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PREEKŠVĀRDS.

Beedra Preisa darbā apcerēts vēsturisks temats, kurš

līdz šim, cik man zināms, nebija atradis sava vēsturneeka,

neraugotees uz temata svarigumu. Temats teešām ir svarigs.

Veenkārt, Latvijas tautskola, labāk sakot, 1 a t v c c š v tautsko-

la rusifikācijas laikos ir svarigs posms no latveešu kultūras

dzīves. Otrkārt, ta atspoguļo Kreevijas carisma reakcio-

nāro nacionālo un izglītības politiku. Treškārt, ta pa laikam

bijusi zināms centrs, ap kuru sadūrušās carisma, birokrātijas,

vāceetibas, latveetibas un dažādu šķiru intereses. Tā tad Lat-

vijas tautskolas vēsture var teešām sneegt ainu no Latvijas
"kultūras un šķiru cīnu vēstures. Šāds temats pee tam visai

parocigs izcilus kārtā nostādit pretīm latveešu skolas zociali-

stiskai celtneecibai Padomju Saveenibā bēdigo skolas stā-

vokli carisma laikā. Taī pašā reizē Latvijas tautskolas vē-

sture carisma laikā var kritiski revidēt tagadējās Lat-

vijas skolu, kura dažā labā ziņā atgādina carisma laiku taut-

skolu, peem., šovinisma un reliģijas ziņā, kas abi teek potēti

„demokratiskās" Latvijas skolēnu galvās.

Cik un kādā kārtā b. Preisa darbs apgaismo visas šīs

problēmas vaj vismaz dažas no tām?

Vispirms jaleecina, ka viņa darbs, pēc ta faktiskā materi-

āla, ir, bez šaubām, patstāvigu pētijumu rezultāts.

Autors eepazinees ar rusifakacijas laikmeta skolu likumeem,
skolu administrācijas rīkojumeem un preekšraksteem skolu

leetās, ar skolu programām, atteecigo pedagoģisko literatūru

v. t. t. Šaī ziņā darbs sneegs lasitajeem (ari teem, kam agrā-

kās latveešu skolu leetas nav svešas) daudz jauna. Darbs

pee tam nav tikai sausu izpētitu materiālu kompilācija (sa-

virknē jums). Autors savu tautskolas vēsturi teecees rakstit

no marksisma veedokļa, katrreizejo skolu vēstures

posmu vaj svarigas parādības izskaidrojot ar katrreizeja vē-

stures laikmeta saimneeciskeem un zocialpolitiskeem apstā-

kļeem. Šaī ziņā gan autoram trūkst oriģinalitātes: viņš izman-

to citu spreedumus bagatigi, peem., rīkodamees ar citatēm

no Klusā-Effērta, Jansona-Brauna, P. Stučkas un Ļeņina rak-

steem. Bet autoram, acīmredzot, ari nav bijis nolūks ša ī

iaa kā sneegt oriģinaipetišanas rezultātus. Viņa nolūks, tur-

pretim, bijis uz vispārnodibinatu marksistisku uzskatu pamata
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atvasināt Latvijas tautskolu likteni, latveešu pedagoģiskās-

idejas un strāvas no atteecigā laikmeta ekonomiskas bāzes

un zocialpolitiskās apkārtnes. Tas viņam caurmērā ari apmee-

rinoši izdevees, veetām pilnigak, veetām pavājak.
Kas atteecas uz augšminētām problēmām, tad tas teešām

leelakā vaj mazākā mērā apgaismotas. Tautskolas rusifika-

toriskais raksturs iznācis isti spilgts, veetām tomēr mazleet

kariķēts. Redzama ari priviliģēto vāceešu un līdz ar to vācu

baznickungu pēc. visas būtibas reakcionārā skolu politika.

Redzamas latveešu buržuāzijas un latv. turigo zemneeku lī-

dejiba, pusvistiba, atpakaļrāpulība tautskolu jautājumā. Atbal-

sojas b. Preisa skolu vēsturē ari šķiru cīņas, peem., 1905. g.

skolotāju kongress, pēc 1905. g. sekojošās reakcijas trakošana

skolās un skolas darbineeku starpā. Autors pareizi kritiski

nostājees pret bundistu jādelēto nacionālās kultūras autonomi-

ju, atspēkodams viņu uzskatus ar Ļeņina veedokli. Nav pa-

licis sveikā toreizējais zocialdemokratiskais oportunists skolu

jautājumā, tagadējais zocialfašists D ē ķ c n s (strādneeku-zem-
neeku frakcijas locekļu ārāsveedejs no Rigas pilsētas domes),

kufš no toreizējo zocialdem. oportunistu puses izteicās par

reliģijas mācibu peelaušanu skolā. Šādas atzīšanas reakciona-

rismu atmasko autors. Deezgan peenācigi novērtēts Latv.

Kultūras Biroja virzeens skolu jautājumā, kā atpakaļrāpuliba,
salīdzinot ar 1905. g. Beidzot autors aizskar ari tagadējās

Latvijas tautskolu, aprādidams, kā tās teorētiķi, ari zocialfa-

šistiskee, nedod neka jauna, bet grābstās pa cittautu buržua-

ziskeem vaj sīkburžuaziskeem pedagogiskeem apcirkņeem,
un kā ta pašlaik fašizejas. Tas teešām tā ir!

Autora darbam tomēr peemīt savas nepilnības un savi trū-

kumi. Tā autors ne katrreiz pratis vaj gribējis peenācigi ap-

gaismot zināmu sabeedrisku strāvu eespaidu uz tautskolas

gaitu. Runājot par latveešu tautskolu latv. nacionālās kusti-

bas periodā, 60. gados, autors pakavejees gandrīz vaj veenigi

pee Kronvaldu Ata. lomas skolu druvā. Bet Jura Allunana,

Kaspara Beezbarža, Andreja Spāģa un citu ta laikmeta latv.

nacionālistu darbibai, kā ari it sevišķi «Pēterburgas Avizēm",

bijis savs pozitivs eespaids uz latv. tautskolas attīstibu. Ši

eespaida neapcerešanas sekas ir pabāla latv. tautskolas attī-

stības aina 60.—70. gados. Neizprotamā kārtā autors tikai ar

kādām pārs rindiņām aizskar Jaunās Strāvas sakarus ar

tautskolas likteni. Tāda nevēriba pret Jauno Strāvu ne tuvu

neatbilst tai lomai, kura viņai peekrita skolu un vispār izglī-

tības laukā. Jaunās Strāvas paustais materiālistiskais pasau-
les uzskats, viņas radikalee politiskee uzskati un legālais

marksisms, viņas cīņa ar latveešu nacionālo, reakcionāro ro-

mantismu, ar latv. nacionālistu seklo meetpilsonisko kultūru

— viss tas audzināja visai progresivā garā" daudzus to laiku

skolotājus un citus skolu darbineekus un bija teešs pretspēks



skolu rusifikācijai un vispār reakcionārai skolu politikai. Jau-

najai Strāvai ir teešs vēsturisks eespaids uz revoluciona-

r o virzeenu skolu leetās 1905. g. — ne veens veen revolucio-

nārais skolu darbineeks 1905. g. bija dabūjis savu pirmo
revolucionāro ideoloģiju taisni Jaunās Strāvas laikā un atmos-

fērā. Viss tas palicis neapgaismots b. Preisa darbā.

Būtu veetā, ja autors savā darbā, tur, kur viņš runā par

tagadējās Latvijas skolu, būtu raksturojis Latvijas valdī-

bas un skolu administrācijas nenoleedzami naidigo politiku

pret nacionaleem mazakumeem, peem., pret latgafeem. Trūkst

ari aizrādijumu, ka tagadējās Latvijas skolu politika ir naidi-

ga, aiz buržuāzijas bailēm no komunisma, pret kreevu

kultūru, kreevu valodu. Tas viss tikai papildinātu to ainu,

ko autors sneedzis par Baltlatvijas fašizejošos skolu.

Vēl varētu taisit veenu, otru peezlmi b. Preisa darbam.

Tomēr peetiks. Manas peezīmes nebūt nav domātas kā dar-

ba vērtibas noleegšana. No eepreekš teiktā redzams, ka darbs

caurmērā ir teorētiski pareizi sacerēts un eetver sevī daudz

svariga materiāla. Tas ir populārs apcerējums, kurš

galvenām kārtām domāts plašām lasitaju masām. Ta izlasi-

šana sneegs lasitājam interesantu pagātnes kultūras ainu,

modinās viņā kritisku domu par carisma skolu politiku, par

latv. buržuāzijas nespēju rad i t kaut ko pateesi progresivu
skolu leetās, par tagadējās Latvijas skolu neapšaubāmo faši-

zaciju un par to, ka veenigais ceļš uz tālāku skolas progresu

darbļaužu interesēs ir proletāriskā revolūcija, Padomju Lat-

vija un padomju skola Latvijā.
V. Dermanis.
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Eevads.

Latvijas eekarošana. Parkreevotaju pirmee soļi.

Vairāki kreevu cari bija mēģinājuši eekarot Latviju un

tāpat ari visu Baltiju, bet galigi šo uzdevumu veica tikai cars

Peters Pirmais 18. g. s. sākumā. Eekarošanas nolūki viseem.

kreevu careem bija veeni un tee paši: izmantot Baltijas saim-

neeciskos un ģeogrāfiskos apstākļus. Ja astoņpadsmitā gadu
simtenī kreevi bija uzņēmigaki un aktivaki, nekā sešpadsmitā,
tad tas izskaidrojams ar to, ka 18. g. s. Kreevijas turpmākai
saimneeciskai attīstibai Baltijas peekraste bija nepeeceešama,

kurpretī 16. g. s. kreevu valdneeku saimneeciskās intereses

bija daudz primitivakas. Tā Jānis Breesmigais uzsāka Livo-

nijas karu ar nolūku gūt bagātu kara laupijumu, ņemt node-

vas un meslus no Livonijas zemēm un pilsētām, kuras saim-

neeciskā ziņā bija deezgan bagātas.
Kad 1554. gadā eevirzitās sarunās ar Livonijas ordeni —

toreizējo Baltijas valdneeku — Maskavas cara prasibas ne-

tika apmeerinatas, tas 1558. gadā janvārī uzsāka karagājeenu.
Kara uzsākšanas motivs bij tads: Livonijas zemes esot agrāk

peederejušas kreevu kņazeem un tagad, kad agrakee feodāļu
novadi esot apveenoti, ari šīm Livonijas zemēm janākot zem

Maskavas cara sceptera. Cara karapulki drīz veen eekaroja
vaj visu Livoniju un eeguva bagātu kara laupijumu. Bet turp-

mākos gados Livonijas karā eejaucās dažas citas valstis, sākās

veetejo zemneeku partizāņu cīņa, visa Livonija izvērtās par

milzigu karalauku. Saprotams, ka visgrūtāk nācās ceest vee-

tejeem zemneekeem — latveešeem un igauņeem. Satracinatee

kreevu kareivji un jo sevišķi Jāņa Breesmigā meesassargi --

opričņiki — ļāva vaļu viseem saveem zvēriskeem instink-

teem. Karš izbeidzās 1582. gadā ar Kreevijas sakāvi. Preekš

veetejeem eedzīvotajeem kara sekas bija šausmigas: pilsētas

izpostitas, nodedzinātas, druvas nomīdītas; veseli zemes ga-
bali stāvēja vairāk gadu desmitus neapstrādāti: eedzīvotajš
bija apkauti, gūstā aizdzīti, aizbēguši.

Vēlāk, 17. g. s. cara Alekseja laikā kreevi atkal mēģināja
eekarot Baltiju un jo sevišķi Rigu, kā tirdzneecibas pilsētu,
bet mēģinājumam nebija panākumu. Tomēr Kreevijas ārējās
tirdzneecibas turpmākā attīstiba nevarēja sekmetees pa agra-
keem ceļeem caur Arhangeļsku pa Balto jūru. Valsts eekšeenē
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visa tirdzneeciba jau bija pašu kreevu rokās. Leeli kapitāli

bija uzkrājušees jau kroņa un bagāto tirgotāju rokās. Dau-

dzas preces jau bija kroņa monopols, peem., labibas, ikru,
zvērādu eksports uz Eiropu, tāpat_ Perzijas preču eksports
atradās kreevu valdibas rokās. Arzemneeki-tirgoņi mēdza

teikt, ka Kreevijas cars esot pirmais tirgonis savā zemē.

Saprotams, ka Kjeevijas ārējo tirdzneecibu leelā mērā

traucēja un kavēja tas, ka izeja uz āreeni bija svešās rokās.

Tāpēc Maskavas valdneeki jau sen posās uz karu, lai eekaro-

tu Baltijas peekrasti, kura 18. g. s. peedereja zveedreem. Ka-

raspēka reorganizācija, militārās reformas, armijas apbruņoša-
na ar kramenicām, agrāko degļa plinšu veetā — visas Pētera

Pirmā un tāpat ari eepreekšejo caru reformas bija nopeetna

gatavošanās uz karu ar Zveedriju.
Karš ar Zveedriju eesākās 1700. gadā un beidzās 1721. g.

Kreevija eeguva Vidzemi un Igauņzemi. Preekš veetejeem
zemneekeem un citeem darbļaudīm ši kara sekas bija vēl

šausmīgākas, nekā Livonijas karā. Starp citu, to varam

spreest no šāda faktar cars bij devis savu karapulku virs-

pavēlneekam grafam Šeremetjevam stingru pavēli — izpostit

visu eekaroto zemi, jo viņš baidijās, ka neveiksmes gadijumā
viss atkal nekrīt zveedru rokās. Kreevu karaspēks, protams,

cītigi izpildija cara pavēli, un virspavēlneeks vēlāk ziņoja
«ķeizariskai augstībai", ka līdz pašai jūrmalai viss esot "no-

postīts („nav vairs ko postit"). Pēc Zeemeļu kara Vidzeme un

Igauņzeme tika peeveenotas Kreevijai; Kurzeme palika vēl

kā patstāviga hercogiste, bet viņas hercogi un hercoges šinī

laikā īstenibā bija Kreevijas valdibas kreatūras, un 18. g. s.

beigās Kurzemes hercogiste ne tikai faktiski, bet ari nomināli
tika peeveenota Kreevijai.

Vaj pēc eekarošanas noteek ari kādas svarigas pārmai-
ņas Baltijas tautu dzīvē? Labumus un privilēģijas eeguva

veenigi muižneeciba — baroni. Kreevijas cara varas atbafsts
pašā Kreevijā bija muižneeki. Kreevu zemneeki jau bija
dzimtcilvēki. Latvijā pirms eekarošanas jau pastāvēja tāda

eekārta. Valdošā kārta te bija muižneeciba, apspeestā kārta

— zemneeciba. Muižneeku teesibas zveedru valdība mazleet

bija apcirpuse un tāpēc no Kreevijas valdibas baroni cerēja
atdabūt savas agrākās privilēģijas. Protams, ka cara valdiba

deva muižneekeem gandrīz visu, ko tee prasija, jo muižnee-

ciba taču bija cara valsts atbalsts. „Jaunee eekarotaji varēja
balstitees uz vecajeem. Latvijas un Igaunijas vācu muižneeki

kļuva par uzticamakeem Romanovu kalpeem. Pēdejee Roma-
novi uzskatija baronus par daudz uzticamakeem nekā kreevu

muižneekus un visos augstākos policijas «amatos eecēla Balti-

jas muižneekus."*)

*) M. Pokrovskls, Kreevijas vēsture. īss apcerējums, 3. daļa.
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Pētera Pirmā tuvakee pēcteči apveltija Baltijas ba-

ronus ar vēl leelakām privilēģijām: baronu uzskatu, ka

latveešu un igauņu zemneeki ir kāda zemāka rāsa, at-

balstīja ari Kreevijas cari. Tā 1762. gadā tika izdots li-

kums, kurš noņem no muižneeka katru atbildibu par

dzimtcilvēka nonāvēšanu. — Visi veetejee eeredņi bija

eecelami veenigi no muižneeku vidus. Kā darišanu valoda

palika vācu valoda. Tā tad par rusifikāciju (pārkreevi-
našanu) šinī laikmetā nenākas runāt. Kreevijas sastāvdaļa

Baltija faktiski palika baronu rokās. Latveešu un igauņu zem-

neeki, kad baronu jūgs teem kļuva neceešams, sākumā naivi

domāja, ka „cara tētiņš" nemaz nezin, cik slikti klājas viņa

pavalstneekeem, un tāpēc zemneeku nemeeru laikā tika mēģi-
nāts sūtit sūtņus, laist ziņu uz Pēterburgu. Bet rūgta vilšanās

bija japeedzīvo šeem naiveem ļaudīm. 19. g. s. četrdesmitos

.gados zemneeku nemeeru laikā tādeem „taisnibas mekleta-

jeem" kreevu cara zaldāti uzskaiti ja pa 1.000 cirteenu un no-

sūtija uz Sibiriju nometināšanā. Tā tika soditi Jaunbebru

dumpja daiibneeki un viņu vadonis Viļums Preiss.*) Tādu

«žēlastību" izbaudīja ari daudzi citi 1841. gada nemeeru daiib-

neeki.

Šinī pašā reizē latveešu zemneeki eepazinās ar pirmajeem

pārkreevinašanas paņēmeeneem. Tas bija laiks, kad pēc de-

kabristu nerneereem 1825. g. un pēc nemeereem Polijā ee-

stājās visniknākā reakcija. Nikolaja Pirmā valdiba vajāja stu-

dentus, rīkoja augstskolu grautiņus, eevedot univerzitatēs ka-

zarmu disciplinu, izkropļojot mācibu programu.' Toreizējās

politikas lozungs bija trijotne: «patvaldība, pareizticība un

tautiba". Zem tautibas tika domāta leelkreevu tautiba. Vi-

sām citām tautibām ir jāpadodas leelkreeveem. Par tautu un

tautibu veenlīdzigām teesibām tur nevarēja būt ne runa. Tee

bij carisma un kreevu muižneecibas lozungi. Baltijas vācu

baroni atzina i patvaldibu, i pareizticibu, i tautibu, lai tikai

viņeem atstātu viņu privilēģijas. Un pārkreevinat baronus

neveens i nedomāja — rusificet vajadzēja latveešus.

Pārkreevinašanas idejas te pauda pareizticīgo popi. Ap-

stākļi četrdesmitos gados bija tādi, kas ļoti aģi-

tāciju. Baltijas zemneekus brīvlaišana «atbrīvoja" no zemes,

tā ka turpmāk zemneeki varēja būt tikai baronu zemes no-

mātāji vaj laukstrādneeki. Zemneekos bija aplama pārleeciba,
ka ķeizars viņeem zemi ir devis, bet muižneeki ar viltu un

varu to ir atņēmuši. Vēlāk sāka izplatitees baumas, ka zemi

dos viseem, kas pārees «cara ticibā", t. i. pareizticibā. Šo

baumu palaideji un izplatitaji bija pareizticigee popi, starp ci-

*) J. Krodzneeks, Zemneeku netneeri 1841. gada.
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teem ari Rigas biskaps Irinarhs. Kad zemneeki greezās pee

popeem, tee izvairigi atbildēja, lai tikai pasteidzotees „pee~

rakstitees"; par zemi tee neko noteiktu neatbildēja. Veicināja
šo aģitāciju ari slavofilu aģenti, starp citeem Juris Samarins,
kurš darbojās kādā Baltijas leetu revizijas komisijā.

Izmisušee zemneeki, bada un trūkuma speesti, ātri uzbē-
rās uz šo makšķeri, un 1841.—1845. g. nemeeri noritēja zem

lozunga — „peerakstitees pareizticibā, lai dabūtu zemi", kuru

ķeizars eerādīs „siltās zemēs". Bet kreevu cars zemes kāro-

tajeem peespreeda rīkstes, kā mēs to jau minējām. Protams,
ka teeksmes pāreet j pareizticibā pēc pēreena stipri veen at-

slāba. Tomēr pēc 40. gadeem Latvijā, sevišķi Vidzemē, no-

dibinājās dažas pareizticigo draudzes. Jaunais Baltijas ģene-

rālgubernators Golovins ari mēģināja spert dažus solus, lai

peemērotu veetejos likumus vispārejeem valsts likumeem.

Tikai redzamu panākumu tam nebija. Pirmais rusifika-

to r v solis, kā to redzējām, bija īsts blēžu paņē-

meens: zemneekus eemānija pareizticibā, iz-

mantojot, veenup, viņu nemeeru ar savu stā-

vokli un. otrup, vinu neapzinibu.

Otrais nopeetnakais pārkreevošanas mēģinājums bija
Tērbatas univerzitates rusifikācija. Nikolaja Pirmā izglītibas
ministrs grafs Uvarovs gribēja peelīdzinat Tērbatas univerzi-

tati citām Kreevijas univerzitatēm. Viņam šķita, ka šī univer-

zitate ar savām akadēmiskām brīvibām un autonomo pārvaldi
ir bīstams dumpibas perēklis. Visas citas univerzitates jau

bija tā «reformētas", ka tās vairāk līdzinājās kara skolām vaj

kazarmēm un nevis augstskolām. Univerzitatu grautiņš bij
veens no carisma paņēmeeneem cīņā pret revolucionāro ku-

stinu, kura 1825. gadā izpaudās kā dekabristu .sacelšanās. Šo
sacelšanos Nikolajs Pirmais neaizmirsa un tāpēc nikni ārdija

augstskolas, jo, pēc valdibas domām, katrs inteliģents ir jau
eedzimts dumpineeks.

Uvārova mēģinājums sastapa stipru pretestibu no Balti-

jas vācu puses. Savā eesneegumā. caram Uvarovs rakstija.
ka vācu baronus uzreiz nevarēšot saleekt un te būšot japee-
leeto eelenkšanas taktika.*) Tā ka vācu pretestiba nebija

dumpiga rakstura un, otrkārt, Baltijas baroni bija cara uztica-

makee kalpi, tad birokrāti apmeerinajās ar dažeem eerobežo-

jumeem un pārmaiņām univerzitates pārvaldē. Baltija jo-

projām palika kā „Rītjūras" (Ostsee) province.

Kad 1867. gadā cars Aleksandrs Otrais apmeklēja Rigu,
tas savā runā Baltijas muižneecibai teica: „Es vēlos, kungi, lai

jūs neaizmirstu, ka ari jūs peederat pee veenotas kree-

*) „HeMueß jia JieTy XBaTHTb He;ib3H, npoTHB hhx Ha,np6HO BecrH, Ta*;

CKa3atb
; oca,ny; omi no He E^pjr".
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viskās saimes un esat Kreevijas neatdalāma sastāvdaļa".
Bet kad 20 gadus vēlāk otrs Romanovs, leelkņazs Vladimirs

Aleksandrovičs, militārā nolūkā apbraukāja Baltijas guberņas,
tam nācās konstatēt, ka veetejā inteliģencē (lasi «Baltijas ba-

ronos") esot manāmas šaubas par to, ka Baltijas nomale va-

rot tikt ceeši apveenota ar „dārgo tēviju". Turpat Romanovs
peebilda: «valdiba neatlaidīgi turpinās apveenošanas poli-
tiku."*)

Aktivu un zistematisku Latvijas un tāpat visas Baltijas

pārkreevošanu carisms eesāk 19. g. s. astoņdesmitos gados.

*) Bhcoiikhk. OiepKH uo hctophh o6'e#HHen»«[ npnOajīTHKii c

Pnra, 1910.
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Latveešu tautskola līdz 1905. gadam.

1. nodaļa.

Rusifikācijas cēloņi un nolūki. Latvijas saimneeciska attīstiba 19. g. s. otra

pusē. Jaunlatveešukustība. Jaunlatveešupeeķeršanās rusifikācijai. 1887. g. likumi.

Patvaldibas rusifikatoriskās politikas būtiba pastāvēja ne-

kreevu tautibu apspeešanā, šo tautibu teesibu aprobežošana

un pat galigā anulēšanā. Leelkreevu tautibas eedzīvotaji skait-

liski bija mazākumā (43%) un cittautibneeki vairā-

kumā (57%), pee kam šee cittautibneeki apdzīvoja bijušās

Kreevijas nomales (Somija, Latvija, Igaunija, Polija un tāpat
ari austrumu nomales). Tādā kārtā rusifikācija bija nomaļu
(oKpaHHH) apspeešanā no leelkreevu nacionalisteem. Jāatzī-

mē vēl, ka daudzas nomales — sevišķi tas sakāms par Ree-

tumkreeviju — pēc kapitālistiskās attīstibas un kultūras lī-

meņa stāvēja augstāk, nekā valsts videena — leelkreevu ap-
dzīvotās guberņas.

Jau pašā patvaldibas būtibā slēpās veens no galvenajeem
nomaļu āpspeešanas un rusifikācijas cēloņeem. Vispirmā kārtā

patvaldiba reprezentēja leelo pusfeodalo zemturu (muižneeku)
intereses un ari to tirgoņu-kapitalistu intereses, kuri šādā vaj
tādā kārtā bija saistiti ar galmu, ar birokrātiju un muižneeci-

bu. Šīs šķiras veenmēr bija šovinistiskas, agresivi noskaņotas

pret viseem nekreeveem (HHopo/mH).*) yjnu \ozungS bija vectt

vecais — «patvaldiba, pareizticibā un tautiba". Šo motivu

mēs dzirdam jau 19. g. s. sākumā un to pašu skandināja vēl

īsi prims 1917. g. revolūcijas melnsirritneeki pēdējā Valsts

domē. »

Šo seno patvaldibas nacionālismu dažādos laiku sprīžos

paasināja citi vēsturiski fakti un apstākli. Jau 19. g. s. pēdējā
pusē bij redzams, ka patvaldibas zocialā bāze — pusfeodaīu
muižneeciba — ir pārak šaura, ka patvaldibai zināmā mērā ja-

*) «Con.Hžuni>Hoft ocHOBOft Han,HOHajii>Horo raeTa, chaož, oflyxoTaopafo-
meii ero, ABjiaeTCfl omHßaiomaa seMej&Haa apncTOKpaTHa. H neM 6jiHJKe

ctoht OHa y Bjiacra, neM Kpenie flepraHT oHa cc b pyKax, Teit cHJībiree n.a-

EļHOHajtbiibiii raeT, TeM 6e3oopa3ijee ero <popMH» (OiajiHH).



14

pauž un jāaizstāv ari buržuāzijas intereses, so sevišķi pčc

(905. gada carisms bij speests palikt buržujiskake, un šā-

da pārmaiņa, savukārt, ari eespaidoja un virzija carisma ra-

sifikatorisko politiku, t. i. šīs politikas pamatā mēs varam sa-

skatīt kreevu nacionālās buržuāzijas ekonomiskās intereses.

Tāpat ari sarežģijumi patvaldibas ārējā politikā nereti pa-

asināja un pasteidzināja nomaļu rusifikāciju. Kas atteecas uz

pēdejeem Romanoveem — uz Aleksandru Trešo (1884.—1894.)

un Nikolaju Otro (1894—1917.), — tad jāatzīmē, ka šo divu

caru-deģeneratu personigās teeksmes cittautibneeku vajāšanā

ļoti labi saskanēja ar muižneeciskās birokrātijas un kreevu na-

cionālās buržuāzijas teeksmēm. Pēdejee Romanovi nāvigi nī-

da visus cittautibneekus; ari kreevu muižneecibai un buržuā-

zijai bija savs pamats eenīst veenu vaj otru no hekreevu tau-

tām.

Ilustrējot visu sacito ar konkreteem fakteem, vispirms
īsumā atzīmēsim Somijas rusifikācijas gaitu.

Somija samērā nesen kopš bija eeslēgta Kreevijas sastā-

vā — 1809. gadā. Zināmu vēsturisku apstākļu speests (aizmu-

gures nodrošināšana kreevu-franču karā), Kreevijas cars at-

stāja Somijai deezgan plašu autonomiju — saeimu, savu na-

cionālu karaspēku, savu naudu v. c. Ekonomiskā ziņā Somija,
kā jau eepreekš teikts, stāvēja augstāk par pašu Kreeviju,
un 19. g. s. otrā pusē Somijas peeaugošais eksports

uz Kreeviju jau ļoti sabaidija kreevu buržuāziju. Zem

kreevu nacionālās buržuāzijas speedeena, patvaldiba uzsāka

Somijas autonomijas iznīcināšanu. Cara valdība grozija So-

mijas muitas likumu tādā virzeenā, lai eerobežotu Somijas

eksportu, t. i. nožņaugtu Somijas buržuāziju. 1899. g. tika iz-

dots likums, kurš noteica jaunu kārtību karaklausības ziņā:

somi tika peelīdzinati citeem Kreevijas pilsoņeem un karaklausī-

bas laiku tee vairs nevarēja pavadit pašā Somijā; somu naci-

onālā karaspēka veetā Somijas pilsētās komplektēja karaspē-
ka daļas no kreeveem un citu tautibu rekruteem. Ar šo 1899.

g. likumu faktiski tika likvidēta Somijas autonomija, atņemot

tai bruņotu spēku. Turpmākam rusifikācijas darbam tika ee-

celts ģenerālgubernators Bobrikovs — nāvigs somu patstā-
vibas nīdējs. Tā patvaldibas rusifikatoriskā politikā izpaudās
kreevu nacionālās buržuāzijas intereses.

1905. g. revolūcijā Somija atguva labu daļu no zaudētām

teesibām, bet vēlāk, reakcijai uznākot, patvaldiba par jaunu

atņēma Somijas autonomiju, pee kam šo operāciju tagad iz-

darija ar Valsts domes palīdzibu. Beedrs Ļeņins šo faktu kva-

lificēja kā karagājeenu pret Somiju un viņa izdaritajus rak-

sturoja sekoši: „Veco patvaldibas šovinismu, visu cittautib-
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neeku žņaudzēju, tagad, pirmkārt, pastiprina visu kontrrevo-

lucionaro elementu naids pret tautu, kura pratuse izmantot

Kreevijas proletariāta īslaicigo uzvaru oktobrī un radijuse

tepat kreevu melnsimtneeciskam caram zem paša deguna

veenu no visbrīvakām konstitūcijām pasaulē... Kontrrevolū-

cija izmanto klusumu „savās mājās" Kreevija, lai pēc eespējas
vairāk atņemtu no somu eekarojumeem." Kā otru patvaldibas

nacionālismu stiprinošu faktoru Ļeņins min „kreevu buržuā-

zijas šķiras apziņas un apziniga kontrrevolucionarisma aug-

šanu". «Šovinisms viņā ir izaudzis līdz ar naidu pret proleta-
riātu, kā pret starptautisku spēku. Šovinisms viņā peeauga

līdztekus starptautiskā kapitāla konkurences paasinašanai.
Šovinisms parādijās kā revanša par sakāvi karā ar japaņeem,

par bezspēcibu pret privileģēto muižneecibu. Šovinisms atra-

da sev atbalstu īsta kreevu rūpneeka un tirgoņa apetitē, kuri

ar meeru «eekarot" Somiju, pēc tam, kad neizdevās sagrābt

pīrāga gabalu Balkanos."*)
Tādu pašu mantigo šķiru «nacionālo naidu" Kreevijas vē-

sturē varam vērot starp Eekškreevijas tekstilfabrikanteem no

veenas puses un Lodzes tekstilfabriku īpašneekeem no otras

puses.

Mantigo šķiru nacionālam naidam par eemeslu dažreiz

bija ari sarežģijumi valsts ārējā politikā. Tā, peemēram, kree-

vu birokrātijas agresiju pret Baltijas baronokratiju zināmā mē-

rā paasināja Vācijas muitu politika 80. gados un kreevu-franču

sadraudziba 90. gados. Par Vācijas-Kreevijas muitu karu

vēsturneeks Lukins-Antonovs raksta: «1880., 1885., 1887. ga-

dos Vācijas valdiba paaugstināja eevedmuitu uz labibu un tā-

dā ceļā apgrūtināja Kreevijas, labibas izvešanu uz Vācijas

tirgu (sevišķi rudzu izvešanu, uz kureem muita iztaisija 30%'

no pārdodamās cenas). Tā ka pasaulstirgū labibas cenas

aizveen vairāk un vairāk slīdēja lejup, tad Vācijas valdibas

muitas tarifs jo sevišķi sāpigi ķēra kreevu muižneeku. Kree-

vijas valdiba, atbildot uz šo soli, četrkārtīgi paaugstināja mui-

tu uz eevedamām vācu precēm un boikotēja Vācijas ostas.

Vācija savukārt visādi kavēja leellopu eevešanu no Kreevi-

jas; kreevu vērtspapirus Berlines biržā vairs neņēma apgrozī-

bā."**) Saprotams, ka kreevu muižneeku naids pret prūšu

*) JIeHHH, Oo6p. COH., T. 19, CTp. 10—11, 1924 V.

1508. g. Austrija anekseja Bosniju un Hercegovinu. Si aneksija notika

ar slepenu Kreevijas peekrišanu, jo Kreevija cerēja tādā kārtā panākt konfe-

rences sasaukšanu, kura varētu revidēt Berlīnes līgumu atteecibā uz Darda-

neleem un Bosforu, revidēt* tādā virzeenā, ka Kreevija dabūtu šos jūras šau-

rumus. Bet Eiropas valstis nebija eeinteresetas Turcijas sadalīšanā, un tāpēc
kreevu diplornateem nācās apmeerinatees ar aneksiju, nedabūjot no tara ne-

kāda labuma.

**) H. Jljkhh-Ahtohob, CKepna no BOBeftmeft HeropM
1890—1914 rr., CTp. 164—165, 1926 r.
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junkureem tika vērsts ari pret Baltijas junkureem, un tas bija

veens no eemesleem, kāpēc 19. g. s. 80. gados sākās jo ener-

ģiska Baltijas rusifikācija un kāpēc kreevu nacionalistiskā

presē parādijās «sagraujoši" artiķeli par Baltijas baronu pri-

vilēģijām un latveešu zemneeku bēdigo stāvokli — kreevu

melnsimtneeciskais pusfeodalais muižturis uzstājās latveešu

zemneeka aizstāvja lomā.*)

Savelkot kopā visu sacito, varam teikt, ka rusifikācijas

politikas cēloni pastāvēja: 1) pašā patvaldibas dabā,
kura pēc savas šķiras būtibas — reakcionārā muiž-

neeciba — veenmērun allaž bija reakcionāra un

šovinistiska, agresivi noskaņota pret vi-

seem nekreeveem (HHopo/mH); 2) kreevu nacionālās

buržuāzijas ekonomisko interešu sadursmē

ar nomaļu (okp&hhh) īpatn ibām, kuras šādā vaj tādā

kārtā kavēja kreevu buržuāzijas ekonomisko teeksmju apmee-

rinašanu; 3) patvaldibas ārejās politikas sarež-

ģījumos, kuru pamatā veenmēr mēs atrodam valdošo šķiru
ekonomiskās intereses. Atsevišķu nomāju rusifikācijā šee da-

žadee cēloņi saskatāmi neveenadā mērā. Tā, peem., Somijas

rusifikācijas pamatā redzamas kreevu nacionālās buržuāzijas
infereses; Latvijas un vispār Baltijas rusifikācijas pamatā no-

teicošakas bija kreevu reakcionārās muižneecibas un birokrā-

tijas intereses, neizslēdzot, protams, ari kreevu nacionālās bur-

žuāzijas eeinteresetibu, lai Baltija tiktu peelīdzinata Eekš-

kreevijai. Jau eepreekš aprādijām, kā 80. gados Baltijas ru-

sifikāciju paātrināja Kreevijas un Vācijas muitas_ karš. Kree-

vu buržuāzijas interesēs jau ari sen bija — eegūt Baltiju par

savas eksploatacijas objektu. Jau dzejneeks Ņekrasovs savā

dzejojumā «CoBpeMeHHHKH» reljefi tēlo akumulācijas laikmeta ti-

pus, no kureem veens, — tirdzneecibas kapitāla reprezen-

tants — patētiski deklamē:

„C AeHbraMH, c reHHeM

HVAHbIM J3,BH3KeHHeM

FyCb O>KHBHM.

Mope BaJīTHHCKoe,

Mope KacnnHCKoe

Coe^HHHM".

Tanī pašā dzejojumā Ņekrasovs varen dzēligi atzīmē val-

došās birokrātu grupas sakarus ar buržuāziju, caur ko, pro-

*) Skat. dažādo slavoflļu rakstus par Latvijas apstakļeem eekš

«Pycb», 1885—1886 IT.
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tams,- buržuāzijas eespaids uz patvaldibas politiku ir nodro-

šināts: •

/

„Tyx 6wjim noHeTHbie ;mua

B qnHax, c Hx Bhjiht CTOJiHua

B ceHaie, b najiaie, b cy^ax.

Oiy>Ka 6e3ynpeHHo h no;ib3yflCb BecoM,

Ohh nocßjnuaiOT ,a;ocyr HHTepecaM

KoMMepHeCKHX (ļ)HpM Ha naax.

TyT 6hjiu 6aHKHpbi, Ķenbnu āup^eßbie,

H 3eMCKan cnjia—jļßopaHe crenHbie".

Baltija un viņas tirdzneecibas ceļi pārrunājamā laika

sprīdī ir eetverti Kreevijas kapitālistiskās attīstibas interešu

lokā un šīs intereses leelā mērā aktivizē Leelkreevijas šovi-

nistiskos centeenus, kuru pamatdoma bija — nivelēt (nolīdzi-

nāt) visas nomaļu īpatnibas, peelaikot Eekškreevijas admini-

strativi-policejisko eekārtu.ari nomaļu guberņām.
Bet tanī pat laikā dzimst ari Latvijas buržuāzija. Veena

daļa no šīs buržuāzijas baudija Kreevijas uzplaukstošās tirdz-

neecibas labumus. Ne par velti kāds no latveešu buržuāzijas
ši laikmeta ideologeem „dzejoja":

„Latvji, brauceet jūriņā,

Krājeet zeltu pūriņā."

„Tauteešu" kuģneecibas zelta laiki sakrīt ar Kreevijas
ārējās tirdzneecibas uzplaukšanu. Tā ap 1850. g. jūrmalnee-
keem bijušas tikai 20—30 peekrastu braucamas laivas. Ār-

zemju brauceenu kuģi peederejuši tirgotāju firmām. Bet ap

19. g. s. beigām latveešu kuģu īpašneekeem jau peederejuši

ap 562 kuģi, kopvērtibā ap 8 milj. rubļu. Jaunlatveetis Valde-

mārs daudz pūļu zeedojis Baltijas jūras tirdzneecibas flotes

Celšanai. Caur viņa gādību Latvijā pēc 1867. g. tikušas atvērs-

tas ap 10 jūrskolas, kurās gatavoti speciālisti — stū-rfnaņī il c.

Kreevijas valdibas pretimnākšana šādeem jaunlaiveešu cēn-

teeneem ir pilnigi saprotama: centeeni saskanēja ar valsts

saimneeciskām interesēm. No otras puses, šī pretimnākšana

bija par cēloni tam, ka jaunlatveeši tik sirsnigi peeķērās rusi-

fikācijai, kā mēs to turpmāk redzēsim. Bet 20. g. s. pirmajos
gados tautiskee kuģineeki jau dzeed citu meldiņu. Viņus iz-

konkurē citi spēcigaki konkurenti. Latveešu kuģneecibas vē-

sturneeks ir ļoti nemeerā, ka šinī laikā Baltijas jūras tirdznee-

cibas floti vairumā apkalpo jau nelatveeši: „Salases (c 6
no malu malām maitāja disciplinu."*) Ari kuģu būve-

*) Konverzacijas vardnica, 1908. g.
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šanā eestājās krize. Zelta laiki kuģineekeem jau bija garām,

Tagad varēja „eeraut" citi buržuāzijas slāņi — namīpašneeki,

fabrikanti, tirgotāji v. t. t.

Latvijas admimstrativi-policejiskā eekārta vēl 19. g. s.

otrā pusē atgādināja drīzāk Prūsiju, nekā Kreeviju. Ari baronu

zirapatijas svērās uz,"Prūsijas pusi. Panģermanisma teeksmēin

uz austrumeem Baltija varēja noderēt kā labs atspaida punkts.

Latvija un tāpat visa Baltija tika uzskatita kā vācu ze-

me. Pat Baltijas nosaukums bija neveen vācisks, bet vāciski

valstisks, proti — Austrumjūras provinces Kj>a&,

Ostseeprowinzen). No Prūsijas skatotees, Baltijas jūra ģeogr-

fiski teešām ir austrumos un Kreevijas guberņas — Kurzeme,

Vidzeme, Igauņzeme — preekš Prūsijas bija Austrumu pro-

vinces. Kanclera Bismarka „apveenošanas" politika, kuru tas

peeleetoja Vācijā,, junkuru ekonomiskā stāvokļa uzzelšana

Prūsijā — viss tas tīksminaja ari Baltijas baronu sirdis un sti-

prināja viņu prusiski-valstiskās teeksmes. Bet Baltija bija to-

mēr Kreevijas nomale, un viņas liktenis bija atkarigs ne vee-

nigi no baronu gribas un teeksmēm.

Jau 60.-70. gados Latvijā sāka uzplaukt tirdzneeciba un

rūpneeciba, auga pilsētas, peeauga eedzīvotaju skaits pilsē-
tās. Šee fakti leecinaja, ka Latvijā eesākusēs deezgan strauja

kapitālisma attīstiba. Latvijas ostas pilsētas — Leepaja, Vents-

pils, Riga — sāk spēlēt lomu neveen kabotažtirdzneecibā,

bet ari Kreevijas ārējā tirdzneecibā, jo Latvija, kā Kreevijas

sastāvdaļa, atradās robežās ar Reetumeiropu. Ir zināms, ka

19. g. s. sākumā Baltijas jūras ostas Kreevijas tirdzneecibā

(importā un eksportā) eeņem pirmo veetu: caur šīm ostām eet

85°/o importa un 91°/o eksporta. 19. g. s. pēdējā pusē eksports
(galvenā kārtā labiba) eet caur Melnās jūras ostām, bet im-

ports joprojām vairumā norit caur Baltijas jūras ostām

(84)*). Jāatzīmē, ka labākās ostas atradās tagadējās Latvi-

jas un Jgaunijas robežās.

Tas viss, kā jau eepreekš teikts, paātrināja un paasināja
rusifisikaciju.

Pārkreevošana nozīmēja, ka Latvijā eevedama un or-

ganizējama tada pat administrativi-policejiskā un teesu eekār

ta, kāda pastāvēja tolaik Kreevijas centrālās guberņās; v:-sās

eestādēs — teesās un ķanclejās — jaleeto kreevu valoda, kā

darišanu valoda. Skolas pēc savas programas un pārvaldes
peelīdzinamas Eekškreēvijas skolām v. t. t, v. t. t. Sākot ar

1882. g., vatdiba savā rusifikācijas politikā paleek arveen neat-

laidīgāka. Astoņdesmitos un deviņdesmitos gados teek izdoti
vairāki likumi, kuri leelā mērā nivelē Latvijas administratī-

vas savadibas, peemerojoj» tās Eekškreēvijas guberņu eekār-
tai.

*) KvaHinep, HcTopna pyccKOfi ToproßJiir CTp. 267.



Protams, ka ari šoreiz baroni ne labprāt peekāpās. Ru-

sifikatori-praktiķi drīz veen sadūrās ar baronu stūrgalvību.
Galvenais strīdus punkts bija darišanu valoda, jo pēc būtibas

rusifikācija valdošo un vadošo lomu atstāja ari uz preekšu ba-

ronu rokās. Bet baroni negribēja peekāptees ari valodas ziņā.

Tā Igaunijas Zemes Virsteesa (Gberlandgericht) nosūtija

kreeviski rakstītu dariganu papiri atpakaļ gubernatoram kņ.
Šahovskajam. Pēdējais, kā īsts kreevu birokrāts, par to ļoti
sašuta un rakstīja eekšleetu ministrim Durnovo: „Vajaga reiz

izbeigt šo nenormālo stāvokli... Balteeši (lasi: baroni) slēpj

savus īstos nolūkus aiz rupjas lišķibas un leekuligeem lojalitā-
tes apzvērejumeem." Šāds kņaza sašutums tomēr palika bez

atbildes, jo Peterpilī uz rusifikāciju raudzijās mazleet meen-

gak un pašas rusifikācijas objekti, pēc centra birokrātu pla-

neem, bija nevis baroni, bet latveešu un igauņu zemneeki un

strādneekj. Un teešām, rusifikācija nāca zināmā mē-

rā pat par labu, jo valdošā loma ari uz preekšu peekrita vi-

ņeem: tā zemneeku leetu komisāru amats tika atstāts baro-

neem.

Toreizējā presē rusifikācijas mērķus un nolūkus mēdza

apzīmēt šādeem izplūstošeem jēdzeeneem — „kreevu valsti-

skuma eedēstišana", «cittautibneeku peeveenošana kreevu

kultūrai", „saistišana ar kreevu dvēseli" v. t. t, v. tml.

Paši rusifikatori un rusifikācijas oficialee ideologi sa-

va darba mērķus un uzdevumus apzīmēja konkrēti un no

teikti. Tā Izglītības ministrijas rīkojumā jau 1870. gadā ir

teikts, ka visu cittautibneeku izglītibas gala mērķim ir neap-

strīdami jābūt šādam: „visu cittautibneeku pār-
kreev" ošana un viņu saplūšana ar kreevu

tautu."*) Veens no Latvijas tautskolas niknakeem ru-

sifikatoreem, raizedamees, ka „dzimst visādi mordvi-

nu, čuvašu un citu „inorodcu" patriotismi'V sirdigi
nobeidz:. „Neveens . cittautibneeks nedrīkst nostādīt sa-

vu patriotismu pretīm kreevu patriotismam."**) Un

pāri visam Aleksandra Trešā rupji ciniskais lo-

zungs: „Kreevija preekš kreeveem." Pee kam zem vārda

„kreeveem" tika domāti tikai leelkreevi, kuri Kreevijā nebūt

nesastādija un nesastāda eedzīvotaju vairākumu, bet ir mazā-

kumā.

Kreevu reakcionārs Katkovs, atbildēdams Baltijas vācee-

Šeem, rakstīja: „Ja jūs bijāt uzstādijuši saVu uzdevumu pār-
vācot igauņus un latveešus, tad mūsu uzdevums ir pārkree-
vot jūs līdz ar latveešeem un igauņeem."

*) CčopiiHK pacnopasKeiraft MHfl, 1870 r., CTp. 835.

**) H. oalionHKOBCKHii, X HcropuH ceufcCKOii hikojih c

llpH6ajiTHftcKHx ry6epiiHax h cc pecpopMM, CTp. 8.

192*



20

Kā iztur cj ā s pret rusifikācijas politiku jaunā latveešu

buržuāzija, t. s.' „j a>u nlatvc c š i"? Jāatzīmē, ka jaunlat-
veeši peeķērās rusifikācijai ar visu sirdi, jo sevišķi tas sa-

kāms par jaunlatveešeem 70. gados. Daži tautibneeki savos

projektos gāja pat tik tālu, ka par latvju tautas attīstības ce-

ļu uzskatija pilnigu saplūšanu (asimilāciju) ar kreeveem. Jaun-

latveetis Valdemārs veicina latveešu zemneeku izceļošanu uz

Eekškreēvijas guberņām. Savos rakstos tas uzstājas kā Kree-

vijas patvaldibas apoloģēts un Vācijas zocialdemokratijas (to-
reiz vēl revolucionāras organizācijas) vadoņus iztēlo kā Bal-

tijas muižneeku aizstāvjus.*) Te jau tautibneeki parāda, kā-

du ceļu staigās turpmāk latveešu buržuāzijas lideri.

Skolu un izglītibas laukā jaunlatveešu prasibas bija sa-

vā laikā deezgan radikialas. Tā, peem., Valdemārs

atzina, ka latveešu tautskola ir nožēlojama, ka nav „peespee-

sta skolas apmeklēšana", ka skolas laiks pārak īss: 2—4 zee-

mas. Valdemārs prasija mācibu pasneegšanu mātes valodā.

Bet reizē ar šādu vajadzibu atzīšanu Valdemārs praksē vei-

cināja rusifikāciju. „Tagad, pateicotees skolu organizācijai, —

raksta Valdemārs kādā kreevu laikraksta eevadrakstā, — ku-

ru mēs ceeši pabalstam, igauņu un latveešu literatūra pastāv
veenigi no tulkojumeem iz vācu skolas grāmatām, romaneem

un stāsteem. Acīm redzot, ka ar to teek modināts vācu, bet

ne kreevu patriotisms. Bet kas lai sāktu noleegt, ka Kreevijai
Baltijas peekrastē vajag modināt ne vācu,

bet kreevu patriotismu?"**) Un pee „kreevu patrio-
tisma" modināšanas Baltijas peekrastē Valdemārs ir strādā-

jis daudz un cītigi, kā viņš to ari pats atzīst: «H liaxoK y He

.flHmiiHM vnoMaHVTb, tjto it yjk c mhoto pa 6o t aji b no ji b3 y o6p y-

ceii h a BajīTHžcKoro icpaa ii epa jih ne čojiee #pyr ir x,

ķeSo tb y h 'c noaiieii) aheprhc jo ysk c 25 ji c t.»
***)

Jaunlatveešu kreeviskā orientācija nebūt nav uzskatama

kā ideālistu aizraušanās: tai bija savi tīri materiālistiska rak-

stura pamati, kā mēs jau to redzējām pee „tautiskajeem ku-

ģineekeem"., Jaunlatveešu kustiba bija topošās latvju buržu-

āzijas interešu izpausme. Savā sākumā šī kustiba bija nacio-

nālisma atmoda uz cīņu par savu patstāvibu. Šī tendence

veenmēr izpaužas nācijas kapitālistiskās attīstības sākumā.****)
Pee leelakām nācijām ta izvēršas nacionālu valstu dibināša-

nā, cīņās par šo valstu aizstāvēšanu (peem. Itālijā garibaldee-
šu cīņa). Par cik šī kustiba ir vļērsta pret vecām

*) Waldemar, Vateriandisclies und Gemeinniitziges.
.**) Citēts pēc Antona raksta „Latv. Izgl. Beedr. gada grāmatā" I. 22. lpp.

