas iekaltie vokābuļi

ilgi tur nemēdz palikt. Jādomā, ka vietējā sabiedrība,

savas jaunās paaudzes apdraudētās nākotnes dēļ, gādās par

to, ka augšējais atzinums tiks atgādināts tām iestādēm,

kam nodota mūsu audzināšanas iestāžu pārziņa, un rīko-

jums kā nelikumīgs tiks atcelts".

Trešā latviešu avīze — „Jaunā Dienas Lapa" — at-

sauksmē par jauno pārkrievošanas uzplūdumu rakstā pār-

krievotāji un krievu kultūra" sprieda: l) „Nav paredzamas

Latvijā itin nekādas sekmes jaunākā tipa pārkrievotājiem,
kurus vārdā saukt nav vajadzīgs. Ar varas un spaidu līdzek-

ļiem pārtautot var tikai barbarus. Civilizētai tautai šie

spaidi tikai pamudina tautisko apziņu un uzmudina garī-

gās, kulturālās patstāvības aizsargāšanās dziņu". Tālāk

avīze raksta, ka latviešiem nevajagot tomēr novērsties no

krievu demokrātijas un piegriezties vāciešiem. Varot viegli
rasties maldīgs ieskats, ka krievu tauta latviešiem vispāri

l ) 1914. g. 40. num.



nelabvēlīgāka nekā vācu. Starp divām lielām kultūrām

stāvošiem mums atkal varot uzmākties jautājums — vai

labāk nepiegriezties vācu kultūrai, vai tajā nav vairāk humā-

nisma tendences un vai tā tāpēc vien jau nav tolerantāka

pret mazām tautām un vērtīgāka. Par kādu pārvācošanu

neesot ko baidīties, tāpat kā neesot ko baidīties no pār-

krievošanas. Tikai nopietni esot jāpārdomā, kurai kultūrai

turpmāk vairāk piegriezties. Pazīstama lieta esot, ar kādu

augstprātību vācieši noskatoties uz krieviem, ar kādu ni-

cināšanu runājot par krievu kultūru. Uzpūtībā un iedo-

mībā vācieti laikam vēl neviens neesot pārspējis. Tais-

nība — vāciešiem esot Kants, Ģēte, Markss —uz viņiem
vācieši varot būt lepni. Bet vācu kultūra tagad esot tiktālu

birģeliļzējusies, ka varot runāt par panīkšanu, mazākais

par panīkuma sākšanos. Valdošās šķiras saņemot visus

spēkus kopā, lai izsargātos pret organizēto strādniecību.

Latviešu demokrātija varot mācīties no vācu organizētās
strādniecības disciplīnu un taktiku, bet šķiras apziņas dzi-

ļumā un idejiskā spēkā slavenā vācu sociāldemokrātija lat-

viešu apzinīgai strādniecībai maz ko vairs varot sniegt.

Pašas vācu sociāldemokrātijas vadoņi atzīstoties, ka tu-

roties pie sociāldemokrātijas mazāk aiz idejiskas pārliecī-

bas nekā vienkārša politiska aprēķina dēļ. Lielāks ierosi-

nājuma spēks nākot no krievu demokrātijas. Ja esot jā-

izvēlas — krievu vai vācu kultūru, tad bez stomīšanās

jāpiekritot krievu".

„Jaunā Dienas Lapa", kā redzams, pārkrievošanas jau-

tājumam piegāja no sava īpatnēja viedokļa, bet jākonstatē,

ka arī mūsu kreisā avīze diskutējamā jautājumā bija

nostājusies uz pareiza viedokļa. Cīņā pret pārkrievotājiem

bija noderīgi izmantot krievu liberālo, demokrātisko inte-

liģenci un presi. Draudzēties ar vāciešiem tad nebija ne

politiski, ne taktiski ieteicams.

Šos citējumos no mūsu tā laika lielākajiem laikrak-

stiem atspoguļojas latviešu inteliģences izturēšanās pret

Ščerbakova cirkulāru. Še atzīmētie raksti, saprotams, ne-

bija vienīgie — tiem sekoja vairāki citi un visi bija spara
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un drosmes pilni, visi aicināja tautu un musu skolotājus

droši stāvēt par mūsu tautskolas nacionālām vērtībām.

Tā bija presē, bet kā izturējās sabiedrība, īpaši musu

pašvaldības?

Vispirms jāatzīmē, ka Rīgas un Liepājas pilsētas gal-

vas Ščerbakova rīkojumu, neatļaut ierosināto skolu atvēr-

šanu ar latviešu mācības valodu divos pirmos gados, pār-

sūdzēja izglītības ministram. Panākumu, saprotams, ne-

bija, jo faktiski taču pats Kasso bija devis paskaidro-

jumu" ščerbakovam šīs skolas tādā veidā neatļaut. Bet

bija šinī gadījumā apspriedes pilsētu domēs, un arī še

pārkrievotājiem nācās dzirdēt nepatīkamus vārdus. 1) Rī-

gas pilsētas domes sēde 1913. g. 7. oktobrī, 2) kad pēc

pilsētas galvas ierosinājuma apsprieda tik akūto mātes va-

lodas jautājumu, bija sevišķi dzīva, pat neparasti asa. Sēdē

kā domnieks piedalījās arī viens aktīvs pārkrievotājs —

Vidzemes tautskolu direktors P. Ruckis, kas centās Ščer-

bakova cirkulāru aizstāvēt un attaisnot, bet par to viņam

gan kā domniekam, gan kā tautskolu direktoram nācās

dzirdēt visai nepatīkamas un asas piezīmes. Dome ar 57

pret 11 (krievu) balsīm atzina pilsētas galvas Bulmeringa
rīcību par pareizu (minētās pārsūdzības lietā) un uzdeva

viņam arī turpmāk rūpēties par mātes valodas aizstāvē-

šanu tautskolās. P. Ruckis savukārt iesniedza pie domes

temuma savu īpašu atzinumu, ko parakstīja arī citi krievu

domnieki. Sakarā ar šo domes lēmumu parādījās vairāki

spilgti raksti latviešu, vācu un krievu presē.3) Gandrīz

visa liberālā krievu prese aizstāvēja mātes valodas tiesī-

bas. Pat krievu avīze „Rižskaja Misļ" nostājās pret jauno

pārkrievošanas kursu, aprādīdama, ka valodas spaidi radī-

šot tikai jaunu neapmierinātību, un kamdēļ to vajagot

darīt. 4)

!) Skat. „Dzimt. Vēst." 1913. g. 232. num., „Jaunā Dienas

Lapa" 1913. g. 233. num., ..PHJKCKifi Bbcth." 1913. g. 230. num.

2 ) Protokola oriģināls Rīgas vēsturiskā archivā.

3 ) Arī Liepājas pilsētas domē bija līdzīgas debates „Dzimt.

Vēstn." 1914. g. 16. IV.

4) „PHJKCKaH MbICAb" 1913. g. & 1840.
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Sakustējās arī vai visu pagastu valdes un vietnieku

pulki. Pieņēma lēmumus lugt augstākās instances atcelt

Ščerbakova cirkulāru un atļaut pirmos divos gados mācīt

mātes valodā. Gandrīz visās latviešu avīzēs 1913. g. bei-

gās atrodam ļoti daudzu pagastu vietnieku pulku lēmumuļs,

kas atklāti nosoda atjaunotos pārkrievošanas nodomus.

Varēja jau oficiāli šos lēmumus neievērot, bet nepatīkams

pārkrievinātājiem bija tas noskaņojums, kas gāja pa visu

musu zemi. Šoreiz taču runāja visa tauta: pilsoņi, inteli-

ģence, zemnieki un arī strādnieki. Sakarā ar to Ščerba-

kovs 1913. g. 17. decembrī rakstīja Baltijas guberņu gu-

bernatoriem, 1) aizrādīdams, ka pagastu vietnieku pulkiem
nav likumīga tiesība iejaukties skolu administrācijas rīko-

jumu izpildīšanā. Kurzemes guberņas zemnieku lietu ko-

misija 1914. gada 5. februārī tad arī nolēma uzdot zem-

nieku lietu komisāriem atcelt visus pagastu pārstāvju lē-

mumus, kas vērsti pret mācības apgabala valdes rīko-

jumiem,)2 un noliegt pagastu vietnieku pulkiem turpmāk

iesniegt arī lūgumus atļaut skolās pirmos divos gados

mācīt mātes valodā. Šāds aizliegums nelīdzēja, bet gan

kaitēja kā Ščerbakova reputācijai, tā arī vispāri pārkrie-

vošanas politikai. Pagastu pārstāvji, īpaši tie, kas jutās

neatkarīgi no krievu administrācijas, sāka sūtīt sūdzības

un informāciju Valsts domes deputātiem,3) bet latviešu

prese labprāt šādus gadījumus reģistrēja savās slejās un

tā uzturēja vispārējo opozicionālo noskaņojumu.

Par Ščerbakova izturēšanos vēl jāaizrāda, ka viņš cir-

kulāra dēļ sākumā bija tā satraukts, ka kādā sarunā ar

~Rižskij Misļ" līdzstrādnieku4) izteicās, ka viņš arī esot

mātes valodas draugs. Lūk, ko teicis Ščerbakovs: pirm-

kārt, nav nodomāts atcelt mācīšanu mātes valodā lauku

tautskolās, otrkārt, es personīgi neesmu vainojams' par

Izglītības ministrijas rīkojumu un vienmēr esmu atzinis

l
) Raksts atrodas Igaunijas valsts archivā Ščerbakova papīros.

-) Kurzemes guberņas zemniekulietu komisijas lēmums iespiests

PHJKCKift Bbcthhktj" 1914. g. 44. num.

:! ) Skat. „Dzimt. Vēstn." 1913. g. 12. dcc.

4) „Ph)kck. MwcAb" 1913. g. 16. sept. num.

439



440

mātes valodas pabalsta derīgumu cittautu skolās. 1) Bet

tikai divas nedēļas vēlāk Ščerbakovs kādā otrā sarunā ar

tās pašas avīzes līdzstrādnieku jau runāja pavisam citā-

di: ~3640. pantā teikts, ka, raugoties kā ērtāk, pielaižams

lauku tautskolās mācīt mātes valodā. Es nenoliedzu, ka

mācību ērtības labā kā palīglīdzeklis noderīga mātes va-

loda. Par kādu ērtību runā 3640. pants? Saprotams, par

valsts skolas un valsts valodas ērtību. Tā domā Izglītības

ministrija un tā domāju arī es.
2 ) Un tālāk kurātors saka,

ka astoņus gadus esot pārkāpts likums, bet pieļaut šo

likuma pārkāpšanas turpināšanu — to viņš vairs nevarot.

Tā tad Ščerbakovs te atklāti apgalvo, ka Ļevšins ar savu

cirkulāru pārkāpis likumu.

Divu nedēļu laikā Ščerbakovs bija mainījis savu vie-

dokli: 16. septembrī viņš apgalvoja, ka neesot atcelts rī-

kojums par mātes valodu lauku tautskolās — tā tad Ļev-

šina cirkulārs šīm skolām paliek spēkā; 30. septembrī pa-

sacīja, ka viss Ļevšina cirkulārs nelikumīgs, un arī lauku

skolās mātes valoda pielaižama tikai kā palīglīdzeklis. Re-

dzams, Ščerbakovs bija no Pēterpils dabūjis norādījumus un

tagad runāja „noteiktāku valodu".

Jau atzīmējām, ka Ščerbakovs pats nebija stingra rak-

stura cilvēks, bet kā uzticams ierēdnis uzklausījās, ko grib

priekšniecība. Izglītības ministrs Kasso un depart. direk-

tors A. Viļjevs gribēja atcelt Ļevšina cirkulāru un ar to

kuratoram pietika. Ja ari viņš, kā pats 16. septembrī saka,

pie cirkulāra ~ņe pri oom", bet kad priekšniecība pavēl,

4) „B° nepßWX'b, HHKaKOH OTMBHM npenOAOßamfl Ha pOJS.HOM'b H3MKB

bt> ceAbcKHxt> yMHAHiijax'b He npeAnoAoraeTca, a bo BTopbix,b,

a ahmho bi> pacnopojKeHiH MHHHCTepCTBa Hap. npocß-kujeHia He npn MeMb.

H AHMHO BCerAa npH3HaBaATb nOAb3y H3blKa MaTepH Bb HHOpOAHeCKHXI»

uiKOAax"b, KaKT> noACo6Haro."
a
) Ibid. 1913. g. 30. sept. num.

2) „B'b cTaTbe 3640 roßopHTca, mto cMOTpa no y4o6cTßy Aonyc-

KaeTCH B-b ceAbcKHX-b uiKOAaxb npenoAaßaHie Ha pGAHOM* h3wkb. 51 hh-

ckoako h He oTpHijaio, mto aah yAo6cTBa nOAe3CH'b aSbIKTi MaTepn KaK-b

cnoMoraTeAbHbifi. O KaKOMii yAo6cTBt roßopHTca Bb 3640 CTaTbfe ? Ilo-

hhtho o6t> yAo6cTB'B rocyAapcTßeHHOH uiKOAbi, rocyAapcTßeHHaro H3WKa,

rocyAapcTßeHHocTH ! TaKT> AyMaerb MHHHCTepcTBo Hap. npocßtujeHia,

T3KT) AyMaK) H fl!"



tad „rad staraķsa". Tomēr ar savām divējādām informā-

cijām Ščerbakovs nokļuva nepatīkamā situācijā: viņam at-

klāti pārmeta divkosību un no tā secināja, ka kurātora vār-

diem vairs nevarot ticēt. Kad tādos apstākļos Ščerbakovam

uzbruka no visām pusēm, izglītības ministrs Kasso publi-

cēja ~Novoje Vrem." 1913. g. 15. novembra numurā savu

„paskaidrojumu", kurā nostājās kā Ščerbakova rīkojuma

aizstāvis. Šai rīkojumā esot pilnīgi pareizi „atstāstīts'" pa-

stāvošā likuma 3640. pants, un kurātors neprasot neko

tādu, kas ar likumu nesaskanētu — viņa cirkulārs esot

pilnīgi korekts. Kā ar jau agrāk pieminēto personīgo

vēstuli, tā ar šo paskaidrojumu l) Kasso noteikti atbalstīja

savu augsto ierēdni un līdz ar to uzņēmās arī atbildību par

viņa rīkojuma sekām.

Metās Ščerbakovu aizstāvēt arī Vidzemes tautskolu di-

rektors P. Ruckis, kas tagad gribēja staigāt agrākā še-

jienes direktora A. Viļjeva pēdās un ar mātes valodas ap-

spiešanu taisīt arī savu karjeru.

1913. g. 17. sept. „Rižskaja Misļ" numurā iespiesta
Rucka saruna ar šīs avīzes līdzstrādnieku Ivinu, kurā di-

rektors „paskaidroja" to pašu 3640. pantu, bet savā moti-

vācijā aizskāra Rīgas pilsētas savienoto elementārskolu Tod-

lebena, tagad Kalpaka bulvārī 8. Šinī skolā, lūk, esot pie-

rādījies, kur novedot skolēnu dalīšana pēc tautībām —

latviešu skolēni nesveicinot krievu un vācu klašu skolo-

tājus. Skolas priekšnieks, pazīstamais pedagogs-rakst-

nieks Valdis-Zālītis šo uzbrukumu viņa vadītai skolai tūdaļ

atsita, nododot „Rižsk. Misļ" redakcijai atsaukumu, ka

Rucka apvainojums pavisam nav dibināts, jo tādu gadījumu

neviens šīs skolas skolotājs nav piedzīvojis, un nav arī dzir-

dējis, ka no ārpuses kāds par to būtu runājis vai sūdzē-

jies.)2 Šis atsaukums iespiests ,„Rižsk. Misļ" 1913. g. 12.

*) Pilnīgs Kasso paskaidrojums iespiests arī „Ph>kck. MwcAb"

1913. g. 16. nov. num. atstāstīts visos latviešu laikrakstos („Dzimt.
Vēstn." 1913. g. 266. num.).

l ) Paidagogu konferencē, kurā piedalījušies kā latviešu, tā

vācu un krievu tautības skolotāji, V. Zālītis uzstādījis par minēto

apvainojumu noteiktus jautājumus — vai patiesi kaut kur un kādā

varbūt nejaušā gadījumā nav notikusi skolotāju nesveicināšana. Ne-

viens skolotājs nav tādu gadījumu atminējies un vienprātīgi no-

lemts nosūtīt minētai avīzei kategorisku atsaukumu (Skat. V. Zālīša

„Skolas kroniku" 144. Ipp. Manuskripts manā krājumā.)
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oktobra num. Ruckis bija ķezā — jo apvainot lielu skolu

nekārtībās, kas šinī gadījumā bija tikai izdomātas, taut-

skolu direktoram pavisam bija nepiedodami, bet vēl slik-

tāki, ja ar šo nepatieso apvainojumu gribēja attaisnot ku-

rātora Ščerbakova cirkulāru. 1) ~Dzimt. Vēstnesis" 1913.

gada 14. oktobra numurā, aplūkojot šo notikumu, rakstīja:

„.

..atliek atzīt, ka „Rižsk. Misļ" 17. septembra numurā

pret latviešu bērniem un līdzi ar to pašiem skolotājiem

izteiktie pārmetumi ir nepatiesība un meli". (Pē-

dējie vārdi iespiesti ar trekniem burtiem). Ja tanī laikā

vislielākā un izplatītākā latviešu avīze apvainoja tautskolu

direktoru melu ziņu izplatīšanā, tam, likās, vajadzēja radīt

kādas konzekvences, piemēram, „Dzimt. Vēstn." nodošanu

prokuroram par augstas amata personas apvainošanu melu

ziņu paušanā. Ruckis tomēr smago apvainojumu nogremdēja

sevī ar to, ka „Rižsk. Misļ" 1913. g. 30. okt. numurā

ievietoja oficiāli ar tautskolu direktora parakstu paskaidroju-

mu, ka viņam bijis zināms, ka dažās pilsētas savienotās

skolās dažādu tautību skolēni sadalīti atsevišķos skolas stā-i

vos. Tas esot nepareizi. Viņš — direktors —starp_ citu

avīzes līdzstrādniekam esot teicis, ka dažās skolās (ne

vienīgi Todlebena bulvārī) bijuši gadījumi, ka skolēni (ne

tikai latvieši) nav aicinājuši svešus skolotājus. Tā kā

avīzes līdzstrādnieks Ivins pie šī Rucka paskaidrojuma neko

nepiebilda, tad Ruckis kaut kā attaisnojās, ka avīžnieks

viņu „pārpratis". Saprotams, ka avīzēs arī pēc šī paskaid-

rojuma nenorima pārrunas par „veiklā" direktora nego-

dīgu rīcību, bet V. Zālītis pārdzīvoja daudzas nemiera

dienas, jo viņa vadīto skolu tagad stingri „uzraudzīja".

Apstākļi uzlabojušies tikai pēc tam, kad direktora Rucka

māsa dabūjusi skolotājas vietu Zāiīša vadītā skolā. 2) Tad

tautskolu direktors arī pret V. Zālīti palicis iecietīgāks. 3)

*) Skolotājs E. Kriškāns man stāstīja, ka Rucka apmeklējums

nepaticis pat Ščerbakovam, kas par šo gadījumu teicis: „He xopomo,

AHpeKTopTj nepecTapaACH. A. V.

2) V. Zālīša „Skolas kronika" U9. lpp.
3) P. Rucki jau raksturojām arī agrāk. Nupat aplūkotais ga-

dījums nebija vienīgais, kad šis direktors atklāti samelojās un mokš-

ķojās.
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Par direktoru Rucki runājot jāatzīmē, ka viņš Ļev-
šina laikā pierakstījās kadetu partijā un šīs partijas uz-

devumā sastādīja arī kādu uzsaukumu, kas arī Rīgā iz-

platīts. Tanī aprādīts, ka cittautiešiem atļaujama pašno-

teikšanās kulturālos jautājumos, un mācības viņu bērniem

kārtojamas mātes valodā.1) Laiki bija grozījušies, Ruckis

pavisam aizmirsa savu agrāko ~pārliecību" un tagad cī-

tīgi stāvēja par pārkrievošanas politiku.

