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Priekšvārdi.

Latviešu skolu vēstures trešā grāmata aptver mūsu

skolu noorganizēšanu un attīstību Vidzemē no 1800.—1885.

gadam. Vēsturiskie notikumi še norisinās parallēli Kurzemes
skolu izveidošanās gaitai, un idejiskais virziens abās

guberņās parasti vienāds. Ari šinī (trešā) grāmatā aplūkotas
tikai latviešu tautskolas un viss, kas ar tām stāvēja sakaros.

Apriņķu skolas, ģimnāzijas un citas augstāka tipa skolas

atstāju īpašam apcerējumam.
Materiālus, kas gan vākti pa gadu desmitiem, pēdējā

laikā varēju papildināt ar jauniem archivu dokumentiem, kauču

gan dažkārt arī šai grāmatā nevarēju uzrādīt dokumentu

tiešu reģistrācijas numuru, jo tādu daudziem dokumentiem

nemaz nav. Trešā grāmatā, vairāk kā iepriekšējās, izcelta

skolu attīstības idejiskā puse, bet visāda veida statistiskām

ziņām parasti ierādīta tikai rezultātus konstatējoša loma.

Ar nolūku vēsturiskos notikumus pamatot tieši ar dokumen-

tiem, — īpaši tad, ja tie satur visai raksturīgus sava laika

idejiskos un ari faktiskos motivējumus, — šinī grāmatā
dažkārt laidu runāt tieši pašus dokumentus, visvairāk gan

citējumu un izvilkumu veidā.

Laižot šo darbu tagad atklātībā, — pie kam šī jau
ir trešā mūsu skolu vēstures grāmata, — es atkal apzinos,
un pat vairāk kā agrāk, cik daudz vispāri manā darbā vēl

trūkumu; tos varēs izlīdzināt tikai ar turpmākiem pētījumiem,
papildu materiāliem un viņu saskaņošanu.

A. Vičs.

Rīgā, 30. novembrī 1928. g.





Satura rādītājs.
I. 1803. g. skolu likums Krievijā. Tērbatas universitātes tiesības. 1804. g.

5. novembra skolu likums. Tērbatas universitātes skolu komisijas

pirmie darba soļi Baltijas skolu organizēšanā. Draudzes skolu

dibināšanas plāns. Ģeneralsuperintendenta Kārļa Zontāga darbība

un ziņu ievākšana par Vidzemes skolām. Muižnieku maršāla F.

Zīversa sadarbība ar K. Zontāgu latviešu zemnieku labā. 1804. g.
likums. Tērbatas universitātes skolu komisijas nesaskaņas ar

Vidzemes muižniecību un garīdzniecību. 1806. g. 4. oktobra val-

dības rīkojums skolu lietās. 1806. un 1811. g. g. skolu aptaujas
rezultāti. Kā šinī laikā darbojās Vidzemē labākās skolas. 1812. g.
draudžu vizitācijas noteikumi. Ģen.-sup. K. Zontāga slēdzieni par
zemnieku skolu neveiksmēm. (I—4o lp. р.).

11. Baltijas zemnieku brīvlaišanas sagatavošanas darbi un 1819. g.
likums. Ģen.-sup. K. Zontāga līdzdarbība pie 1819. g. likumā

ieliktiem noteikumiem par pagasta un draudžu skolām. Šo notei-

kumu kritika un muižniecības nemiers ar Zontāga darbību. Drau-

dzes skolu dibināšana Vidzemē. Cīņa dēļ skolotāju semināra

nodibināšanas. Tērbatas universitātes darbība skolotāju sagatavo-
šanas jautājumā un 1820. gada likums par Tērbatas skolotāju
semināru. Piāvesta F. Morica skolotāju semināra projekts. Ģen-
gub. Pauluči un Masinga-Rosenpläntera skolotāju sagatavošanas
(semināra) projekts. Ķeizara reskripts 1824. g. 4. aprīlī par se-

mināra dibināšanu Baltijas guberņās. Ģen.-gub. Pauluči un ģen.-

sup. Zontāga darbības noskaņas. Tērbatas skolotāju seminārs

1828. g. uzsāk savu darbību. (41—76 lp. p).
111. Ģen.- gub, barons Pālens un viņa iesniegums tautas apgaismošanas

ministrim. Skolu reakcija Krievijā un 1828. g. 8. dcc. likums.

Skolu draugi — Gustavs f. Rennenkampfs un Heinrichs f. Hage-
rn eistersun viņu skolu organizēšanas plāni. 1832. g. baznīcu likums.

Landtāga izturēšanās. Pirmā mācītāju sinode Valkā 1834. g. un

viņas lēmumi skolu lietās. Mācītājs Kārlis Ulmanis. Sinodes skolu ko-

misijas darbība; iesniegums landtāgam. Sinodes priekšlikumi par
skolu pārvaldīšanas noorganizēšanu 1835. g. mācītāju sinode.Atsevišķu
draudzes skolu

„
likumi": Araišu, Tirzas. Landtāgs pret sinodes

lēmumiem skolu lietās. Ģen.-sup. Klots izlīdzina. Skolotāju semināra

dibināšanas jautājums. Tērbatas mācības apgabala kuratora Krass-
ströma pieprasījums. Tautas apgaismošanas ministra grāfa Uvārova

ziņojums ķeizaram NiKolajam I. par Baltijas skolām. 1838. g.
13. sept. ķeizara ukazs nodod Baltijas skolas muižniecības vadīšanā.

Landtāga lēmumi. Muižnieciskā skolu revīzija. 1839. g. landtāga
lēmumi un skolu virsvaldes nodibināšana. Mācītāju sinode 1839. g.

par muižniecisko skolu virsvaldi. 1840. g. 4. aprīļa skolu patente
un viņas sekas. Latviešu nacionālās apziņas mošanās. Ansis

Līventāls. Briest jauni notikumi. (77—121 lp. р.).
IV. Skolotāju semināra dibināšanas projekti. Mācītājs Ferdinads Val-

ters. Jānis Cimze un viņa sūtīšana uz Vāciju. J. Cimze šaubu
un garīgu cīnu ugunīs. Cīravas mācītāja Voltera liecība par Cimzi.
Skolotāju semināra nodibināšanaValmierā. Valdībasemināru slēdz.

.Seminārs" turpina darboties kā vienkārša draudzes skola. Vācu

valodas jautājums Cimzes skolā (seminārā). Vācināšana un viņas
pretinieki. Muižnieku liberālais un konservatīvais spārns. Cimzes



semināra darbības pirmie gadi. Semināra plāns, Kārlis Ulmanis —

šulrāts un semināra vadītājs. Tērbatas skolotāju semināra darbības

attīstība. (121—172 lp. р.).
V. Skolu virsvaldes (Ober-Land-Schul-Behörde) pirmās sēdes. 1842. g.

sinodes sēde: Mācītāja Šatca uzstāšanās; mācītāja Döbnera vāci-

nāšanas projekts. 1844. g. landtāgs, un barona Nolkena reakcionārā

runa pret skolu veicināšanu. Muižnieki pret vācu mācības valodu

Cimzes seminārā. Barons Bruiningks — semināra aizstāvis. K.
Ulmani landtāgs izrauga par Vidzemes pirmo šulrāta. X- Ulmaņa
Izstrādātās skolu noorganizēšanas instrukcijas. Skolu faktiskā dar-

bība 184445. m. g. Pagasta skolu skaits samazinājās. Kāds pro-

jekts par pagastu skolu visvienkāršāko ierīkošanu. Latviešu zem-

nieku joti grūtais saimnieciskais stāvoklis. Pāriešana pareizticībā.
Ģen.-gub. Golovins un viņa darbība. 1847. g. ārkārtējais land-

tāgs. .Baltijas lietu komiteja." Hamilkara f. Felkerzāma

uzvara landtāgā. 1849. g. zemnieku likumi un K. Ulmaņa

instrukciju likumīga apstiprināšana. 1848. g. skolu virsvaldes in-

strukcija. 1851. g. skolu attīstības pārskats. (172 —252 lp. р.).

VI. „Kesterskolas" izveidošana un Cimzes kopdarbība ar K. Ulmani.

Landtāga nenoteiktie lēmumi. Barona Bruiningka vairs nav. Kester-
skolas jaunbūve. Cimzes darbības raksturošana. K. Ulmanis at-

stāj šulrāta amatu un atvadās no muižniecības. (252—282 lp. р.).
Pirmās skolotāju konferences Turaidā. K. Ulmaņa un J. Cimzes

referāts 1848. g. skolot, konferencē. 1849. g. konference. Šulrāts
K. Ulmanis un latviešu skolas grāmatas. 1850. g. konference.

Pretestība skolotāju konferencēm. Raunas mācītāja Langevitca sū-

dzība konsistorijai par konferenču kaitīgumu. K. Ulmanis aizstāv

konferenču darbību. 1851. g. konference un latviešu vācināšanas

jautājums. Juris Neikens un Juris Caunīte par latviešu nacionālo

jautājumu (vācināšanu). Šulrāts Ulmanis izvairās no noteiktas

atbildes. 1852. g konference vāji apmeklēta. 1853. g. konference

nav dzīvāka. K. Ulmaņa skolotāju konferenču uzdevuma formulē-

jums. 1854. g. konferencē Cimze lasa par Pelaģija paidagoģiju.
1855. g. konference pēdējā K. Ulmaņa vadībā. Draudzes skolu

turpmākās pastāvēšanas jautājums. (282—315 lp. р.).

VII.

VIII. Reakcija Baltijas muižniecībā pēc 1849. g. likuma. 1851. g. li-

kums. 1851. g. landtāgs gāza Felkerzāmu un gatavojās likvidēt

1849. g. likumā ievestās zemniekustāvokļa uzlabošanasreformas. Krie-

vijas valdība un Baltijas muižniecība. Šuhāts K. Ulmanis atsakās no

amata, un viņa vietā nāk J. Klots. Šulrāta J. Klota vēstule J.

Cimzem ievada reakcionāro garu ari mūsu skolās. Skolu statistika

1856.—1860. g. g. Mācītāju sinodes par skolu lietām. Klota ne-

saskaņa*ar sinodi. Mācītāji par J. Cimzes audzēkņiem. Turaidas

konferences J. Klota vadībā. (315.-336. lp. р.).
IX. Kas notiek pec 1860. gada. Troņmantinieks Nikolajs Rigā. Fr.

Valters — generalsuperintendents un viņa enerģiskā darbība. Liels

lūzums mūsu skolu lietās. Vācināšanas jautājumaizvirzīšana skolu

virsvalde. Fr. Valtera ideju uzvara. Skolu virsvaldes cirkulārs

par vācināšanu. 1864. g. landtāga sprediķis un Fr. Valtera

neveiksme. Krievu inteliģences kopdarbība ar jaunlatviešiem.
«Pēterburgas Avīzes.* Skolu virsvalde prasa pagasta skolu ierīkošanu.

1864. g. landtāga lēmumspar pagasta skolām. Landrāta fon Oettin-

gena priekšlikums 1865. g. landtāgā. 1865. g. 4. jūnija likums par
pagasta skolām. Skolu virsvaldes cirkulārs pagasta skolu lietā.

VI



Jaunas bažas par krievu uzmācībām. Krišjāoa Valdemāra ziņu
tabele. Baumas par sazvērestību pret vāciešiem (1864. g.) un

lielas kratīšanas pie skolotājiem. 1866. g. pagasta pašvaldību
likums. Mācītāju sinode 1867. g. Pagasta skolas vairojas. (336—

—370 lp. р.).

X. Cimzes skolotāju semināra darbība pēc 60 gadiem. Semināra

25 gadu jubileja. Tērbatas semināra attīstība. 60 gadu skolotāju
konferences. Kronvalds Turaidas konferencē 1869. g. un viņa
referāts. Uztraukums presē un skolotāju saimē. Gedauta raksts

„Baltijas Vēstnesī" 1871. g. Rubenes draudz. skolot. Erdmanis pret
Gedautu. Turaidas skolotāju konference pret Gedautu. Varaidošu

Zandera raksts „В. V." 1871. g. 30.-31. пит. Smiltenes skolo-

tājs Dambergs. Šulrāts Klots par draudošiem notikumiem un viņa
darbības pēdējais gads. Skolotāju sapulces: Cesvainē, Alūksnē,

Smiltenē. Mācītājs J. H. Guleke top populārs. Pareizticīgo
garīdznieku darbība. (370—439 lp. р.).

XI. Skolu attīstības rezultāti 1868.—1871. g. pēc oficiāliem skolu

darbības gadu pārskatiem. (440—451 lp. р.).

XII. Krievijas tautas apgaismošanas ministra A. D. Tolstoja ziņojums
ķeizaram par skolu darbību 1870. g. Valdības skolotāju semināra
nodibināšana Rīgā 1870. gadā; šī semināra pirmo gadu darbības

raksturojums. Muižniecība 1871. g. nodibina Valkā'latviešu pagasta
skolotāju semināru; šī semināra pirmo gadu darbības raksturojums.
Tērauds pag. skolotāju semināra pirmais direktors. Guleke meklē

šim semināram jaunu direktoru. Pieteicas ari Kronvalds, bet viņu
noraida. Pag. skolotāju seminārs Fovellna vadībā. Skolu virsvalde

pārorganizējas. Landrāta Volta ķildošanās ar šulrātu Klotu. Klots

atlūdzas no amata. Smiltenes mācītājs J. H. Guleke uznāk uz

skolu darbības skatuves; viņa raksts „В. V un Kronvalda sajūsma

par to. Apriņķa skolu valžu reformēšana. 1871. g. patentes
№№ 52. un 151. Skolu konventu pārorganizēšana. Konflikts dēļ
luterāņu bērnu sūtīšanas pareizticīgo skolās; Ķeizara pavēle 1872. g.
Skolotāju eksaminēšana īpašās komisijās. (451—502 lp.p.).

XIII. Vidzemes tautskolu instrukcijas izdošanas priekšdarbi un saviļņo-
jumilatviešu un vācu presē. „Balt.Monatschrift", „Zeitf.StadtundLand"

un „Balt. Vēstneša" raksturīga polemika par latviešu skolu jautājumiem.
Kronvaldu Atis par latviešu tautiskiem centieniem. Vidzemes un

Kurzemes mācītāju sinodes par latviešu tautisko kustību. Dobeles

mācītāja Dr. Bīlensteina referāts „Über die nationale Bewegung
unter den Letten"; šī referāta iespaids Vidzemes mācītāju sinodē.

Par .nacionāl-švindeli*. Vidzemes mācītāju 1872. un 1873. gg.
sinodēs sparīgi spriež par latviešu nacionālo jautājumu. Raunas
mācītāja Firhufa (Vierhuff) rezolūcijas, kas pieņemtas Vidzemes

mācītāju sinodē. Kronvalds Vec-Piebalgā un šulrāts Guleke.
Skolu virsvalde pret Kronvalda apstiprināšanu Vec-Piebalgas
draudzes skolotāja amatā. Mācītāja Keuslera un Vec-Piebalgas
draudzes priekšnieka Budenbroka izturēšanās Kronvalda lietā.
Šulrāta Gulekes ziņojums skolu virsvaldei 1873. g. Pirmā un otrā

vispārējā latviešu skolotāju konference Rīgā. Vācu skolu darbinieku

cīņa pret vispārējām latviešu skolotāju konferencēm. Varaidošu

Zanders vispārējo latv. skolot, konferenču aizstāvis. Gulekes attiecības

pret vispārējām skolot, konferencēm. Krievu prese par latviešu

vispārējām skolot, konferencēm; šo konferenču noliegšana. Kronvalda
nāve iepriecina viņa pretiniekus. Vidzemes skolu reglementa izstrādā-

VII



šanas gaita. Reglements. Mācību rādītājs. Atskaņas pēc reglementa
izstrādāšanasun publicēšanas. Reakcija Krievijā un tās iespaids Baltijā.
Atentāts uz ķeizaru Aleksandru 11. Tautas apgaismošanas ministrs D.