***) opraHH3an;H}i iiamH:x Mopexo-AHbix uikoji. X. M. BaaiLfleMap. M. 1898

Pastrfpojums mūsu. Pr.

****) JIeHHH, Co6p. COHHH., T. 19., CTp. 46 H3fl. 1924 T.



21

formām, pret nāciju 1 apspeešanu, tā, bez šau-

bām, ir progresiva parādi 1ba. Tāda sākumā bija ari

latveešu tautibneeku kustiba, par cik šīs kustibas ideologi ru-

nāja par latveešu zemneeku kārtas bezteesigo stā-

vokli. Jaunlatveeši cerēja, ka ar rusifikāciju tiks eero-

bežota baronu vara, atceltas baronu privilēģijas, kuras stipri

kavēja latvju turigo šķiru saimneecisko attīstibu. Kreeviskā

orientācija un, no otras puses, Latvijas kapitālistiskās attīstī-

bas gaita ar šķiru diferencešanos noved jaunlatveešus galigi

uz reakcionāra ceļa: jalunlatveeši jau uzstājas ne-

vis kā bezteesigo latveešu zemneeku, bet gan

kā latveešu bunžuazijas ideologi. Klusais savās

„Peezīmēs par latveešu ideoloģijas vēsturi" parāda, ka tec

paši jaunlatveeši, kuri 60. gados eesāk kā pro-

g re sist i, 70.—80. gados beidz kā reakcionāri.un

noeet „līdz rusifikatora un speega lomu izpil-
di šan a i («jaunlatveeši" Brīvzemneeks, Fr. Veinberģis

v. c.)."*) •
Treilands (latviskotais Brīvzemneeks), būdams velak

80.—900, gados par tautskolu inspektoru, sacenšas ar kreevu

melnsimtneekeem latveešu tautu skolas bendēšanā. Peedalida-

mees skolas eesvētišanā Virgā, Treilands savā runā izsau-

cees:
«nyan> hs aroii rničojißi bbixo#ht BepHonoftfl,aHHßie jikoti cßoeMy ro-

cyflapro». par §0 «Phjkck. BecTH.» tautisko inspektoru uzslāvē.**)

Tagad, pārejot uz mūsu apcerējuma tematu — tautsko-

las rusifikāciju, mums vispārējos vilceenos jāraksturo latvee-

'šu tautskolas stāvoklis pirms rusifikācijas. Tā ka

vairums Latvijas eedzīvotaju bija laucineeki, tad apskatisim
tikai latveešu laukskolu. Skolas raksturojumā mums japee-
greež vēriba diveem galveneem jautajumeem: 1. Kādi bija
laukskolias mērķi? 2. Kādeem līdzekļeem sko-

la savus uzdevumus veica?

Par laukskolu mērķeem un uzdevumeem mēs dabūjam
zināt gan no toreizējām skolu programām, gan ari no izglīti-
bas leetu un skolu faktisko vaditaju spreedumeem un rak-

steem. Vispirms paskatisimees, kādas bija toreiz baznicas un

skolas atteecibas.

Kurzemes laukskolu reglamentā pašā sākumā teikts vār-

du pa vārdam tā: «Caur reliģiozitāti, tikumibu un inteliģenci
sekmējas tautas labklājiba. To audzēt un kopt ir neveen baz-

nicas uzdevums, bet ari veens no vispirmeem skolas uzdevu-

meem. Skola šo savu uzdevumu vissekmigak veiks, ja ta

veenmēr atradisees zem baznicas dzīvinošā un modrigā ee-

spaida." Baznicas «dzīvinošais" eespaids veenmēr ir gulējis,
kā smags slogs, pār latveešu tautskolu. Saskaņā ar tikko

*) Klusais. Peezīmes par latvju Ideoloģijas vēsturi, 50. kpp.
**) Pivmck. BecTH., Nk 264, 1887. g.



citēto reglamenta punktu tika sastādītas skolu programas un

noteikta skolu eekšejā kārtiba. Tā 1875. gada likumā par

Kurzemes un Igauņzernes laukskolām skolu nolūks apzīmēts

pašā pirmā punktā un skan tā: „Evaņģ. Lutera laukskolu darbs

Igauņu un Kurzemes guberņās iraid: luteru ļaudis pamācit, ka

lai ticibū un kristigas dzīvošanas likumus jo

labi saprot, un viņeem derigas zināšanas vairot."*) Kur-

zemes laukskolu virsvalde vēl «pastiprina" šo formulējumu-.
~Kurzemes evaņģ. Luteru laukskolu darbs ir bērnus pamā-

cit uz eesvētišanu un visādi izaudzināt par

dc ri g c c m draudzes ļocekļeerri. Viņām būs labu tikumu un

mācibu ļaudīm gādāt, bērnusaudzinlat kristīgi un

deevbi jig i, teem, kas uz zemēm paleek, to gudr ib v

pasneegt, ko zemes kopējam savā veetāun

kārtā Vajag a, un tos, kas augstāki dzenas, tik tālu pa-

mācit, ka augstākās skolās var- eestātees."**)
No šīm citatēm varam spreest, kādas gan varēja būt tās

mācibas, ko tolaik laukskolās pasneedza. Tautas izglītības

galvenee «veicinātāji" bija mācitaji. Skolotāji bija padoti viņu

varai un rīcībai* Mācitaji savās zinodēs veenmēr cilāja skolas

jautājumu, un mācitaju apspreežu lēmumi tika likti pamatā

viseem rīkojumeem skolu laukā. Protams, kā ticigi baronu

kalpi, mācitaji rūpējās. Tai tauta tiktu audzināta padevibā un

uzticigā kalpošanā saveem kungeem. Kā baroni, tā mācitaji

baidijās no «daudzmācibas". Mācitajs Elverfelds savā rakstā

par Irlavas zeminaru Kurzemes muižneecibai aizrāda: «Daudz-
māciba mūsu deenās nāk tikai par nelaimi ļaudīm." Pats sko-'

lotaju zeminara direktors mācitaju zinodē zvēr, ka taut-

skolai jābūt ceešā sakarā ar baznicu un skolo-

tajeem jābūt mācitaju palīgeem. Lasišana un rak-

stīšana, bibeles stāstu un peršu kalšana, baznicas korāļu dzee-

dašana — lūk visas tās «gudrās ziņas", kuras latveešu skol-

neeki varēja «eekrātees" savās skolās. Izglītibas «gādneeki"
veenmēr bij noraizejušees, ka tikai skolā netiktu mācitas «kai-
las z i n i b a s", no kurām baznicai draudot leelas breesmas.

(„VVo aber auf den Unterricht der blossen Realien das Haupt-
augenmark gerichtet wūrde, da sei grosse Gefahr fur die

Kirche zu befurchten").***) Kāds barons izteicees, ka reizes-

rēķins padarot ļaudis pārdrošus un nekaunigus.
Lai skolā būtu teešām īsts vergu gars, tad kungeem bija

jāgādā par «labeem" skolotajeem. Vispār, skolotāju izglītibas
līmenis bija zems. Toreizejee zeminari bija eerīkoti uz muiž-

*) Likumi preekš evaņģ. Luteru laukskolām un laukskolotaju zemi-

nareem Igauņu zemē un Kurzemē. Citēts pēc Vica „Latv. skoiu vēstures".

**) Citēti no „Mācibu rādītajā preekš Kurzemes evaņģ. Luteru lauku

skolām". ,

***) Vičs. Latveešu skolu vēsture.
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neecibas rēķina un zeminaru mācibas plāni bija stingri iztu-

rēti luterisma un subordinacijas garā. Latveešu jaunekleem

zeminarā tika eepotetas kā augstākās gudrības: „paleeci savā

kārtā", „esi uzcītigs un izpildigs darbā, kurā tevi preekšneeki
ir nolikuši", „tici deevam un zini, ka viss, kas ir, tas pastāv

ar deeva gudro ziņu". Tā sagatavotee skolotāji tad cītigi
mācija un audzināja latveešu arāju bērnus tā, ka „lai tee pat

ar sāli un maizi pārtikdami, dūmu istabā dzīvodami un smagus

darbus strādādami, tomēr uzturētu dzīves preeku, paliktu

zemneeki un āri nekārotu citā kārtā un stāvo-

klī nokļūt, citas drānas, kā tikai savas vadma-

las svārkus nēsat". Tāpēc visa skolas māciba bija ļoti
neleela apjoma un stipri peesātinata ar reliģiozitāti. Par to,

lai lasitprašana netiktu izleetota neveetā un neceļā — ari tika

gādāts. Skolas lasāmās -grāmatas visas bija ar tendenciozu

saturu. Ikkatrā lasamgabalā tur tika paustas tās pašas reli-

ģiozitātes, paklausības un _peeticibas idejas, kuras skandināja

pātarneeki- no kanceles. Ārpusskolas apstākļos la-

sit pratēji tāpat nevarēja dabūt citāda satu-

ra grāmatas, jo izdevneeciba un, gal vērtais,
cenzūra bija valdošās šķiras rokās Toreizējās

skolas bibliotēkās — pee tam visbagātākās — varēja būt tikai

ap 122 dažāda nosaukuma grāmatu, kuras visas bez izņēmuma

bija ar reliģisku saturu. Te nosaukšu dažus virsrakstus, lai

lasītājs nojaustu, kas ta ir par skolas bibliotēku*): „Avju gans

Jāzeps. Pateesigs stāsts", „Kas augsti kāpj>, tas zemi krīt",

„Launam darbam, ļauna alga", „Labs darbs bezj algas ne-

paleek", „Mīlejeet savus eenaidneekus", „Teicams leelskungs
un viņa draugs Graudiņu Ansis". Peetiks. Grāmatu virsrak-

sti veen jau rāda, kādas idejas no tām varēja smeltees jau-

nee lasitaji. Blakus šādai reliģiskai makulatūrai bibliotēku

plauktos gulēja toreizejee „burlaku romāni", kā „Parizes
asinskāzas. Jauks un breesmigs stāsts" v. tml.

Skolu skaits tolaik' bij pārak nepeeteekošs, lai visi sko-

las gados esošee bērni varētu baudit skolas izglītibu. Tā

Vidzemē 19. g. s. vidū skolas gados esošo bērnu bijis ap

252.000, no kureem ap 83.000 baudijuši veenigi „mājas māci-

bu". Kurzemē apstākļi bijuši vēl sliktāki, t. i. tur skolu bijis
vēl mazāk. Bet tā ka pēc luterāņu parašas pee eesvētišanas

nepeeņēma lasit nepratējus, tad „mājmācibas" ceļā, zem mā-

citaju un ķesteru kontroles, gandrīz ikkatrs „eelauzijās" lasī-
šanas tehnikā. Tāpēc lasitprateju skaits tolaik Latvijā bija
deezgan leels. Turpmāk mēs sneegsim salīdzināšanai datus,
kuri raksturo tautas izglītibas līmeni Latvijas tautskolas pār-

kreevošanas preekšvakarā.**)

*) Skolu bibliotēku katalogs, izdots 1879. gadā
**) Skat. 36. lapaspusē.
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Vēl dažus vārdus par skolu pārvaldi. Laukskolas toreiz

atradās Eekšleetu ministrijas pārziņā, jeb pareizāk, veetejo

administratīvo orgānu pārziņā, bet šee orgāni, kā jau agrāk

minējām, atradās baronu rokās. Tāpat ari skolu pārvaldē

sēdēja baroni un viņu gribas paudēji un izpilditaji — mācitaji.

Lūk, kāda bij Kurzemes un Igauņzemes laukskolu pārvaldes
struktūra: 1. Laukskolu virsvalde: preekšsēdetajs —

muižneecibas vecākais (landmaršals), peesēdetaji: ģeneralzu-

perintendents, skolotāju zeminara kurators (barons), apriņķa

muižneecibas preekšstāvis (kreismaršals), skolu padomneeks

(barons vaj kāds.no reakc. mācitajeem) un veens eekšleetu

ministrijas preekšstāvis (ari barons). 2. Draudzes skolu

vaidc—sastādās tāpat no veetejeem baroneem un mācitaf

jeem. 3. Pagasta skolu valde —veens no veetejeem/
baroneem (baznicas preekšneeks), mācitajs un pag. vecākais;
Galvenā noteicēja ir skolu virsvalde. Pagasta skolu valdei

peekrīt tuvākā uzraudziba pār skolu un skolotāju darbu. Šī iri
ta „modrigā" baznicas acs, kurai jāvēro, lai skolā veenmēr

mājotu verdzibas gars.

Skolu uzturēšana leelā mērā bija uzvelta zemneekeem

Baroni skolu (muižu un draudzes skolu) uzturēšanā peedalijās
daudz mazākā mērā, nekā pagasta sabeedriba.

Tāda, vispārējos vilceenbs, bija latveešu tautskola (parei-
zāk — laukskola) rusifikācijas preekšvakarā.

Pirmais svarigais likums tautskolas pārkreevbšanā iznā-

ca 1882. gadā. Aršo likumu tautskola tika nodota

Izglītibas Ministrijas ziņā. Reizē ar to bija jāpār-
veido tautskolas un ari citu skolu pārvaldes aparāts. Rusifi-
cetais pārvaldes aparāts izskatijās drusku citāds, bet pēc

sava šķiras ra k s tu r a tas palika tāds pat, kā agrāk.
Trīs guberņas — Vidzeme, Igauņzeme un Kurzeme — sastā-

dīja mācibas apgabalu. Mācibas apgabalu pārvalda kurators

(noneTOTejib). Viņam palīgos, virs kanclejas aparāta, vēl doti

apgabalu inspektori (oKpyauiMe mīcneKTopa). Guberņās tautskolu

virsuzraudziba peekrīt tautskolu direktoreem GuipeKTopa HāpoA-

hhx yinjram); guberņas sadalitas rajonos, kuros tautskolu pār-
raudziba un pārvalde uzticēta inspektoreem (mīcneKTopa-

hhx {(ā redzams, ta ir vesela eeredneeciska hierar-

ķija. Veetejee pašvaldibas orgāni pilnigi izslēgti no skolu pār-

valdes aparāta.*) Pagasta sabeedribām bija „dāvata" veena

iluzoriska teesiba — teesiba izvēlēt kandidātus uz vakanta-

jām skolotāju veetām. Bet pagasta izvēlētos kandidātus ap-

stiprināja tautskolu inspektors, kurš pirms apstiprināšanas
eevāca ziņas par kandidātu politisko uzticamibu (noanraiecßaa
faarona&eaHocTb). Faktiski skolotāju izvēlēja divi pogaiņi — m

*) Gboķ aaKoaoß Pocc. HMnepHH, t. .11, h. 1, (nafl. 1893 r.
v npofldjm

1895 r.).
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spektors un uradniks. Politiski neuzticamu skolotāju nekur

neapstiprināja, kaut ari viņu pagastā būtu veenbalsigi izvēlē-

juši. Progresivee skolotāji varēja tvertees savās veetās tikai

tikmēr, kamēr vinu «neuzticamību" nebij uzoduši uradņiks, in-

spektors vaj veetejee baronu kalpi — mācitaji un ķesteri.

Pagastu pašvaldības eestādes netika peelaistas skolu pār-

valdē, bet valdošai šķirai (baroneem un viņu stutēm — pātar-
neekeem) skolu pārvaldē vēl tika atstāta deezgan svariga lo-

ma. Tā Kurzemē palika ari uz preekšu tā sauktās skolu ko-

misijas, Vidzemē laukskolu Virskomiteja, visā Baltijā — pa-

reizticīgo Skolu „padome" (CoBeT no £ejiaM npaßOCJiaßHi>ix cejn>cKHX

HapoAHßix yHHjiHni,). šo orgānu sastāvs dod skaidru leecibu par

viņu šķiras būtibu. Tā Vidzemes skolu Virskomiteja sastādās

tā: 1) tautskolu direktors, 2) mācibas apgabala preekšstāvis,
3) četri baznicas kuratori (baroni), kuri padoti Vidzemes ģe-

neralzuperintendentam, 4) veens padomneeks, kuru izvēl

veetejā muižneeciba. Kurzemes Augstākā skolu komisija sastā-

dās tā: 1) muižneecibas preekšstāvis—landmaršals, 2) mācibas

apgabala preekšstāvis, kuru eeceļ mācibas apgabala kurators,

3) ģeneralzuperintendents, 4) veens no apriņķa maršaleem

(kreismaršals), 5) veens no baznicas kuratoreem (ari barons)

un 6) skolotāju zeminara kurators. Pareizticigo skolu «pado-
mes" sastāvs: 1) arķibiskaps, 2) garigā zeminara rektors,

3) apgabala inspektors, 4) trīs tautskolu direktori, 5) Rigas
Aleksandra ģimnāzijas direktors. Te skaidri redzams, ka «Pa-
dome" ir pareizticigo garidzneeku un Izgl. Ministrijas eered-

ņu orgāns, bet Vidzemes skolu Virskomiteja un Kurzemes sko-

lu Komisija — muižneecibas un luteriskās garidzneecibas or-

gāni. Reizēm gadijās, ka Kurzemes skolu Komisija sanāca

konfliktā ar inspektoreem, un tādos gadijumos inspektoreem

bij jāpadodas veetejai muižneecibai. Tādi strīdus gadijumi to-

mēr nekad nebija principiela rakstura. Izšķirdamees savos

nolūkos (birokrāti cenšas rusificet, baroni,ģermanizet), kā ru-

sifikatori, tā baronokratija un luterticibas sludinātāji tautas

izglītibas laukā kalpoja veenam mērķim: «stiprināt veetejos

eedzīvotajos reliģijas un tikumibas jēdzeenus un izplatit deri-

gas zināšanas."*) Tāpēc abas varas — kreevu birokrāti un

baroni un luterāņu mācitaji — samērā veegli sadalija skolu

pārvaldes funkcijas: Izgl. Min. eeredņeem peekrita vispārējā
vadiba un administrēšana, muižneecibai un mācitajeem — pa-

stāviga «modriga" kontrole pār to. kā tautskolotājs veic reli-

ģiskās audzināšanas darbu. Kā luteriskee, tā pareizticigee

*) Reliģiskas audzināšanas nepeeceešamiba likumā jo sevišķi pastrīpota:
«HpaBCTBeHHoe o6pa3oßaHue louomecTßa B ny6jin<ļHbix yinjinmax .hojimch»

HMeTb paßKbiu xoa c ycnexaMH b HayKax; oho Tpe6yeT ocoSemio pejiurHo3-
Horo Ha6ji!o,n,eHHH. TBepAeHmaH onopa HpaBCTBeHHOCTH ecn> pejumiH xpu-
CTHaHCKaa—chh BejiHKaa nacTaßimua HejiOßCiecKOro pona". (Cboh 3aKOHOB

Pocchhckoh HMnepHH, t. 11, ct. 3613).
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prcesteri ļoti sekmīgi veica savu uzdevumu — uzraudzibu pār

skolu un skolotāju. Tautas vairākumam bija veenalga, kāds

pātarneeks vaj pogains eerednis ir skolu pristava lomā: visi

viņi bija valdošo šķiru gribas paudēji un darba tautai veenlīdz

naidigi.

Otrs ļoti svarigs likums bija 1887. g. «Pagaidu noteiku-

mi" («BpeMeinibie npaßHjia 06 ynpaßJieiiHH nanajīßiibi-

MH VHHJIirmaMH B ry6epHIIHX JIHCpJIHHfICKOiI, KypjIHHfICKOĒ ii dcr-

jiflHACKoĒ»). šinīs «Pagaidu noteikumos" jau daudz sīkāk no-

teikta skolu programa, mācibas vajoda, skolotajā un pagastu
loma un stāvoklis. Šee «Pagaidu noteikumi"

kļuva par to «pamatlikumu", kuru turpmākos gados «papildi-

nāja", «paskaidroja" un «izskaidroja" ar dažadeem cirkula-

reem, preekšraksteem un Te apskatisim dažus

paragrāfus no šeem «Noteikumeem". § 11 noteic, kādai jābūt
mācibas valodai laukskolās: «Visi preekšmeti teek pasneegti
kreevu, igauņu vaj latveešu valodā, skatotees kā ēr-

tāk, bet ar to noteikumu, ka pēdējā skolas gadā bērneem

japasneedz visi preekšmeti kreevu valodā, izņemot ticibas

mācibas un baznicas dzeesmu dzeedašanu, kurus var pa-

sneegt skolēnu mātes valodā, t. i. latviski vaj igauniski,
skatotees pēc eedzīvotajeem" (pastrīpojumi — mūsu). Tanī

pašā paragrāfā ir teikts, ka draudzes skolās un divklasigas

ministrijas skolās un tāpat pilsētas pirmmācibas skolās «visi

preekšmeti, izņemot ticibas .mācibu un baznicas dzeedašanu,

japasneedz kreevu valodā, peeleetojot skolēnu mātes va-

lodu kā palīglīdzekli mācibu sākumā."

§ 12 nosaka, kam peekrīt tautskolas programu izstrādāša-

na un noteikšana par leetojamām mācibas grāmatām. Šinī

paragrāfā teikts, ka instrukcijas, noteikumi un rīkojumi, kurus

izdod Augstākā skolu komiteja vaj komisija, ir jāapstiprina

izgl. ministrijā. Ar to tika eerobežota muižneecibas patstā-
viba skolu laukā.

§ 13 nosaka tautskolotāja izglītibas cenzu: par skolota-

jeem var būt personas, kuras beigušas atteecigas mācibas ee-

stādes vaj eeguvušas skolotāju teesibas, izturēdamas eksā-

menus.*)

Kā redzams un lasāms, rusifikatori ar joni gribēja sakau-

sēt igauņus un latveešus ar kreeveem, atņemot latveešu un

igauņu bērneem viņu mātes valodu. Kreevu birokrāti dedzigi

ķērās pee pārkreevošanas. Tā veens no rusifikācijas laikme-

ta pirmajeem kuratoreem, Lavrovskis, izteicees, ka viņš esot

gatavs iznīcināt veselu paaudzi, bet no savām

prasibām neatteikšotees («« rOTOE nory6nTß neaoe noKOJieime, ho ne

«•rcTynaTß ot cbohx Tpeooßamiil»).

*) „Pagaidu noteikumi" §§ 11, 12 un 13 nodrukāti kreevu valoda šis

grāmatas beigās „Peelikumā\
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Kad pārkreevošanai tūliņ pirmos gados vēl nebija redza-

mu rezultātu, rusifikatori lūkoja panākt drīzākus rezultātus

ar cirkulareem un preekšraksteem. 1889. g. 17. aprilī Tērba-

tas mācibas apgabala kurators lūdz tautskolu inspektorus at-

gādināt skolotajeem, ka 1890. ,g. rudenī laukskolās jāsāk pa-

sneegt visi preekšmeti kreevu valodā (trešzeemneekeem), jo

to prasot 11-ais §. Tādu pat atgādinājumu 1890. g. 8. febru-

ārī adresēja visām privātām pirmās un otrās šķiras mācibas

eestādem, kurās mācibas japasneedz kreevu valodā jau zemā-

kās klasēs.

Rusificetas tika ari citas eestādes: teesa, zemneeku leētu

pārvalde v. c. (1889. g. likums).
Tādi bija pirmee soļi tautskolas rusificešanā. Deviņdes-

mitajos gados rusifikācija tika turpināta'vel sirdigak. Šinī laik-

metā jau kļuva redzami ari pirmee rusifikācijas augļi. Ari

latveešu sabeedribā radās grupas, kas pārkreevošanās politi-
ku izprata daudz pareizāk, nekā jāunlatveeši. Latvijas zoci-

alekonomiskā attīstiba stipri veen progresēja. Viss tas mums

jāņem vērā, apmatot pārkreevošanās politikās turpmāko
gaitu.
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2. nodaļa.

Latvija 90. gados. Tautskolas rusifikācijas turpināšana.
Mātes valodas izdzīšana ārpus tautskolas seenām.

Saimneciskā ziņā Latvija 19. g. s. beigās un 20. g. s.

sākumā bija veena no kapitālistiskā ziņā attīstitakām Kreevi-

jas nomalēm. Šinī laikmetā Latvijā augtin izauga tādi rūp-

neecibas centri kā Riga, Leepaja, Jelgava. 1910. gadā Rigā
un Rigas apriņķī veen bija 394 fabrikas ar 67.019 strādnee-

keem, pee kam šinī skaitā neeetilpst ostas strādneeki.*)

Eedzīvotaju skaits Rigā sneedzās jau līdz pusmiljonam,

Leepajā līdz simtstūkstošeem. , Pilsētu eedzīvotaju procents,

pēc 1897. gada skaitišanas rezultateem, Latvijā bija augstāks
nekā Polijā, nemaz jau nerunājot par Eekškreēvijas guber-
ņām. Beidzamos pirmskara gados pilsētneeku procents bija
vēl augstāks: Kurzemē — 27%, Vidzemē — 54°/o, Latgalē—
22 %».**)

Latvijas eedzīvotaji pēc zocialā sastāva sadalijās šādās

šķirās un grupās: fabriku un rūpnicu strādneeki (proletari-
āts), lauku bezzemneeki un kalpi, zemneeki, muižneeki un pil-
sētu buržuāzija. Eedzīvotaju vairumu sastādija pilsētu un

lauku proletariāts un pusproletareeši (lauku bezzemneeki, sīk-

amatneeki). Otra skaitliski svarīgākā dala bija zemneeciba.

Baroni skaitliski bija vismazākā dala, bet pēc sava ekonomi-

skā un teesiskā stāvokļa — visspēcigakā.
Šinī kapitālistiski attīstitā nomalē līdz 1917. g. revolūcijai

bija uzglabājušās daudzas viduslaiku atleekas. Tā latveešu

zemneekam nebija brīv celt uz savas zemes ne fabrikas, ne

dzirnavas, ne citas rūpnicas. Latveešu zemneeks nedrīkstēja
rnedit savā mežā, nedrīkstēja zvejot savā upē vaj ezerā.

Gandrīz visi Latvijas meži peedereja baroneem. Tikai uz

muižneeka (barona) zemes varēja celt un dibināt meestus un

pilsētas. Uz barona zemes tika noturēti gadstirgi v. t. t.

Turpretī, kas atteeca's uz peenākumeem un klaušu na-

stām, tad tās visas bija uzveltas zemneeku „kārtai". Baltijas
baroni bija pilnigi brīvi no ceļu klaušām, no skolu, baznicu un

*) M. Skujeneeks. Latvija.

**) JIaTBHH, MaTepHajiH h 0118. 1917, crp. lt>.
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mācitaju uzturēšanas. Baltijas baroni baudija daudzas tādas

privilēģijas, par kurām viņu kreevu „brāļi" ne sapņot nesap-

ņoja. Zemes īpašumi vairumā līdz pat pēdejeem gadeem bija
vēl baronu rokās. Pat pilsētu valdēs baroni spēlēja valdošo

lomu, kaut gan rūpneecibas centros ekonomiski valdošā šķira

bija buržuāzija.

Šķiru cīņā šo dažādo šķiru un grupu intereses gan sadū-

rās, gan saistijās. Tā. peēmēram, šķiras avan-

gards, Latv. Z.-D. Strādneeku partija un līdz ar viņu visi pil-
sētas un lauku proletariskee un pusproletariskee slāņi gāja

cīņā kopā ar zemneecibu pret baronu privilēģijām. Bet tanī

pat laikā strādneeku partija savās brošūrās un proklamācijās
atsedza tās šķiru pretešķibas, kādas pastāvēja starp zemnee-

keem-īpašneekeem un rentneekeem ho veenas puses un lauk-

strādneekeem un valeneekeem no otras puses.*) Man at-

miņā, ka 1905. gada vasarā kādā nelegālā sapulcē, kur tika

izdalitas pulciņa dalibneekeem proklamācijas izkaisišanai un

izplatišanai, kāds saimneekdēls, eepazinees ar proklamācijas

„
Viseem laukstrādneekeem" saturu, izteicās, ka šādu prokla-

māciju nu gian nevajadzētu izplatit, jo pašreiz esot jāved cīņa

pret baroneem. Uz to viņam kāds kalps atbildēja: „Es aiz

sava saimneeka lāgā nesaredzu barona."**)

Deviņdesmitos gados topošā proletariāta ideoloģijas pau-

dēji bija „jaunstrāvneeki". „Jaunā strāva" bija radikālās in-

teliģences kustiba, kurā vadošo lomu spēlēja pirmee latveešu

marksisti. Šī inteliģence stājās sentimentali-glēvās naciona-

listiskās inteliģences veetā, jo „tautiskee centeeni bija zaudē-

juši savu idejisko saturu un tautiskās veenošanās veetā tagad

*) Proklamācija „
Viseem laukstrādneekeem". Fr. Roziņš, Desmitdalcilvekh

**) Te citēsim dažas veetās. no proklamācijas „Viseem lauk-

strādneekeem": „Beedri! patlaban klāt viskarstākais darba laiks, pat-
laban speež mūs vergot pee vissmagākā darba, no saules lēkšanas līdz

veļam vakaram..." „Mēs strādājam — no mūsu darba augleem mitinās

visi šee baroni, arendatori un graudiļeeki, bet tee zin tik mums uzbļaut
un pavēlēt, mūs lamāt un grūstit..." „Mēs tagad gribam savu

likteni at-

veeglinat, mēs prasām peenācigas teesibas: augstāku algu un īsāku dar-
ba laiku." Tālāk, 19 punktos izliktas konkrētas prasibas. Starp citām pra-

sibām ir punkts par darba algu: 300 rub. gadā precēta vīra alga, pee

paša uztura; kalpones alga — 225 rub.. Faktiskās kalpu algas toreiz

sneedzās ne augstāk par 80—100 rubļeem. Tālāk proklamācijā uzstādi-

tas prasibas par virsstundu darbu, par darba deenas garumu: no Jur-

geem līdz Miķeļeem — 10 stundas deenā. Pārejā laikā 8 stundas (ēdeenu
laikus neeeskaitot), pee kam brokastīm jādod veena, pusdeenai divas ar

pus un palaunagam pusstunda; starpas starp edeenu laikeem nedrīkst būt ga-
rākas par 4 stundām. Tāpat uzstāditas prasibas dzīvokļu ziņā. Vārdu

sakot, proklamācijā bija noteikti formulētas visas svarigakās laukstrād-

neeku prasibas.
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bija jānāk šķiru cīņai."*) „
Jaunstrāvneeki" eeņērna noteiktu

poziciju ari tautskolas pārkreevošanās jautājumā.
Rusificetā policija — speegi un žandarmi — izmēģināja

pirmo roku pee „jaunstrāvneekeem". «Jaunās strāvas" va-

doņi tika eeslodziti ceetumos un aizdzīti trimdā, bet kustiba

ai* to netika likvidēta, jo proletariāts no sava vidus rādija jau-

nus vadoņus un lika pamatus savai nelegālai partijai.
Šis īsumā uzmestais Latvijas sabeedribas raksturojums

mums jāpatur acīs, kad turpināsim latveešu tautskolas pār-

kreevošanās apskatu,
1891. gadā mācibas apgabala kurators savā apkārtrakstā

(cirkulārā), skumdams par vājām pārkreevošanās .Sekmēm,,
lika preekšā peeleetot radikālākus līdzekļus. Lai varētu se-

kot tautskolas pārkreevošanās gaitai, mums deezgan beeži

būs jācitē izglītibas ministrijas eeredņu cirkulāri un preekš-
raksti. Tikko minētā cirkulārā kurators nožēlo, ka esot gājis

zudumā vesels mācibas gads, jo pag. mācibas gadā skolās ne-

varējuši eesākt mācit kreevu valodā. Kā cēloni šādai „bēdi-

gai" garādibai kurators uzskata to, ka pirmos divus gadus
esot atjāvuši mācit latveešu valodā un kreevu valodai, kā

preekšmetam, zeedojuši tikai atsevišķas stundas. Personīgi

pārlūkojot dažas skolās, kurators sadūrees ar tādeem gadiju-

meem, ka trešās zeemas skolēni nēpratuši pat lasit

kreeviski. Tādu parādību kurators izskaidro ar to, ka skolā

neleetojot kreevu valodu kā sarunas valodu («T&Koe tfßJieiute

06'acHaeTcn, npesK/ie Bcero, OTcyTCTBi-ievi jkhboS pyccßoĒ pēra b-uikoji©, c

KOTopofl, no ciißicjiy 3aKOHa, jiojiskho 6mio o6paTUTßca k vnenuKau.

b nepßßie mq Hejiejm no «x nocxynjieHHH b nee»). Kurators leek

preekšā tautskolu dirafktoreem un inspektoreem spert solus
tādu nebūšanu novēršanai un ~1887. g. 17. maija likuma stin-

grai izpildīšanai."
Bet 1887. g. „Pagaidu noteikumu" 11. paragrāfs atļauj pir-

mos divos skolas gados pasneegt visus preekšmetus skolēnu

mātes valodā. „Skatotees, kā ērtāk". Preekš kuratoreem

būtu labāk šo paragrāfu aizmirst, vaj. vislabāk, „izskaidrot"
viņu tā, kā to vēlējās citētā cirkulāra autors.

Jau agrāk minētais sirdigais rusifikators Lavrovskis

greezās pee izgl. ministra Djeļanova ar preekšlikumu leetot

Baltijas guberņu tautskolās kreevvalodu kā mācibas valodu

jau pirmājās divās zeemās. Savu preekšlikumu Lavrovskis

motivēja ar to. ka pee līdzšinējās kārtibas nevarot eesākt

„trešā zeemā pasneegt visus preekšmetus kreevu valodā."
Tāpēc Lavrovskis leek preekšā pakāpeniski eevest

kreevu valodu kā mācibas valodu: pirmā

*) JIaTbIDJCKHii COOpHHK, īlOJļ ņejWKl\KQii BpiDCOBa H FopbKOrO, H3A.

<īlapyc», ctp. 21, CtaTba fliicoHa-Bpajnia.
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zeemā pasneegt kreevu valodā rēķināšanu, ot-

rā zeemā — rēķināšanu un ģeogrāfiju un

trešā zeemā — visus preekšmetus. Ministrija

6. decembri 1893. g. kuratora preekšlikumu peeņēma. Tā sā-

kās 11. paragrāfa «izskaidrošana" («cmotpa no yAoocTßy») >

Drīz pēc tam Rigas mācibas apgabalā tika noorganizēta
komisija, kuras uzdevums bija izpētit, kā paceļamas un veici-

nāmas sekmes kreevvalodas mācišanā Baltijas guberņu lauk-

skolās («OcoGaa komiicchjī o ycnexoß no pyccKOMy a3BiKy«^
Šī komisija, apskatijuse rusifikācijas neapmeerinošos rezultā-

tus, nāca, starp citu, pee šādeem slēdzeeneem: 1) skolās va-

jaga vairāk laika zeedot kreeviska teksta lasišanai, atstāstī-

šanai, mācišanai no galvas; 2) gramatikas mācišanai labāk

leetot vispārleetojamās mācibas grāmatas un nevis veetejo

autoru sastāditās (te nav domātas mācibas grāmatas, ku-

ras sastādītas, ņemot vērā nekreevu skolas īpatnibas,
tādu grāmatu tolaik tikpat kā nebija); 3) komisija eeteic ek-

saminējot skolēnus, kuri pāreet no veenas skolas uz otru,

prasit neveen kreevu gramatikas zināšanu, bet ari sarunu va-

lodas prašanu; 4) komisija atrod par nepeeceešamu, „lai
ārpus stundām skolas seenās skolēni sa-

vā starpā uņ tāpat ar audzināta jeem sa-

runātos tikai kreev isk i, Vis cc m skolota-

jeem savās stundās jagreež vērība uz to,

lai skolēni runātu pareizā kreevu valo-

dā". «Komisija" savu uzdevumu bija pareizi sapratuse: ko-

misijas «metodisti" bija par to, lai Lavrovska princips —

«kaut veselu paaudzi iznīcināt, bet no savām prasibām neat-

teiktees" — tiktu dzīvē izvests.

Mācibas apgabala kurators steigšus veen lika preekšā
viseem vidējo un zemāko skolu pārziņeem «vaditees ho ko-

misijas slēdzeeneem". 1894. gadā tādā pat virzeenā tika iz-

dots vēl veens «metodisks" cirkulārs.

Šinī cirkulārā teek nosodita tā saucamā «gramatiskā me-

tode", kuru peeleetojuši skolās kreevu valodas mācišanā; tur-

pretī cirkulārs eeteic jau pirmās skolas deenās „greeztees

pee bērneem dzīvā kreevu valodā, peeleeto-
jot mātes valodu tikai sevišķi nepeeceešamos

gadijumos". Tālāk cirkulārā atgādināts, ka tādā virzeenā jau

esot tikušas dotas direktives tautskolu inspektoreem 1891. ga-

dā un par to esot spreests divās inspektoru konferencēs —

1892. g. februārī un 1894. g. janvārī.*)

«Komisijas" lēmumu apgaroti un kuratora cirkulāru uz-

mudināti, tautskolu inspektori ar visu sparu ķēfās pee «dzī-
vās" kreevu valodas eesakņošanas latveešu tautskolā. Mātes

*) U,HpKyjiapH no P. y. 0., CoopHHK 2, CTp. 79—81.
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valoda tika galigi izdzīta no skolas: skoleneem bija noleegts

skolā, kā stundās, tā ārpus stundām, sarunatees latveešu va-

lodā. Visu nedēļu*), no pirmdeenas līdz sestdeenai, bērni

skolā vaj nu bailigi klusēja, vaj runāja visšausmigakā žargonā

(„kreevu bulduris"). Ja kāds runāja latviski, tad tam uzkāra

kaklā „medali" (koka tāpeliti); pee kura šis medalis atradās

vakarā, to skolotājs eerakstija savā „deenas grāmatā". Sest-

deenā visus „vainigos" latviski runātājus atstāja pēc stun-

dām un teem bij jaeemācas no galvas kreevu dzejneeku dze-

joļi vaj fragmenti iz prozaiku darbeem.

Latvijas tautskola izvērtās par „skolneeku elli", kā savā

laikā kreevu pedagogs Ušinskis apzīmēja rusificeto Ukraines

skolu.

Gan teesa, ka bija ari skolas, kur skolotāji neizpildi ja pe-
dantiski rusifikatoru rīkojumus, bet tādas skolas bija izņē-
mums un tikko sneegto vispārējo raksturojumu šee izņēmumi
tikai apstiprina.

Izglītibas ministrijas birokrāti varēja būt pilnigi apmeeri-
nati ar savu aģentu darbu Baltijas tautskolu bendēšanā. Mi-

nistrs pasteidzās vēl reiz apstiprināt Rigas mācibas apgabala
kuratora rīkojumu par kreevu valodu kā mācibas valodu jau

pirmās divās zeemas *B BH#ax nocTeneHHoro no,nroTOßJieHHfl yHam,HxcH

k o6yHemno bc6m npe/iMeTaM Ha rocyra;apcTBeHHOM h3bik6* 30126, ot

6/XII 1896 r.).

Kad latveeši un igauņi bailigi eebilda, ka tāda rusifikatoru

centiba nesaskanot ar «Pagaidu noteikumu" 11. paragrāfu,

kurš atļaujot mācit tā, kā ērtāk, un ka ērtāk esot mācit

igauņu bērnus igauņu un latveešu bērnus latveešu valodā, —

tad izglītibas ministrs «izskaidroja" Rigas mācibas apgabala
kuratoram, ka viņš, t. i. kurators, esot veenigais izšķīrejsvun
noteicējs, kādā valodā esot ērtāk mācit bērnus Baltijas
tautskolās 9407

>
°t 14-ro anpcjTH 1899 r.). Ar so «numu-

ru" tika apstiprināta visleelakā patvarī-
ba mācibas valodas noteikšanā Latvijas

tautskolā.

Daudz rūpedamees par tautskolas rusifikāciju, birokrāti

pavisam maz vēribas peegreeza skolu uzturēšanai un apgādei.
Pagastskolu uzturēšanu likums uzleek pagastu sabeedribām,
bet skolēnu apgādāšanu ar pārtiku, grāmatām un mācibas lī-

dzekļeem uzdod vecakeem («cHaaaeHHe npofIOBOJiBCTBHeM -n

yie6HBiMH iiocoohhmh othochtch k očasaHHOCTH Mā-
cibas gads — no 15. oktobra līdz 15. aprilim; mācibas kurss—

trīs zeersias no veetas. Tautskolas apmeklēšana «obligatori-

*) Latvija_ laukskolās bij neveen klases istabas, bet ari guļamās un

ēdamistabas. Bērni palika skolā visu nedēju: pirmdeenās ar maizes kulī-

tēm un grāmatām eeradās skolā un gāja mājup tikai sestdeenās.

**) OT. CT. 3631 H 3636. OBOfl 3aKOHOB, T. 11, H. 1.
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ska viseem luterticigo bērneem 10—13 gadu vecumā. Par

katru nokavētu deenu (bez svariga eemesla) jāmaksā sods ne

mazāk kā veenu un ne vairāk par 10 kapeikām.*) Skolota-

jā alga — ne mazāk kā 100 sudraba rubļu gadā, par ko tam

japasneedz mācibas ikdeenas, izņemot sestdeenas, 6 stundas

un «jāuzskata, kā skolēni strādā un uzvedas". Algu skolota-

jam maksā pagasta sabeedriba.

Šo likumpunktu saturs saprotams bez paskaidrojumeem.
Tikai pee 3630. punkta (par obligatorisku skolas apmeklē-
šanu un mācibas ilgumu) japeezīmē, ka taisni rusifikācijas
laikā obligatoriska skolas apmeklēšana palika veenigi uz pa-

pira, jo daudzi savus bērnus nespēja sūtit skolā tāpēc, ka sko-

las beeži veen atradās tālu. Kas atteecas uz soda naudas

peedzīšanu, tad ari to beidza praktizēt.**)
Rusifikatori neatstāja bez eevēribas ari cita tipa zemākās

skolas, patversmes un mājmācibu (Kpy«Kosoe o6yieHne). Ari

te pamazām tika eevesta kreevu valoda kā mācibas va-

loda, bet māju māciba («Kpy«KOßoe pavisam tika no-

leegta, jo to rusifikatoreem bija grūti kontrolēt
none<iHTejia p. y. o. b 1895 r.). Tapat tika vajātas ķesteru, ērfeļ-
neeku un konfirmantu skolas. Visur rusifikatori centās eesak-

ņot savu garu un eekārtu. Ari privātās un beedribu uzturē-

tās vidusskolas (galvenā kārtā vācu ģimnāzijas, jo latv. vi-

dusskolu tikpat kā nebija) tika rusificetas. Tikai šeit rusifi-

katoreem gāja daudz grūtāk nekā ar latveešu tautskolas pār-

kreevošanu, jo vāceeši savu visvācu garu un savu skolu ee-

kārtu nelabprāt atmeta, lai peeņemtu kreevisko skolu eekārtu,
kura teem šķita esam daudz zemāka.

Ar šo mēs beidzam pārkreevošanās politikas apskatu de-

viņdesmitos gados, i Turpmāk apskatisim rusifikācijas pirmos

rezultātus, tautskolotāju stāvokli un z.-d. uzskatus tautskolas

jautājumā.

*) GBOR 3&KOH0B, T. XI.

**) Pirms rusifikācijas soda naudas deezgan stingri peedzina vā-
ciskā skolu valde.
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Baroni slēdz skolas. Rusificetās tautskolas stundu plāns. Mācibas

grāmatas. Kreevvalodas mācišanās metodes. Rusifikācijas rezultāti. Taut-

skolotāji, viņu izglītibas līmenis un teesiskais stāvoklis. Brošūra „Mūsu
tautskola". Slēdzeeni.

Savādas ainas nācās redzēt rusifikācijas pirmā laikmetā.

Baroni neparko negribēja dalitees skolas pārvaldē ar kreevu

birokrateem. Vidzemes laukskolu virskomiteja savā cirkulā-

rā 1887. g. 1. zeptembrī izteica visdziļāko nožēlošanu, ka ir

izdoti 17. maija «noteikumi". Cirkulāra autori skumst par to.

ka tautskolas stāvoklis esot" apdraudēts, ka 1887. g. 17. maiju

likums atņemot skolai viņas «nacionālo un konfesionālo rak-

sturu". Kad bija redzams, ka valdiba šoreiz nepeekāpsees,
baroni sāka peeleetot citus protesta līdzekļus. Dažās mui-

žās pastāvēja tā sauktās «muižas skolas", kuras uzturēja mvi

žu īpašneeki un kurās mācijās muižas kalpu bērni. Tāpat zi-

nāmu (neleelu) dalibu baroni ņēma draudzes skolu uzturēšanā.

No muižneecibas līdzekļeem tika uzturēti ari toreizejee sko-

lotāju zeminari. Rusifikācijai sākotees, baroni šīs viņu uztu-

rētās mācibas eestādes un skolas slēdza. Tā pa četreem

Vidzemes apriņķeem no 69 draudzes skolām 59 tika slēgtas;
slēgtas tika gandrīz it visas «muižas skolas". Vidzemes sko-

lu virskomiteja paziņoja valdibai, ka viņa likvidējot abus

skolotāju zeminarus — Tērbatas un Valkas. Skolotājus, ku-
ri bija ar meeru strādāt pa jaunam, vēl pastāvošā vāciskā

skolu valde atlaida no veetas. Daudzreiz jauneeceltee skolo-

tāji netika laisti skolā eekšā. Bija pat gadījumi, kad sktflu

ēkas tika nojauktas un pārdotas malkā, lai tikai viņās neeepe-

rinatos «kreevu gars".
Rusifikatori, protams, breesmigi sašuta par tādu prete-

stību. «Rižskij Vestņik"s prasija, lai baronu patvaribām uz-

maucot eemauktus. Kreevu nacionālisti loti veikli izmantoja
šādus gadijieenus, lai dabūtu latveešu inteliģenci savā pusē.

Tas nemaz nebij grūti izdarāms, latveeši naivi uzķērās uz

pārkreevotaju makšķeres. Kreevu nacionalistiskā presē pa-

rādijās raksti par skolu leetām Latvijā.*) Šinīs rakstos fakti

tika nostādīti tendenciozā apgaismojumā, tā ka pat tīri

:;:) Pycb — 3a 1835 r., MM 19, -22, 25 H AP-

353*
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neitraleem novērotajeem kļuva saprotams, kurš kuru te muļ-

ķo un krāpj. Krakovas poļu avize «Reforma" rakstija, ka

kreevi esot izmantojuši latveešus un igauņus pret vāceešeem

un tagad tos bez žēlastibas pārkreevojot.

Rusifikācijas rezultāti, kā kvantitativee, tā kvalitativee, drīz

veen nāca redzami. Ņemsim sekošu tabeli*):

Peezīme: Dati aptver Vidzemi un Kurzemi. Skolu skaita nav eeslēgtas
draudzes skolas un «muižas skolas".

Vispirms, te der atzīmēt, ka tabelē uzrāditais skolu skaits

nav pilnigs: tanī trūkst vēl ziņu par citām pirmmācibas sko-

lām. Pavisam Latvijā pastāvēja kādi 7—B elementarskolu

tipi. Bez te minētām skolām pilsētās vēl bija dažas fabriku

skolas un pārkreevošanās laikā atvērtās tā saucamās Marijas
skolas (MapHHHCKiie vimrama) meitenēm. Tomēr šo skolu nebi-

ja daudz, un visas laikmeta raksturīgās parādibas mēs redzē-

jām no skolu vairākuma un nevis no izņēmuma gadijeeneem.

Vispirms jāatzīmē, ka pagastskolu skaits ir samazinajees,

bet ministrijas skolu skaits audzis. Kā negatīva parā-
dib a minama pate skolu t'i p v daža dib a (d až a-

dee elementarskolas tipi). Mēs, zinādami vee-

notās padomju skolas apstākļus, nemaz nevaram eedomatees,

kādas grūtibas preekš
s

darbļaužu bērneem cēlās no tāda ele-

mentarskolu mistra. Padomju zemes, skolēns bez kādeem

šķēršļeem var pāreet no veenas skolas uz otru: pabeidzis,

peemēram, 3. grupas kursu Maskavā, skolēns nākamā gadā
bez eksameneem vaj citām formalitātēm var pāreet 4. grupā,

teiksim, Vladivostokas darba skolā, ja skolēnam ģimenes ap-

stākļu dēļ uz tureeņi būtu jāpārceļas. Toreiz pāreet no pag.
skolas uz t. s. valdibas elementarskolu bij pārak grūti, bet

pāreet no elementarskolas uz vidusskolu pavisam nebija ee-

spējams: te ceļā stāvēja programu un eksāmenu barjeri.
Tomēr veenā ziņā rusificetās elementarskolas bija „vee-

notas skolas": visās viņās tika izskausta skolēnu mātes valo-

*) Dati ņemti no „Konverzacijas vardnicas", 1908. g. izd.

Skolu skaits
Skolu tipi

1886. g. L 1904. g.

Pilsētas skolas (pēc 1872 g. 1.) . .

Kroņa un pilsētas elementarskolas
.

Ministrijas skolas

Luterāņu pag. skolas

Pareizticigo skolas

Privātās elementarskolas

Citticibneekuskolas pee baznicām .

24

92

2

1629

417

189

25

169

73

1418
418

190

39
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da kā mācibas un sarunu valoda. Es loti rūpigi izskatiju visu

toreizējo elementarskolu tipu programas un atradu, ka visla-

bākā gadijeenā mātes valoda skolā varēja eeņemt 15—16°/«

no visa mācibas laika. Mēs taču nevaram atzīt par mātes va-

lodu to valodu, kādā tika māciti bibelstāsti. Ticibas māci-

bas stundās skolotāji nerunāja latviski, bet ģermanizetā bībe-

liskā žargonā. Tanīs stundās nevarēja teikt: „Jekabs bija

peekusis. Viņš eelīda teltī, likās uz auss un ceeši eemiga.