Ja tā savā pārliecībā un solījumos svārstījās kurā-

tors Ščerbakovs un direktors Ruckis, ko gan tad varēja

pārmest zemākiem ierēdņiem — tautskolu inspektoriem —

arī viņi vērīgi klausījās kādas vēsmas pūš no augšas. Tā

līdzīgi Ruckam Valmieras rajona inspektors Vitovskis

1913. g. 29. sept. oficiāli skolotāju konferencē par jauno

cirkulāru teicis: 2) ...Tādu rīkojumu, kāds dažās avīzēs

ziņots, viņš neesot devis, un tādēļ skolotāji varot mierīgi

turpināt darbus parastā gaitā. Šo ziņojumu skolotāti uz-

ņēmuši ar lielu sajūsmu un „pērkoņdimdošiem" aplau-
siem. Vitovskis pie tam piezīmējis, ka viņš esot skolotāju

draugs un aizstāvis un, ja nebūšot iespējams strādāt pēc

sirds apziņas, viņš atstāšot savu vietu". Tomēr drīz tapa

zināms, ka arī Vitovskis bija savu paskaidrojumu un ap-

ņemšanos radikāli grozījis. Tāpat tas notika ar dažiem ci-

tiem skolu administratoriem.

Izglītības ministrs Kasso šinī laikā bija ieguvis augstā-

kās sfērās tik stipru uzticību, ka pat iespaidīgais Pēter-

pils mācības apgabala kurātors Prutčenko, kas kādu laiku

figurēja kandidātos ministra postenim, krita pie Kasso ne-

žēlastībā, bija spiests atstāt kurātora posteni 3) un noiet no

~lielās karjeras" ceļa.

Sekojot cīņas turpinājumam ap Ščerbakova cirkulāru,

jāapstājas arī pie tanī laikā žirgtākās un rosīgākās lat-

a) Par šo Rucka darbību sīkāki rakstīts «Dzimt. Vēst."

1913. g. 227. num.

2 ) Tā atreferēts „Dzimt. Vēstn." 1913. g. 231. num.

x) Par šo konfliktu tad atklāti rakstīja krievu liberālā presē,

un ari „Dzimt. Vēst." 1914. g. 73. num. tam veltīja ievadrakstu:

„Kaso un Prutčenko".
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viešu organizācijas — Latviešu izglītības biedrības iesnie-

guma kuratoram Ščerbakovam. 1) Biedrība uzdeva Arv.

Bergam izstrādāt īpašu memorandu par mātes valodu. 1913.

gada 14. novembrī Izglītības biedrības valde pieņēma A.

Berga izstrādāto tekstu. Tā ierakstīts Izglītības biedrī-

bas valdes protokolā. Patiesībā memoranda galvenais au-

tors bija skolotājs Jānis Kriškāns, 2) bet A. Bergs pieda-

lījās tikai galīgā redakcijas noteikšanā. Tanī pašā 14.

novembrī valde izvēlēja delegāciju — Dr. A. Butuli, V.

Olavu un zv. adv. Zumbergu — kam vajadzēja memo-

randu nodot Ščerbakovam. Olavs vēlāk atteicās no dele-

gācijas.)3 9. decembrī memorandu iesnieguši Dr. A. Bu-

tulis un A. Zumbergs. Cik nopietni Izglītības biedrības

valde raudzījušies uz Ščerbakova cirkulāru, redzams no

biedrības 1913. gada pārskata ievada, kur pašā pirmā vietā

iespiests: ~Pagājušam gadam latviešu izglītības vēsturē

palika drūma nokrāsa, jo viņš deva smagu sitienu —

mātes valodas faktisku izdzīšanu no tautskolas. Cik smagu

spērienu tautas izglītības lietai nozīmē šāds solis, to va-

rēja nojēgt no tā, ka visa Baltijas sabiedrība reti piedzī-
votā vienprātībā izteica savu enerģiskāko protestu pret

kurātora jauno rīkojumu. Šai jautājumā arī Latviešu izglītī-

bas biedrība ar vajadzīso enerģiju un nopietnību ir pacē-

lusi savu balsi".

Latviešu Izglītības biedrības memorands vispirms uz-

svēra, ka nav patiesi apgalvojumi, ka latvieši negrib mā-

cīties krievu valodu. Mūsu tauta — rakstā tālāk teikts —

jūt sevi saistītu pie lielās krievu tautas ne tikai politiski

un ekonomiski, bet arī kulturāli un garīgi. Krievu valodas

prašana nes mums ne tikai ievērojamus materiālus labu-

mus, bet dara pieietamas arī krievu tautas gara bagātības.

Tāpēc par krievu valodas nozīmi un vajadzību to mācīties

1) L. I. biedrību tanī laikā vadīja: Dr. A. Bututis, V. Olavs,

A. Bergs, A. Zumbergs, J. Kriškāns v. ct.

2) To šīs grāmatas autoram pastāstīja pats Arv. Bergs.
3) Viņam taču bija savas skolas un tanī laikā vajadzēja būt

uzmanīgam.



latviešu dažādās aprindās nav domu starpības. 1) Tomēr

ja gribot uzspiest, lai tautskolās bērni ar pirmo mācības

gadu mācas rēķināšanu v. t. t. krievu valodā, tad tas esot

kaitīgi un pret tādu mācību svešā valodā izteikušies visi

nopietni pedagogi. Aprāda šejienes tautskolu mācības ie-

kārtu pirms pārkrievošanas sākuma un kurātora Kapustina
laikā. Lavrovska laika spaidus gribējis mazināt zināmais

Ļevšina cirkulārs, ko tagad mācības apgabala kurātors at-

cēlis. Aizrādīts, ka nožēlojami būšot rezultāti un memo-

randu nobeidz ar lūgumu Ščerbakovam — atzīt vietējo ie-

dzīvotāju intereses, kas prasa, lai jaunatne dabū veselīgu

gara izglītību, bet tas pēc pedagoģiskās zinātnes slēdzie-

niem un augstākās valsts varas norādījuma,2) panākams
tikai tad, ja mātes valodai tautskolā ierāda pienācīgu vietu.

Baltijas tautskola esot izaugusi pie mātes valodas un ar

tās palīdzību ieguvusi ievērojamas sekmes. ~Smags trie-

ciens bija, kad atņēma tautskolai tiesību mācīt mātes va-

lodā, neatņemat no jauna to, bez kā viņa nevar dzīvot"

— nobeidza L. I. biedrība savu iesniegumu kuratoram

Ščerbakovam.

Delegācijai, kas Ščerbakovam šo memorandu iesnie-

dza, no vispārējiem uzbrukumiem apjukušais kurators at-

bildējis ar nenoteiktām frāzēm par nevajadzīgu troksni,
ko esot sacēluši bez vajadzības, jo gan jau viss labi no-

kārtošoties. Viņš — kurātors — nemaz Jauni nedomājot

v. t. t.3)

Ka kurātors Ščerbakovs „nemaz nebija ļauni domā-

jis", tam varēja arī ticēt, bet ka „ļauni" domāja izglītī-
bas ministrijas ļaudis — tas arī bija skaidrs. Ka Ščerba-

kovam ļoti nepatika viņa rīkojuma dēļ saceltais troksnis —

tas bija novērojams jau dienās tūdaļ pēc viņa dotā rī-

kojuma, bet tāpat tas še neapšaubāmi konstatēts ar viņa
še minēto vēstuli ministram Kasso. Tomēr vēlāk pie Ščer-

!) Ar šo konstatējumu L. I. biedrība noraidīja „Phjkck. BtcTH."

apgalvojumu, ka latvieši negribot mācīties krievu valodu un esot

naidīgi pret krievu kultūru.

2) Ķeizara apstiprināta Ministru komitejas atzinuma.

a) Dr. Butuja personīgs atreferējums. A. V.
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bakova bija vērojams, ka viņš ~sadūšojās" un sāka runāt

it kā „droša vīra" valodu, un pēc tam arī latviešu presē

un sabiedrībā pret šo kuratoru parādījās vēl Jaunāks no-

skaņojums — Ščerbakovu sāka uzlūkot par gļēvu un vil-

tīgu karjeristu, kam nevar uzticēties un ko nevar pienā-

cīgi cienīt. Kampaņa pret viņu turpinājās un tās sekas

bija mūsu tautas sagatavošana varbūtējām turpmākām cī-

ņām pret „Rižskij Vestņik'a" sludināto gaidāmo „stingrību

un noteiktību", ko esot atzinusi centrālā valdība. Vis-

pāri jākonstatē, ka Ščerbakova rīkojums mūsu sabiedrībā

izsauca tādu pretsvaru un vienprātīgu akciju, ka visi, kam

„acis bija redzēt un ausis dzirdēt", varēja saprast, ka

latviešu nacionālā pašapziņa jau tā pieaugusi, ka tauta

droši un pat ar lielāko sajūsmu sargās savu nacionālās

kultūras attīstības ceļu.

Sakarā ar minēto Latviešu Izglītības biedrības me-

morandu, bijušā kurātora Prutčenko un tagadējā kurātora

Ščerbakova rīcību, atzīmējams kāds starpgadījums.

Ka kurātors Prutčenko jau 1910. gadā lūdzis izglītī-
bas ministrijas piekrišanu atcelt Ļevšina 1906. g. 9. ok-

tobrī doto cirkulāru, to, saprotams, ne tanī laikā, ne vē-

lāk neviens nezināja. Latviešu pedagogi un inteliģence

domāja, ka Prutčenko nav gribējis atgriezties pie Lav-

rovska politikas un to viņam pierakstīja kā nopelnu. At-

minos, ka 1913. gadā Rīgā apgalvoja, — Prutčenko tieši

tamdēļ esot aizgājis no Rīgas mācības apgabala, ka negri-

bējis atcelt Ļevšina cirkulāru. Sakarā ar šādu pārliecību

un, gribēdama vispāri cildināt Prutčenko darbību, Lat-

viešu Izglītības biedrība nolēma izstrādāt īpašu pateicības
rakstu un to pasniegt aizgājušam kuratoram. Šo jautā-

jumu biedrības valde apsprieda vairākās valdes sēdēs (11.

aprīlī, 18. apr., 2. maijā) un rezultātā arī pateicības rakstu

izstrādāja. Pasniegšana gan novilcinājās, un to izdarīja Dr.

A. Butuls un mācītājs Zanders tikai 1913. g. 24. oktobrī,

pie kam delegācija pateikusies Prutčenkam arī par mātes

valodas tiesību pasargāšanu Baltijas tautskolās. Vai Prut-

čenko, saņemdams šo pateicības rakstu un laipni izrunā-

damies ar delegāciju, atcerējās savu 1910. gada iesnie-
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gurnu izglītības miinistram, un ja atcerējās, vai „džentl-

menam" nebija jāsajūt kādi sirdsapziņas pārmetumi —

sak, mani tagad cildina, bet nezina, ka es biju Ļevšina

rīkojuma atcelšanas ierosinātājs... Bet tā jau dažkārt at-

gadās — īstos vainīgos sumina, viņu darbu turpinātājus
nosoda.1)

Runājot par Ščerbakova cirkulāru un tā laika pārkrie-
vošanas atjaunošanu, diemžēl, jāpiemin arī inspektora-lat-
vieša P. Dievkociņa pakalpojumi svešiem kungiem un sve-

šām idejām. Rīgas skolotāji gan jau tanī laikā neuzticīgi

raudzījās uz inspektora Dievkociņa izturēšanos. Tā Valdis

Zālītis arī savā ~Skolas kronikā" '(141. Ipp.) ierakstījis:

„Un Dievkociņu par latvieti skaitīt vairs nevarēja..." At-

minos arī, ka Teodors Zeiferts stāstīja, ka Dievkociņš
nav runājis ar viņu latviski, kauču gan Zeiferts sarunu Šai

valodā ievadījis. 2) Tomēr tanī laikā gan, rādās, nevie is

latviešu darbinieks nedomāja, ka latvietis tik krasi no-

stājas pret latviešu avīžniecību, pret patiesi musu nacio-

nāliem centieniem un šo centienu paudējiem presē. Tas

tomēr noticis.

Kad ar nupat aprādīto atjaunoto pārkrievošanas poli-

tiku, kā redzējām, visas latviešu avīzes, un gandrīz visa

mUsu tauta pavisam vienprātīgi sacēlās asā pretestībā sve-

šai uzmācībai, varējām priecāties, ka gadījumā, kad sveši

apdraud mūsu nacionālās un kulturālās vajadzības, — visa

tauta uzstājās kopīgā spēkā. Ja tautas atmodas

*) Kad par šo epizodu pastāstīju (1938. g.) Dr. A. Butulim,

viņš sāka aprādīt, ka tas nevarot būt taisnība — viņam vairākkārt

Rīgā bijušas sarunas ar Prutčenko un tanīs esot pārliecinājies, ka

šis kurātors vispāri bijis goda vīrs; nevarot būt, ka viņš būtu

lolojis nodomu atcelt Ļevšina cirkurālu, jo esot labvēlīgi izturējies

pret Izglītības biedrības privātām tautskolām, kas taču bijušas lat-

viskas. Kad paskaidroju, ka Tērbatas archivā glabājas jau še atzī-

mētais dokumets, tad Dr. A. Butulis jutās vīlies, bet tomēr noteica:

„Vai tas var būt?" Bet līdzīgi Dr. A. Butulim par šo džentlmeni

domāja daudzi latviešu darbinieki. A. V.

2) Te jāatzīmē, ka P. Dievkociņš, Kuldīgas seminārā iestājoties,

bija no luterticības pārgājis pareizticībā; viņa brālis — skolotājs un

dzejnieks Jūlijs Dievkociņš palika luterānis.
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laikā cīņā pret vācu varu vēl varēja vērot, ka šur tur

atrodami mācīti latvieši, kas nostājušies kopā ar vācie-

šiem, tāpēc, kā redzams, neticēja savas tautas patstāvīgai

kultūrai un negāja līdzi Kr. Valdemāra, Kronvaldu Ata,

Ausekļa, Pumpura v. c. aicinājumam,l) tad likās, ka nupat

pieminētā pārkrievošanas laikmeta otrā posmā vairs nav

vai neviena latvieša, kas nostātos pārkrievotāju pusē. To-

mēr, ja negribam nevietā slēpt mūsu tautas atsevišķu dēlu

nostāšanos pret savas tautas nacionālām interesēm, jāpie-
min šie „neuzticīgie"2) kā pamācība un vēsturiska patie-
sība. Inspektors Pēteris Dievkociņš bija viens starp tiem.

Arī viņš bija apdāvināts un spējīgs latvietis, bet personī-

gās tieksmes un ierēdņa karjeru viņš, redzams, turēja aug-

stāk par savas tautas nacionālām interesēm. Šinī ziņā viņš

bija pretstats inspektoram Fr. Treilandam-Brīvzemniekam,

J. Grāvītim un arī P. Vemberam. Šie trīs taču strādāja
vēl grūtākos apstākļos nekā Dievkociņš, strādāja tanī laikā,
kad mūsu tauta bija vēl mazāk nostiprinājusies — kā savā

pašapziņā, tā saimnieciskā spēkā. Rādās, ka Dievkociņš,
kas 1913. gadā bija vienīgais tautskolu inspektors-latvietis,

varēja iet drošāki cīņā, nekā tas bija izdevīgi Fr. Brīv-

zemnieka-Grāvīša-Vembera laikā. Bet kāds dokuments, kas

glabājas kurātora Ščerbakova papīros, 3) rāda, kā savai

priekšniecībai izkalpojās P. Dievkociņš.

Kad Rīgas mācības apgabala vadītāji ar kurātoru Ščer-

bakovu priekšgalā saņēma mūsu preses pamatīgus un daž-

kārt arī asus rājienus, kurātors īpaši bija uztraucies par

„Dzimt. Vēstn." 1913. g. 285. num. iespiesto rakstu po-
litika un morāle".1) Tā kā pārkrievotāji paši latviešu va-

lodu neprata un arī nemācījās, tad Ščerbakovs lūdzis P.

Dievkociņu atreferēt pieminētā raksta saturu.5 ) P. Diev-

kociņš 1914, g. 19. janvārī, ar oficiālu rakstu Nr. 115,

*) Starp šādiem vīriem taču bija apdāvināti latvieši: Juris

Neikens, J. Cimze, A. Aunings, J. Zakranovics v. ct.

2
) Par dažiem jau runājām agrāk.

y) Igaunijas valsts archivā, akts 244. un tās turpinājums.
4 ) Šī raksta autors bija J. Kriškāns. A. V.

5) Redzams, kāds personīgi bija kurātoru darījis uzmanīgu.



rakstīja Ščerbakovam garu ziņojumu, ko še saīsināti at-

stāstīsim.

„Raksts ..Politika un morāle", kas iespiests ~Dzimtenes

Vēstnesī", pieder pie tiem pamfletiem, kādi šinī avīzē

iespiesti visai bieži, varbūt tamdēļ, ka šādi raksti paliek

bez administrācijas ievērības, bet tie sēj tautā neveselīgu
neuzticības sēklu un ienaidu pret krievu valstisko skolu.

Šādu „Dzimt. Vēstneša" pamfletu autori paliek nekautrīgi,

un cenšas melīgi apgaismot skolu valdes nodomus veicināt

valstisko skolu attīstību. Tā notiek aģitācija pret valstisko

skolu avīzēs, bet arī Valsts domē (J. Zālīša runa izgl.

min. budžetu apspriežot) un pat krievu presē — „Vest-

ņik Vospitaņija" 1913. gadā 1) iespiesti šādi raksti. Kā

vadoņi (konovodami) šai kompānijai, redzams, ir „Dzimt.

Vēstn." žurnālisti. Jau 1911. g. šai avīzē iespiests ļoti
tendenciozs raksts „Regress" (arī J. Kriskāna darbs. A.

V.), kurā ar nepareizām statistiskām ziņām cenšas pie-

rādīt, ka izglītības līmenis pēc 1887. g. še pazeminājies.
Grūti ticēt, ka, kā šo pamfletu autori, tā arī Valsts domes

deputāts Zālītis, paši tic tam, ko sacerē un runā. Nevar

nemaz bez īgnuma lasīt šos apzinīgi melī-

gos sagudrojumus. Krievu valstiskā skola šīs gu-

berņās veikusi ārkārtīgi lielus uzdevumus, un nekādi

pamfleti neapturēs viņas vareno un mierīgo

attīstību; arī tautas vairākumā šī aģitācija neatrod pie-
tiekošu atbalstu, un tauta suta savus bērnus tieši tanīs

skolās, kur labi māca krievu valodu. Un tomēr ļaunie

(~zlobnije) pamfletisti var maldināt daudzus lasītājus. Zem-

nieki še gandrīz visi lasītpratēji, un katrā mājā pienāk

avīzes. Tā lasa arī uzkūdošos ~Dzimt. Vēstn." pamfletus.

lespiestam vārdam tauta pieradusi ticēt". Te Dievkociņš

pastāsta, ka avīžu aģitācija pret ~skolu tīklu" esot atbai-

l ) Atzīmēts šai žurnālā 1913. g. 7. num., ar pseudonimu An-

tons Vitajevs, A. Vica iespiestais raksts „HHopoAHecKaH uiAojva Anq>-

ahhackoh ry6. Kurātors Ščerbakovs bija mēģinājis no minētā žur-

nāla redakcijas uzzināt autora īsto vārdu. Kad tas nav izdots, tad

uzdevis inspektoriem izklaušināt, vai kāds nezinot rakstītāju. Tā-

pat meklēja arī „Dzimt. Vēst." rakstu autorus.
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dījusi arī viņa rajona pagastus piekrist šim valdības priekš-

likumam. Viņš esot par kāda pagasta vietnieku pulka lē-

mumu, kas kritizējis tagadējo skolu darbību, sūdzējis zem-

nieklietu komisāram, lai turpmāk pagasti viņam tādus lē-

mumus nesūtot.1)

Tālāk, Dievkociņš atgriežas pie raksta „Polītika un

morāle" un aizrāda, ka šī raksta autors runājot augstākā

mērā pārdroši, apgalvodams, ka visi mācības apgabala ku-

ratori, pārņemti no pārkrievošanas idejas, kā savos rīko-

jumos, tā sarunās apzinīgi melojuši. Kauču gan šādi avižu

raksti valdībai neesot bīstami, bet tomēr tos bez reaģē-

šanas gan atstāt nederot.