A. Tolstojs. Ķeizara ukazs par muižnieku tiesībām skolu uzraudzībā.

Armijas unteroficieri ieteikti tautskolotāju amatam. Vidzemes

gubernatora firsta Bagrationa pieprasījums landrātu kolēģijai par

iekšlietu ministrijas tiesībām Vidzemes skolu uzraudzībā. Uztrau-

kums muižnieku konventā. Landmaršāla soji Pēterpilī. Vidzemes

gubernatora Uexkülla-Güldenbandta izlīdzinošie soļi, un viss paliek
kā bijis. Latviešu paidagogi pret 1874. gada instrukciju un stundu

rādītāju. (502-580 lp. р.).

XIV. Skolotāju konferences pēc 1872. gada. Vidzemes vispārējo
konferenču vāciskais raksturs. «Baltijas Vēstnesis" pret vispārējām
Vidzemes skolotāju konferencēm. Treilanda-Brlvzemnieka raksts

.Mājas Viesi" (1873. g.) par skolotāju konferencēm. Senatora

Manaseina revīzija un skolotāju konferences. Instrukcija par
skolotāju konferenču noturēšanu. Vidzemes vispārējo konferenču

gals. Cēsu apriņķa skolotāju konferences. Valmieras aprirjķa
skolotāju konferences. Rīgas apriņķa skolotāju konferences. Valkas

apriņķa skolotāju konferences. Raksturīgākie konflikti šinīs konfe-

rencēs. Skolotāju konferenču izbeigšanās pārkrievināšanas laikmetam

uznākot.

Draudzes skolotāju semināra darbība ap 1880. gadiem. Cimzes

nāve un Varstata konflikts. Nemiers draudzes skolotāju seminārā.

Dažu semināristu izslēgšana un šī semināra turpmākā darbība. Pa-

gasta skolotāju seminārs. Tērbatas skolotāju seminārs, un Indr.

Cīruļa atmiņas par šo semināru.

Šulrāta Gulekes pēdējās cīņas pret latviešutautiskiem centieniem.Vairā-

ku Vidzemes tautskolotāju atlaišana tautisko centienu dēj. Jura Kal-

niņa konflikts. Vidzemes mācītāju 1881. g. sinode par latviešu

nacionālo kustību. Gala slēdziens. Statistiskas ziņas par Vidzemes

tautskolām 70—80 gados. (580-640 lp. р.).

XV.

XVI.

Pielikumi:

I. Befehl SeinerKaiserlichenMajestät, desSelbstherrschers aller Reussen
aus dem livländischen Ober-Konsistorium.

11. Von der Schul-Commission der Kaiserl. Universität zu Dorpat.
111. Уставъ учебныхьзавецешй, подв-Ьдомыхь императорскомудерпт-

скому университету.
IV. Lectionsplan für den Cursus von 1843—46. (Cimzes seminārā).
V. Skolu virsvaldes 1865. g. cirkulārs parpagasta skolunodibināšanu.
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1

I.

Tas lūzums, kas sākot ar 1800. gadiem notika vispāri

Krievijas skolu dzīvē, bija sajūtams ari, tā sauktās, Baltijas

guberņās. 1802. gadā Ķeizars Aleksandrs I. nodibināja īpašu
tautas apgaismošanas ministriju, kas sparīgi uzsāka visu

izglītības lietu vadīšanu. Visas skolas bija nodomāts ap-

vienot centrālizētās pārvaldēs un no šīm pārvaldēm ne.

gribēja izlaist arī īpatnējo skolu iekārtu Baltijā 1) Kad

tanī pašā 1802. g. 12. decembrī Aleksandrs I. ar īpašu ma-

nifestu apstiprināja noteikumus par Tērbatas universitāti 2
),

tad Baltijas muižniecība un garīdzniecība skaidri saprata,

ka „viņu" tautskolas ir apdraudētas. Latvieši, par kuru

skolām taktiski Krievijas valdības aprindās pirmo reizi sāka

' spriest, paši visai maz apzinājās un izprata, kas te īsteni

notiek. Verdzības jūgs mūsu tēviem vēl bija jāvelk visā

pilnībā, un tikai nedaudzie latviešu draugi, galvenā kārtā

humānākie vācu mācītāji ar K. Zontagu priekšgalā, sirsnīgi

priecājās par jauno grūdienu, ko deva 1802. g. 12. decembra

manifests, kam drīz sekoja — 1803. g. janvārī pirmais

skolu likums: „Предварительный правила народнаго про-

свещения" 3 ), kas diezgan skaidri noteica arī tautskolu vis-

pārējo iekārtu un uzdevumus, bet pavisam nenoteikti

ri-nājī par šo skolu tiešu pārvaldīšanu. Visas Baltijas taut-

skolas gan bija nodotas Tērbatas universitātes virspār-
vahhšanā. bet nebija tuvāki noteikts, kāds tad lai būtu šo

skolu vietējais pārvaldes orgāns
4

). Daudz tuvāk šim jau-

!) Skat. Latv. skolu vēsturi 11. 5—7 lp. p.
2 ) Сборникъ постановленШ по мин. нар. просв-Ьщ. т. I. (СПБ.

1864 г. офнщальн. изд.) 6 Iр. р.
3) Сборникъ постановл. т. I. 14 Iр. р.
4) Skolu vēstures 11. 6—7 lp. р.



2

tājumam jau piegāja 1804. g. 5. novembra likums: „Уставъ

учебныхъ заведенш, подв'Ьдомственныхъ университетамъ" ').

Par šo ustavu runājām Latviešu skolu vēstures 11. grāmatā2),

bet šoreiz vēl varam pielikt, ka arī 1804. g. ustavam bija
vairāk teorētiska, bet mazāk praktiska daba. Ar to arī,

domājam, izskaidrojams tas, ka jau 1805. g. Tērbatas uni-

versitātes skolu komisija (училищный комитетъ) izlūdza tau-

tas apgaismošanas ministra Zavadovska apstiprinājumu īpa-

šiem noteikumiem par Baltijas draudzes skolu ierīkošanu

„Начерташе о приходскихъ училищахъ въ округв Дерптскаго

университета, въ отношенш къ главнымъ ихъ предметамъ и

образованно.
" Par šo „plänu" tuvākas ziņas atrodamas Latv.

skolu vēstures 11. grāmatā
3

), kur ari aprādīts, ka Kurzemē

draudzes skolu ierīkošana atrada muižnieku norūdītu pre-

testību, un universitātes labi domātais
„plāns" palika tikai uz pa-

pīra. Vidzemē, kā redzēsim, ar draudzes skolām cik necik pa-

veicās; Bet mums pirms jāapstājas un jāpalūkojas, kā iz-

skatījās Vidzemes tautas izglītības lauks 1800. gada sākumā

un kādus darbiniekus še redzam strādājot.
Vidzemes baznīcām un līdz ar to skolām 19. g. s.

sākumā (ar ķeizara Aleksandra I. pavēli 19. apr. 1803. g.)

iecēla apdāvinātu un liberāluvadoni, — ģenerālsuperintendentu
Kārli Zontagu 4), kam lieli nopelni Vidzemes skolu lietu

veicināšanā un aizstāvēšanā. Jau 1803. g. jūnijā Vidzemes

konsistorija, domājams uz Zontaga ierosinājumu, izsūtīja

draudžu mācītājiem cirkulāru (№ 438 — 5. jūnijā), ar

') Сборникъ постановл. т. I. 301 Iр. р.
2) 8-9 Iр. р.
3 ) 9—13 Iр. р.
4) Kārlis Zontags (Karl (Zottlid Sonntag) dzimis Rode-

burgā, (pie Drezdenes) 22. aug. 1765. g. 1789. g. pārnāca uz Rīgu, кш

to iecēla par rektoru Rigas Doma skolai. 1791. g. Z.. iesvētīja par Pētera

baznīcas virsmācltāju, bet 1793. g. viņš iegāja Vidzemes konsistorijā ase-

sora amatā. 1803. g. viņu iecēla par ģenerālsuperintendentu. Kā ģe-.

neralsuperintendents Z. pastrādājis daudz svētīgu Jarbu. Vidzemes

muižniecība bieži vien bija noteiktā opozīcijā Zui.laga skolu plāniem,
bet enerģiskais un apbrīnojami darbīgais generālsuperintendents guva
cienību kā pie saviem draugiem tā arī pretiniekiem. Mira 17. jūlijā 1827. g.
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priekšlikumu izteikt savus spriedumus par skolu uzlabošanu

(über die etwa nöthige und anwendbare Verbesserung der

Landschulen). Draudžu mācītāju atbildes lielā vairākumā

ir īsas un dažas pat ļoti paviršas, itin kā steigā uzrakstītas,

tomēr tā laika apstākļu liecinieki — draudžu mācītāji, bija

arī vai vienīgie skolu lietu veicinātāji savās draudzēs.

Atzīmēsim še vērtīgākos draudžu ziņojumus, resp, tā laika

mācītāju liecinājumus par skolām.

Pazīstamais Liez ē re s mācītājs Tiebe1

) šaubās

par iespēju ierīkot skolas visiem bērniem. Viņa draudzē

1000 bērniem vajadzētu kādu 20 skolotāju. Tagad skola

tālu. Divi bērni uz skolu ejot ziemā mežā nosaluši. Zi-

ņojums vispāri pesimistisks. Vec-Piebalgas (Pebalg

Orrisar) mācītājs Šillings stāsta, ka iepriekšējā ziemā Ķir-

spēles skolā pats lielāko daju personīgi mācījis 20 zēnus

11 —14 gadu vecumā lasīt un katķisma gabalus. Tas gan

esot mazumiņš no 1100—2000 bērniem. Trūkstot grāmatu:

dziesmu grāmatas, ābeces, lasāmās grāmatas v. 1.1. Skolas

laiks — no decembra līdz aprīlim. Raunas mācītājs

Langevitcs aprāda, ka visai nepieciešami ierīkot Vidzemē

skolotāju semināru 10—15 semināristiem ar divgadīgu mā-

cības kursu. Uzmetis arī īsu semināra ierīkošanas plānu,
kas rāda, cik šauros apmēros Langevitcs iedomājas Vidze-

mei sagatavot skolotājus. Cesvaines māc. Mītels

(Müthel) domā, ka pagaidām pietiek ar plānveidīgi izkoptām

ķirspēļu skolām. Jaun-Piebalgas mācītājs Ģir-

ģensons liecina, ka skolas atnesot (tanī laikā) maz labuma,

labāk bērnus mācīt mājās* daudzi skolotāji neesot uzcītīgi

un viņiem jāmāca daudz bērnu'2 ). Skolas laiks īss, —no

decembra līdz marta beigām (Lieldienām). Ko skolās mā-

cīt bērniem? Saprātīgi lasīt; ne tikai 5 katķisma gabalus, bet

praktisku reliģiju (praktische Religion); ne tikai bībeles, bet

arī zemnieku dzīves morāli. Ģirģensons prasa arī rēķinā-

šanu, dabas pazīšanu, dzimtenes vēsturi, rokdarbus (kurpju

1) Skat. Latviešu skolu vēstures L g. 242 lp. p.
2) Ģirģensons iekavās ielicis skaitli 30, tā tad 30 skolēnu viņš

atzinis tā laika skolotāju darbā par daudz.

1*
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pīšanu и. t. t.). Vajadzīga esot tautas enciklopēdiska la-

sāmā grāmata. Skolotājam pielaižama tikai tad blakus

nodarbošanās, ja ar to netraucē skolas darbus. Skolas bērnu

vecums no 11 —16 gadiem (bet ne no 15—20). Arī mei-

tenes jāsūta skolā ('/з meiteņu no kopējā skolēnu skaita).
Tālāk Ģirģensons prasa baznīcas skolu paplašināšanu un

labāku iekārtošanu, bet muižu un pagastu skolas labāk

likvidēt. Skolotāju seminārs jāierīko, bet kopā ar baznīcas

vajadzībām. Bērzaunas mācītājs Stengers aprāda zem-

nieku materiālo trūcību un lielās darba nastas, kas nospiež lat-

viešus un neļauj tiem domāt par izglītību un skolām. Viņš arī

domā, ka vajadzētu izkaisītās zemnieku mājas savilkt

kopējās sādžās (in zusammengränzende Gesinde-Gebiete),

jo ar to atvieglotos arī bērnu skolā sūtīšana. 1) Lielas

prasības uzstāda arī Kalsnavas mācītājs Dēbners.

Mājas mācība līdz 10 gadiem, bet tiem, kas mājās nevar

mācīties, jāierīko muižās skolas. Jāizved piespiesta mācība

(Schulzwang). Ķirspēles skolas jāierīko visiem bērniem,

atsevišķi zēniem un meitenēm. Skolām jābūt divklasīgām
un mācības laikam no Miķeļiem līdz Lieldienām. Arī

mācību programmā Dēbners pārspēj pat Jaun-Piebalgas

Ģirgensonu, jo prasa ķirspēles skolas otrā klasē, bez

jau Ģirgensona ieteiktiem priekšmetiem, ari Krievijas un

Vidzemes ģeogrāfiju, zemes likumzināšanu, vācu valodu un

muziķu. Ērgļu draudzes māc. Ķibers (Kyber) atzīst

visu ļaunumu sakni labu skolotāju un grāmatu trūkumā.

Vajagot jaunas dziesmu grāmatas un katķisma. Jānodro-

šina zemnieku ekonomiskais stāvoklis. 2 ) Par zemnieku

nabadzību sūdzas arī Ļaudonas mācītājs Šefs (Schopfs).
Kā lai zemnieki sūtot bērnus skolā, kad nav iespējams dot

līdzi skolā maizi un pavalgu. Bērni jānodarbina arī cieši

saimniecībā. Alūksnes mācītājs Rühe prasa, lai sko-

>) Tādu projektu uzstādījuši ari daži citi skolu draugi, jo tādējādi
gribējuši izbēgt no grūtībām, kas cejas, jabērniem jāpaliek skolā visu nedēļu.

2) Kā redzam, tā laika draudžu mācītāji ir sapratuši, ka zemnieku

nabadzība ir galvenais izglītības kavēklis, ka vajaga ko darīt zemnieku

labā. Tā arī mācītāji būs iespaidojuši 1804. gada likuma izdošanu.
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lotājus pienācīgi atalgo (līdz 150 rbļ. gadā), aizstāv arī

pagasta skolas. Lugāžu mācītājs pesimistiski pasaka,
ka zemnieku nabadzības dēļ par skolām nopietni nav

ko runāt.

Arī citu mācītāju ziņojumi ir līdzīgi še jau citētiem.

Atzīmējams, ka gandrīz visos ziņojumos mācītāji vērojami

kā skolu draugi. Izrādās, ka mācītāji jo projām vis-

drošākās cerības liek uz mājmācību, kauču gan ari skolu

ierīkošanā viņi nebaidās taisīt lielus un drošus plānus.