Sapņos tam rādijās pats deevs un teica: „Jēkab, nāc ar ma-

ni lauztees." Vajadzēja runāt tā: Jēkabs devās uz dusu. Un

raugi, sapnī tam rādijās deevs tas kungs... v. t. t., v. tml.

Nevarēja teikt: „Viņš izgāja ārā. Bija nakts", bet vajadzēja
runāt: „Un viņš izgāja ārā. Un bija nakts." „Uzcītigs" skol-

meistars lauzidamees lauzijās tādā „svaiditā" valodā un lau-

zīja ari savus skolēnus. Tā tad, kaut gan ticibas mācibas tei-

cās pasneedzot mātes valodā, tomēr tāda mācišanā bija ne-

veen skolēnu gara bendēšana, bet ari latveešu valodas krop-

ļošana.
No otras puses, latveešu valodu skauda ārā kreeviskais

bulduris. Niknākais rusifikators, Vidzemes tautskolu direktors

Viļjevs eeteica pirmās nedēļās tikko uzņemteem skoleneem

pavairot kreevu valodas stundu skaitu, («to ycßoenna pyc«coro

asfciKa vaaiHHMHca HHopofliļaMH n,ejiecoo6pa3Ho b nepßßie 4—5 He/iejiß yße-

jjHiHTb ihcjio pyccKoro s3BiKa»*). Bet Viļjeva rokas puisis,
Cēsu rajona inspektors teica: «Ģeogrāfija ir preekšmets, kurš

noder kreevu valodas mācišanai."

Te sneegsim pagastskolas nedēļas stundu plānu (visizpla-
tītākais tips), lai lasitajs pats. redzētu, kādu veetu toreizējā
tautsķolā eeņēma mātes valoda:

Kreevu valoda
.....

8 stundas

Reliģija 6

Aritmētika
.

6

Ģeogrāfija 2
„

Mātes valoda 5

Dzeedašana 3

Glītrakstīšana
.....

2

Kopā . . .

32 st. nedēļā.

Šo tabeli apskatot, jāatceras, ka 1887. g. 17. maija «notei-
kumu" 11. paragrāfu par mācibas valodu preekšneeciba jau
bija galigi izskaidrojuse (skat. eepreekšejā nodaļā). Kā re-

dzams, latveešu valodai latveešu tautskolā bija žēligi atļau-

*) Bumes, 0 n;ejiH h cnocooai o6yiieHHH Hnopo/meß rocy/i,apcTßeHīy>My

#3HKy, PHra, 1897 r.
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tas 5 stundas nedēļā. Ja nu vēl ņemam vērā, ka veenam. sko-

lotajam bija jāstrādā ar 3—4 nodaļām, tad 5 stundu veetā uz

katru nodaļu iznāca IVa st. nedēļā. Bet Zajončkovskim tas

likās par daudz.

Pareizticigo skolās mātes valodas stāvoklis bija vēl neap-

skaužamāks.

Veenklasu skolās Divklasu skolās
'

(ar 4 nodaļām) (ar 5 nodaļām)
'

In. Ii n. 111 n. IV n. In. II n. 111 n. IV. Vn.

Kreevu valodā
....

8' . 8 8 8 8 8 8 8 8

Mātes valodā ... 4 4 1 1 4 4 1 0 0

Tā sauktās ministrijas skolās — laukskolās, kuras tika

uzturētas uz izglītibas ministrijas rēķina — un valdibas sko-

lās (upaßHTejibCTßeniißie vrajīnma) ļ atvju valodas tikpat
kā nebija programā, tās skolas bija visideālākās pārkreevo-
šanās eestādes.

Rusifikatori gādāja ari par atteecigām mācibas grā-

matām. Ikkatrs inspektors turēja par savu „svētu peenāku-
mu" apveltit latveešu tautskolu ar paša mācibas grāmatām.

Kā citkārt vācu mācitaji apgādāja latveešu tautskolu ar lasām-

grāmatām, kuras tee teicās esot «sastellējuši teem mīļeem lat-

veešeem par svētību", tā tagad kreevu inspektori laida klajā

dažādas mācibas grāmatas veenu pakaļ o|rai. Pravdini, Ovčiņ-

ņikovi, Popovi, Stupeļi un citi gādāja, lai latveešu tautskolai

būtu kreeviskas rēķinu grāmatas, kreeviska ģeogrāfija, kree-

viska vēsture v. t. t. Maz no šīm grāmatām bij tādu, kuras jel
metodiskā ziņā būtu kautcik peemērotas latveešu tautskolai.

Idejiskā ziņā tās bija pārak bēdigas. Mūsu rusifikatori izrādi-

jās aprobežoti ļautiņi, kuri par labāko līdzekli Kreevijas valsts

idejas eeaūdzinašanai uzskatija pareizticigo baznicu uzskaitī-
šanu. Ģeografijās un lasāmgrāmatās bērneem tika stāstits,

kādas baznicas ir Maskavā un Peterpilī un kādu caru atlee-

kas trūd šinīs baznicās. Par pašu kreevu tautu, par viņas
darbu un dzīvi latvju skolneeks nedabūja zināt no inspektoru
sastādītām mācibas grāmatām. Skolneekeem varēja rastees

tāds_ uzskats, ka kreevu tauta sastāv no inspektoreem, kuri

sastāda «grūtas" grāmatas un reizēm, spožā mundeerī, eero-

das skolā uz reviziju. Tādās reizēs «inspektora kungs", lai

pārbaudītu, cik leelā mērā skolneeki jau palikuši par kreeveerk

un «sakausēti ar kreevu dvēseli", ņēma skolneekam aiz/degu-
na un, to raustīdams,* vaicāja: <Xlto aT0?» Ja apmulsušais skol-

neeks nepaguva peeceltees, tad inspektors ķēra to aiz krāgas
un, ka pelu maisu skurinādams, komandēja: «BcTanß!

Bcraiīß! cnßhh jo inspektors sauca par jkhbos pyccKoi

pēra no HararaAHO-HaTypajißßOjty m&īojtjf.
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Der drusku tuvāk apskatit veenu no ta laika kreevvalo-

das grāmatām. Ļoti populāras bij Volpera grāmatas «PyccKaa

pera» trijās dalās un «PyKOßOAamn© 3&MeTKH k «PyccKo» pēra». Autors

bija kreevu ebrejs un, savas grāmatas sastādidams, bija daudz

maz eevērojis Reetumkreevijas cittautibneeku valodas īpat-

nibas. Savos metodiskos norādijumos viņš izteic dažas parei-

zas domas un sfJreedumus. Tā, motivēdams sevišķas kreevva-

lodas mācibas grāmatas nepeeceešamibu preekš nekreevu

bērneem, viņš saka, ka šādu nepeeceešamibu radot fonēti-

skās (skaņu) un grafiskās izšķiribas, kādas pastāvot starp kree-

vu valodu un skolēnu mātes valodu. Šo domu tālāk attīstot.

Volpers ir speests atzīt,-ka «vajadzētu sastādit tikdaudz ābe-

ču, cik tautibu pastāv Kreevijā."*) Bet tad Volpers, itkā no-

bijees no tāda siēdzeena, saka, ka tas neesot vajadzigs, jo

«visas ciltis un tautas, kas apdzīvo mūsu milzigās tēvzemes

nomales, izrādot viskarstāko vēlēšanos drīzāk pārkreevotees".

Volpera kreevvalodas ābece latveešu skolām tomēr nebij

peemērota. Kreevu alfabētā ir burti, kureem divējādi skaņu ap-

zīmējumi. Tādi ir a
> »» e

>
ē

> kuri pēc līdzskaņeem izskan kā a>
y, c, o, pee kam

%

eepreekšejais līdzskanis gandrīz veenmēr

mīkstināms Uhhh, H»pa, Jie™, repra) Vārdu sākumā un pēc pat-

skaņeem, šee burti līdzinās balseeneem ja, ju, je, jo. Volpers

savasl ābeces 9. paragrāfā dod reizē abus šos gadijumus. Tas,

protams, ļoti kavēja netikai šo paragrāfu, bet vispār šo valo-

das (skaņu un drukas) faktu pareizu peesavinašanos. Joteša-

na, kā grūtākais fakts, jaatleek uz ābeces beigām un jāapska-
ta pilnigi atsevišķi. Papreekšu jādod a

>
e

>
}o>e0

>

c pēc līdzskaņeem.
Otra leela kļūda minētā grāmatā bija ta, ka tikai pēc jote-
šanas Voļpers eepazīstina ar pašu jotu w. Jotešanu Voļpers
dod 9. §, bet «fi» tikai 15. §. Šāda ačgārna kārtiba un sajauk-
šana leeki apgrūtina mācišanu. Ja vēl peebilstam, ka visa ābe-

ces veeia sastāvēja no atsevišķu vārdu stabiņeem (peemēram:
«netea, aeHica, coaoßeii»

v; tml.), ka grāmatas eetērps bija pārak
pelēks, ka ilustrāciju bija ļoti maz un tās pašas veenmuļas —

tad kļūst saprotams, kāda interese uz «dzīvās kreevu valodas"

mācišanos varēja rasrtees latvju tautskoleneem.
Par citām kreevvalodas mācibas grāmatām nav vērts

vārdu bilst* jo tās pēc metodiskā eedalijuma un satura stāvē-

ja vel zemāk. Pa daļai tāpēc ari sekmes kreevvalodā bij vā-

jas un rusifikatorus neapmeerinaja.

Lai šo leetu labotu, tad pārkreevotaji centās atrast tā-

das metodes, kuru peeleetošana dotu drīzu un vēlamu efektu.

Sakuma latvju skolotāji peeleetoja gramatisko un tulkošanas

metodi. Pēc tādas metodes bija sastādītas tās vācu valodas

grāmatas, kuras leetoja Latvijas skolās pirms rusifikācijas

*) To mūsu deenās dara Padomju Republiku Saveeniba.
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laikmeta (Neikena, Špīsa grāmatas). Vecajeem skolotajeem
šī metode bija pazīstama, un tee bija laimīgi, ka var strādāt

pēc vecā šablona.

Mācibas apgabala vadiba drīz veen sāka meklēt citu «la-
bāku metodi". Par tādu tika atzīta «dabiskā uzskatā-

mības metode" (h arji aa h o-n aty pa bhh ii mc to /i). Šj s

metodes sākumi meklējami Vācijā. To vācu valstiskee peda-

gogi peeleetoja Elzasā franču pārvācošanai. Pārkreevošanās

vajadzībām šo metodi bija peelaikojis Šelcelis, Odesas māci-

bas apgabala vācu kolonistu pārkreevošanai.*)

Šīs metodes pamatprincipi, Šelceļa preekšnesumā, eetilpst
divos formulējumos: 1) mācot kreevu valodu, leeto-

jeļet veenigi kreevu valodu; 2) lai skolēni jūs

saprastu, tad leetas, preekšmetus un darbības

vaja'ga uzskatami parādi t. Tā, peem., eepazīstinot
skolēnus ar klasi un klases mēbelēm, skolotājs, rādidams šīs

mēbeles, nosauc viņas kreeviski. Skolēni atkārto. Kā redzams,

mācīšanas process te sadaļas trijos momentos: 1) skolotājs

rāda preekšmetu vaj darbibu, 2) skolotājs to nosauc kreeviski,

3) skolēni atkārto. Tā metode prasa sarunu valodas peeleeto-
šanu jau pašā sākumā, un tas nebūt nav slikti, jo mēs zinām,

ka svešu valodu no grāmatām veen nevar eemācitees. Bet

peeleetojot dabisko metodi burtiski un nemākulīgi, svešvalo-

das stundas var pārvērst par dresūras stundām. Šelceļa for-

mulējumā jau ir veens trūkums, kas padara šo metodi par

pedagoģiski nevērtigu. Šelcels ne labprāt peelaiž mātes va-

lodu, kā palīgvalodu. Ikkatram saprotams, ka bez mātes va-

lodas nav eespējams iztikt, jo ne visus preekšmetus, preekš-
metu īpašības un darbības mēs varam «uzskatami parādīt"
(HarjiaaHo noKasaTb).

Šelcela grāmatas un «Šelceļa metodi" tad jo silti eeteica

Rigas mācibas apgabala rusifikatori. Šelceļa kļūdas netika

labotas, bet gan vēl padziļinātas. Skolotāji šo metodi uzņēma

vēsi — veeni tāpēc, ka gribēja palikt pee vecās tulkošanas

metodes, otri (un to bija maz) tāpēc, ka redzēja šīs metodes

negatīvās puses.

Mēs ZPRS cittautu skolās ari leetojam dabisko metodi,

tikai te viņa pazīstama zem sava pareizā nosaukuma — teešā

metode (npaMoa uztoķ) preti _ tulkošanas metodei (nepeßOAHHit
MeTOA), Un mūsu skolās šai metodei nepeemīt šelceliskee trū-

kumi. Mēs nebaidamees tulkot, ja tā var ātrāk un ēr-

tāk izskaidrot skolēnam veena vaj otra vārda nozīmi.

*) fflejEbuejib, K. 9. IlepBHH inar Ha, nyra k H3yieHHro pycc-Koro a3HKa.

IHejībiļejib, K. 9. KHHra fljia HTeHira, h. I vd IL
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Visu parādit nav eespējams. Tāpēc mūsu skolās, padomju

skolās, teešai metodei nepeemīt neveena no tām kļūdām, ku-

ras tikko iztirzājām. Mēs vispār svešu valodu sākam mācit

skolās tikai tad. kad skolēni jau savā mātes valodā peesavi-

najušees lasišanas un rakstišanas tehniku. Otrkārt, peeleeto-

jot teešo metodi, mēs leetojam mātes valodu kā palīgvalodu

pēc vajadzības.*)

Rusificetā Latvijas tautskolā dabiskās metodes trūkumi

sasneedza savu pilnibu. Metodisti-šelcelisti savos aizrādīju-

mos nogāja līdz absurdam. Peem.: «ndkaaui Harjwflno nany».

lai nu skolotājs parāda «uzskatami" (saraHflHo) tēvu, ja viņam

pašam nav bērnu un ja skolā vispār nav neveena „papas'\

Iznāk, ka uz šo stundu jāpasauc kāds «vecais" no kaimiņ-

mājām...

Pārkreevotaju metodes kuriozumus varētu ilustrēt jo

bagatigi, bet mūsu nolūks nav rādit pārkreevošanās politikas

anekdotisko pusi, bet gan viņas būtibu. «Metodisti" uzlika sko-

lotajeem tīri policejiskus peenākumus: ķert un vilkt (gandrīz

pēc Gļeba Uspenska gorodovoja receptes —• «Tamnn, h ne ny-

maTb». Pārkreevinataju metodiskos preekšrakstos atspoguļo-

jas ņeveen Kreevijas patvaldneeciskās eekārtas gars, bet ari

visi šīs eekārtas spaidu līdzekļi un paņēmeeni. Tā„popularais"

Viļjevs savā metodiskā «Katķismī" iztēlo skolotajā uzdevumu,

kā īsta špiceļa lomu. Preekš mūsu «metodista" visi skolēni

ir galigi samaitāti individi, kuri katru acumirkli gatavi «skol-
meistaru" peemuļķot vaj izdarit kādas palaidnibas. Skolota-

jam jābūt ļoti modrigam Un uzmanīgam. Lūk, kādus padomus
dod Viļjevs, sevišķi jauneem skolotajeem: «HHKoraa He cnpaniH-

saft
— «noHHjiH Bbi», a to kto-jihčo npHcyTCTßyiom;Hft Ha ypoKe

hto tbī h caM yßepen b tom, Teda He noHajiH». «He pacxajKHßaft no

KJiaccy, ho BBīdepn cede pa 3Haßcer,n;a onpenejieHHoe MecTO. Ho He ctoh,

OJHaKO, KaK npHKOBa.HHBIft Ha OAHOM H TOM 3Ke MeCTe: BCHKHĒ yi©HHK

aoji3Kc h dbit b ybep cH, ito tli b o b6ak ylO mhhy ty, c c jih

a ax o a c m b, m ojk ein b o a yth t b c a o k ojio h <c r o» u.t. t., v. tml.

*) Interesenteem aizrādām literatūru, kur teešas metodes

principi apskatiti gan teorētiski, gan no padomju skolas prakses veedokļa:

1. PvCCKHfi H3HK B IHKOJiaX HaiļHOHajXBHbIX MeBbniIĪHCTB PCM>CP,

CSopHHK cTaTea,,HapoAH. kom. npocß. POI>CP, 1928 r.

2. Bonpocßi npenoAaßaHHa pyccKoro H3biKa b nanniKOjie Bspocjībii, uoķ

T. JļaHHjiOßa, H. Vcranoßa, HapKOMnpoc PC&CP, 1928( r.

3. MupTOB, PyCCKHft H3BIK B HaiļHOHajIBHBIX HIKOJiaX OOOP.

4. Ilpefic, PyccKHft A3BIK b jiaT. niKOjīax I cryneHH, hhcbmo.

5. Plit, MexoAHKa npenoflaßanHH HHOCTpaHHBix h3bikob.

Pēdējās autors kritizē teešo metodi, pee kam izteic dažas ļoti tnteresantas

un asprātigas domas.
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Tagad apskatisim pārkreevošanās rezultātus statistisku

dajķi veidā:

Tabele A>2 1.

Tabele Ke

Tabele JSfs 3.

Gadi

Pirmmācibas Baltijas skolu
Skolēnu

skaita

skolu skaits ciba pret visu
āc
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Pirmās tabeies dati atteecas uz visu Baltiju. Šī tabele

rāda, ka pagājušā g. s.-vidū skolu skaita ziņā Baltija stāvē-

jusi tālu preekšā citām Kreevijas guberņām. Bet, sākot ar

1886. gadu, abzolutaīs skolu skaits krītas, un_ tikai ap 20. g. s.

sākumu skolu skaita samazināšanās apstājās. Pirmmācības

skolu skaita samazināšanos mēs vērojam jau pirmā tabelē

(skat. 36. lpp.), kur sevišķi acīs krīt pag. skolu skaita sama-

zināšanās. Sis fakts stāv sakarā ar rusifikāciju. Tālāk šīs ta-

beies dati leecina, ka uz 20. g. s. sākumu Baltijas guberņas

elementarizglītibas peeaugšanas ziņā sāk atpalikt no citām

Kreevijas guberņām (skat., peem., Baltijas pirmmācibas sko-

lēnu skaita atteecibu procentos pret visas Kreevijas pirmmā-
cibas skolēnu skaitu). Otrā tabele vēl skaidrāk rāda rusi-

fikācijas ļaunās sekas preekš izglītibas leetās, sevišķi Vid-

zemē. 1886. gadā pirmmācibas skolu skaita ziņā Vidzeme stā-

vēja pirmā veetā (veena skola uz 21 kvadratversti), bet 1900.

gadā vairs ,tikai desmitā veetā. Kreevu guberņās skolu tīkls

paplašinājās, bet Vidzemē, turpretī, tika taisitas ceet jau pa-

stāvošās skolas.

Trešā tabele rāda, ka, sākotees un pastāvot pārkreevo-
šanai» Latvijas guberņās izglītibas rāditajs peeaugšanā at-

paleek no izglītibas rāditaja peeaugšanas kreevu guberņās,
Vidzemē šis rāditajs pat krītas.

Pārkreevošanās laikmetā paasinās ari pareizticigo un

luterāņu baznicu cīņā ap skolu. Uz augstākās pareizticigo ga-

ridzneecibas eerosinajumu, tika izdots rīkojums, kurš peeļā-
va «pareizticigo bērnu nodošanu luterāņu skolās tikai sevišķi

svarigu eemeslu dēļ un pee tam tikai ar veetejā pareizticigā

popa peekrišanu". Pareizticigo skolas bij reti izkaisites: tās

pastāvēja visbeežak pee baznicām un bez tam vēl tanīs pa-

gastos, kur 1 apmēram puse no viseem eedzīvotajeem bij pa-

reizticigo: Tāpēc pareizticigo skolas veena no otras atradās

tāli un pareizticigo bezzemneeku bērneem bij japaleek mājā,

jo uz 15—20 verstes attālo skolu bezzemneeks savus bērnus

nespēja izvadāt, bet tuvējās luterāņu skolas durvis preekš

pareizticigo bērneem bija slēgtas. Augšminētā rīkojuma sekas

bijā tās, ka 1900./1901. mācibas gadā visās Baltijas guberņās

kopā ņemot ārpus skolas palika 2200 pareizticīgo bērnu, bet

1901./1902. mācibas gadā ārpus skolas palika jau 2470 bērnu.

Kad rusifikatoreem pārmeta skolu skaita samazināšanos, viņi
mēdza atbildēt: „Mēs divu skolu veetā dibināsim veenu, jo

leelakā skolā var labāk nostādit mācibu". Tā Vidzemes taut-

skolu direktors Viļjevs savā rakstā «X craracraKe HaHajn,HHx jw-

jum, JlHtpji. ryo\» (npHJioaKeH. k jN° 4—5 iinpK. no Phkck. jh. OKp.) saka,
ka muižas un draudzes skolu slēgšana nebūt neesot atstājuse

eespaidu uz izglītibas veicināšanu Vidz. guberņā, jo slēgtās
skolas mācibas ziņā bijušas neapmeerinošas. Tāļak Viļjevs
cenšas apšaubit statistiskos datus, kuri ilustrē izglītibas līme-
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ņa krišanos. Viļjevs sneedz savus, «pareizus datus". ' Bet ari

pēc viņa dateern iznāk, ka skolu skaits Vidzemē, salīdzinot ar

1885. gadu, ir samazinajees no 1829 uz 1731. Viļjevs cenšas

peerādit, ka ari izglītibas rāditajs Vidzemes guberņai 1885.

gadā esot bijis zemāks (jo zemāks izglītibas rāditajs esot bijis
1885. gadā, jo tuvāk tas stāv deviņsimto gadu izglītibas rādi-

tajam). Ja ari turpma*k nākšotees slēgt dažas nabadzigi apgā-

dātās pagastskolas, tad tas izskaidrojams ar skolu direkcijas

un inspekcijas cenšanos uzlabot skolu materielo stāvokli un

pacelt viņās mācibu līmeni («MO3KeT 6hlTh ™mh yjiyaraeHHH

o6paaoßaTejißHHx cpeflCTû), Citeem vārdeem: var būt runa yee-

nigi par rusifikācijas pastiprināšanu, neskatotees uz skolu

skaita samazināšanos un izglītibas rāditaja krišanos.

Objektivi ņemot, skolu paleelinašana ir veetā pilsētās,
meestos, leelās sādžās. Latvijā lauku eedzīvotaji dzīvo izklai-

dus un skolas te allaž atrodas pagasta centrā. s—B5—8 verstes

līdz skolai — parastais attālums Latvijas apstākļos. Ir paga-

sti, kur no attālākām mājām līdz skolai ir 12—15 verstes. Tā-

pēc skolās eerīkotas guļamistabas un peeleekamee kambarīši,

lai bērni varētu palikt skolā veselu nedēļu. Bērni eeradās sko-

lā pirmdeen, un gāja mājup tikai sestdeen. Visu nedēļu bērni

paši sev gatavoja ēst, apkopa sevi un skolas telpas. Jo grūti

bija pirmzeemneekeern. Beeži veen skolā nebija silta ūdens;

skolas ķēķis reti kad bija kārtībā; peeleekamee kambarīši

veenmēr stāvēja auksti, tā ka maize un beezpeens sasala.

Daudzās skolās nekādu peeleekamo kambarīšu nebija un sko-

lēnu pārtika glabājās koka lāditēs koridoros un jumta paspār-

nēs. Tautskola bij zemāko šķiru skola, un laukskolās mācijās

kalpu, bezzemneeku un zemneeku bērni. Vairums skolēnu bi-

ja kalpu un bezzemneeku bērni. Tee kājām nāca uz skolu un

kājām gāja mājās. Nostaigāt pirmdeenās 6—B verstes līdz sko-

lai un sestdeenās no skolas līdz mājai — tas preekš kalpu zē-

na vaj meitenes bija parasta leeta. Bet kad skola atradās

12—15 verstes atstatu, tad ne ikkatrs bezzemneeks savu bēr-

nu gribēja sūtit skolā. Saimneeki un rentneeki savus bērnus
vešus aizved pirmdeenās uz skolu un sestdeenās aizbrauc

teem pretī, bet bezzemneekam-bezzirdzneekam pašam bija jā-

ņem skolēna soma plecos un jāaizvada savs bērns līdz skolai.

Tas ne veenmēr eespējams, kurpretī saimneēks savus bērnus

it svabadi varēja izvadāt uz 15—20 verstes attālo ministrijas
vaj draudzes skolu. Kalpu un bezzemneeku bērneem beeži

veen bija jaapmeerinas ar tām „gudribām", kādas tee bija

eeguvuši, apmeklēdami veenu vaj divas zeemas tuvāko paga-

sta vaj ābeces skolu (micojia rpaMora).

Tādā kārtā, papla, šinatā un rusificetā latveešu

tautskola (yKpynHe HHaa mKojia) bija turigo zemneeku-

sa\mncc k v bērnu skola. Rusifikatori laupija lauk-
strādneeku bērneem pat pirmskolas izglītību. Jau agrāk mine-
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tais Zajončkovskis rakstija, ka vāceeši esot izmantojuši lute-

rāņu draudzes skolas saimneeku bērnu pārvācošanai. Tagad

paši rusifikatori izmantoja rusificetās ministrijas skolas saim-

neekbērnu pārkreevošanai, bet lauku eedzīvotaju vairāku-

ma bērneem nedeva nekādas skolas.

Tautskolas materielā apgāde bija pavisam neapmeerino-
ša. Kā uz laukeem, tā pilsētās valdošās šķiras negribēja dot

līdzekļus tautskolas uzturēšanai. Mēs jau redzējām, ka lauk-

skolu uzturēšanu uzvēla pagasta sabeedribām. Bet pagasta sa-

beedribu līdzekli sastāvēja no „galvas naudām", t. i. no node-

vām, kuras tika ņemtas no viseem pilngadigeem vīreešu kār-

tas eedzīvotajeem-zemneekeem veenlīdzigi — tikpat no kalpa,
kā no saimneeka. Tāpēc iznāca tā, ka īsto tautskolu uzturēja

kalpi, bezzemneeki, jo viņi bija vairākums. Pag. valdes at-

radās saimneeku rokās, un tee jau nebija eeintereseti, lai uzla-

botu pagastskolu stāvokli, jo viņu bērni mācijās ministrijas un

draudzes skolās. Tāpat ari pilsētu un meestu valdes loti maz

līdzekļu atļāva elementarskolu uzturēšanai. Tā apriņķa pilsē-
tiņa Grobiņa no 4.397 r. leela budžeta policijas uzturēšanai

zeedo 690 rubļu, bet skolu uzturēšanai ne graša. Rigas pil-
sētas valde 1902. gadā tautas izglītibai atvēl 278.400 rubļu, kas

iztaisa 6,6% no visa izdevumu budžeta. 1883. gadā Rigā uz

pilsētas rēķina tika uzturētas 43,6% no visām pirmmācibas

skolām, kurās mācijās 33,3% no viseem skolas gados eso-

šeem bērneem. 1903. gadā Rigā, pēc pilsētas galvas vār-

deem, palikuši ārpus skolas 10—12.000 bērnu. 1906./7. māci-

bas gadā Rigā uz pilsētas rēķina uzturētas 33,1% no visām

skolām un mācijās viņās 23,9% no viseem elementarskolu

skolneekeem.

Pēc mums zināmā Viļjeva apgalvojuma, ik uz 1.000 eedzī-

votaju jābūt veenai skolai, bet īstenibā Rigā 1902. gadā veena

skola bija uz 7.000 eedzīvotaju, Leepajā — uz 20.000, Jelga-
vā — uz 10.000, Kuldigā — uz 12.000.*) Vācu birģeliba nede-

va līdzekļu elementarskolu uzturēšanai, ja viņa nevarēja būt

pilnīga noteicēja par skolām. Ceest nācās atkal darbļaužu
bērneem. Ari tas bija rusifikācijas rezultāts.

Pārkreevotaji savu materielo gādibu deva veenigi «sa-
vām" skolām —uz laukeem ministrijas skolām, pilsētās —

kroņa elementarskolām.

Tautas masas izturējās ļoti indiferenti pret pārkreevo-
to tautskolu. Tāpēc materielā ziņā tautskolas stāvoklis ar

katru gadu pasliktinājās. Skolēnu skaits turpretī auga. Va-

ram eedomatees, kādā stāvoklī nonāca no viseem «aizmirstās"'
laukskolas. Ja pašķirstām toreizējos progrēsivos laikrakstus,
tad ik numurā lasām lauku korespondentu sūrošanos par sko-

*) Dati ņemti iz „Latv. Izglītibas beedribas gada grāmatas",
1913. g., Rigā.
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m bēdigo stāvokli. Tā, peem., par Suntažu draudzes skolu ko-

respondents raksta: «ēdamistaba, platibā 4 kv. asis, apkalpo
70 skolēnus; seenas ēdamistabā nokvēpušas. Klasēs auksts un

drēgns: caur jumtu līst leetus eekšā. Trūkst ģeogrāfijas kar-

tes." Tādā pat bēdigā stāvoklī atrodotees ari Aizkraukles

draudzes skola.*) Korespondenti par tādeem skolii apstā-

kleem vaino veetejos varas vīrus — baronus, baznicu preekš-
neekus.

Pagastskolās telpas bija vēl sliktākas. Pa leelakai daļai
tās bija veenstāva koka mājas, celtas jau labi sen atpakaļ un

aprēķinātas daudz mazākam skolēnu skaitam, nekā deviņsim-
tos gados. Klase un skolotāju dzīvoklis, no I—2 istabelēm, jau

aizņēma % no visas derigās platibas. Pāri palikušajā xk va-

jadzēja eerīkot skoleneem (puikām un meitenēm) guļamista-
bas un ēdamistabu. Tāpēc guļamistabas beeži veen eerīkoja

jumta istabelēs, kur uz 4—5 kv. asu platibas gulēja, ēda un

uzturējās ārpusstundu laikā ap 20—25 bērni. Nereti skolēnu

guļai bija eerīkotas lāvas — diveem stāveem, lai varētu vai-

rāk bērnu sablīvēt. Aukstā zeemas laikā zem lāvām un gul-

tiņām glabājās pārtika. Turpat guļamistabās skolēni rītos maz-

gājās. Var eedomatees, kāds gaiss bija tādās telpās. Maz bija
tādu skolu, kur mazgājamās telpas atsevišķi eerīkotas. Tāpat
ļoti maz bija tādu laukskolu, kur skoleneem bija eerīkota kop-
ēdinašana un kur izsneedza siltas pusdeenas, kur rītos un va-

karos varēja dabūt karstu ūdeni tējai.

Nav brīnums, ka veenam no ta laika „jaunajeem" skolo-

tajeem, dzejneekam Kārlim Skalbēm, pagastskoleni izlikās

kā pagrabā auguši novārguši stādiņi. Lūk, šī Skalbes leeciba:

Ap mani stāv bērni nonīkuši,
kā stādiņi, pagrabā izauguši.

Ne vaigi teem jaunibas sārtumā spirgst,
ne lūpas smaida, ne actiņas dzirkst.

Es redzu: smaga, peekvēpusi

pār viņeem tumsa ir gulējusi.

Maz gādāja par savām skolām ari pareizticigo skolu pār-
valde. Lūk, kā lauku korespondents apraksta veenu tādu sko-

lu: «Skola neatleekami jāremontē. Skolotajā dzīvoklis (ista-
bele) — peebūve, kura drīzāk līdzinās suņu būdai. Seenas iz-

puvušas, greesti kaut kuru acumirkli var eegāztees; telpas

šauras, aukstas, drēgnas. Skola — slimibu perēklis.
nas stundās 15 skolneekeem trūkst sēdekļu, un tee raksta uz

ceļgaleem nometušees."**) Aprakstitā skola nebūt nebija izņē-
mums. Kroņa līdzekļu pareizticigo pagastskolām izsneedza lo-
ti maz — ap 80 rubļu gadā katrai skolai.

*) Avīzes", Nr. Nr. 17 un 18, 1905. g.

**) «PyccKafl[ mKo«a», Ns 10 h 11 3a 1904 r., crarba 3ojioTapeßa.
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Tādā pat stāvoklī daudzas skolas palika ari turpmāk visu

laiku līdz pat pasaulskaram, kad Latvijas tautskola jau pir-

mos kara gados tika galigi izpostita.
Par jebkādām skolēnu organizācijām, par skolēnu peeda-

lišanos skolas pašvaldībā tanī laikā nevarēja būt i runa. Sko-

īas eekšejā eekārta bija teešs atdarinājums

no valsts eekārtas. Tolaik valsts galva bija cars; ee-

stādes galva — augstākais eerednis; tauta — masa bez teesi-

bām. Skolas galva — skolotājs; pār viņu stāv vesela eeredņu

hierarķija: veenā virzeenā — inspektors, direktors, kurators:

otrā — mācitajs, barons, skolu komiteja (tā bija sevišķi Kur-

zemē).

Skolotāju mēdza dēvēt par „skolas dvēseli". No visa sa-

cītā mēs varam spreest, cik patstāvibas bija atstāts šai «dvē-
selei". Der apskatU skolotajibu pēc viņas zo-

cialā stāvokļa, eepazītees ar skolotāju cen-

teeneem un idealeem.

Pirms rusifikācijas laikeem un tāpat ari 80.—900. gados
vairums skolotāju rekrutejās no zemneecibas. Gruntneeku,

rentneeku, paretam graudneeku dēli un meitas (pēdējās līdz

1905. gadam ļoti reti) — lūk toreizejee skolotāji. Pēc stāvokļa
un politiskām zimpatijam visa skolotajiba tomēr nebija veen--

veidiga masa. Leelu lomu šinī ziņā spēlēja izglītiba. Vecec

skolotāji bija savu izglītibu baudijuši agrākos vācu zeminaros.

Pirmais skolotāju zeminars preekš Baltijas guberņām tika no-

dibināts Tērbatā 1828. g. Zeminarā mācijās 10 audzēkņi; kurss

bija divgadejs. Pasneedzeji — 2 (inspektors un reizē zinibu

skolotājs un mūzikas skolotājs).*) Zeminara statūti un māci-

bas plāns leecina, kādus tautskolotājus gatavoja toreizējām
skolām. Eestādes mērķis apzīmēts sekošā paragrāfā: „Er-

weckung Gottesfurcht, Fleiss, Ordung und Pūnktlichkeit m

allen Stundu plānā visvairāk laika eedalits re-

liģijas māčibai. Ari citu preekšmetu programās stipri pastipri-
nāta reliģiozitāte; vēsture teek pasneegta, kā deeva prāta iz-

paudums cilvēces mūžā. Vēlakee Valkas un Irlavas zeminari

maz ko atšķīrās no pirmā Tērbatas zeminara. Mēs jau pirmā
nodaļā redzējām, kā Everfelds un Zadovskis skatijās uz Irla-

vas zeminara uzdevumeem. Fakti leecina, ka baronu uzture-

tee zeminari «godam veica" savu «svētigo" darbu.

Te minēsim veenu tādu faktu.

1874. g. zeemsvētku brīvlaikā Durbes draudzes skolo-

tāji savā konferencē bija veenojušees, ka Kurzemes laukskolu
likuma pasteidzinašana jāņem pašeem skolotajeem rokā, jo no

muižneecibas nekāda, skolu likuma nevarot sagaidit. «īpaša
komiteja būtu eeceļama, kura izstrādātu preekšlikumus, un šee

*) Herm. Lange, Das erste dorpatsche Lehrerseminar.
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būtu tad caur īpašu delegāciju uz Pēterburgu sūtāmi un jālūdz

augstā valdišana vaj mūsu želigais zemes tēvs, lai tos apsti-

prina."*) Kad šāda rezolūcija parādijās avizē, skandāls bija
mājā. Tūliņ 1875. g. janvārī kāds melnsvārcis savāca Džūk-

stes apkārtnes skolotājus un tee peeņēma pavisam citādu re-

zolūciju, kā protestu durbineeku rezolūcijai. Šī «protesta re-

zolūcija" parādijās pātarneeku lapelē «Latveešu Avizēs".

Džūksteneeki saka: «Lai gan ari mēs pēc derigeem laukskolu

likumeem ilgojamees un viņus ar preeku apsveicinātu, bet tā-

dā vīzē tos panākt, kā tas Durbē apspreests, mēs nevēlamees

un no tāda nodoma atsakamees."**) «Skolmeistaru"
vairums dancoja pēc mācitaju un baronu sta-

bules. Šis gadijums reizē raksturo ari to skolotajibas daļu,
kura zimpatizeja tautibneeku kustibai. Šeem vīreem visas

ceribas likt uz «augsto valdišanu", uz Pēterburgu... Bet

«augstā valdišana" tanī pat laikā vēl uzmusināja Kurzemes

muižneekus «stāvēt sargu veetās pār tautskolām".***) Politi-

sku īsredzibu un mīkstčaulibu parāda «progresivee" skolotāji
ar tādu savu soli. «Valdišana" skolotajeem kreevu skolās

eeceļ izdeenejušus unteroficeerus, bet latveešu tautskolotāji

cer, ka «zemes tēvs" nodos latveešu tautskolas leetu viņu ro-

kās! Ari pedagoģiskā laukā tautibneeki ir sneeguši daudz ma-

zāk, nekā to izbazunē «demokratiskee" vēsturneeki. Tā Kron-
valda pedagoģiskos uzskatos viskreisākā prasiba ir, lai taut-

skolā bērnus mācitu mātes valodā. Citādā ziņā tomēr stundu

plāns tautskolai paleek tāds pat. Starpiba būtu manāma vee-

nigi eekš tam, ka, pēc tautibneeku programas strādājot, būtu

jāuzsver nacionālais moments. (Skat. Līgotņu Jēkaba

rakstu_ «Kronvalda Atis kā skolotājs."****)
Kā Kronvalds motivē savu prasibu, ka «tautskolā jāmāca

tautas valodā"? «To tautu dzīves gājumu aplūkodami, kuras

pee gara izplaukšanas kļuvušas, atminam, ka preekš tautas

uzzelšanas caur caurim nav derīgākas valodas, kā tēva vaj
mātes valoda, lai būtu tauta leela vaj maza." Šādu tezi Kron-

valds pastiprina ar peemēreem iz vēstures, min angļus, fran-

čus un ari latveešus: «Saki, draugs, vaj mūsu vectēvi daudz

ko peeņēmās ticibas atzīšanā, kad teem senos laikos kristigu

ticibu pasludināja ar zobeņu valodu? Un saki, vaj pateesi
gaisma ausa, kad latveeši eemācijās latiniskā valodā savus

*) «Baltijas Vēstnesis", Nr. 2, 1875. g.

*») „Latv. Avize", 1875. g.. Nr. 7.
***) «OxpaHeHiie flejia Hapo/iHoro oČpaaoßaHua ot nocropoHHHx h HāL

iy6Hßix bjihahhh noaaepmaHHeM h ynpoaeHHeM ayxa pejinrHH...> «....Bo3Jio-

asenne 3ačoTH o eefi nera Ha coßMecTHßie ycHjraa Mhh. Hap.

Jlpocß., flyxoßeHCTßa h /(BopaHCTBa».

****) «Izglītība", 3, 1910. g.



pātarus (pater noster) skaitit? Bet kādi laiki cēlās, kad eede-

va latveetim dzeesmu grāmatu, bibeli v. t. pr. savā

saprotamā valodā?" *)

Vispirms, te jāatzīmē Kronvalda ideju sakars ar vispā-

rējām tautibneeku idejām. Kronvalds ir par tautas materi-

elo labklājibu; te Kronvalds atkārto 60. gadu jaunlatveešu

lozungus. Kā progresīva prasiba ir jāatzīmē mātes; valoda

tautskolā un vispār mātes valodas teesibu uzsvēršana. Bet

šīm progresivajām prasibām klāt jaucas konzerva-

ti v i un reakcionāri motivi: reliģijas un pāta-

ru grāmatas nozīmes izcelšana. Kā praktisks iz-

glītibas darbineeks Kronvalds savā laikā deva daudz pozitiva

un ir atstājis ne mazumu tādu kultūras vērtibu, kuras mēs

leetojam pat šodeen vēl. Klusais Kronvaldu Atim dod šādu

novērtējumu: „Kronvaldu Atis varbūt atstājis visvairāk palee-
kamu kultūras vērtibu, vispirms ar saveem daudzajeem skai-

stajeem jaunvārdeem, kuri, ļa+veešu saimneeciskai, sabeedri-

skai un kulturelai dzīvei papiašinotees, bij jo nepeeceešami
un drīz veen eeveesās (peem. satversme, pilsonis, vē-

sture, veela, daile, tēls, burtnica v. c.)." Bet tomēr «politikā

viņš nevarigi vilkās līdz citeem 70. gadu jaunlatveešeem. Kad
70. gados cariskā valdiba, mēģinādama vācu muižneecibu iz-

sist no segleem, atļāva uz pārs gadeem latveešu skolās pla-
šu rīcibas brīvibu pašai sabeedribai — Kronvalds bij pārlee-

cinats, ka te teešām izpaužas monarķijas vissirsnīgākā griba,

un nekavējās tai dzeedat slavas dzeesmas..."**)

Nenoleedzami ir Kronvalda nopelni skolotāju organizēša-
nā. Kronvaldu Atis eerosinaja tā saucamās skolotāju konferen-

ces. Pirmā konference sanāca Rigā 1873. g. Tanī peedalijās ap

400 cilvēku; otrā sanāca 1874. g. Turaidā; konferencē peeda-
lijās ap 250 skolotāju. Šee bija pirmee pasākumi skolotāju
arodneeciskās organizācijas laukā. Konferencēs tika pārru-
nāti daudzi didaktiski jautājumi, un šādas pārrunas eerosinaja

skolotājus uz pārdomu, uz pašdarbibu, aktivizēja inerto, meln-

svārču eedreseto skolotāju masu. Tādā ziņā šīm konferen-

cēm bija pozitiva nozīme. Tomēr ta laika progresīvās pedago-
ģiskās idejas tautibneeku skolotāju konferencēs netika ne ap-

skatitas, ne cilātas.

Rusifikācijai nostiprinoteēs, šī tautibneeku skolotāju pa-
audze samērā ātri,1 peelaikojās jaunajām prasibām. Grūtāk

gāja ar kreevu valodas zubrišanu. Bet inspektori katru va-

saru rīkoja kursus, kuros vecākos skolotājus eedīdija kreevu

valodā un eepazīstinajal ar kreevu valodas mācišanas meto-

dēm.

*) Citēts pec Līgotņu Jēkaba raksta. Pastrīpojumi musu.

**) Klusais, Peezīmes par latv. ideol. vēsturi, 54.—55. ]pp.

494
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Pēc politiskeem uzskateem, starp skolotajeem jau pirms
1905. ģ. bija sastopami gan vismelnakee reakcionāri, gan ar;,

pa retam, noteikti revolucionāri. Vairums skolotāju zimpati-

zeja liberali-demokratiskeem virzeeneem to laiku sabeedriskfi

dzīvē, bet aktivi uzstātees par šeem virzeeneem reti kam.no

skolotajeem peetika dūšas. Visbeežak skolotāji mēdza noslēg-
tees sevī, jo p*ar kaut kādu profesionālu organizāciju pirms
1905. g. nevarēja būt ne runas. Skolotāju aktivitāte sāk pee-

augt tikai ar lauku sabeedriskās dzīves rosibu—ar 1905. gadu
un pēc 1905. gada revolūcijas. Skolotāju pasivitātei un apoli-
tismam bija savi cēloņi: vispirms jau pēc sava zocialā stā-

vokļa un darba lauku skolotāji bija izolēti. Otrkārt,

daudzās preekšneecibas, sākot ar pelekbaronisko veet-

neekpufku un beidzot ar inspektoru, katra no sa-

va veedokla stingri raudzijās uz to, ka skolotājs nekad neat-

kāpjas no šablona. Par katru atkāpšanos no formām draudēja

gan morāliski, gan teesiski un ekonomiski spaidi un sodi. «Pē-

terburgas Avizēs" par 1902.—Ī905. gadu gandrīz ik numurā

lasāms par skolotāju vajāšanu, par skolas darba traucēšanu

no visādu «gādneeku" puses: Raunā un Biržos «mācitaji

traucē skolas darbu: aiztura līdzekļu izsneegšanu skolas re-

montam un mācibas līdzekļu eegādašanai." Kuldigas mācitaji

lamā zeminaristus un stāsta draudzei, ka «tās augstās skolas

samaitā tos jaunekļus: pataisa tos par zagļeem un bezdeev-

jeem..." Kokneses un Ikšķiles mācitaji denuncē skolotājus,

inspektors Ovčiņņikovs atlaiž pagastam tīkamu skolotāju, '

sabeedrisku darbineeku. Cēsu rajona inspektors Popovs drau-

dē skolotajeem par peedališanos lauku beedribu dzīvē un dar-

bā, bet inspektoru sasauktā skolotāju konferencē 1900. g. in-

spektori" noteic: «Skolotāji nedrīkst peelaist no vecāku puses
ne mazāko eejaukšanos skolas dzīvē."

Turpretī lauku eedzīvotaju progresīvākā daļa un progre-

sīvās beedribas pilsētā noteikti prasija no skolotajeem pee-
dališanos beedribās un vispār sabeedriskā dzīvē. Taīs pašās
«Pēterburgas Avizēs" mēs lasām: «Lubānas pagastā ir 13

skolotāji, bet sabeedriskā dzīvē tee dalibas neņem." Slampes
pagastam «vajadzigs spējigs un enerģisks skolotājs,

drisks darbineeks". Vesteenes skolotāji «nepeedalas sabee-
driskā dzīvē, bet žūpo, rīko kaktu ballītes un spaida meitas."

Turpretī skolotajus-aktivistus laikraksts min ar atzinibu, un

lauku sabeedriba izturas pret teem ar ceenibu. Saprotams, ka

šee darbineeki ari kā skolotāji bij stādami pirmā veetā, kaut

gan inspektori atrada, ka tādu skolotāju skolēni esot izlaisti.

«Ja bērns jūtas skolotajā klātbūtnē kā mājās, to inspektors
Sauc par pacnyiHeHHOCTb."*)

*) «Pēterburgas Avīzes", Nr. 8, 3. februārī, 1905. g.



Toreizējais skolotajā „sabeedriskais darbs" pastāvēja

jautājumu vakaru un preekšlasijumu organizēšanā, kora va-

dišanā, teātra izrāžu sarīkošanā, svētdeenas skolu eerīkošanā

v. tml. To laiku lauku beedribas sastāvēja no zemneecibas

progresivakās daļas, un vinu darbiba raksturojama kā opozi-
cionela. Šī opozicija izauga no zemneecibas cīņas pret muiž-

neecibu teesibu un ekonomikas laukā. Tā saukto lauksaimnee-

cibas beedribu darbibā šīs cīņas ekonomiskais pamats bija jo

skaidri redzams, un šīs beedribas bija zemneecibas ekonomi-

skās cīņas orgāni pret muižneeku leelsaimneecibām. Kādus

spīdošus panākumus zemneeciba guva šaī cīņā pēc 1905. g.,

par to te nerunāsim. Tālāk par sīkburžujisko opozicionarismu
lauku beedribu darbineeki negāja un nevarēja eet.

Citāds gars mājoja leelpilsētu kreisajās beedribās (tā
sauktās palīdzibas beedribās, 1 peem., «Jonatāna palīdzibas

beedriba", «Torņkalna palīdzibas beedriba". Pēc sava beedru

sastāva šīs beedribas bija peeteekošā mērā strādneeciskas, un

viņu «kultūrizglītības darbā" jau pašā sākumā samanāmi deez-

gan noteikti zocialistiski vilceeni.1 Jo vairāk tas sakāms par

daudzām vēlākām strādneeku «izglītibas beedribām" (pēc
1905. gada).

Tāds bij skolotaja-aktivista sabeedriskais darba lauks

pilsētā un uz laukeem. Kā redzam, tad ar pamatšķiru

un viņas centeeneem visdrīzāk varēja saaugt pil-
sētas skolotāji. Skolotāju arodbeedribu līdz 1905. g.

nebij. Tāpēc metodisko un pedagoģisko jautājumu; pārruna
varēja notikt veenigi avižu vaj žurnālu slejās un šādām pār-

runām bīrgadijuma raksturs.' Aktivakee skolotāji meklēja at-

bildes uz metodiskeem un pedagoģiskeem jautajumeem kreevu

pedagoģiskā presē, bet vairums apmeerinajās ar inspektoru

sarakstitām rokas grāmatām un «katķismu".

Inspektori bij noteicēji par skolotāju beedrošanās brīvibu.