Kurātors pēc tam lūdzis Dievkociņu izgatavot viņam

raksta „Polītika un morāle" krievu tulkojumu, ko Diev-

kociņš 1914. g. 4. februārī nosūtījis Ščerbakovam. Uz

šī iesnieguma ar paša kurātora roku 6. februārī uzrak-

stīts: „Izgatavot divus norakstus — vienu gubernatoram,

otru izglītības ministram. Turpat uzrakstīts 25. februārī

((1914): „Nosūtīts līdz ar vēstuli baronam Taubem" (izgl.
ministra biedram. A. V.). Vēl turpmāk — „Pilnīgs ek-

semplārs nosūtīts Valsts domes deputātam, profesoram Ļe-

vaševam".2) Tāda bija kurātora Ščerbakova reaģēšana pret

rakstu „Polītika un morāle". Āronu Matīss, kas tanī laikā

bija „Dzimt. Vēstn." atbildīgais redaktors, pastāstīja, ka

nekāds valdības iestāžu pieprasījums vai protests pret pie-
minēto rakstu redakcijā nav ienācis, nedz arī viņam tanī

laikā bijis zināms, ka šī raksta dēļ notikusi atzīmētā sa-

rakstīšanās. Tas liecina, ka Krievijā tanī laikā preses brī-

vība noteikti ieturēta, un redakciju pie atbildības varēja
saukt vienīgi prokuratūra, kas, domājams, minētā rakstā

neko noziedzīgu nav atradusi.

1913. gada beigās Ščerbakova cirkulārs un mātes valo-

das jautājums vispāri pārgāja no diskusijām Baltijas' gu-

berņās uz kādu Viskrievijas plašu pedagogu sapulci —

1
) „TaKifl Aep3CKi« h 6e3TaKTHbiH nocTaHOBAeHĪH He npeACTaBAHAH."

2
) Prof. Ļevaševs — labā spārna deputāts no Odesas, kas

Valsts domē cīnījās pret mātes valodu cittautu skolās.
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Pirmo Viskrievijas tautas izglītības kongresu, 1) kas notika

Pēterpilī no 1913. g. 23. decembra līdz 3. janvārim 1914.

g. Šis kongress patiesi bija ievērojams vēsturisks noti-

kums Krievijas skolu dzīvē, netikai tādēļ, ka bija pirmais

Viskrievijas izglītības kongress, bet arī ar to, ka šinī kon-

gresā piedalījās vairāk par 6000 Krievijas pedagogu, gan

no zemākām, gan augstākām mācības iestādēm. Kongresu

vadīja Krievijas senators V. Mamontovs. Ja ari kongress

nebija visai pilnīgi noorganizēts, un delegāti nebija siste-

mātiski ievēlēti vai pilnvaroti, tad tomēr neapšaubāmi, ka

kongresā bija ieradušies tie pedagogi, kas visai interesējās

par skolu un izglītības jautājumiem. Liela izbrīnēšanās

gan tāpēc radās kongresa dalībniekos, kad atklāšanas aktā

neieradās izglītības ministrs Kasso, nedz arī ar telegramu

to sveicināja. Saprotami tad arī bija kongresa dalībnieku

jūsmīgi applausi, kad nolasīja ministru priekšnieka Ko-

kovceva un tirdzniļecības-rapniecības ministra telegramas,

bet, nesagaidot nekādu apsveikumu no izglītības ministri-

jas, atskanēja saucieni: „Bet kur mūsu ministrs?" Ja lielā

Viskrievijas izglītības kongresā neatskanēja ne izglītības,

ne viņa palīgu apsveikums, tad jāatzīst, ka kongresa ieva-

dījumo tūdaļ radīja jūtamu sašutumu.

Kongresu oficiāli noorganizēja Pēterpils Krievu grā-

matnieku (obščestvo gramotnosķi) biedrība. Par kongresa

priekšsēdētāju ievēlēja senatoru V. Mamontovu, bet par viņa
biedriem J. Dušečkinu, V. Vachtjerevu, E. Kovaļevski un

J. Kļuževu. Kongress noorganizēja īpašu cittautu skolu

komisiju, ko vadīja G. Tumims kā priekšsēdētājs, V. Po-

peļajevs un G. Jeņikejevs kā viņa biedri. 2) Šī komisija bija

ļoti liela, jo tanī piedalījās daudzi cittautu skolotāji. Kon-

gresā vispāri piedalījušies apmēram 100 latviešu peda-

gogu,3) bet referātus par mūsu skolu stāvokli nolasīja

*) FlepßbiM BcepocciHCKiH cbt3AT> no BonpocaMi» HapoAHaro o6pa-

30BaHia

2) /ļHeBHHKiD nepßaro BcepoccincKaro cbß3Aa no BonpocaMi> Ha-

Poah. o6pa3oßaHia JV? 5., 5. AeK-
1913. r. Pavisam iznāca 10 numuri,

kas informēja kongresa dalībniekus par kongresa darbību. (Viens

pilnīgs eksemplārs glabājas manā krājumā. A. V.)

3) Skat. „Jaunā Dienas Lapa" 1914. g. 13. num.
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adv. K. Hiršs (Latviešu Izglītības biedrības delegāts), K.

Melnalksnis (Latv. Muzeju un Pedagogu biedrības dele-

gāts), J. Rupais (Latgales delegāts). No igauņiem kon-

gresā piedalījās un referēja skolotāji J. Martins, Ramots

un Orasts. Bez šiem latviešu un igauņu delegātiem par

Baltijas skolām un pārkrievošanas politiku kongresā refe-

rējuši E. Dubosarskis un vēstures skolotājs Smirnovs. Par

Lietuvas skolām runājis M. Šaļčuss. Bez tam bijuši refe-

rāti, kuros iztirzāti vispārīgi jautājumi par cittautu sko-

lām. Ļoti dedzīgi cittautu skolu aizstāvji bijuši mazkrievi.

Latviešu pārstāvjil) aplūkoja vēsturiski nodibnājušos

šejienes skolu stāvokli un tad vērsās pret pārkrievošanas

politiku vispāri un Ščerbakova cirkulāru pēdējā laikā. Pie

šo referātu satura tuvāk neapstāsimies, jo tanīs viss lī-

dzīgs jau še aplūkotiem notikumiem un šo notikumu vēr-

tējumam. 2)

Latviešu skolotāji centušies kongresā savstarpēji sa-

zināties un atsevišķi noturējuši arī kādu kopēju apspriedi.
Sakarā ar to viņi cittautu komisijā varējuši rīkoties samērā

enerģiski un vienprātīgi. ~Kamēr dažu citu tautu pār-

stāvji pēc referātiem vēl sirdīgi strīdējās par dažiem savu

tēžu principiem, baltieši uzstājās kā viens vīrs" — raksta

„Skolas un Mājas" referents. Te jāpiezīmē, ka kongresā

nav bijis neviena referāta par vācu minoritātes skolām un,

cik var spriest no visiem kongresa materiāliem, vācu sko-

lotāji nemaz nav sūtījuši uz kongresu savus pārstāvjus.

Cittautu skolu sekcija (komisija) pieņēmusi par Bal-

tijas skolu stāvokli šādus atzinumus:

*) X- HirŠS (IloAOiKeHie HapOAHOH UIKOAbI BTj ripn6aATiHCKOMb

Kpat"), X- MelnalkSniS (FIoAOJKeHie HapOAHWXT> yMHAHUXb AaTbIUICKOH

Macra npH6aATificKaro Kpaa") un J. Rupais (Poahoh h3wkt> btj HHopoA"

MeCKOH UIKOAbI H pe3yAbTaTbl ero HCAtAOBaHia, B"b MaCTHOCTH Bil AaTbllU-

ckoh nāc™ Bhtc6ckoh ry6.").
2) K. Melnalkšņa referāts gandrīz pilnīgs iespiests žurnālā

„Skola un māja" 1914. g. 3. num. Turpat 4. num. atstāstīts K.

Hirša referāts. Tāpat dažas ziņas par šo kongresu un latviešu sko-

lotāju pārstāvjiem iespiestas» Dzimt Vēst." 1913. g. 299. num., „Jau-

nā Dienas Lapa" 1914. g. 12. un 13. num., „Druva" 1914. g. 2. num.

v. ct.
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1) Baltijas apstākļiem piemērotas divējāda tipa pirm-

mācības skolas: pirmā pakāpe ar 4-gadīgu kursu līdz ar

piekto kursu tiem, kam nav iespējams apmeklēt augstākā

tipa pirmmācības skolu; otrā pakāpe — divgadīga skola

ar trešo papildu klasi tādiem, kas tālākas skolas neap-

meklē.

2) Baltijā nodibinātās valdības un tā saucāmās mistri-

jas skolas, tāpat kā arī draudzes skolas jāpielīdzina šo divu

augšminēto kategoriju skolām.

3) Tiklab lauku kā pilsētu pašvaldības iestāžu pirm-
mācības skolām jādabū valdības pabalsts neko neierobe-

žojot šo iestāžu rīcībā, attiecībā uz pārvaldi un kontroli

par viņu uzturamām skolām.

4) Kontrole par sabiedriskām skolām nododama īpašām

skolu komitejām kā vietējās pašvaldības orgāniem.

5) Pirmmācības skolas zemākās pakāpes apmeklēšana

obligātoriska un piespiesta bērniem, apm. no 8. gada

sākot. Pirmmācības skolai jābūt bezmaksas, pie kam bērni

apgādājami ar vajadzīgiem mācības līdzekļiem un siltām

pusdienām.

6) Tiklab vispārējās, kā profesionālās pirmmācības
skolās mācības jākārto skolēnu dzimtā valodā.

7) Mācības mātes valodā atzīstamas par nepieciešamu
tautas garīgās kulturālās attīstības un ekonomiskās lab-

klājības faktoru, kas nostiprina kulturas saites starp visām

krievu valsts tautībām.

8) Pilsētās, kur blakus iedzimtajām tautām dzīvo citas

tautības, pēdējām atveramas īpašas skolas, ja viņu skolas

gados esošo bērnu skaits nav mazāks par 20.

9) Baltijas cittautiešu skolās krievu valodas mācīšana

jāsāk ar otro mācības gadu.

10) Prasība, lai Baltijas cittautu skolās mācības krievu

valodā sāktos ar pirmo mācības gadu, nav attaisnojama

ne ar pedagoģiskiem, ne kulturāliem motīviem, bet ir po-

litisku aprēķinu rezultāts.

11) Skolu birokrātijas rīkojumi tautas izglītības laukā

nav lietderīgi un nesaskan ar visvairāk nobriedušām pra-

sībām.
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12) Baltijas tautskolu pārkrievošanas politika, atstum-

dama sabiedrību no skolu pārraudzības: 1) atgrūdusi sa-

biedrību no skolas un skolotāja; 2) darījusi sliktu iespaidu

uz tautas izglītību un pavairojusi analfabētu skaitu.

13) Baltijas tautskolās jāmāca dzimtenes ģeogrāfija,

tautas (latv. vai igauņu) literatūra un vēsture.

14) Skolotāju sagatavošanas mācības iestādēs vietējās'
tautas valodā jāmāca literatūra un vēsture kā obligātoriski

priekšmeti.

15) Par pirmmācības skolu skolotājiem un sabied-

risko kā arī valdības skolu pārlukiem var būt vienīgi tādas

personas, .kas prot skolēnu dzimto valodu un pazīst iedzī-

votāju dzīves apstākļus. Skolotāju mācības iestādēs pie

iestāšanās priekšroka jādod vietējo tautu audzēkņiem.

16) Baltijas augstskolās jānodibina latviešu un igauņu
kultūras pētīšanas katēdri.

Mēs še nepieskaramies kongresa citu sekciju un ko-

misiju darbībai un tur nolasītiem vispārēja rakstura refe-

rātiem, starp kuriem bija arī daži no Baltijas skolu darbi-

niekiem. Atzīmēsim tikai vēl, ka cittautu skolu komisijā

pieņēma arī vispārēju rezolūciju — kopēju visām cittautu

tautskolām, kas, starp citu, prasīja: „levest mācību kār-

tošanu skolēnu mātes valodā; atļaut brīvi lietot mātes

valodu sarunās kā skolā, tā arī ārpus skolas un pirmskolas
audzināšanā un mācīšanā; mācīt mātes valodu arī kā at-

sevišķu priekšmetu; apgādāt katras tautības skolas ar sko-

lotājiem, kas prot iedzīvotāju valodu, pazīst viņu vēsturi,
literatūru un sadzīves īpatnības".

Jau kongresa laikā iezīmējās izglītības ministrijas ne-

labvēlīga izturēšanās pret kongresa darbību. Rādās, ka

tāpēc arī kongresu slēdza jau 3. janvārī, lai gan sākumā

bija paredzēts tā darbus turpināt līdz 6. janvārim. Zināja
arī stāstīt, ka kongresa prezidijam norādīts, lai sekciju (ko-

misiju) rezolūcijas un atzinumus neliktu kongresa kopsa-

pulcē nobalsot, bet tikai nolasīt. Tā arī notika, — rezolū-

cijas steigā un pat dažkārt sagrozītā veidā tikai nolasīja,
jo pretējā gadījumā — ja liktu nobalsot — esot piedrau-
dēts kongresu tūdaļ slēgt. Ar tādu rīcību izglītības mi-



nistrija gribēja iegūt tādu situāciju: kongress pilnā sastāvā

nav nemaz rezolūcijas pieņēmis, tās tikai sekciju un ko-

misiju domas un atzinumi. Labi saprotams, ka izglītības

ministrijai visvairāk nepatika cittautu komisijas rezolūcijas,
ka tas bija nomanāms no „Novoje Vremja",l) „Rossija"

un citām „īsto krievu" avīzēm. Kad kongresa dalībnieki

jau bija aizbraukuši, tad drīz vien ministrs Kasso deva

laikrakstiem interviju, ka kongresa atzinumus par cittautu

skolām nevajagot ievērot, jo nederot taču vadīties no at-

sevišķu dalībnieku runām". Esot bijušas dažas bēdīgas

uzstāšanās no cittautu skolotājiem. Ja tās būtu vispārējā

kongresa sapulcē runātas, tad tās būtu apslāpētas ar vis-

pārējās krievu skolotāju masas balsīm. 2) Saprotams, ka

šo ministra Kasso „veiklību" visi saprata un tā nemazi-

nāja rezolūciju idejisko un morālo vērtību, bet gan Kasso

netaktiskā izturēšanās, runāšana caur presi un kongresa

ignorēšana, — stipri veicināja simpātijas pret apspiestām
cittautu skolām. Labākie krievu pedagogi un valsts vīri

nostājās pret atjaunoto pārkrievošanas politiku — pret

Kasso un Vijjevu, un tā visā Krievijā auga daudzu tautū

nacionālā apziņa.

Pirmām Viskrievijas izglītības kongresam bija plaša un

tāla atskaņa. Kongresa dalībnieki visās Krievijas malās1

un gandrīz visām tautām atreferēja savus iespaidus un

lēmumus, kauču tie formāli butu arī tikai sekciju un ko-

misiju atzinumi. Arī Rīgā skolotāju pārstāvji dalījās pie

kolēgām ar gūtiem iespaidiem, bet zv. advokāts E. Du-

bosarskis Rīgas Latviešu biedrības zālē nolasīja savu kon-

gresam sagatavotu referātu „Skola un mātes valoda".3)

Tanī pašā laikā bijušais Rīgas mācības apgabala ku-

rātors D. Ļevšins ~Nov. Vremja" (IQI4. g. 12. februāra

num.) deva garāku paskaidrojumu par savu un Ščerba-

kova cirkulāru. Ļevšins deklarēja tādu viedokļu, ka mā-

! ) „Hoßoe BpeMa" jau kongresa laikā rakstīja, ka cittautu skolu

komisijā runājot apvainojoši par krievu valodu. (1914. g. 2. janv.)

-) Še atreferēts pēc „Dzimt. Vēst." 1914. g. 14. num.

:i) Referāts notika 1914. g. 10. februārī un tā atreferējums
atrodams žurn. „Druvas" 1914. g. 3. num.
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čības apgabala kuratoram šinī gadījumā piederējusi tie-

sība noteikt, kādā valodā pirmos gados ērtāki mācīt. Šo

tiesību lietderības labā izlietojis Ļevšins, atļaudams pir-

mos divos gados mācīt mātes valodā. Ka Ščerbakovam

bijusi tiesība noteikt citu kārtību — tam viņš piekrītot,
bet tikai nebijis lietderīgi to darīt, jo nebijis nekādas

vajadzības atcelt agrāko, septiņus gadus iedarbojušos Ļev-

šina cirkulāru. Bijušais kurātors atzīst, ka ar Ščerbakova

rīkojumu nevis valstiski kas iegūts, bet gan kaitēts. 1)

Apspriežot izglītības ministrijas budžetu, Valsts domes

budžeta komisijā 1914. g. 23. janvārī norisinājās asas de-

bates arī par Kasso un Ščerbakova rīkojumu. Deputāts

kņazs Mansirevs grieza vērību uz izglītības ministrijas1 un

Ščerbakova cirkulāra ļauno iespaidu. Komisijā kā izglī-

tības ministrijas pārstāvis piedalījās departamenta direk-

tors slepenpadomnieks A. Viļjevs. Kad pēc Mansireva runas

komisijas priekšsēdētājs griezās pie A. Viļjeva ar jautājumu,

vai viņš nevarot dot šai jautājumā kādus paskaidrojumus,
A. Viļjevs, gribēdams izvairīties no atbildes, teica: „Es

neredzu kņaza Mansireva runā nekādu jautājumu — viņš
tikai grieza tautas izglītības ministrijas vērību uz to, kas

notiek". Šāda direktora izvairīšanās tūdaļ radīja sašutu-

mu, sacēla plašākas debates un A. Viļjevam „gāja pa-

visam grūti". Šingarevs viņam uzstādīja noteiktu jautā-

jumu — uz kā ērtībām sakarā ar 3640. pantu jālūkojas?
A. Viļjevs atkal mēģināja izvairīties no tiešas atbildes un

atrunājās: Ērtība (udobstvo) protams jāievēro..." Šin-

garevs tad jautāja: skolu priekšniecības vai bērnu ērtī-

ba? A. Viļjevs bija spiests atteikt, ka jāievēro bērnu un

skolotāju ērtība. Kad A. Viļjevam nācās pavisam grūti
izturēt loģisko cīņas gaitu, viņam palīgā gāja biskaps Ana-

tols (labā spārna deputāts), bet, kā jau vājš izglītības
lietu sapratējs, sarunāja tikai niekus un ar to A. Viļjevu

x) Ļevšina raksts tulkots arī latviešu presē, piem. „Dzimt.
Vēst." 1914. g. 37. num. un „Jaunā Dienas Lapā" 36. num.
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vēl vairāk ievilka strupceļā. Šingarevs (kadets), mūsu de-

putāts J. Zālītis un kņazs Mansirevs turpināja bērt pel-

nītus pārmetumus bijušam Vidzemes skolu direktoram tādos

apmēros, ka šoreiz nelaimīgais direktors pavisam apjuka.

Beidzot arī oktobrists, bijušais tautskolu inspektors Sa-

maras guberņā, A. Kļuževs piebiedrojās uzbrucējiem un

pateica, ka ja viņam kā tautskolu inspektoram piesūtītu
tādu cirkulāru, viņš nezinātu ko ar tādu iesākt — tikai

ar skumjām būtu uz to jānoraugās. 1)

Par to laiku Baltijas guberņu valstsdomnieki jau bija

sagatavojuši interpelāciju Valsts domei par izglītības mi-

nistrijas un Rīgas mācības apgabala atbildīgo darbinieku

nelikumīgo rīcību. Interpelācijas sagatavošanā jo dzīvi pie-

dalījās barons Meijendorfs — Vidzemes muižnieku deputāts

un oktobristu partijas (Valsts domes grupas) loceklis. Inter-

pelāciju parakstīja visi Valsts domes Baltijas deputāti, un

viņiem pievienojās galvenā kārtā citu Krievijas mazāko tautu

valstsdomnieki, tā kā apakš interpelācijas bija 41 paraksts.