Ne tikai mācītāji, bet arī daži Vidzemes muižnieki

saprata, ka zemes labklājība nopietni apdraudēta ar smago

verdzības iekārtu. Jau 18. gadu simteņa beigās tāļredzīgākie

Baltijas vācieši sāka spriest par reformu vajadzību. Re-

formu partijas vadonis starp muižniekiem bija Fridrichs Zī-

verss
1). Tas bija cilvēks ar neatlaidīgu enerģiju un dzelzs

gribu. Ilgāku laiku viņš bija pavadījis kara dienestā (Krie-

vijā), piedalīdamies ari vairākos kara gājienos, kas bija at-

stājis lielu iespaidu uz Zīversa raksturu, — viņš visur uz-

stājās kareiviski un necieta pretrunu. No kaŗa dienesta

pārnācis Vidzemē, F. Zīverss sākumā baudīja savu kārtas

brāļu — muižnieku neierobežotu labvēlību un uzticību.

Viņu ievēlēja par Vidzemes guberņas muižniecības maršalu.

Vēlāk F. Zīverss sanāca ar Vidzemes muižniekiem agrārās

reformas dēļ visasākā konfliktā.

Lūk, šim F. Zīversam piekrita arī svarīga loma 19.

gadu simteņa sākumā pie latviešu zemnieku materiālā un

līdz ar to kultūrālā stāvokļa uzlabošanas. Jau 1795. gadā

Zīverss, kopā ar Jēkaba baznīcas virsmācītāju Kārli Zontagu,

izdarīja lielāku mēģinājumu salauzt muižnieku pretestību

zemnieku stāvokļa reformām. Pēc iepriekš nospraustā plāna,

Zontagam landtāga atklāšanas sprediķī vajadzēja aizkusti-

nāt muižnieku sirdis zemnieku labā. Kā zināms Zontags

savu uzdevumu veicis lieliski un muižnieki bijuši sajūsmi-

l) Fridrichs Zīverss — Vidzemes muižnieks (Rencenes m.) dzim.

26. VII 1748., miris 27. XII 1823. (v. st.).



nāti tā, ka landtāgs pat nolēmis šo sprediķi nodrukāt1)»

Izmantodams šo iepriekšējo sagatavošanu, Zīverss nāca

landtāgā ar savu zemniekuklaušu un nodevu regulēšanas pro-

jektu. Zīverss uz latviešu zemnieku stāvokli skatījās tāpat,

kā Vidzemes labākie mācītāji, t. ir, ka zemnieku izglītību

nevar pacelt, ja nabadzība, trūkums un nepanesamās klau-

šas nospiež latviešus. Kā Zontags, tā Zīverss klauvēja pie

muižnieku goda jūtām par Vidzemes
~ kopības garu"

(Gemeingeist) un par visu zemes iedzīvotāju labklājību.

Zīversa priekšlikumi bija labi pārdomāti 2) un tiem preti

runāt nebija pat iespējams. Bet landtāga lēmums bija to-

mēr pilnīgi nenoteikts un Zīversa priekšlikumu nodeva

muižniecības konventam. Sākās garlaicīga spriešana un

spriedelēšana, kas, rādās, būtu izbeigusies ar dažiem labiem

nodomiem protokolos, ja neatlaidīgais Zīverss katrā land-

tāgā lietu par zemnieku stāvokli nekustinātu no jauna. Ar

apbrīnojamu enerģiju šis cienījamais muižnieks kala un kala

savus reformu projektus, līdz 1797. gadā panāca, tā sauktos,

27 punktus. Bet ar to Zīverss neapmierinājās. Arī nākošos

landtāgos viņš dedzīgi cīnījās par zemnieku stāvokļa uz-

labošanu. 1802. gada augustā Zīverss, izpildīdams prezidē-

jošā landrāta pienākumus, griezās tieši pie ķeizara ar lū-

gumu apstiprināt par likumu landtāgu 1797. un 1798. gada

pieņemtos noteikumus. Pēc tam notika dedzīgas apspriedes

gan muižniecības, gan valdības komisijās, līdz beidzot iz-

veidojās zemnieku likums (Положеше о крестьянахъ Лиф-

ляндской губерши). Šim likumam ļoti sarežģīta vēsture3
),

jo ne viegli Zīversam un citiem latviešu aizstāvjiem izdevās

lauzt muižnieku pretestību nodomātām reformām. Tas ir vis-

') Ermuterungen zum Gemeingeiste. Eine Predigt bey der Eröff-

nung des Livl. Landtages den 3. Dez. 1795. Durch Eine Hochwohl-

geb. Ritterschaft zum Druck befördert. Riga, 48 S. 8. Sprediķis tiešām

spēcīgs, tomer sīkāki pie viņa nepakavēsimies.
2) Zivers Landtagsbericht von 1795, Landtagsrezess 1795. pag. 81.

3) Plaši un pamatīgi par 1804. g. likuma izdošanu stāsta Tobiens

-Die Agrargesetzgebung Livlands in 19. Jahrhundert" I Band. S.

206—279. Tobiena darbs arī dod skaidru liecību par Zlversa nopelniem.

6
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pāri svarīgs un interesants moments mūsu vēsturē, jo ar 1804.

gada likumu vecās patriarchālās iekārtas pamati dabūja nekad

vairs neizlabojamu triecienu, kam pamazām sekoja tālākās re-

formas. Latvietis-zemnieks tika atzīts par cilvēku ar zinā-

mām, kauču arī minimālām, cilvēcīgām tiesībām. Dzimt-

būšanas visasākais, necilvēcīgākais veids izbeidzās. Tā pa-

mazām latviešos varēja mosties pašapziņa un sevis un savu

tiesību aizstāvēšana. Patriarchālo attiecību vietā latvieši

nostājās pret kungiem juridiskā stāvoklī. Saimnieciskā

ziņā zemnieki ieguva vēl vairāk: viņiem tika piešķirtas
tiesības iegūt kustamu un nekustamu mantību, ar ko tie

varēja rīkoties pēc patikas. Zemniekiem-saimniekiem tika

dotas neatņemamas un pārmantojamas zemes lietošanas

tiesības, t. ir muižnieks vairs nevarēja, kā līdz tam, pēc sa-

vas iegribas izlikt zemnieku no mājām un atdot tās citam.

Saimniekus muižnieks personīgi nevarēja arī sodīt (pērt).

Nodibinājās pirmās zemnieku tiesas v. 1.1. Nenoliedzams, ka

muižnieku vara zemnieku dzīvē joprojām palika visai liela

un latviešu saimnieciskā, kā arī kulturālā dzīve nepārmai-

nījās kā uz burvja mājienu, — viņa auga un pieauga pa-

mazām, bet noteikti un neatvairāmi.

Līdz ar 1804. g. likuma iedarbošanos, latviešu tautā,

kas līdz tam bija viengabalains zemnieku-vergu slānis, pa-

mazām radās pirmie tautas darbinieki, kas dzemdināja na-

cionālo domu par latviešu tautas labāku nākotni. Jau 19.

gadu simteņa pirmā ceturksnī mēs novērojam, kā izaug

jauns Virs s 1 ā n i s pār zemnieku-vergu un klaušinieku

kārtu: tie ir ķesteri-skolmeisteri, rakstveži (skrīveri), kro-

dzenieki, melderi, dažādi amatnieki v. t. t. Tā ir itin kā

jauna šķira, kā pirmie nozarojumi no vecā zemnieciskā tau-

tas celma.

Daļa no šī virsslāņa cilvēkiem mēģināja sakust ar vā-

ciešiem, kas dažkārt, īpaši pilsētās, visai viegli un arī izde-

vīgi bija izdarāms, bet vairākums tomēr palika pie savas

tautas, uzticīgi „ciezdams un ticēdams". Ansis Līventāls,

kas dzimis 1803. gadā, netikai dziedāja: „Latviski es do-

māju.
.

.", bet arī pravietoja : „Pēc simts gadiem latvju
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dziesmas augstā skaņā skandinās apskaidrota prāta lie-

smās!" Šaī virsslānī, kurā atrodam arī mūsu pirmos rakst-

niekus-paštautiešus, krājās ilgas pēc latviešu tautas pilntie-

sīgas nākotnes : „Kad atnāks latviešiem tie laiki, ko citas

tautas tagad redz." (J. Ruģens).
Ja 1804. g. likums ienesa latviešu dzīvē tik vērtīgas

pārgrozības, tad varēja gaidīt, ka arī skolu lietās parādīsies
lielāka darbība un moša rīcība. Tomēr, kā redzēsim, šinī

ziņā iestājās tāds kā apjukums un neražīgs darbs. Tam

bija savi svarīgi iemesli. Krievijas valdība, kā jau to ap-

rādījām Latviešu skolu vēstures II grāmatā, gribēja taut-

skolu valdīšanu un vadīšanu saņemt savās rokās. Baltijas
muižniecība un garīdzniecība tam noteikti pretojās. Cīņa

turpinājās līdz 1838. gadam. Un visā šai cīņas laikmetā

mēs vērojam samērā neražīgu darbību Vidzemes skolu

lietās.

Kad valdības nodomi bija skaidri parādījušies, Vi-

dzemes virskonsistorija 11. oktobrī 1805. g.
1), ar K. Zontāga,

grafa L. Mellina un citu virskonsistorijas locekļu parakstiem
iesniedza Tērbatas universitātes kuratoram protestējošu rakstu.

Virskonsistorija valdības projektus Baltijas skolu lietās atzīst

par „gänzlich falsch, weil unmöglich". Draudzes skolu

dibināšanu virskonsistorija atzīst par ļoti vēlamu. Lauk-

skolu pārvaldes orgānu saistīšanu ar universitāti'2) virskon-

sistorija atzīst kā viscaur nederīgu. Ari skolotāju semināra

ierīkošanu, tā, kā to projektēja Tērbatas universitāte, Virs-

konsistorija atzīst par neiespējamu lietu.

Universitātes skolu plāns līdz ar virskonsistorijas at-

sauksmi 1806. gadā nonāca Vidzemes landtāga apspriešanā 3).
Pats par sevi saprotams, ka muižnieku kungi, kā līdzšinējie

•) Ritterschaftsarchiv : .Jahres Akten" 1805. Fol. 106 ft. (Valsts
archivā).

2) Skat. .Skolu vēsture" II grāmata.
3) Skat. .Konsilium der Landräthe" Landtags-Akte 1806. Fol. 79

Sentiment der Kreisdeputirten — U ndtags-Akte 1806. Fol. 79; Land

tags-Rezess vom 10 Juli 1806. pag. 60; Gutachten des Landraths von

Bundenbrock — Jahres-Akten 1805. Fol. 105.
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visu Vidzemes lietu vadītāji vienprātīgi noraidīja visus val-

dības plānus. Tomēr arī Virskonsistorijas projekts par skolu

tīkla paplašināšanu un izveidošanu neatrada landtāgā pie-
tiekošu piekrišanu. Tika nolemts, ka nevienai ķirspēlei ne-

drīkst spaidu kārtā prasīt skolas ierīkošanu. Jau pa-

stāvošās skolas ieteicams (tikai!) uzturēt un izveidot un

vēlama arī jaunu skolu dibināšana. Vispāri landtāga iz-

turēšanās skolu veicināšanā bija stipri regresiva, salīdzinot

ar valdības rīkojumiem un Tērbatas universitātes spirgto
darbību. Tas pa daļai izskaidrojams ar pretestību val-

dības reformām un iemasīšanos Baltijas lietās, bet pa daļai
arī ar 1804. gada reformām, kas muižniekos radīja dru-

džainu stāvokli. Daļu vainas varam uzkraut arī tā laika

nemierīgam stāvoklim Eiropā vispāri.

Kad universitāte tomēr nerimās, bet draudēja izvest

savus plānus darbos, jo 5. nov. 1804. g. likums viņai šīs

tiesības deva, tad muižniecība griezās ar protestu pie ķei-

zara Aleksandra 1., kas tomēratteicās sasieto mezglu atraisīt,

jo tas esot tikai kompetenču konflikts 1). Vidzemes Guberņas
valde 4. oktobri 1806. g., sakarā ar valdības rīkojumiem un

landtāga lēmumiem, deva īpašu rīkojumu skolu lietās2
), kas itin

1) Skat. „Landtagsakte" 1809. Fol. 131. Pukt 11. — Bericht des

Landraths von Pistohlkors an den Landtag von 1809.

2) Patent vom 4. Okt. 1806. Viņai šād« saturs:

Muižniecība esot guberņas valdi lūgusi, uz visaugstāko pavēli

Vidzemē dibināmo parochialskolu dēj, uzaicināt visas draudzes, lai muiž"

nieki, ar mācītāju un zemniekiem labprātīgi vienojušies, gādātu par iekārtu,

kas dotu iespēju centīgiem skolēniem baudīt viņu apstākļiem piemērotu
mācību. Vidzemes guberņas valde esot pārliecināta, ka visi muižnieki

un mācītāji pilnīgi atzīstot valdnieka gādību par zemnieku izglītību un

no savas puses labprāt pabalstīšot šo labo mērķi. Tāpēc viņa, izpildot

muižniecības vēlēšanos, labprāt dodot muižu īpašniekiem un mācītājiem

iespēju parādīt savu cītību šinī labā lietā un uzdodot visiem baznīcas

priekšniekiem, pēc iespējas, astoņu dienu laikā pēc patenta saņemšanas,

sasaukt konventu, sastāvošu no muižniekiem, mācītāja un zemnieku

tiesas vīriem, un šiem likt nolemt: 1) kādas nastas muižas un pagasti

gribot uzņemties pie skolas nama uzcelšanas un uzturēšanas un sko-

lēnu un skolotāja uztura, 2) cik skolēnus katrā draudze gribot uzņemt

skolā, 3) kādu dalību ņemšot pie skolēnu mācīšanas mācītājs un ķesters,

jeb draudzes skolmeisters.
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kā mēģināja izlīdzināt asumus un likvidēt saspīlēto stāvokli.

Šo valdības rīkojumu Virskonsistorija lika par pamatu savam

rīkojumam 9. oktobrī 1806. g. Virskonsistorija savā cirkulārā

(Skat. šīs grāmatas pielikumu I.) ļoti uzmanīgi lavierē starp

valdības, landtāga un virskonsistorijas viedokļiem, gribē-

dama, cik nu tas iespējams, skolu lietas tomēr veicināt, lai

gan stāvoklis esot visai nenoteikts. Šis virskonsistorijas

cirkulārs, ko pielikumā sniedzam pilnīgu, raksturo tā laika

stāvokli skolu lietās, kā ari ir oficiāls rīkojums draudžu

mācītājiem kā vietējo skolu vadītājiem.

Kāds bija skolu stāvoklis tanī pašā 1806. gadā, to pa

daļai varam vērot no kādas aptaujas, ko izdarījusi Virskon-

sistorija (1806. g.) uz Valsts justickoleģijas pieprasījumu. 1)

Aptauja izdarīta samērā pamatīgi, pavisam uzstādīti 42 jau-

tājumi, vairākums gan tikai par baznīcu stāvokli v. t. t.,
bet tā ka skola un baznīca tanī laikā bija nešķiramas lietas,

tad ziņojumos atrodam ari dažus norādījumus par skolām

un skolotājiem. Pie šīm ziņām der mazliet pakavēties,

jo viņas liecina par Vidzemes skolu oficiālo stāvokli tanī brīdī,

kad, kā redzējām, valdība un vietējās varas nesēji cīnījās
savā starpā. Ziņas ir samērā nenoteiktas un gandrīz vie-

nīgi par ķirspēles skolām. Citēsim tikai raksturīgāko.