Konferences un apspreedes sasaukt bija teesibas tikai skolu

birokrateem. Tā cirkulārs Nr. 29312 noteic skolotāju; konfe-

renču sastāvu un raksturu: 1) Jebkādas skolotāju sapulces
var tikt sasauktas veenigi ar mācibas apgabala kuratora at-

ļauju. 2) Sapulču programu izstrādā tautskolu inspektors. 3)

Sapulču deenas kārtibā nav eeslēdzami jautājumi, kuri pee-
krīt skolu preekšneecibas kompetencei. 4) Sapulcē var pee-

dalitees tikai veena rajona skolotāji (domāts inspektora
rajons). 5 Sapulces dalibneeku saraksts teek ziņots augstā-
kām -civileestādēm. 6) Svešas personas sapulcēs nav peelai-
žamas. 7) Balsošana sapulcēs neteek peelaista un nekādi lē-

mumi tanīs neteek taisiti.
fc

Pee tādas kārtibas sapulces noritēja ļoti «gludi" un inspek-
tori pēc sapulces varēja ziņot savai ppeekšneecibai, ka sko-

514*
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lotaji sapulcē „uzvedušees preekšzīmigi" («noßefleHHe

ohjio oāpa3u,Oßoe»)-*)
No inspektora veedokļa Latvijā bija daudz skolotaju-bez-

teesibneeku. Tā 1903. gadā Vidzemē un Kurzemē bija 813

skolotāju, kureem trūka skolotāju teesibu.**) Rusifikatori dibi-

nāja kursus un zeminarus, lai ātrāk sagatavotu rusifikatori!

skolotāju kadrus. Labprāt peelaida skolotāju amatā personas,

kuras bija eeguvušas skolotāju teesibas, izturot atteecigu ek-

sāmenu. Tādu „eksaminantu" .starp latveešu tautskolotajeem

bija labi daudz. Pee viņeem peēskaitami ari tā sauktee kursi-

sti, kuri savu pedagoģisko izglītību eeguvuši gada kursos pee

pilsētas skolām. Eksaminantu un kursistu vispārējā Un tāpat

ari pedagoģiskā izglītiba bija nepeeteekoša.
Metodiskā ziņā labāk sagatavoti bija zeminaristi, bet pēc

vispārējās izglītibas līmeņa tee nestāvejaJ neko augstāk par

citeem pārkreevošanās laikmetā fabriceteem skolotajeem.
Totees preekšneeciba bija tanīs eeskatos, ka zeminaristi «ide-

oloģiski" esot labāk sagatavoti pārkreevošanās darbam. Kāda

eekārta bija zeminaros, kādu ideju aplokā zeminara audzinā-

tāji centās noturēt savus audzēkņus un kāds' bija viņu pūliņu

rezultāts, to apskatisim šīs brošūras otrā daļā, kad būs runa

par zemināristu streiku 1905. gadā. Te jāatzīmē, ka skolotāju,
sabeedribas darbineeku, aktivs rekfutejās galvenā kārtā no

jaunās paaudzes, t. i. ņo rusificeto zeminaru audzekņeem un

eksaminanteem.

Latvijas «kreevu sabeedribas pilari" bija gatavi vairot

latveešu tautskolotāju rindas, peepulcinot teem īstus kreevu

skolotājus. Tā Becra.» raksti ja, ka latveešu tautskolā

varot iztikt bez latveešu skolotajeem, jo tā drīzāk Latvijā
eesakņošotees kreevu gars un latveešu tautskolā kreevu va-

loda/**)

*) Inspektora Pravdina atsauksmes par kādu Rigas skolotāju

sapulci.
*:,;:) Bezteesibneeku skaits Baltijas guberņu skolas bijis daudz leelaks

nekā Eekškreevijā. Tā 1900. g. Baltijā nepijnteesigu skolotāju bijis 30% no

viseem skolotajeem, bet Eekškreevijā tikai 3%.

***) «TaK KaK n;eji£io petpopMßi MecTHon HaHajībHOil tukojibi HBjraeica

vc-TaHOßjieHHe b nefi Ha pvccKOM H3BiKe, to xoßsm&e MHeHiie,

6yATO ņjia Hee Tpe6yiOTca HCKJiroHHTeJiBHO yHHTejia, 3Haiom,He MecTHßie H3bi-

KH, JIHHieHO OCHOBajIHa... H B /iajlßHeHineM He īOJIBKO BO3MO2KHO, HO h āte-

jiaxejißHO o6xojļHTbca b pyccKoH niKOJie (sic!) 6e3 HHopoflHecKHX a

noTOMy 3HaHHxejißHaa nacTt yiHTejieii Mosßei čbitb H36HpaeMa H3 jihu,, ne

3Hajom;Hx MecTHßix a raKHX xsaTHT>. 9th

«chocoShh oKasHBaTB Ha 2KH3HB Mecraoro HacejieHHa bojiee čnaroTßopHoe

EjiHSHHe, HesKejiH yiHTejia HHopo,qn;Bi, H3 kohx MHorne 3apaaceHßi cīpeMJie-

hhhmh, HecooTßeTCTßyionļHMH HanajiaM, kohm Tenepß npH3Bana cjiysKHTi>

MecTiiaa niKOJia.» («Phskck. Becm», M 146 3a 1891 r.).
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Vispār ņemot, rusifikatori bija apmeerinati ar sava darba

augļeem. Tas pats .«Phjrck. BecraHK»
ar gandarījumu atzīmēja:

~Vēl daži gadi tāda pat nepārtraukta darba, kuru vada stingra
roka un virza uz sprausto mērķi — un Baltijas tautskolas re-

forma (lasi „pārkreevošana") būs noticis fakts." Bet par taut-

skolas likteni sāka intefesetees ari citi zociali spēki, kam ee-

spaids bija pretējs rusifikācijas eespaidam.

Svarigu lomu latv. tautskolas vēsturē ir spēlējusi Latvijas
Zoc.-Dem. Str. Partija. Leelos vēsturiskos brīžos Latv. Z.-D.

Str. Partijai ir bijis leels eespaids neveen uz skolotajeem, bet

ari uz visu tautskolas izglītibas gaitu. Jau 1900. gadu sākumā

(pirms 1904. gada kongresa) iznāca brošūra „Mūsu
tautskola"*), kurā atrodam noteikti formulētus spreedumus

un uzskatus par valdibas skolu politiku, audzināšanas uzde-

vumeem un tautskolas nozīmi.

Latveešu tautskolas būtibu un viņas uzdevumus brošūra

raksturo sekoši: «Tautskola ir zemāko šķiru skola. Katrai

šķirai sava dzīve, savi uzskati. Skola sagatavo* uz dzīvi, tā-

dēļ skolai sabeedriskā ziņā jābūt ar stingru zināmu nokrā-

su: viņai jāsagatavo uz karstu dzīves cīņu tee sabeedribas

loceklī, kuri vēlāk būs visu viņas nastu nesēji. Vaiga sveedros

viņeem nāksees raušus izraut iz bagātā sabeedribas mantu

krājuma savai uzturai nepeeceešamās druskas.

Nākamam sabeedribas loceklim skolā jaeepazīstas ar sa-

vu stāvokli sadzīvē, ar peenākumeem un teesibām, kas tam

dzīvē gaidāmi..." «...Augošee kareivji cīņā dēļ uztura jāap-

bruņo ar pareizu un zinātniski pamatotu

pasaules uzskatu" (Retinajums mans. Pr.). „Mūsu taut-

skola būtu tautas skola tad, ja viņa uzaudzinātu veseligus, lat-

viski pratējus un savas šķiras centeenus apzinī-
gus cilvēkus, ja viņa sagatavotu strādneekus, kas spēji-
gf uz savu roku papildinatees kā vispārējā izglītībā, tā it se-

višķi tanī arodā, ko tee sev par, peļņas avotu izraudzīs."

Šinī pašā brošūrā mēs atrodam rusificetās tautskolas un

viņas preekšneeku raksturojumu: ~Mūsu tautskola ir politi-
ska eestāde, kur jauniņās tautas atvases jau agri teek/nocir-

stas no mātes celma un eemestas viskreevu nokaltušo žaga-

ru čupā. Sabeedriskā ziņā mūsu skola ir personiskas pašapzi-
ņas bendetava un valsts "pārziņā stāvoša vergu aūdzinatava."

Tādu pat īsu un reizē izsmeļošu raksturojumu mēs atrodam

par tautskolu inspektoreem: «Baltijas skolu inspektors ir no

valdibas aicināts un eecelts kalps, kam jānonāvē - latveešos

j

*) Musu tautskola, Zocial-Demokrata Bibliotēka, Nr. 11.
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un igauņos tautiska apziņa../' „Par bendi negrib but neveens

kreetns cilvēks, bet par tautas bendi var palikt veenigi _vis-
nekreetnakais cilveķs." Par inspektoru pedagoģiskām spējām

un vispārējo attīstības līmeni teikts, ka „neveens no kreevu

inspektoreem neprot cik necik izveicigi bērnus katehizet. Vi-

ņeem nav ne mazākās sajēgas par cilvēces attīstības gaitu,

par zocialeem un politiskeem jautajumeem."

Skolotajeem brošūra izteic pārmetumus, «sevišķi apzi-

nigakeem starp teem", ka tee „savā starpā nav izaudzinājuši

šķiras apziņas", ka tee nav radijuši veenotu protestu pret mā-

citajeem, inspektoreem un citeem tautskolas bendetajeem.

Šī brošūra skolotāju vidū gāja no rokas rokā. Progresiva-
kee skolotāji to deva pat saveem vecakeem skoleneem lasīt,

sevišķi teem, kuri gatavojās uz eestāšanos zeminaros. Zinā-

ja par šo brošūru ari inspektori, un sevišķi par to interesējās

tee, kuru vārdi brošūrā bija minēti. Inspektors Ovčiņņikovs

pat mēģināja „ķert" dažus jaunos skolotājus, uzsākdams sa-

runas par minēto brošūru. Vārdu sakot, brošūras eespaids bija

leels un preekš daudzeem skolotajeem, sevišķi jaunajeem, iz-

šķirošs: tee kļuva par nopeetneem „kreiseem" skolotajeem.
Netrūka šīs brošūras ari zeminaru nelegālajās bibliotēkās.

Slēdzeeni. 1. Baltijas guberņu (un līdz ar to Latvi-

jas) rusifikācija bij cara valdibas politisks solis. Šinī aktā iz-

paudās kreevu muižneeciskās birokrātijas un kreevu nacio-

nālās buržuāzijas intereses. Kreevu valdošām šķirām Baltija

bij nepeeceešama kā izeja uz jūru, kā svarīgs stratēģisks

punkts. Šo nepeeceešamibu kreevu valdošās šķiras sajuta

jau 18. g. s. Tagad, 19. g. s. pēdējā ceturksnī, Kreevijas eko-

nomiskā attīštiba -un ārējās politikas sarežģijumi (muitu karš

ar Vāciju) lika šo nepeeceešamibu sajust jo stiprā mērā, un

tāpēc Baltijas jūras peekrastu zemju pārkreevošana norisi-

nājās sevišķi strauji un neatlaidigi. Izglītibas eestāžu un sko-
lu rusifikācija bij daļa no vispārējas rusifikācijas, un šaī lau-

kā kreevu nacionālisma eespaids bij sevišķi leels.

2. Cīņā par latveešu tautskolu sadūrās divi spēki: kreevu

birokrātija un vācu baronokratija — veenlīdz naidigi un nīsta-

mi Latvijas darbļaužu masām. Baroni gribēja ari uz preekšu,
līdz ar citām savām feodālām privilēģijām, paturēt savās ro-

kās latveešu tautskolas vadibu, lai varētu turpināt Baltijas

pārvācošanu, saskaņā ar baronokratijas interesēm. Bet kree-

vu birokrātija un kreevu nacionālā buržuāzija turpretī bij

eeinteresetas, lai Baltiju pārvērstu par „savu" provinci, šeit
sadūrās ne divas pretējas šķiras, bet divu tautibu mantigās
šķiras. Un tā ka Baltijas baroneem bij leels eespaids augstā-
kas birokrātijas aprindās, tad strīds tika samērā drīzi apklu-
sināts, jo baronu rokās joprojām palika gandrīz visi rusifice-
tas administratīvās eekārtas orgāni, un pat skolu leetās Kur-

zeme baronokratijai tika atstāta deezgan leela noteikšana.
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Birokrātija un baronokratija noteica tautskolas mērķus un

uzdevumus — audzināt padevigus un peeticigus darba ver-

\ gus,
;

— veidoja tautskolas programu un pārvaldes aparātu,
atdeva tautskolu inspektoru un melnsvārču varā.

3. Tautskolas uzturēšana un materielā apgāde rusifikāci-

jas lafkā ģaligi tika uzvelta pagastu sabeedribām. Tā ka šo

pagastu līdzekļi sastāvēja no galvas naudām, tad visus mate-

rielos upurus tautskolas uzturēšanai nācās nest galvenā kārtā

kalpeem un bezzemneekeem, kuru bērneem tautskola bija vee-

nigā skola. Turigā zemneecibas maz interesējās pār pagast-

skolu stāvokli, jo turigo zemneeku bērni mācijās draudzes un

ministrijas skolās.

4. Tautas izglītibas līmenis, lasit un rakstit prašana ru-

sifikācijas laikā manāmi slīd uz leju. Pasliktinās ari tautsko-

las materielais stāvoklis.

5. Tautskolotāju masa, zemneeciskā inteliģence, ir pasivs

eerocis pārkreevotaju rokās. Tautskolotāju vairuma sapeedri-
skos un politiskos eeskatos valda leels juceklis, neskaidrība

un nenoteiktiba.

6. Drošu un noteiktu vārdu tautskolas jautājumā šinī laik-

metā saka veenigi revolucionaree zocialdemokrati, atmasko-

dami patvaldibas skolu politikas šķiras rāksturu un rusi-

ficetās tautskolas būtību. Latveešu nacionālisti šinī laikmetā

ķepurojās pārkreevošanās politikas astē.
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Tautskola un tautskolotaji 1905. gadā.

1. nodaļa.

1905. gada revolūcijas vispārēja gaita. Skolas un izglītibas jautājums peticijas
Streiks skolotāju zeminara.

Janvāra deenas, pirmais maijs, Jauku ģeneralstreiks.

oktobra deenas, bruņotā sacelšanās — tādi ir 1905. gada re-

volūcijas gālvenee etapi Latvijā. Telpas mums neļauj še

sneegt revolūcijas gaitas aprakstu. Bez tam latveešu vēstu-

res literatūrā tādi apraksti jau sneegti Jansona-Brauna «Bal-

tijas revolūcijā" un Stučkas brošūrā ~1905. ,gads Latvijā".
Šīs divas grāmatas tad mēs izleetosim, par cik mums nāksees

reizēm dot notikumu gaitas vispārējo aprakstu.
Mēs jau eepreekšejā nodaļā īsumā raksturojām Latvijas

sabeedrisko ūn teesisko eekārtu 20. g. s. sākumā. Veena.no

Latvijas īpatnibām bija ta, ka tur šķiru preteškibas eemeeso-

jās tautibu naidā. Jo sevišķi tas sakāms par laukeem. Muiž-

neecibas un* zemneecibas šķiru atteecibas Jansons-Brauns

raksturo sekoši: «Muiža! — šo vārdu ar drebēšanu minēja
mūsu tēvi un mātes, un ar lāsteem to atceresees vēl mūsu

bērni un bērnu bērni! Muižā tika kapāti un pērti agrakee
dzimtscilveki un klaušu laiku zemneeki, muižā tika izvarotas

zemneeku seevas un jaunavas, muižas rijās un tīrumos atstā-

ja sava mūža spēkus zemneeki-darba rūķi. Muiža paņēma tee-

šā vaj neteešā ceļā zemneeku pūliņu augļus. Muižas īpašnee-
ka preekšā zemneeku ļaudis drīkstēja stāvēt tikai ar kailām

galvām un par katru nodaritu pārestību lūgtees vēl peedoša-
nu. pazemigā bijibā svārku peedurkni skūpstot. Muižas kun-

dzība pavadija latveešu zemneeku no šūpuļa līdz kapam.
Revolucionārā kustiba uz laukeem vispirms atrada preek-

šā nospeesto muižas kalpu barus, kuri teeši vergoja muižas

jūgā un tagad nu cēlās kājās. Šinī kustibā ņēma dalibu saim-

neeku gājēji un algādži, kuri, par savām prasibām un teesi-

bām cīnotees, atdūrās pret augstu zemes renti, ar kādu mui-

žas noslodzijušas zemneeku mājas, kā ari pret muižas uzlik-

tām klaušām un nastām, pee kam savā tālākā cīņas gaitā lau-

ku proletariātam neizbēgami vajadzēja nākt sadursmē ar vi-

su ■ muižneeciski-feodalo eekārtu. 1905. gada kustibai sekoja
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līdz lauku sīkgruntneeki (un rentneeki. Pr.) savā vairumā (iz-

ņemot turigos „pelekos baronus"), kuri toreiz atskārta, ka

augsto zemes renti pazemināt, muižu privilēģijas un monopo-

lus atcelt, kā ari izvest vispārējās demokrātijas prasibas spēs

veenigi revolucionārā proletariāta cīņa. Dzimtkundzibas atlee-

ku spaidi ar varu apveenoja veenā zemneeku kārtā divas

pretējas šķiras ar teeši pretējām interesēm — laukstrādnee-

kus un lauku saimneekus*."*)

Otra Latvijas īpatniba bija tas vari g ā loma, kādu tur

1905. g. revolūcijā spēlēja proletariāts un viņa avangards —

Latvijas Zocialdemokratija. Citēsim raksturojumu, kādu savā

laikā devis b. Ļeņins**): ~1905. g. revolūcijas laikā latveešu

proletariāts un Latveešu Zocialdemokratija (vēlākā Latvijas

Kompartija. Pr.) eeņēma veenu no visredzamakām pirmajām
veetām cīņā pret patvaldību un viseem vecās kārtības spē-

keem. Nav bez intereses atzīmēt, starp citu, ka oficiālā streiku

statistika par 1905. g. rāda mums Vidzemes guberņu pirmā

veetā pēc proletāriskās streiku cīņas neatlaidibas. 1905. gadā
Vidzemē skaitijās pavisam 53.917 fabriku un zavodu strādnee-

ku, bet streikojošo strādneeku — 268.567, t. i. gandrīz peec-

reiz vairāk! Katrs fabrikas vaj zavoda strādneeks Vidzemē ir

streikojis caurmērā 5 reizes šaī gadā... Maskavas guberņā

streikojošo strādneeku 1905. gadā skaitijās 276.563 — tā tad

drusku vairāk, nekā Vidzemes guberņā, kurpretim visu fa-

briku un zavodu strādneeku skaits Maskavas guberņā ir 5

reizes leelaks, nekā Vidzemē (285.769 pret 53.917). No tam ir

redzams, par cik apzinigak, veenprātigak un revolucionarak ir

uzstājees latveešu proletariāts. Bet ir zināms, ka viņa vado-

šā pirmā loma uzbrukumā abzolutismam neaprobežojās ar

streiku „cīņu. Viņš g&ja bruņotās sacelšanās avan-

gardā, viņš vairāk par viseem līdzēja pacelt

kustibu uz visaugstāko pakāpi, proti uz sacel-

šanās pakāpi. Viņš, deezin, vaj ne vairāk par

viseem eevilka revolucionārajā cīņā pret ca-

rismu un pret muižneekeem latveešu lauku

proletariātu un latveešu zemne cc i b v."***)

Treškārt, atzīmējama latveešu buržuāzijas inertiba '1905. g.

revolūcijā. Bdr. Stučka savā brošūrā raksta: „Pee mums no

revolucionārās buržuāzijas nedz 1904. g., nedz 1905. g. ne

vēsts. Kur eerodas atsevišķas opozicijas grupas (kā akteeru,

rakstneeku vaj tml. grupu peticijas), tur, kā izrādās, peticijas
rakstītas ar atsevišķu zocialdemokratu roku un z.-d. kongre-

*) Jansons-Brauns, Baltijas revolūcija.
6

**) Iz b. Ļeņina vēstules Latv. (Vēlākai Latvijas
Komunistiskai Partijai). Ilegalā „Cīņa", Nr. 100.

***) Pastrīpojums mūsu.
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sam jāprotestē pret šādu dažu beedru rīcību." Ari «demokrā-
tu" programu sastādijis z.-d. (Jānis Asars).

Ņemot vērā visu sacito, kļūst saprotams, ka Latvijā 1905.

gadā šķiru pretešķibas jau pašā revolūcijas sākumā izvirzās

visā vinu kailumā un asumā. Otrkārt, kļūst saprotama notiku-

mu straujā gaita. Ja Kreevijā zemneecibas masas jo plaši sa-

viļņojās tikai 1906. gada vasarā, tad Latvijā jau 1905. g. agrā

pavasarī, t. s. peticiju sapulcēs, tika-pa daļai formulētas tas

prasibas, par kurām oktobrī-decembrī lauku darbļaudis gāja

bruņotā cīņā. Jau 1905. g. vasarā uz laukeem cīnitaji-spēki
sāk bruņotees vārda vispilnigakā nozīmē. Vasarā gan pārspēks
baronu pusē, kuru muižās mitinās kazaki, čerkesi un pašaiz-

sardzibneeku bandas (Selbstschutz). Šīs bandas sastādijās no

paklīdušo, izputējušo baronu-deģeneratu dēleneem, no muiž-

neeku deendereem, roklaižeem (sulaiņi, piķeeri); šaujameem

rīkeem un gumijas pipkām bruņojušees, tee jādelēja pa ceļeein,

peekaudami atsevišķus braucējus vaj gājējus. Daži no aizsar-

geem tika eecelti „goda policistu" lomā un nēsāja pristavu

uņiformu. Tee bija vissirdīgakee kaušļi. Tomēr leeleem de-

monstrantu un streikotāju bāreem tee neuzdrošinājās uzbrukt

un tādos gadijumos izmantoja „cara tētiņa" kazakus, draguņus

vaj čerkesus. Bet ne „zelbstšuce", ne kazaki nevarēja aptu-

rēt kustibas gaitu. Leelas bija tautas dusmas uz baroneem, uz

viņu gribas paudejeem — melnsvārčeem, uz cariskās eekār-

tas eestādēm. Pavasari un visu vasaru norisinās baznīcu

demonstrācijas: pātarneekeem aizleedz lūgt deevu par

caru, pašus pātarneekus padzen un notur baznicā mitiņus, iz-

kaisa proklamācijas. Kur melnsvārči pretojas — tur baznicas

teek izsmirdinatas. Tāpēc valdiba bija speesta slēgt daudzas

baznicas.

Vasarā, kad Kurzemē un Vidzemē eesākās laukstrādneeku

streiki, demonstrantu un streikotāju bari izdauza kroņa deg-
vīna pārdotavas (monopoļkas, monopolbodes). Pagastvaldēs
un skolās iznīcina cariskās eekārtas emblēmas — ērgļus, ķei-
zara ģīmetnes v. c. tml. daiktus. Jo tāļak, jo straujāk gāja ku-

stiba un tanī tika eerauti visattālakee un atpalikušakee pagasti.
Daudzās veetās uz laukeem dibinās jauni partijas pulciņi, kuri

kustibai peešķir noteiktu šķiras raksturu. Lūk, kā „Cīņa" ap-
raksta notikumus Kurzemē jūlija ģeneralstreika laikā: «Pēdē-
jo nedēļu notikumi bija pāreja uz atklātu revolūciju. Citkārt

meejigee deevzemites ļaudis cēlās beidzot un pa tūkstošeem

kopā gāja izpildit .savu gribu. Septiņus simtus gadus valditi,

viņi nu lika sadrebēt saveem valdneekeem. No dzimuma uz

dzimumu vazāti pa valdibas papireem, viņi pārvērta šos pa-
pirus par pelneem. Jau ilgi ar reebumu skatijušees uz valsts

ergļeem un patvaldneeka ģīmetnēm, viņi sadragāja šos krāmus

nu drupās. Pagastnamu tīrišana — tas ir veenigais pareizais
vārds — notikuse jau vairākās desmitās veetās. Tāļak iznī-
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cinati baznicas rulli. Monopoli izdauziti. Skolās iznīcinātas

ķeizarbildes. Kalpu algas paaugstinātas pēc streika tikpat kā

viscaur... Bet patvaldibas pēdējais vārds ir: karastāvoklis."

Bet nekādas represijas vairs nespēj apturēt notikumu

gaitu. Novembrī-decembrī uz laukeem visa vara faktiski at-

rodas revolucionārās tautas rokās. Gandrīz it visur uz laukeem

teek likvidētas vecās "pagastvaldes un viņu veetā izvēlētas

„rīcibas komitejas". Šee jaunee revolucionārās diktatūras or-

gāni neatzīst ne cara varu, ne cara likumus. Teem nav neka

kopēja ar agrakeem pagastu veetneekpulkeem, kuros vairums

peedereja turigeem zemneekeem un kuru eevēlešanā kalpeeni
tika dotas tikai balss.*) Bez tam veetneekpulki bija tikai

cara varas peedēkli, kurpretim „rīcibas komitejas" bija piln-

teesigi un veenigee varas orgāni uz veetām. Sāka dibinatees

ari apriņķu komitejas. Novembrī sanāca pagasta preekšstāvju

kongress, kurš peeņēma atteecigas rezolūcijas par rīcibas ko-

miteju struktūru un uzdevumeem. Vecās varas eestādes bija

pavisam pasivas. Pastāvēja blakus divas varas — jaunā, re-

volūcijā dzimuse, un vecā, muižneeciski-patvaldneeciskā, kura

„drīz veda sarunas ar revolucionareem un melkuligi apsoli ja

peekāptees, drīz atkal slēpās un nezināja pate, ko darit."**)

„Rīcibas komitejas" radās kustibai augot; pagastu delegā-

tu kongresa lēmumi eevirzija komiteju darbibu veenotās slee-

dēs. Lai daudz maz varētu noskārst, kāda bija rīcibas komite-

ju darbiba, tad citēsim te dažus punktus no kongresa lēmu-

meem: „1) Rīcibas komiteja nedrīkst stāvet nekādā

Sakarā ar valdibu un tās eeredņeem, nedrīkst iz-

pildit viņu pavēles, īpaši zīmejotees uz zaldātu, kazaku, dra-

gūnu un policijas eeredņu vešanu un uzturēšanu. 4) Rīcibas ko-

miteja izdala pagasta nodokļus pēc eedzīvotaju eenā-

kumeetnuņ eevāc tos. 5) Komiteja algo skolotājus un rakst-

vedi, kā ari komitejas locekļus. 6) Apgādā nespējneekus. 7) Uz-

rauga skolu, kurā j a ccv c d mā'cibas pēc jaunās

programas." Tālāk uzskaititi peenākumi, kādi peekrīt rīci-

bas komitejai mežu un muižu zemes pārraudzībā. „12) Ja muiž-

neeki atlaistu kalpus un atstātu muižas neapstrādātas, tad kal-

peem ir jaeeņem tādu muižu zeme, ta jāapstrādā un jāpārval-

da, pee kam rīcibas komitejai šee centeeni jāpabalsta, jāva-

da un jāgādā par sēklu. 13) Ja administrācija uzbrūk pagasta
locekleem, peemēram, tos arestē, tad rīcibas komitejai, roku

rokās ar visu pagasta sabeedribu, tādi uzbrukumi jāatraida

un arestetee jāatsvabina. 14) Kamēr muižas nepeedalas pee

pagastu nastām un nodokleem, tā ka nodokli jāmaksā tikai

zemneekeem, tad nemaksāt muižneekeem rentes nedz citus

*) Kalpi — „desmitdalcilveki".
**) P. Stučka, 1905. gads Latvijā.
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nodokļus, kā ritteršaftes, desetiņu un kreditu naudas, baznicas

nodevas, seeciņus v. c; neatzīt muižneeka kārtas preekšro-

cibas, kā zvejas un medību teesibas; rentes sakari starp zem-

neekeem un saimneekeem nokārtojami ar rīcibas komitejas

vidutajibu." Peecpadsmitais punkts noteic, ka „rīcibas komite-

jai jāgādā par pagasta pašaizsardzibu, it īpaši pret administrā-

ciju (protams, carisko un baronisko) un huļiganeem (zagļeem,

laupitajeem v. t. t.)."
Kur vecās varas un baronu aģenti mēģināja pretotees vaj

negribēja padotees, tur tika peeleetoti spaidi. Notika bruņo-
tas sadursmes, pat veselas kaujas, kā Leelvārdes, Tukuma

v. c. kaujas.
Uz laukeem revolūcija aizgāja daudz tāļak, nekā pilsētā.

Lūk, kā b. Stučka raksturo pilsētu un lauku revolūciju Lat-

vijā: „Divdabiba (duālisms) lauku un pilsētu revolūcijā Latvi-

jā tagad veegli saprotama, jo mūsu preekšā ir b. Ļeņina kla-

siskee paskaidrojumi par starpibu starp lauku (zemneeku) un

pilsētu buržujiskām revolūcijām. Pirmā (lauku) stāda sev par

mērķi maksimalprogramu, pilnigi iznīcināt zemes leelīpašĻi-

mu, ja ne vispār privātīpašuma teesibu uz zemi. Otrā —

pilsētā, apmeerinas ar minimalpolitiskām prasibām. Atgādina-

simees, kā tās leetās norisinājās Latvijā 1905. g. Revolūcija
eesākās pilsētās no proletariāta vidus un zem viņa hegemoni-
jas. Uz laukeem ta pārgāja ari zem proletariāta hegemonijas,
bet ne uzreiz. Februārī eesākās mazo rentneeku kustiba Ri-

gas apkārtnē, tad nāca pavasarī atsevišķu muižu kalpu streiki

un zemneeku petīciju kampaņa, maijā baznicu demonstrācijas,

jūlijā leelee lauku streiki ar saimneeku peedališanos demon-

strācijās, kas pāreet partizāņu cīņā. Jau oktobrī-novembrī no-

dibinās lauku varas eestādes, kas izdzen baronus no muižām

un pāreet bruņotā sacelšanā. Tai ir pat sava „centralvara" —

zemneeku kongress un birojs. Un pilsētu proletariāts? Tai»

tikai oktobrī sāk organizetees arodbeedribās un decembri

spreež par pilsētas varas eestādēm. Kreevijā, atminat, leeta

bija citāda: papreekšu pilsētu revolūcija nogāja līdz strādnee-

ku padomēm un bruņotai sacelšanai 1905. g. un tikai 1906. g.,

jau par vēlu, uzleesmoja lauku revolūcija."
Skolas revolūcija ir daļa no vispārējās revolūcijas, un ja

Latvijā 1905. gadā skolas revolūcija aizgāja tāļak nekā citur

Kreevijā, tad tas vedams sakarā ar vispārēļeem revolūcijas
sasneegumeem Latvijā.

Pirmās un tāpēc ari mērenākās prasibas skolas un izglī-
tibas laukā izskan pagastu, t. i. zemneeku peticijās. Bet ar

laiku ari te sāk skanēt skarbāki toņi. Peticijās prasa: 1) vis-

pārēju, obligatorisku, bezmaksas tautskolu; 2) tautskolas pro-

gramas saskaņošanu ar augstāka tipa skolu programām:
3) tautskolotāju atsvabināšanu no preekšneecibas aizbildnee-

cibas; dažās peticijās teek prasita tautskolu direktoru un
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inspektoru atcelšana un šo institūtu iznīcinā-

šana, nododot tautskolu pašvaldibas eestāžu pārziņā; 4) taut-

skolotāja materielā stāvokļa uzlabošanu; 5) grozīt tautskolas

programu (kā grozit, tas sīkāk nav teikts); 6) ticibas mā-

cibas izslēgšanu iz tautskolas prog rāmas;

7) mācibu pasneegšanu mātes valodā, atstājot kreev-

valodu kā atsevišķu preekšmetu.

Daži pagasti un beedribas prasija skolotāju izglītibas lī-

meņa pacelšanu. Tā Veetalvas pagasta peticijā prasits, ' lai

skolotāju zeminaros pasneegtu latveešu valodu un literatūru

un lai šo preekšmetu pasneegšana tiktu nostādita peenācīgā

augstumā. Visu latveešu beedribu peticijā bez tam bija vēl

sekoši jauni punkti: 1) eeslēgt programā politekonomiju un

likumzinašanu; 2) pavairot skolu skaitu, sevišķi Rigā, lai vi-

seem skolas gados esošeem bērneem būtu skola peeejama,

pee kam trūcigo vecāku bērni jāapgādā uz sabeedribas rē-

ķina; 3) paplašināt skolotāju zeminaru programu un paaugsti-
nāt skolotāju izglītibas cenzu.

«Pēterburgas avizes" drukāja peticiju tekstus; šad, tad

parādijās raksti par skolu vispārējo stāvokli. Kādā rakstā

teikts, ka skolas stāvoklis uzlabosees veenigi ar līdzšinējās
bezteesibu eekārtas sagraušanu, ftādā citā eevadrakstā rak-

sturoti Marksa uzskati par arodneecisko izglītibu.

Saprotams, ka tautskolotāji nevarēja palikt ārpus kusti-

bas. Vasarā, kustībai paplašinotees, mēs redzam skolotājus

gan demonstrantu, gan streikotāju rindās. Veens, otrs skolo-

tājs sāk spēlēt izcilus lomu savā apvidū, kā orators. Tādeem

skolotajeem vecās eekārtas stutes peeleek etiķeti «sarkanais".

Skolotāju vecākā paaudze tomēr revolūcijas pirmā po-

smā paleek pilnīgi neitrāla un atturiga-. Totees „jaunee" sko-

lotāji ātri veen evolucionēja uz kreiso pusi, un rudenī gandrīz
ikkatrā 'pagastā rīcibas komiteju aktivā mēs redzam skolo-

tājus.

Der minēt te ari zeminaristu streiku 1905. gada februārī.

Latvijā pirms 1905. g. pastāvēja 2 skolotāju zeminari:

veens Valmeerā, otrs Kuldigā. Zeminari bija slēgtas mācibas

eestādes. Viņu uzdevums bij gatavot rusifikatorus latveešu

tautskolai. Tāpēc šinīs zeminaros labprāt uzņēma ari kreevus

no kaimiņguberņām. Pareizticigeem pee uzņemšanas bija

preekšroka: tos uzņēma pirmos uz kroņa rēķina, teem eksā-

menos peedeva veenu, otru nepareizu atbildi.

Sākot no pirmās deenas, zeminaristeem vajadzēja saruna-

tees savā starpā tikai kreeviski. Latveešu valodai, kā mācibas

preekšmetam, bij peešķirtas 2 stundas nedēļā. Ja ņemam vē-

rā, ka laukskolās, kur nākamee zeminaristi baudija savu

pirmizglītibu, latveešu valodu gandrīz pavisam nemācija, tad

nav ko brīnitees, ka pēdējā kursa zeminarists pārbaudes darbā
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latveešu valodā rakstīja šādā ortogrāfijā: „Tarassam Bulbam

bija jais<?eeš elles mohkas."

Par latveešu literatūras vēsturi nākamee tautskolotāji lat-

veešu valodas stundās nedabūja dzirdēt ne vārda. Ja kāds no

lektoreem sneedza kaut ko literaturvēsturisku, tad šīs druskas

allaž bija par pastorālo laikmetu. Kuldigas zeminarā, kā

izņēmums šinī ziņā, minams skolotājs Līcitis, kurš nebaidijās

latveešu valodas stundās lasit un iztirzāt pat Raiņa «Tālas

noskaņas zilā vakarā".

Zeminaristus centās stingri eeturet kreevu šovinisma un

patvaldibas ideju aplokā. Tādā virzeenā bija sastādīta zemi-

nara programa, tādā pat garā bija organizēta zeminara eek-

šejā eekārta un darba eedalijums. Vēstures gudribas zemina-

risti smēlās no Ilovajska un Beļarminova grāmatelēm; Ivano-

va učebņiks jau skaitijās breesmigi «kreiss". Puškinu un Ler-

montovu sneedza, kā kreevu patriotiskos dzejneekus. Literatū-

ras skolotāji jo Silti eeteica Gogoļa «HadpaHHHe Mecia m nepenncKK

c Apy3ia.Mii>- un Dostojevska niicaieaa», Ņekrasovu la-

sit bija atļauts tikai 4. kursa audzekņeem. Avīzes un žurnālus

zeminara seenās nedrīkstēja i redzēt. Veenigā lapa, ko zemi-

naristeem neleedza lasit, bija melnsimtneeciskais

BecTHHK». Latveešu literatūrā oficiāli atjautais kurss noslēdzās

ar Apsišu Jēkabu.

Starp zeminara skolotajeem un audzinatajeem vairums

bija aktivi melnsimtneeki, msifikatori, kuri savā bendes lomā

taisija karjeru. Leels procents starp viņeem bija garigi trulu,

aprobežotu cilvēku (vēstures skolotājs Karpovs, kreevvalo-

das skolotājs Tereščenko Kuldigā un Šako Valmeerā). Ilgga-

dējais Kuldigas zeminara direktors Strahovičs bija seksuālā

ziņā nenormāls, izvirtulis, pederasts. Viņš saveem audzekņeem
deva padomu labāk dzert un meitot, nekā lasit grāmatas. Stra-

hovičam bij labs ķēreens pee jauno zeminarištu apmuļķošanas.
Ikkatrā kursā tam bija savi mīluli un speegi. Tos tas aizveen

mēdza eesaukt pee sevis, paceenat ar medu un zafti, pastā-
stu pikantas anekdotes. Caur šeem favoriteem tad Strahovičs

izzināja visu, kas noteek zeminarā, kas noteek kopdzīvē (atse-

višķa māja Ventas malā, kur dzīvoja tee zeminaristi, kam neti-

ka peešķirtas stipendijas; kopdzīvē veenmēr bija svabadāks

režims un tur jumtā bij eerīkota gan legālu, gan nelegālu grā-
matu glabātuve). Leeli kreņķi Strahovičam bija, ja tas nevarē-

ja izdibināt, ko īsti domā un kāda virzeenā cilvēks ir veens

vaj otrs zeminarists. Tā par kādu audzēkni Str. neapmeerina-
ti izsaucees: «Ckphthhb! Konati b Boay npaaeT...» Bet kad direk-

toram izdevās «sagūstīt" kādu «dumpineeku", tad viņa apaļā
seja, ar leelo kārpu līdzās degunam, starot staroja: «

LiyAaK' Th

7iyMaji, hto a ne y3iiaio?..»

Un tomēr šim okšķerim daudz kas palika, nezināms. Ze-

minaristus nelaida uz izrīkojumeem, teem bija noleegta jeb-
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kura satikšanās ar sabeedribu. Zeminaristi varēja parāditees
uz eelas tikai līdz pulkstens 6 vakarā. Zeminaristu vēstules

cenzēja, plēsa vaļā. „Aizdomigos" uzraudzīja gan audzinātāji
(Hac*aBHHKH)

>
gan direktora favoriti-speegi. Un tomēr „dumpi-

bas" gars zeminarā bija un palika neizskausts.

Vispirms jau zeminaristi neapmeerinajās ar tām druskām,
ko bija spējigi sneegt zeminara skolotāji un ko atļāva zemi-

nara programa, Zeminaristi lasija aizleegtās mācibas grāma-

tas (učebņikus), mācijās svešvalodas (vācu, franču, latiņu); da-

ži, jau zeminarā būdami, sāka gatavotees uz ģimnāzijas gala

eksāmenu, lai vēlāk eestātos augstskolā. Kreevvalodas un lite-

ratūras skolotājs, neleela auguma vīrelis, kā dzelts atlēca no

audzēkņa, kad tas teica, ka esot lasījis Beļinska vēstuli Go-

goļam. Kad kreevvalodas stundā (yP OK BHpaaHTejißHoro htchhh) vai-

rāki zeminaristi, eepreekš sarunajušees, nodeklamēja Ļermon-
tova «npoman, HeMßiTaa Pocchh», ŅekraSOVa «TpoiiKa» mi BH

>

jjeßiļbi ,jho6bh, cßoeoflu, MHpa?» ._ skolotājs bez maz dabūja treeku,
un šīs deklamēšanas dēļ notika pedagoģiskās padomes ārkār-

tēja sēde, kurā spreeda, ko darit ar „dumpigajeem" zeminari-

steem.

Otrkārt, Kuldigas zeminarā, sākot no 90-teem gadeem, pa-

stāvēja nelegāls pulciņš, kuram veenmēr bija sakari ar Lee-

pajas un Rigas z.-d. organizācijām. Pulciņam bija sava deez-

gan prāva bibliotēka, kura sastāvēja gan no radikālām, gan

no tīri marksistiska satura brošūrām un grāmatām, gan ari

no zocialdemokratiskeem ilegalajeem izdevumeem. Dažas bro-

šūras bija rokrakstā. Tā. es atceros Baha brošūru, kura bija
norakstita, tāpat Veidenbauma dzejas. 1902.—1905. g. g. pul-
ciņš saņēma dažus prāvus literatūras sūti jumus no Rigas;
1904. g. beigās saņēmām leelaku sūtijumu caur b. Gavēni. Pul-

ciņa beedri un līdzjutēji kārtigi abonēja proģresivās avizes un

žurnālus, kā kreevu, tā latveešu valodā. Tāpat tika deezgan
regulāri sekots jaunām grāmatām visās nozarēs.*)

Tādi paši ilegali pulciņi nodibinājās un pastāvēja ari Ri-
gas, vēlākā Valmeeras, zeminarā, kur ilegalais pulciņš sevišķi
rosigi darbojees pēdējos pirmskara gados. Neskatotees uz ru-

sifikatoru pūlēm un teeksmēm, deezgan leela daļa zeminaristu

auga_ un attīstijās pavisam citā virzeenā, nekā to gribēja un

centās panākt „nastavņiki". Protams, ka netrūka ari tādu ek-

semplāru, kurus uzskatot veen jau direktora sirds preekā dre-

bēja. Tee smuki ģērbās, amizējās ar jaunkundzēm, nelasija

*) Par Kuldigas zeminaristu pulciņu skat. b. Dermaņa un jo sevišķi
•b. Gavēņa atmiņas L. K. P. vēstures komisijas izdevumā „Strādneeku šķiras

partijas sākotne", 64.-66., 400.—403. lpp.
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kaitīgas grāmatas, fantazēja par labu karjeru...*) Tāds, pee-

mēram, bija gandrīz viss izlaiduma kurss 1905. gadā, kurš ne-

peedalijās streikā. Tomēr padarīt visus zeminaristus par mei-

totajeem un apolitiskeem karjeristeem nebija eespējams.
Deviņsimtos gados jau pirms revolūcijas gandrīz katru

gadu Kuldigas zeminarā gadijās pa tracim. Tā 1902. gadā
zeemsvētku izrīkojumā zeminarā noteek skandāls: pēc valsts
himnas nodzeedašanas zalē sāk vilkt «Deevs, svētī Latviju..."
Te jāaizrāda, ka zeminaristi nebūt nebij tik nacionalistiski no-

skaņoti,, kā tas var izliktees, spreežot pēc meldiņa. Leeta ta,
ka toreiz zeminaristi bija sekojuši „peeaugušo" padomam, kā-

dam tautiskam studentam un veetejās rentejas eerednim. Otrā

deenā pēc izrīkojuma zeminara okšķeri izdarija kratišanas, at-

rada dažas nelegālas un legālas, bet „aizleegtas" grāmatas un

brošūras; izslēdza vairākus audzēkņus. t

Vēlāk uz Kuldigu atbrauca mācibas apgabala inspektors
Zajončkovskis un, strostēdams zeminaristus, turēja patriotisku

runu, kurā teica, ka neesot un nebūšot nekad ne Čuvašijas,
ne Latvijas, kaut gan tādas tautibas esot. Rusifikators bija

maldijees, domādams, ka zeminarā eeperinajees «latviskais
patriotisms". Gadu vēlāk Zajončkovskim atkal bija jābrauc \ļz

Kuldigu: zeminarā bija saņemts leelaks transports ilegalās li-

teratūras, un daži lasitaji bija eegāzušees. Zajončkovskis ce-

rēja izķert „vainigos", bet tas viņam neizdevās... Zeminarā bi-

ja eeperinajušees nevis latviskā nacionālisma, bet internacionā-

lā zocialisma baciļi.
1905. gada janvāra notikumi saviļņoja ari zeminaristus.

Kad drīz pēc tam viscaur Kreevijā eesākās mācibas eestāžu

nemeeri (zeminaros, mērneecibas skolās), tad ari kuldidzneeki

nolēma «streikot". Šis streiks gan bija vāji organizēts, bet tas

tomēr leeliski uztrauca netikai meetpilsonisko Kuldigu, bet ari

visu Rigas mācibas apgabalu.
Kuldidzneeki eepreekš sarakstijās ar Valmeeras un Jur-

jevas zeminaristeem, jo bija nodomāts uzsākt streiku visos

trijos Baltijas guberņu zeminaros. Ja tas būtu izdevees, bez

šaubām, panākumi būtu citādi. Bet jurjeveeši uz kuldidzneeku

vēstuli pavisam neatbildēja. Valmeeras zeminaristi vilcinājās
ar noteiktu atbildi, pareģodami leelus upurus (izslēgšanu, sti-

pendiju noņemšanu v. t. t.), tāpēc Kuldigas zeminars uzsāka

streiku veens pats uz savu roku. Streiks ilga veselas 10 dee-

nas. Pa šo laiku Strahovičs ar saveeirf rokaspuišeem un fa-

voriteem paguva apstrādāt zeminaristu vairumu tiktāl, ka

varēja cerēt uz streika likvidēšanu. Tad sasauca visu zēmina-

*) Jādomā, ka šāda tipa „bijušee" zeminaristi 1929. g. vasarā, sa-

pulcejušees Kuldigā, sērigi peeminejuši zeminaristu gadus un zeminara
baznicā noturējuši dvēseles aizlūgumu par... Strahoviču... („Izglītibas Mi-

nistrijas Mēnešraksts", 1930. g.
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ristu sapulci, kur solijās paziņot mācibas apgabala valdes at-

bildi uz eesneegtām prasibām. Kad zeminaristi eeradās zemi-

nara ēkā, teem pavēlēja izveetotees pa klasēm, ko zeminari-

stu vairums ari izpildija. Tūliņ pee katras klases durvīm no-

stājās audzinātāji īstu ceetumsargu lomā: neveenu vairs ārā

nelaida. Sākās nopratināšana, kuru izdarija pops Avrorovs. Iz-

sauca pa veenam un kategoriski noprasija, vaj vēl domājot

streikot, pee kam peedraudeja ar izslēgšanu, patēloja, ka ve-

cāki būšot apbēdināti, kad dēls eeradišotees mājā „izsveests".
kā neleetis; „ceetsirdigakeem" peedraudeja pat ar žandarmē-

riju — un vairums atteicās streiku turpināt. Netrūka ari node-

vēju, jo, kolīdz kāds bailigi atbildēja ar „nestreikošu", tūliņ

pops peebilda: „Izdodi vainigos uzsācējus, un tevi neķers
nekāds sods."

16 zeminaristus izslēdza, dažeem atņēma stipendijas, un

„kārtiba" zeminarā atkal bija atjaunota... līdz 1905. g. rudenim,

kad streiks uzleesmoja no jauna un zeminaru nācās slēgt, jo

„uzticigi" palika tikai kādi 12 gļēvuli un karjeristi.

Februāra streika prasibas bija loti mērenas, un Straho-

vičs, izlasijis tās, palika neapmeerinats tikai ar pēdējo punk-
tu: „Kamēr mūsu prasibas nebūs izpilditas, mēs mācibas pār-

traucam." Vecim nepatika skandāls, jo tagad visi zinās, ka ze-

minarā atkal „dumpis", tas var kaitēt ari viņa karjerai. Veete-

jā policija bija kājās; bija saorganizēti jau huligānu bari ze-

minaristu sišanai. Bet zeminaristi eelu gājeenus nerīkoja, tee

aprobežojās ar sapulcēm ārpus pilsētas mežā un zeminara ēkā.

Slaktiņš nenotika.

Prasibas visas bija tīri pedagoģiskas; politika tikai maz-

leet bija aizķerta eevadā. Te sneedzam lasitajeem ze-

minaristu prasibas:

1) Atcelt pārcelšanas eksāmenus; 2) atļaut lasit visas grā-

matas, avizes un žurnālus; 3) papildināt zeminara bibliotēku

ar jaunākām grāmatām beletristikā un zinātnē; 4) paplašināt

programu: a) eevest vācu valodu; b) sneegt elementus iz me-

dicīnas un skolas higiēnas; c) pasneegt biškopību, dārzkopibu;
d) pavairot latveešu valodas stundu skaitu; c) izmest noveco-

jušās mācibas grāmatas vēsturē; 5) kaut veenu reizi pa 4 ga-
deem sarīkot ekskursiju uz eevērojamakām veetām Kreevi-

ja; 6) atļaut audzekņeem izskaidrotees ar skolotajeem konfliktu

gadījumos (pret zeminarā peeleetoto gorodovoja principu *Ta'

ronu, h He^nymaTi»>) ; 7) neizslēgt un nepeeleetot citas represijas
bez peeradijumeem; 8) visus audzēkņu apvainojumus izspreest
ped. padomē, apvainoto klātbūtnē; 9) neaizkavēt zeminaristu
satiksmi ar sabeedribu (atļaut apmeklēt teātrus, koncertus,

lekcijas, sapulces, dot teešibas pašeem zeminaristeem peedali-
tees tanīs); 10) pagarināt vakara brīvlaiku līdz deviņeem
vakara.
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Padomju skolas jaunatne, vaj tu vari eedorriatees. kāds

režims valdīja to laiku skolotāju zeminarā, ja šādas prasibas
tika uzstāditas, kā revolucionāras un ja viņu eekarošanai bija

japeeleeto streiks?

Tāda eekārta nebija izņēmums. Tādi pat bija ari citi Bal-

tijas,/ guberņu zeminari, un viņu direktori un audzinātāji cen-

tās pēc Strahoviča laureefh, jo Strahovičs skaitijās kā preekš-

zīmīgākais zeminara direktors visā Rigas mācibas apgabalā.
1905. g. februāra streiks viņa godam mazleet kantes drāza,

bet, kā redzējām, viņš toreiz no ķibeles tika ārā, un pēc 1905.

gada viņš teek sūtits uz Valmeeras zeminaru eevest kārtibu.

bet vēlāk, pasaules kara preekšvakarā, to redzam Tērbatas

skolotāju institūta direktora lomā. 1917. g. revolūcijas laikā

tas dabūja galu.
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2. nodaļa.

Tautskolotāju kongress. Jaunā programa.

Latveešu tautskolotāju kongress sanāca Ri&ā'£l9os. gadā.