Interpelanti nostājās uz formāla viedokļa, t. ir, vai

izglītības ministrijas padomes loceklis Pfaffiuss, Rīgas mā-

cības apgabala kurātors un viņiem padotās personas rīko-

jušās likumīgi. Interpelācijas pamatā bija likts patiesi ne-

skaidrs un dažādi iztulkojamais skolu likuma 3640. pants

un 2. piezīme pie tā (XI sēj. I daļa 1893. un 1906. pa-

pildinājums), kā arī tikpat neskaidrais (interpelanti saka

„nebrežno sostavļennoje") 1913. g. 20. augustā dotais

izglītības ministrijas paskaidrojums Nr. 34895. Likuma 3640.

pants, kas savukārt radās no 1887. gada 17. maijā visaug-
staki apstiprinātiem pagaidu noteikumiem, ar tanī ielikto

„smotrja po udobstvu", visu laiku bija dažādu tulkojumu

objekts, bet skaidrs bija, ka šis pants nedod pamatu mātes

valodas tiesību sašaurināšanai mūsu lauku tautskolās tādā

mērā, kā to savā laikā izdarīja kurātors Lavrovskis un

1913. gadā kurātors Ščerbakovs. Izglītības ministrijas rīko-

jums 1913. gada 20. augustā faktiski nemaz nezīmējās

J ) No Valsts domes budžeta komisijas 1914. 23. janv. protokola

(stenogramas), kas glabājas manā krājumā. A. V.
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uz laukskolām, bet bija atbilde uz kurātora Ščerbakova

pieprasījumu, kā rīkoties ar Rīgas un Liepājas pilsētas' galvu

lūgumiem par pirmmācības skolu atvēršanu latviešu bēr-

niem. Neapšaubāmi bija arī tas, ka likuma noteikumi par

mātes valodas lietošanu pilsētu un lauku tautskolām bija
dažādi un ka lauku skolas dalītas dažādās kategorijās (pa-

gasta, draudzes, ministrijas, valdības, privātas). Lavrov-*

skis agrāk un Ščerbakovs tagad centās šīs dažādības iz-

nīcināt, prasīdami, lai visās tautskolās mācības notiktu

krievu valodā. Tas nesaskanēja ar likuma pantiem, tam

krasi pretojās sabiedrība. Uz šādu likuma ignorēšanu un

nepareizu tulkošanu savu interpelāciju bāzēja minētie 41

valstsdomnieki. Saprotams, interpelanti nebija aizmirsuši

arī 1905. g. 10. maijā Ministru komitejas sēdē pieņem-
tos atzinumus, kas taču nosodīja kurātora Lavrovska laika

kārtību, un šo nosodīšanu apstiprināja ķeizars.

Interpelanti konstatēja, ka tādā kārtā pielaistas nolaidī-

bas dienesta izpildīšanā, kas paredzētas soda likuma 410.

un 411. pantos, par ko izglītības ministra vietas izpildītājs
Pfaffiuss un Rīgas mācības apgabala kurātors Ščerbakovs

jādara atbildīgi. Tāpat nevarot but brīvi no minētā

soda likuma pārkāpuma arī tie tautskolu direktori un

inspektori, kas kurātora Ščerbakova 1913. g. 27. augusta

rīkojumu Nr. 15534 pavēlējuši skolotājiem realizēt. To

ievērojot, interpelanti lūdz Valsts domi griezties pie izglī-

tības ministra ar pieprasījumu par interpelācijā atzīmēto

un ministram padoto personu nelikumīgo rīcību.

Interpelāciju Valsts domei iesniedza 1914. gada 24.

janvārī, 1) un februāra beigās to sākusi apspriest attiecīga

interpelāciju komisija. Sākumā bijušas bažas, vai oktobristu

frakcija, kuras pārstāvis deputāts Viktorovs bija komisi-

jas priekšsēdētājs, noteikti atbalstīs interpelāciju, jo šinī

laikā oktobristu frakcijā jau bija divi spārni — kreisais

un labais Viktorovs piederēja pie labā spārna, un šī spārna

deputāti bija ļoti „uzmanīgi" pret valdību. Tomēr šoreiz

bažas izrādījās veltīgas — Viktorovu bija pārliecinājis ba-

0 OreHorpaep. c-TMeTb TocjfAapcTß. AyMbi IV co3bißa, cecin 11, 3a-

ctAaHie 77, cTp. 121.



rons Meijendorfs, kas taču arī bija galvenais interpelā-

cijas autors; 1) viņa iespaids oktobristu frakcijā dažkārt bija

jūtami stiprs, un arī pret latviešu centieniem viņš bija

tolerants, jo jaunībā (ģimnāzijas kursu beidzis Vācijā) ne-

bija ieaudzis Baltijas junkurības garā. Ar visas oktobristu

frakcijas nosvēršanos par interpelācijas pieņemšanu, bija
tās liktenis izšķirts arī Valsts domē, jo ka kreisais spārns

par to balsos, nebija nekādu šaubu. 1914. gada 17. martā

komisija interpelāciju pieņēma ar lielu balsu vairākumu

un tūdaļ nodeva Valsts domes prezidijam. Tomēr tikai

1914. g. 7. maijā interpelācija nāca Valsts domes plēnuma

apspriešanā.

Interpelācijas komisijas referents bija jau pieminētais
oktobrists Viktorovs, kas vispirms atstāstīja faktisko izglī-
tības ministrijas padomnieka Pfaffiusa un Rīgas mācības

apgabala kurātora Ščerbakova rīkojumu gaitu un uzsvēra,

ka šie rīkojumi izsaukuši Baltijā sabiedrības uztraukumu

kas radies neskaidrā likuma tulkojuma dēļ.2) Tālāk Viktorovs

sīkāki pakavējās pie komisijas atzinumiem par 3640. panta

saturu un varbūtēju interpretāciju, pie kam konstatēja Pfaf-

fiusa paskaidrojumus par nepilnīgiem v. 1.1. 3) Par kurātoru

Ščerbakovu referents Viktorovs teicis sekojošo: „GaTvenā

kļūda, ka mācības apgabala kurātors par pilsētas skolām

doto ministrijas rīkojumu attiecinājis arī uz laukskolām,

par kurlām šai rīkojumā pavisam nav minēts". Pieskaroties

kurātora Ļevšina 1906. g. 9. oktobrī dotam rīkojumam,

Viktorovs saka, ka gandrīz astoņus gadus šis rīkojums

bijis spēkā un šinī laikā neesot dots nekāds izglītības

ministrijas rīkojums, kas būtu Ļevšina cirkulāru atcēlis.

To nav darījis arī pēc Ļevšina sekojošais kurātors Prut-

!) Aleksandrs barons Meijendorfs dzimis 1869. 10. IV, Vidze-

mes Mazstraupes muižas īpašnieks, valsts domnieks no 1907.—1917.;

jurists, turējās pie oktobristu kreisās grupas.
2) Citēts no stenogramas: „KaK-b pe3yAbTan> He3aKOHHOMBpHaro

īļHpKVAapa nonenHTeAH y«ie6Haro oKpyra, ocHOßaHHaro Ha HenoAHOM'b,

HeHCHOMT> H B"b npOTHBOp,B*ne CT> CT. 3640 H npHM. 2 KT> Hefi MHHHCTep"

CKOM'b pa3Tj«CHeHiH, HBAHKJIIļeMCH TaKiKe He3aKOHOMtpHbIMI>."
3) „HenOAHbIMH, c6HBqHBWMH H npOTHBOptnHBUIHMH npHMOMy

CMbICAy OCHOBHOH CT. 3640 H 2 npHMBMaHiio".
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čenko. Rīgas mācības apgabals taču tepat Pēterpils tu-

vumā, un izglītības ministrija labi zinājusi kāda mācību

kārtība ienesta turienes tautskolās, bet nekādi pārgrozī-

jumi nav izdarīti. Te nācis jauns kurātors un ar vienu rā-

vienu mainījis esošo kārtību un ienesis nekārtību. Runā-

jot, ka Baltijas tautskolās vāji māoot valsts valodu. Tam

nevarot ticēt, jo vietējie iedzīvotāji liecinot pretējo — ka

viņi labprāt mācoties krievu valodu, jo bez tās nevarot

iztikt. Tomēr, ja patiesi vēl labāk gribot iemācīt krievu

valodu, lai pavairojot tai mācības stundu skaitu. Aizrā-

dot, ka arī Baltijā vajagot izveidot krievu nacionālu skolu,

ka tamdēļ jālieto radikāli līdzekļi. Ja tas patiesi nepiecie-

šams, saka Viktorovs, tad lai gādājot par to, bet likumīgā

kartībā, ne jau likumus sagrozot un pārkāpjot. Bet var-

būt esot notikusi kļūda — nekļūdās tikai tas, kas nekā

nedara. Bet ja notikusi kļūda, tad, rādās, jau pagājis

pietiekoši ilgs laiciņš, kad šo kļūdu varēja izlabot. Ja mi-

nistrijas pārstāvis būtu nācis un no šīs katedres pateicis,
ka tā bijusi kļūda — tā būtu valdības uzvara šinī namā.

Bet, redzams, tā nav bijusi kļūda. Šī rīcība nav nākusi

no principa: es varu un man vajaga darīt to, kas likumīgi,
bet gan no iedomām — es varu tāpēc, ka tā gribu. Bei-

dzot Viktorovs izteicis cerību, ka Valsts dome interpelāciju

pieņemšot.
Pēc sociāldemokrāta Petrovska, kas ar savu runu gri-

bēja paaģitēt pavisam par citām lietām, un tāpēc priekš-

sēdētājs viņam ņēma vārdu, runāja labā spārna deputāts,
Odesas profesors Ļevaševs, kam Ščerbakovs bija piesūtījis

vajadzīgos materiālus, ar kuriem tad arī profesors savā

runā operēja. Vispirms runātājs aprādīja, ka tā kārtība, kādu

tagad atjaunojis ščerbakovs, esot Baltijā pastāvējusi no

1887. līdz 1906. gadam, 1) tā tad nepareizi esot runāt

par likuma laušanu. Ļevšins esot pārkāpis likumu, bet

Ščerbakovs to atkal restaurējis. Ja Ščerbakovam pārmetot,

ka viņš it kā pārāk tālu gājis izglītības ministrijas rīko-

jumu attiecinot uz laukskolām, tad, ja arī interpelantiem
še formāla taisnība, tad tomēr tik nopietnā jautājumā tam

l) Nepareizi — Kapustina laikā šāda kārtība nebija. A. V.
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neesot liela nozīme. Jāraugotiies dziļāki lietas būtība, un

tad būšot saredzams pavisam kas cits. Pēc Ļevšina cirkulāra

iesākusies Baltijas tautskolās mācību pagrimšana un tas

konstatēts 1909. gadā, kad kurātors Prutčenko sasaucis'

tautskolu direktoru un inspektoru konferenci, 1) kas kon-

statējusi, ka pagasta skolās mācību programa, īpaši krievu

valodā, netiekot pienācīgi veikta. Vājākas kļuvušas arī sek-

mes rēķināšanā. ledzīvotāji nesimpatizējot skolām ar vie-

tējām mācības valodām. Tāds bijis oficiāls atzinums. (Te

deputāts Šingarevs iesaucies — un tur tādas muļķības

rakstītas). Arī kāds tautskolu inspektors — igaunis atzinis,
ka pirms 1905. gada igaunijas tautskolās bijis augstāks

mācību līmenis. 2) Un tādu novērtējumu minētā konferencē

desmitiem. Ļevšins pēc sava pirmā cirkulāra (1906. g.

9. oktobrī) pats esot apķēries, ka izdarījis kļūdu 3 ) un tā-

pēc ar kādu nākošo rīkojumu pavairojis krievu valodas

stundu skaitu v. t. t.4) Un tomēr krievu valodas sekmes

stipri kritušās. To apliecinājuši kā tautskolu inspektori,

tā arī tautskolu skolotāji. Bērnu vecāki sūtījuši savus bēr-

nus trīs gadus skolā, bet pēc jutušies vīlušies, ka viņi
nav iemācījušies krievu valodu.5) Turoties pie Ļevšina ie-

vestās kārtības, pirmos divos gados (ziemās) mācības noti-

kušas mātes valodā, bet trešā vajadzējis notikt krievu va-

lodā. Izrādījies, ka skolēni trešā gadā nepratuši tādā mērā

krievu valodu, lai tanī varētu sekot vasām mācībām. Varot

iedomāties, kādas grūtības un pat bailes bērniem stāvē-

jušas priekšā, pārejot uz trešā gada mācībām. Pagasta

skolu trešās klasēs sācies' skolnieku skaits kristies. Sko-

lotāji vairāk un vairāk sākuši sūdzēties par skolēnu atrau-

šanos no mācībām. Tie bērnu vecāki, kas vien spējuši,
centušies savus bērnus nodot tādās skolās, kurās mācības

*) Par to še jau runājām (skat. 193. v. t. t. lpp.).

-) Tas bija Hanzers (skat. 196. lpp.).
3 ) Nepatiess apgalvojums.
l) Tā bija, Ļevšins, gribēdams apmierināt ari pārkrievotājus,

krievu valodas stundu skaitu visās nodaļās pavairoja par divām

(skat. 179. lpp.).
') Ļevaševam, kā visiem pārkrievotājiem, rūpēja tikai krievu

valoda, bet ne bērnu vispārēja izglītība.
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a-otikušas krievu valodā. Lūk, tā pakāpeniski vietējās taut-

skolas zaudējušas savu nozīmi un sākušas nīkuļot. Vai!

šādos apstākļos mācības apgabala valdei vajadzēja noska-

tīties un ļaut bēdīgai ainai turpināties, jeb vai vajadzējis

un pie tam nekavējoši pielietot enerģisku rīcību. Ja tā,

vai tad varot apvainot minētās amata personas neliku-

mīgā darbībā. Kā Valsts dome ari nelemtu, pareizā atbilde

še esot tik skaidra, ka to nevarēšot apēnot nekādi no-

domātie atzinumi. Un noslēgumā Ļevaševs teicis, ka Valsts

domes lēmums rādīšot, vai mums ir krievu, vai cittautiešu

dome.1) Pēc tam Valsts domē sacēlies troksnis, bijuši
dzirdāmi saucieni: „Kauns! Brauciet uz Odesu! v. t. t."

Kada deputātu grupa iesniegusi priekšlikumu debates

šinī lietā pavisam izbeigt. Dome priekšlikumu noraidīja.

Nākošais runājis barons Meijendorfs, kas savu runu

bija kārtojis pilnīgi uz juridiskas bāzes. Viņš vispirms

vērsās pret prof. Ļevaševu, kas savas runas otrā daļā bija
likumības vietā pacēlis patriotismu un valsts intereses. Te

barons Meijendorfs saka, ka viņš un interpelanti neesot

taču šinī gadījumā nodarbojušies ar to, kā vajaga pacelt

Baltijas skolās patriotismu un kas darāms valstiskās inte-

resēs; šo problēmu taču dažādas frakcijas saprotot pavisam
dažādi. Valsts dome, un tas esot pareizi, iesniedzot inter-

pelācijas par dažādu personu nelikumīgu rīcību, bet nevis

par šo personu mērķveidīgu darbību. Labā spārna frak-

cijas gan mēdzot šādos gadījumos savas atziņas pamatot

ne ar — likumīgs, vai nelikumīgs, bet — derīgs vai ne-

derīgs un tādā gadījumā, kas viņiem derīgs, tas — liku-

mīgs. „Mēs neesam revolucionāra partija — saka tālāk

Meijendorfs — un uz tāda spriešanas stāvokļa mēs ne-

gribam nostāties, bet vienīgi runāt no cieša likumības

viedokļa. Ja ir likums un pat tāds, kas mūs nevisai ap-

mierina, kamēr tas pastāv spēkā, mēs cenšamies atbal-

*) „rioCTaHOBAeHie /IjMbī BaJKHO TOAbKO B'b TOMTj OTHOIIieHiH, MTO

oho noKajKerb cTpaHB, HMBeivrb ah /ļyi«y pyccKyio, KOTopaa neweTCH o

HyjKAax-b h o6t> HHTepecax,b rocy4apcTßa, hah AyMV HHopoAMecKyio, ko-

TOpOH 4+iAa AO Ba?KHBHUIHX'b H CyilļeCTßeHHblXb noTpe6Ho-
CTefi rocy4apcTßa.

v
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stīt šo likuma spēku. Ja no labā spārna aizrāda, ka likuma

stingra ievērošana varot dot nelabvēlīgas sekas, tad tāds

norādījums pavisam neattiecas uz šo interpelāciju".

Piegriežoties 3640. pantam, Meijendorfs atspēkoja Ļe-

vaševa aizrādījumu, ka Ščerbakova cirkulārs atjaunojis to

kārtību, kāda Baltijas tautskolās pastāvējusi līdz 1905. ga-

dam un it kā līdz 1905. gadam šo kārtību atzinuši par

likumīgu. Tas neesot pareizi konstatēts. Ar visaugstāk!

apstiprināto 1905. gada 10. maija Ministru komitejas lē-

muma atzīts, ka tieši šis likuma pants pielietots neli-

kumīgā kārtā, jo likumā ierakstīto ~po udobstvu" daudzi

skolu pārvaldes orgāni sākuši pat saprast tā: ka māca

tanī valodā, kādā ērtāki skolotājiem — iecelti amatā sko-

lotāji, kas bērnu valodu nemaz nepratuši.l) Skolotājs ru-

nājis krievu valodā, bet bērni neko nesapratuši-) un to

saukuši „po udobstvu" (kā ērtāki). Iztirzājis arī tālāk skolu

administrācijas nelikumīgo rīcību, Meijendorfs pieskārās arī

Ļevaševa citējumiem no pieminētā tautskolu direktoru un

inspektoru protokola un aizrādīja, ka šiem inspektoru at-

zinumiem jāpieiet ar uzmanību, jo šie skolu darbinieki

rīkojušies pēc noteikta norādījuma, bet arī šinī gadījumā
esot atkal jāpasvītro nevis tas, ko runājuši un lēmuši

inspektori, bet vai darbībā skolās valdījusi likumība.

Referenta Viktorova un interpelācijas ierosinātāja Mei-

jendorfa runas faktiski jau izšķīra interpelācijas likteni,

un labais spārns jutās sakauts.

Nākošais runātājs bija latviešu deputāts Goldmanis,
kas rādīja, kādu nelabvēlīgu iespaidu Ščerbakova cirku-

lārs atstājis Baltijas tautskolu dzīvē. Tāpat ar šo rīkojumu

vietējos iedzīvotājos tiekot grauta likuma autoritārais spēks.
Un kas ar to esot panākts? Visu grupu iedzīvotāji apvie-

nojušies vienā nemierā pret jaunuzsākto rusifikāciju. Ku-

rātors Ščerbakovs ar šo cirkulāru izdarījis lāča pakalpo-

jumu Baltijas guberņu tuvināšanai Krievijas centram.

x
) Tā tas patiesi bija valdības pirmmācības un Rīgas (arī citu

pilsētu) elementārskolās.

2 ) Tāpat bija tautskolu inspektoru revizijās, par ko uzglabā-

jušies anekdotiski nostāsti.
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Ar te- debates par interpelāciju 7. maijā pārtrauktas un

atjaunotas tikai 11. jūnijā, tā tad vairāk nekā pēc viena

mēneša. Saprotams, ka līdz ar tādu novēlošanu lielā mērā

zuda arī daļa akūtās intereses, kas Baltijā tanī laikā sais-

tījās ap šo pieprasījumu.

11. jūnijā Valsts domē vispirms pieņemts priekšlikums

pārtraukt interpelācijas jautājumā runātāju saraksta tur-

pināšanu un aprobežot runātāju laiku ar 10 minūtēm.

Pirmais runājis igauņu deputāts Ramots, kas pieskā-
ries mātes valodas jautājumam mazāk tā likuma rāmjos,

bet vairāk pēc vēsturiskā gājiena, sākot ar 1887. gada re-

formu. Aizrādījis, ka Igaunijā Ļevšina cirkulāru neesot pa-

reizi ievērojuši — pirmā gadā gan rēķināšanu mācījuši
mātes valodā, bet otrā gandrīz visur jau pārgājuši uz krievu

mācības valodu. Bijuši arī gadījumi, kad mātes valoda arī

pirmā gadā (ziemā) netikusi respektēta kā mācības va-

loda, un dažkārt skolotāji arī nav pratuši igauņu valodu.

Rīgas vēlētais deputāts kņazs Mansirevs 1) tūdaļ ru-

nas sākumā deklarēja, ka nerunāšot ne no pedagoģiskā,

ne juridiskā viedokļa, jo tie jau esot pilnīgi noskaidroti,

bet runāšot kā Baltijas krievu tautības iedzīvotājs, kas

labi pazīst vietējos sabiedriskos apstākļus. Pirms 1887. gada

vietējā tautskola no valsts viedokļa bijusi atstāta baz ievē-

rības. Vispāri kādus 200 gadus Krievijas valdība turēju-

sies pie principa neiemaisīties Baltijas iekšējās darīšanās.