Alojas draudzē skolu nav. Skolai tomēr ir X U ar-

kla zemes un skolmeisters Fridrichs Mancels. Par izglītību

rūpējoties vienīgi draudzes mācītājs. 2)
Аll až о s-V angažēs — skola Vangažos (Bauer-

schule) ar skolotāju Ādamu Ramanus, kas saņem dažas no-

devas no zemniekiem, bet nav zināms, vai skola arī tiek

turēta un kā ir ar skolas zemi. Kā ķesters — priekšdziedātājs
Vangažos minēts kāds Juris (bez familijas vārda.3)

D о 1 c s draudzei nav ne skolas, ne ķestera mājas, bet

') Reiches Justiz Kolegium der Liv-, Est und Findländischen

Sachen.

2) Vidzemes konsistorijas archivā šīs ziņas sakopotas aktīs. Par

Alojas draudzi skat. akti № 3/235.

3) Akta 2/234.



11

skolmeisters un ķesters vienā personā — Heinrichs Vēders,

kas strādā ari audēju amatu; dzīvo kādā muižnieka fon

Löwisa telpā. 1
)

Jaunpilī — skolotājs Heinrichs Višņakovskis, tas

pats ari priekšdziedātājs baznīcā, bet ķesters ir vārdā Jānis

— muižas dzimtcilvēks. Skolotājam ir savs dzīvoklis un

dažas saimniecības ēkas.-)

Koknesē ar Krapes filialdraudzi. Koknesē ir

ķirspēles skola ar skolas l/i arkla zemi, kas skolai pie-

šķirta jau 1687. gadā. Skolas zemi sauc par „Slavesani".

Skolotājs — Kārlis Kranze, kam katru trešo svētdienu jā-

lasa Krapes baznīcā sprediķis, par ko viņš saņem dažus

sieciņus. Kā ar skolu, cik skolēnu v. t. t., ari šis mācītājs,

tāpat kā citi, cieš klusu. 3

)

Кrim v 1 dā — skolas nav, bet baznīcas konvents

1806. g. nolēmis celt draudzes skolu. Skolotājs - priekš-

dziedātājs Jānis Ernstsons, kam piederas apstrādāt ari skolas

zemi. Bez zemes lietošanas skolotājs saņem sieciņus un

8 rubļi naudā.

Slokā, kur baznīcu cēlis Kurzemes hercogs Kazimirs

ap 1694. g., skolas nav, bet ir gan ķesters - skolotājs
Fridrichs Hofsnovskis, kas naudā saņem (daļu no Rīgas

renterejas) 40 dālderus. Skolmeisters, redzams, te māca arī

kādus bērnus.4)

Siguldā"') skola ir. Skolmeisters un priekšdziedā-

tājs Jānis Kosens (Kohsen). 1806. gadā konvents nolēmis

ierīkot draudzes skolu. (Te redzams 1806. g. virskonsi-

storijas cirkulāra iespaids.) Draudzes skolā mācīšot 20 zem-

nieku bērnus. Skola — akmeņu māja — celta 8 gadi at-

pakaļ. Visu skolēnu uzturam pagasta tiesneši un pērmin-
deri nolēmuši dot 50 pūru rudzu, 11 pūru putraimu, 10

podu sviesta, 15 podu sāls, 11 pūru kartupeļu, 4 pūri zirņu,

i) Akta 11/243.

*) Akta 28/258.

3) Akta 34 265.

4) Akta 78/309.

5) Akta 81/312.
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8 mucas kāpostu, 10 podu tauku un gaļas, 200 vezumu

malkas, bet grāmatām un mācības līdzekļiem 15 dālderu

gadā. Skolotāja atalgojums: zeme —10 püravietu sējas

lauka un pļavas, 23Vs pūra rudzu un tikpat arī miežu, 12

dālderu 36/2 marku naudā no draudzes, bez tam vēl no

muižnieka 25 dālderi.

Suntažos 1) nemaz nepiemin, vai ir arī skolotājs, —

esot organists un priekšdziedātājs Burchards Ramāns, kam,

pēc 1766. gada vizitācijas noteikumiem pienākas Ve arkla

zemes, divi kalpi un viena kalpone — no muižas, bet zeme

neesot atmērīta un viss atalgojums nenokārtots. Vai Ra-

māns arī māca bērnus, tas nav zināms.

Lielvārdē 2
). Kā pašā Lielvārdē, tā filialdraudzē

— Liel-Jumpravā ir skolas mājas ar saimniecības ēkām.

Lielvārdes skolmeisteri sauc Jāni Brunengraberi, bet L.-Jum-

pravas — Vilchelmu Ginteri (Guenther). Pie skolām ir

zeme.

Skultē3
) ir skolas māja ar

XU arkla zemes. Skol-

meisters Miķelis, kas saņem no 90 zemnieku mājām 30

pūru „sieciņu rudzu" un no muižas vienu kalpu, bet pie
skolmeistera uztura.

Iкšķe 1 ē — ar filiāli Sаla s p i 1 s
4
). Ikšķelē ir atzī-

mēts priekšdziedātājs-ķesters Jānis Pūrats, bet skolas

ēku neesot, esot gan „das sogenannte Schulland." Salas-

pili pieminēts, ka ir skolmeisters-priekšdziedātājs vārdā

Kristavs Brigemans, kas saņem lietošanā zemi, sieciņus un

no Rīgas 30 dālderus naudā.

Āraižos s) ir skola, skolas zeme (V* arkla). Skol-

meisters Kārlis Eks (Eck) izpilda ari ķestera un priekšdzie-

dātāja pienākumus. Bez skolas zemes lietošanas un sieci-

ņiem, viņš saņem vēl 37 dālderus naudā. 1806. gadā te uz-

0 Akta 86 317.

2) Akta 42/273

3) Akta 63/294

4) Akta 96/327

5) Akta 5/238
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celts jauns skolas nams un baznīcas konvents ļoti rūpējas

par skolām 1
)

Ēr g ļ u
2) draudzē ar Ogres filiāli ir divas skolas, —

Ērgļos un Ogrē; abām skolām zeme, bet Ērgļu skolmeisters

Fridrichs Krauze dabū arī 10 dālderus naudas; Ogres
skolmeisteram Kristiānam Evērtam alga nav atzīmēta 2

)

Bērzaunes3
) draudzei ir skolas māja atsevišķi no

ķestera dzīvokļa. Skolmeisters — Jānis Herberts, bet ķesters

— „ein freier, heisst Otto". Skolmeisters izpilda arī

priekšdziedātāja pienākumus.

Dzērbenē4
) ar Drustu filialdraudzi. Dzērbenē

skolai 8 pūra vietas zemes; skolmeisters Fridrichs Zeebode,

Drustos XU arkla zemes un skolmeisters J. V. Vadermanis.

V c c-P i c bаl g a s
5) draudzei ir veca skolas māja (zur

Schule gehöre ein Altes Wohnhaus), tāpat ar vecām saim-

niecības ēkām. Skolmeisters Jānis Krebs, kam vajagot sa-

ņemt lietošanā lU arkla zemes, sieciņus un l x\i dālderu

naudā. Kādā citā vietā piezīmēts, ka skolmeisters tomēr

zemi lietošanā nedabūnot, lai gan tas pienākoties, bet kur

zeme palikusi, — mācītājs Šillings neziņo. Kā ķesters
minēts V.-Piebalgas dzimtcilvēks Jānis.

Jau n-P ieb а 1 gā
6
) ir skolas māja ar Vs arkla zemes.

Skolmeisters un priekšdziedātājs vienā personā. Mācītājs

Ģirģensons ziņojumā sadalīdams draudzes locekļus „ādeļos"
un „bauros", atzīmē arī īpaši „kaufmaņus" un mācītos

(Gelehrte), bet piezīmē, ka nezinot pie kādas grupas pie-

skaitīt skolmeisteri un viņa ģimeni.
Lazdonas7

) draudzei ir skolas māja. Ir arī zeme —

B'/2 pūrvietas. Skolmeisters Ādams Bindemanis dabū arī

') Te kā mācītājs darbojās Ernests Kornēlijs, dedzīgs skolu draugs,
ko valdība iecēla par Cēsu apriņķa skolu inspektoru.

2 ) Ergju akta bez numura.

3) Akta 9/241

<) Akta 83/313

5) Akta 61/292

6) Akta 61/291

У Akta 38/269



14

sieciņu (Schulmeisterkorn) un no katra skolēna vienu mār-

ciņu sveču un 2 vezumi malkas. Pie mirušo apbēdīšanas

viņam pienākas 2 vērdiņi un viens pāris cimdu. Skolmei-

stera amats te savienots ar ķestera un priekšdziedātāja

amatu, jo tā skolmeisteram iznākot vairāk sieciņu.

Ļaudonā 1 ) ir skola ar visām saimniecības ēkām un

zemi. Skolmeisters Jānis Lezevics. Tāpat skola ir arī

Ļaudonas filialdraudzē Lubān ā, kur skolmeistero kāds

Heinrichs Henks, kas saņem lietošanā zemi un dabū arī

sieciņus.

Cesvaine 2
) — skolmeisters, organists, priekš-

dziedātājs vienā personā, Jēkabs Pakalnietis, kas saņem

1/4 arkla zemes, sieciņus un vienu kalpu ar kalponi no

muižas.

Skujienē — Lodē3

) — abās draudzēs ir skolas

un pie tām '/4 arkla zemes. Skujienē skolmeisters Kristavs

Lipards ir arī priekšdziedātājs, bet Lodes skolmeisters

Jēkabs Vīgants esot vāji apgādāts.

Gauji enē4) ir ķirspēles skola ar saimniecības ēkām.

Skolmeisters Jānis Kerstenis samērā labi atalgots, jo saņem,

pat 5 podi sviesta un, saprotams, arī sieciņus.

Vec-Gu lb en ē5
) skola ir un V 4 arkla zemes skol-

meistera Eberharda Donepa lietošanā. Saņem arī sieciņus.

Filialdraudzē Lejasciems ir skolmeisters Kārlis Härders.

Ziņojumā teikts, ka abām baznīcām ir zvaniķi-latvieši (Die
Glockner bei beiden Kirchen sind Letten), tā tad skolmei-

steri bijuši vācieši, to gan rāda arī viņu familijas vārdi.

Smiltenē skolmeisters Jānis Lipoids, kam V 8arkla

zemes, bet kā organists viņš saņem no katras mājas 27а

markas naudā.

Аlu к s n e
(i
) ar filiāli Zeltiņos. Alūksnē ir skola

') Akta 39/270

2) Akta 83/314

3) Akta 79/310

4) Akta 1/233.

5) Akta 80/311.

6) Akta 48/279.
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ar zemi un saimniecības ēkām; skolmeisters Joakims Här-

ders, kas saņem naudā 50 rubļus un visas citas parastās

nodevas. Redzams, ka Härders labi atalgots. Zeltiņos
skolmeisters ir viens „erbunterthäniger Bauer" Krišjānis.

Tirzā
1

) ar filiāli Velēnā. Abās draudzēs skolas:

Tirzā Vi arkla, bet Velēnā l/a arkla zemes. Skolmeisteri:

Tirzā — Kārlis Neslers, Velēnā Pēteris Härders. Rādās

abi pietiekoši atalgoti.
Tri к ā t ē2) skolmeisters Dāvids Kristiāns (Christian);

ir ari skola. Alga skolmeisteram apmierinoša.

Ēveles 3
) draudzei ir skolmeisters Reinholds Neu-

valds, bet vai ir arī skolas māja — nav ziņojumā uzrādīts.

Skolmeisteram labs atalgojums.

Umurga4) ir skolmeisteram Zālamanam Donerster-

nam dzīvojamā māja. Atalgojums pietiekošs.

Diк ļ о s"') —te vienā personā apvienoti: skolmeistera,

priekšdziedātāja, ķestera, zvanītāja un kapu pārzinātāja

amati. Visus šos amatus izpilda kāds Mārcis (Mahrzis),

„kam ir dzīvoklis, ko sauc arī par Ķirspēles skolu."

Burtniekos6
) skolmeisters Jānis Uleichbergs, kam

īpašs dzīvoklis (nav teikts, ka skola) un liela skolas zeme,

jo ražo 50 pūru rudzu v. t. t. Par bērnu mācīšanu nav

ziņojumā ne vārdiņš minēts.

M a z-S аlа с a s
7) draudzei vācu skolmeisters un arī

skola. Skolai Ч4 arkla zemes, bet kalpu nedodot. Pa-

stāstīts arī kā notikusi skolmeistera ievēlēšana: viņam vis-

pirms jādzied baznīcā, visai draudzei klausoties, un ja

draudzei patīk, tad konvents var ievēlēt, bet mācītājam ir

„Votum negativum" tiesība. Vācu skolmeisteri sauc Jānis

(Johan) Dimze. Vai viņš māca arī bērnus — nav teikts.

') Akta 91/322.
2) Akta 101/332.
3) Akta 95/326.
4) Akta 92/244-

-5) Akta 10/242.

6) Akta 77/308.

7) Akta 76 307.



Salacē 1) draudzei ir skola un skolmeisters Ni-

kolajs Hess. Skolas zemes te Vis arkla, bet sieciņos

41\/2 pūru rudzu, vai miežu.

Limbažos 2) skolmeisters un arī priekšdziedātājs
Paulis Kleiss, bet filialdraudzē — Katrlnē — Jānis Veiss.

Kleiss saņem labu algu: no Rīgas pilsētas !'4'/s dālderu,

no Limbažiem 25 dālderi, bez tam sieciņus, sienu, malku

v. t. t. Zeme gan nav liela — 10—12 pūravietas. Katrīnes

skolmeisteram zeme lielāka, jo ražo 40 pūru rudzu, 20 pūru

miežu v. t. t. Bet naudā viņš, redzams, nesaņem neko. Cik

var nojaust no ziņojuma, „skoläs" bērni nemācās.

Valmieras3) draudzei (latviešu) skolmeisters Got-

lībs Briešs (Briehsch), bet organists Jānis Huss. Skolai ir

arī 14 pūrvietas liela zeme.

Valkas4) draudzei, kā izrādās, nav skolas mājas,

kauču gan ir skolmeisters un priekšdziedātājs Jānis Kerns,

kas saņem 45 rubļi naudā un vienu zemes gabaliņu (Ein
Schnur Land).

Tādas, visai trūcīgas ziņas, par Vidzemes skolām un

skolotājiem sniedz šie 1806. gada draudžu ziņojumi. Redzams,

valdības iestādēm bija pamats atzīt, ka skolu vadība izņe-

mama no muižniecības rokām. Par draudžu mācītājiem

tomēr jāliecina, ka viņi skolu jautājumos bijuši daudz

rosīgāki un liberālāki par muižniekiem, bet mācītāju spēkā

nebija grozīt materiālos apstākļus skolām par labu. Valdības

iejaukšanās gan padarīja muižniekus nervozākus un līdz ar

to ari. atsaucīgākus pret mācītājiem un viņu lūgumiem darīt

ko skolu labā. Cik vērojams, tad draudžu mācītāji šinī laikā

bijuši, — tikai retus muižniekus līdzieskaitot, — vienīgie
latviešu tautas izglītības veicinātāji un tāpēc arī redzams,

ka daži mācītāji pat apsveic valdības iejaukšanos skolu

lietās. Valdība savukārt par apriņķu inspektoriem parasti

iecēla mācītājus — skolu draugus; piemēram, pazīstamais

') Akta 76/307

2) Akta 41/272.