Kongresu sagatavoja 1905. g. pavasari noorganizētā nelegā-
lā skolotajā z.-d. organizācija. Kongresā peedalijās ap 1.000

dalibneeku: bija neveen latveeši,, bet ari ebreju un kreevu

skolotāji. Daži no teem, peem. Zeļenko, bij eevēleti kongresa
prezidijā. Kaut gan skolotāju masa līdz 1905. gadam bija

pilnigi atrauta no politiskām kustibām un tāpēc politiskā zi-

ņā bezveidiga, tomēr revolūcijas gaita aizrāva ari skolotā-

jus un mācija tos izprast notikumu nozīmi. Paklausisimees,
kā kongresu apraksta ilegalā „Cīņa":

„Leelee revolucionareē notikumi bij tas dzinēja spēks,
kas savāca tikdaudz skolotāju Rigā. Tee paši notikumi

speeda kongresa dalibneekus mazāk nodarbotees ar sīkeem

jautajumeem, to teesu apspreest vispārējus jautājumus, sko-

lotāju atteecibu pret politiskām partijām, pret skolu valdi,

pret baznicu v. c.

Zocialdemokratija bija tas spēks, kas

daudzos svarigos jautājumos deva noteik-

tu virzeenu, kas peešķīra kongresam spa-

ru, dzīvibu urr dziļu idejas saturu.

Atzīmēsim svarigakās no šīm rezolūcijām. Pārrunājot

skolotāju atteecibu pret politiskām partijām, tika gandrīz

veenbalsigl peeņemta rezolūcija, kurā izsacita peekrišana
zocialdemokratiskās strādneeku partijas mērkeem un gata-

viba pabalstit zocialdemokratijas
#
revolucionāro cīņu. Jau-

tājumā par reliģijas mācišanu, kongress atzina, ka reliģija

nav saskaņojama ar zinātni un tālab pilnigi izslēdzama no

skolu programas. Kāda cita rezolūcija nosaka, ka tautsko-

las uzdevums attīstit skolēnus tādā virzeenā, lai tee skolā

sāktu apzinatees savas šķiras intereses.

Pārrunājot tautskolu programu, kongress nolē-

ma ignorēt visas līdzšinējās no inspekto-
reem dotās programas un mācit pēc glu-

ži jaunas. Cik radikālu virzeenu eeņēma kongress pro-

gramas jautājumos, tas sevišķi spilgti atspoguļojās vēstures

programas apspreešanā. Tika runāts, ka tautskolā jāmāca

iz vēstures leelee vēsturiskee momenti, peem., Francijas leelā
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revolūcija un notikumi jāaplūko no materiālistiska vēstures

uzskata.

Debatēs nāca redzams, ka tautskolai visceeša-

kais sakars ar vispārējo Kreevijas, valsts

formu un veetejo pašvaldibu formām. Ši-

nīs jautājumos kongresa rezolūcijas nosaka, ka: 1) tautskola

varēs attīstitees tikai tad, kad Kreevijā būs nodibinajusēs

demokrātiska valsts kārtiba; 2) vajadzigs bez kavē-

šanās reformēt veetejās pašvaldibas uz vispārējās, veenlī-

dzigas, teešas un aizklātas vēlēšanas pamateem; 3) visu sko-

lotāju peenākums ir boikotēt līdzšinējo skolu admi-

nistrāciju un skolas pāraudzināšanu uz-

ticēt sabeedribai."

Atstāstidama kongresa lēmumus, „Cīņa" kritiski rakstu-

ro ari pašu skolotāju masu: ~Mūsu tautskolotājs nospeests,

ilgus gadus spaidits, jūtās kongresā itkā atjaunotā pasaulē

un bez pretošanās lāva sevi aizrautees no runām, no zocial-

demokratiskām idejām. Bet šī pate aizraušanās un sajūsmi-
ba nodeva visgaišāko leecibu, ka tautskolotājos valda leela

eeskatu snenoteiktiba, ka tee ar labām runām ir

sasverami uz visām pusēm. Vaļa „tikai sajuta zocialde-,

mokratijas spēku un viņas ideālu pareizibu". „Daži balsoja

pret eeskateem" (Ķēniņš, Rozens, Mednis).

„...Kongress nodeva leecibu par latveešu tautskolotāju ve-

selīgu politisku virzeenu, par viņu ideālo cenšanos „pateesigi

kalpot strādneeku šķiras attīstībai". ~Nemitošā Kreevijas re-

volūcija turpinās pee skolotajeem savu revolucionarizešanas

darbu, un nākošais kongress jau dos daudz noskaidrotakus,

noteiktatus skolotāju politiskos eeskatus, kuri savā vairumā

būs zocialdemokratiski. Tautskolotāji ar savu pirmo kongre-
su stājušees uz pareiza ceļa — tuvotees apzinigā proletariāta
un zocialdemokratijas cīņai. Un eedami šinī virzeenā viņi vis-

labāk nodrošinās savas pedagoģiskās darbibas brīvibu un cil-

vēku teesibas, jo ti ka i apzinīgam proletariātam un līdz ar

to zocialdemokratijai ir interese aizstāvēt neaprobežotu, brī-

vu tautskolu, kurā varētu tikt likts pamats proletareešu
bērnu brīvai garigai attīstībai. Skola, kura ees roku rokā ar

apzinigo proletariātu un zocialdemokratiju, var eevērojami
sekmēt strādneeku šķiras apziņas izkopšanu. Visu to eevē-

rojot, mēs sneedzam roku teem tautskolotajeem,. kuri jau dar-

bojas kā partijas beedri, un teem, kuri zimpatizē mūsu

cīņas mērķeem. Mēs teem uzsaucam: „Uz preekšu darbā —

par proletariāta nākotni! Darbā — tik skolas telpās, kā ari

ārpus tās, pašā sabeedribā."

Kongresā izvēlēja biroju. Tanī bija kā z.-d., tā ari bez-

partejiskee, kuri pēc saveem politiskeem eeskateem bija la-

bejee kadeti. Tomēr apstākli bij tādi, ka birojs rīkojās kon-
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gresa rezolūciju garā un virzeenā, t. i. zocialdemokratiski.

Biroja pirmee rīkojumi bija boikota izsludināšana Rigas Lat-

veešu beedribai (Māmuļai): JEevērojot Rigas Latveešu bee-

dribas kaitigo virzeenu preekš tautas dzīves attīstī-

bas... — birojs nolemj b o i k ot c t Rigas Latveešu beedribu,

kāpēc tas uzaicina visus tautskolotājus pārtraukt jeb-
kādus sakarus ar minēto beedribu, nepabalstit vi-

ņas nodaļas un turpmākos centeenus." Birojs lika preekšā
viseem skolotajeem izpildīt kongresa lēmumus. Birojs spēra

pirmos soļus skolotāju kursu un lekcjjju organizēšanā, uzsākot

lekciju ciklu par zocialismu preekš Rigas skolotajeem.

Bet drīz veen šī rosigā darbība tika pārtraukta, jo uz-

nāca reakcija. Birojs izira, un skolotāju masa paliktu bez jeb-
kādas vadības, ja nebūtu jau agrāk, 1905. g. pavasarī un jo

sevišķi kongresa laikā, likti pamati nelegālai skolotāju z.-d.

organizācijai. Par šīs organizācijas darbību un nozīmi mums

būs runa turpmāk, bet tagad pakavesimees pee veena svarī-

ga 1905. g. revolūcijas dokumenta — pee jaunās taut-

skolu programas.

1905. gada aprīlī iznāca brošūra „Mūsu tautskola". Bro-

šūras vispārējā daļā atkārtotas tās pašas tēzes, kuras citē-

jām jau sākumā. Brošūras autori — Rigas skolotāji z.-d.; kā

līdzautors peedalijees Jānis .Asars. Mūs še interesē „Mūsu
tautskolas" programas dala. Pee tās tad ari pakavesimees
sīkāk.

Brošūrā formulēti tautskolas mērķi un uzdevumi:

1. Tautskolas mērķis — attīstit tautā un

jo sevišķi plašajos.darblaužu slāņos šķiras

apziņu.

2. Skolas uzdevums — dot tautai daudz

vairāk, nekā dod pastāvošā skola, tāpēc

tautskolas kursam jābūt sešgadejam un ti-

kai tur, kur aiz objektiveem apstākleem
nav eespējams eevest sešgadeju skolu, ja-
apmeerinas ar 4-gadeju kursu.

3. Tautskolā visi preekšmeti jāmāca sko-

lēnu mātes valodā.

4. Mācibu pasneegšanai jābūt praktiskai,
ta jāsaista ar dzīvi, lai skolā eegūtās zi-

nāšanas dzīvē nestu jo vairāk augļu.

Tāļak brošūra sneedz deezgan plašu programas uzmetu-

mu visos preekšmetos. Programas aūtori aizrāda ari uz tām

metodēm, kādas peeleetojamas tautskolā. Tā runājot par lat-

veešu valodu, brošūras autori eeteic valodu māčit nevis pēc
burtošanas, bet pēc skaņošanas metodes, kura tolaik bija pro-
gresivaka metode, jo par veselu vārdu metodi pat progresi-
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(

vakee skolotāji neka nezināja.*) Prograraa uzsver, ka bērni

skolā jaeepazīstina ar darišanu papireem, kādi nāk preekšā

dzīvē un tirdzneecibas uzņēmumos. Par lasāmgrāmatu

teikts, ka tai jābūt vidus punktam, ap kuru saistās

visi pasneedzamee preekšmeti. Lasāmgrāmatā
jābūt veelai, kura spilgti „attēlo dzīvi, dabu, vēsturi, ģeogrā-

fiju un sabeedrisko dzīvi". Lasāmgrāmatā jaeeveeto tādu cil-

vēku biogrāfijas, kuri dzīvē bijuši izturigi, ener-

ģiski un atdevuši sevi cīņai par augsta-

keem sabeedriskeem idealeem.

Tāda lasāmgrāmata, kādu prasa jaunā programa, būtu

pilnigs pretstats tolaiku lasāmgrāmatām (Kaudziša, Abula

v. c). Toreizējos apstākļos ta bij radikāla prasiba.

Tagad dažus izvilkumus iz dabas zinātņu pro-

gramas. Pirmām mācibas gadam, starp citu, minēti šādi te-

mati: Sarunas par elpošanu, par baribas uzņemšanu un sa-

gremošanu, par gaisu, par ūdeni un viņa pārvērtībām, par

zemi. Jāved sarunas par to, kā un no kureenes eegūst

stiklu, spalvas, petroleju, cukuru, sveces, māla traukus, zee-

pes, grāmatas v. t. t.

Otrā mācibas gadā jaizeet dzivneeku valsts, sākot ar cil-

vēku un beidzot ar zemakeem un veenkāršeem dzīvneekeem.

Programā pastrīpots, ka jāuzsver bioloģiskais princips (no ka

atkarājas dzīvneeka ķermeņa uzbūve, viņa dzīvesveids?) un

nav jādzenas pēc dažādo pazīmju eekalšanas. Ne aprakstit,
bet izpētit, izzināt. Runājot par cilvēku, jasneedz galvenās

pamatzināšanās no higiēnas.

Trešā mācibas gadā jaizeet botānikas kurss pēc tāda paša

principa, kā dzīvneeku valsts.

Ceturtā" mācibas gadā skolēni jaeepazīstina ar eegūstošo

un apstrādājošo rūpneecibu (lauksaimneeciba, naftas un ogļu

eegūšana, vērpšana, aušana, krāsošana, papira izgatavošana).
Šāda kursa nepeeceešamiba motivēta ar to, ka tautai jādod
kaut viselementārākais jēdzeens par dažādām rūpneecibas no-

zarēm, jo rūpneeciba aug un attīstās.

Peektam un sestam mācibas gadam domāts zistematisks

fizikas un ķimijas kurss.

Dabas zinibu programā uzsvērts princips — saistit mā-

cibu ar darba dzīvi. Daži temati šinī virzeenā uzmesti pilnigi

pareizi. Tāpat uz jauneem pamateem sastāditas dzeedašanas

un zīmēšanas programas.

*) Kaut gan šī metode nemaz nav tik jauna, kā dažs labs domā. Skat.

interesantu Zvjaginceva grāmatu „AMepHK3HCKHH Mēroji. rpaMOTe",
«CoßeTCKafl jiepesua".
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Kreevvaloda paleek kā mācibas preekšmets. To sāk mā-

cit,, kad skolēns jau labi peesavinajees mātes valodu.

Jo interesants ir vēstures un citu sabeedrisko zinibu pro
:

gramas uzmetums. Te sneegsim plašāku izrakstu iz jaunās

programas:

„V ēstu re. Ši eevērojamā preekšmeta uzdevums ir tas,

dot saprast kā cēlusēs tagadējā materielā un garigā kultūras

dzīve un visa tagadējā sabeedriskā kārtiba. Tā ka ta prasa

deezgan daudz nopeetnās domāšanas, tad derētu to sākt tika?

apm. no trešā gada, kur ta būtu kā dabigs peeslēgums 2. gada

dabas mācibas kursam. Trešā gadā vēsture aprobežotos ar1

to, kas visveeglak saprotams, ar materielās kultū-

ras vēsturi. Mūsu dzīve ir daudz citādāka, nekā
*

mežoņu

dzīve; bet veegli peerādit no pagātnes atleekām, ka ari mūsu

un vispār visu kultūras tautu senči reiz bijuši mežo-

ņi; tad kādejadi nu ir pārvērtusees tautu
| ārējā dzīve, līdz

ta sasneeguse tagadējo veidu? Kāds ir tas cels no mežoņu

višveenkāršakeem akmeņu rīkeem līdz mūsu metaliskeem

eeročeem, instrumenteem un mašinām, no alas un būdiņas līdz

milzu būvēm, no zvēru ādas līdz smalkeem audumeem.

Tas būtu materiālās kultūras vēstures saturs.

Ceturtā gadā sekotu kā turpinājums sakra tiec ciskā

vēsture. Tas būtu apskats par to, kā attīstijusēs ražošana

no vissenakeem laikeem un kādos saimneeciskos sakaros cil-

vēki katrā laikā stāvējuši, dalidamees atsevišķās šķirās.

Peekto un sesto gadu aizņem sabeedriskā vēstu-

re. Ta stāsta, kā cilvēki izturejušees pret dzīves pār-

maiņām, kā tee karojuši par savām vajadzibām. Ta stāsta

par šķiru cīņām un sabeedriskām pārvērtibām, īpaši jaunāko

laiku revolūcijām. Kurss beidzas ar Kreevijas sabeedrisko

vēsturi.

Kā redzams, šī vēstures māciba pilnigi atšķirtos no līdz

šim parastās. Parasti vēsturi māca pēc atsevišķām tautām un

māca peeturotees pee personām, atsevišķeem valdneekeem,

kara vadoņeem v. c. „leeleem vīreem". Pašus politiskos no-

tikumus veenkārši apraksta, tā ka tee leekas pilnigi nejauši

un visa vēsture nekas cits, kā neskaitāmu karu un valdneeku

virkne. Tādu vēstures mācibu peekopa valdošās šķiras, lai

eepotetu un uzturētu tautā ceenibu pret atsevišķām valdošām

personām, itkā visas dzīves lēmējām un vēstures „taisitajām".
Šee uzskati ir maldigi un tautas apziņai kaitigi. Viņi neveen

neizskaidro, kā tagadejee apstākli cēlušees līdz ar visām ku-

stībām, bet vēl apgrūtina tagadnes saprašanu. Kas zina tikai

valdneeku vārdus un gadus, nezina vēl neka no pateesās vē-

stures, jo nevar ne eedomatees, kāds īsti bijis katrs pagātnes

laikmets. Bet kas ari nezinātu neveena valdneeka vārdu,

varētu tomēr pēc mūsu programas pārredzēt visu cilvēces

attīstibas gājeenu un saprazdams, kāpēc viss tas tapis tā,
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kā ir tagad, un ne citadĶ tas varēs daudz maz spreest ari par

to, k.urp ees nākotnes attīstiba un kā pēc tam vispareizāk
vadit savus centeenus. Zināms, daudzi valdneeku vārdi, kari

v. c. notikumi ir loti pazīstami; tos minēs vēl turpmāk un iz-

leetos ja ne citādi, tad kā verstes stabus vēsturē. Tāpēc
viņi gan jazin izglītotam cilvēkam un mūsu vēsturē jaeepin

kā ilustrācijas. Tikai tā veen viņi, kā ari izgudrotāji, prāt-
neeki, praveeši, zinātņu vīri un mākslineeki taps saprotami,
kā atsevišķas figūras leelajā saimneeciskās un sabeedriskās

dzīves gleznā."

Šinī programā pārak izcelts kultūrvēsturiskais un samērā

ar to maz izcelts šķiru moments. Ja ņem vērā, ka šķiru cīņas

epizodes programā nāk preekšā tikai peektā un sestā mācibas

gadā (ceturtā gadā tikai pa daļai), tad var iznākt tā, ka sko-

lēns, četrus gadus*) mācijees, beigs skolu un neka nezinās

par šķiru cīņu. Praksē tāda programā varētu novest pee ta,

ka skolas seenās neatbalsotos sabeedrisko grupu un šķiru sa-

dursmes un cīņas. Tas ir aplams uzskats, ka skolā eepreekš
jāizpēta, kā cilvēce nonākuse no paleolita līdz elektribas laik-

metam, un tad tikai drīkst runāt par revolūcijām. Manā taut-

skolotāja praksē 1906. gadā man nāca preekšā vairāki gadi-
jeeni, kad trešās un pat otrās zeemas skolēni daudz ak-

ti va k uzņēma sarunas par to, kas notika un

norisinājās mūsu tuvākā apkārtnē (sodekspe-
diciju zvēribas, meža brāļu darbiba, pilsētas strādneeku strei-

ki), nekā pārrunas par izlasito iz Jessena „Kulturas vēstures".
Ar leelu interesi bērni izmācijās no galvas Raiņa „Meera
līdzējus" (jo sevišķi pēc tam, kad es paskaidroju." ka vilku

vāciski sauc Volf,'— veetejo baronu ari sauca Volfu). Tur-

pretī Jessena „Kulturas vēsturi" lasija bez manāmas intereses.

Apskatāmā vēstures programā itkā baidās aizķert to, kas

pašreiz norisinās visu preekšā, analizēt notikumus, kuros visi

peedalas. Tas mums te jāsaka, nemaz nenoleedzot programas

pozitivo nozīmi.

Kā revolucionārs solis ir jāatzīmē reliģijas izmešana iz

skolas programas un ari no skolas. Jaunā programā pareizi
atzīmē, ka reliģija ir varas līdzeklis apspee-

de j v rokās. Reliģijas izmešana programā motivēta seko-

si: „Muižneekeem un eeredņeem ir interese, lai tautskolās ar

reliģijas palīdzibu eepotetu un uzturētu tautā paklausibu un

paceetibu. No pašas tautas puses ta būtu visbreesmigaka

akliba, kad veena dala, kura vēl turas pee šīm verdzibas at-

iēekām, gribētu tās uzspeest teem, kuri no tām jau atsvabina-

jušees. Mēs to pilnigi atzīstam: atdalot skolu no baznicas,

*•) Programas autori paši atzīst, ka pašreiz objektivee apstākļi esot tadi,
4a daudzās veetās jaapmeerinotees ar 4 gad. kursu.
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ceetīs gan „kārtiba", bet ta būs ta vecā kārtiba, kura

uzturēja pee varas nedaudzus uz visa leelā vairuma rēķina.
Un mēs to pilnig>atzīstam: atdalot skolu no baznicas cee-

tīs „tikumiba", tikai ta būs tikumiba, kuru valdošās šķiras

uzspeež tautai, lai nevis visa sabeedriba, bet lai tikai

viņas varētu pastāvēt pēc eespējas drošāk. Pateesā ti-

k v mJb a, t. i. tee noteikumi, kuri vajadzigi, lai visa sabeedri-

ba varētu pastāvēt un attīstitees, ta nemaz nav «m ā c a m a;

ta izaug līdz ar cilvēka raksturu, bet raksturu noteic kā ee-

dzimtas īpašibas, tā viss no cilvēka pārdzīvotais, sevišķi visi

dzīvi paraugi, kuri eerosina cilvēka gribu un dod tai noteiktu

virzeenu. Tāpēc uz raksturu un tikumisko apziņu darīs

eespaidu visa māciba tautskolā, zināms, taī mērā, cik ta būs

pārleecinoša, cik ta eerosinās cilvēka garu, būs saskaniga un

noteikta. Šaī darbā reliģija var tikai traucēt un strādāt pretī

tam, ko dod dabas mācibas, vēsture v. c. Tam pašam skolo-

tajam būtu neeespējama leeta mācit veenā stundā reliģiju,

otrā dabas mācibu."

Runājot par jaunās programas realizēšanu, programas au-

tori leek preekšā atlaist skolotājus, kas strādā „kā vagari,

administrācijas un garidzneecibas deenestā. Tādi nedrīkst il-

gāk ēst pagasta maizi. Pilsētas bērni lai neapmeklē skolotaju-

tumsoņu stundas, lai boikotē ari reliģijas
stundas." Ta ir skaidra un noteikta valoda. Jaunās pro-

gramas realizēšana — skolotāju un darba tautas uzdevums.

„Zinams, jauno programu izvest ir daudz grūtāki,
nekā veco. Maz būs tādu skolotāju, kuri izrādisees peetee-

koši sagatavoti, un vēl mazāk būs mācibas grāmatu, kuras kā

noderigas varēs leetot. Bet tas viss neka nepeerāda pret šo

programu un tās vērtigumu. Ja skolotāji nav sagatavoti, tad

teem jāsagatavojas, kā jau katram cilvēkam, daudz

jāmācas klāt un daudz japārmācas par jaunu, lai varēt

nākotnē pastāvēt un peepildit to, ko nā-

kamās deenas no mums prasīs. Cik vēl vairāk

tas zīmējas uz skolotajeem: teem visu mūžu nāksees mācitees,

lai tee arveen ceenigaki nestu savu • tautskolotāja vārdu un

būtu savas zemes sāls un pasaules gaišums. Un skolotā-

ji mācisees, sevišķi skolotāju jaunākā pa-
audze!"*)

Bet ar skolotāju entuziasmu veen talu netiksim. Galve-

nais spēks — darba' tautas iniciative. To pastrīpo
ari jaunā programā:

„Darba laiks ir atvērees — skolotajeem un tautai. Neķad
tautskolu neatjaunos skolotāji veen, ja aiz viņeem nestāvēs,

kā veens vīrs visa veetejā sabeedriba. Un mēs nešaubamees,
ka viņa to darīs. Vaj viss, kas tautskolās pārceests pagājušo

*) Pastrīpojami viscaur musu.
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gadu desmitos, vaj tas nebrēc uz debesīm? Vaj tautskola nav

tas tuvākais, kas munls peeaudzis pee sirds un uz ko mēs

skatamees ar lepnumu un ar ceribām? Bet līdzšinējā taut-

skolā mina mūsu sirdi ar kājām s\eši nejēgas, tur bendēja
mūsu bērnu garu! Dzīve prasija arveen vairāk un vairāk,
tautskola deva arveen mazāk un mazāk. Dzīve un tautskola

gāja katra savu ceļu un tautskola centās apslēpt dzīves patee-

sibu, lai uzbāztu tautai maisu galvā.
Pee tautskolas atjaunošanas viseem ir darbs un visvairāk

krīt svarā veikt šo, darbu labi ātriun pilnigi ne-

mantigajeem, 5 kal peem un fabriku strād-

neekeem. Saimneeku un pilsoņu dēli ne-

ceeš tik daudz no sliktas tautskolas, jo

tee parasti teek pee augstākas izglītibas;

turpretī kalpu un strādneeku bērneem ja-

peeteek tikai ar tautskolu. Kāda ta ir, tā-

da ir viņu izg 1 ī t«i'b a. Tāpēc var gan teikt, ka gan-

drīz labāk palikt bez tautskolas, nekā ļautees sakroplotees
vēl turpmāk tādā tautskolā, kā līdzšinējā. Lasit un rak-

stit prašana ir tikai līdzeklis uz izglītību,
kuru sekmīgi var leetot tikai tas, kas uz

to sagatavots, zina, ko un kā lasit un sa-

prot to, ko 1 asa. Ir peedzīvots, fca lasit nepratēji strād-

neeki ir eemācijušees lasit tikai no savas literatūras un tādēļ
tikuši pee īstākas izglītibas, nekā dažs labs/kas sen jau lasit

pratis. Tāpēc nav galvenā leeta, ka vispār pastāv tautskolas

un ka mūsu bērni, sāk tās apmeklēt, bet ka tanīs valda demo-

krātisks gars. Francijā māca, ka tautskolas nes tikai postu,

ja tās vada jezuīti, tā ka preekš tautas būtu daudz labāk, ja
tādu tautskolu nemaz nebūtu.

Bet īstas tautskolas var eerīkot un uz-

turēt visplašākās tautas aprindas — tās, kam

viņu visvairāk vajaga. Ja zemākās šķiras
to nedarīs, neveens cits viņām to nedos:

No viņām līdz šim ir atkarajusēs viņu nākotne, no viņām ta

atkarasees joprojām. Un ja mēs ņemsim tautskolu

atjaunošanu savā ziņā, tad jel to veenu

mācibu būs šis 1905. gads uz viseem lai -

keem mums eededzinajis sirdī: mūsu lik-

tenis stāv mūsu rokās!"

Mēs jau programu citēdami taisījām dažas peezīmes. Ne-

atkārtojot jau sacīto, dosim slēdzeenus.

Vispirms, kā pozitivi ir atzīmējami jau agrāk pastrīpotee
programas pamatprincipi. Otrkārt, atzīmējams

mēģinājums saistīt mācibas veelu ar dzī-

vi, ar darba dzīvi (šinī ziņā labāk izdevušās: valo-

das programā, dabas zinibu programā 1. un 4. gadam, sabee-

drisko zinātņu programā 4. gadam). Treškārt, programā uz-
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stāda skolotajeem uzdevumu — eedestit savos sko-

lēnos materiālistisku pasaulsuzskatu. Ce-

turtkārt, programā uzsver tādas lasamveejas nepeeceešamibu,

kura eerosinatu jauno paaudzi uz .cīņu par darblau-

žu idealeem. Peektkārt, no programas dveš cīnās ap-

ņēmība, revolucionārs patoss.

„Mūsu tautskolas" un viņas programas daļas nozīme bij

ļoti leela. Šī brošūra palīdzēja ārdit veco,

pārkreevoto tautskolu un eerosinaja sko-

lotājus uz veco pedagoģisko elku kritiku, uz nopeet-

nu jaunradišanas darb_u, uz pašizglītību.

Jaunās programas trūkumi būtu sekošee:

Vispirms, stingri ņemot, šī „programa" nav progra-

mā, bet sīkāks vaj paviršāks programas

šemas uzmetums. Veetām ta nav pat šema, un pro-

gramas veetā mums teek dotas dažas tēzes, uz kurām pama-

tojotees programas (atsevišķu preekšmetu programas) jāiz-
strādā un jāsastāda. Tas sakāms, peemēram, par sabeedrisko

zinātņu programu. Otrkārt, programā nav svabada no sava-

da duālisma: veetām ta iztur savu pamatprincipu — mācibas

veelas saskaņošanu ar dzīves praksi, veetām programas au-

tori krīt atkal atpakaļ agrākās preekšmetu zistemas gūstā, un

tad programā teek sastādīta, eevērojot veenigi paša preekš-
meta eekš cjo loģisko risinājumu. Tā tas ir ar daoas

zinību programu otram un trešam mācibas gadam, ar matemā-

tikas programu, kuru šeit aiz telpu trūkuma neatstāstām.

Tomēr šee trūkumi nemazina programas nozīmi. Nav

jāaizmirst, ka Padomju skola tikusi pee daudz maz izstrādā-

tām un konkrētām programām tikai pēc vairāku gadu prak-
ses. Bez tam, vairāk no svara ir un paleek tee

principi, kurus mēs ņemam vērā, mācibas veelu izvēlo-

tees un to kombinējot, nekā pašas programas.

Programas nozīme tika uzsvērta pat kreevu pedagoģiskā
presē. Tā žurnāla «PyccKa* iiiKOJia»*) 1906. gadā parādijās g;a*
raks raksts, kura autors, Rigas mācibas apgabala valdes ee-

rednis Uspenskis, nepeekrizdams Jaunās programas" revolu-

cionārai nesameerinamibai un vispār turedamees pee
pretejeem uzskateem, tomēr atzīst, ka brošūrā

„Mūsu tautskola" «tautskolas reorganizācijas jautājums aiz-

ķerts plaši un oriģineli, un caur to šī brošūra atzīmējama, kā

eevērojama parādiba mūsu pedagoģiskā literatūrā." Mūs še

daudz vairāk interesē ši liberālā činavneeka «kritiskās pee-

zīmes", tāpēc ka tās ir raksturigas preekš viseem kreevu li-

beraļeem tanī laikā. Draudzigi paklapēdams uz pleca pro-

gramas autoreem un uzleelidams viņu aktivitāti, Uspenskis

*) »PyccKaa uiKOJia", s—?, ot 1906 r.
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čalo, ka valdibas politika esot bijuse nepareiza, jo

vēlamās „veenošanās un asimilācijas (sakausešanas) vee-

tā" esot radusēs „eenaidiba un . zeparatisms." Ta jau

ir Pravdinu un Zajončkovsku dzeesma tikai citā mel-

diņā. „Veenošanās un asimilācija" taču ir ta pate rusifikācija,
tikai „kulturelakeem" līdzekļeem, un zeparatismu kreeviskee

ģenerālgubernatori un sodekspeditori iztēloja kā latveešu «re-

publiku" dibināšanu.

Tālāk mūsu eerednis, atstāstidams jo sīki programas sa-

turu, atzīmē, ka dabas mācibu pasneegšana atsvabināšot tau-

tu no luterāņu garidzneeku eespaida. Bet turpat tas eebilst,
ka reliģijas izmešana no skolas nekādi neesot peelaujama.

Nevajagot reliģiju jaukt ar garidzneecibu. Kristiānisms taču

esot visu apspeesto aizstāvis un meerinatajs (un te Uspenskis
citē veselu pantu iz «Dzeesmas par debesbraukšanu", kur Jā-

nis Zeltamute lūdz deevu, lai nabageem nedodot zelta kalnu,

jo to atņemšot bagatee, bet lai dodot tikai savu deeva vārdu,

ar ko dzīvi saldināt).
Grūti ticēt, ka šis birokrāts . teešām būtu turējis lat-

veešus par tik muļķeem, ka tee klausisees tik šķidrus pāta-

rus. Pavisam špetns top recenzents, citēdams par reliģijas
stundu un reakcionāro skolotāju boikotu, jo tas nu pavisam ne-

saskanot ar «taisnibas un brīvības cēlajām idejām". Šī činav-

neeciskā kritika ir laba leeciba par jaunās programas revolu-

cionāro virzeenu.

Istee kontrrevolucionari — latveešu māmulneeciskee sko-

lotāji un kreevu birokrāti melnsimtneeki — jauno programu uz

visasāko nosodija.*) Inspektori ar cirkulāru „atcela" jauno

programu, peedraudedami, ka slēgšot skolu un nedošot līdzek-

ļus...**) Rusifikatori bij apdulluši: tee neapjēdza, ka revolū-

cija viņus ir „izslēguse" no latveešu tautskolas aizbildņu skaita.

Bet par līdzekļu nedošanu — tee bija tukši draudi, jo „kronis"
tautskolai nekādus līdzekļus, izņemot spaidus, nedeva.

Vecā rusificetā tautskola gulēja drupās. īsā laikā no tās

nebija palicis nekas vairs pāri. Skolotāju vairums, sevišķi

uz laukeem, ar aizrautibu nodevās jaunas dzīves un jaunas
tautskolas veidošanai. Vecos reakcionāros skolotājus paga-

stu rīcibas komitejas sēdināja ārā un viņu veetā eevēleja jau-

nus revolūcijas peekritejus. Bija gadijeeni, kur

sevišķi nīstami reakcionāri skolotāji tika nogalināti.

Citāda kļuva tautas izturēšanās pret skolu: agrākās
veenaldzibas veetā stājās izpalīdziba un sirsniga gādiba, jo

tautskola tapa par tautas skolu. Tikai dar-

botees šai atjaunotai skolai iznāca maz. Veenkārt, skolotāji

*) „Konverzacijas vārdnīca8

, 2., 2252.-2254., 1908. g.
**) UHpKV/iHp N° 3682, ot 14—20 AeKa6pa 1905 r.
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beeži veen bija aizņemti sapulcēs, mitiņos un sēdēs. Otrkārt,

drīz veen eeradās sodekspedicijas, un visas skolas tika slēg-
tas: skolotāji aizbēga, slāpsti jās, daži emigrēja.

Tomēr kaut uz īsu laiku tautskolas seja krasi pārmainī-

jās: kreeviskās buldurēšanas un bibeles peršu veetā skanēja

brīvas sarunas; nīstamās himnas veetā skolas seenas trīcinā-

ja „Draugs draugam teic", „Kas paši staigā driskās", „Zeltiti
ir cara troņi" v. c. revolucionāras dzeesmas, kuras skolēni

dzeedaja ar leelu sajūsmu. Neizdzēšamu eespaidu uz skolas

audzekņeem atstāja šīs nedaudzās deenas atbrīvotajā skolā.

Vēlākās represijas nespēja izdzēst atmiņas par revolucionāro

skolu, bet gan vēl tās stiprināja...





6 81

3. nodaļa.

Latveešu zoc.-deraokratiska skolotāju saveeniba. Sodekspediclju upuri. Skolo-

taja-revolucionara tips daiļliteratūrā. Slēdzeeni.

-1905. gads, bez visa cita, deva latveešu tautskolotājam
kaut ari uz īsu laiku revolucionāru organizāciju.

Zocialdemokratisko skolotāju organizēšanās sākās jau

1905. gada pavasarī. Martā notikušajā konferencē tika izvē-

lēts pirmais birojs. 1905. gada novembrī kongresā tika izvē-

lēts jauns birojs, bet tas bij jaukta sastāva, kā to jāu eepreek-

šejā nodaļā redzējām. Reakcijai uznākot, šis birojs izira un

viņa veetā noorganizejās pagaidu birojs no skolotajeem, par-

tijas beedreem. ,

1906. g. jūnijā Rigā sanāk z.-d. skolotāju konference, kurā

peedalas ap 60 skolotāju, šī konference uzskatama kā pirmais
solis zocialdemokratiskās skolotāju organizācijas izveidošanā.

Konferences deenas kārtiba un peeņemtee lēmumi rāda,
ka konference ir strādājusi partijas taktikas un programas

garā. Pēc Biroja ziņojuma un referāta par tekošo momentu

tikuši apspreesti taktikas jautājumi. Apskatiti jautājumi par
atteecibām pret L. Z.-D. Str. partiju un Viskreevijas skolotāju
saveenibu. Teek izteiktas domas, ka organizējamai skolotāju
saveenibai jābūt zocialdemokratiskai un nevis interpartejiskai
arodbeedribai.

Apskatot jautājumu par politiskā cīņā ceetušo skolotāju
veetu eeņemšanu, peeņemta sekoša rezolūcija: „Reakcijai ee~

stājotees, daudzi skolotāji, kuri* novembra kongresā līdz

ar citeem zvērēja uzticibu revolucionārai cīņai, pee pirmās
sadursmes ar eenaidneeku aizmirsuši savus soli jumus: daži

eeņēmuši savu vajāto beedru veetās, daži aizdzinuši viņu ģi-

menes un saņem savu ceetušo beedru nopelnito algu, daži de-

nuncējuši un nodevuši savus beedrus, pat speegojuši un vadi-

juši soda ekspedicijas. Visus tos, kas eeņēmuši savu vajāto
beedru veetās, konference uzaicina bez kavēšanās tās atstāt,

daļu no saņemtās algas atmaksājot ceetušeem beedreem, pee

kam teem, kas veetās eeņēmuši bez preekšgājeja beedra zi-

ņas un peekrišanas, izsaka stingru rājeenu." Pret speegeem
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un denuncianteem konference eeteic uzstātees ar visbarga-
keem līdzekļeem. «Konference izsaka savu rājeenu Baltijas
(Kuldigas) un Valmeeras zeminaru kursu beigušeem audzek-

ņeem, kā streiklaužeem un brīvibas cīņas nodevejeem, un uz-

aicina pagastus un ari citas sabeedribas nedot veetu šeem

skolotāju kolēģijas atkritumeem."*)
Citā rezolūcijā konference eeteic latveešu tautskolotajeern

«joprojām organizetees zem zocialdemokratijas karoga, ņemt,

pēc eespējas, dalibu šīs, partijas strādneeku pulciņos, centros

un citās eestādēs." Neizšķirot galigi jautājumu par skolotāju
arodneeciskās beedribas dibināšanu,, konference atzīst, ka sko-

lotajam-zocialdemokratam «eespējams eestātees tikai tādās in-

terpartejiskās arodneeciskās skolotāju sabeedribās, kuras ne-

traucē tautskolotāju viņa, kā partijas beedra, peenākumu izpil-
dišanā." Konference izvēl Biroju un Org. Komiteju un uzdod

viņeem izstrādāt līdz kongresam saveenibas statūtus, bet pa-

gaidām peeņem šādu organizācijas veidu: 1) skolotāju centrs

uz laukeem sastādās no apmērām 10 beedreem, skolotajeem-
zocialdemokrateem; 2) lauku centru delegātu sapulces noteek

ap 3—4 reizes gadā; 3) kongress sanāk reiz gadā; Birojs

izpilda delegātu sapulču un kongresa lēmumus. Lauku
centru uz.de vums ir pašizgl īti ba, aģitācija,

propaganda, boikota organizēšana, veetu

izgādāšana beedreem.

Pārrunājot tautskolas programas jautājumu/ konferen-

ce nolemj turpināt izpildīt 1905. gada ko n-

gresa lēmumu, t. i. \m āc i t pēc «jaunās pro-

gramās", kaut ari oficiāli pastāvētu vecā

programā (Kas ari veetām tika darits, ja ne visā pilnibā,
tad pa daļai).

Konferencē pārrunā, ka izvajateem un emigrejošeem
beedreem vajadzīgs pabalsts, reakcionārām pagast-

valdēm un skolu pristaveem (inspektoreem) va-

j a g likt sajust, ka izvajāto veetās tee ne-

var vis eelikt speegus un' streiklaužus,

tāpēc jāizved stingrs boikots: veetās eeņema-

mas tikai ar izvajātā skolotajā vaj biroja ziņu. Birojs, uz kon-

ferences lēmumu pamata, leek preekšā viseem skolotajeem,
kuri eeņēmuši veetās reakcijas laikā, paziņot sekošo: 1) kādā

cejā veeta tikusi vakanta, 2) uz ka iniciatīvi notikušas vēlē-

šanas, 3) kādi motivi pamudinājuši veetu eeņemt, 4) kādos

sakaros veetās eeņēmejs ar eepreekšejo skolotāju, 5) kādi

pārgrozijumi algas ziņā. Birojs uzaicina pagastvaldes: 1) iz-

maksāt izvajateem skolotajeem algu, 2) viņu veetā neeeņemt.

skolotāju, 3) nobendēto beedru veetā vaj ari normālās va-

:) „Cīņa« N° 41, 1906. g.
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gadā beiguši Kuldigas vaj Valmeeras zeminarus.

Birojs caur saveem emisareem, Saveenibas beedreem,

daudzās veetās panāk to, ka vēlēšanas nenoteek, vaj ari teek

eevēleti tādi kandidāti, kuri ir ar meeru pildit z.-d. skolotāju

Biroja uzstādītās prasibas, t. i. mācit pēc -Jaunās progra-

mas", maksāt zināmu procentu no algas par labu izvaja-

teem v. t. t. Bija -ari gadījumi, kad pag. veetneeku pulks eevē-

leja vakantās veetās Biroja sūtitos kandidātus, partijas beed-

rus. Tā tas bija, peem., Lubānā, Svētē un vēl dažās veetās.

Protams, tas bija eespējams ar partijas veetejo organizāciju

palīdzību, kad veetneekpulkā starp „desmitdalcilvekeem" bija
partijas beedri vaj partijai līdzjūtošee. L a ik a sprīdī no šīs

konferences līdz 1907. gada kongresam Bi-

rojs darbojās ļoti rosigi: organizēja jaunus lauku

centrus, peevilka organizācijā atsevišķus beedrus, ar saveem

preekšstāvjeem, korespondencēm un bijeteneem eeguva leelu

eespaidu pār skolotajeem. Melnee baidijās un savaldija savas

reakcionāru un izglītibas kurpneeku teeksmes, progresivee,

juzdami nelegālā Biroja atbalstu, palika drošāki, kā sabee-

driskā dzīvē, tā ari savā darbā skolas seenās. Te japeebilst.
ka biļeteni un korespondences kā par reakcionāro pag. valžu

un skolotāju nedarbeem, tā ari par progresivajeem skolota-

jeem tika drukātas toreizējos legālos laikrakstos („Darba

Balsī", „Darba Vēstnesī", «Pēterburgas Atbalsī", «Progresā"
v. c. tml.). Tam bij ari savas sliktās puses: policija tā dabū-

ja izzināt sarkanos skolotājus. Tomēr tas bija laiks, kad ne-

legālam, nenotveramam skolotāju Birojam bija leela autori-

tāte, kad ar šo Biroju rēķinājās pat reakcionaree skolotāji.
Man zināms gadijums, kad kādās skolotāju vēlēšanās kāds,

pavisam neapzinigs, skolotajs-maleneetis pēc skolotāju sa-

veenibas beedru uzaicinājuma boikotēt vēlēšanas, izteicās:

„Ar to Biroju tomēr jārēķinās, tas deezgan stiprs, lai se-

vi parāditu." Šinīs vēlēšanās uz. divām veetām nepeeteicās
neveens kandidāts, izņemot veenu, kuram bija sakari ar aiz-

bēgušo skolotāju. Uz trešo veetu peeteicās un tika eevēleta

kāda jaunkundzite, kurai no politikas nebij nekādas jēgas:

izrādījās, ka šī mamzelite nelasa neveenu avizi.

Reakcionaree skolotāji, saņemdami no biroja brīdināju-

mus un preekšlikumus strādāt pēc «jaunās programas", bij
leelā nesaprašanā un caur saveem jaunakeem darba beedreem

centās dabūt šo «jauno programu", lai to kaut izlasitu. Te

leelu lomu spēlēja ari mežabrāļu un partijas organizāciju
eespaids. Bija novadi, kur reakcionāri no mežabrāļu vārda

veen jau drebēja, neskatotees uz to, ka gandrīz ikkatrā lee-

lakā muižā vēl tolaik mitinājās kazaku vaj draguņu bandas

un Rigaš nagu plēstuve (slepenpolicijā) ar savu filiāli Ogrē

strādāja visai «enerģiski". Nelegālā preekšraksti ar

836*
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zeeģeli un sekretāra Voišvillo (organizācija „Vaņa*') parakstu
lika nodrebēt ikkatram reakcionāram, kurš tos saņēma.

Formeli ņemot, LZD Skolotāju Saveeniba nodibinājās

tikai 1907. gada janvārī, šīs saveenibas pirmajā un veenigā

kongresā. Kongress sanāca laikā, kad reakcija visniknāk tra-

koja, kad revolūcijas uzplūdi bij beigušees un sākās viņas at-

plūdi. Kongress sanāca Rigā, janvāra sākumā („Dūna Zei-

tung" vēlāk rakstija,' ka kongress noticis Peterpilī). Kongress

notika pirmās divas deenas kādā dzīvoklī uz Kurmanova vaj

Popova eelas un trešo deenu skolā uz Ģertrūdes eelas. Kon-

gresa deenas kārtibā bija 9 punkti, no kureem daži pavisam
netika apskatiti aiz laika trūkuma. Svarigakee punkti bija —

LZD Sk. Saveenibas statūti un tekošais moments sakarā ar

vēlēšanu kampaņu.*) No leelineekeem kongresa prezidijā
toreiz bija b. Bibis (P. Doks). Pirmais deenas kārtības punkts
bija — ziņojumi. Pēc Biroja ziņojuma iznāca, ka Saveenibā

kongresa sasaukšanas laikā skaitās 160—170 beedri. Otrais

punkts bija — LZD Saveenibas statūti. Ap statuteem nori-

sinājās strīdi un debates mazāk pašā kongresā nekā ārpus ta.

Mēs, vairāki jauni skolotāji no laukeem, pirms kongresa sala-

Sijamees kādā dzīvoklī uz Dzirnavu eelas. Te mums kāds

mazineeciski noskaņots „koleģis" mēģināja eeskaidrot, ka

statūtu 3. punkts org. komisijas redakcijā neesot peeņemams,

jo esot pretrunigs: „par Saveenibas beedri var būt ikkatrs

skolotājs zocialdemokrat s". Kā šodeen atceros, ka

mūsu „koleģis" runāja kreeviski un savu aģitācijas runu no-

beidza ar teiceenu: «Bhxoaht, wo cok>3 coMßeßaeTca b CBoefi conHaa-

AeMOKpaT.Ii'IHOCTHV»

Otrs punkts, ap kuru kongresā ilgi debatēja, bija tekošais

moments. Referents bij leelineeks (kāds kreevu beedrs), vi-

ņam oponēja mazineeki un mazineekeem līdzjūtošeē. Rezolū-
cija tika peeņemta leelineeciskā garā.

No taktikas jautajumeem tika, starp citu, apskatiti šādi:

par atteecibām pret Viskreevijas skolot, saveenibas zocialde-

mokratisko frakciju, pret bezpartejiskām skolotāju organizāci-

jām, par izvajāto beedru veetu eeņemšanu, par skolas admini-

strācijas boikotēšanu v. c. Nolēma: ar Viskr. Skolot. Savee-

nibas z.-d. frakciju uzturēt tikai sakarus, bezpartejiskās sko-

lotāju beedribās eestātees, ja tāda eestāšanās var nest labumu

z.-d. skolotāju saveenibai; izvajāto beedru veetās eeņema-

mas veenigi ar Biroja ziņu.

Te citēsim pirmos 3 punktus no Saveenibas statuteem:

„1. L. Z.-D. Skolotāju Saveeniba padota partijas vadošo
eestažu lēmumeem; aroda jautājumos Saveeniba ir autonoma.

;

ķ) Vēlēšanu kampaņa uz Otro Valsts Domi.
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2. Saveenibas mērķi: zocialdemokratisku ideju propa-

ganda, propaganda un aģitācija starp skolotajeem un skolnee-

keem, cīņa dēļ skolotajā stāvokļa uzlabošanas un beedru pa-

balstišana, cīņa dēl zocialdemokratisko prasibu realizēšanas

skolā.

3. Par L. Z.-D. Skolotāju Saveenibas beedri skaitās ik-

veens skolotājs vaj skolotajā, kuri atzīst Kr. Zoc.-dem. Str.

Partijas programu, pabalsta Saveenibu ar materieleern

ļeem un padodas Saveenibas kongresu lēmumeem, kā ari vi-

ņas izpildu orgānu direktivēm — Partijas kongresu lēmumu

robežās."

Saveenibas organizācijas šema ir šāda:

L.Z-D. Sk. Saveenibas kongress —

padots Part. kongresa lēmumeem

L. Z-D.

Skol. Sav. Birojs

Padots partijas CK-jai

Rajonu padomes
! *

| ļ \_ I L_
Padotas Partijas Rajonu K-jam

, L_

i Rajona Saveeniba j ļ Rajona Saveeniba ļ ļ Rajona Saveeniba ļ
1 1 - 1

I i !'..;, _L_ 1L 1L _L_ _L L
'] t I ļ ļ ļ ļ | I_J L_J I [I 1 I [

Grupas Grupas Grupas

Grupas uz veetām sastādās no 3—5 beedreem. L. Z.-D.

Skolotāju Saveenibas līdzekli sastādās no beedru maksām.

25°/» no beedru maksām nāk vispārproletariskās organizāci-

jas, t. i. partijas, kasē.

Kongresa deenas kārtibā stāvēja punkts par skolotāju

izglītību, bet laika trūkuma dēl šis punkts pavisam netika ap-

skatīts.

Kongress izvēlēja Biroju no 7 locekļeem. Pēc dažeem

mēnešeem Biroja sekretārs, enerģiskais b. Taube („Voišvillo",
Haott), tika arestēts un Biroja darbiba kļuva stipri veen gau-
sāka un mazāk manāma. Ari veetejo grupu darbiba sāka at-

slābt.
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Gadu vēlāk, nodibinotees legālai «Latvijas skolotāju bee-

dribai", daudzi likvidatoriski noskaņotee elementi aizeet no

nelegālās Saveenibas uz viseem laikeem. Šo aizgājēju starpā

ir daži bijušee Biroja locekli. Viņi tā eeņemti no «legālajām

eespējamibām", ka neredz vairs nekāda pamata nelegālai dar-

bībai vispār un nelegālās Skolotāju Saveenibas sankcioneša-

nai sevišķi. Turpretī revolucionaree elementi, Saveenibai iz-

irstot, saistijās ar partijas organizācijām uz veetām un turp-
māk darbojās tanīs. Jāatzīmē, ka Saveenibā visu laiku deez-

gan leelu lomu spēlēja mazineeki.

L. Z.-D. Skolotāju Saveenibas un sevišķi viņas Biroja no-

zīme pastāv eekš ta, ka viņi ar savu darbibu, reakcijai uznā-

kot, nosvēra skolotāju apzinigakās daļas zimpatijas uz prole-
tariāta pusi un aktivakos ari šinī sodu ekspedīciju laikmetā

saistija ar proletariāta cīņu, tā ka 1905. gada kongresā radu-

sēs sajūsma pārgāja konkrētā praktiskā darbā gan partijas

organizācijās, gan teeši izglītibas laukā. Otrkārt, Saveeniba

ar savu darbibu un caur saveem beedreem eerosinaja progre-

sīvākos skolotājus uz pašizglītibu vispār un modināja viņos

interesi ari uz politiski sabeedriskeem jautajumeem. Uz jau-

no skolotāju galda varēja atrast Pokrovska, Rožkova un Ba-

turina brošūras, blakus jaunākām metodiskām grāmatām.
Preekš daža šis eerosinajums bij tik spēcīgs, ka tas uz vi-

seem laikeem aizgāja no meerigās laukskolotaja idilites: «pat-

stāvīgas" («principāla") veetiņas ar augļu un bišu dārziņu

un labu «sadzīvošanu" ar pagasta tēveem...