Tanī laikā tautskolas bijušas nodotas iekšlietu ministrijas'

virsuzraudzībā, bet atradušās faktiskā vietējās vācu muižnie-

cības vadībā. Krievu valodu tad tautskolās nemācījuši.-)

Bijis tāds stāvoklis, ka Baltiju nevis tuvinājuši Krievijai,
bet turējuši nost no tās. Bet jau šinī laikā latviešu jau-

nekļi gājuši vidusskolās un augstskolās, ne tikai Tērbatā,
bet Maskavā un Pēterpilī un centušies tuvoties krieviem.

x
) Kņazu Mansirevu pārkrievotāji nīda vairāk kā latviešus.

a) Gluži tā gan nebija — mācīja jau, bet visai vāji un tikai

tanīs skolās, kur bija skolotāji, kas šo valodu kauču vāji prata.

Pēc 1875. gada Kurzemes tautskolās pat ar likumu bija noteikta

krievu valodas mācība, bet par to runāts skolu vēstures II grāmatā.
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Pēc 1887. gada, kad skolas nodotas izglītības ministrijas

virsuzraudzībā, pastiprināta krievu valodas mācība, bet da-

žādā tempā, gan ar spaidiem, gan bez tiem (Kapustina un

Lavrovska laiks A. V.). 1905. g. ar Ministru komitejas
lēmumu licies uzsākts pareizs virziens krievu kultūras gā-.

jienam Baltijā, nespiežot mazus bērnus jau ar pirmo sko-

las gadu visu klausīties tikai krievu valodā. Mansirevs

liecina, ka viņš kā krievs nevarot vēlēties labvēlīgāku iz-

turēšanos pret krievu kultūru, kāda šinī laikā novērota

pie latviešiem. Krievu teātri varot eksistēt no latviešu

un igauņu apmeklētājiem, krievu literatūru ļoti cienot. Par

šādām parādībām vajadzējis tikai priecāties, bet te piepeši
nācis Ščerbakova cirkulārs un ar neprātīgu gājienu sacēlis

troksni. Un kamdēļ? Kādus lielus mērķus ar to domājot

sasniegt? Augstākā politika? Nesaprotams. Ja gribot Bal-

tijā turpināt pareizu politiku, tad vajagot šiem kungiem:

Kasso, Pfaffiusam, Ščerbakovam v. t. t, kas nesaprot val-

stiskas intereses, parādīt pareizu ceļu. (Mansirevs ar savu

runu ieguvis lielu piekrišanu.)
Pēc tam otrreiz runājis prof. Ļevaševs, kas centies

pierādīt, ka pirmā vietā jāliek valsts intereses un pēc

tam tikai likuma pildīšana. Notiekot mākslīga aģitācija.
Gribot tikai nostāties pret izglītības ministriju, bet ar šo

interpelāciju neko nepanākšot. Un beidzot norādījis, ka

viņš runājis daudz tāpēc, ka atzīstot iekustināto

jautājumu valstiski ļoti svarīgu. Valsts va-

lodu vajagot visiem mācīties.1)

No Rīgas ievelētais valstsdomnieks J. Zālītis oponēja

Ļevaševam, aprādīdams viņa nepareizus apgalvojumus un

beidzot pareģodams, ka atjaunotais pārkrievošanas vilnis

būšot tikpat nesekmīgs kā pirmais, ko 1905. g. nosodī-

jusi pat Ministru komiteja. Šādi spaidi tikai stiprinot ap-

spiestās tautās nacionālo apziņu un apņemšanos sargāt

savu kultūru.

Runājis vēl otrs igauņu deputāts Orass, kas aprādījis,

*) Vai to kāds noliedza ? Bet valsts valodas dē] nedrīkstēja

kropļot 9—ll gadu vecu bērnu attīstību un 11—14 gadus vecu skol-

nieku vispārējo izglītību.
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ka krievu valodas prasmi neveicināšot ar prasību jau pir-

mos divos gados lietot krievu mācības valodu. Pastāsta,

ka četras Tērbatas privātas igauņu ģimnāzijas skolnieces,

kauču gan šai ģimnāzijā igauņu mācības valoda, eksami-

nējušās pie kādas Pēterpils krievu ģimnāzijas, kopā ar 26

krievu jaunavām, un visas četras igaunietes krievu valodā un

rēķināšanā dabūjušas atzīmi 5 un 4, kamēr krievietēm

šādu sekmju nebijis. Lai atmetot neprātīgo pārkrievošanas

politiku, jo nevienai kulturālai valstij no šādas rīcības la-

bums nav bijis un nebūs.

Referenta Viktorovs noslēgumā rezumējis debatēs iz-

teiktos spriedumus un, par nelikumību runādams, aizrā-

dījis, ka jau ar to vien šī nelikumība pierādīta, ka Ščer-

bakovam izglītības ministrija devusi neskaidru atbildi par

Liepājas un Rīgas pirmmācības skolu atvēršanu un kā

rīkoties līdzīgos gadījumos. Ko darījis Ščerbakovs? Viņš

pavēlējis atcelt Ļevšina cirkulāru un līdz ar to nosacījis,
ka visās tautskolās mācībām līdz ar pirmo gadu jānotiek
krievu valodā. Ko te līdzot Ļevaševa prātojumi — liku-

mīga pamata šai akcijai nav bijis, tas pavisam skaidri.

Pēc būtības Viktorovs vēl pieskāries ščerbakova cirkulāra

dēļ saceltam tracim un jautājis, vai ar tādu rīcību var sa-

sniegt apgabala kultūrālu apvienošanu ar centru, vai tā

iespējama pārkrievošana 3) (~obruseņije"). Referents lūdza

interpelāciju pieņemt. Vārdu vēl personīgā lietā dabūja Mei-

jendorfs un pie balsošanas — Ramots un Ļevaševs. Tad

ar lielu balsu pārsvaru interpelāciju Valsts dome 11. jū-

nijā 1914. g. pieņēma.

Cik lielu vērību šai interpelācijai piegrieza ne tikai

Baltijas guberņās, bet arī Lietavā, Polijā, Kaukāzā, tas

bija vērojam» nevien dažādu cittautu avīzēs, bet arī Pēter-

pils un Maskavas laikrakstos. Latviešu un igauņu avīzes

interpelācijas apspriešanas laikā bija, tā sakot, trauksmes

l ) Tr., fl CaMT. CTOpoHHHKT) pyCCKOH UIKOAbI B'b PoCCĪh, CTopOHHHK'b

o6pyceHiH, ho AocTHrafiTe ai-oro nyTHMH KyAbTypHWMH, nyTHMH, Ko-ropbie

Heßo36y}K4aK>T'b HaceAeHĪH; ecAH jne bm H4eTe rpy6o, ecAH bm AOMae-re

3aKOHbl, Bo36yjK4aeTe 03A06AeHH0CTb, TO Hey?KeAH, B'b CaMOMTj ABAS, 3TO

He oTAaAHerb bcb tb 6Aari« ijbah, KOTopbiH bm ce6s CTaBHTe?"
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stāvoklī un daudz runāja par skolu politiku un citiem

kultūras jautājumiem. Daži raksti bija pat asāki nekā pa-

rasts Tāds bija J. Kriškāna raksts ~Politika un mo-

rāle", ko inspektora P. Dievkociņa tulkojumā kurators Ščer-

bakovs nosūtīja pat uz Pēterpili izglītības ministram un

deputātam prof. Ļevaševam. 1) Cik bargi latviešu skolu

darbinieks tanī laikā atklāti avīzē norāja pārkrievotājus,
to rāda gabaliņš no raksta „Polītika un morāle".2)

„Ko pēdējā laikā skolu birokrāti sprieduši un darī-

juši — tas nav likums, tas tikai raksturo viņus, rāda viņu

ignoranci pret pedagoģisko zinību un vietējo iedzīvotāju

vajadzībām, viņu nežēlību pret mūsu bērniem, vienaldzību

pret to skolu likteni, kuras viņiem uzticētas. Pie tam

vārdi un darbi te gandrīz nekad vairs nesakrīt. Taleirāns

reiz sacījis, ka valoda cilvēkiem dota, lai apslēptu savas

domas. Taleirāns bija diplomāts un tādēļ arī viņa teikumam

tāda diplomātiski glīta forma. Kad to pašu teikumu pār-

tulkojam ikdienišķā valodā, tas skanēs: valoda cilvēkam

dota lai valšķotu. Tas jau nebūt vairs neskan jauki. Un

kad to attiecina uz cilvēku audzināšanu, uz skolu, tad tas

skan tieši nejauki, jo briesmīgi cilvēku audzināšanu di-

bināt uz meliem!.. Un tomēr notiek tādas lietas. Vienu

reizi mums saka: mēs jūs negribam novērst no dabiskas

attīstības ceļa, negribam atņemt jums jūsu individualitāti,

negribam jums laupīt jūsu valodu; otru reizi saka: jūsu

labā mēs atņemam jums jūsu valodu, cenšamies iznīcināt

jūsu individualitāti, lai jūs sakustu ar mums un būtu lai-

mīgi. .." ,

Drošu valodu pret pārkrievotājiem joprojām lietoja arī

citas mūsu avīzes. ~Jaunā Dienas Lapa", kaut gan daž-

kārt pazobojās par nacionāliem jautājumiem, mātes va-

lodas lietā cītīgi rakstīja kā pret Ščerbakovu, tā Kasso.

Kad zemnieku lietu komisāri sāka aizliegt pagasta viet-

niekiem iesūtīt šinī lietā lūgumus un sūdzības, ~J. D.

1 ) Savās runās Valsts domē Ļevaševs šo rakstu tomēr ne-

piemin.
2) „Dzimt. Vēst." 1913. g. 283. num.
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Lapa" (1914. g. 15. marta num.) ievietoja kāda jurista

rakstu, kas paskaidroja, ka pagastu vietniekiem šādas tie-

sības nevar liegt, jo attiecīgs likums to atļauj. Esot jā-

pasaka, „ka Ščerbakova cirkulārs padara mūsu tautskolu

par iestādi, kurā nevis attīstīs un izglītos mūsu jauno

paaudzi, bet gan nobendēs tās dzīvo garu, kā arī pilnīgi

demoralizēs skolēnus". Citā „J. D. Lapas" numurā (1914.

gada 1. febr.) rakstīts: „Šī ir ļaunuma spēle, kādu ir iesā-

kuši musu apgabalā un no kuras nekāda labuma nevar

būt, pat raugoties no krievu valodas iemācīšanas vie-

dokļa. ...
Mūsu apgabala skolu lietu vadītāji un polītiķi

ir pārāk tuvredzīgi ļaudis v. t. t."

Tā vienā laikā, kā Valsts domē, tā mūsu presē Ščer-

bakova un izglītības ministrijas rīcībā ieguva asus pārme-

tumus un ne jau veltīgi kurātors Ščerbakovs tanī laikā

visai bieži brauca uz Pēterpili stiprināties savos darbos,

bet 1914. g. 23. janvārī Kasso viņam izgādāja audienci

pie ķeizara.

Rīgā bija tomēr viens preses orgāns — „Rižskij Vest-

ņik", kas vai katrā numurā uzbruka latviešu un igauņu cen-

tieniem un slavēja Ščerbakova-Kasso „stingrību". 1914.

gada pašā pirmā numurā šī avīze bargi rājās par Viskrie-

vijas izglītības kongresu, kas aizstāvot ne valsts, bet cit-

tautiešu intereses. Avīzes 12. numurā pastāstīja, ka ve-

cāki negribot savus bērnus sūtīt tanīs skolās, kur mā-

cības nenotiek krievu valodā. 19. numurā ievadraksts

„Naglaja vihodka", kas vērsts pret „Dzimtenes Vēstne-

ša" rakstu par „Krievu kultūru", 1) ~Rižsk. Vestņ." sabar

latviešu avīzi un beidzot pasaka: „Tā ir nesavaldīta vērga

valoda!"

Janvārī (1914.) Kasso ieradās Rēvelē (Tallinā), kā

avīzes ziņoja, ar nolūku iepazīties ar krievu valodas sek-

mēm igauņu tautskolās, jo ministrs pats gribot aizstāvē-

ties Valsts domē pie interpelācijas apspriešanas. „Rižsk.

Vestņ." pēc tam ziņoja (1914. g. 20. num.), ka iegūtie

iespaidi esot Kasso pārliecinājuši, ka Ščerbakova rīcība bijusi

l ) Dzimt. Vēstn. 1914. g. 14. un 16. num.
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pareiza.l) Vēl turpmāk „Rižsk. Vestņ." rakstīja, ka Kasso

esot stingri par Ščerbakova cirkulāra uzturēšanu spēkā

(1914. g. 60. num.), un ka interpelācijai Valsts domē

nekādu panākumu nebūšot.

Šinīs pat dienās „īsto krievu ļaužu" avīze „Kolokol"2)

ievietoja rakstu par savādo draudzību, kādu vācieši tagad

cenšoties kopt ar latviešiem (sakarā ar Meijendorfa silto

iestāšanos par mātes valodu). Avīze atrada arī interesantu

izskaidrojumu, kam jau arī agrāk šai darbā esam .pieskā-

rušies. Vācieši, kas parasti vienmēr esot latviešus nici-

nājuši un apspieduši, tagad nostājoties par viņu valodas

un kultūras aizstāvjiem. To barons Meijendorfs darot ar

gudru ziņu — pasargāt latviešus no krievu kultūras iespai-

diem, no spēcīgākas tuvošanās krieviem, lai tā šī tauta

ilgāki paliktu neaizkārta. Vācieši, tāpat kā krievi, pār-

liecināti, ka ne latvieši, ne igauņi savu patstāvīgu kultūru

nespēj attīstīt, bet tikai pagaidām viņi var par to runāt

un jūsmot. 3) Vācieši gaida savu laiku, kad būs iespējams

šīs tautas ģermanizēt. Saprotams, ka ar šādu rakstu krievu

politiķus varēja pamudināt jo ātrāk un stingrāk ķerties

pie Baltijas pārkrievošanas politikas atjaunošanas un tur-

pināšanas, lai tā izjauktu vācu turpmākos nodomus. Ar

šādu padomu jau arī bija pamatots prof. Ļevaševa aiz-

rādījums, ka interpelācijā ietvertais jautājums esot ļoti

svarīgs tieši no Krievijas valsts viedokļa un ne likums, bet

šis viedoklis liekams pirmā vietā. Valsts domnieks J. Zā-

lītis kādā sarunā 4) pastāstīja, ka deputāts Viktorovs pēc

interpelācijas pieņemšanas teicis, ka arī viņš iestāšoties

par jauna skolu likuma izstrādāšanu Baltijas guberņām,
lai reiz stāvoklis būtu likumīgi skaidrs, un šo guberņu

„piekausēšana" Krievijai patiesi ietu sekmīgi. Tā tad turp-

māk varēja sagaidīt pārkrievošanas tendences arī no ok-

tobristu labā spārna, bet varbūt pat arī no kreisā.

x ) Ščerbakovs šinīs dienās arī uzturējās Rēvelē, t: i. pavadīja
ministri „revizijās".

2j 1914. g. 107. num.

■!) Vāciešu nodomi še pareizi uztverti.

4) Notika 1914. g. vasarā Rīgas Latviešu biedrībā. A. V.
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Šāda varbūtēja akcija, redzams, stāvēja sakarā ar „lielo"

politiku, jo 1914. gada sākumā Eiropas politiskais stā-

voklis jau bija uzbudinošs. Vācijā 1913. gadā 18. sep-

tembrī stājās spēkā jauns armijas komplektēšanas likums,

kas šīs valsts bruņotos spēkus ievērojami pastiprināja. Kad

1914. gada aprīlī Vācijas reichstagā apspriests kara mi-

nistrijas budžets, kara ministrs ziņojis par labo stāvokli

vācu armijas apgādībā, kā arī sanitārā sagatavošanā un

pateicis, ka ~Vācijas armija ir gatava katrā acumirklī".

Ar jauno 1913. gadā pieņemto likumu Vācijas regulārā

armija bija palielināta par apmēram 200.000 vīriem. Bet,

saprotams, ka Vācijai sakarā ar to katru gadu izdevumi

armijai stipri pieauga tā, ka visi jautāja, cik ilgi Vācija

tos varēs nest, lai neapturētu citu vajadzību apmierināšanu.

Francija un Krievija šo Vācijas intensīvo bruņošanos vē-

roja ar zināmām bažām. Francija atjaunoja trīs gadu kara

dienestu, Krievija arī šo to sāka pagudrot, bet viņa ka-

ram tālu nebija sagatavota, un valdībai joprojām rūpes

darīja valsts iekšējais stāvoklis, kas nebija un nebija sta-

bils. Pamazām, bet noteikti valdība vilka uz reakcijas

pusi, Valsts domes vairākums svārstījās. Grūti tādos ap-

stākļos bija plānot par karu. Austrija, kas rīkojās ciešā

kontaktā ar Vāciju, gan sekoja savai stiprākai draudzenei,

bet viņas raibais iedzīvotāju sastāvs vienmēr kustējās īpat-
nās nacionālās interesēs. Tā no vienas puses varēja sa-

just tuvojāmies kara vēsmas, no otras, likās, ka gan jau

„izlīdzināsies". Krievijas ārlietu ministra Sazonova runa

Valsts domē, ārlietu mimistrijas budžetu apspriežot (ap-

rīlī), bija mierinoša un tāpēc likās, ka nekas vēl drīzu

kara tuvošanos nevēsta. Rādās, ka sakarā ar to Krievijas

iekšējā politika arī nevērsās uz iedzīvotāju ciešāku ap-

vienošanu idejiskā saskaņotībā, bet gan otrādi — valdība,
kas bija nokļuvusi labā spārna iespaidā, gudroja, kā savu

speķu nostiprināt, nebaidoties atgrūst no sevis pat mēre-

nos liberāļus, kādi bija oktobristi, progresisti un citas gru-

pas. Cittautiešu intereses, kā to redzējām pie Kasso-Ščer-

bakova rīcības, ari netika vairs ievērotas. Daudz runāja

pat par ceturtās Valsts domes atlaišanu un tās vēlēšanu

likuma pārstrādāšanu.



Lūk, tādos apstākļos un iekšpolitiskā novirzienā, re-

dzams, arī deputāts Viktorovs būs baidījies no Vācijas

turpmākās uzmācības un runājis par Baltijas ~piekausēš-

anu" Krievijai, kā „lielās" politikas jautājuma nepiecie-

šamību. Lasot Krievijas 1914. g. I puses laikrakstus, vis-

caur nomanāms, ka Krievijas valdība nemaz negudro par

karu, bet gan cīnās par varas nostiprināšanu valsts iek-

šienē.

Sakarā ar Valsts domes interpelāciju pret izglītības
ministri Kasso un kurātoru Ščerbakovu, jāpiezīmē, ka tanī

pat laikā, kad sprieda un iztirzāja par interpelācijā skar-

tiem jautājumiem, Pēterpilī notika gandrīz vai atklāta

ciņa starp izglītības ministru Kasso piekritējiem un pre-

tiniekiem, pie kam Kasso cītīgi atbalstīja Valsts domes

labā spārna deputāti, bet pret viņu aģitēja oktobristi, pro-

gresisti un citas centra grupas. Kasso opozīcijai, kā jau

pieminējām, bija arī pretendents uz izglītības ministra po-

steni — Pēterpils mācības apgabala kurators Prutčenko.