3) Akta 102/333.

4) Akta 97/328.
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Āraižu mācītājs Ernests Kornēlijs 1805. gadā tapa iecelts

par Cēsu apriņķa skolu inspektoru, un viņam bija ievēro-

jams iespaids uz toreizējo Tērbatas universitātes rektoru.

leskatīsimies tūdaļ arī kādā turpmāko gadu skolu pār-

skatā. 1811. gadā 6. martā (№ 163) Vidzemes virskonsistorija

atkal pieprasīja draudzēm ziņas par skolām. Uz šo piepra-

sījumu mācītāji atbildēja, tāpat kā 1906. gadā, ar mazieprieci-
nošām vēstīm, kas atkal mums nedod cik necik noteiktu

ainu par tā laika mūsu tautskolu stāvokli.

Aizkraukles 1

) mācītājs J. Heislers ziņo, ka īpašas

skolas draudzē nepastāv, bet mācītājs divreiz gadā apbraukā

draudzi, sapulcina dažās mājās bērnus un tos pārklaušina.

Divus gadus atpakaļ J. Heislers savā mācībā ņēmis 12

draudzes jaunekļus, lai tos sagatavotu skolotāju darbam, bet

tā ka nebijis nekādu līdzekļu skolas darbu noorganizēšanai,

tad no tās lietas nekas neiznācis. Ķirspēles skolai esot 7*

arkla zemes, vārda pēc ir arī skolmeisters, bet bērnus viņš

nemācot, tikai svētdienās palīdzot mācītājam baznīcā kā

priekšdziedātājs.

Daugavgrīvas 2) mācītājs C. Brosse ziņo, ka skolas

neesot, bet gan ķestera dzīvoklī retumis notiekot bērnu

mācīšana, jo ķesters visai aizņemts ar dažādiem baznīcas

darbiem v. t. t. Ļaudis cītīgi mācot savus bērnus mājās.
Dо 1 c s

3) mācītājs J. Dingelstadts sūdzas, ka draudzē

vāji veicoties ar bērnu mācīšanu. Skolas neesot un, kā jau

vispāri Vidzemē, bērnus mācot mājās.

Кrimu 1 d a s mācītājs X. Pegaus sniedzis plašāku

ziņojumu. Kā Krimuldas draudzei, tā arī filiālei Pēterskapelei
esot ķirspēles skolas, — Krimuldā īpašā skolas mājā, bet

Pēterskapelē skola ierīkota kādā zemnieku mājā un šīs

mājas saimnieks iecelts par skolmeisteri. Krimuldas skolai

sava zeme (mit Ackerlande und Heuschlagen dotirt ist),
bet cik, to ziņotājs neuzrāda. Tā sauktiem skolmeisteriem

') Akta 6/238

2) Akta 14/246

3 ) Akta 11/243

2



(Sogenannten Kirchschpiels - Schulmeistern) ar latviešu

bērnu mācīšanu gandrīz nemaz neesot jānodarbojas, jo

vecāki paši savus bērnus mācot mājās. (Beide Schulmeister

haben bis jetzt mit dem Unterricht den lettischen Jugend
fast gar nicht zu thun gehabt, da der Baure seine Kinder

gewöhnlich im Lesen und den Kenntniss des Christenthums

selbst zu Hause unterrichtet).

Ziņojuma beigās mācītājs Pegaus pastāsta, ka 1805.

gadā 15. maijā konventa sēdē muižnieku un zemnieku

pārstāvji nolēmuši : a) vienu čaklu latviešu jaunekli atlaist

no verdzības (von derLeibeigenschaft zu befreien) un izmācīt

skolmeistera amatā; b) labprātīgas nodevas no muižām

salasīt, ar ko šo jaunekli uzturēt viņa skološanas laikā;

c) celt jaunu skolas māju — 12 asis garu un 5 asis platu,
kurā uzņemt arī Pēterskapeles draudzes bērnus ; d) tiklīdz

skolas māja būs gatava un skolotājs iecelts, jānosaka, ka

šinī skolā (Tā būtu, redzams, draudzes skola А. V.) viņam

jāmāca vismaz ziemas mēnešos 30 bērni. Bērniem skolā

jādod silts ēdiens, kā pagatavošanai katrs saimnieks dos

'/з pūra rudzu, Ve pūra miežu.

Cik tāļu šis konventa lēmums izpildīts darbos, par

to Pegaus neko neziņo. Jāpiezīmē, ka šis 1805. gada

Krimuldas draudzes konventa lēmums gan stāv ciešā sakarā ar

valdības projektu par draudzes skolu ierīkošanu.

Slokas 1) mācītājs Ch. Rozenberģers raksta, ka viņa

ķirspēlē esot viena skola „auf dem Marktflecken Schick vom

Collegio der Allgemeinen Fürsorge für 15 arme Bürger-
kinder angeordnet . . ." Tagad (1811. g.) šaī skolā mā-

coties 28bērni. Skolmeisters Fridriķis Miške pieņemts 1807. g.

(no Kolēģijas) un apstiprināts 1809. gadā no Tērbatas uni-

versitātes skolu komisijas. (Tā tad šeit piemērots jaunais

skolu likums.) Miškem noteikta alga 80 dālderi gadā un

21 dālders telpu īrei.

Ikšķile, ka ziņo mācītājs Brokhuzens, esot baznīcas

skola, bet skolotāja atalgojums tik mazs, ka nevarot cik

') Akta 78/309.
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necik pietiekoši dzīvi vilkt. Tāpēc arī skola nevar kārtīgi
eksistēt. Mācītājs lūdzis Rīgas pilsētu uz viņas rēķina ierīkot

vienu muižas skolu (Hofsschule).

Suntažos 1

) esot baznīcas skola, bet bērnus mācot

mājās un retums tikai nododot skolā.

Lielvārdē2
) bijusi ķirspēles skola, kurā mācīti lasīt

10—15 bērni. Bez tam katiu gadu kādi 6 bērni, vācu un

latviešu tautības, tapuši mācīti vāciski, par ko bērnu vecāki

īpaši maksājuši.

Par citām Rīgas apriņķa draudzēm ziņas pavisam trū-

cīgas: skolu nemaz nav: Ādažos 3), Nītaurē4), Mālpilī 5), Jaun-

pilī. Dažās draudzēs „tā sauktā ķirspēles skola" nav nekas

vairāk, kā ķestera dzīvoklis. (Lēdurgā, Madalienā v. t. t.)
Ne labāk veicies skolu lietās arī Valmieras apriņķī.

Skolu pavisam nebija : Dikļos6); bērnus māca paši ve-

cāki lasīt un „lügt", daži vecāki nododot bērnus ķesterim

apmācībai. Вurtn i c к о s
7 ), lielā draudzē, nav pat ķirspēles

skolas. Limbažos 8) — atbilde īsa : „Bei dieser Kirche

existiren keine Schulanstalten". Matīšos 9
) — skolas

patiesībā neesot nevienas, bet ķesters — priekšdziedātājs
dažkārt mācot arī bērnus. Sakarā ar kādu agrākajo gadu

lēmumu 1810. gadā uzcelta skolas māja, bet bērnus vēl

viņā nemācot.

Skolas bijušas: Rūjiena 10
), Straupē 11),Lielupe12), Salace. 13)

Pie kam Rūjienā, bez baznīcas skolas, darbojušās arī īpašas

') Akta 86/317.

2) Akta 42/273.

3) Akta 50/281.

4) Akta 52/283.

5) Akta 40/271.

6) Akta 12/244.
7) Akta 11/243.

») Akta 40/271.
9) Akta 49/280.

10) Akta 73/305.

") Akta 72/304.

'2) Akta 63/294.

,3) Akta 76/307.
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zemnieku skolas, — zemnieku mājās. Šinīs skolās bērni

mācījušies no Mārtiņiem līdz Lieldienām un skolotājs (kāds

zemnieks) saņēmis par katra bērna mācīšanu 1 m. sveču

un 1 vezumu malkas. (Kā parasts, viņam atlaida arī klaušas.)
Tādā kārtā zemnieku skolās pagājušā (1810./11.) gada ziemā

mācīti 144 zemnieku bērni. Straupē bijušas 3 skolas :

1) ķirspēles skola, kurā
„
darbojies" vācu skolmeisters,

kam ziņu došanas laikā (martā 1811. g.) nav neviena

skolēna; 2) Liel-Straupē — latviešu skolmeisters,

kam par šī amata pildīšanu muiža atlaiž klaušas. Šinī

skolā mācījušies pagājušā ziemā 15 bērni; 3) Stalbes

muižas skolā mācījās 32 bērni. Šo skolu uzturējusi Stalbes

muiža. Sаlа с ē, bez ķirspēles skolas, kurā bērnus sūtot

par vecāku personīgu samaksu, esot arī zemnieku mājās

(pēc veca ieraduma) dažas skolas. Šinī gadā skolās mā-

cījušies 175 bērni. Par Liepupi tuvāku ziņu nav.

Par Valkas apriņķi atrodam sekošas ziņas: Skolas bi-

jušas : Ērģemē1), Vec-Gulbenē 2), Smiltenē, Alūksnē3), Ope-
kalnā4), Palsmārē 5), Tirzā-Velēnā 6), Ēvelē 7

). Trikatē esot

gan skola, bet bērni viņā nemācoties, — neesot vajadzība
to darīt, jo mācoties mājās. Par citām draudzēm ziņu nav.

Kā gājis ar bērnu mācīšanu tanīs draudzēs, kurās skolas

bijušas? Ērģemē mācīts kā „vecos laikos" (Die Bestimmung
dieser Schule ist von Alters eingeführt"). Gulbenē kopā ar

Lejas draudzi bijušas ķirspēļu skolas un strādājuši vācu skol-

meisteri. Gulbenes skolā ziņu došanas laikā bijuši divi sko-

lēni. Esot arī 7 māju skolas (Dorfsschulen), 'kurās mācot

baznīcas pērminderi, vai „andere geschickte Bauer Wirthe".

Smiltenē esot ķirspēles skola, bet muižās arī zemnieku

skolas („Bauer-Schulen"). Pēdējās uzturot vienīgi paši zem-

-) Akta 17/249

2) Akta 80/311

3) Akta 48/279

4) Akta 56/287

5) Akta 58/289

6) Akta 91/322

7) Akta 101/332
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nieki. Visās skolās kopsummā mācījušies apmēram 30 bērni.

Alūksnē tikai ķirspēles skola, bet viņā mācoties kādi 20

skolēni. Оpeк а 1 n ā bijusi ķirspēles skola ar 30 skolē-

niem un arī dažas mājskolas. Mācot arī rakstīt (ķirspēles

skolā). Palsmāres ķirspēles skolā mācījušies 20—30

bērnu. Tirzas un Velēnes draudzēm abām ķirspēles
skolas. Zīmīgi, ka šīs skolas uzturējuši vienīgi zemnieki.

Tuvāku ziņu par Ēveles skolām nav. Par Valkas

draudzi1
) ziņots: pie šīs baznīcas nekad (?) īpaša

(besondere) skola nav bijusi.

Labāk, kā nupat aplūkotos Vidzemes apriņķos, redzams,

veicies ar skolām Cēsu apriņķa draudzēs. Šeit, rādās, nav

nevienas draudzes, kurā nedarbotos vismaz ķirspēles, jeb,

pēc jaunā nosaukuma, draudzes (Parochial) skola.

Ār a i šо s, 1806. gadā nodibinātā draudzes (Parochial)
skola gan kara un citu nelabvēlīgu apstākļu dēļ 1808. gadā

beigusi savu eksistenci, jo ari zemnieki nebijuši apmieri-
nāti ar šo skolu, —tā prasījusi lielas nodevas)2

.

Pēc tam

(līdz pat 1823. gadam А. V.) Āraišos pastāv vecās ķirspē-
les skolas tips, kas prasīja visai mazus izdevumus, jo ari

skolēnu skaits bija mazs. Āraišu ķirspēles skolā sūta pa-

rasti tikai tos bērnus, kas kautkādu apstākļu dēļ netiek

mājā mācīti. Vai Āraišos bez ķirspēles skolas 1811. gadā

pastāvējušas arī mājskolas, mums ziņu nav. Zināms tikai,
ka šī draudze skolu lietās parasti nav stāvējusi novārtā.

Bērzaunas 3) draudzē, kā ziņo mācītājs H. Stengers,

pastāvot skolas pēc 1787. gada nosacījumiem (Skat. skolu vē-

stures 1. grāmatā). Bez ķirspēles skolas pagastos darbojo-
ties vēl «latviešu skolotāji" (Zu jedlichem Paggast wird

dazu ein lettischer Lehrer bestellt) skaitā veseli divpadsmit.
Mācot šie skolotāji pat līdz 30 bērnu. Ķirspēles skola, cik

noprotams, jau pāra gadus nedarbojas un sakarā ar 1806.

') Akta 97/328

2) Skat. ari P. Berenta rakstu „Āraišu draudzes skolas kronika",

Izgl. Min. Mēnešraksta 1923. g. 9. burtnīcā.
3) Akta 9/241
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gada rīkojumu vajadzējis iekārtot draudzes skolu, bet baz-

nīcas priekšnieks rīkojumu «pārgrozījis" un nekas neiznācis.

Cesvaines 1
) draudzē, cik noprotams, 1806. gada

rīkojums par draudzes skolām itin kā izpildīts, jo mācītājs

V. Mltels ziņo, ka sākot ar 1806. gada oktobri seši mēneši

no vietas (ziemā) draudzes skolā jāmāca vismaz 21 zem-

nieku bērns, pēc muižu zemju platības un lauku daudzuma

izklasētā skaitā. Bērnus māca arī lasīt, rēķināt, rakstīt un

dziedāt. Skolu apgādā arī mācības līdzekļiem. Par «pagastu"

resp, „mäjskoläm" ziņu nav.
2)

Dzērbene s-D rus tu draudzei bija divas ķirspēles
skolas. Par Drustu skolu mēs sniedzam plašāku pārskatu,

kā ilustrāciju par tā laika reti labi ierīkotām skolām.

Skujenes
3
) mācītājs E. Volfelds sniedzis plašāku

ziņojumu. Te pastāvējusi ķirspēles skola ar skolmeisteri

vācieti, kas savā skolā mācījis lasīt, rakstīt un dziedāt. Bez

tam pastāvējušas mājskolas, kur mācīts lasīt un katķisms.

Mājskolām skolotāji (saukti — „Bauerschulmeister") zem-

nieki. Mācībām jānotiek no decembra līdz pusmartam, bet

tā ka zemnieku mājām, kurās ierīkotas skolas, parasti nav

logu (keine Fenster haben) un apkurināšanai nav skursteņu,

tad labāki būtu mācīt, kad garākas un gaišākas dienas.

Mājskolu skolotāji, redzams, saņēmuši pavisam niecīgu

atalgojumu, kas galvenā kārtā pastāvēja parasto klaušu

atlaišanā, vai pamazināšanā. Ķirspēles vācu skolmeisteram

noteiktāka veida ienākumi.