Treškārt, saveenibas beedri, kur veen un cik tas bij
eespējams, propagandēja zocialdemokratiskās prasibas skolas

politikas laukā un tāpat ari skolas programas jautājumos.

Teeši pedagoģiskā laukā Saveeniba nepaguva neko palee-
kamu veikt. Un tas pilnigi saprotams, jo ta bija vairāk poli-
tiska, nekā arodorganizācija; «tīri zocialdemokratiska arod-

neeciska saveeniba."*).

Par savu revolucionāro enfuziasmu latveešu tautskolo-

tājs dārgi samaksāja. Vispār reakcija Latvijā plosijās niknāk

ka jebkur citur Kreevijā. Vēsturneeks Pokrovskis par sod-

ekspediciju darbibu Baltijā raksta sekošo: «Uz Baltijas gu-

berņām, tāpat kā uz Maskavu, tika nosūtītas gvardes nodaļas:
leeta taču grozījās ap uzticamāko cara kalpu glābšanu. Uz

Igauniju tika komandēta speciāla matrožu nodaļa no teem,

kuri 1905. g. oktobrī Kronštatē bija sacēlušees: šos nelaimī-

gos cilvēkus toreiz apdzirdīja un apmuļķoja ar cerībām uz

peedošanu un dzina pret saveem brāļeem-zemneekeem, kuru

valodu matroži nesaprata. Visas šīs armijas preekšgalā gāja

*) Skat. ,L. K. P. 25 gadi", 119. ipp.
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tee paši Baltijas baroni ģenerālu un oficeeru formās: cara

deenestā viņu bija cik uzeet, un šinī ekspedīcijā viņi peedalijās
ar sevišķu patiku.

Latveešu un igauņu zemneeku družinas (tautas miliči)

nespēja turetees pretī leelām regulārā karaspēka dalām. Dro-

šakee no viņeem aizbēga mežos un»no tureenes vēl kādu laiku

turpināja partizāņu cīņu. Daudzi tika nošauti „pee pretī tu-

rēšanās. Centrālā Kree vi j ā nāves sodi bez tee-

sas spreeduma bija izņēmums, Polijā tee

sāka palikt par likumu, šeit (Baltijā) tee

bija likums bez izņēmuma."

Mums nav un nekad nebūs pilnigu avotu, kas rāditu, cik

leela ir bijuse nāves pļauja reakcijas laikā un jo sevišķi 1906.

gadā. Nepilnigu ainu mēs dabūjam no iznākušām grāmatām

un brošūrām.

No latveešu inteliģences reakcija vissmagāk ķērā skolotā-

jus. Tas saprotams, jo uz skolotajeem baroni un luterāņu mā-

citaji, sodekspediciju līdzdalibneekf skatij|s kā uz galveneem
lauku revolūcijas vadoņeem. Skolotājus kāra, šāva, pēra;

viņu mantas izlaupija vaj sadedzināja. Skolotāju Zingbergu

pakāra*, leelam zemneeku baram un Zingberga skoleneem

klātesot. Skolotāju Šīronu Drustos nošāva baznicas preekšā
tikai par to, ka viņu turēja aizdomās kā līdzvainigu pee urad-

ņika nogalināšanas. Bēnes skolotāju Celmu zaldāti izrāva no

klases un skolēnu preekšā pee skolas žoga nošāva. Brošuriņā

«Dobeles revolucionārās cīņas 1905./6. g." par skolotajā Cel-

ma nobendēšanu teikts, ka tas miris kā varonis:

„Deenu vēlāk kaimiņos —Bēnē nošāva skolotāju Celmu.

Kā nesaleekts, pašlepns, dobelneeku preekšā krita skolotājs
Feldmanis, tā pārleecinats idejai 22. janvārī bēneneeku acu

preekšā krita skolotājs Teodofs Celms.

Skolai līdzās ved leelceļš. Grāvja malā žogs ar kaileem

ceriņu zareem. Aiz žoga zaldātu rinda. No skolas izved sko-

lotāju. Viņa sejā nav ne baiļu, ne izmisuma; ta ir skolneekeem

Pēdējā mācibas stunda:

Pee skolas stāv zaldāti strēķī,
Un žogmalā izrakts ir kaps,
Raud skolēni: lodēm par mērķi
Stāv skolotājs taisni, kā stabs.

Tas, redzēdams mazajo raudas,
Teic meerigi, nedreb tam balss:

~Laiks uzmanit! Nobeidzat gaudas,
Vēl mācibas stundām nav gals.



88

Jums mācijis esmu arveenu.

Kā dzīvot, kurp laiviņu irt;
Nu mācibu došu vēl veenu,

Kā vajaga prast ari mirt."

Tanī pašā brošūrā aprakstita dobelneeku skolotajā Feld-

maņa noslepkavošana:

«Arestēto aizveda tirgus laukuma galā. Pee sētas Feld-

manis atgreezās, kautko teica, bet to lāgi nesadzirdēja.
Izpildot komandu, zaldāts peegāja uz pārdesmit soleem.

Eelicis šauteni plecā viņš patēmeja un atkal nolaida. Kāds

oficeers uzsauca: ko tik ilgi mērķē! Tomēr zaldāts neizšāva:

viņa rokas otrreiz nepacēla eeroci pret skolotāju — brīvības

cīnitaju. Ari viņš bij skolotājs no tālas Kreevijas malas, kurš

tēvu zemes vārdā bij padots Baltijas muižneeku un citu reak-

cionāru patvaļai.

Brīdis bij īss, pat loti īss. Tūlit peegāja cits zaldāts.

Tas peesveeda šauteni vaigam un trīs reizes izšāva.

Upuris turpat saļima sapūstā sneegā"...

Skolotāju Ozoliņu, politikā pavisam naivu jaunekli, Kok-

nesē spīdzināja un pēc tam nošāva tikai par to, ka pee ta bija

atraduši karikatūru c comKoit, a cestepo c jiokkož». Arnoldu

Martinsonu (īstais vārds Ādolfs Millers), veenu no zeminari-

stu streika organizatoreem, spīdzināja Rigas slepenpolicijā,
pēc tam izsūtija uz Ogri, vēlāk uz Leelvārdi un tad, galigi no-

mocitu un izkropļotu, Tīnūžu silā nošāva.

Šādus faktus varētu uzskaitit vēl un vēl. Bet beigsim,
dosim te statistisku savilkumu pēc ta laika avižu ziņām un bj-
leteneem. Mūsu ziņas, bez šaubām, nav pilnigas, bet mēs

jau teicām, ka pilnigas ziņas mums nekad neizdosees savākt.

Uz karalauka teesas spreedumu pakārti — 3 skolotāji,

nošauti —23 skolotāji; nodedzinātas un izpostitas 12 skolas;

peekauti un pērti — 30 skolotāji; ceetumos smacēti — 117

skolotāji; mantas sadedzinātas un konfiscētas 23 skolotajeem;
emigrējuši vaj uz Eekškreeviju aizbēguši — 174 skolotāji;

izsūtīti —30 skolotāji. Bez tam daudzi slapstijās pirmā laikā

un vēlāk, teroram atslābstot, devās administrācijas rokās, sa-

ņemdami par saveem „nozeegumeem" pa leelakai teesai ne-

leelu naudas sodu.

Latvijas z.-d. P. Birkerts izlaidis grāmatu ~1905. gada re-

volūcijā ceetušee Latvijas skolotāji". Pec Birkerta savāktām

ziņām, no reakcijas ceetuši šādā vaj tādā mērā ap 1000 skolo-

tāju. Salīdzinot ar to. cik no reakcijas ceetuši kreevu taut-

skolotāji, latveešu tautskolotāju ceešanu mērs ir pārak leels.

Tā, pēc Viskreevijas Skolotāju Saveenibas delegātu konferen-

ces ziņām (konference notika 1906. g. pavasarī Somijā), ceetu-

šo kreevu skolotāju procents nesneedzas pat līdz 3%. Kur-

pretī pēc mūsu nepilnīgām ziņām, latveešu tautskolotāju attee-
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cigais procents sneedzās pāri 35. Kvanti tat i v i un kva-

litatīvi latveešu tautskolotāji 1905. g. revolūcijā ir devu-

ši daudz vairāk, nekā vinu kreevu beedri. Atzinigu atsauksmi

par skolotajeem-revolucionareem dod ari Jansons-Brauns sa-

vā «Baltijas revolūcijā".

Latveešu tautskolotajs-revolucionars attēlots ari daiļlite-
ratūrā. Tā 1914. gadā žurnālā «CeßepHH© 3anHCKH» parādijās

Jāņa Straujana stāsts «JiecnHe 6paTßsr». Skolotajs-mežabrālis

tēlots kā mežabrāļu pulcina idejiskais vadonis.

Bet tādu skolotāju, izturētu revolucionāru nebija daudz.

Mēs jau redzējām, kā bija ar skolotāju revolucionarismu z.-d.

skolotāju Saveenibā.

Mūsu rezumējumi ir šādi:

1905. gada revolūcija Latvijā visaugstāko pakāpi sasnee-

dza uz laukeem, pee kam še vadošo lomu spēlēja pilsētu pro-
letariāts un viņa avangards — zocialdemokratiskā partija —

(vēlākā Latvijas Kom. partija). Zocialdemokratija
vadi ja un virzi ja- ari skolas revolūciju.

Zocialdemokratija atmaskoja kreevu bi-

rokrātijas nolūkus — izleetot latveešu taut-

skolu kā rupjas pārkreevošanās

un eepotet caur skolu tautas masām ver-

gu ideoloģiju. Viņa jau 1905. gadā centās formulēt au-

dzinašanas mērķus un tautskolas uzdevu-

mus, uzmeta tautskolas programas šemu

un principā apzīmēja, kādai jābūt skolu

zis t ernai (skolu veeniba) un kam un kā ir jāpār-
valda tautskola.

Latvijas tautskolotāji revolūcijas pirmā posmā parādija
ārkārtigu aktivitāti. Tomēr šis revolucionarisms bij tipiski
sīkburžuazisks, jo revolūcijas turpmākā gaitā un, jo sevišķi,
reakcijai uznākot, tautskolotāju vairumam peetrūka izturibas

un stingribas un daudzi atkrita no revolucionārā proletariāta
idejām un miērķeem, kaut gan dažus mēnešus atpakaļ bija teem

peeķērušees. Bij atsevišķi gadijeeni, kad agrakee sko-

lotaji-zocialdemokrati peeķērās eseru un anarķistu idejām, at-

zina individuālu teroru v. tml. Šinī ziņā tautskolotāji parādija
sevi kā sīkburžuaziskee inteliģenti, kuru revolucionarisms al-

laž ir loti svārstīgs.
Tikai neleela daļiņa latveešu tautskolotāju palika joprojām

ceeši saistiti ar proletariāta cīņas organizācijām.

1905. gada revolūcija un vēlāk reakcija bija preekš lat-
veešu tautskolotāju masas šķīstišanas ugunis. Tās veidoja

tautskolotāja politisko ģīmi un nosprauda skolotajibas turpmā-
kās gaitas virzeenu.
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Zem reakcijas un šovinisma sloga.

1. nodaļa.

Veenota reakcijas fronte. Valdibas rīkojumi skolu laukā. Latviskas ģim-
nāzijas un proģimnazijas. Laukskolu un tautas izglītibas stāvoklis.

' Reakcijas laiki Latvijā bij spilgts peemērs Marksa tēzei,

ka revolūcija kopo un veeno kontrrevolūciju. Kreevu meln-

simtneeki nebij gaidījuši tāda pārsteiguma, kā Baltijas revolū-

cija. Kņazs Meščerskis raksti ja: „Mēs domājām, ka latveeši

un igauņi ir muļķi, tādēļ pataisisim tos par kreeveem. Pēc tam

gan mēs ari pašus baronus un visu apgabalu pārkreevosim.
Bet izrādijās, ka latveeši un igauņi ir ļoti gudri. Pārkreevo-

tajus tee prata pārleecinat, ka viņi citu neko negribot, kā

tikai palikt par kreeveem un peeņemt pareizticibu. Un muļ-

ķi ticēja un klausija, kad latveeši un igauņi rīdija tos pret

baroneem, šeem īsteem pārkreevošanās eenaidneekeem. Pa

tam (latv. un igauņi. Pr.) it labi prata pamazām izēst visus

kreevus un nostiprināt savu tautibu. Tādā kārtā tee gribēja
nosist divas mušas uz veenu cirteenu: zem pārkreevošanās

karoga baronus un zem pārkreevošanās maskas —

pašus kreevus. Un kad nu šis plāns tika izvests dzīvē un

labvēiigee kreevu eeredņi veicināja latveešu-igauņu laikrak-

stu izdošanu un viņu inteliģences attīstību, tad mēs gulējām
tanī ceešā pārleecibā, ka pārkreevošaņa Baltijā eet vareni

uz preekšu." Un te nu kņazam par šausmām atskan: „Nost

ar baroneem! Nost ar rusifikatoreem!" Kņazs atrod, ka tagad

veenigais glābiņš — veens „kārtigs" un izveicigs ģenerālgu-
bernators.

Pēc ģenerālgubernatora brēc „Dūna Zeitung", pēc

viņa brēc latviskā „Balss", kura cer, ka „humans un saprā-

tīgs ģenerālgubernators neveen eekaros to zemi, bet pārval-
dīs un nodibinās pastāvigu meeru".

Un jau 1905. g. decembrī Baltija dabū ģenerālgubernato-
ru. Šo ģenerāli ļoti labi raksturo viņa paša sludinājums, ku-

rā tas eedzīvotajeem apsola, ka „veetejo eedzīvotaju vērā-

īeekamee prasijumi tiks jo drīzāk eevēroti, jo drīzāk viņi pee
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prāta nāks un atteiksees no tām vilšanām, pēc kurām viņi ir

peegroziti caur personām, kuras izdara tās reebigās uzbruk-

šanas citām personām, vina mantu un no viņa majestātes

ķeizara dāvinātu brīvibu ar kājām min." Tālāk «sludināju-
mā" teikts, ka gubernators gribot dabūt rokā „tos kaitigos

varmākas" un tāpēc eevedot karastāvokli. Ģenerālguberna-

tora Sologuba palīgs, Kurzemes gubernators Kņazevs bij de-

vis rīkojumu šaut uz sapulcēm ar leelgabaleem.

Viscaur Latvijā eesākās reakcijas trakošana. Katru dee-

nu nāca zinas, veena šausmīgāka par otru.

Reakcijai uzvarot, ari skolu politika greezās vecās slee-

dēs. Bet uzreiz atgreezt vecos laikus visā viņu «krāšņumā"
tomēr nevarēja, jo revolūcija nav veenā deenā noslāpējama.
Vajadzēja izkārt kādu reformas kankaru, vajadzēja aizvākt

no skatuves veenu, otru birokrātu, kuru reputācija pārak uz-

bāzīgi atgādināja pirmsrevolūcijas rusifikācijas laikus.

Atteecibā uz cittautibneeku skolām ari valdibas komisi-

jas peeņēma dažu liberālu lēmumu. Tā «Sevišķa komisija cit-

tautibneeku austrumneeku izglītibas leetās" atzina, ka mātes

valoda cittautibneeku skolās nav ignorējama, «ja negribam

māksligi radit cittautibneekos naidu pret valdibas skolu".*)

Rigas mācibas apgabalā šādu «reformatora" lomu bij uz-

likts nospēlēt jauneeceltam kuratoram Lovšinam
Šis kurators atjaunoja 1887. gada «Pagaidu noteikumu" 11. §,

atjaudams pirmās divas zeemas tautskolā mācit bērnus mā-

tes valodā, atstājot kreevu valodu kā mācibas preekšmetu;
tomēr trešzeemneekeem jau visi preekšmeti japasneedz kree-

vu valodā (Ha rocyaapcTßeHHOM asHKe). Ari izglītibas ministrijas
izdotos noteikumos bija punkts, kurš «atļāva" cittautibneeku

skolās mācit visus preekšmetus pirmās divas zeemas skol-

neeku mātes valodā («nparana pa HHopoAiecKHX mičoji», ot 3i iiap-

Ta 1807 r.), Preekš Latvijas tautskolas ta nebija nekāda refor-

ma. Tas bija kontrrevolucionars paņēmeens, ar kuru cara

valdiba mēģināja apmeerinat «uztrauktos prātus".'
Bet latveešu buržuju un viņu deenderu prāti bija ļoti

uztraukti par to, ka revolūcija aizgājuse tik tāļu. Tāpēc bur-

žujiskā prese ar gavilēm uzņēma ikkatru «reformu", kura

«dzīvi eevada atkal normālās sleedēs". Lovšins tika izdau-

dzināts par «humānu, progresīvu, kulturelu" un nezin kādu
vēl valsts darbineeku. Tautisko buržuju lapas, veenā balsī

slavedamās «liberālās reformās", gatavas bija reet un de-

nuncēt ikkatru, kas tām šķita pārak kreiss.

*) Tpy,zu>i oco6oro coßemaHHfl rro BonpocaM o6p&3oßaHna boctoihbii

>j Iloff. -pejļ. «Hejn>3a irrHopHpoßaTb po/iHOfi: hshk,

«CJIH He CTpeMHTLCfI X CHCTeMaTHTOCKOMJ OMjneHHK) HHOpOJmeB, X Bhl3oßy

femiņm npoTMB hiko«h».
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Visas buržujiskās lapas, bez tautibu izšķiribas, izteica

savu gatavibu palīdzēt ohraņņikeem izokšķerēt nenotvera-

mo Skolotāju Biroju. Kā barvedis te nostājās, protams, Mel-

nais" Fricis, kurš eeteica špikeem pamatigi izokšķerēt visu

Rigu un atrast «slepeno Skolotāju Biroju". «Viseem kārtibas

un meera draugeem vajadzētu parūpetees, lai drīzāk izglāb-
tu skolotājus («Rigas Avizes" korespondentus un citus vein-

berģistus) no terora."*) Vācu baronu «Dūna Zeitung" leelija
Veinberģa lapas aktivitāti un apķēribu revolucionāru izspee-

gošanā un denuncēšanā.

Ari uz laukeem atdzīvojās visi kontrrevolūcijas spēki.

Melnsvārči rakstija proskripcijas listes (Ikšķiles Marnics)

un denuncēja jaunos skolotājus. Uz «aizdomigām" skolām

pātarneeki braukāja ik pārnedēļas uz reviziju, gribēdami

Jķert" skolotājus, vaj tee nestrādā pēc jaunās programas.

Pagastos pee varas atkal nāca bijušee reakcionaree pagast-
veči; ikkatrā pagastā bija uradņiks, bet leelakos pat pa di-

vi, trīs. Speegošana, līšana bija pilnos zeedos. Turigee saim-

neekpapas («pelekee baroni") ar savām jaunkundzitēm rīko-

ja goda meelastus un «meera svētkus" sodekspediciju oficee-

reem (peem., Koknesē, kur šee ekspeditori tika noslepkavo-

juši vairāk cilvēku, nekā jebkur). Šādos «meera svētkos
4*

tika žūpots un trakots līdz nebēdai. Vislaunakeem bendēm

veetejee melnsimtneeki pasneedza balvas...

Šinī sodekspediciju trakošanas laikā notika daudz ap-

melošanas un denuncēšanas, lai izrēķinātos ar saveem per-

sonigeem pretineekeem. Tā sauktos «malu medineekus" ba-

roni visus iztēloja par nezin kādeem revolucionareem, stee-

pa uz muižu, pēra un dažus pat nošāva. Tā krita daudz cil-

vēku, kuri politikā bij pavisam naivi un notikumos dažs labs

no viņeem nekā nebij peedalijees.*

Kontrrevolūcija Baltijā rīkojās nesaudzigak kā jebkur.
Viņas galva — Stolipins — par stāvokli Baltijas guberņās bij
izteicees: «Pret politisko teroru, no kura visvairāk ceeš lee-

lās fabrikas, valdiba rīkosees nesaudzigi."

Ari skolu un izglītibas laukā reakcijas uzbrukums turpi-

nājās. «Liberālā" Lovšina veetā par mācibas apgabala kura-

toru nāca miljonārs Prutčenko. Šis «kambarjunkurs un

valsts teesibu maģistrs" loti labi prata sadzīvot ar veete-

jeem mantigo šķiru lidereem. Tas rīkoja bagātus banketus

un dinejas, turēja medainas runas, uz kurām tika atbildēts

ar vel salkanākām un vēl tukšākām runām. Baroni dapuja
atļauju dibināt savas Vidus un pirmmācibas skolas ar vācu

valodu kā mācibas valodu. Ari latveešeem atļāva turēt pri-
vātskolas un latveešu turigakee inteliģenti bez šķēršļeem

*) «Rigas Avize", >fe 54, 1907. g.
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atvēra dažādas privātskolas—proģimnazijas, tirdzneecibas

un komercskolas, pat ģimnāzijas un reālskolas, pee kam da-

žām šāda tipa skolām tika dāvātas kroņa skolu teesibas. Ši-

nīs gados mums uzpeldēja visādi Keniņi, Dzeņi, Maldoņi,
/Bērziņi un Draudziņas, kā privātuzņēmēji izglītibas laukā.

Šeem leeluzņēmejeem sekoja dučeem Ozoliņi, Zalamani v. c.

kuri atvēra proģimnazijas un tirdzneecibas skolas ikkatrā

apriņķa pilsētiņā, ikkatrā meestiņā. Vārdu sakot, uzņēmumi

zēla, jo skolneeku peetika. Sakarā ar ekonomisko uzzēlumu,

lauku papeem naudas netrūka, un katrs no teem gribēja sa-

vu dēlu vaj meitu «izlaist augstākā skolā".*) Mūsu uzņēmē-

ji maz rūpējās par to, lai viņu skolas būtu mācibu un eerī-

ces ziņā daudzmaz apmeerinoši eerīkotas: teem rūpēja maka

intereses.

Prutčenko laikā savu privātuzņēmēja praksi uzsāka ari

tagadējais „bēdigi slavenais berģists Ausējs. Vispār jāsaka,
ka tagadējās «demokrātiskās" Latvijas izglītibas ministrijas

stūrmaņi un atbildigakee inspektori ir savu karjeru sākuši

viņos labajos Prutčenko laikos, kā privātuzņēmēji skolu

laukā.

Pēc programām šīs latveešu skolas neatšķīrās no tāda

pat tipa valdibas skolām., Veenigā atšķiriba bija latveešu va-

loda, kā mācibas preekšmets. Citi preekšmeti, visi bez iz-

ņēmuma, sākot jau no sagatavošanas klasēm, bija japa-

sneedz kreevu valodā.

Tautskola, kā bārenite, materielā ziņā atkal bija atstata

saimneekpapu veetneekpulka gādibā._ Skolotajam, lai - dabūtu

savus 15—20 r. algas, bija vairākkārt jācilpo uz attālo pa-

gastnamu. Vēl grūtāk bija dabūt līdzekļus remontam un mā-

cibas līdzekļeem. Gandrīz vaj visās laukskolas klases eekar-

tojums sastāvēja no 5—6 veceem sagreezteem un tinti ap-

leeteem skolas soleem, no klabošām ērģelitem; pee seenas

karājās vecumvecā ģeogrāfijas karte, uz kuras tikai veet-

veetām vēl palikušas papīra strēmelītes, tā ka nevarēja

vairs noteikt, kāda zeme vaj pasaules dala uz kartes ir zī-

mēta. Uz otras seenas — Mārtiņš Luters ar bibeli roka un

tam blakus, jauneegādatās cara un careenes bildes. Bibliotē-

kas skapī — pārs sadriskatu grāmatelu septiņdesmito gadu

ortogrāfijā un kādas desmit kreevu brošureles. Telpas ka

*) Pēcrevolūcijas gados Latvija pārdzīvoja strauju lauksaimneecibas uz-

plaukumu. Zemneeku turiba acimredzot auga; paaslnajās reizē ar to ari

šķiru pretešķibas uz laukeem. Tas viss jo spilgti atspoguļojās ta laika

presē, beedribu dzīvē v. t. t. Par lauku buržuāzijas augšanu leecina lec-

lais zemkopības beedribu un krājkašu skaitsi un viņu prāvee apgrozījumi.
Tā buržujiskais vēsturneeks ar sevišķu atzinibu min lauksaimneecibas

beedribu apgrozijumus (peem., X mguru lauksaimneecibas beedriba 1906.

gadā pārdevuse māksligos mēslus par 88.143 rbļ. 91 kap., kas tanīs laikos

bija teešām- savā ziņā rekords).



95

klasē, tā guļamistabās peekvēpušas, peesmakušas, grīda iz-

puvuši. Tāda bija ta laika laukskola. Tagadējais kristigais
nacionālists doktors Reinhards par toreizējām laukskolām

izteicās, ka turēt viņās bērnus esot kriminalnozeegums.*)

Mācibas līdzekļu, uzskatamibas līdzekļu it nekādu. Da-

būt naudu no pagasta preekš mācibas līdzekļu eegādašanas

nebija ko domāt, jo turigo saimneekpapu bērni pagastskolā

nemācijās. Preekš teem tuvējā mēestelī bija vaj nu meitu

proģimnazija, vaj tirdzneecibas skola. Uzlabot kaut daudz-

maz skolas mācibas pusi, eegādatees mācibas līdzekļus, pa-

pildināt bibliotēku bija eespējams tikaf ar skolotāju pašaiz-
leedzibu unpūliņeem. Te der atzīmēt, ka starp jaunajeem

skolotajeem tādu ideālistu bij deezgan daudz, un ja

toreizējā tautskola teešām kaut drusku zināšanu spēja dot,

tad tas ir tautskolotāju nopelns.
Par cik materielā ziņā tautskola bija atstāta, par tik ad-

ministratīvā ziņā tika stingri turēta. Inspektoru štats tika pa-

vairots: plašākos rajonus sadalija divos vaj pat trijos rajo-

nos. Savas administratoru funkcijas inspektori nebūt nesa-

mazināja.**)
Prutčenko tika paaugstināts činā un pārcelts uz Peter-

pils mācibas apgabalu. Savā atvadišanās cirkulārā tas seviš-

ķi uzsvēra rusifikatoru svētigo darbu Baltijā. (« B oco6eHHOCTH

EeJIHKH, OTBeTCTBeHHH, HanpfIJKeHHBI CbIJIH TpVflßl T6X fleHTeJiett, KOTOpbIO

BbinOJIHfIJIH He TOJIBKO KVJIBTVpHVK), KO rOCVAapCTBCHHVIO paCOTV, HHKOTiZUt

He 3a6biba a o /i, yxob ho m eaiihe hh ii no/{pact aiom cr o

iiokojie ir h h c BejiiiKoii Poccae Ji» (pastrīpojums mūsu).

Nav jāatgādina, par kādu Kreeviju Prutčenko runā.

Kas Prutčenkam bija palicis nepabeigts, to „godam vei-

ca" no Odesas uz Rigu pārceltais kurators Ščerbakovs. Tas

notika jau arķireakcionarā Kasso laikā. Šis ministrs 14. ap-

rilī 1913. gadā izdeva jaunus noteikumus par cittautibneeku

skolām («npaßHjia, o6 yHHjiHin.ax»)>
Noteikumu 4: §

bija teikts, ka mācišanā mātes valodā peelaujama veenigi

tad, ja pašā pirmā zeemā bērni vēl nesaprot kreevvaloda pa-

sneedzamās mācibas. Oriģinālā teikts tā: «EcjlH Kleinu

cpoKa ne OKaatyTca b coctohhhh BocnpHHHMaTf»

npenoaaßaeMbie ņpe#MeTH na pyccKOM asuKe...». §js formulējums ir

tikpat smags, cik smaga bij pate Kasso politika. Ščerbakovs

bija labi «sapratis" savu pavēlneeku: viņš atzina, ka latvee-

šu bērni «spējigi uzņemt kreeviski pasneedzamās mācibas"

jau pirmsskolas gados, un tāpēc lika preekšā pat bērnu dār-

zos mācibas pasneegt kreevu valodā.

*) «Izglītība", M 4, 19 il. g.
**)Veens no Rigas rajona tautskolu inspektoreem, Jordanskis, savā rakstā

žurnālā „PyccK. nucojia" atzist, ka viņa kolēģi ped. darbam pavisam nepee-

greežot vēribas, bet tikai administrējot...
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Tādā kārtā neilgi pirms pasaulskara eesākšanās latveešu

tautskola bija atgreezta atkal agrākās sleedēs. Un tomēr bija
ļaudis melnsimtneeku lēģeri, kas vēl nebij apmeerinati ar

latveešu Tautskolas stāvokli. Tā melnsimtneeciskais «p«»cr.

Becra.» škaudijās urf ņurdēja, ka valdiba aplami atļaujot vācu

fereinam' dibināt vācu skolu, ka ari latveeši, gan privātper-

sonas, gan beedribas, atverot skolas. Šee politiskee bronto-

zauri sūdzējās, ka „mūsu Oblomoveem viss eet greizi: fak-

tiski mūs per, vārdos izteicot padevibu un ceenibu un smal-

ki ironizējot par mūsu kreevisko meegainibu".*)

Šee rāpuļi nesaprata, ka pēc 1905. g. carisms bija

speests modernizetees, ka ar privātskolu atļaušanu vācu ba-

roneem un latveešu buržuāzijai valsts eekārta un kapitālisti-
skā kārtiba nebūt neteek dragāta, bet gan drīzāk stiprināta.

Ari baroni nebija meerā ar panākto. Tee gribēja, lai

skolu pārvaldi atdod atkal viņeem, kā tas bija pirms rusifi-

kācijas. Jau 1905. g. pavasarī baroni, izmantodami revolu-

cionārās kustibas uzleesmojumu kā bubuli, greezās pee val-

dibas, lai ta reorganizējot skolu pārvaldi Baltijā. Baroni sa-

vā eesneegumā rakstija: „Zemē aug analfabētisms, kultūras

līmenis krītas. Visa elementarizglītibas zistema ir pilnum
pilna ar tādeem elementeem

?
kuri atstumj cilvēkus no valsts,

no reliģijas, no pastāvošās eekārtas" v. t. t. Apstiprinādami
savus novērtējumus, baroni norādīja uz pagātni, kad tautas

izglītibas līmenis stāvējis augstāk, kad pret valdīšanu un re-

■liģiju ikkatrs esot izturejees bijigi un pazemigi, un par pa-

stāvošās eekārtas gāšanu neveenam neesot i -prātā nācis.

Valdiba deezgan labvēligi uzņēma baronu aizrādījumu, un Ri-

gas mācibas apgabala inspektori dabūja mobilizēt visus sa-

vus «labākos" rakstītājus, lai atspēkotu baronu eerunas.

Četri brašakee rusifikatori — Uspenskis, Pravdins, Viļjevs
un Popovs sarakstija brošūru,**) kurā deezgan kodigi atbil-

dēja baroneem un, savukārt, sarunāja daudz savu muļķibu.
Tee atgādināja baroneem, ka izglītibas līmeņa krišanās stā-

vot sakarā ar to, ka baroni slēguši muižas skolas un drau-

dzes skolas v. t. t. Turpretī, kā revolucionārās kustibas cē-

loņus rusifikatori minēja zocialdemokratiskās strādneeku

partijas pastāvēšanu, vainoja fJumpigo presi ar «Pēterbur-

gas Avizēm" (?) preekšgalā, norādija, ka aģitatoru darbibu

ļoti veicinot peerobežas stāvoklis: propaganda varot veegli

eekļūt no ārzemēm; vainiga esot rūpneeciba, kura izaudze-

juse nemeerigo strādneeku šķiru v. t. t.

*) „Phjkck. BecTHHK", 182 3a 1906. r.

**) 0 nojioateHHH oCpaaoßaHHa b llpHdajīTHH-
okom Kpae (no »ypHana KOMHTera mhhhctpob ot 10 Maa 1905 r.)
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Baronu eesneegumam tomēr nebija cerēto panākumu.

Baroneem bija jaapmeerinas ar vācu skolām, ar pilnigu au-

tonomiju šinī skolu pārvaldē un, galvenais, ar bagatigām fi-

nansielām atlīdzibām par to „postu", kas viņeem nodarits

revolūcijas laikā.

Visapmeerinatakā ar valdibas skolu politiku bija latvee-

šu buržuāzija un buržujiskā inteliģence. Ta materielā un tee-

siskā ziņā bija nonākuse labākā stāvoklī, nekā pirms revo-

lūcijas, un ari perspektives tai bija deezgan labas.

Revolucionārās strādneecibas partija ari šinīs gados bij

veenigā, kas stāvēja nomodā par tautskolas likteni. Mēs jau
veenā no eepreekšejām nodalām apskatijām Latvijas Z.-D.

Skolotāju Saveenibas un viņas Biroja revolucionāro darbibu.

Vēlākos gados, kad reakcija skolas laukā sasneedza augstā-
ko pakāpi (Prutčenko un Ščerbakova laikā), kad z.-d. skolo-

tāju organizācija vairs nepastāvēja, partija savā 4. kongresā,
atzīmēdama- tautskolas vajāšanu, aicināja apzinigo proleta-
riātu un „visus pateesi demokrātiskos elementus karot pret
carisma melnsimtneeciski-nacionalistisko politiku". Te snee-

dzam 4. kongresa rezolūciju par tautskolas vajāšanu: «Val-
dibas reakcionari-nacionalistiskā politika pēdējos gados ar

sevišķu niknumu vērsta ari pret tautskolu Baltijā. Pārkree-

vošanās centeeni viskrasak izpaudušees pēdējā laikā valdi-

bas uzbrukumos — ar cirkulāru palīdzibu laupit eespēju pa-

sneegt Latvijas skolās mācibu mātes valodā un tādā kārtā

iznīcināt jau tā apspeestās tautas valodas teesibas. Šee ca-

risma uzbrukumi nav atraduši stingru pretsparu ne no lat-

veešu nacionalistisko-liberalo, ne no demokrātisko aprindu

puses. Latvijas zocialdemokratu 4. kongress uzaicina Latvijas

apzinigo proletariātu, visus pateesi demokrātiskos elementus,

it sevišķi veetejās pašvaldibas eestādes un pašus skolotājus,

karot pret carisma melnsimtneeciski-nacionalistisko politiku,
aizstāvēt tautas valodas teesibas un cīnitees par brīvu de-

mokrātisku skolu, kas svabada no baznicas un administrāci-

jas aizbildibas." (Peeņemta veenbalsigi).*)

Ari Kreevijas z.-d. savā 1912. gada janvāra konferencē

noteikti uzstājās pret rusifikāciju un tautu apspeešanu. Te

citēsim atteecigu veetu iz rezolūcijas „par tekošo momentu

un partijas uzdevumeem": «Būdams bezspēcīgs konkurences

laukā ar modernām kapitālistiskām valstīm un atstumts jo

tālu sāņš Eiropā, carisms sabeedribā ar melnsimtneecisko

muižneecibu un nostiprinošos rūpneecibas buržuāziju tagad
cenšas apmeerinat savas plēsoņu intereses rupjas nacionali-

stiskas politikas ceļa, kura vērsta pret nomalēm, pret visām

apspeestajām tautībām, pret kulturelakeem novadeem (kā

*) „LKP 25 gadi", 237. lpp. 4. kongress notika 1914. g. janvāri Briselē,
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Somija, Polija, "Žeemelreetumu apgabals) un daļēji caur ko-

loniju sagrābšanu, kas vērsta pret Āzijas tautām,' kuras uz-

sākušas cīnu par atbrīvošanu (kā Perzija, Kina)."

Tautskolas atbrīvošana nav atdalāma no revolucionāra

proletariāta cīņas.

*

Par elementarskolu un elementārās izglītibas stāvoklī

pēcrevolūcijas gados Latvijā mēs zināmu pārskatu dabūjam

no 1911. gada dateem. Pēc šeem dateem Rigas mācibas ap-

gabala guberņās bijuši šādi izglītibas rādītāji:

Uz 100 Uz 100 Uz 100

vīreešeem seeveetēm abēja
dzimuma

Vidzeme
.....

7,30 5,81 6,55
Kurzeme 6,44 5,04 5,74

Igauņzeme
. . .

. . 6,69 5,67 , 6,18

Salīdzinot ar deviņdesmitajeem gadeerri, izglītibas rādī-

tāji ir auguši. 1915. gadā žurnālā «PyccKaa imcojia» nodrukāts

kāds raksts, kura autors, analizēdams 1911. g. skaitišanas

datus, salīdzina izglītibas leetu stāvokli Rigas un Maskavas

mācibas apgabalos. Salīdzinājums rāda, ka daudzējādā ziņā

Rigas mācibas apgabals stāv augstāk. Der eepazītees ar da-

žeem salīdzinajumeem:

Baltijā (Rigas māc. apg.) ik uz 100 eedzīvotajeem iznāk

6,25 elementarskolas skolēnu, kurpretī Maskavas mācibas

apgabalā uz 100 eedzīvotajeem krīt 5,39-elementarskolas
skolēnu. No viseem skolas gados esošeem bērneem (7—14

gadu) Rigas mācibas apgabalā skolēnu ir 71,2%, bet Ma-

skavas ' mācibas apgabalā — 57,7%. No visām skolas gados
esošām meitenēm Rigas mācibas apgabalā skolneeču ir

33,1%, kurpretī Maskavas mācibas apgabalā tikai 20,1%. Tā-

pat ari skolu beigušo % Baltijā ir augstāks, nekā Maskavas

apgabalā: Rigas mācibas apgabalā skolu beigušo zēnu —

15,5%, meiteņu — 13,8%; Maskavas mācibas apgabalā —

zenu — 11,4%
L

meiteņu — 8,2%. Ari mācibas līdzekļu un

skolu telpu ziņā Baltijas tautskolās apstākli kreetni labāki,

neka Maskavas mācibas apgabala skolās. Tikai veenā ziņā
Maskavas mācibas apgabals stāv augstāk — te tautskola
vairāk saistīta ar ārpusskolas izglītibas darbu, cik nu par
tadu darbu vispār varēja runāt cariskās Kreevijas apstākļos.
Šee preekš Rigas_ mācibas apgabala labvēligee salīdzināša-
nas rezultāti nebūt neleecina par elementarizglītibas spožo
stāvokli Baltija. Pavisam otrādi. Mēs redzam, ka no viseem

skolas gados esošeem bērneem ap 30% paleek ārpus skolas,
pee kam vairums no šeem ir meiteņu. Tāpat ārkārtigi mazs



procents beidz skolu: no viseem pirmmācibas skolu skole-

neem Baltijas guberņās 71% izeet no skolas, nebeiguši kur-

sa. Tas nozīmē, ka leelais vairums lauku un pilsētas prole-
fareešu un trūcigo zemneeku bērnu peeteek ar I—21—2 zeemām

skolas mācibas. Jo sevišķi tas sakāms par laukstrādneeku

un zemneeku bērneem, jo elementarskolas skolenu vai-

rumu sastāda laukskolu audzēkni. Un ja šāds stāvoklis to-

mēr teek atzīmēts kā progresiva parādība, salīdzinot ar Ma-

skavas mācibas apgabalu, tad tas rāda, cik zemu stāvēja

elementarizglītiba cariskā Kreevijā. Mums ZPRSaveenibā
veens no kulturfrontes svarigakeem uzdevumeem ir* analfa-

bētisma likvidēšana. Šis analfabētisms — mantojums no ca-

riskās Kreevijas. „Zemēs, kur elementarskolu peeteekoši un

kur tās daudzmaz normāli nostāditas, nav jādibina ārkārtē-

jas komisijas analfabētisma likvidēšanai, jo tur analfabēti-

smu likvidē skolas."*)

*) JI c h h h. CTpstaaizca as AHeBHHKa.

997*
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2. nodaļa.
Skolas un mācibas valodas jautājums dažādu politisku partiju programās. Balti-

jas piovincialpadomes skolu projekts. Žurnāls „Izglltiba" un izglīti-
bas beedribas gada grāmata" par skolas un izglītibas jautajumeem. Nacionā-

lās skolas jautājums Viskreevijas tautas izglītibas darbineeku kongresā
1913. gadā. Latveešu tautskolotāji pēcrevolūcijas laikā.

Pirms 1905. gada revolūcijas par nacionālo jautājumu

Kreevijā legāli varēja rakstit tikai laikrakstu kronikā, reģi-

strējot kārtējos ebreju grautiņus vaj tatāru un armēņu asi-

ņainās sadursmes Bakū. Kā izņēmums bija oficiālās un meln-

simtneeku lapas, kuras nacionālo jautājumu pēc sava šablo-

na varēja cilāt kā veen patikās. Pēc revolūcijas nacionālo

jautājumu vairs nevarēja noklusēt, un tāpēc kreevu legālā

presē 1906.—1914. gados laiku pa laikam par šo jautājumu

dedzigi teek debatēts.

Mums no svara ir zināt politisko partiju uzskatus nacio-

nālā jautājumā, jo reizē ar to mēs dabūjam zināt, kādā vir-

zeenā šīs partijas domā atrisināt skolas un izglītibas jautā-

jumu. Tāpēc še īsumā apskatisim, kādus uzskatus nacionālā

jautājumā sludina melnsimtneeki, pusfeodalā muižneeciba, li-

berālā buržuāzija, sīkburžuazija un revolucionārā proleta-
riāta partija.

Melnsimtneeki, kā tas šai sugai peederas, nebij

progresējuši ne par matu. Vinu formulējums bij un palika tas

pats vecais: «Kreevija preekš kreeveem." Revolūcijas sanik-

noti, tee savās lapās tagad izteicās vēl ciniskak. Tā, peem.,

Puriškevičs*) cittautu (nekreevu) valodas nosauca par suņu

izloksnēm («coCai&H Hapenra»). pgc šo arkitumsoņu eeskata,.vi-
si nekreevi jatura 'vel daudz stingrākos žņaugos, nekā pirms
1905. gada, jo tee esot visleelakee dumpja un nemeera cēlāji.
Šo uzskatu praktisku peeleetošanu Latvijas apstākļos mēs

apskatījām eepreekšejā nodaļā. Kā redzējām, Puriškeviča

ciltsbrālis un domu beedrs ministrs Kasso ātgreeza latveešu

tautskolu deviņdesmito gadu sleedēs.

Buržuāzijas ideoloģijas paucļeji, dažadakee liberāli
(kadeti, progresisti, atjaunotāji v. tml.) par nacionālo jautā-
jumu vispār runāja daudz gludāk, bet konkrētā politikā
tee turējās kopā ar melnsimtneekeem.**) Vispārigi runājot,

liberāļi ir «pret tautibu apspeešanu"..., viņi ir par tautu paš-
nolemšanos kultūras jautājumos, tikai šī pašnolemšanās ap-

*) Puriškevičs — Besarabijas muižneeks, melnsimtneecisko „Kreevu ļaužu
saveenibas" un Miķeļa saveenibas" dibinātājs, grautiņu organiza-
tors, cittautibneeku nīdējs un vajātājs.

**) Skat. 15. lpp. par Somijas rusifikāciju.
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robežojās ar valodas brīvību, kuru liberāli saprot pavisam
citādi nekā mēs. Paklausatees, kā spreež liberāli valsts do-

mes izglītibas komisijā: „Skolās mācibas japasneedz veen-

mēr kreevu valodā, bet apgabalos, kur vairums bērnu

skolā nerunā kreeviski, jāatļauj pirmos divus gadus
mācit skolēnu mātes valodā, tomēr ar stingru notei-

kumu (npll ka kreevu valoda jāmāca

jau pirmā mācibas gadā, sākot ar pirmeem trīm mēnešeem."

Redzeet, kā liberāli saprot valodas brīvību. Kreiso kadetu

avize «#enb» apgalvo, ka Kreevijas veeniba un ne-

dalami b a prasot, lai kreevu valodu kā valsts va-

lodu mācitu obligatoriski. Tas ir tas pats leelvalstiskais

šovinisms, kuru sludina melnsimtneeciskee birokrāti jau sā-

kot ar 19. g. s. trīsdesmiteem gadeem. Pat stils maz ko ir

modernizēts.

Ļeņins liberālu politiku valodu jautājumā raksturoja seko-

ši: «Liberāli valodu jautājumā, tāpat kā visos citos politiskos

jautājumos, izturas kā leekuligi spekulanti: veenu roku (at-

klāti) tee sneedz demokrātijai, bet otru roku (aiz muguras)
tee pasneedz policisteem un dzimtbūšanas aizstāvjeem. Mēs

esam pret privilēģijām — kleedz liberāļi, bet slepus izkaulē

sev no melnsimtneekeem veenu otru privilēģiju.

Tāds ir netikai leelkreevu liberali-buržujiskais nacionā-

lisms (viņš ir visļaunākais, tāpēc ka peeleeto spaidus un stāv

rados ar Puriškevičeem), tāds ir ikkatrs liberali-buržu-

jiskais nacionālisms: poļu, ebreju, gruziņu, ukraiņu v. c."*)

Sīkburžuazijas nacionalistiskās tendences pauda
dažadee „zocialisti", kuru daudz bija uzradees pēc 1905.gada.
Ari ebreju «Bunds" šinī ziņā eerindojams to skaitā. 1907.

gada aprilī Peterpilī sanāca nacionālo zocialistisko partiju
konference. Šinī konferencē katram delegātam bija sava

programā nacionālā jautājumā, un veenotu programu teem

tā i neizdevās izstrādāt.**)

Sīkburžujisko zocialistu galvenais lozungs bija nacionā-

lās kultūras autonomija. „Bundisti" daudz tintes un papira
iztērēja, cenzdamees, šo lozungu pamatot un aizstāvēt pretī
leelineekeem.***) Praksē šāds lozungs nozīmētu to, ka skolu

un izglītibas leetās būtu jānodod ikkatrai nācijai atsevišķi.

Te nepeeceešams sneegt garāku izvilkumu iz Ļeņina
raksta par nacionālās kultūras autonomiju: «Kamēr dažādās

*) JIeHHH, Co6p. T. 19, H3tf. 1924 T.

**) «lIpOTOKOJIH KOH(pepeHrjļHH POCCHiICKHX HaiJHOHajlbHbll COIļHaJIHCTir-

iecKHx naprail, 0118, 1907.

***) Jau 1903. gadā Londonas kongresā bundists Goldblats eesneedza pa-
pildinājumu pee leelineeciskās rezolūcijas, kurā (papildinājuma) eet runa par

nacionālās kultūras autonomiju.
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tautas dzīvo veenā valstī, viņas saista miljoni un miljardi

gan ekonomiska, gan teesiska, gan sadzīves rakstura saišu.

Kā gan var izraut skolu leetu ārā no šīm saitēm? Vaj var

to „izņemt no valsts pārziņas"? Ja ekonomika kopo veenā

valstī dzīvojošās tautas, tad reakcionārs un aplams ir mēģi-

nājums nodalit tās reiz preekš visām reizēm «kultūras" un

sevišķi skolas jautājumos. Pavisam otrādi, vajaga censtees

pēc nāciju apveenošanas skolu l&ukā, lai caur skoļu
tiktu sagatavots tas, kas teek realizēts dzīvē. Pašreiz mes

redzam tautu teesisku neveenlīdzibu un viņu attīstibas līme-

ņa neveenadibu; šādos apstākļos skolas leetu sadališana

pēc tautibām faktiski pasliktinās atpalikušako tautibu

stāvokli"... «Kreevijā nesen uzradās projekts par «ebreju

skolas nacionalizāciju" — t. i. par ebreju bērnu nodališanu

no citu tautibu bērneem atsevišķās skolās. Nav te i ko pee-

bilst, ka šāds projekts ir radees visreakcionārākās aprindās.*)

Tas nav demokrāts, kas aizstāv skolu leetās sadališanu

pēc tautibām. Eevērojeet: mēs te pagaidām spreežam no

vispārdemokratiska, t. i. no buržuaziski-demokratiska vee-

dokla.

No proletariāta šķiras cīņas veedokla neizmērojami no-

teiktāk ir jāuzstājas pret skolu leetu sadališanu pēc tauti-

bām"... «Pilsētas strādneekam, kurš vislabāk pazīst attīstī-

tu kapitālismu, kurš caur visu savu dzīvi un pat ar mātes

peenu ir uzsūcis šķiru cīņas psiholoģiju, — tādam strādnee-

kam tīri negribot eenāks prātā, ka skolu leetu sadališana pēc

tautibām ir neveen kait ig a, bet tīri žuliciska, šarlatani-

ska eedoma no kapitālistu puses. Ar šādas idejas

sludināšanu strādneekus var sašķelt, saskaldīt, vāji-
nāt, un vēl jo vairāk ar tautskolas sadalīšanu

pēc_tautibām, kurpretī kapitalisteem, kuru bērni ir loti labi

apgādāti ar privātskolām un sevišķi algoteem skolotajeem.
nekādā gadijeenā nekāda skaldišana un vājināšana
no «nacionālās kultūras autonomijas" nedraud." Tālāk Ļe-
ņins atzīmē, ka reakcionāro «kultūras autonomijas" ideju iz-

perinājuši Austrijā «oportunistiskee meetpilsoniskee inteliģen-
ti", bet pee mums, Kreevijā, šo ideju «peeņēmušas tika?

visas ebreju buržuāziskās partijas, pēc tam (1907. g.) sīk-

buržujisko*kreiso tautibneeku konference**) un, beidzot, ap
marksisteem svārstošos grupu sīkpilsoniskee

oportunistiskee_ elementi, t. i. bundisti un likvidatori".,.
«Kreevijas strādneeku šķira ir cīnijusēs un cīnisees pret šo

*) Sadu projektu izvirzīja Odesas mac. apgab. melnsimtneeki, un to jo
silti uzņēma Izgl. Ministrija. Tas dod šim projektam labu politisku rakstu-
rojumu. Pr.