Cik vērojams, to zināja arī Kasso un atklāti nostājās pret

viņa posteņa pretendentu — ilgāku laiku atteicās viņu

pieņemt amata darīšanās audiencē. No dažu laikrakstu

piezīmēm bija vērojams, ka arī Prutčenko „negrieza ceļu"

savam tiešam priekšniekam. Abi viņi taču bija ļoti bagāti

krievu muižnieki, bet arī abi ļoti godkārīgi, abi ar lieliem

sakariem Pēterpils augstākās aprindās. Kad Prutčenko no

Rīgas mācības apgabala pārgāja uz Pēterpili, tad jau Pē-

terpils prese pareģoja, ka viņš būs nākošais ministrs. Un

tieši 1914. gada sākumā cīņa starp Kasso un Prutčenko

piekritējiem atradās pašā spraigumā. Kad Valsts dome

sāka apspriest Meijendorfa un citu parakstīto interpelā-

ciju, tad labā spārna deputāti Valsts domē atklāti teikuši,

ka ar šo interpelāciju gribot gāzt izglītības ministri Kasso,

un ar to esot izskaidrojama arī Viktorova un visas ok-

tobristu frakcijas nostāšanās par interpelācijas pieņem-

šanu. Pat iespaidīgais Valsts domes priekšsēdētājs Rodz-

janko esot nostājies pret Kasso. 1914. g. janvāra beigās
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laikraksti ziņoja, ka Prutčenko bijis pie ķeizara audience,

kas ilgusi 55 minūtes. Šinī pašā laikā ļoti nervozēja Rīgas

pārkrievotāju lapa „Rižskij Vestņik", gan ziņodama par

Kasso darbību un to cildinādama, gan zobodamās par

Prutčenko. 1) Te piepēši Pēterpils avīzes nesa „noteiktu"

ziņu, ka Kasso esot iesniedzis atlūgumos, un ķeizars an

to pieņēmis. ~Rižsk. Vestņ." šo ziņu pārdrukāja ar visai

drūmu vaibstu. Te tikpat piepēši pēc dažām dienām jauna

ziņa — Kasso paliekot savā amatā. Tā tad labais spārns

bija uzvarējis, oktobristi zaudējuši. Pēc tam ~Rižsk. Vestņ."

zināja stāstīt, 2) ka Prutčenko lūdzis pie Kasso audienci,
Kasso viņu pieņēmis, bet ~asā formā noraidījis dažus viņa

projektus", Kasso arī izdarījis Pēterpili skolu revizijas

un esot atradis dažādas nekārtības. Tagad varēja no-

prast, ka Prutčenko cīņu pazaudējis. 3) Tā arī notika. Pēc

dažām dienām Pēterpils avīzes ziņoja, ka Prutčenko at-

brīvots no kurātora amata, pie kam vēlāk izrādījās, ka

Kasso šai atbrīvošanā pat pielaidis formālu kļūdu: mācī-

bas apgabala kuratorus atbrīvoja ķeizars ar īpašu ukazu,

Kasso nebija nogaidījis šo ķeizara rīkojumu, bet paziņojis

Prutčenkam, ka ķeizars viņu atbrīvojis. Prutčenko pa tam

nostājies uz formāla viedokļa un uzlūkojis sevi joprojām

amatā. Tad tik nācis ķeizara ukazs. Šī cīņa atspoguļojās
arī latviešu prese: „Dzimt. Vēstn." 1914. g. 73. num. ie-

spieda ievadrakstu „Kasso un Prutčenko", kurā informēja
savus lasītājus par šo divu sāņcenšu attiecībām. Kad Prut-

čenko krita, „Rižsk. Vestņ." iespieda ievadrakstu „Othod-

naja", 4) kurā tenkoja, ka latvieši un vācieši esot nosku-

muši, jo vēl līdz beidzamam laikam cerējuši, ka Prutčenko

zvaigzne kāpšot augšā. „Rižsk. Vestņ." vienmēr uz Prut-

čenko raudzījies ar skepsi, jo viņš nekur neesot attaisnojis
krievu cerības.

Ka latvieši labi nojauta, uz kurieni stūrē izglītības

1) Skat. „P. B." 1914. g. 24. nnm.

2) 1914. g. 70. num.

:i) Vēlāk krievu presē parādījās ziņa, ka Kasso pusē nostājies

Rasputjins un ar to jautājums bijis izšķirts.
4) 1914. g. 74. num.
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ministrs Kasso, tas jau skaidri bija redzams no Ščerba-

kova rīkošanās, kas visu darīja tikai ar Kasso svētību un

atbalstu. Tāda rīcība, saprotams, latviešiem bija naidīga

un tamdēļ par Kasso uzvaru bija jāskumst. Tomēr latviešu

prese nebūt nepriecātos arī par Prutčenko uzvaru. Luk,

ko šinī jautājumā rakstīja ~Dzimt. Vēstn.": „Mums jā-

liecina, ka neviens kurātors, izņemot Kapustinu, Baltijā

nav tik sekmīgi veicinājis krievu nacionālās intereses, kā

Prutčenko. Bet tā kā Prutčenko visu darīja korekti un

taktiski, tad, saprotams, salīdzinot viņa darbību ar taga-

dējā kuratora Ščerbakova rīcību, var sākt domāt, ka Prut-

čenko bija liberāls, vai vismaz ievērojami liberālāks par

Ščerbakovu. Bet tas ir tikai pārpratums un po-

litisku principu sajaukšana ar šo principu taktiskāku, vai

netaktiskāku izvešanu dzīvē. Lai cik tas arī savādi neiz-

klausītos, bet varētu apgalvot, ka, ja mēs būtu šauri na-

cionālisti, tad mums būtu vairāk jāpriecājas par Ščerba-

kova, nekā par Prutčenko darbību Baltijas skolās. Piļr-

mais ar savu uzstāšanos pret mātes valodu tikai stiprina

un vairo mūsu tautas apziņu. Prutčenko loloja tos pašus

ideālus, kurus 1010 Kasso un Ščerbakovs, tikai Prutčenko

taktiskā principu izvešanā pavisam atšķīrās no Kasso un

Ščerbakova rīcības. Tā vienā pusē redzama brutāla un

politiski netaktiska cīņa ar saviem pretiniekiem savu poli-

tisko principu dēļ, bet otrā pusē — stingrāku, bet korek-

tāku un taktisku darbību atkal to pašu principu labā.

Tā tad, ciktālu runā par politiskiem principiem, tiktālu

Prutčenko un Kasso bija viena gara bērni, bet tiklīdz spriež

par šo principu izvešanu dzīvē, tad tūdaļ abi valsts vīri

nevarēja savu darbību saskaņot. Šī nesaskaņa vēl stipri-

nājās dažu, gluži personīgu īpašību dēļ — un tā viena

principiāla ceļa gājēji, kā tas bieži atgadās, nonāca stipri

naidīgā stāvoklī. Bet no visa tā izauga tomēr kāda ne-

labvēlīga parādība visas Krievijas skolu dzīvē. Ja mi-

nistrija savu darbu ietērpj tik spilgtā politiskā uzvalka,

kā tas pašlaik novērojams, tad dabiski arī visi ministri-

jas darbinieki, no tautskolotājiem sākot, ar kuratoriem bei-

dzot, sadalās politiskās grupās, kūpas uzsāk cīņu skolā



un ārpus tās. Šai cīņai tad nav nekas kopējs ar peda-

goģiku un audzināšanu. Skolotāji-audzinātāji pārvēršas un

top pārvērsti par akliem priekšniecības politiskās darbības

rīkiem, tāpat kā šī skolotāju priekšniecība savukārt rī-

kojas pēc augstākās priekšniecības mājiena. Visi ceļas uin

iet gulēt ar vienām domām — ko teiks priekšnie-

cība, vai būs apmierināta ar viņu rīcību.

Par pedagoģiskiem principiem netop do-

māts. Tā skolotāju personālā ieviešas daž-

dažādas nelabvēlīgas parādības, kurām ie-

vērojama antipedagoģiska nokrāsa". 1)

Kur te „Rižsk. Vestņ." atrod priecāšanos par Prut-

čenko zvaigznes kāpšanu? Latviešu avīze še izteikusi daudz

objektīvas saprašanas par šo divu vīru darbību un uz Kasso

darbību vairāk raugās ar nožēlu, mazāk ar bailēm. Ka

latviešiem nepatika, ka viņu bērnus garīgi kropļo, kaļot

viņiem bez jēgas krievu valodu, nedod elementāro izglī-
tību mātes valodā — to šie patiesi vājie politikāņi ne-

saprata, vai negribēja saprast. Viņu „lielā" politika par

Baltijas ~piekausēšanu" Krievijai jau no gubernatora Zi-

novjeva laika bija sen savu laiku pārdzīvojusi. „Piekau-
sēt" kādu mazāku tautu lielākai var gan tad, ja šī tauta

vēl nemaz nav nacionāli modusies, un ja jau tad lielā un

stipri kulturālākā tauta šo mazāko uzņem pie sevis kā

savu mazāko brāli — nevis apspiežot, bet cilvēcīgi kop-

darbojoties. Tādu
,
,sakausēšanos" vēsture pazīst. Ja krievi,

tāpat kā Baltijas vāciešu muižniecība arī aplūkojamā laik-

metā domāja, ka latviešiem un igauņiem savas nacionālās

kultūras nav un nebūs, un ka tamdēļ šīm tautām vienā

jūrā — vācu, vai krievu — jāieplūst, tad tā bija liela mal-

dīšanās, bet ne liela politika. Varbūt, ka Baltijas vācieši,

tā lielā krievu tauta mūs kā tautu varēja apdraudēt daudz

agrāk, bet taču ne vairs tad, kad bijām nacionālā apziņā
modušies un nostiprinājušies. Varbūt šāds necilvēcīgs darbs

varētu veikties ar pavisam brutāliem līdzekļiem, kā to vē-

lāk gatavojās izdarīt vācu okupācijas vara, bet taču ne

ar idejisku „piekausēšanu", par ko runāja Valsts domes

l ) „Dzimt. Vēstn." 1914. g. 73. num
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deputāts Viktorovs. Šī „piekausēšana", gan citādā formā,

varēja notikt, gudri izveidojot to ceļu, kādu sāka ieraut

Maskavas slavofili un arī kurātors Kapustins — palīdzot

un ļaujot mums lielās krievu tautas aizstāvniecībā veidot

savu kultūru, attīstīt savus garīgos spēkus, bet saimnie-

ciskā ziņā dzīvot kopā ar krievu tautu vienā valstī. Bet

ne jau par tādām attiecībām domāja Lavrovska laika pār-

krievotāji un 1914. gada „piekausētāji".
Bet jāievēro, ka Liktenis katrai tautai

dod tādu tiesu, kādu viņa pelnījusi. Tas arī

latviešiem nav jāaizmirst ne tagad, ne nā-

kotnē.

XXIII

Pa to laiku, kad Valsts domē izpaudās nemiers ar iz-

glītības ministrijas rīcību, Kasso turpināja parādīt savu

„stingro roku". Viņa rīkojumi kā Krievijas augstskolās,
tā vidējās mācības iestādēs, visiem lika manīt, ka atgrie-

žas Aleksandra 111 laiki.

1914. gada 2. februāri Kasso parakstīja kādu visai

draudošu rīkojumu — par tautskolu inspektoru tiesībuf

patstāvīgi iecelt amatā tautskolotājus. Šis rīkojums gan

formāli attiecās uz visām Krievijas tautskolām, bet fak-

tiski gan visdraudošāks bija Krievijas cittautiešiem, un,

kas zin, vai Kasso, šo rīkojumu dodams, sevišķi nepie-

domāja pie Baltijas guberņām. Rīkojumam (Nr. 5482) šāds

saturs: Par tautskolotājiem inspektoriem jāizrauga tikai

uzticamas un pilnīgi noderīgas personas. Ja iestāde, kas

skolu uztur, pie laika neizrauga attiecīgu kandidātu, vai

tās izvēlētais kandidāts droši neatbilst savam uzdevumam,

jeb ziņu ievākšana par viņu var aizkavēt skolas darbu

sākumu un gaitu — tad inspektoram pašam tiesība iecelt

vakantā vietā skolotāju, par kura noderīgumu viņam nav

šaubu.

Šis rīkojums atkal bija skolu likuma nepareiza iztul-

košana. Likuma 3583., 3584. un 3641. pp. (XI. sēj. I. daļa

1903) noteica kārtību kā par tautskolotāju iecelšanu un



atbrīvošanu no amata, tā arī tautskolu inspektoru un di-

rektoru tiesībām, nesaskaņu gadījumos ar skolu padomēm

vai komitejām, pārcelt strīdīgā jautājuma izšķiršanu uz

augstākām instancēm. 3641. pants deva Baltijas tautskolu

inspektoriem tiesību pagaidām (predvariķeļno) iecelt un

atcelt skolotājus, bet galīga apstiprināšana amatā piekrita

guberņas laukskolu virskomitejām. Pilsētās, kur darbojās'
skolu kolēģijas, saskaņā ar tā paša likuma 3624. pantu,

šīm kolēģijām bija tiesība izraudzīt skolotāju kandidātus,

bet apstiprināšana piekrita tautskolu direktoram. Šī panta

beidzamā rindkopa gan nav pilnīgi skaidri izteikta. 1) Tā

tad direktors var arī atzīt, ka izraudzītais kandidāts no-

raidāms, un kas tādā gadījumā tālāk darāms — likums

nenosacīja. Tāpat jau likums nenosacīja, cik ilgi inspek-
tors pagaidām iecelto laukskolotāju varēja paturēt amatā

bez galīgas apstiprināšanas. Redzams, šo likuma neno-

teiktību Kasso izlietoja, dodams savu rīkojumu. Jau agrāk

aprādījām, ka vairākkārt Rīgas mācības apgabala vadošās

personas cilāja jautājumu par skolotāju iecelšanas tiesī-

bām. Kurātora Lavrovska laikā „Rižsk. Vestņ." (1897. g.

216. num.) jau zināja aizrādīt, ka turpmāk skolotāju ie-

celšanu galvenā kārtā noteikšot tautskolu inspektori. Otr-

kārt, bieži vien cilāja nodomu mūsu tautskolās vairāk ie-

pludināt īstus krievu skolotājus. Kā to izdarīt, ja kandi-

dātus izrauga pašvaldības? Kasso rīkojums tagad deva, ja

ne gluži pilnīgu, tad stipri lielu iespējamību inspektoriem

rīkoties patstāvīgi.

Gan tūdaļ pret šo Kasso rīkojumu sacēla troksni un

nemieru. „Dzimt. Vēstn." jau 1914. g. 21. februārī ie-

spieda ievadrakstu „Tautskolotāju iecelšana amatā", kurā

iztirzāja Kasso rīkojumu un darīja sabiedrību uzmanīgu

no varbūtējām pārkrievotāju jaunām pārestībām. Bet par

šo pašu jautājumu sāka uztraukties arī Krievijas zemstu

valdes, kauču gan tur jautājums nebija tik akūts kā pie

mums.

*) ~/ļHpeKTOpbI HSpO/IHWX'b VMHAHIļTb, no npOH3Be4eHĪH CHM'b KSH"

4H4aTaMT> HcnbīTamH, npieMAioi"b bt> VBaateHie TaKOßoe npe4CTaßAeHie."
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Otrs, gan mazāksvarigs, ministra Kasso rīkojums l ) bija

noliegums skolotājiem neizsniegt pašvaldībām ziņas par

skolas pedagoģisko un audzināšanas stāvokli skolās. Arī

šis rīkojums attiecās uz visām Krievijas tautskolām. Tanī

laikā, kā to jau redzējām arī pie interpelācijas apsprie-
šanas par Ščerbakova cirkulāru, valstsdomnieki dažkārt no

skolotājiem dabūja dažādas ziņas par skolu stāvokli. Lai

tas nenotiktu, inspektori skolotājiem noliedza šādas ziņas

bez inspektora atļaujas dot.2) Tad ziņas Valsts domniekiem

sāka piegādāt pašvaldības, saprotams, savukārt tās iegū-
stot no skolotājiem. Lai arī šo ceļu oficiāli aizsprostotu,
noliedza ziņas izsniegt arī pašvaldībām, bet paskaidroja,

ka, ja pēdējām šādas ziņas nepieciešami vajadzīgas, lai

pieprasa no inspektoriem. Tagad radās pavisam nedabisks

stāvoklis: piemēram, Rīgas pilsētas valde nevarēja par

savu skolu mācību un audzināšanas stāvokli dabūt ziņas

no pilsētas uzturētām skolām — skolu pārziņiem bija aiz-

liegts pilsētas valdei
— skolu uzturētājai — izsniegt ziņas

par skolēnu sekmēm, uzvešanos, cik pārcelti no klases

uz klasi, beiguši kursu, rudenī iestājušies v. t. t.

Trešais ievērojamais rīkojums bija aizliegums skolo-

tājiem brīvi piedalīties dažādās biedrībās, arī kulturālās,

') Rīkojumu deva izglītības ministrijas skolu departaments

1914. g. 22. aug. JV» 40191.

2) 1914. gada vasarā Rīgas mācības apgabala tautskolu inspek-

tori piesūtīja skolu pārziņiem šādu cirkularpieprasījumu: „ Izpildot

doto rīkojumu, pavēlu Jums ar pirmo nākošo pastu man paziņot,

vai no Jums uzticētās skolas skolotājiem nav piegādātas kādas ziņas

un materiāli atsevišķiem Valsts domes locekļiem; kādas šīs ziņas bija

un kam tās tika sūtītas." «Dzimt. Vēstn." (1914. 18. VI), atreferē-

dams šo cirkulāru, rakstīja: „Atstājot pie malas jautājumu, kādā

gaismā un stāvoklī ar šādu rīkojumu nostāda Valsts domi un tās

deputātus, nevar šo faktu atstāt nekonstātētu, kā tautskolotāju pri-
vātas rīcības aprobežojumu. Jāpiezīmē, ka augšminētais inspektoru

rīkojums stāvēja ciešā sakarā ar pieprasījumu Valsts domē par Ščer-

bakova cirkulāru, jo daži Valsts domnieki bija operējuši ar ziņām,

kas dabūtas no skolotājiem.
Valsts domnieks J. Zālītis regulāri saņēma ziņas no Rīgas

pilsētas skolotāju grupas (J. Kriškāna, V. Zālīša, Indr. Cīruļa,

A. Viča).
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jo tas kaitējot skolotāju darbam. Atļauts skolotājiem pie-

dalīties tikai skolotāju savstarpējās palīdzības biedrībās.

Te gan jākonstatē, ka Kurzemes guberņas laukskolu virs-

komisija jau 1910. gada 21. aprīlī ar cirkulāru Nr. 150

paziņoja ķirspēļu komisijām, ka dažādās izglītības bied-

rībās tautskolotāji ievēlēti par bibliotekāriem, un guberna-

tors pieprasījis virskomisijas atsauksmi, vai šāda skolo-

tāju „nodarbināšana" ārpus tiešiem amata pienākumiem

vispāri vēlama. Virskomisija atbildējusi, ka tas nav vē-

lams. Tāpat neesot pieļaujama biedrību bibliotēku novie-

tošana skolu ēkās. Virskomisija norāda, ka vispāri nav

skolotājiem jāatļauj izglītības biedrībās ieņemt kaut kā-

dus amatus.

Tā to, ko uzsāka 1910. gadā vāciskā Kurzemes skolu

virskomisija, 1914. gada sākumā pastiprināja kurātors Ščer-

bakovs. Atturēt latviešu tautskolotājus no līdzdarbības mUsu

tautas kulturālās organizācijās — kā vāciem, tā pārkrie-

votājiem bija noderīgi, jo viņi zināja, ka tādā gadījumā
atvilks skolotājus no sabiedrības, un arī biedrībām nebūs

nacionāli kulturālā darbībā skolotāju atbalsts.

Vispārējā skolu darbība Rīgas mācības apgabalā 1914.

gada pirmā pusē sāka risināties augšminēto izglītības mi-

nistra Kasso rīkojumu garā. Tautskolu inspektori kā skolu

reviziļjās, tā sarunās ar skolotājiem diezgan skaidri un

noteikti izteica nolūku turpmāk stingrāki raudzīties, lai mā-

cības viscaur notiktu krievu valodā. Lai biežāki varētu

skolas revidēt, pavairoja inspektoru skaitu. Rīgu sada-

līja trijos inspektoru rajonos un jau pie diviem esošiem

stingriem pārkrievotājiem — J. Družinska un V. La-

fina nāca klāt V. Korotājevs. Sevišķu centību pārkrievo-
šanas kursa atjaunošanā izrādīja Vidzemes tautskolu direk-

tors P. Ruckis, par kura darbību jau runājām arī agrāk.
Visai draudošs P. Ruckis palika pie skolotāju izraudzīšanas

Rīgas pilsētas elementārskolām, prasīdams vairāk un vai-

rāk krievu skolotāju pieņemšanu. Rīgas pilsētas skolu ko-

lēģija atkal bija spiesta uzsākt cīņu pret pārāk nekautrīgu
krievu uzmākšanos viņas skolām. Šī cīņa sevišķi izpaudās
pie skolas pārziņa izraudzīšanas jaunatvērtai skolai Aiz-
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sargu ielā 24-a (tanī laikā Bruņinieku ielā). Šī skola bija
domāta latviešu bērniem, un te varēja rasties visai mazs

procents krievu, vācu v. t.t. bērnu. Tāpēc arī skolu ko-

lēģija skolas vadību gribēja nodot kādam latviešu peda-

gogam. Krievu inspektori turpretim prasīja, lai ievēl krievu

tautības skolas pārzini. Konflikts bija nepatīkams, jo Ruc-

kis sāka atsaukties uz ministra Kasso rīkojumu, t. ir drau-

dēt ar tiesību patstāvīgi iecelt šai skolai pārzini. Tomēr

šoreiz skolu kolēģija nepiekāpās un par jaunatvērtās skolas

pārzini, kā to agrāk minējām, ievēlēja Indriķi Cīruli, bet

kā kompensāciju krievu inspektori dabūja Rīgas skolām

vairākus krievu skolotājus.
Tādos apstākļos vispāri Krievijā gatavojās skolu po-

litikā reakcija, bet Baltijas guberņās ari jauns pārkrievo-
šanas vilnis.