0 Akta 83/314

2) Pie mācītāja Mītela 1811. gada ziņojuma tomēr jāpiebilst, ka

Cēsu,-Valkas draudžu priekšnieka archivā atradu tā paša Mitela ziņo-

jumus par 1808—1810 gadiem un no tiem redzams, ka 1807/8 gadā

ķirspēles resp, draudzes skolā nav neviena skolēna, bet muižu (Hofsschulen)
skolās mācījušies, 143, mājās pie vecākiem 666+249; 1808/9 gadā ķir-

spēles skolā neviena, muižu skolās 102, mājskolā 4, mājmācibā 907;

1809/10. gadā tāpat—ķirspēles skolā neviena, muižu skolās 111. Tā tad

Cesvaines draudzes skolā vajadzētu gan mācīties 21 sKolēnam, bet,

redzams, arī te 1806. gada rīkojums nav pildīts.

3) Akti 79/310
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Ļaudona s-Lubānas1 ) draudzēs, abās bija ķirspēles
skolas. Ļaudonas ķirspēles skolā dažkārt sanākuši pat līdz

100 bērnu; nebijis telpu, un tad mācītājs uz sava rēķina
uzcēlis vienu istabu (Lehrstube), citādi vajadzējis rijā mācīt.

Lubānas skolmeisteram istaba esot samērā lielāka un tur

iesvētāmie bērni sanākot uz B—l4 dienām, pirms mācītājs

ieronas uz mācībām. Šinī laikā atkārtojot katķismi, gaba-

liņus no bībeles v. t. t. Bez iesvētāmiem bērniem abas

ķirsp. skolās mācot ari mazākus bērnus. Ļaudonas skolā

mācot arī „vienreizvienu". Esot arī mājskolas, kuru sko-

lotājus atalgojot bērnu vecāki. Arī Ļaudonas mācītājs piezīmē,

ka konvents, saskaņā ar 1806. gada rīkojumu, nolēmis ierīkot

draudzes skolas, bet Ļaudonā vēl tas nav izpildīts. Lu-

bānā gan uz draudzes rēķina mācot 6 zemnieku bērnus

arī lasīt, rakstīt un rēķināt; mācot pat ģeogrāfiju.

Liep к а 1 n a
2) draudzei vienīgi ķirspēles skola, kurā

mācoties 20—30 bērni. Citu skolu nav, bērni mācoties

mājās no viņu vecākiem. —

Lazdonas 5
) dr. mācītājs Kroons ziņo, ka 1806. g.

janvārī konvents nolēmis ierīkot draudzes skolu, bet līdz

šim tas vēl neesot izdarīts. 1810. gadā nodegusi arī vecā

ķirspēles skola un tagad gatavojoties celt jaunu koka māju.

Tiklīdz ēka būšot gatava, draudzes skola varēšot uzsākt

darbību. Skolmeisteram, pēc līguma, katru gadu jāmāca 7

bērni lasīt, rakstīt un rēķināt, latviešu un vācu valodās. Tā

šie bērni jāmāca trīs gadi. Par mācīšanu skolmeisteram

maksājot pieci dālderi par katru bērnu un šo bērnu ēdinā-

šanai vecāki dodot 1 pūru rudzu, 2 pūri miežu par visu

ziemu. Muižu īpašnieki dodot par brīvu skolas grāmatas.
Katru gadu ap Jāņiem noturāms eksāmens un tos sko-

lēnus, kas labi izturējuši eksāmenu atsvabinot no zaldātiem.

V c c-P ieb al g ā4
) ir tikai ķirspēles skola, kurā mā-

') Akta 39/270
2) Akta 43/274

3) 'Akta 38/269
4) Akta 61/292
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cās katru gadu 15—20 bērnu. Bērnus suta skolā uz sava

rēķina paši bērnu vecāki.

Jau n-P ieb а 1 g ā1) ari tikai ķirspēles skola, kurā

mācās 15—25 skolēni. Tā kā skolmeisteram esot labs

rokraksts, tad viņš mācot bērnus ari rakstīt.

Raunas 2) draudzei tikai ķirspēles resp, draudzes

skola. Mācās kādi 20 bērni. Tās muižas, no kuru nova-

diem bērnus sūta skolā, maksā skolmeisteram 4 dālderus

par katru skolēnu, bet pagasti dod skolēniem uzturu.

Каls n а V a s-V ietа 1 V a s draudzēm, kā ziņo mā-

cītājs A. Debners, skolas eksistējot līdzšinējā stāvoklī.

Pastāvot nodoms skolas uzlabot.

Kā visi šie 1811. gada mācītāju ziņojumi rāda, skolu

stāvoklis ļoti nenoteikts un gādība par viņām pilnīgi

nenoregulēta.

Tagad apstāsimies pie Drustu draudzes skolas.

Šī skola atklāta 1810. gadā, par ko uzglabājies
atklāšanas protokols, skolas noteikumi v. t. t.

Skolas atklāšanas protokols.

21. nov. 1810. g. mācītājs Nageja kgs atklāj un iesvēta

jauno Drustu filialo rakstīšanas skolu (die neue Drostenhöfsche

Filial-Schreib'Schule) ar šās sapulces svarīgam mērķim piemērotu

garīgu aktu un attiecīgu runu, klātesot draudzes priekšniekam, baz-

nīcas pēlmenderam, saimniekiem un to bērnu vecākiem, kurus no-

lemts uzņemt skolā.

Saskaņā ar skolas noteikumu § 2 par skolniekiem izraudzīti

šādi bērni, kurus nodod skolmeisteram Vadermanim mācīt saskaņā

ar priekšrakstiem:

') Akta 60/291

2) Akta 71/303
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To bērnu saraksts, kuri izraudzīti 18 10./ii. gada ziemai priekš
Drustu filiāles rakstīšanas skolas:

levērojot tāļāk, ka no § 5. noteiktām zemnieku nodevām

(Beiträge) skolas uzturam neiznāk pienācīga skolmeistera alga,

nolemj nākošajā, šā jautājumaizšķiršanai sasaucamajā maija Konventā,

likt citiem šās filiāles muižu īpašniekiem priekšā no pašu līdzek-

ļiem maksāt par katru skolas bērnu 2 dālderus un tad nolikt

skolmeisterim Vadermanim cietu, 20 dālderu lielu, algu, par ko

viņam stingri jāizpilda visi skolas noteikumos (Schulreglement) un

mācības priekšrakstos (Unterrichtsvorschriften) minētie pienākumi.

Par bērnu uzraugu pieņem atraitni „Мауе* no Mīlakšām un

viņai nodrošina Pielikumā § 33 noteikto algu.

Šās jaunās skolas svinīgas iesvētīšanas beigās skolmeistars

saņem šādu skolas inventāru:

1 garu skolas galdu,
2 garus beņķus,

1 grāmatu plauktu ar 4 nodaļām,

1 lielu melni krāsotu koka tāfeli,

15 šifers tāfeles ar grifelēm,

5 akmens bļodas (steinerne Schüsseln),

14 akmens šķīvjus,

2 bleķa lukturus,

4 stikla tintes glāzes,

Muižu no-

saukumi
Bērnu vecāku vārdi

Skolnieka

vārds

(uŗâga-
lā skol-

nieks

dzim's

Vec-Drusti Leies Mindau Ansehe u. Liese

Sohn

L. — Mindau Jurre u. Anne

Jahnes 1798

Sohn

KrahmeJahneu. Matsche Sohn

Jerusch Pawel u. Liese Sohn

Pudding Ansehe u. Greete Sohn

Л17г-1 I „ \F.-.r—„л*„ C„U„

Jahne 1797

Vec Drusti Maltis

Krustin

1795

1796

1795

Gatarta un

Jurris

Jacob

Jahne

1796

Jaun-Drusti

Garne Peter und Maije Sohn

i Nautze Bertul u. Babbe Sohn

Nautze Jahne u. Liese Sohn

Ramdoht Jahn

Jahn

Pavels

1797

1796

1796

Aujukalna

Maltis

Maltis

I Slusche Jacob u. Katsche Sohn Mieke

Briņgi Aus Tulze ein elternloser Junge

j Leedulatu. Margriete ....

Jahne 1797

Jahne
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15 eks. Mülicha .Jaunā Skolas Grāmata*,

1 eks »Hardons lett. Rechenbuch",

I eks. Catechismus in Fragen und Antworten,

II eks. Veselības Grāmata.

Par § 14 minētām lūgšanām noteic šādas :

Lūgšanas priekš skolas sākšanas:

.Mudīgi pie darba, tas ir tavs prāts mans Dievs- Mans

darbs tagad ir ko labu mācīties, un par savu apskaidrošanu gādāt,

ka es tevim par godu un sev pašam par labu un prieku varu

dzīvot. Palīdzi man arī pie šā darba, un apskaidro tu pats manu

tumšu prātu. Dod, ka es visu to, kas man šodien tiek mācīts,

apdomīgi pārdomāju, ka es to nevien ar savu muti un ar vārdiem

varu sacīt, bet arī ar savu prātu paturēt. Amen"!

Lūgšanas pēc pusdienas stundām:

„Es pateicu tevim, ak žēlīgais Dievs, par visam labām mā-

cībām un ierādīšanām, ko es arī šodien Šinī vietā esmu dabūjis.

Tava mīlestība man arī šodien to veselību ir uzturējusi, caur ko

es varēju daudz labu dzirdēt un vērā ņemt. Dod, ka es arī no

savas puses visu to daru, ko man būs darīt un ka es šās dārgās
dāvanas jo dienas jo vairāk cienīgs topu. Tu manu lūgšanu tie-

šam paklausīsi, jo es tevi sirsnīgi piesaucu un pie manas apskai-
drošanas tikuši strādāšu. Amen !"

August V. Hagemeister, Christoph Nagel,

Kirchenvorsteher. Pastor.

Protokolu ar savu roku rakstījis A. v. Hagemeisters.

Skolas noteikumi (Schulreglemēnt).

§ !

Pamatojoties uz 1807. g. Konventa lēmumu, kurš noteic

draudžu un filiatskolu ierīkošanu un, ievērojot to, ka

uzcelta jauna skolas ēka, atver Drustu filialskolu tādā kārtā, ka

15 dažādo muižu zēni var pa ziemas laiku pie skolmeistera mā-

cīties lasīt, rakstīt un rēķināt. Mācīšanas kārtību un vajadzīgās

kārtības uzturēšanu skolā nosaka šādi pieņemti noteikumi:

§ 2

Katru gadu 1. novembrī mācītājs kopā ar baznīcas priekš-
nieku noteic priekš šās rakstīšanas skolas no Drustu filiāles

spējīgākos zēnus (Subjecte), kurus mācītājs jau ievērojis pēdējā
ziemā apmeklējot skolas un mājas muižu pagastos, un proti šādā

samērā :



No Vec-Drustiem 5 bērnus.

No Gatartas līdz ar Jaun-Drustiem
.

5
.

No Auļu Kalna līdz ar Buļiem . . 3

No Briņģiem 2

Kopā 15 bērni.

§ 3.

Mācītājs paziņo no kanceles izvēlēto bērnu vārdus un no-

teic skolas sākumu, bet nekad vēlāk kā 15. nov. Pie skolas sāk-

šanas jābūt klāt bērnu vecākiem, pēlminderiem un tiesnešiem, pie
kam mācītājs, aprādījis piemērotā runā skolas augstos mērķus,

iepazīstina klātesošos ar skolas likumiem, paskubina tos stingri iz-

pildīt šos likumus un nodod tādā kārtā bērnus skolmeistera uz-

raudzībā.

§ 4.

Kā mācītāja, tā katrreizējā filiāles baznīcas priekšnieka se-

višķs pienākums — bieži apmeklējot skolu — kopīgi rūpēties par

to, ka skolā tiek uzturēta vajadzīgā kārtība un stingri izpildīti turp-

māk zīmētie skolu likumi, un gādāt par visu skolas vajadzību ap-

mierināšanu.

§ 5.

Skolas bērnu uzturēšanai piecos mēnešos pa mācību laiku,

vajadzīgo skolas izdevumu segšanai un skolotāja algošanai, kam

skolas laikā pilnīgi jānododas skolai, dod visi filiāles zemnieki

(die gesammte Bauerschaft des Filials) no katras klaušu ceturtdaļas

(von jedem Gehorchs-Viertel) 2/б р. rudzu, Vs р. miežu un 5 markas

naudā un pieved vajadzīgo malku. Tie vecāki, kuru bērni pašu
reizi apmeklē skolu, pieved skolmeisterim pēc pašu vienošanās

drusku sakņu un pavalga (Beikost) savu bērnu labākam uzturam

un dod bērnam pie iestāšanās skolā līdz :

1 tīru ar sienu pildītu maisu gulēšanai,

1 segu,

1 tīru palagu,
1 dvieli,

1 ķemmi vai birsti

1 gabalu ziepju,

1 māla šķīvi

1 koka karoti.

§ 6.

Lai varētu skolā uzturēt vajadzīgo kārtību un tikumību

ārpus mācību stundām, tad ievēl uzraugu, par kādu var būt vai

godīgs vecs vīrietis (Kerl) vai ari sieviete ar labu uzvešanos.

Šis uzraugs nedrīkst bērnus ārpus mācības stundām nekad
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atstāt vienus, viņš guj ar tiem vienā istabā, modina tos pulksten

5 no rīta un raugās uz to, ka visi reizē pieceļas.

§ 7.

Uzraugam jāapskata pamatīgi katra guļu vieta un jāziņo

skolotājam par katras guļu vietas aptraipīšanu (Verunreinigung),
kurš nekārtīgo pamāca un to atzīmē zināmā rubrikā konduitu listē

(Conduitenliste), kuras paraugs lejāk dots.

§ 8.

Uzrauga klātbūtnē skolnieki nones savus gultas maisus zi-

nāmā vietā (netīros brīvā gaisā) un apģērbjas, kad nomazgājušies

un izsukājušies.

§ 9.

Pēc kārtas divi skolnieki izvēdina guļamistabu un citi divi

— skolas istabu, izkvēpina ar paegļiem un izkaisa ar svaigām
smiltīm. Citi atkal nes malku un ūdeni ķēķī un padara citus

tamlīdzīgus saimnieciskus darbus.

§ 10.

Pulstens 6 no rīta visi skolnieki sapulcējas skolasistabā,

kur skolotājs pārliecinājās, vai visi bērni pamatīgi nomazgājušies,

sasukājuši matus un nogriezuši nagus un vai drānas kārtībā. Ne-

kārtīgo skolotājs norāj, un skolniekam nokavētais už vietas tūliņ

jāizlabo.

§ 11.

Pulksten 7 skolotājs ar skolniekiem tura rīta lūgšanu: no-

dzied kādus pantiņus no kādas rīta dziesmas un noskaita lēnām

un skaidri kādu galvas gabalu.

§ 12.

Tūliņ pēc tam skolnieki ēd brokastis tā, ka visi nostājas zi-

nāmā kārtībā ap galdu un katrs apēd to, ko dabūjis. Kabatās

nedrīkst neko bāzt, uz ko stingri jāraugās uzraugam, kā ari uz to,

ka galdu notīra. Pēc brokastīm skolnieki gatavojas uz stundām

un saliek grāmatas, tāpeles, rakstāmlietas v. t. t. kārtībā.

§ 13.

Skolotājam jādod stundas bez izlaiduma katru dienu no

B—ll priekšpusdienā un no 2—4 pēcpusdienā pilnīgā saskaņā ar

klātpielikto stundu rādītāju un priekšrakstiem.