**) Nacionālo zocialistisko partiju konference, par kuru jau teikts eepreekš.
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reakcionāro, kaitigo, meetpilsonisko, nacionalistisko «nacio-

nālās kultūras autonomijas" ideju." *)

Leelineeku uzskatus nacionālā jautājumā izteic, starp ci-

tu, 1913. gada vasarā notikušās CX apspreedes rezolūcija,
kuras pirmais punkts atzīmē visu nāciju un valodu v c en-

līdz ib v. Tālāk rezolūcija atzīmē, ka nav vajadziga obl i-

gatoriska valsts valoda, ka eedzīvotajeem nodrošinā-

mas skolas ar mātes valodu kā mācibas valodu. Rezolūcija

pastrīpo, ka šos lozungus realizēt eespējams uz plašas auto-

nomijas un pilnigi demokrātiskas pašvaldibas pamateem.

Rezolūcijas otrais punkts noraida kā galigi kaitigu, no pro-

letariāta šķiru cīnās veedokla, skolu un izglītibas nodalīšanu

pēc tautibām veenas valsts robežās. Tendences uz tādu no-

dalīšanu zem «nacionālās kultūras autonomijas" lozunga re-

zolūcijā nosauktas par oportunistiskām un buržujiskām.

Runājot par autonomiju (ne «nacionālās kultūras autono-

miju"), Ļeņins uzsver, ka lai likvidētu nāciju apspeešanu, tad

jārada autonomi apgabali, kaut ari neleeli pēc saveem apmē-

reem, ar veenadu nacionālo sastāvu ( c nejißHßm ejvmuu Hanno-

HajīßHbiM cocīaßOM).**) Tāp ā t ari' 1913. g. vasarā noti-

kušās apspreedes rezolūcijā nosodita «nacio-

nālās kultūras autonomija", kā kaitiga strādneeku šķiras cī-

ņas interesēm, «plaša apgabalu autonomija un pilnigi demo-

krātiska veetejā pašvaldiba" ir uzsvērta kā nepeeceešamais

noteikums, lai novērstu tautibu neveenlīdzibu un apspeeša-
nu.***) Tās pašas rezolūcijas 4. punktā uzsvērtas apspeesto
tautibu pašnolemšanās teesibas, pee kam atzīmēts, ka to

prasa neveen starptautiskās demokrātijas pamatprincipi, bet

ka tas stāv (par Kreeviju runājot) leelkreevu tautibas eedzī-

vataju interesēs, jo nav eespējams radit demokrātisku valsts

eekārtu, «eekams nav izskausts melnsimtneeciskais leelkree-

vu nacionālisms", kuru «zistematiski eeaudzina neveen cara

rnonarķija un reakcionārās partijas, bet ari leelkreevu buržu-

āziskais liberālisms, kurš leen uz vēdera monarkijas preek-
šā."****) Ari Latvijas Zocialdemokratijas (vēlākās kom-

partijas) pozicija šinīs jautājumos tanīs gados (1913.—1917.)

ir izturēta tikko minēto rezolūciju garā.*****) 1914. gadā
b. Ļeņins ar atzinibu minēja latvju leelineeku vadoņa b. Stuč-

kas rakstu Žurnālā «npocßemeHHe-» «Han. Bonpoc h jiaTMmcKHH npo-

*) JIeHHH. Oo6p. COT.. T. 19. «0 «Ky,JIBTypHO-HaHHOHMbHOH» aBTOHO-

mith.» 1924.

*•*) JIeHHH, Oo6p. goh., t. 19. crp. 67.

***) JIeHHH, Go6p. coi., t. 19, «Pe3o«aiDn;Hji no iian,. Bonpocj».

****) Turpat. 1
*****) Skat. rezolūcijas projektu „par veetejām pašvaldībām un Latvijas auto-

nomiju". „LKP 25 gadi". 236.-37. Ipp.
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jteTapnaT». Tanī pa§ā redakcijas peezīmē pee b. Stučkas rak-

sta Ļeņins novēl, lai latv. z.-d., diskusiju par nac. jautājumu

izbeidzot, peeņemtu pilnigi noteiktus lēmumus.

Latveešu buržuāzija ari šinī laikposmā pārtika no pata-

pinātām idejām un zistemām. Tā, peem., «Dzimtenes Vēst-

nesis" 1910. g. vairākos numuros drukāja sodekspediciju lai-

kā radušos skolu projektu.
Šis projekts tika safabricēts vairāk gan birokrātiskā ce-

ļā. Tomēr preekš mūsu buržuāzijas tas zināmā mērā ir rak-

sturīgs. Tas bija skolu projekts, kuru izstrādāja «Atsevišķa

apspreede pee Baltijas pagaidu ģenerālgubernatora". Šis

projekts izstrādāts tanī laikā, kad Latvijā un Igaunijā trakoja

sodekspedicijas un karalauka teesas. Ja latveešu buržuāzi-

jas un zemneecibas (pelēko baronu) preekšstāvji varēja ar

meerigu sirdsapziņu peedalitees šādā «apspreede", tad šis

fakts veen jau raksturo mūsu mantigo šķiru mīkstčaulibu un

roklaizibu.

Durkļu un nagaiku režimā sastāditais «skolu reformas

projekts" pēc sava satura neko jaunu nedod. Tas atkārto

jau vairākus gadu desmitus skandinātos vārdus un vardu

virknējumus. Neveenas daudzmaz oriģinālas domas, nevee-

na spilgtāka formulējuma. Paleek tāds eespaids, ka pee ši

projekta sastādišanas strādājuši garīgi aprobežoti, truli cilvē-

ciņi. Ja painteresejamees, kas bijuši šīs apspreedes dalibnee-

ki, tad leeta kļūst skaidra. No «kompetentam" personām tur

peedalijees mums labi pazīstamais Viļjevs ar saveem rokas-

puišeem, no zemneecibas izvēletee pagastveči —un

muižneecibas preekšstāvji. Kas te varēja teikt ko jaunu?

Projekta pirmais paragrāfs noteic tautskolas mērķi:

«stiprināt savos audzēkņos reliģiskos un tikumiskos jedzee-

nus un sneegt teem dzīvē nepeeceešamās zināšanas un pra-

šanas." Vijjevam tas šķeet par maz, viņš peekabina vel

klāt: «eeaudzinat teem (skoleneem) pa d'evibu tronim

un tēvija i."

Tautskolas programā paleek tā pate vecumvecā, bez

jebkādām pārmaiņām. Kad kāds no zemneecibas preekš-

stāvjeem eeminejees, ka skolās vajadzētu mācit dzeedat lat-

veešu un igauņu tautas dzeesmas, tad vairākums šādu preekš-
likumu noraidijis. Lai dzeed «Kas deevam debesīs leek val-

dīt" un
«Bosse, iiapa xpaira». Viss pēc šablona. Tikai kā mā-

cibas valoda teek atzīta mātes valoda. Te ru-

sifikatori bija zaudējuši, jo baroni, protams, balsoja par

mātes valodu. .

Mūs interesēt var pa daļai tikai tee projekta paragrāfi*

kuros runā par tautskolas pārvaldi. Te «Apspreede" eet pret

rusifikatoru tradiciju, jo to prasa muižneecibas izvirzitais ad-

ministratīvās eekārtas projekts. Eeredņu hierarķijas veetā
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projekts stāda koleģiālas eestādes — skolu valdes: guberņā—

guberņas, apriņķī — apriņķa skolu valdes; uz veetām—vee-

tejās skolu valdes. Bet šo valžu šķiras sastāvs ir tāds, ka

pat turigā zemneeciba (pelekee baroni) tanīs paleek mazāku-

mā. Tā, j)eem., apriņķa skolu valdē eetilpst: 1) apriņķa zem-

stes valdes preekšsēdetajs; 2) divi garidzneecibas preekš-

stāvji (luterāņu un pareizticigo garidzneeki); 3) revidents ar

pedagoģisku izglītibu (šo locekli eecel guberņas skolu valde);

4) trīs apriņķa zemstes locekļi — pa veenam no katras kūri-

jas. Tāds sastāvs nodrošinātu vairākumu

baroneem. Vārdi „zemste", «zemstes valde" te leetoti,
kā saka, «košuma pēc". Mēs zinām, ka Baltijas guberņās
zemstes nebija. Bez skolu reformas projekta «Apspreede"

bija izstrādājusi ari administrācijas reformu projektu, kurā

baroni vecām, jau gadu simtus pastāvošām normām un eestā-

dēm uzvilkuši jaunu uzvalku, nosaukdami tās par zemstēm.

Tāpēc skolu projektā sastopami vārdi «zemste, zemstes

valde".

Par šo skolu projektu, viņa dzimšanas laika, plašāka
sabeedribā nekas nebija dzirdams. «Dzimtenes Vēstnesis"

to bija uzracis, kā jau teicām, un cēla preekšā saveem lasi-

tajeem 1910. gada. Ta bija zīme, ka latveešu buržuāzija bija

pilnigi apmeerinata ar šo projektu un būtu ar meeru «aplai-
mot" tautu ar tādu tautskolu, kāda paredzēta projektā. Lat-

veešu buržuāzija un vācu baronokratija tautskolas jautājumā
bija veenis prātis, tāpat ka ta bij veenis prātis citos politiskos
jautājumos, jo tautiskais elements šo divu grupu atteecibās

vairs nekrita svarā, un, ja latv. buržuāzija to skandināja, tad

ar nolūku «slēpt savas savtigās materielās šķiras intereses"

no latveešu proletariāta.*)
Citāds saturs un raksturs ir teem skolu projekteem, kuri

nāk no latveešu sīkburžuaziskās inteliģences. Tāds projekta
uzmetums parādijās žurnālā «Izglītība" 1911. g. pirmajos di-

vos numuros. Tas bija Vecā (Dēķena) raksts «Par mūsu taut-

skolu". Vecais skaitijās z.-d. partijas beedrs. Viņš savos rak-

stos par skolas un pedagoģijas jautajumeem pauda mazinee-

ciskus, galigi oportunistiskus uzskatus.
Autors savā rakstā pilnigi pareizi nokritizē elementar-

skolu tipu pārak leelo raibumu, aizrāda, ka tautskolai daudz

kungu, ka mums nav veenotas skolas. Tāļak Vecais izteicās,

ka valdošo šķiru uzpūtība _un eedomiba zudišot tikai tad, kad
visi macišotees kopa veena skolā. Tas izklausās jau pavi-
sam dīvaini: tada kārtā pretējo šķiru ideoloģijas varētu sa-

meerinat skola, kura stāvētu, ārpus šķirām.
Taļak Vecais sīkāk pakavējas pee. skolu pārvaldes orga-

nizācijas. Pec autora domam, skolas jānodod veetejo paš-

*) P. Stučka, Tautibu vaj Šķiru cīņa, .Atvases", I, 1907. g.
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valdibas eestāžu pārziņā. Skolām jābūt veetejo un apriņķa
skolu komisiju pārziņā. Kā šīs komisijas sastādās? Pēc

autora projekta, veetejā skolu komisijā eetilpst 1 pagasta

preekšstāvis, 1 skolotājs un ārsts. Apriņķa skolu komisijā —

apriņķa zemstes preekšstāvji, divi ārsti — veens higiēnists

un otrs psihologs — tad vēl skolotāju preekšstāvji, starp ku-

reem ari apriņķa skolu inspektors. Iz ša projekta redzams,

ka veetejās pašvaldibas orgāni ir zemstes; otrkārt, ka skolu

leetās teek nodotas galvenā kārtā inteliģences rokā

(skolotajeem, inspektoreem, ārsteem). Pēdējais motivs Vecā

rakstā manāmi pastrīpots. Tāds motivs sastopams vācu

sīkburžuazisko demokrātisko pedagogu Šarelmaņa un Gans-

berga rakstos: «Skola jānodod skolotāju rokās". Šis taut-

skolas pārvaldes projekts ir dāudz mērenāks, nekā

tas skolu pārvaldes tips, ko 1905. gads parādija

jau dzīvē. Pēc šī projekta, tautskola teek atdota sī k-

buržujiskās inteliģences (faktiski Skolotāju) un

zemneecibas rokās, atstumjot no skolu pārvaldes ba-

ronokratiju un kreevu birokrātiju.
Skolu inspektoram jābūt vēlētam. „Veenam no skolo-

tāju vēleteem preekšstāvjeem (apriņķa skolu komisijā. Pr.)
būtu peešķirams skolu pārlūka jeb inspektora amats. No ša

varētu prasit augstāku izglītibas cenzu, nekā skolotāju para-

stais, bet galvenais, kas no viņa būtu prasāms, lai tas būtu

ar sirdi un dvēseli pedagogs un psihologs. Ne birokrāts, kas

visā savā rīcibā atbalstās tikai uz likumu krājuma 11. sēju-

mu, bet cilvēks ar tēva prātu un padomu pret skolotāju un ar

Pestalocija sirdi pret skoleneem. Apriņķa skolu komisijas

varētu stāvēt teešā atkaribā no mācibas

apgabala (pastrīpojums mans. Pr.). Kā re-

dzams, tad Vecā platoniskā velēšanās būtu . realizējama ne-

maz negrozot pamatā rusificetās tautskolas pārvaldi, jo mā-

cibas apgabala valdi Vecais „nereformē".
Tālāk savā rakstā Vecais, itkā atvainodamees, paskaidro,

kāpēc viņa projektā mācitaji neeetilpst skolu komisijās:
„Baznicai ir pašai deezgan līdzekļu peevilkt sev bērnus. Lai

ta tos pee sevis aicina, mēs it nebūt neleegsim
viņeem eet"... „Ārstu palīdzibas un padoma nākotnes

skolotajam vajadzēs, bet, atteecotees uz mācitajeem. jāizved
stingra nošķirošana: mācitajeem baznica, bet skola skolota-

jeem!"
Zem šāda «projekta" parakstitos jebkurš liberālis, jo tas

ir caur un cauri oportunistisks, sīkburžuazisks; tanī nav ne-

veena burta no revolucionārām prasibām. Vēl tālāk Vecais
eet citos savos rakstos, kuri parādijās toreizējā pedagoģiskā
prese.

Pēc 1905. g. revolūcijas rodas latveešeem sava pedago-
ģiska prese. Latveešu Izglītibas beedriba izdod „Gada grā-
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matu", Latvijas skolotāju beedriba izdod žurnālu „Izglītiba".
Pateesibā gan šinīs izdevumos pārsvarā ir raksti par sabee-

driskeem un literariskeem temateem un daudz veetās aizņem

daiļliteratūra (peem. „Izglītibā"). Tomēr pedagoģisku ideju
un uzskatu raksturojumam šee izdevumi ir veenigais materi-

ālu avots.

„Izglītiba" bija veens no toreizejeem kreisajeem izdevu-

meem. Žurnāla virzeenā noteicēji bija radikalee izglītibas
darbirieeki. Dažs labs no žurnāla līdzstrādneekeem un re-

dakcijas locekleem toreiz saucās par zocialdemokratu un šo

nosaukumu valkā vēl šobaltu deenu. Šo zocialistu toreizejee
raksti mūs visvairāk interesē.

Savu teorētiķu pedagoģijas laukā latveešeem nebija, un

„īzglītibā" tika popularizētas galvenām kārtām vācu peda-

gogu idejas. Pēc šķiras būtibas, tās bija buržuāzijas un sīk-

buržujiskās inteliģences idejas pedagoģijas laukā. Lai minam

tikai Natorpu, Herbartu, Šarelmani v. c, kuru uzskatus jo cī-

tīgi popularizēja jau minētais Vecais.

Paeesim garām citeem raksteem, kureem gadijuma rak-

sturs un kuri neaizķer svarigakos skolas zistemas vaj māci-

bas veelas izvēles principus. Paklausisimees, ko „Izglītiba"
teic par reliģiju un reliģijas mācišanu skolā un jo sevišķi
tautskolā. Šim jautājumam toreiz bij ļoti aktuela nozīme.

Te atkal galvenais speciālists ir Vecais. „Izglītibas" astotā

numurā 1910. gadā nodrukāts Vecā raksts „Par reliģijas mā-

cišanu". Uz jautājumu, vaj reliģija mācama, vaj ne, autors,

zocialdemokrats, atbild: JLeelajo jaunu ideju uzplūdu
laikā beeži gadijās ari pee mums dzirdēt sauceenu: „nost

ar reliģiju!" Tika aizrādits, ka reliģija ir kura katra

cilvēka privatleeta un ka tadēl sabeedribai, kā sko-

lu uzturētajai, ar reliģijas mācišanu nav nekādas

daļas. Tai jārūpējas tikai par to, lai viņas nākamee

locekļi tiktu izaudzināti par tikumigeem cilvekeem.

Pedagoģija ar šādu jautājuma atrisinājumu nevar būt pilnigi
veenis prāti s", jo — turpina Vecais — «reliģiskās dzi-

ņas cilvēkam eedzimst gluži tāpat, kā intelektuālās, estēti-

skās un ētiskās. Tā tad no pedagoģiskā stāvokļa jautājums
uzstādams veenigi tādā veidā: kā izkopjamas bērna

reliģiskās jūtas — ar atsevišķu mācibas preekšmetu,
vaj ar formālo attīstibu visos preekšmetos?" Atbilde uz aug-

šā uzstādito jautājumu pilnigi skaidra: zocialists at-

zīst, ka reliģija mācama.

Uz jautājumu, kā mācama reliģija, Vecais atbild jo pla-

ši, kā jau „metodists", un atstāsta Šarelmaņa norādijumus
par reliģijas mācišanu. Mūsu „zocialists" saka, ka „eesāce-

jeem noderigi ir pasakaini stāsti, kureem vēlākā laikā bērni

vairs negribēs ticēt, peem., par Noasa šķirstu, Dānieļi lauvu

bedrē, trim vīreem degošā ceplī, Mozus bērniņu, Kristus pee-
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dzimšanu, «austrumu gudrajeem un ļauno Erodu." Tāļak do-

ta bībelstāstu programā Latvijas pagastskolās trim zeemām.

Lūk ši programā:

«Tā tad mūsu pagastskolas pirmā zeemā (10—11 g. ve-

ceem bērneem) būtu jāsāk ar Mozu (ne Mozus bērnibu), jā-

apskata varoni: Jozuus, Zauls, Dāvids.

Pagastskolas otrā zeemā (11—12 g. vecumā) nāk: bei-

gas par Dāvidu, Zālamans, Rekabeams un Jerobeams, Akabs

un Elija, Iskija un Ezejs, Jozija, Cedeķija un Jeremija. Asiri-

jas un Bābeles trimda, Ķirus un otrais Ezaja, atgreešanās
dzimtenē...

Trešā zeemā (12—13 g.) apskatāma Jēzus dzīve"... un

Vecais uzskaita epizodes no Jēzus dzīves un no pirmo kri-

stīgo draudzes vēstures, kuru pasneegšana eeaudzina darb-

ļaužu bērneem reliģiskas jūtas. Katķismi, kā pārak «abstrak-
tu" matēriju, Vecais visžēligi pārnes uz „eesvētišanās māci-

bas stundām" un tā atsvabina pagastskolneekus no galvas

gabalu «kalšanas". Pirmsskolas vecumam ari sava programā.

Te mūsu bibelneeks leek preekšā eeaudzinat apzinu, „ka labs

darbs atmaksājas,- ka japaceešas vēlāka labuma dēļ" v. t. t,

v. tml.

Kāpēc mēs pee šīs „programas" tik ilgi uzkavējamees?
Ne jau tāpēc, lai to iztirzātu, bet lai parāditu, kā zoci a1 i-

sta politiskais oportunisms saveenojas
ar oportumistiskeem izlīdzēja eeskateem—

ari pedagoģijā un pat metodikas laukā.

«Zocialdemokratiskais" bibelneeks mēģina atdzīvināt bībel-

stāstu stundas, padarit tās interesantākas. Te viņš izmanto

vācu liberālo mācitaju un reliģiozo skolotāju metodes. Darb-

ļaužu šķiras apzinās aptumšošanai šāds līdzeklis ir daudz ra-

dikālāks un tā tad no proletariāta veedokļa
daudz kaitigaks. Simtreiz labāk un pareizāk rīkojās
tee pagastskolotaji, kuri, apstākļu speesti, gāja klasē un sau-

si, formāli nodeva bibelstāstu stundu un nākošai otrai stundai

izvēlējās veelu, kas bērneem teešām interesanta un attālina

tos pēc eespējas nostāk no eepreekšejās stundas bibeles gud-
rībām. Bet «reformists" mīl visu reformēt: viņš reformē

ari tautas apdullinašanas līdzekļus. Tā rakstija «zocialdemo-

krats", kad partijas programā tika prasita „baznicas atdališa-

na no valsts un skolas atdališanas no baznicas"*).
Šādi raksti par bibelstāstu metodiku bija ārkārtīgi kaitīgi,

jo daudzi skolotāji skatijās uz «Izglītību" un tāpat ari uz «me-
todistu" Veco ar leelu uzticibu. Mums nācās dzirdēt, kā kāds

skolotājs, noklausijees Vecā bibelstāstu stundu, sajūsmināts
atstāstija savus eespaidus. Un dažs labs skolotājs centās atdzī-

vināt ticibas mācibas stundas, no Vecā rakstu eerosinats. Kur

*) LKP. „25 gadi", 42 lpp.
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te nu vairs var būt runa par bezreliģijas audzināšanu, kad

z.-d. māca, kā bērneem pātari mācami. Un ja toreiz ma-

zineeciskais pedagogs nespēja uzstātees par audzināšanu

bez 'reliģijas, tad tagad, citos apstākļos, tas stāv loti tālu no

teem principeem, kuri sludina audzināšanu pret reliģiju.
Otrs puspedagoģisks izdevums — Izglītibas beedribas

„Gada grāmata". Pēc sava virzeenā „Gāda grāmata" bija

pavisam konzervativa un bija labi peeskaņota liberālo advo-

kātu, ārstu un skolu direktoru uzskateem. Tee taču bija
Latv. Izgl. beedribas stutes — preekšneeki, sekretāri, revi-

denti. Raksti par izglītibas un skolas jautajumeem «Gadā

grāmatā" vēl mazāk zistematizeti, nekā „Izglītibā". Te sa-

stopam gan lauku draudzes skolotāju «apcerējumus", gan Ri-

gas ārstu madāmu pačalojumus. Meklēt kādas pedagoģiskas
zistemas atspoguļojumu jeb kāda noteikta pedagoģiska vir-

zeenā popularizejumu (kā tas bija «Izglītibā") te ir velti. „Gada

grāmatas" «teorētiskos" rakstos mēs atrodām vinegretu no

pretrunigeem apgalvojumeem un «modernām" frāzēm. Tāds,

peem., ir raksts «Par audzināšanu un izglītību". Virsraksts

plašs un pretenciozs.

Un teešām, autors atbild uz viseem aud.zinašanas pamat-

jautajumeem. Paklausatees, peem., par audzināšanas

mērķi: «Apzinīgas audzināšanas gala mērķis ir izaudzināt
bērnu... par brīvu cilvēku, par patstāvigu brīvu garu -

pilsoni preekš patstāvigas apzinigas un pēc eespējas laimigas
dzīves." Bet kāds tad ir audzināšanas objekts? Raksta au-

tors Lukina turpina: «Bērns ir cilvēks, individualitāte pate

par sevi, brīvs gars, kuru aprobežot, ar varu apspeest ir lee-

lakā netaisnākā varmācība"... «Uz vese 1i g a Individu-

ālisma attīstibu pamatojas tautas uzplaukšana".
Paklausatees vēl, ko Lukina raksta par audzināšanas

zistemām: «Audzināšanā vispārigi nevajag turetees pee
kādas šablonas, stingri noteiktas zistemas. Dzīve taču ir

plašāka par visām zistemām. Dzīve vada zistemas, ne ziste-

mas dzīvi." Tālāk raksta autors atkārto Vakareiropas peda-
gogu frāzes par humānisma eepotešanu: «Ģimenē bērnam

jaeerod sajust, ka tāda dzīves eekārta nav pareizai kura pa-

matojas uz varmācibu, uz veenas pilsoņu grupas apspeešanu
caur otru, uz cilvecibas un kultūras teesibu neeevērosanu.

pārkāpšanu. Pašai ģimenei vajag dziļi sajust -antipātiju pret
tamlīdzigu eekārtu un visos jautājumos spreest pēc taisnibas

un pateesibas principeem; savos spreedumos ģimenei vajag
ļautees vaditees no humānisma principeem, pēc kureem

visi cilvēki veenadi un nav nekādas izšķirības pēc tautibām"
Šaja fražainajā rakstā tomēr saskatāmas buržujisko pe-

dagoģisko» zistemu galvenās eezīmes. Vispirms, pate fra-
žai n i b_a ir raksturiga buržujisko pedagogu teorijās. Tee

pūlas «tērpt gļēvās domas greznos vizuļos", tee nedod
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noteiktu definējumu neveenam jēdzeenam (peem.,

Lukina par audzināšanas mērķi). Otrkārt, buržujiskee

pedagogi iizvairas nostādit pedagoģiskus

jautājumus uz šķiras ideoloģijas pamata un aiz-

plīvuro šķiru pretešķibas ar humānisma

sludināšanu. To dara ari latveešu buržujiskee pedagogi.

Treškārt, buržujiskās pedagoģiskās teorijas par audzināšanas

objektu uzskata individu un pate audzināšana ir leelakā

vaj mazākā mērā individuālisma kultivēšana. Luki-

na šo principu atkārto vairākkārt. Ceturtkārt, „tautiskee"

pedagogi, tāpat kā „slavenee" buržujiskee teorētiķi, skandina

frāzes par brīvo audzināšanu. Peektkārt, buržuji-

skās pedagoģiskās zistemas ir nacionalistiskas. Ja

Lukina vēl peeteekoši- skaļi to neskandina („uz veseliga indi-

viduālisma attīstibu pamatojas tautas uzplaukšana"), tad" tas

nozīmē, ka latviskais šovinisms vēl nav pilnos zeedos; pagai-

dāt, gadus 3—4 vēlāk jūs dzirdesat īstus tautiskus zvārguļus
(1916. gadā).

Iztirzājamais raksts, ķa pec satura, ta ari pec stila ir

visai raksturigs preekš „Gada grāmatas" teoretiskeem apce-

rejumeem.
Tāda, gandrīz bez iznēmumeem, bija ta pedagoģiskā li-

teratūra, kura apgaismoja latveešu skolu darbineeka gaitu.
Kreevu pedagoģiskos žurnālus latveešu tautskolotāji maz la-

sīja. Pacelt savu kvalifikāciju varēja veenigi vasaras skolo-

tāju kursos. Populāri savā laikā bija Skolotāju beedribas

kursi. Tanīs peedalijās Peterpils popularakee liberalee lek-

tori. Tā, peem., lekcijas literaturvēsturē lasija prof. Kogans.
JRigas Avize" un «Dzimtenes Vēstnesis" šos kursus denuncē-

ja, un rezultātā skolotāju beedribu gubernators slēdza.

Tomēr jautājumu par nacionālām skolām (par nekreevu

tautibu skolām) vairs nevarēja nobīdit pee malas, vairs ne-

varēja noklusēt. Kreevijas saimneeciskā attīstiba neatlaidigi
prasija nacionālā jautājuma noregulēšanu ne-ar agrakeem
īidzekļeem, bet jau citādā, liberālā virzeenā. Nacionālās sko-

las jautājums tika cilāts gan deenas laikrakstos, gan pedago-
ģiskos žurnālos. 1913. gada decembrī sanāca 1. Viskreevijas
kongress par tautas izglītibas jautajumeem. Kongresā tika

noorganizēta cittautu skolu sekcija (HHopoAH-ecKaa ceKipm)
9

k urā

darbojas nomaļu delegāti. Visas peeņemtās rezolūcijas bija
sastaditās politiskā un pedagoģiskā liberālisma garā, un

preekš mums, kas sekojām latveešu tautskolas vēsturei jau

50_ gadus (sakot ar 1882. g.), jauna šinīs rezolūcijās neka nav,

Tas atkārto daudz ko no 1905. gada peticiju prasibām, no

nacionālo zocialistu un liberāļu projekteem skolu laukā.
Jauns ir tikai tas, ka šoreiz par mācibas valodu, par skolu

uzturēšanu un pārvaldi v. t. t. izsakās plašāka, autoritatīvā-
ka eestade — kongress.
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Rezolūcijās teek prasits: 1) mātes valoda kā mācibas

valoda nacionālā skolā; 2) izraidit no skolas tautibu šķiroša-
nas un naida politiku; 3) peelaist nacionālās skolās kā skolo-

tājus tākai tādus, kas prot un pazīst tautas valodu un litera-

tūru un zin tautas dzīves apstākļus; 4) dibināt pee veetejām

univerzitatēm atsevišķus katedrus minoritatu literatūras un

valodas izpētišanai un skolotāju sagatavošanai; 5) nodot sko-

lu veetejās, uz demokratiskeem pamateem sastāditās, pašval-
dibas orgānu rokās.

Šīs rezolūcijas atteecas uz visām minoritātēm; bez šīm

bija vēl speciālas rezolūcijas pār atsevišķu nomaļu skolām,
bet tās tikai konkretizē to, kas vispārējās rezolūcijās izteikts.

1914. gadā eekš «2KypHaji MHHHcrepcTßa HapoflHoro llpocßerue-

hhh», aprīļa burtnicā, parādijās raksts,- kura autors apskata

kongresa rezolūcijas par nacionālām skolām. Autors nostājas

liberāļa pozā, atzīdams rezolūcijas pirmo punktu principā.

Nepatīk viņam tikai tas, ka rezolūcijās par atsevišķu nomaļu
skolām vispārejeem lēmumeem peemītot ass raksturs. Tā,

peem., kāpēc gan tāda prasiba, ka Vitebskas guberņā, „tanīs

rajonos, kur latveešu eedzīvotaji vairākumā, par skolotajeem

peelaižami tikai latveeši". Tāpat apmeerinats šis eerednis

ir par to, ka rezolūcija prasot, lai Baltijas guberņu skolotāju

zeminaros pee eestāšanās dodot preekšroku veetejeem kan-

didateem. Tālāk, ministrijas eeredņi par aplamu prasibu
uzskata to, ka nacionālās skolas skolotajeem jazinot tautas va-

loda un literatūra, jo esot plašajā Kreevijā vēl tautiņas, kuru

valodā trūkstot apzīmējumu daudzeem jēdzeeneem, un esot

pat tādas tautas, kurām vēl neesot nekādas rakstības. Veeni-

gais glābiņš tādā gadijumā esot kreevu valoda... Bet kas gan

vainīgs, ka daudzām tautiņām vēl nav rakstibas un viņu va-

lodai vēl peemīt „primitivs raksturs"? Vainiga te bija rusifi-

kācijas politika. ZPRSaveenibā šīs „primitivās" tautiņas jau

dabūjušas savu rakstibu un var uzrādit ari savu literatū-

ru. Nedaudz gados te notikuši kultūras brīnumi. Un tas ir no-

ticis nevis caur obligatoriski uzspeestu kreevm valodu, bet

gan caur padomju varu, caur komunistiskās par-

tijas nacionālo politiku, kura veenmēr ir izturēta

stingri ļeņiniskā garā. Beedrs Staļins
t

16. partijas kongresā,

sava atziņojuma gala vārdā teica: „Es esmu pretī visu nāciju

sakausešanas teorijai, kad, peem., ZPRSaveenibā visas tau-

tas gribētu sakausēt veenā leelkreevu tautībā ar veenu

kopēju leelkreevu valodu, jo tāda teorija ir nacional-

šovinistiska, antiļeņiniska, ta runā pretī ļeņinisma pamat-

tēzei, kura pastāv eekš tam, ka nacionālās izšķiribas tuvākā

laikposmā nevar izzust, ka viņām japaleek vēl ilgi pat pēc

proletāriskās revolūcijas uzvaras vispasaules apjomā.
Kas atteecas uz nacionālo kultūru un valodu tāļakām

perspektivēm, tad es veenmēr esmu turejees un joprojām tu-
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ros pee ta ļeņiniskā uzskata, ka laikmetā, kad zocialisms uz-

varēs vispasaules apjomā, kad tas nostiprinasees
un eemeesosees sadzīves formās (Boiue-r b oht)

?
tad atsevišķu

tautu valodām neatvairāmi būs jāsaplūst veenā kopējā valo-

dā, kura, protams, nebūs ne leelkreevu, ne vācu valoda, bet

kāda cita, jauna."*)
Bet 1914. gadā pāri visām „leelās Kreevijas" tautām un

tautiņām vēl plivināja savus spārnus ķēmigais putns — div-

galvainais ērglis. Nekādas legālo kongresu rezolūcijas nespē-

ja to satricināt. Nekreevu tautibu skolas palika joprojām sa-

vā agrākā stāvoklī.

Tanī sloga laikā latveešu skolotāju masas arveen dzilak
un dzilak grima sīkburžuazijas ikdeenas interešu purvā, zau-

dēja beidzamās atleekas no citreizējā ideālisma. Šo gļēvo

peldēšanu «līdzi rāmai straumei" un idejisko tukšumu it la-

bi attēlo pedagogi-rakstneeki Antons un A. Švābe. Antons

romānā «Pedagogi" attēlo, galvenām kārtām, kādas tauti-

skas vidusskolas skolotājus, bet blakus sneedz ari dažus vis-

pārējus raksturojumus par tautskolotajeem. Te sneegsim da-

žus izvilkumus no Antona romāna. Veens no Antona perso-
nažeem raksturo tautskolotājus sekoši:

,L
Staigajot pa tēvijas kalneem un lejām, es nācu sakarā

ar mūsu tautas skolotajeem un redzēju, ka tas ir traki bēdigs
elements!.. Ir starp viņeem vēl veci ideālisti, kurus teešām

var ceenit, bet kuru laiks ir pāri. Jaunos laikus viņi vairs ne-

saprot. Bet jaunee? Tee ir eeredņi — ne skolotāji. Ir tikai

neecigs procents starp viņeem, kas teešām ir izglītoti, apzi-
nīgi cilvēki, audzinātāji un sabeedriski darbineeki."

Švābe dod vēl iznīcinošaku leecibu par laukskolota-

jeem.**) Pozitivais tips, skolotājs Preeditis, raksturo savus

darba beedrus kā nenoteiktus ideālistus darba sākumā, kuri

ķeras gan pee Darvina, gan pee Marksa, bet neteek galā ne

ar veenu, ne ar otru; tad atslābst, un pēc dažeem gadeem,
kad šāds ideālists ticis jau patstāvigā veetā, tas stāv mūsu

preekšā kā „īsts pelēkais barons ar visām viņa tipiskām pa-

zīmēm: teek peeņemts puisis, kas apar zemi, teek eevesta

preekšzīmiga peensaimneeciba" v. t. t. un „līdz ar to visi

skolotaja-lauksaimneeka pasaules uzskati dabu raksturigu

„sava kaktiņa, sava stūrišā" īpašneeka nokrāsu":

„Viņš nelasa vairs pedagoģiskus rakstus, bet gan šauri

speciālos «Lauksaimneekus" un «Zemkopjus"; nebrauc vis

uz skolotāju, bet gan uz biškopibas un dārzkopības kurseem;

nerunā vairs par «debess leetām" — par jaunakeem virzee-

*) otajihh, 11.eHTpajiBHoro KoMHiera XVI c'e3fly BKII{6)».,

Oma, 1931_ CTp. 90.

**) A. Svabe. Ka Dobuls brauca pse pelēkā barona veesos.
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neem literatūrā un zinātnē, bet gan par «zemes leetām"

par šigada rudzu ražu, par sveesta cenām... Šādu metamor-

fožu no skolotaja-idealista līdz skolmeistaram-lauksaimnee-

kam pārdzīvo leelum leelais vairums «tautas darbineeku".
Šāds skolotāju sabeedriskais darbs norisinās «Zemkopi -

bas", «Saveesigās" un «Krājaizdevu beedribās".

Vēl bēdigak ir ar augstāka tipa skolu pedagogeem. Antons

savos «Pedagogos" tēlo skolotāju, kurš vēl nav galigi izkai-

sijis savus jaunibas ideālus; viņam reebjas kolēģu meetpilso-
niskā dzīve, bet tam trūkst spēka un gribas stingri nostātees

pretī. Pārdomādams savu kolēģu dzīves gājumu, Staburags

(pozitīvais tips) attaisno šos jaunatnes kroplotajus:

«Ja, visi tee teešām bija invalidi. Viņš zināja katra bio-

grāfiju. Tur bija zīmēšanas skolotājs, kas nebija spējis palikt

par mākslineeku, un tadēl palika par pedagogu. Tur bija vē~

sturneeks, kas nebija spējis palikt par zinātņu vīru un tādēļ

palika par pedagogu. Tur bija vācu valodas 'skolotājs, kas

divpadsmit gadus bija studējis medicinu... aizkļuvis 1 laimigi
līdz otram kursam... Tad izstājees, nolicis vācu valodas

skolotajā eksāmenu un tad — pēc divpadsmit gadu studēša-

nas un dzeršanas — palicis pār pedagogu. Ne, ne... visi tee

bija nožēlojami, neizdevušees tipi, kuri aiz bēdigas nepee-
ceešamibas bija palikuši par pedagogeem."

«Staburagam likās, ka tee ir tee paši pedagogi, kas mācija

simts gadus atpakaļ, tee paši, kas ģeniālo Gogoļu atzina par

nespējigu un leelajam, slavenajam Saltikovam uzlika par domu

rakstu 2... Ja, tee bij tee paši pedagogi, kas viņa dvēseli

bij kaltējuši un žāvējuši visus garos skolas gadus... Tee bija
tee paši, kas reiz viņam bija no dabas zinātnēm novilkuši

veenu minušu, lai viņš netiktu bez pēceksāmena pāri. Šis mi-

nuss viņam izpostīja visu vasaru. To vasaru, kas vairs neat-

kārtojas, jo ari pate bērniba vairs neatkārtojas..."
«Šee cilvēki nebij vainīgi. Viņi paši bija nožēloja-

mi radijumi — nožēlojami riteņi nožēlojamā mehānismā. Un

smeekls viņam nāca un raudat viņam gribējās, redzot, ka

šee cilvēki svinigi mācija, turēja svinīgas konferences un ee-

domajas, ka dara nopeetnu, svētības pilnu, darbu..."

Antons tēlo ari ši darba «rezultātus":

«Nāk zeedonis.

Bet skolneekeem tas ir trakākais nervu spīdzināšanas
laiks: eksāmenu laiks... Tee ar varu apspeeda savus sap-

ņus, savu zeedoņa preeku un, noleekušees pār grāmatām,

zubrija un kala sausās formulas un tukšās gudrības un do-

māja trīcēdami par nākamo eksāmenu deenu. Pagāja veena

eksāmenu deena ar bargajeem skolotāju ģīmjeem, ar bailēm,

asarām, ceribām un minuseem un pluseem, nāca otra...

Nervi skolneekeem bija deezgan stipri: tikai kāds veens

saslima ar nervu kaiti un bij jaeeveeto slimnicā... Veens no-
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bas pret savu eksaminatoru eekrāva viņam pļauku. Par to

viņš. protams, tika izslēgts..."

Ari pozitīvais tips Antonam maz ko atšķiras no negati-

vajeem tipeem. Kā jau teicām, Staburags pamazām slīgst

parastā meetpilsoniskajā dzīvitē; tas nekur nerod sev ne

draugu, ne beedru; veens pats viņš kaujas ar savu neapmee-

rinatibu; darbā tas nerod sev apmeerinajuma, jo darbu* tas

izpilda bez mazākās patikas, tīri mehāniski:

„Steidzigi viņš ņēma burtnicu pēc burtnīcas un gribēja
izēstees ar veenu rāveenu visai kaudzei cauri, bet... uznāca

reebums un apātija un sirdī kaut kas 'eesāpejās... Vaj viņš

pats nebija vainigs pee šīm kļūdām?! Ja viņš labāki izskai-

drotu, tad taču kļūdu nebūtu, vismaz tikdaudz ne. Bet ta-

gad — sarkans... Viņš peecēlās no krēsla un staigāja nernee-

rigi pa istabu. „Un ko līdz šis darbs? Ko līdz manas pūles?

Viss, viss kā zemē nosveests — laiks, pūles, darbs... Darba

preekš! Skplneeki taisa arveen tikpat daudz kļūdu, kā gada
sākumā — un gada beigās būs tas pats gods..."

Un viņu sāka mocit greezigi pārmetumi.
Nav taču eespējams pēc sirdsapziņas strādāt. Spēka ne-

peeteek... Sešas stundas deenā! Nā! Ārzemju pedagogi iztei-

kušees, ka skolotājs nevarot dot vairāk par trim stundām

deenā — un te peepeši — sešas. Ne, ne — to viņš juta...

Tā nevarēja. Sākumā viņš bij ķērees ar meesu un dvēseli

.pee darba, bet tagad-palicis arveenu slābanāks, arveenu gur-

denāks, arveen veenaldzigaks... Ar sāpēm sirdī viņš ķērās
atkal pee sarkanās tintes un ar īgnumu strādāja, mehāniski,

nekam neVajadzigo, apnicigo, nokaujošo, neproduktivo dar-

bu." '

Te mēs redzam skolotāju tanī stadijā, kad tas ar viseem

saveem idealismeem. ir izbankrotējis, kad daudzās preekš-
neecibas un pārmērigais darbs pēc kroņa paragrafeem ir no-

mākuši skolotajā gribu un tas pret visu sāk palikt veena*-

dzigs. Še tēlotam skolotajam trūkst sakaru ar tādu sabiedri-
sku apkārtni, kura to eerosinatu uz pretestibu, dotu tam spē-
ku cīnitees pret žņaudzošeem apstākļeem, eeleetu skolotajā
darbā noteiktu sabeedriskā saturu. Ari paši autori neredz-

izejas no meetpilsoniskā midzeņa, kurā eesteeg skolotāji. No

šāda stāvokļa skolotāju var izraut tikai tādi tree.ceeni, kuri

satricina visu sabeedrību līdz pašeem pamateem.

115•3*
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3. nodaļa.

„Kultūras Biroja" tautskolas programas projekts. Latveešu buržuāzijas līdejiba.
Tagadējās .demokrātiskās" Latvijas skolu politika un zocfašistu loma šīs poli-

tikas atbalstišanā. Slēdzeeni.

Imperiālistiskais karš ķēra Latviju niknāk, nekā citas bi-

jušās Kreevijas reetumu nomales. Kara posts atsaucās ari uz

tautskolas stāvokli. Tā ka daudzi eedzīvotaji bēga no kara

breesmām un pārveetojās uz Eekškreevijas pilsētām, tad ra-

dās neatleekama vajadziba organizēt svešumā neveen mate-

rielu palīdzibu bēgleem, bet ari apmeerinat viou kulturelās

prasibas — radās bēgļu skolas. Aiz kreevu karaspēka ne-

veiksmēm jau otrā kara gadā leelā puse no Latvijas teritori-

jas bija nākuse vāceešu rokās. Atlikušā daļā tika sablīvēts

milzums karaspēka un visādu aizmugures daļu un organi-
zāciju. Visas dzīvojamās telpas pilsētās, meestos, uz laukeem

tika aizņemtas karaspēka vajadzibām, pee kam vispirmā
kārtā aizņēma sabeedribas ēkas — skolas, pagastnamus,
beedribu namus. Tāpēc Latvijas atlikušajā daļā darbs

skolās un jo sevišķi laukskolās faktiski apstājās. Šinī laikme-

tā mēs zinām latveešu tautskolu kā latveešu bēgļu bērnu

skolu. Kara laika apstākļos latveešu tautskola (bēgļu skola)

guva zināmas brīvības (latveešu valoda kā mācibas valoda),
bet paši «tautskolas likteņa kalēji" bija kreetni veen pavir-
zijušees vēl tāļak konzervatismā, nekā pirmskara apstākļos.

Ķā tas teešām tā, par to leecina kāds ta laika dokuments.

Šis dokuments ir «Latveešu tautskolas programas projekts",
kuru izstrādājusi «Kultūras biroja" izglītibas nodala. Kas tas

par „Kulturas biroju"? Par viņu jaunakeem lasitajeem jāsa-

ka, ka bēgļu apgādāšanu sagrāba savās rokās latveešu bur-

žuāzija. Bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas prezidents bija

Čakste. Visos citos bēgļu apgādāšanas svarigakos posteņos

mēs redzam nākamos Latvijas «valstsvīrus". Pee bēgļu ap-

gādāšanas Maskavas rajona komitejas bija organizēts Kul-

tūras birojs, kurā savu perēkli bija vijuši ari mazineeki. Ši

Biroja izglītibas nodaļas vadibā daži Maskavā apmetušees

latveešu skolotāji izstrādāja tautskolas programas projektu.

Projekts apskatits pat kādā izglītibas darbineeku sapulcē

(1916. gada martā). Programas preekšvārdā lasām:
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„Kad izglītibas darbineeku sapulcē nolasija tautskolas.

obligatorisko preekšmetu sarakstu, kurā bija minēta ari reli-

ģijas māciba, pret šo sarakstu neveen s no sapulces
dalibneekeem it nekādu eerunu necēla, kādēļ

konstatējams, ka sapulce veenbalsigi atzinuse

reliģijas mācibu par obligatorisku preekšmetu

tagadējai bēgļu skolai, kā ari mūsu tautskolai

v i s p ā r*), kamēr ta atrodas tagadējos apstākļos."

Projekts eetver stundu plānu un atsevišķu preekšmetu

programas. Nekādas principielās dajas projektā nav, un pro-

gramas autoru principi mums" jāmeklē tanīs īsos paskaidroju-

mos, kuri peelipinati atsevišķu preekšmetu programām.
Te vispirms dodam stundu plānu:

Preekšvārdā teikts, ka Izglītibas nodaļa savu projektu
uzskata kā vecās „šaurās, kreevu valodai peemērotās Balti-

jas tautskolas programas pārgrozījumu".
Lai gan programā izstrādāta bēgļu skolām, tomēr auto-

ri stipri veen orientējas ari uz nākotni, uz „brīvās, atjauno-

tās Latvijas tautskolu". Tāpēc ikkatram ir teesiba peeeet pee

šīs programas ar nopeetnu kritiku. Laika saīsināšanas labā

iztirzāsim tikai dažu preekšmetu programas. Programas pa-

matprincipi, kā jau teikts, mums jāizloba no atsevišķu

*) Pastrlpojumi mūsu. Pr.

**) *U saprotams —
kā 4 reizes nedēļā pa 15 min. Mācibas ilgums ar pār-

traukumeem 45 minūtes. Mācibas gads no 15. aug. līdz 15. maijam, vai ne>

1. aept. līdz 1. jūnijam.
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preekšmetu programu motivejumecm. Saksim ar latveešu

valodu. Šim preekšmetam peecgadejā skolā eerāditas katru

gadu 6 stundas nedēļā. *npHMēpHi*e nporpaMMii HaTiajn>iiHx ytrajiiim

īipHčajīTKHCKoro Kpaa» mātes valodai trīszeemu pagastskolā
dod 5 stundas nedēļā. Latveešu valodas pasneegšanas

praktiskee mērķi: „sagatavot skolneekus praktiskai dzī-

vei", jo «Latvijas nākotnē latveešu valoda būs ari oficiāla

valoda un tiks leetota kā darišanu valoda". Tāpēc ceturtā

mācibas gadā 1 stunda nedēļā teek zeedota „praktiskeem
rakstu darbeem" — vingrinajumeem darišanu papiru sastā-

dīšanā. Pret to nebūtu ko eebilst, tikai, mums šķeet, šādus

rakstu darbus vajag sākt jau agrāk un turpināt ari turpmākos
mācibas gados.

Tagad paklausisimees, kādus ideālos mērķus uzstāda

mūsu autori latveešu valodas pasneegšanai: „Valodas pa-

sneegšanas idealee mērķi ir: modināt un izkopt jaunajā

paaudzē tautibas apzinu īpatnēji latvisko

ētiskā un estētiskā ziņā*), darīt peeeetamu katram

mūsu daiļliteratūru un mākslu un caur to modināt un izkopt

īpatnēji latvisko kultūru, kas savukārt dod nācijas neatkarī-

bas un eksistences teesibu." Peetiks. Te jau ir visa tautiskā

bausliba un praveeši: „Tāutibas apziņa, īpatnēji latviskais,

ētiskais, estētiskais" v. t. i, v. t. t.

Tee ir ideālistu un nacionālistu principi. Starp
šeem „mērķeem" un 1905. g. „Mūsu tautskolas" programas

pamattēzēm starpiba rokām taustāma. Tāļak, „projekts" leek

preekšā izmest no latveešu valodas stundām „visus blakus

preekšmetus, cik tāļu tee nesekmē augšā norādītos prakti-
skos un ideālos mērķus". 1905. gada projekts uzsver, ka lat-

veešu valodai jābūt centram, ap kuru saistāmi visi skolā

pasneedzamee preekšmeti. 1916. gada projekts eeteic mācit

valodu valodas dēļ. 1905. gada tautskolas programas projek-
tā likts preekšā ņemt tādu lasamveelu, no kuras bērni dabū-

tu eerosinajumus uz izturibu, uz enerģisku cīņu par darb-

ļaužū idealeem. Kultūras biroja projekts viseem četreem mā-

cibas gadeem eeteic Neikenu, Poruku, Sauleeti, kuri ar sa-

veem ražojiumeem gan eepotēs «īpatnēji latvisko ētiskā un

estētiskā ziņā" (lasi „asaraino pasivitāti"). Programā minēti

ari Blaumaņa «Nāves ēnā", Pludoņa «Atraitnes dēls", Skal-

bes «Kā es braucu Zeemeļmeitas iūkotees". Bet Sauleetis un

Poruks tomēr paleek pirmā veetā, un ari «Zeenieļmeitu" un

«Atraitnes dēlu" nevar uzskatit par revolucionāras aktivitātes

veicinatajeem. '
Tā veen leekas. ka visu „etisko", «estētisko" un «vispār-

cilvēcisko" programas autori būs patapinājuši no vācu peda-

*) Pastrīpojumi mūsu. Pr.
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gogeem, no Šarelmana un Gansberga, kuru ped. teorijā un

praksē šee momenti eenem svarigu veetu. Patapināts teeši

pats tas sliktākais no šeem pedagogeem-romantikeem. Daudz

gudrāk būtu, ja autori būtu peeleetojuši Šarelmaņa principus
mācibas veelas s a d a 1 i j v m ā pēc mācibas gadeern.
Tas būtu progress, bet Kultūras biroja izglītibas komisija tu-

rejusēs pee vecu veceem šabloneem: paturēts preekš cetur-

tā mācibas gada pat šāds arhaisks sadalijums: latveešu

rakstneeku darbu lasišana (3 st), latveešu literatūras vēstu-

re (2 st.) un 2 st. rakstneecibas teorijai 2. pusgadā. Iznāk tā,

ka rakstneeku darbus lasa un analizē, bet ar vēsturi tos ne-

ved sakarā un no rakstneecibas teorijas veedokla ari pec

teem nepeeskaras: vēsturi un rakstneecibas teoriju kals ci-

tās stundās bez konkreteem paraugeem. Lūk, pret šādu sa-

dalijumu gan derēja patapināt kaut mazu dalinu no vācu pe-

dagogu, Šarelmaņa un Gansberga, protesta gara, tad pro-

gramā būtu iznākusi mazleet modernāka.