Te piepeši pašā skolu vasaras brīvlaikā sākās lieli

ārpolitiski notikumi — 15. jūnijā atentātā nonāvēja Aus-

trijas troņmantnieku, un Eiropā sākās sarežģījumi, kas iz-

sauca lielo karu.

XXIV

Valsts vīri, kas bija tuvāk ieskatījušies Eiropas liel-

valstu poiītiski-ekonomiskās ņretešķībās, jau gadiem ie-

priekš paredzēja lielu sadursmi Eiropā, bet neviens, sa-

protams, nevarēja pateikt gadu un mēnesi, kad šī sa-

dursme sāksies. Ka Vācija visai stipri gatavojās karam,

to zināja kā, Franci tā, tā Anglijā, varbūt mazāk par to

interesējās Krievija. Nodibinājās divi lieli bloki: Francija,

Anglija un Krievija vienā pusē, Vācija, Austroungārija un

Itālija — otrā pusē. Vislielākās poiītiski-ekonomiskās pre-

tešķības tomēr bija starp Angliju un Vāciju, jo Vācija

sapņoja sagraut Anglijas lielo iespaidu Austrumos — Per-

sijā un Indijā. Vācijas nodomātā grandiozā dzelzsceļa ma-

ģistrāles būve: Beriīne— Konstantinopole — Bagdada —

Persijas jūras līcis — tas bija Anglijai draudošs pasākums.

Krievijai vajadzēja uzturēt savu veco prestižu Balkānos,

bet Francija vēl nebija aizmirsusi 1871. gadā Vācijas dik-



tēto miera līgumu. Tikai Itālija šinī cīņā nebija stipri

ieinteresēta, un viņas pievienošanās Vācijas - Austroug-

gārijas blokam arī izrādījās pavisam vāji saistīta.

Arī daudzajiem diplomātiem 1914. gads nav licies par

kara sākuma gadu. Kā no Krievijas Valsts domes un val-

dības savstarpējām attiecībām bija vērojams, krievi kam

vilsmaz 1914. gadā negaidīja un neparedzēja. Tāpat šis

karš negaidīts nāca arī latviešiem un citām Krievijas mi-

noritātēm.

Kad 1914. g. 1. augustā (j. st.) Vācija pieteica Krie-

vijai karu, latvieši tūdaļ saprata, ka šim karam musu tautas

likteņgaitās izšķiroši liela vēsturiska nozīme. Kas uzva-

rēs un kā uzvarēs — tas latviešiem tālu nebija vienaldzīgs

jautājums. Lielākā latviešu avīze „Dzimt. Vēstnesis" kara

pirmās dienās starp citu rakstīja: 1) „Nenoliedzamā kārtā

Vācija tiecas uz virsvaldību Eiropā". Bet tūdaļ nākošā

numurā turpināja: „Uzsāktais karš aizņem tik stipri un

tieši latviešus, kā vēl neviens cits. Tagad mums uz spēli
likta ne tikai kailā dzīvība, bet arī viss tas, kas iegūts

un kas cerēts, kas stādīts un dēstīts ne tikai

acumirklī sevim, bet arī nākošām paau-

dzēm. Tagad latviešiem atnācis tas vēsturiskais mo-

ments, uz kuru norādījuši tie apzinīgie agrākās paaudzes

locekļi, kas nopietni un pašaizliedzīgi cīnījās par savas

tautas pastāvēšanas tiesībām, par latviešu saimniecisko un

garīgo patstāvību. Dažādo spēku samērā viņi meklēja to

vietu, kur latviešiem būtu sava sevišķa nozīme".2) Otra

musu lielākā avīze ~Jaunā Dienas Lapa", kas joprojām

arī kara laikā centās turēties marksistiskā virzienā un pat

cerēja, ka Eiropas strādnieku partijas darīs galu militā-

rismam, arī skubināja tautu saprast, ka pārdzīvojam ļoti
svarīgu laiku — „mums jāizlieto visi spēki, lai ar godu
izietu no pārdzīvojuma". 3)

Valstsdomnieka J. Goldmaņa runa Valsts domes 26.

juUja (v. st.) sēdē kauču bija spraigu jūtu izplūdums,

1
) „Dzimt. Vēst." 1914. g. M 168.

2) Turpat te 169.
3) 1914. g. 24. nov. numurā.
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tomēr savā kodolā norādīja, ka uzsāktais karš ies arī pāri

par latviešu galvām. Un ja pēc šīs runas mūsu tautas

deputātu apkampa un noskūpstīja grafs Musins-Puškims,
bet daži saukuši: „Lai dzīvo latvieši!" — tad tā bija it

kā tiesas diena arī par mums pazīstamo pārkrievotāju
darbību. Pēc J. Goldmaņa runas Valstsdomē un daudzām

patriotiskām demonstrācijām visā Latvijā, lielākie un ie-

spaidīgākie krievu laikraksti („Novoje Vremja", „Russkoje

Slovo", „Russkija Vedomosķi" v. c. rakstīja par latvie-

šiem visai atzinīgus vārdus, bet „Dzimtenes Vēstnesis"

pēc tam konstatēja: „Šajā vēsturiskā un nopietnā brīdī,
kur kļūmaini saduras slavu un ģermāņu pasau-

les un kultūras, lai mums būtu ar gandarīju-
ma jūtām atļauts konstatēt, ka pēc ilgiem ga-

diem krievu prese un sabiedrība nākusi pie

pareiziem un patiesiem uzskatiem par lat-

viešu tautas tēvijas mīlestību un viņas kul-

turāliem centieniem". 1)

Pēc izsludinātās mobiizācijas vairāki simti latviešu sko-

lotāju aizgāja armijas rindās, pie kam Vidzemes skolo-

tāji 2) drīz vien nokļuva Karpatu frontē, un tur daļa pa-

lika gulēt mūžīgā miegā. Kurzemes un Rīgas skolotāji
tika nosūtīti uz Daugavpili un no turienes sadalīti dažādās

kara spēka daļās. Skolu mājās (ievērojamā daļā) ierīkoja

kara slimnīcas, kurās dažkārt skolotāji atgriezās kā ievai-

noti — lai še nevis mācītu, bet ārstētos.

Skolotāju iesaukšana karā skolām bija ļoti liels zaudē-

jums, jo, aptuveni rēķinot, 20—250/0 iestrādājušos skolo-

tāju vairs nebija savās darba vietās. Ari citādā ziņā kara

laika apstākļi iespaidoja mierīgu darbu klasēs, un 1914.

gads jau ievadīja lielās pārgrozības visā nākošā skolu po-

litikā.

Kurātors Ščerbakovs, kas vēl 1914. gada pirmā pusē

rādīja bargu pārkrievotāja seju, šī gada otrā pusē jūtami

mainīja savu izturēšanos. 1914. gada beigās kurātors Ščer-

x) Turpat te 172.

2) No Vidzemes kar-a dienestā iesaukti 535 tautskolotāji.
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bakovs ar personīgu rīkojumu 1) nodibināja īpašu komi-

siju latviešu valodas programas izstrādāšanai zemākām mā-

cības iestādēm. Par šīs komisijas priekšsēdētāju kurātors

iecēla inspektoru P. Dievkociņu, bet par locekļiem Valdi

Zālīti un Indr. Cīruli. Šāds rīkojums vismaz bija labs

žests. Otru tādu pat komisiju Ščerbakovs nodibināja lat-

viešu valodas programas izstrādāšanai vidusskolām; to va-

dīja Maldoņa ģimnāzijas direktors prāvests K. Irbe, bet

locekļi -— valodnieks K. Milenbachs un literāts R. Kļau-

stiņš. *

Abas komisijas darbību iesāka Rīgā. Tautskolu pro-

gramas komisija pēc evakuešanās no Rīgas darbu turpinā-

jusi Tērbatā.2) Tautskolu programas komisijā pārrunāts

arī jautājums par latviešu valodas revidēšanu skolās, kā arī

par pārbaudījumiem vismaz kursu beidzot. Saprotams, ka-

ram ieilgstot un Krievijas valsts stāvoklim sašķoboties, šī

programu izstrādāšana palika vienīgi par mūsu tautskolu

mazu epizodi, kas, likās, pašā beidzamā pārkrievošanas

posmā rādīja Rīgas mācības apgabala vadītāju laipnāku

seju un pedagoģisku rīcību — rūpes arī par latviešu va-

lodu.

Kasso vietā 1915. gada 9. janvārī nāca grafs P. N.

Ignatjevs, vispirms kā izglītības ministrijas' pārvaldnieks

un, sākot ar tā paša gada 6. maiju — ministrs. Tiklīdz

grafu Ignatjevu šai amatā iecēla, galējā labā spārna avīze

„Zemščina" jau uztraucās — vai tik Ignatjevs neizpostīšot
visu Kasso uzsākto skolu politikas kursu.3) Šāda „Zemšči-

nas" valoda rādīja, ka arī kara laikā labais spārns do-

māja agrāko domu. Turpretim grāfs Ignatjevs bija dekla-

rējis, ka viņš centīšoties ~ievērot sabiedrības domas".1)

Bet iekāms runājam par grafa Ignatjeva rīkojumiem

1 ) Raksts M 21911, 3. dcc. 1914. g.
2) Indr. Cīrulis šī darba autoram stāstīja, ka Rīgā notikušas

6—7 sēdes, bet vēlāk Tērbatā arī dažas, pie kam Tērbatā stājušies
sakarā ar igauuu tādu pat komisiju, bet programas komisijas locek-

lis R. Klaustiņš atceras tikai dažas sēdes Rigā, Tērbatā gan neesot

notikušas.

;i) „Dzimt. Vēst." 1915. g. 14. num.

4) Turpat 22. num.
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skolu lietās, mazliet atiesim sāņus un paskatīsimies dažās

tanī laikā svarīgās parādībās tieši mūsu dzimtenē. Tām

bija nenoliedzami svarīga nozīme varbūtējos mūsu skolu

turpmākos likteņos un arī vispāri mūsu tautas gaitās.

Ja kara laikā ar Vāciju latviešu jūtas dažkārt nebija

draudzīgas arī Baltijas vāciešiem, tad tas izskaidrojams

un labi saprotams ar tiem vēsturiskiem notikumiem, kas

bija Baltijā risinājušies gadu simteņus. Ne latvieši vainīgi,

ja šo divu tautu sadzīvē nebija izveidojusies draudzīga

saprašanās. Tomēr arī kara laikā latviešu prese aicināja
nevis uz ienaidu pret vietējiem vāciešiem, bet uz sadarbību

kopējās dzimtenes labā. Lūk, ko rakstīja Dzimtenes Vēst-

nesis" (1914. Nr. 173): „Šis oficiālais atgādinājums l) se-

višķi vietā mūsu apgabalā, kur dažādas tautības dzīvo da-

žādās juridiskās un saimnieciskās attiecībās, kur dažādas

vēsturiskas tradīcijas, un kur viegli uzbudinājuma un kais-

lības brīžos neapdomībai un pārsteidzībai var atrast deg-

materiālu. Tā no dažiem pēdējo dienu atgadījumiem, ne-

svarīgiem ar savu notikumu, bet zīmīgiem ar tiem ap-

stākļiem, kādos tie notikuši, vērojams, ka netrūkst ļautiņu,

kas domājas lielas lietas pastrādājuši, ja izsauc kādu at-

sevišķai tautai naidīgu frāzi, nodara kādus kulturālā sa-

biedrībā nepielaižamus goda apvainojumus v. t. t. Mēs

sagaidām, ka latviešu tautā tādu elementu nebūs, un ka

latvieši, kur tas būs iespējams, neļaus arī citiem to da-

rīt". Gluži labi saprotams, ka še runāja par izturēšanos

pret vietējiem vāciešiem.

Pasaules kara laikā Baltijas vāciešu stāvoklis patiesi

bija kļūmīgs. Valdības un īpaši kara iestāžu aizdomas par

baltiešu simpātijām Vācijas armijai bija stipri jūtamas.

Daži Kurzemes mācītāji iekrita nepatikšanās jau tūdaļ kara

sākumā. Tā Lutriņu mācītājs Ādolfs Bnlings (BHeling)

sarunā ar dažiem savas draudzes locekļiem, kas apgalvo-

juši Vācijas vainu pie kara izcelšanās, teicis: karš jau vai-

rākus gadus sagatavots, to varējuši sen novērst, bet kad

l ) Vidzemes gubernatora aizrādījums par visu tautību saticību

un kopdarbību grūtajos kara apstākjos.
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pie mums rekvizējuši zirgus un iesaukuši rezervistus, tad

ienaidnieks pieteicis karu. Ne viņš vainīgs pie kara iz-

celšanās. Par šādu Brīlinga paskaidrojumu" Kurzemes

gubernators viņu izsūtīja uz Tomskas guberņu. Bija dažādas

nepatikšanas arī citiem Kurzemes vācu mācītājiem. Kāds

bija baznīcā aizlūdzis par „ienaidniekiem", bet vēlāk pa-

skaidrojis, ka pārteicies, — gribējis teikt ievainotiem". 1)

Kad kara iestādes sāka vācu mācītājus dažādā veidā uz-

raudzīt un tos, kas bija modinājuši stipras aizdomas, vai pat

pienākti pretvalstiskā rīcībā, izsūtīja nO kara apgabala, Kur-

zemes ģenerālsuperintendents A. Bernevics 1915. g. 4.

martā iesniedza ministru prezidentam īpašu memorandu, 2)

kurā centās pierādīt, ka vācu mācītāji šādu valdības un

kara iestāžu izturēšanos neesot pelnījuši. Še nav vieta

sīkāk apstāties pie A. Bernevica memoranda centieniem

aizstāvēt vairākus vācu mācītājus, kas kaut kā bija apvai-
noti pretvalstiskā rīcībā, bet jākonstatē minētā ģeneral-

superintendenta nepiederīga izturēšanās pret latviešiem.

Vispirms A. Benevics norāda uz latviešu revolucionāru iz-

turēšanos 1905. gadā: tad vācu mācītāji lūguši par valdību

un ķeizaru Dievu, bet latviešu revolucionāri sabojājuši ķei-

zara ģīmetnes. Vācu mācītāju rīcība tad izpelnījušies ķei-

zara atzinību un pateicību, bet tagad tas viss esot aizmirsts.

Latviešu prese visādi esot apkarojusi lojālos vāciešus un

ierosinājusi dažādus nederīgus reformu projektus, starp tiem

arī pret baznīcu, patronātu v. t. t. Latviešu parole

esot — L a t v i ja 1 atv i eš i cm. Ar to A. Bernevics jau

pats nonāca denuncianta lomā, jo, redzams, gribēdams aiz-

stāvēt vācu mācītājus, apgalvoja, ka tieši latvieši nav lo-

jāli pavalstnieki — „viņi tagad visos savos slāņos cenšo-

1) Te jāpiezīmē, ka valdībai tuvu stāvošais lielais krievu laik-

raksts „Hoßoe BpeMH" 1914.—1915. g. stipri apkar-oja Baltijas vā-

ciešu izturēšanos; tieši un netieši norādīja uz viņu simpātijām Vāci-

jai; konstatēja, ka vairāki Baltijas baronu dēli cīnās Vācijas armijā

pret Krieviju; nerādīja vācu presē rakstus, kas apliecināja pārāk
dīvaino Baltijas vāciešu izturēšanos v. t. t. Dažus „Hoßoe BpeMn"
rakstus atstāstīja arī latviešu laikraksti.

2
) Memoranda noraksts manā krājumā. A. V.
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ties tikai tāpēc diskreditēt vāciešus, lai salauztu to iespaidu,
kāds vācietībai še bijis". Tā latvieši cerot sasniegt savu

mērķi — Latviju tikai latviešiem. Vispāri A. Bernevics

šai memorandā par latviešiem raksta tikai sliktu, ļaunu

un tā grib brīdināt valdību neuzticēties arī tai sajūsmai,

ko latvieši parādīja kara sākumā.

Tanī pašā 1915. gada 19. maijā savu memorandu1)

ministru prezidentam iesniedzis arī Kurzemes muižnieku

landmaršāls, kurā sūdzējās par muižnieku apvainošanu ne-

uzticībā Krievijas valdībai, arestēšanu un izsūtīšanu no

Baltijas. Vācu muižniecība nekad neesot tā pazemota un

nicināta kā tagad — muižniekus kā arestantus dzenot pa

ielām kopā ar noziedzniekiem. Latviešu prese rīdot pret

muižniekiem kazākus. Faktiskus pierādījumus gan land-

maršāls savā memorandā nedod.

Ar šo iesniegumu ministru prezidentam Kurzemes muiž-

nieku priekšnieks grafs Reutern-Nolckens neapmierinā-

jās, bet lūdza audienci pie ķeizara, kas viņam arī 1915. g.

27. maijā dota. Ķeizars Reutern-Nolckenu visai laipni pie-

ņēmis un apsolījies darīt iespējamo Baltijas vācu muižnieku

labā. Lai nu tā! Bet ķeizars šinī gadījumā piedraudējis
latviešiem: ,Jūsu (!) latvieši izlieto momentu, lai cik ie-

spējams izspiestu jūs un iedzīvotos uz jūsu rēķina. Man

tas viss pavisam skaidrs un ticat, ka es savā laikā to ņemšu

vērā". 2)

Zīmīgi, ka kara laikā arī ķeizariene Aleksandra, taču

ne bez savas jēgas un mērķa, skubināja ķeizaru neuzticēties

latviešiem. 1915. gada 29. augustā viņa raksta Nikolajam
II: 3) ~Aizliedz turpināt nežēlīgo vācu baronu vajāšanu.

Vai Tu neesi aizmirsis nodomu izklīdināt latviešu grupas

starp citiem krievu pulkiem?" 1915. g. 4. septembrī ķei-

l ) Noraksts manā krājumā. A. V.

~) jjßlj MaCTHOCTH BaiIIH AaTMUIH nOAb3yKOTCB MOMeHTOMb, MTo6bI

no BO3MOJKHOCTH BbliKHTb BaCb H nO?KHBHTbCH Ha BaUXb CMCTb. MeHH

Bce 3to coßepmeHHo hcho h noßßpTe hto h bt> cßoe BpeMH yqTy Bce

3t0." Grāfs Reutern-Nolkens atreferējis savu sarunu ar ķeizaru

Nikolaju II ; viens šī atreferējuma eksenplārs manā krājumā. A. V.

3) IIHCbMa HMnepaTpniļbi AAeKcaHApbi CpeoAopoßHbi kt> Hivinepa-

Topy HnKOAaio 11. HepAnm}, H3AaTeAbCTo „Caobo" 1922. 181. lpp.



zariene raksta Nikolajam II: „Kas attiecas uz latviešu strēl-

niekiem (~družini"), vai tu nedomā viņus izformēt un sa-

dalīt pa citiem pulkiem. Tas būtu visādā ziņā drošāki un

pareizāki". l )

Lūk, cik tālu un pamatīgi kādi aizkulišu spēki iedves-

moja ķeizarieni, un ja, kā redzējām, ari pats Nikolajs II

grasījās ~atminēties" latviešiem pārestības, ko viņi nodarī-

juši vācu muižniekiem, tad arī varam nojaust, kādi nodomi

tā laika Krievijas valdniekam bija pret latviešiem, kas no

savas puses bija apņēmušies līdz nāvei sargāt savu tēvu

zemi, — tanī laikā taču Krievijas provinci.
Tādos apstākļos, rādās, ar savu gudru apziņu, vācu

mācītāji un muižnieku pārstāvji neatmeta savu parašu de-

nuncēt latviešus, celt pie valdības pret mums dažādas aiz-

domas, modināt joprojām neuzticību un gatavot iespēja-
mus spaidus. Vai tādos apstākļos jābrīnās, ja latvieši,

īpaši kara laikā, uz vāciešiem raudzījās ar pelnītu ne-

uzticību. 2)
Pēc šī, domājam, nepieciešami vajadzīgā īsā ieskata

pasaules kara gaitās un mūsu tautas tā laika stāvokļa kon-

statēšanu, ejam atpakaļ pie pārkrievošanas laikmeta pē-

dējām dienām.