§ 14.

Priekšpusdienā stundas sāk un pēcpusdienā beidz ar no-

teiktām lūgšanām, kuras pēc kārtas skolnieki sākumā lēnām un



29

skaidri nolasa, bet vēlāk tās uzsaka no galvas. Pats par sevi sa-

protams, ka katru reizi pēc stundu beigšanas skolniekiem tāpeles,

grāmatas un rakstāmas lietas jānoliek noteiktā vietā, lai vienmēr

būtu visur kārtība.

§ 15.

Skolotājam jāgādā, ka skolnieki ir uzmanīgi, mierīgi un ti-

kumīgi uzvedas, tos paskubinot un kauninot (durch Ermahnungen
und Beschämungsmittel) un ja šie līdzekļi izrādītos par nepietie-

košiem, tad jāizslēdz no rotaļām brīvstundās un jāatstāj bez pus-

dienas.

§ 16.

Neviens skolnieks nedrīkst bez skolotāja atļaujas atstāt sko-

las istabu; ja vajadzība uz to spiestu, tad skolniekam tas pieklā-

jīgi jāpaziņo skolotājam un jāiziet tikai vienam un uz īsu laiku.

#
*

§ 17.

No 11—12 ir brīvstunda, kurā skolnieki pie laba laikabrīvā

gaisā atpūšas; bet pie slikta laika istabā dažādi rotaļājoties, pie

kam uzraugam vienmēr jābūt pie skolniekiem.

§ 18.

Pulkstens 12 sapulcējas bērni uz pusdienu pie galda, uz

kura ēdiens uzlikts 4 bļodās, tā ka uz 4 skolniekiem nāk viena

bļoda; pie galda jābūt ari uzraugam.

Priekš un pēc ēšanas vienam skolniekam pēc kārtas jāno-

skaita īsa lūgšana. No bļodas nedrīkst neviens ēst, bet katram

jāuzliek pa druskai no bļodas uz sava šķīvja un jāēd mierīgi un

pieklājīgi, kamēr paēdis.

Pēc pēcpusdienas stundām skolnieki ēd launagu, bet citās

reizās ēst nedrīkst nekādi atļaut.

§ 19.

Pēc ēšanas diviem skolniekiem pēc kārtas jāaiznes trauki,

jānotīra galds un jāizkvēpina istaba ar paegļiem.

§ 20.

Līdz pulkstens 1 var skolnieki visu piegādāt, kas vajadzīgs

mājturībā, kā: ūdeni, granti, malku un paegļus, bet visur jābūt

klāt uzraugam.

§ 21.

No I—2 skolnieki par sevi gatavojas uz stundām, vai ari

atkārto, ko agrāk mācījušies.
§22.

No s—B vakaros skolniekiem jānodarbojas ar roku darbiem,

kas piemēroti viņu spējām, kā: jāplucina spalvas, jāpin grozi un
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krēsli, jāmet tikli un mednieku somas, jāvij dažādi striķi v. t. t.

Pie tam kāds no skolniekiem var no kādas grāmatas lasīt kādu

labu stāstu priekšā, vai ari no katķisma izmācīties uzdoto gabalu.

§ 23.

Pulkstens 8 ēd vakariņas tā, kā tas aprādīts § 18. un 19.

§ 24.

Pulkstens 9 skolotājs ar skolniekiem notura vakara lūgšanu,

pēc kam skolnieki uztaisa savas guļu vietas un iet kopā ar uz-

raugu gulēt.
§ 25.

Uzraugam jāuzrāda katra nekārtība un netikumība skolotājam,

kurš to atzīmē konduitu listē.

§ 26.

Kas skolotājam jādara ar laiskiem, netikumīgiem, nepaklau-

sīgiem un stūrgalvīgiem, tas jau rādīts § 15; bet ja skolnieks iz-

darītu grēku, kas prasītu miesas sodu, tad to var uzlikt tikai ar

baznīcas priekšnieka un mācītāja ziņu.

§ 27.

Skolnieku, kas otru reizi izdara šādu rupju sodāmu darbu,
izslēdz uz visiem laikiem no skolas.

§ 28.

Katru trešdienuun sestdienu, tūliņ pēc pusdienas azaida, jā-

ierodas vienam skolniekam pēc kārtas pie baznīcas priekšnieka ar

konduitu listi, lai ziņotu, kas skolā noticis. Tikai slikts laiks un

sevišķs baznīcas priekšnieka aizliegums atsvabina skolu no šā zi-

ņojuma.

Ja nāktu priekšā sevišķi gadījumi, kā piem. skolnieka sa-

slimšana, tad tas tūliņ jāziņo baznīcas priekšniekam, lai tas varētu

pienācīgi gādāt par zālēm un par slimā pienācīgu kopšanu. Bērnu

nogādās pie vecākiem, un viņa vecākiem līdz izvese|ošanai katru

svētdienu jāziņo par slimības gaitu mācītājam, vai baznīcas

priekšniekam.

§ 29.

Katru dienu skolotājam jāatzīmē konduitu listē katra skol-

nieka uzvešanās, uzcītība un nolaidība.

§ 30.

Sestdienās tūliņ pēc pusdienas azaida skolniekus atlaiž uz

māju, lai var mājā izmazgāt savu veļu, bet svētdienas vakarā atkal

katram jāierodas skolā. Ja šai laikā kāds no bērniem saslimtu



mājā, tad vecākiem par to tūliņ jāziņo kā skolotājam, tā baznīcas

priekšniekam, kā tas noteikts § 29.

§ 31.

Marta pēdējā dienā mācītājs kopā ar baznīcas priekšnieku

notur vispārēju skolnieku pārbaudīšanu bērnu vecāku, baznīcas

pēlminderu un zemnieku tiesnešu klātbūtnē un slēdz skolu uzteik-

dams uzcītīgos un godīgos, pamudinādams ar prēmijām un nāko-

šajā svētdienā viņus godam minot baznīcā visas draudzes priekšā.

Kā katru gadu pie skolas sākšanas skolas mācībai izraudzī-

tos bērnus ieraksta protokolā, tāpat ari skolu beidzot katru gadu

jāatzīmē protokolā uzcītīgie skolnieki un viņiem izsniegtās prēmi-

jas, lai uzglabātu viņu piemiņu un modinātu pakaļdarīšanu.

Gatartā, 10. novembrī 1810. g.

Augusts V. Hagemeisters, Christoph Nagel,
baznīcas priekšnieks mācītājs

Šos noteikumus uzrakstījis A. v. Hagemeisters ar savu roku,

kādēļ jāpieņem, ka viņš tos arī sastādījis.

Pielikums pie šiem noteikumiem.

§ 32.

No bērnu vecākiem dodamās § 5 minētās nodevas aizdarā

un saknēs tā saprotamas; ka katrs bērns, kad tas nāk svētdien

uz skolu, dabū no mājas brokastīm līdz cibiņu ar pienu un

sviestu, pie kam uz katru bērnu aizdara un sakņu nedrīkst mazāk

dot, kā:

1 m. žāvētas gaļas,

1 spaini ieskābētu kāpostu,
5 m. cūku tauku vārīšanai,

l/з pūra kartupeļu,
V3pūra rāceņu,

l/з pūra zirņu.

Ar šādām piedevām ir iespējami ēdienus pietiekoši mainīt

un bērni dabū vienreiz nedēļā, ceturtdienās, gaļu.

Tāļāk katrs bērns, kas apmeklē skolu, dod uzraudzei Ч2 m.

vilnas un 2 m. nesukātu linu, lai tā būtu pietiekoši atalgota par

uzraudzību ziemas mācības mēnešos.

Noteikumi (metodiski aizrādījumi).

Kā pasniedzamas mācības, stundu rādītājs un kon-

duitu listes paraugs.
Šai skolā pasniedz:

Reliģiju, rakstīšanu, lasīšanu, rēķināšanu, galvas rēķināšanu
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un dziedāšanu, pie kam še klātpieliktais stundu rādītājs noteic

katrā dienā dodamo stundu skaitu.

!. Re ļ i ģ i ja.

Reliģijas mācība nav tā no zemniekiem saprastā katķisma
iemācīšanās un galvas gabalu atsacīšana no galvas (das Herplap-

pern der Hauptstücke), kur bērns parasti nekā nedomā, bet bērni

jāmāca tā, ka viņi paši pakaļdomā, ka viņi davon skaidru jēdzienu

no tā, ko viņam kā reliģiju māca.

Jautāšanas un atbildēšanas metode reliģijas mācīšanā liekas

būt visnoderīgākā, pie kam jautājumi un atbildes nav burtiski no

galvas mācāmi, bet bērniem viņu saturs labi izskaidrojams, lai

tie pēc iespējas atbildes saturu var ar paša vārdiem izteikt.

Tikai šādā ceļā būs iespējams galu darīt .nesaprastai atsa-

cīšanai" (dem sinnlosen Nachplappern), modinot bērnos pakaļdo-
māšanu un attīstīt prātu un likt pamatu visai mācāmās vielas la-

bākai saprašanai.

Tādēļ ticības mācībā pirmos gados lietojama mazā grāma-

tiņa jautājumos un atbildēs, kura šim nolūkam iedota skolotājam.

Bērniem uzdodamais gabals skolotājam bērniem labi jāiz-

skaidro un tad jāprasa no bērniem netikvien burtiska atbilde, bet

arī atbildes saturs.

11. Rakstīšana.

Skolotājs uzsāk tūliņ ar abc, kuru viņš bērnam uz lielas

tāpeles skaidri un, cik vien iespējams, glīti priekšā raksta (vor-

zeichnet). Viņš liek papriekš katram bērnam uzrakstīto uz lielās

tāpeles ar kritu pakaļ rakstīt, nosauc uzrakstīto un, ja vajadzīgs,

vada bērna roku, lai bērns varētu vieglāk piesavināties burta vir-

zienu. JKad bērni zin burtu nosaukumus jau ārpus kārtas, tad

skolotājs uzraksta dažus uz tāpeles, liek tos nosaukt un tad ar

gripeli uz mazām tāpelēm pēc iespējas mazus rakstīt. Kad šādā

kārtā izņemts viss alfabēts cauri un visi bērni burta zīmējumu kā

ari viņa nosaukumu pamatīgi piesavinājušies, tad var pāriet uz

rakstīšanu uz papīra. Te iesāk atkal ar burtiem, pāriet tad uz

zilbēm, veseliem vārdiem un uz teikumiem — uz priekšrakstiem,

kup skaidri un glīti uzrakstīti uz papīra un uzlīmēti uz koka dē-

līšiem, lai priekšrakstu varētu arvien uz priekšu bīdīt un lai tas

būtu vienmēr priekš acīm.

Galvenais, uz ko jāgriež vērība, ka neraksta uz līnī-

j ā m, lai roka pamazām pierod pie stingra, taisna virziena, kuram,

uz līnijām rakstot, roka sekos tikai tik ilgi, kamēr līnijas. Uzrak-

stītais bērniem skaidri jāizlasa. Bērni jāradina ari lasīt citu rok-

rakstu, lai viņiem nāktu no rakstīšanas tūliņ redzams labums.
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Pareizrakstība un glītrakstīšana ir pie rakstīšanas galvenie

mērķi, kādēļ tie tūliņ no paša sākuma jāievēro.

111. Lasīšana.

Neraugoties uz to, ka bērniem, kurus priekš

šīs skolas izvēl, jau jāprot pietiekoši lasīt,

lasīšana tomēr jāsāk ar visiem bērniem no paša sākuma, pat ar

ABC un burtošanu, netikvien lai iemācītu bērniem skaidru un tīru

izrunu, bet lai atradinātu viņus no .dziedošā toņa" (singendem

Ton), kādu tie piesavinājušies mājā.

Tam nolūkam bērni pilnīgi jāiepazīstina ar pieturas zīmēm,

lai bērns mācītos, kā vajadzīgs, balsi pacelt un nolaist, jo tikai

šāda lasīšana skaidra, sakarīga un saprotama.

Lasīšanas sākumā loti derīga Mülicha .Jauna Skohlas Grā-

mata", kuŗas sākumā pieturas zīmes pietiekoši ievērotas. Skolo-

tājam bērni jāiepazīstina ar pieturas zīmēm uz lielās tāpeles un

jāliek, tāpatkā rādīts pie rakstīšanas, rakstīt uz tāpeles, un jāievēro

ari labi pie rakstīšanas pēc priekšrakstiem.
Lasāmo gabalu skolotājs papriekš izlasa bērniem priekšā

lēnām, skaidri un ar vajadzīgo izteiksmi, pēc kam liek skolniekiem

tāpat pakaļlasīt.

Nav pietiekoša pat vislabākā lasīšana, ja tā notiek tikai

mechaniski; ar ieskaidrošanu un paša bērna pārdomāšanu bērnam

jānāk skaidrībā ar izlasītā gabala domām, bērnam jāprot izlasītais

atstāstīt.

IV. Rēķināšana.

Atsevišķa ciparu uzrakstīšana un nosaukšana jāmāca, tāpat
kā pie rakstīšanas, uz lielās un mazām tāpelēm. Skaitļu izsauk-

šana (numerācija), 4 darbības ar skaitjiem, kā ari skaitļu lietošana

derīgos uzdevumos jāmāca pēc Hardera latviešu rēķinu grāmatas.

V. Galvas rēķini.

Kad sasniegtas 4 darbībās dažas sekmes, tad lai sekmētu

uzmanību un prāta attīstību, jāuzdod bērniem mazi, viegli uzde-

vumi galvā. Uz to attiecas pirmā kārtā vienreizviena iemācīšana.

Vienreizviens nav mācāms no galvas mechaniski pēc kārtas, bet

jāizskaidro bērniem ar strīpām uz tāpeles un jāatbild arī uz ap-

grieztiem jautājumiem nerindā.

VI. Dziedāšana.

Dziedāšana jāmāca tā, ka skolotājs pats dzied bērniem

priekšā pareizo dziesmas meldiju pēc notīm un tad liek bērniem

līdzi dziedāt, kamēr tie, vairākkārt atkārtojot, iemācās dziesma?,

meldiju.
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Drustu rakstīšanas skolas stundu rādītājs.

Priekšpusdienā

Pēcpusdiena

Arī visi šie metodiskie aizrādījumi rakstīti ar A. v. Hage-

meistera roku, kādēļ jādomā, ka viņš tos arī sastādījis.

Conduitenliste für die Schüler der Drostenhöfschen Filialschreib-

schule pro 1810.—1811.
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Konduitu listes zimju nozīme:

I = nozīmē, ka skolnieks bijis skolā un nav ne caur ko

uz sevi uzmanību vērsis

— = nozīmē, ka skolnieks trūcis

fl = nozīmē teicamu uzcītību

schi = nozīmē, ka slikti mācījies

+ = nozīme, ka dabūjis sodu saskaņa ar § 15.

О — nozīmē, ka dabūjis miesas sodu pec § 27.

Protokols.

Skolas konvents 5. aprīlī 1811. g. klāt bij: Kolēģiju asesors

von Hagemeisters no Vec-Drustiem, baznīcas priekšnieks A. v. Hage-
meisters no Gatartas un kā Auļukalna un Buju (Friedrichsruh)

pilnvarotais, revizors Magnus Olefsons, Jaun-Drustu arendators un

mācītājs Kristaps Nagels.