No pārejeem preekšmeteem aizķersim vēl vēsturi.

Vēsturi sāk mācit otrā mācibas gadā. Par pašu vēstures pro-

gramu būtu jāsaka tikai tikdaudz, ka ta ir pārtulkota
no atteecigām kreevu programām, ar visām šo

programu nepilnibām un trūkumeem. Tā, peem., paturēts
tradicionelais eedalijums, pēc kura Vēsturi sāk

mācit no senvēstures, tad pāreet uz vidus laikeem un vecākā

nodaļā ņem jaunākos laikus. Tālāk, pēc projekta visa Kree-

vijas vēsture ir caru un viņu darbu vēsture. Pēc

apjoma šī „vēsture" ir tik plaša, ka to izeet divos mācibas

gados, ņemot divas stundas nedēlā, nekādā ziņā nebūtu bi-

jis eespējams ne pašeem programas autoreem, ne ari citam

kādam skolotajam. Programā ir eevesta ari Latvijas vēsture,

tikai, par nožēlošanu, šī vēsture nobeidzas ar dzimtbūšanas

laikmetu. Tālāk, vēstures programai eepreekšdotas dažas

vadošas peezīmes, kurās autori solās noskaidrot: „l) Vēstu-

res jēdzeenu no mūsu veedokla, 2) viņas mērķi, 3) pasneeg-
šanas metodi, 4) vēstures sakaru ar citeem preekšmeteem."

Mūs sevišķi interesē autoru veedoklis. Lasām:

«Vēsture ir saistits, noteikteem eekšejeem likumeem padots
cilvēces attīstibas process. Vēsturei, tāpat kā dabas zinātnei,

ir savi likumi, tikai pēdejee ir daudz mazāk izpētīti." Sapro-
ti nu, kā gribi! Kādas dabas šee «eekšejee likumi", to mes

tā i nedabūjam zināt. Ka vēsture ir cilvēces attīstibas pro-

cess, kurš padots saveem likumeem, to jau mums pec 1905. g.

stāstija ikkatra daudzmaz «progresīva" vēstures mācibas

grāmata. Bij ari grāmatas, kurās šee vēstures likumi tika

deezgan skaidri un nepārprotami apzīmēti. Tādas,

peem., bij Pokrovska un Rožkova brošuriņas. Rožkovam bij

pat neleela grāmatiņa par vispārējo vēsturi. Bet autori vaj

nu ir pretī šādeem uzskateem, vaj baidās no noteiktibas un
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skaidrības. Tikpat «skaidri" mūsu autori apzīmē vēstures

mērķi: «Vēstures mērķis un nolūks ir pareizi apgaismot un

padarīt saprotamu cilvēces attīstibas gaitu, sagatavot cilvē-

ku pilnigakai tagadējās dzīves izpratnei." Atceresimees nu to,

kas par vēstures programu bija teikts 1905. gada tautskolas

programā! Tur pati progama nebij tik «pamatigi izstrādāta",

bet totees tur bij principiela skaidriba un formu-

lējumu nepā r protam iba.• Te, turpretī, mums jāsadu-

ras ar bezprincipa atšķaidi jumu no Ulano-

va un Pokoķillo vēstures metodikām. Beidzot, vēl veena

neskaidrība. Runājot par vēstures pasneegšanas metodi,

autori saka: «Pēc mūsu domām, visas cilvēces vēstu-

ri var uzskatit kā kaut ko veselu, pašu par sevi

eso šv, bet atsevišķu tautu vēstures var noderēt tikai kā

vairāk vaj mazāk spilgtas ilustrācijas vispārigā attīstibas

gaitā. Tadēl ari, mācot vēsturi pirmmācibas skolās, viscee-

šakā kārtā savā starpā jāsaista atsevišķu tautu vēstures,

peegreežot pee tam visleelako vēribu Latvijas vēsturei."

Grūti saprast, ko autori grib teikt ar šo jucekligo savirkne-

jumu. Ja te «puķu valodā" ir gribēts teikt par sabeedribas attī-

stibas etapeem vaj formām, tad jāsaka, ka autoru paskaidro-
jumi nesaskan ar viņu sastādito programu, jo ta ir nevis sa-

beedrisku formu, bet personu un epizodu vēsture. Lūk, pee-
mers: «Jaunlaiku leel valstis. Leelās pārgro-
zibas Anglijā. Franču karaļa valsts. Vācija
un Prūsija. Pēteris Leelais un viņa valdišanas

laiks. 1) Bērniba. 2) Vācu ceems un brīvā nodarbošanās.
3) Pētera pilngadiba. 4) Rotaļu kareivji un flote. 5) Ceļojums
uz ārzemēm un ta sekmes. 6) Narva un Poltava. 7) Pēter-
burgas dibināšana." v. t. t, v. t. t.

Peetiks. Viss šinī projektā — sākot ar latveešu valodas

programu un beidzot ar K. Dēķena sastādito reliģijas māci-

bas projektu (te bibelstāstu metodista Vecā gudribas ir lee-

tā liktas) — viss rāda, ka Kultūras biroja izglītibas nodaļas

projekts nav solis uz preekšu latveešu tautskolas vēsturē,

bet gan mīnašanās uz veetās. Augšejee citējumi rāda, pee kā-

deem sabeedriskeem uzskateem ir peeturejušees programas

projekta autori.

Ja Salīdzinām 1905. gada «jauno programu" ar 1916. ga-

da «projektu", tad jāsaka, ka «jaunā programā" bija ne-

man ti go šķiras skolas programā, un viņas eedve-

smotaja bija revolucionārā zocialdemokratija; 1916. g._ pro-

jekts turpretī ir domāts nacionālai skolai, kura ar

«īpatnēji latvisko" grib aizsmērēt šķiru plaismu, un ši_ pro-

jekta eedvēsmotaja ir latveešu buržuāzija, kura no strelnee-

ku bataljonu dibināšanas brīža dzīvoja veenā šovinistiska
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skurbulī. «Kultūras biroja" tautskolas programas projekta
autori visi bez izņēmuma ir strādājuši uz latveešu

buržuāzijas pasūtījumu. Varbūt, ka dažs labs no

teem nemaz neapzinājās, kādam kungam tas kalpo. Mēs to-

mēr nevaram teikt par tādeem: «Svētīgi tee garā nabagee."
Un ja starp programas autoreem ir ari tādi, kas peedaliju-
šees 1905. gadā «jaunās programas" sastādīšanā, tad tas no-

zīmē to, ka šee cilvēki no revolucionareem ir tapuši par re-

negateem un izlīguši ar buržuāziju.

Tee šovinistiskee principi, kuri likti tikko apskatitās taut-

skolas programas pamatā, savā pilnigi nemaskotā un daudz-

kārt pastiprinātā veidā teek peeleetoti «demokrātiskās" Lat-

vijas skolu politikā un skolas darbā. Bet 1917. gadā un tāpat
ari vācu okupācijas laikā tautiskā buržuāzija deezgan bailigi
dungoja savu šovinistisko meldiņu. Lai atceramees tikai kree-

viskā šovinisma «urrā" patriotu Goldmani un viņa runu 1916.

gada beigās Valsts domē. Šinī runā Goldmanis, kā īsts Puriš-

keviča deenderis, teatrāliski draudēja «Berlīnē sēdošam tirā-

nam" ar latveešu būdiņu leelkreeviski šovinistisko

naidu prev vāceem. Tāpat ari 1917. gadā savās rezolūcijās

un programās latveešu buržuāzijas grupas un grupiņas rādija

savu 1 ī d c j i b v un visur zemigi klanījās Kreevijas Pagaid-

valdibas preekšā. Ne Zāliši, ne Goldmaņi, ne citi barveži ne-

uzdrošinājās toreiz i pīkstēt par patstāvīgu «brīvo Latviju".

Nu, un kā to lai uzdrošinās, kad Pagaidvaldibas de-

krēts neatzīst ne t aTi tu pašnolemšanās
teesibas, ne politisku autonomiju, nedz

ari valodu veenlīdzibu! Kreevijas buržuāziskā Pa-

gaidvaldiba turpināja carisma politiku nacionālā jautājumā,

turpināja to līdz savam pēdējam elpas vilceenam, jo vēl 25.

zeptembrī 1917. g. Pagaidvaldibas deklarācijā ir runa tikai

par tādu likumu izstrādāšanu, kuri garantētu nac. mazaku-

meem (pateesibā viseem nekreeveem, jo Pagaidvaldiba visus

nekreevus uzskatīja par mazakumeem) dažas valodas teesibas

veetejās teesu un administratīvās eestādēs, bet ga 1 ig u na-

cionālā jautājuma izšķiršanu deklarācija
atleek līdz Satversmes Sapulcei.

Pagaidvaldibas šovinistiskās politikas saimneeciskos pa-

matus deezgan atklāti izteica Tereščenko (veens no mini-

streem-kapitalisteem Pagaidvaldibas sastāvā —- ārleetu mi-

nistrs). Tereščenko savā runā teica: «Ja mēs tautu pašno-
lemšanās teesibas saprotam, kā viņu (tautu) neatkarību, tad

mums grūti iztulkot Leetuvas un Latvijas pilnīgu patstāvību
citādi, neka viņu neatkaribu.x Bet mūsu uzdevumi Baltijas jū-

ras peekrastē ir ikkatram skaidri un saprotami. Ja Kree-
vijai atņems neaizsalstošās ostas Balti-
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ja s jūras peekrastē, tad ta nonāks atpakaļ

tanī stāvoklī, kādā tabij pirms Peterat"*)

Tāļak savā runā Tereščenko uzsver, ka Kreevijai ir vajadzīga

stingra valdiba, kura satura kopā visu valsti un neļauj tai sairt,

jo tas ekonomiskā zinā esot pavisam neizdevigi. Tā runāja

kreevu nacionālā buržuāzija ar sava ministra muti, un latvee-

šu buržuāzijas ideologi līda uz vēdera kreeviskā šovinisma

preekšā. Vēlāk, vācu okupācijas laikā, buržujiskee un rnazi-

neeciskee advokāti rāpoja vācu imperiālistu preekšā un gānija

Kreevijas proletārisko revolūciju.**)

Protams, ka skolu un izglītibas laukā nekas netika gro-

zits. Faktiski iznāca, ka uz laukeem skolas gandrīz visur bij

slēgtas. Daudz maz plašākos apmēros darbs skolās eesākās

tikai 1918. g. rudenī. īstu rosibu izglītibas darbam centās dot

Padomju Latvijas Izgl. komisariāts, bet īsais laika sprīdis un

pēckara posts leelā mērā traucēja izglītibas un skolas darba

sekmes. Ari skolotāju vairums izturējās pārak pasivi jaunās

skolas veidošanā. Viņu zimpatijas svērās uz citu pusi.
Šovinistiskais skolu politikas turpinājums ir tagadējās

Baltās Latvijas skolu politika.

Teorijā Baltlatvijas pedagogi — kā buržujiskee, tā zoci-

aldemokratiskee — atgremo Vakareiropas, sevišķi Vācijas

buržujisko un sīkburžujisko pedagogu idejas. Vairākkārt un

daždažādā sakaribā teek citēts Keršenšteiners, gan kā autori-

tāte valstiskas audzināšanas jautājumos, gan ari kā speciā-
lists reliģiskās audzināšanas laukā.***) Ģimenes audzināšanas

jautājumos kā augstākā gudriba teek paustas Pestalocija ide-

jas.****) Darba skolas skaidrākais teorētiķis, pēc Latvijas pe-

dagogu atzinuma, ir šveiceetis Zeidelis.* ****) īpatnēja, sa-

va Latvijas pedagogu rakstos nav neka,

ja par tādu neuzskatam šo pedagogu mē-

ģinājumus peelaikot Vakareiropas buržu-

āzijas un sīkburžuazijas pedagoģiskās ide-

jas un zistemas Latvijas skolai.

Vakareiropas pedagogu idejas ir izveidojušās konkrētos,

vēsturiskos apstākļos. Savā laikā daudzi no mineteem peda-

gogeem bij progresivo ideju paudēji; tomēr viņu progresi-
vums bij un paleek relativs, jo ikkatrs no šeem pedagogeem
bija savas šķiras ideoloģijas paudējs pedagoģijas laukā. Mūsu
deenās dažs labs no viņeem ir citkārt, progresivos uzskatus

samainijis pret konzervativeem, reakcionareem ,un noteikti

kontrrevolucionareem uzskateem (peem., Šarelmanis, Zeidelis,

*) Pastrfpojums mans. Pr.

■**) Skat. „LI<P 25 gadi". Rakstu un materiālu krājums, «Prometejs*
1930. g. 422.—431. lpp

***) Peem: «Izglītibas Min. Mēnešrakstā" ikkatrā gada gājuma.
****) «Māja un Skola", Jsr?H° 2 un 5, 1930.

***»*) „Māja un Skola", 5, 1930.
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nemaz jau nerunājot par tādeem, kā Keršensteiners, kurs no

sākta gala ir atdevis visu savu organizatora talantu un teorē-

tiskās spējas buržuāzijai). Baltlatvijas pedagogi meklē

Vakareiropas pedagoģijā pamatojumu sa-

vai politikai. Tāpēc pašreiz «teorijā" nav leelas izšķi-
ribas starp Latvijas fašistiskajeem pedagogeem un uz fašismu

stūrejošeem zocialdemokrateem. Jāatzīmē tikai, ka īstee faši-

sti meklē sev peeskanigas zistemas un idejas Vakareiropas

buržujisko pedagogu rakstos, bet z.-d. atstāsta saveem vār-

deem dažādo sīkburžujisko un «zocialistisko" pedagogu uz-

skatus. Tā peem., „Izgl. Ministrijas mēnešrakstā"

galvenee rakstitaji par pedagoģiskeem jautajumeem ir īsti

nemaskoti fašisti, un viņu rakstos mēs atrodam jau

sen zināmos spreedumus par valstisku un moraliski-etisku

audzināšanu. Kāda Paula Ābele, rakstidama par «Gaidismu
kā audzināšanas metodi"*), min gan Zokratu, gan Platonu un

Aristoteli un citē Russo, Fersteri, Keršenšteineri un Gaudigu.
Ābele skumst, ka «politiskas partijas, par nožēlošanu, eeeet

ari beeži skolu telpās, skolotāji ir beeži politisku partiju cilvēki

un pūlas eegūt jaunatni savai partijai. Ta ir kļūda, pret kuru

strādā gaidisms." Kā gaidisms šo «kļūdu" novērš? Te Ābele

apgalvo, ka «jaunatnei nevar būt politiskas pārleecibas. Ta

nāk cilvēkā tikai ap 30 gadeem, kā to romeeši teica." Tālāk
Ābele nocitē atteecigu veetu no Keršenšteinera:

„
Valstiskas

audzināšanas mērķis ir tikumiskas kopdarbibas realizēšana.

Patmīliba, netaisniba ir jāizmaina ar uzupurēšanos, ar pakalpo-
šanu otram." Gaidisms tad nu cenšotees nolīdzināt plaisu

«starp demosu un pilsoņeem, apveenot šķiru bērnus kopiga
cilvēci veenojošā idejā un darbā." Mēs saprotam, ka mantigo
šķiru vissirsnigakā vēlēšanās ir eeaudzinat darblaužu bērneem

jau no pašas mazotnes «uzupurēšanās un kalpošanas" garu.
Lai šādu vēlēšanos realizētu, tad mantigās šķiras dzen noteiktu

politiku skolas laukā. «Apolitiskā" Paula Ābele, kā gai-

disma latviskā «teorētiķe", viseem saveem spēkeem aģitē par
fašistiskās buržuāzijas politiku skolas un au-

dzināšanas laukā. Tāda paša gara ražojumi ir ari visi citi pe-
dagoģiskee raksti, kas eeveetoti «Izgl. Min. Mēnešrakstā",

neveen 1926. g., bet ari turpmākos gados. «Zocialistiskee"

pedagogi _g roz a s mazleet citādu ideju aploka.
Ta žurnālā «Māja un Skola", Nr. Nr. 2., 3.**) nodrukāti divi īsi

rakstiņi par ģimenes audzināšanu: «Ģimenes loma audzināša-

nā" un «Tēva un mātes loma ģimenes audzināšanā". Rakstiņu
autors z.-d. Abu rakstiņu pamatdoma — ģimenes audzināša-

nas izcelšana: «Mājas audzināšana vispilnigak atbilst bērna

dabiskām vajadzībām un nav sasneedzama tik leelā mērā ne-

*) «Izgl. Min. Mēnešraksts*, M» 5/6. 1926. g.
**) „Māja un Skola", 1930. g.
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kur citur ārpus ģimenes." Rakstiņa beigās vēl pastrīpots, ka

ģimenes loma esot sevišķi leela «modernā audzināšanā". Savā

laikā ģimenes audzināšanu jo dedzigi sludināja Pestalocijs.
18. g. s. Šveices apstākļos šāda ideja bij laikā un veetā. Ģi-

menes audzināšana ir sīkburžuazi jas ideāls, t a ir sīk ra-

žotaja ideoloģijas izpausme pedagoģijas
laukā. Modernās kapitālisma zemēs tādām idejām maz pee-

kriteju, jo kapitālisma attīstiba sagrauj patriarhālo ģimeni,

šķir bērnus no vecakeem. To ir speests atzīt ari «zocialdemo-
kratiskais" pedagogs. Salkanasaraini tas deklamē: «Strādā-
jošās mātes, kam sava deenišķā maize pašām jānopelna darb-

nīcās, fabrikās, birojos un tirgotavās, arveen apstākļu speestas

savus bērnus uzticēt svešām rokām un tā atraut bērneem savu

svētigo eespaidu. Šādi aplaupīto bērnu asaras jaucas ar ne-

laimigo māšu asarām." Lai izkļūtu no ša asaru dūksnaja, tad

rakstiņu autors leek preekšā taisnigi sadalit ģimenes audzinā-

šanā lomas,starp tēvu un māti: «Veenlīdzigas teesibas seevee-

tei jānodrošina ar veenlīdzigu uzdevumu sadališanu starp tē-

vu un māti." Kā īsts pratriarhata aizstāvis, autors peebilst:

«Bet tomēr nav jāaizmirst, ka ari tādā ga-

dījumā mātes teesabūs leelaka par tēva

te c sv." Tādā pašā garā ir kāda «ģimenes tēva" rakstiņš

par «Sīko laukskolu lomu skolas reformas gaitās". «Ģimenes

tēvs" silti aizstāv sīkās laukskolas, jo tās pēc savas eekārtas

vairāk atgādina patriarhālo ģimeni: «Skolotājs personīgi pa-

zīst savu skolēnu vecākus, radu rakstus, mājas apstākļus...

viņš top itin kā tēvs ari mājineekeem, sevišķi jaunajai paau-

dzei." Leelās skolas (ar daudz skoleneem un skolotajeem) sa-

maitājot bērnus, eeaudzinot teem augstprātibu, nepaklausibu.

Kā redzams, tad šee patriarhālās audzinā-

šanas aizstāvji būtu ar meeru apturēt sa-

beedribas attī stibu, apturēt to sīkražoša-

nas stadijā. Šādi zocialdemokrata pedagoģiskee ideāli

saskan ar Latvijas zocialdemokratu sīkburžujisko būtibu.

Tanī pašā žurnālā Osis raksta par darba skolu, un savā

rakstiņā min veenigi Zeideli, kā darba skolas autorativako te-

orētiķi. Kurpretī ikkatram skolotajam, kas mazleet zin peda-

goģijas vēsturi, ir zināms, ka Zeidela uzskati ir sīkburžujiskā
zocialista ideoloģija, jo Zeidels mācibu saista ar darbu sīkuz-

ņēmumos; pēc Zeidela domām, darbs fabrikās nevar būt kā

audzināšanas faktors, bet par tādu var būt tikai darbs sīkajās

darbnīcās, uz lauka un sakņu dārzā. Te Zeidels apstājas pus-

ceļa. Imperiālistiskā kara laikā tas evolucionēja vēl tālāk pa

labi un sludināja kristīgo internacionālismu: «Visi cilvēki ir

deeva bērni" tā tad «visi cilvēki ir brāļi".

F. Osis, rakstidams par darba skolu, protams, nemin ne

vārda par Zeideļa uzskatu sīkburžuazisko būtibu.
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Tāda īsumā ir «teorija**. Praksē jau nemaz nav

eespējams izšķirt īstu fašistu no zocialfa-

sista. Te Latvijas buržuāzija un zocialīašisti cenšas neat-

palikt no «leelajām demokrātijām".
Pašreiz visās «demokrātiskās" valstīs, sakarā ar valsts

aparāta fašizaciju, ari skolu un izglītibas laukā novērojama

buržuāzijas interešu nemaskota izpausme. Agrāk buržujiskee

pedagogi savās teorijās audzināšanas mērķus un skolu uzdevu -

mv mēdza eetīt ideālistiskās filozofijas fražainos savārsti ju-

mos, cenzdarnees ar to padarit savas teorijas «zinātniskākas"

un itkā ārpus šķiru interesēm stāvošas. «Audzināšana cilvē-

cei", «brīvā audzināšana" v. tml. formulējumi sastopami vi-

sās Vakareiropas buržujisko pedagogu zistemās. Audzināša-

nas objekts šinīs teorijās — bērns-individs, ne bērnu kolek-

tivs; audzinot jāizkopj bērna individualitāte, kura pate sev ir

mērķis.

Pedagogi, kuri pauž buržuāzijas uzskatus, un buržujiskee
literāti veenmēr sludina apolitisku audzināšanu. Turpretī īste-

nībā pēdējos gados skolā visās buržujiskās republikās noteek

visniknākā šovinisma potēšana, skolas fašizacija un militari-

zacija. Peemēri: Itālijas skolu audzēkņus ar varu dzen ee-

stātces fašistiskajā skolu jaunatnes organizācijā, kurā teek

peekopta stingri militariska dresūra un jaunatnei teek uz-

speesta fašisma ideoloģija. Vācijā daudzās fašistiskās organi-

zācijas eespeežas skolās un organizē (ne bez sekmēm) māco-

šos jaunatni. Jauneešus gatavo cīņai pret «sarkanām brees-

mām". Tas pats noteek Francijā, Anglijā. Limitrofi cenšas

pārspēt savus paraugus — «leelās demokrātijas". Tā Latvijā
jau vairāk gadus pastāv dažādas skolu jaunatnes organizācijas,
kuru fašistiskā seja ir pilnigi atklāta. Tā peem., «Latvis", su-

minādams, atzīmē «Latvijas vanagu beedribas" 10 gadu jubi-

leju. Šīs organizācijas militārais raksturs un fašistiskee mērķi
ir pilnigi skaidri: militāra struktūra, oficeeru vadiba. «Latvis"

apzīmē «vanagu" darbu, kā «stingru nacionālu valsts audzi-

nāšanas darbu". Tāpat nesen pagāja otra jubileja — SSS.

Un tanī pašā laikā kreisās jaunatnes organizācijas teek jo nik-

ni vajātas. Nemaz nerunājot par organizācijām, veens pats
nevēlams seenasavizes numurs tur sacel veselu traci un „de-
mokratiskee", un «zocialistiskee" skolu činovneeki sper repre-

sīvus soļus pret domajameem yainigeem, skolas audzekņeem.
Leeta tāda: 1930. g. oktobrī 4. Rigas vidusskolā parādijās see-

nasaVize, kurā bija teikts veens otrs pateesigs un kritisks

vārds par skolneeku pašdarbību un eeveetoti pārs rakstiņi par

sabeedriskeem temateem, no kureem veens bijis zem virs-

raksta «Karš karam". Kaut gan avize bijuse izkārta tikai ap-

mēram divas deenas, tās saturs saviļņojis kā skolas zocial-

demokratiskos administratorus, tā ari fašistiski noskaņotos

audzēkņus. Pēdejee, peedalotees vēl fašisteem no āreenes, sa-
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rīkojuši demonstrāciju ar lozungeem «Nost ar komunisteem",

«Noplēst to sasodito lapu". Lapu noplēsis instruktors Osis, bet

incidents apskatits vēlāk saeimā, kur izvēlēta izmeklēšanas

komisija, kura noturējusi tepat vaj" 40 sēžu, līdz «izmeklējusi"

«dumpigās" lapas radi to traci. Soda rīkste ķēruse ari skolas

zocialdemokratiskos administratorus. Starp citeem ari Rītiņu,

neraugotees uz to, ka viņš jau agrāk bija pazīstams kā krei-

sās jaunatnes nodevējs politizspeedzei. Zocialdemokratiskee

skolu administratori un skolotāji strādā skolas fašizacijas darbu.

Latvijas skolas politiķi ar valstisma un nacionālisma ap-

tašķīto un savazāto plīvuri cenšas aizsegt skolas un izglītibas

šķiru raksturu, cenšas novirzit darblaužu jaunatni no cīņas

par savām šķiras interesēm, peebāžot skolu audzēkņu galvas

ar visāda veida nacionalistiskām idejām, — šādu skolu atbal-

sta un palīdz tālāk veidot Latvijas z.-d.:

«Zocialdemokratija par savu audzināšanas mērķi uzskata

— veidot zocialistiskās sirdsapziņas cilvēku, kas nacionālas

un internacionālas atbildibas sajūtas vadits ar savu dzīvi un

darbu spētu un gribētu peepildit demokrātiskās attīstibas fā-

zes prasījumus un ar šo peepildišanu tuvinātu kopibu zocialai

demokrātijai." Jūs kratāt galvu? Par daudz gudri? Viss

var būt, jo ta ir skolotāju zocialdemokratu konferences teze

par audzināšanas mērķi.*) Tad uzklausāt vēl: «Audzinātajam

jācenšas, lai augošais sabeedribas loceklis mūžam teektos pre-

tim nākošam pilnigakam laikmetam." «Nav no svara, lai au-

dzēknis jau laikus izšķirtos par kādu politisko partiju." «Po-
litiķis peerunā, pārleecina, saista, lūkojot pēc eespējas ātrāk

eedarbotees; audzinātājs, turpretim, grib panākt autonomu

pašveidojošos un pašizšķirošos cilvēku. Politikai skolā ja-

peeeet neno politiķa, bet no audzinātajā veedokla."**)
Tas buršs runā skaidrāk, nekā paši filistri! «Skolai jābūt gai-
šam un siltam jaunatnes novadam". Lai to panāktu, tad sko-

lotajeem «jācenšas humanizēt audzināšanu un mācīša-

nu."***) Vaj jūs neatceratees, kur tas viss jau ir dzirdēts?

Peepalīdzesim jūsu atmiņai: to visu, gandrīz teem pašeem
vardeem jau 1910. gadā deklamēja Tonija Lukina. Kā redzeet.

zocialdeinokrati Lukinas samērā veenkāršos teikumus ir pa-

darījuši gramatiskā ziņā grūtākus un loģiski nesapro-
tamus. Vārdus «zocialistiskais", «zocialā demokrātija", «in-
ternacionāle" v. c. tml., tee šķindina, kā eelas akrobāts savus

pulkstenišus, lai peevilktu veenu otru skatitaju kumediņeem,
kas jau sen ir redzēti. Paklausisimees vēl, kā veens «dūšigs"

*) „Zocialdemokratu, N° 293, 1929. g.
**) Iz kada Medarda O'a domraksta «Audzināšana un politika". -Zocial-

demokrats", J£ 269., 1929. g.
***) Iz skol. z.-d. konferences tēzēm. „Zocialdemokrats",>4 293.
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„Zocialdemokrata" rakstitajs līdz galam pats atšifrē zocial-

demokratu skolu politiku:

„Zocialdemokratijas karogs sargā atbrīvoto dzimteni un

vadīs mūs pretīm saulainai nākamibai. Neaizmirsisim to pa-

teesibu, ko Rainis izteicis vārsmā:

„Sarkanuguns kvēlumā

Dzima mūsu brīvā Latve,
Sarkan-baltais karodziņš
Uz sarkana plivināja."

Skolotajam, kā īstam progresa cīnitajam, jāaudzina jau-
natne šīs kulturideoloģijas gaismā, jo šī ideoloģija
ir ari mūsu ar leelām grūtibām izcīnitās

valsts drošākais balsts."*) Te murmināšana par apolitisku
audzināšanu («humanizēt audzināšanu, neuzspeest politiskus
eeskatus") jaucas ar noteikti šovinistisku lozungu: atbalstit

buržujisko valsti. Dzīve rāda, ka Latvijas zocialfašistiskee

skolu administratori un pedagogi šo pēdējo lozungu izpilda jo

cītigi. Ja kādreiz viņi to dara mazleet lempigi, tad par to da-

bū pēreenu, kā, peem., Rītiņš.

Baltlatvijas skolu politiķu valstiskā audzināšana faktiski

ir vissirdigakā šovinisma potēšana skolu audzekņeem.
Skolu politiķi ļoti nemeerā, ka latgaleešu sabeedriskā

dzīvē un skolās eemītot kreevu gars un vee-

tejais patriotisms, kurš teekot nostādits pretī Latvi-

jas nacionaleem pamateem.**) Latgaleešu valodu Baltlatvijas

valodneeki uzskata tikai kā izloksni un ar to peespeedu kārtā

eeved latv. valodas stundas latgaleešu skolās. Te Baltās Lat-

vijas šovinisti atkārto rusifikatora Zajončkovska taktiku.

Kreevu valodu Baltās Latvijas šovinisti skauž ārā no skolas.

Ta ir ta pate vecumvecā rusifikatoru politika, tikai apgreezta

otrādi. Prof. Plāķis leeļigi noteic, ka kreevu valoda galigi iz-

metama no skolas, jo kultūras ziņā viņai neesot nekādas no-

zīmes.***) Šis bramanigais profesors savu izglītibu un ari

«mācita vīra" grādu gan dabūjis kreevu augstskolā. Fašisti-

sko skolas politiķu antikreevisms ir pilnigi saprotams kā veens

no pretpadomju politikas atributeem. Fašistiskee valsts vīri

brēc: „ZPRS apdraud mūsu pastāvēšanu!" un fašistiskee pe-

dagogi peebalso: „Nost ar kreevu valodu un tagadējo kreevu

literatūru skolās."

Tagad, 1932. gadā. tautiskee skolu eeredņi, ar ministri

Ķēniņu preekšgalā, sarīko īstu kara gājeenu pret minoritatu

skolām un izglītibas eestādēm: atņem līdzekļus, atlaiž darbi-

*) ..Zocialdemokrats", NsJfc 254, 276, 262, 295, 1929._g.
**i Pedagoģisko mācibas eestažu darbineeku apspreede 1924. g. „Pārskat*

par skolu departamenta darbibu".

***) Pārskats par skolu dep. darbibu 1919.—1924. g.
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neekus v. t. t Viss tas teek darits «taupības nolūkos", un

Keniņš peebilst, ka nac. mazakumeem jau tā esot vairāk skolu

nekā latveešeem (Ķēniņa runa saeimā 3. februārī 1932. gadā).
Zocialdemokrati par šito tikai ņirgājas un uzsauc minoritatu

pilsoņeem: „Tā jums vajadzēja! Kāpēc mūs nepabalstījāt,ag-

rāk? Tagad mēs jums ari nepalīdzēsim".

Valstisku garu Latvijas skolu administratori potē visa-

deem līdzekleem: gan cirkulareem, gan konferencēm, gan ar

visu mācibas veelu. Pamatskolu inspektoru apspreedē izglīti-
bas ministrs tura runu, kurā pastrīpo, ka minoritatu skolās

bērni jāaudzina valstiskā garā. Ausējs ar Melnalksni vairākus

gadus atpakaļ cirkulārā sūdzējās, ka neesot «novērojama sa-

jūsma par Latviju, viņas neatkarību un brīvību", ka valsts

himnā skolneeki neatšķirot Latviju no Baltijas.*)

Skolas fašizacijas otrā eezīme ir ta, ka skolās, un jo se-

višķi nemantīgo šķiru skolās, pastiprinās reliģiskā audzināšana.

Francijas huržuazija, sabaidita no pēckara laikmetā augošās
revolucionārās kustibas un kompartijas eespaida strādneeku

masās, steigšus veen atļāva klerikālu organizācijām atvērt un

turēt tā sauktās «brīvās" skolas, kurās galveno veetu eeņem

reliģiskā audzināšana. Pagājušā g. s. deviņdesmitos gados
franču radikāli noleedza monarķistiskās klerikālu kongregaci-

jas. Tagad tee kopā ar zocialfašisteem atbalstija buržuāziju,
kad ta atjaunoja sakarus ar Vatikānu un atļāva klerikālu kon-

gregacijām atjaunot savu darbibu. Pašreiz Francijā tā sauk-

tā valsts skola, kurā oficiāli reliģiju nemāca, ir atbīdīta otrā

veetā un pirmā veetā stāv «brīvās" klerikaļu skolas. Buržuā-

zija ļauj trakot skolās katoļu mūkeem, jo tādejādi ta cer, ja ne

novērst, tad attālināt «sarkanās breesmas".

Latvijas skolu noteikumos ticibas mācība nomināli neee-

tilpst kā obligatorisks mācibas preekšmets, bet faktiski to

māca visās skolās. Un ja ari kur to nemāca, tad reliģijas elemen-

ti jo bagatigi teek sneegti citos preekšmetos un jo sevišķi la-

sāmā veelā, latveešu literatūras paraugos. Kā «Latvis" vēsta,

54 ģimnāzijas direktori nolēmuši, ka rīta pātareem ģimnāzijās

jābūt obligatoriskeem viseem teem skolneekeem, kas nav at-

svabināti no ticibas mācibas. Zocialdemokratu šķaudīšanās

par šo neko nenozīmē jo tee taču ar savu oportunistisko prin-
cipu — «reliģija ir privatleeta" — nevar būt cīnītāji pret reli-

ģiju un, otrkārt,- viņu eebildumi ir un paleek tikai frāze, jo kon-

krēto buržuāzijas politiku tee atbalsta ari šinī ziņā. «Huma-
nizēdami" audzināšanu un mācišanu, zocialfašistiskee skolmei-
stari lej ūdeni uz melnsvārču dzirnavām.

Buržujiskee pedagogi savā laika ir daudz rakstijuši un ru-

nājuši par veenotu skolu (Latvijas terminoloģija «veenibas

*) „Parskats par skolu dep. darbibu".
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skola"). Veenotās skolas pamatprincips ir nodrošināt skolnee-

keem brīvu pāreju no zemākās pakāpes skolām uz augstākām-

pakāpēm. Tas panākams, ja dažādo, pēc programām un struk-

tūras neveenado skolu tipu veetā eeved veena tipa elementar-

skolas, veena tipa vidusskolas; otrkārt, ikkatrs, kas pabei-
dzis elementarskolu, brīvi, bez jebkādeem eksameneem, barje-
reem pāreet uz vidusskolu. Latvijā itkā pastāvot tāda „vee-

nibas skola" — pamatskola, vidusskola, augstskola. Istenibā

jau pate pamatskola sadalita divās pakāpēs — pirmās pakāpes

pamatskola (4 gadu kurss), otrās pakāpes pamatskola (2 gadu
kurss) un vidusskola (4 gadu kurss). Fašistiskee skolu diž-

vīri alā J. Lapiņš veenmēr, ikkatrā izdevigā gadijeenā, taisa

uzbrukumu šādai «veenibas skolai" un leek preekšā atvērt pee

vidusskolām sagatavošanas klases, jo pamatskola dodot vidus-

skolai vāji sagatavotus audzēkņus. Fašists Longins Ausējs
dzeed to pašu dzeesmu un citē savā rakstā «Latvī" kāda

fašistiskā studentela „veseligās domas", ka vajagot tomēr si-

jāt un sijāt tos, .kas dzenas pēc augstākās izglītibas. Šo visu

slēdzeens; eevest jo stingrus eksāmenus pee pamatskolas

beigšanas un nevis no savu skolotāju puses, bet no speciālām

komisijām; «Nedrīkstam vairs turpināt tādu zistemu, kādu

esam pārņēmuši no Kreevijas*), ka skolēnus eksaminē pašu

skolotāji, labākā gadijeenā kāda ministrijas eeredņa klātbūtnē.

Sī zistema nodrošina veenigi žēligu apeešanos ar skolenu, bet

ne pateesu zināšanu peerādišanu."**) Tā Ausējs rakstija pag.

gada decembrī, un šogad martā 54 ģimnāziju direktori savā

apspreedē lēmuši, ka pee uzņemšanas vidusskolā «nežēligi"
eksaminēšot ari pamatskolu beigušos, ja tee «beiguši pamat-
skolu bez atteeciga eksāmena." Zocialdemokrati šādos gadi-
jumos uzstājas kā dedzigi veenibas skolas aizstāvji un «izglīti-
bas nodrošinātāji zemakeem slāņeem." Faktiski te atkal no-

teek frāžu skandinašana. Galvenais veenibas skolas nolūks —

sneegt izglītibu strādneeku un trūcigo zemneeku bērneem —

buržujiskā Latvijā nekādi nav sasneedzams. Mēs redzam, ka

leelum leelajam skolneeku vairumam— nemantigo bērneem —

peeteek ar pirmās pakāpes pamatskolu, t. i. ar to pašu, ko

agrāk deva pagastskola uz laukeem un elementarskola pilsē-
tās.***) Mazākā dala sasneedz vēl otro pakāpi, bet vidussko-
la paleek privileģēto, mantigo šķiru skola. «Veenibas skola"

ir tikai izkārtne, eekšejā skolu zistemas būtiba paleek un pa-
liks vecum vecā — ta ir buržujiskā skolu zistema. Lai eeve-

stu teešām veenotu skolu, tad ir vajadzigs veens pamatnotei-
kums — proletariāta diktatūra.

*) No cariskas Kreevijas. Pr.

**) „
Latvis" 1930. g.

***) Ka tas teešām tā, to rāda mums oficiaiee skolu pārskati.
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Beidzot, vēl veena skolas fašizacijas eezīrae. Pašreiz

«demokrātiskajās" zemēs mēs novērojam skolotāju vajāšanas.

Skolotāju materielais un teesiskais stāvoklis krasi mainijees.

Tā, peemērām, Francijā tautskolotāju algas tikpat kā neteek

paaugstinātas, lai gan dzīves dārdziba cēlusēs par 30—40 proc.

Tāpat skolotajeem jaceeš gan politiskas represijas, gan morā-

liski spaidi. Skolotājus vajā, ja tee peeder pee arodbeedribu

kreisā spārna; vajā nereti uz aizdomu pamata. Skolotāju at-

laiž no veetās par to, ka tas strādneeku sapulcē dzeedajis «In-
ternacionāli".

'

Francijas Izglītibas ministrija kopā ar Kara

ministriju izlaidusi cirkulāru viseem žandarmeem, kurā eeteic

pēdejeem «uzsākt pazīšanos ār skolotajeem" un izzināt, kā

norit darbs skolas seenās.*)
Baltlatvijas fašisti negrib palikt pakal saveem franču ama-

ta brāleem. Ari tur vajā radikālākos bezpartejiskos skolotājus.
Tā «Zocialdemokrata" 42. numurā, 1931. g., kāds lauku kores-

pondents ziņo par Aizputes apr. valdes preekšsēdetaja Zelme-

ņa «enerģisko" rīcibu: Z. pag. gadā «uz zemneeksaveenibas

dižvīru prasibu" atlaidis Nīkrāces skolotāju Luci, vēlāk pa-

dzinis Dzērves pamatskolas skolotāju Bumbeeri, nupat
janvārī atlaists* Laidu pamatskolas pārzinis A. Petrovičs un

tās pašas skolas skolotajeem J. Petrovičam un Preisam likts

preekšā atteiktees no veetām. Mazleet agrāk, pēc ta paša.
«Zocialdemokrata" ziņām, tādus pat skolotāju grautiņus izda-

rījis Valmeeras apriņķī kāds fašistiskās varas preekšstāvis
Caucis, tā ka «ZOcialdemokrats" šādu «kampaņu" dēvē pai

«caucismu". Ko domā darit šinī gadijeenā zocialfašisti?

Greeztees pee... fašistiskās skolas valdes, lai leetu izmeklē...

Buržuāzija un viņas kalpi zocialfašisti vārdos sludina

apolitisku audzināšanu, bet darbos viseem līdzekleem —

caur programām un mācibas veelu, caur jaunatnes organizāci-
jām — fašizē skolu, pastiprina reliģisko audzināšanu, aizspro-
sto nemantigo šķiru bērneem ceļu uz izglītibu ar eksāmenu

barjereem un citām represijām, vajā progresivos skolotājus.
Ka redzams, tad demokrātiskās Latvijas tautskola pēc

savas butibas un satura maz ko atšķiras no agrākās rusificetās

skolas. Latvijas skolas politiķi un «1 eelva 1 s t i-

ska"_š o vi n isma potētāji staigā rusifikato-

ru pēdās, likdami agrākā kreeviskā valstiskuma veetā lat-
visko. Izglitiba, kuru dod skola darblaužu masām, ir peesāti-
nata ar dazdjžadeem buržuāzijas un zocialfašistu māņeem.

Pamatsledzeens no visa mūsu5 apcerējuma ir šāds: Latvi-

jas proletariāts un trūcigā zemneeciba sev īstu tautskolu un

izglītibu eegūs veenigi caur proletārisko revolūciju.

*) 3KII, 1931 r.

9*
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PEELIKUMS

BPEMEHHbIE ĀOfIOJIHHTEJIbHbIE fIPABHAA

06 vnpaßJieHHH naMaabHbinhi yqH.riHUi.aMH b ry6epHHH.\ jlh(P*ihhackoh, Kyp-
JIHHACKOH H 3cTJI«H,HCKOH.

§ 11. B CeJIbCKHX yMHJIHUiaX, HMeHHO B BOJIOCTHbIX LUKOJiaX

eßaHrejiHHecKH-jiK)TepaHCKHX, pHMCKO-KaTOJinqecKMX, b scnoiviora-

TejibHUX npaß*oCJiaßHbix, a paBHO b OflHO-KnaccHbix yqHnHmax h b

I Kjiacce AByx-KJiaccHux yqHJwm MHHHCTepCTBa HapoAHoro npo-

CBemeHHH npenoAaßaHHe Bcex npeflMeTOß npoH3BOflßTcn Ha pyccKOM,

3CTOHCKOM HJIH JiaTbIIHCKOM H3HKe, CMOTpfl HO yAO6CTB y,

{pa3pnnKa Haiiia n. n.) c tcm, hto b nocjieAHHH roA o6yqeHHH Ha

pyccKOM H3biKe aojihcho npoH3BOAHTbCH nperiOAaßaHne Bcex npeA-

MeTOB, KpoMe 3aKOHa 6o>khh h uepKOßHoro Henna, koh 'MoryT <sbiTb

npenoAaßaeMbi Ha npnpoAHOM H3bJKe yqaunHxc«, t. c. jiaTbimcKOM

hjih 3CTOHCKOM, CMOTpH no HacejieHHio. B npHXOACKHX ace cejib-

CKHX UIKOJiaX H BO II KJiaCCe Ha3BaHHbIX AByX-KJiaCCHWX yMHJIHIU,

He3aBHCHMO ot HcnoßeAaHHfl h npoHCxoiKAeHHfl yqamHXCH, npeno-

AaßaHHe'Bcex npeAMeTOB npoHCXOAHT Ha pyccKOM H3biKe, KpoMe

3aKOHa (3o)KHa h uepKOßHoro neHMH, koh b chx yqHjiHiiiax MoryT

6biTb npenoAaßaeMbi Ha npHpoAHOM H3biKe yqamHXCH. B HaqajibHux

yHHjiHiiiax no ropOACKHM MecTHOCTHM, ynpeiKAeHHwx KaK no oGiuhm

yCTaBaM 4 hiohh 1820 r. h 31 Maa 1872 r., TaK h no ocoāuM

ycTaßaM, M3AaHHbiM ajih HeKOTopux yMHJiHiu OTAejibHo, npenoAaßa-

hhčv 3aKOHa čomchh h nepKOßHoro neHHH npoHcxoAHTb Ha

npnpOAHOM H3bnce yqaiiiHXCH, Bce >k c npontie npeAMeTu

npenojaiOTCfi Ha pyccKOM n 3 v ke, c ynoTpe6;ie&H-
eM npHpoAHOro H3biKa yqam,Hxcfl H3 sctob, jiaTbiuieii h

HeMiļeß, KaK BcnoMoraTejibHoro cpejļCTßa Ha nepßbix

nopaxo6yqeHHH.

§ 12. 06'eM npenoAaßaHHfl b hh3luhx yqe6Hbix 3aBeA6HHHx

onpeAejiaeTca nporpaMMaMH MHHHCTepcTBa HapoAHoro Flpocßeme-
hhh. PaßHbiM odpa3oM, yqe()Hbie khhth, pvKOBOACTBa h nocoČHH b

chx 3aBeAeHHHX ynoTpe6jiHiOTca jiHiub TaKHe, koh OAOČpeHbi Mh-

HHCTepcTBOM HapoAHoro npocßemeHHfl h nyxoBHUM Hanajīb-

ctbom no npHHapeiHOCTH, HHCTpyKu,HH, npaßHJia h

nacTaßjieHHH, H3flaßaeMbie BepxoßHbiM KOMHTeTOM, bucuihmh komhc-
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cmhmm ceJibCKnx eßaHrejiHMecKM-JiK)TepaHCKHX hjkoji no npoMHM qa-

ctsm ycTpoiicTßa chx iukoji, VTBep"«AaK)TCJi Mhhhctpom HapoflHoro
npocßeiueHHa.

§ 13. fipenoflaßaTejiaMH b hh3ujhx yqe(sHbix 3aBefleHHHX mo-

ryT 6biTb jiMUib TaKHe JiHua H3 pyccKHX noAAaHHHx, koh OKOHMa-

HneM Kypca b noßJie>KamHx yqe(sHbix 3aßeAeHHax hjih

HHeM oco6oro, b ycTaHOBjieHHOM no yqe6HOMy "BeAOMCTBy nop«AKe

iīcnMTaHHa, npnoOpejin CBHAeTejibCTBO Ha ywHTejibCKoe 3BaHHe, Tpe-

6yeMoe jļjin 3a.mrm npenoAaßaTejibCKOH aojijkhocth b Tex yqßjiH-

max, rj\e sth jiHua KejiaioT očyqaTb.
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18. L. K. P. 25. gadi. Materiālu un rakstu krājums. 1930.

19. npoTHB peBH3HH MapKCH3Ma b neaarorHKe. C6opH. cTaTefi. 1930. r
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20. MHpTOB. PyCCKHH H3bIK B H3UHOHajIb!IbIX niKOJiax CCCP. CeßKaßiomra'

1925.

21. PyccKHH H3biK b uiKOJiax Hau. Men. PC3>CP. M3AaHHe HapKOMnpoca.
1928.

22. Hh CTpavHii.. JlecHbie 6paTba. rioßecib. 1914.

23. KyjiHUiep. McTopna pyccKOH ToproßJin.

24. Pht. MeTOUHKa npenoAaßaHHH HHOCTpaHHbtx h3wkob.

25. n. npeiic. PyccK. H3. b Jiax. iuKOJie I ct. mctoji.. nncbMa.

V. Rusifikācijas laika mācibas grāmatas.

1. K. 3. LUejibnejib. nepßMii mar Ha nvTH k H3y iienHio pvccKoro n

2. Oh >Ke. KHHra meHHH. h. I. h 11.

3. BoJibnep. ,PyccKaa penb", 'i. I, II h 111.

4. BoJibnep. PyKOßOfl.nm.He 3aMetKH k pein".

VI. Baltlatvijas izdevumi.

1.. A. Vičs.-Iz latveešu skolu vēstures. 1920.

2. A. Vičs. Latveešu skolu vēsture. 1926.

3. «Izglītibas Ministrijas Mēnešraksts". Par 1923.—1930. g.

4. Pārskats par skolu departamenta darbibu. 1919.—1924. g.

5. Rigas skolas Latvijas patstāvibas pirmajos gados. 1925. g.

6. „Māja un skola", žurnāls 1930.

7. .Zocialdemokiats", 1929., 1930. un 1931. g.

8. .Latvis" 1930.un 1931. g.

9. J. Krodzneeks. Zemneeku nemeeri 1841. gadā.

10. M. Skujeneeks. Latvija.
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Eevads 7

Latveešu tautskola līdz 1905. gadam

1. nodaja 13
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29
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. ' 35

Tautskola un tautskolotāji 1905. gadā.

1. nodaja
.

57
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69
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84

Zem reakcijas un šovinisma sloga.

1. nodaļa 91

2. „ 101

3. „ 117
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