Kā jau citā vietā konstatējām,3) pārkrievošanas polī-
tika savu kraso gājienu nobeidza jau pirms 1905. gada.
Šīs politikas atspulgums, kas pie mums parādījās izglītī-
bas ministra Kasso laikā, latviešu skolotāju un visu mūsu

tautu vairs nepārsteidza un daudz nebaidīja. Krievu taut-

skolu inspektori gan arī šinī laikā apbraukāja mūsu skolas

un runāja ar skolotājiem par „krievu ideāliem", bet jau

ne tādā garā, kā savā laikā Pravdins 1 ) un Popovs. Līdz

ar kara izcelšanos krievu inspektoru vara gandrīz pilnīgi
sabruka — viņi gan rīkojās un kārtoja tekošās darīšanas,
bet tie vairs nebija agrāko gadu pārkrievotāji, bet vien-

kārši izglītības resora ierēdņi.

•••• Ibid. 196. lpp. • ;• • ,■":.:..'.«■ -

2) Skolu vēstures sestā grāmatā runāsim par vācu izturēšanos

okupācijas laikā.

:i ) IV, 532.-534. lpp.
4) IV, 369. lpp.

486



Jaunieceltais izglītības ministrs grafs Ignatjevs jau tū-

daļ savas darbības sākumā atcēla vairākus bijušā ministra

Kasso rīkojumus: 1) ka tautskolu inspektori un direktori

var iecelt skolotājus arī patstāvīgi, bez skolu uzturētāja

piekrišanas (Kasso rīkojums 1914. g. 2. febr. Nr. 5482);

pret šo Kasso rīkojumu protestēja vairākas Krievijas zem-

stu valdes. 2) Aizliegumu, pašvaldībām pieprasīt no viņu
uzturēto skolu skolotājiem pašvaldībai nepieciešamās zi-

ņas (statistiskas un saimniecības lietās); šis aizliegums

dots 1914. g. 22. aug. Nr. 40191. 3) Aizliegumu pie taut-

skolām ierīkot tautas bibliotēkas; šis cirkulārs galvenā

kārtā skāra Krievijas zemstu skolas, resp. tautas bibliotē-

kas. Lielais un iespaidīgais krievu laikraksts ~Rižskija Ve-

domosķi" 1915. gada 3. aprīļa numurā rakstīja: „Šo Kasso

rīkojumu atcelšana norāda izglītības ministrijai pakārtotiem

ierēdņiem, ka turpmāk nevis jānoraida, bet jāuzklausa paš-

valdības iestāžu balsis".

Kā tad kara laikā izbeidzās Ščerbakova 1913. g. 27.

augusta rīkojumā Nr. 15534. noteiktais mūsu tautskolu

jaunais pārkrievošanas kurss? Faktiski šis Ščerbakova rī-

kojums īstā spēkā nemaz neiegāja, jo viņu ievērojamā

mērā izgaisināja kā mūsu tautskolotāju, tā visas tautas

pretestība. Arī vāciskās skolu komisijas lika skolotājiem

manīt, ka viņi gūs šo komisiju stingru aizstāvniecību visos

gadījumos, kad viņiem uzbruktu pārkrievotāji. Formāli

Ščerbakova cirkulārs tomēr palika spēkā līdz 1915. gada/

10. aprīlim, kad Ščerbakovs pats ar rīkojumu Nr. 1787

atcēla savu 1913. gada cirkulāru. Faktiski 1913. gada rī-

kojumu Ščerbakovs atcēla pēc izglītības ministra Ignatjeva

norādījuma, un pēdējais, redzams, saudzēdams kurātora

prestižu, bija norādījis, ka tautskolu pirmos divos gados

mācības var notikt mātes valodā, ja šinī laikā bērni

vēl nav spējīgi mācīties krievu valodā. Trešā

skolas gadā mācībām arī turpmāk jānotiek krievu valodā.

Pirmā mācības gadā krievu valoda jāsāk mācīt ne velak

par trešo skolas darbības mēnesi. Tā tad pirmos divos

mēnešos krievu valodu varēja pavisam nemācīt. Tāpat ta-
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gad vairs neviens inspektors neprasīja no skolotajiem, lai

bērni skolā nerunātu latviski. 1)

Runājot par pārkrievošanas laikmetu vispāri, Skolu

vēstures IV grāmatā aprādījām arī šī rakstura cīņu pret

Tērbatas vācisko Universitāti. Šeit, pie šī jautājuma at-

griežoties, jāpapildina un jāatzīmē sekojošais:

1833. gadā, kad izglītības ministrs, grāfs Uvarovs Tēr-

batas Universitātē izdarījis reviziju, studenti nodziedājuši
ministram „stāndchen" „Vas ist des deutschen Vater-

land?"2) 1870. g., kad Tērbatas mācības apgabala jaunie-
celtais kurātors Žervē (Gervais) ar rakstu krievu valodā

paziņoja arī Tērbatas Universitātei par savu stāšanos amatā,

Universitātes rektors Ottingens kuratoram oficiāli atbildēja
vācu valodā, 3 ) novēlēdams sekmes, bet arī piezīmēdams,
ka lūdzot kurātoru turpmāk rakstīt vācu valodā, jo šo va-

lodu Universitāte lietojot jau 70 gadus un neesot likuma,

kas uzliktu rektoram pienākumu prast krievu valodu. Arī

kurātora Kapustina laikā šis Universitātes vācu profesori

turpināja ignorēt krievu valodu un šis kurātors, darbā

stājoties, studentus uzrunāja vācu valodā.4) Stingrajam pār-

krrievotājam kuratoram Lavrovskam arī neizdevās pilnīgi
salauzt Universitātē vācu valodu, kā to vēlāk apliecināja

pārkrievošanas nolūkam ieceltais Tērbatas universitātes rek-

tors A. Budjilovičs. s) Ja tā, tad patiesi vācu profesori va-

rēja but apmierināti par savu izturību.

1 ) Kā dīvainība jāatzīmē, ka šinī pašā 1915. gadā, kad lat-

viešu valoda vairs nebija noliegta nevienā tautskolā un to neliedza

runāt arī pašvaldības un pat valdības skolā, Rīgas pilsētas mākslas

skolas direktors, kā to pastāstīja „Jaunākās Ziņas" 1915. g. 19.num.,

bija izdevis rīkojumu šīs skolas telpās nerunāt latviski. Un piezī-

mēsim, ka šis direktors pēc tautības bija latvietis.

2) CGopHHKTi yqeHO-AHTepaTypHaro o6iuecTßa npH HMnepaTopcKoMi>

rOpbeBCKOMT> yHHBepcHTeTB. t. 111, 46. lpp.
3) Turpat, 68. lpp. Izdots 1900.

') Skolu vēstures IV grāmata 92. lpp.
5) C6opHHKT> y*ieHo-AHTepaT. oGigecTßa rOpbeß. yH. t. 111 68.—73.

lpp. Pieauga krievu studentu skaits šādā tempā: 1881. gadā no 1065

stud. 886 no Baltijas gub.; 1891. g. 1694 stud., no Baltijas —1241.;

1897. g. no 1098 stud. no Baltijas 450; 1898. g. no 1373 stud. no Baltijas

— 431, bet citi no dažādiem Krievijas apgabaliem. 1899. gadā Tērbatas

universitātē no 1455 stud. 750 pareizticīgi un 424 luterāņi.
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Tomēr pakāpeniski arī Tērbatas universitātē ieplūda
krievu profesori un studenti, un tad tīri vāciska palika

vienīgi teoloģijas fakultāte, pret ko gan niknu, bet nesek-

mīgu uzbrukumu savā laikā izdarīja Vidzemes gubernators

Zinovjevs. l) Laiku pa laikam gan krievu presē atkārtojās

uzbrukumi šai vāciskai fakultātei, bet līdz pasaules karam

še vāciskais palika nesalauzts.

Kara laikā, kad Baltijā vācu garīdzniecību turēja aiz-

domās par simpātijām Vācijai, atjaunojās arī uzbrukumi

Tērbatas teoloģijas fakultātei. Vispirmo toni piedeva krievu

laikraksti („Novoje- Vremja"), bet 1915. gadā cīņa sākās

pašā Universitātē. To ievadīja daži krievu profesori. 1915.

g. 22. augustā jautājumu pacēla oficiāli un tad universitā-

tes padomei nācās spriest par to, vai arī turpmāk teolo-

ģijas fakultātē paturēt vācu mācības valodu.2 ) Notikušas

plašas debates, kurās ievērojama loma piekritusi arī di-

viem latviešu profesoriem — E. Felsberģim un J. Osim

(Ozem). lesniegtas pavisam trīs rezolūcijas, kurās prasīta

krievu mācību valoda visās lekcijās, atskaitot praktisko

teoloģiju, kur lietojama studentu dzimtā valoda. Krievu

prot. M. Krasnožons iesniedzis priekšlikumu, lai teoloģijas
fakultāti atdaL no Tērbatas universitātes un iekārto kā

īpašu mācības iestādi, līdzīgi Romas katoļu akadēmijai

Pēterpilī. Vācu profesori stingri aizstāvējuši vācu valodas

paturēšanu fakultātē un kategoriski noraidījuši prof. Kras-

nožona priekšlikumu. Notikusi trīskārtēja balsošana, pie

kam vistuvāk jaunai kārtībai nokļuvusi prof. Oša rezolū-

cija, kas dabūjusi 13 balsis par un 13 balsis pret, atturē-

jušies 5. Tādā gadījumā jautājumu nācies izšķirt rektoram

P. Pūstorosļevam, kas nostājies vācu profesoru pusē, un

tā rezolūcija noraidīta. Prof. E. Felsberga rezolūcija dabū-

jusi 10 balsis par, 13 pret un 8 atturējušās, bet prof. M.

Krasnožona — 10 par, 14 pret un 6 atturējušās. Tā

Universitātes padomē vācu profesori „uzvarējuši". Prof.

x) IV, 283., 320.—321. lpp.
2) Acta des Conseils der Kaizerlichen Universitāt zu Dorpat

betreffend die Russiche Sprache. Vol. II 1869—1915. JV? 890-a (Tēr-

batas universitātes archivā).



Krasnožons tad iesniedzis „atsevišķu atzinumu", kurā aprā-

dījis Tērbatas Universitātes teoloģijas fakultātes vācisko rak-

sturu un, atsaukdamies uz kara cīņām ar ļauno krievu

tautas ienaidnieku, protestējis pret vāciskās fakultātes tur-

pināšanu. Krasnožons savu atzinumu nosūtījis arī kura-

toram Ščerbakovam. Tomēr 1915./16. mācības gadā vācu

mācības valoda teoloģijas fakultāte vel palika. Tikai 1916.

g. 31. jūlijā izglītības ministrs paziņoja kuratoram Ščerba-

kovam, ka, saskaņā ar ministru padomes norādījumiem,

turpmāk Tērbatas teoloģijas fakultātē mācības (lekcijas)

jāiekārto krievu valodā, atskaitot praktisko teoloģiju, kas

kārtojama studentu dzimtā valoda. Kurātors Ščerbakovs

ar rakstu Nr. 10417 — 1916. g. 8. augustā uzdeva rektora

vietas izpildītājam prof. V. Tarasenkam1) veikt visus priekš-

darbus, lai ar 1916. g. rudeni varētu izglītības ministra

rīkojumu reālizēt. Gan vēl teoloģijas fakultātes dekāns,

prof. K. Ģirģensons 1916. g. 22. augustā iesniedza univer-

sitātes padomei garu memorandu, lūgdams paturēt vācu

mācības valodu, kurā rakstījis un sprediķojis Mārtiņš Lu-

ters v. t. t. Tomēr dekāna K. Ģirģensona lūgumam vairs

nebija panākumu, un ar 1916./17. mācības gada sākumu

vāciskā teoloģijas fakultāte tapa pārorgainizēta. Gandrīz

visi vācu profesori atsacījās turpmāk fakultātē lasīt lek-

cijas, bet mācības personālā iestājās latvieši — tagadē-

jais Latvijas ūniversitātes prof. K. Kundziņš un Pēterpils

mācītājs J. Sanders.2)

Šinī pašā 1916. gadā 18. augustā ķeizars apstiprināja
ministru kabineta lēmumu, kas noteica, ka it visās sko-

lās, neizņemot ne privātās, ne baznīcu — turpmāk aiz-

liegta vācu mācības valoda, pielaižot to vienīgi ticības

l ) Rektors Puatorosļevs, cik vērojams, ši strīdus jautājuma

dēļ vēlāk atbrīvots no amata.

-) Prof. K. Kundziņa univesitātes padome ievēlēja par prak-

tiskās teoloģijas docentu, bet izglītības ministrs pēc tam iecēla Pē-

terpils mācītāju J. Sanderu par šīs pašas praktiskās teoloģijas pro-

fesoru. Prof. Kundziņam tad nodeva Jaunās derības katedru. Vē-

lāk gan J. Sanderam, kā ieceltam un ne ievēlētam bija no universi-

tātes jāaiziet un X- Kundziņam pagaidām nodeva abas katedras.
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mācības stundās.1) Šo ministru kabineta lēmumu izglītī-
bas ministra biedrs V. Ševjakovs piesūtīja arī Tērbatas

universitātes rektoram. 2) Praktiskās teoloģijas lekcijas Tēr-

batas Universitātē tomēr neliedza lasīt vācu tautības studen-

tiem ari vācu valodā.

Tā ilgus gadus pilnīgi vāciskā garā eksistējošo Tēr-

batas universitāti tikai 1916. gadā padarīja par krievisku

augstskolu, bet kā tāda viņa pastāvēja visai īsu laiciņu,

jo vācu karaspēka okupācijas laikā to pārvērta atkal pil-

nīgi vāciskā; sabrauca atkal profesori no Vācijas un šo

universitāti ar gavilēm pasludināja par vācu zinību cita-

deli Baitijā. Tam tā tomēr nebija lemts palikt — nodibi-

nājās Igaunijas valsts un tā pārņēma Tērbatas ūniversi-

tāti savā vadībā, pārvēršot to par igaunisku augstskolu.

Sakarā ar atzīmēto 1916. g. 18. augustā ķeizara ap-

stiprināto ministru kabineta lēmumu, visu tipu vāciskās

skolas slēdza, jo tikai reti kāda pārgāja uz krievu mācī-

bas valodu.

Tanī pašā laikā latviešu skolās, likās, sācies brīvākas

attīstības posms. Jā, bet kara vētras drāzās pār Latviju.
Kurzemē jau rīkojās vācu okupācijas kara valde un bija

zināms, ka tur izpaužas noteikts pārvāoošanas kurss. 3)

Vidzemē gan mūsu skolas kaut kā darbojās, tomēr par

normālām skolas gaitām nevarēja šo darbību nosaukt. Un

kad 1917. gada augustā vācu rokās krita Rīga, tad Vid-

zeme jau bija pilnīgi apdraudēta un skolu darbs parali-

zēts. Drīz vien arī Vidzemē sāka valdīt vācu okupācijas

vara, un tad latvieši sajuta, ka šī vara, kā visās lietās, tā

īpaši skolu kārtošanā, būs vāciskākā par tādu pat krie-

vu krievisko varu.

Noslēdzot šo grāmatu, un līdz ar to visu pārkrievo-

šanas laikmetu, jākonstatē, ka otrais pārkrievošanas posms

') Kuratora Ščerbakova cirkulārs 1916. g. 3. sept.

2) Ševjakova raksts JV« 10233 — 1916. g. 19. sept.

•!) Par to runāsim sestā grāmatā.
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(1905 —1915) bija bargā, bet neveiksmīgā pirmā nosma

(1885 —1905) vājš atspulgojums, kas pārkrievotājiem vai-

rāk kaitēja nekā noderēja. Ja, kas nenoliedzams, arī šinī

laikā mūsu tautskolu attīstība negāja normālā gaitā, ja

mUsu jaunatni dažkārt garīgi kropļoja un pat morāliski

ievainoja, — tad tomēr vienā ziņā varējām būt apmierināti,

— gandrīz visa mūsu tautas inteliģence un sabiedrības

visplašākie slāņi stāvēja kā stiprs mūris pret pārkrievotāju
nodomiem. Tādos apstākļos tautskolotājs sajuta aiz sevis

tautas spēku un vēl stiprāki iedegās cīņai pret svešu varu

nodomiem — kā pret tiem, ko loloja pārkrievotāji, tā

arī pret tiem, ko drīz vien pauda vācu okupācijas vara.

Pārdzīvotais asās pārkrievošanas laikmets, kurā jo-

projām iestiepās vecā vācu kundzība, spieda mūsu tautas

vadošos elementus būt nomodā par tautas nākotni. Nici-

nošie aizrādījumi no vācu puses, ka latvieši nav īsta tauta,

bet tikai zemnieku ļaudis; pārkrievotāju ņirgāšanās, kādu

izrādīja daži tautskolu inspektori, — tas viss taču lika

latviešiem, ja viņi sajuta sevī dziņu būt īpatna tauta, pa-

celt galvu, saņemt spēkus, lai pierādītu, ka viņi tiešām

ko un ka viņi arī kas būs. Un, jo vairāk kā vācieši,

tā pārkrievotāji mūs spieda, jo vairāk mums bija jāsatu-

ras, jāsaņemas, Tā varētu teikt: bargie mūsu garīgās un

arī saimnieciskās dzīves apspiedēji bija tie, kas mūsu tau-

tas spēkus norūdīja, spieda tos vingrināties un sacensties

ar vācu un krievu spēkiem. Ja īstu draugu nebija, kas

tad mums atlika? Paļauties pašiem uz saviem spēkiem

un savu gudrību, veiklību, īpatnu taktiku. Tikai caur grū-

tībām mēs varējām veidot savu kultūru un patstāvības
centienus. Bet tas tautas jaunībā taču ir labi un noderīgi.
Kā no izlutināta jaunekļa reti izaug spēka un stingra rak-

stura vīrs, tāpat ir ar veselu tautu —
visas vēsturē atzī-

mētās stiprās tautas izaugušās grūtībās, cīņās, garīgo un

fizisko spēku vingrošanā. Lūk, no šī viedokļa raugoties, —

kā ari mēs esam tikuši spaidīti no pārvāootājiem un pār-

krievotājiem, kā arī mums būtu jānosoda viņu politiskā

tuvredzība, kas mums lika ciest, — abi mums tā laika

naidīgie spēki jāuzlūko kā Likteņa mums noliktie cīņu
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partneri, pret kuriem cīnoties mums vajadzēja rūdīt savus

spēkus, radīt savas mākas. Vai šo ciņu norise mums ne-

var noderēt par pamācību arī turpmākiem laikiem? Vai

varam šaubīties par dilēmu, ka latvieši kā tauta un valsts

būs, pastāvēs un gūs ievērību tikai tik ilgi, līdz viņā būs

un pieaugs cīņas spars un griba. Pārvācošanas un pār-

krievošanas laikā mēs šo cīņas sparu redzējām augam,

un arī šīs Skolu vēstures nolūks bija to rādīt. Mācīsimies

no vēstures un it īpaši no savas tautas vēstures. Katrai

tautai ir tikumi un arī netikumi. Spēks pieaugs tad, ja

mācīsimies un pratīsim no savas tautas vēsturiskām gai-

tām sevī uzņemt labus tikumus, un iznīcināt netikumus.

Ja to nepratīsim, nebūs mums turpmākās cīņās vajadzīgā

spēka un tautai ilgas eksistences pamata.

Pārkrievošanas laikmets bija tikko beidzies, kad mūsu

tauta iekļuva vācu okupācijas varā, bet no tās izkļuvuši,

tūdaļ nonāca visai lielās savstarpējās politisku pretešķību

cīņās, kam no jauna sekoja mēģinājums (Bermonta iebru-

kums) atjaunot vācu kundzību. Un no visām šīm asām

cīņām mūsu tauta izgāja, kauču dragāta, tomēr dzīvot

spējīga savā valstī, savā īpatnībā.

Ka skolu dzīve risinājās latviešu bēgļu gaitās un vācu

okupācijas laikā, to aplūkosim šī darba sestā grāmatā.
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