Nolemj:

1. Baznīcas priekšnieka skolas atvēršanas dienā taisīto priekš-

likumu, lai katrs muižas īpašnieks maksā gadā 2 dālderus par

katru skolas bērnu, pieņemt ar to noteikumu, ka tagad skolmei-

steram noliek noteiktu algu 20 dālderus gadā un ka muižu īpaš-

nieki patur tiesību kopā ar mācītāju un baznīcas priekšnieku iz-

raudzīt skolas noteikumos § 2 minētos bērnus skolā uzņemšanai.

2. Ka skolas noteikumos § 32 minēto skolnieku pārbaudī-
šana un atlaišana notiek šoreiz 23. apr. š. g., jo pagājušā gadā
skola sākās vēlu novembrī, kādēļ nav varēts līdz šim pietiekoši

iemācīties.

3. Pie katrreizējas skolas slēgšanas baznīcas priekšnieka

ekonomijas rēķinus no visiem interesentiem revidēt un apstiprināt.

4. Pēc katrreizējas SKolas slēgšanas skolniekiem, kuri nav

nobeiguši 3 gadēju skolas mācību, kā arī tiem, kuriem vēl vaja-

dzīga mācīšanās turpināšana (fortgesetzte Übung), lai neaizmirstu

skolā iegūto, jāņem lasīt-rakstišanas grāmatas (Schreib-Lesebücher)
un tāpeles ar pienācīgiem rakstāmiem materiāliem uz māju līdz,

lai pa vasaras laiku varētu mājā mācīties: — Pēc katrām 3 nedē-

ļām šiem skolniekiem visādā ziņā jāierodas baznīcas pēlmindera
uzraudzībā baznīcā, kur mācītājs tos draudzes klātbūtnē .katechizēs",

pie kam tiem jāuzrāda arī, ko rakstījuši un rēķinājuši un, cik vien

laiks (Wetterung) atļaus, jāiet pēc baznīcas pie baznīcas priekš-

nieka, lai tas tad tur viņus vēl labāki (mit Müsse) varētu

pārbaudīt un no jauna uzdot, kas uzrakstāms, lasāms un rēķināms,

3*



kas atkal pec 3 nedēļām, nākošajā mācītāja svētdienā, jāatrāda un

jāuzsaka.

Tā noticis Drustu filialskolā 5. apr. 1811. g.

August von Hagemeister, H. von Hagemeister
Kirchenvorsteher für Gotthards- Zu Alt-Drostenhof

berg u. als Bevollmächtigter Magnus Johann Olefsson,

für Aulenberg u. Friedrichsruh. Arrendator zu Neu-Drostenhof.

Protokolu rakstījis A. v. Hagemeisters.

Pie Drustu skolas uzkavējāmies vairāk, lai rādītu kā

darbojās šinī laikā labākā Vidzemes tautskola.

Šīs skolas labdaris bija pazīstamais A. fon Hage-

meisters, par kuru mēs runāsim arī vēl turpmāk. Par

Drustu skolu jau 1814. g. parādījās raksts „Inländische

Blätter" №19., kas šo skolu pelnīti cildināja.

Ar 1812. gadu, Napoleona kara gājiens uz Krieviju, uz

laiku pārtrauca arī Vidzemē domas par normālas kulturdzī-

ves veidošanu. Tikai pēc 1815. gada sāka atkal cilāt arī

skolu jautājumus. Bet mums vēl jāapstājas pie kāda, tā

sacīt, teorētiska dokumenta, kas rāda, ka vismaz garīdznie-
cība skatījās uz skolu vadīšanu. To var redzēt no 1812.

gadā pārveidotās
1
) un no jauna izdotas draudžu vizitācijas

kārtības2). No šiem vizitācijas noteikumiem še atzīmēsim

tos, kam kāda attiecība uz zemnieku izglītību un garīgo
dzīvi. ,1

.
Noteikumu 7. pants (Verordnungen 7) nosaka, ka,

saskaņā ar 1797. g. 23. aprija patenti, tiem, kas zemniekus nodar-

bina vai atļauj nodarbināt svētdienas un svētku dienās, ,vai nakti

pirms šīm dienām liek kult (labību), jāmaksā pēc 1669. gada

(zviedru) noteikumiem, ja vainīgais ir vācietis — 10 dālderu, ja

latvietis —
1 dālderi baznīcas lādei par labu. Ja vainīgais zem-

nieks nespēj sodu samaksāt, dabū 15 sitienus (15 Stockschläge).
Šī noteikuma stingra ievērošana un izpildīšana uzlikta baznīcas

priekšnieku un mācītāju kontrolei.

Noteikumu 8. pants. Ja mācītājam kas amata darī-

šanās sakāms viņu draudzes loceklim, tad tam uz mācītāja aicinā-

•) Šadi notikumi pastāvēja jauno Zviedru laikiem, bet 1812. g. tos

papildināja un no jauna izdeva.

2) Fragen und Verordnungen bei Kirchenvisitationskommissionen

(drukāts).
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jumu neiztrūkstoši jāierodas, pretējā gadījumā nepaklausīgo soda —

ja tas ir zemākas šķiras (niedern Standes) vācietis — ar 1 sudraba

rubli, ja zemnieks — ar pusrubuli.

Noteikumu 9. pants. Kungiem uzlikts pienākums

sekot, lai kā muižās, tā mājās katru dienu zināmā laikā lūgšanas
notur un kādu kaķisma gabalu atkārto (.Und ein Hauptstück

aus dem Katechismus wiederholt werde.*

Noteikumi 10. pants. 1) Draudzes mācītājam pienākas

katru rudeni, starp Miķeļiem un Mārtiņiem sastādīt atsevišķām
muižām bērnu sarakstus, kam laiks skolā iet (welche zur Schule

tüchtig sind) un to nodot muižas īpašniekam. Tāļāk mācītājs

seko, vai atzīmētos bērnus tiešām māca. Ja pēdējais nenotiek,

mācītājs par to ziņo baznīcas priekšniekam, kas savukārt rīkojas

saskaņā ar apriņķa draudžu virspriekšnieku pēc 1787. g. 20. jūlija

pavēles. 2) Muižu īpašniekiem uzlikts pienākums, pēc mācītāju

dotiem bērnu Sarakstiem, rūpēties par bērnu skolā sūtīšanu, nodo-

dot tos vai nu ķirspēles, vai muižas resp, mājskolā, kur bērns da-

būtu vajadzīgo mācību. Ja zemniekam iespējams sāvus bērnus

savā vai kaimiņa māja mācīt, tad to viņam nevajaga liegt, jo ar

to ietaupa uzturu un drānas. Tomēr šādos gadījumos jāprasa, lai

mājas mācītos bērnus noteiktā laikā mācītājs pārklaušina nn pār-

liecinās par mācībās sasniegtām sekmēm. Ja mācītājs atrod, ka

mājmācibā kādam bērnam, kas pie tarn jau sasniedzis 14. gadu,

nav pietiekošu sekmju, tad, uz mācītāja pieprasījumu, tāds bērns

bez ierunām nododams ķirspēles skolā. 3) Baznīcas priekšnieks un

draudzes mācītājs (katrs atsevišķi) ziņo apriņķa draudžu priekšnie-

kam, cik skolēnu attiecīgas skolas apmeklējuši. 4) Ja izrādās, ka

saimnieki, varbūt, savus bērnus sūta skolā bet kalpu, vai bāra

bērnus patura mājā, vai sūta skolā tikai īsu laiku, tad tādi saim-

nieki sodāmi ar 5 markām par katru nokavēto skolas laika nedēļu.

Tāds pats sods uzliekams tiem vecākiem, kas nenoved bērnus pie

mācītāja uz pārklaušināšanu.

Noteikumu 11. pants. Ja vācu tautības zemāko

šķiru ļaudis ne paši spēj savus bērnus mācīt, ne ari kā citādi

rūpēties par viņu skološanu, tad šie bērni, līdz ar zemnieku bēr-

niem, nododami ķirspēles 'skolā.

Noteikumu 14. pants. Saskaņā ar 1669. gada no-

teikumiem noliegts baznīcas (dievkalpošanas) laikā krogos pārdot
alkocholiskus dzērienus.

Noteikumu 15. pants. Saskaņā ar 1762. gada 6.

novembra patenti, jāraugās, lai zemnieku kāzās neielūgtu vairāk

kā 12 pāru viesu, šis kāzas nesvinētu ilgāk par 2 dienām, alu
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nenodzertu vairāk par 4 mucām, bet brandvlnu izlietotu tikai

4 stopus. Arī šaušana kāzu dienā stingri noliegta.
Noteikumu 16. pants. Ja draudzē pareģotāji, burvji

un tamlīdzīgi cilvēki dzīvotu, tad baznīcas priekšniekam kopā ar

mācītāju jāuzzina, vai ārstēšana resp, buršana notiek ar kādu

saknīšu piepalīdzību, jeb vai te notiek kaila buršana. Par nopietniem

gadījumiem jāziņo draudžu virspriekšniekam. Gadījumā, ja draudzē

kur koptu pagānu ierašas un notiktu upurēšana, tad muižu īpaš-
niekiem jāparūpējas, lai upuru vietas iznīcinātu : kokus nocirstu

un sadedzinātu, akmeņu gubas izmētātu, zemi uzartu v. t. t. Kur

pagānu ierašas ar vēju gaidīšanu piekopj, tur mācītājiem jāizskaidro

šīs ierašas muļķības, īpaši jaunatnei. Ar sodiem še gan dažkārt

var rīkoties, bet vairāk panākams ar labām pamācībām.
Noteikumu 19. pants. Mācītājiem pienākas svētdienās,

ja nav dievgaldnieku, vai citu ievērojamu kavēkļu, baznīcā izdarīt

katechizāciju, īpaši pie bērniem, ko nākošā gadā domā iesvētīt.

Šādu katechizāciju (katķisma un bībelstāstu vielas atprasīšanu pēc

jautājumiem) izdara vienā svētdienā zēniem, otrā meitenēm, — tur-

pinot brīvās svētdienās visu gadu.
Noteikumu 21. pants. Mācītājam pienākas draudzes

locekļus apmeklēt mājās, kā arī izdarīt attiecīgu katechizāciju. Bet

tā ka šāda katechizācija nav iespējama atsevišķās mājās, tad ļaudis

jāsapulcina piemērotās telpās. Pie šādas vizitācijas ieteicams ne-

nodarboties vienīgi ar ticības lietām un lasīt prašanas pārbaudīju-

miem, bet der vērību piegriezt ļaužu sadzīvei un vajadzībām.

Vajaga arī pamācīt kā bērniem izturēties pret vecākiem un otrādi,

kā zemniekiem pret kungiem v. t. t. īpaši lai mācītājs aizrāda uz

jaunatnes izglītošanas vajadzībām.

Noteikumu 26. pants. Mācītājam uzdots ķirspēles
skolu un, ja amata pienākumi vien atļauj, ari citas skolas cik

bieži vien iespējams vizitēt. Mazākais tas jādara trīs reizes gadā.

Vizitāciju gadījumā jāeksaminē bērni un jādod arī skolotajam

pamācības, kā labāki mācīt un vispāri darboties skolā*

Noteikumu 39. pant s. Saskaņā ar 1774. g. 22. sep-

tembra noteikumiemun 1785. g. 1. decembra patenti muižām jārū-

pējas par muižu (Hofs) un māju (Dorfs) skolu ierīkošanu. Kas

to nepilda, tam uzliekams 50 rubļu liels naudas sods.

Noteikumu 40. pants. Skolotājiem atļauts nodarboties

ar kādu blakus amatu, bet tikai tā, lai nekavētu skolas laikā bērnu

mācīšanu.

Noteikumu 41. pants. Skolotāja pienākums bērnus

mācīt lasīt un kristīgā ticībā (katķismu un bībelstāstus) netikai

burtisku mācību, bet arī sapratīgus izskaidrojumus bērniem sniegt.

Skolotājam tiesība bērnus par nerātnībām un noziegumiem sodīt,.
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bet pirms sodīšanas viņam labi japārKecinajas par pārkāpuma sma-

gumu un tad ar uzmanību un mīlestību (liebreich) uz labošanu

griezt. Rītos, pusdienā un vakarā skolotājs kopā ar bērniem

lūdz Dievu.

Noteikumu 42. pants. Nevienu bērnu pēc noteiku-

miem nav brīv iesvētīt, ja viņš neprot: lasīt, dažas baznīcas

dziesmas dziedāt, katķisma gabalus ar izskaidrojumiem un parastas

rīta, vakara un galda lūgšanas skaitīt.

Noteikumu 43. pants. Skolotājam nav brīv par bērnu

mācīšanu no vecākiem citu atlīdzību (naudu) ņemt, kā vienīgi
noteiktos: 1 mārciņu sveču un 1 vezumu malkas. Kas skolotājam

pienākas no muižām un zemniekiem naudā un graudā, to viņš

uevis pats iekasē, bet saņem caur muižu, tāpat kā mācītājs.

Šie 1812. g. izdotie vizitācijas noteikumi, kā redzam,,

skolu lietās ienesa maz jauna un vērtīga un, jāpiezīmē,

viņi nebija muižniekiem saistoši: visa noteikšana arī pēc

šiem noteikumiem bija pašu muižnieku rokās, un draudzes

mācītāja gadījuma „iemaisīšanās" viņus visai maz traucēja.

Cik visi labie noteikumi un cirkulāri līdzēja skolu

lietās, to liecina ģeneralsuperintendenta Dr. K. Zontāga

1819./20. g. ievāktas statistiskas ziņas par visām Vidzemes

zemnieku skolām 1
). Cirkulārs, vismaz formāli izpildīts, un

>) Dr. К. Zontags 29. dcc. 1819. gadā draudžu mācītājiem izsūtīja

sekošu cirkulāru:

Amts-Schreiben des Inländischen General-Superintendenten an sämmt-

liche Herrn Kirchspiels-Prediger des Inländischen Ministeriums.

Se. Majestät der Kaiser und Herr haben, von des Herrn Civil-

Ober-Befehlshabers Erlaucht, eine statistische Uebersicht dieses Gouver-

nements verlangt, zu deren Behuf auch an "Unterzeichneten einige

Anfragen ergangen sind. Es ersucht dieser also hiermit seine geehrten
Herrn Amtsbrüder, mit umgehender Post ihm zu melden:

a) Ob in der Kirchspiels-Schule ein wirklicher Schul-Unterricht

ertheilt wird (die Präparanden-Lehre ist nicht dahin zu rechnen) und

wie viele Schüler, in jenem FaUe, die Schule enthält?

b) Wie viele Dorfs- oder Gebiets-Schulen es im Kirchspiele gibt,
und wie viele eine jede derselben Schüler hat?

c) Wie hoch sich die Anzahl derjenigen Kinder beiderlei

Geschlechts beläuft, welche, otme eine Schule zu besuchen, bloss in den

Gesindern unterrichtet werden? Dr. K. G. Zonntag.

Riga,
den 29-sten Dezember 1819.



Dr. К. Zontags varēja konstatēt, ka Vidzemes latviešu daļā
eksistē 15 ķirspēles skolas ar 341 skolēnu un 83 „pagastu"

(muižu, māju un pagasta) skolas ar 1900 skolēniem. Māj-
mācību pie vecākiem baudījuši 39.000 bērni. Ja skolu

skaitu vedam sakarā ar 1806. un 1811. gada mācītāju

ziņojumiem, tad bez pārspīlējumiem varēsim konstatēt, ka

tās 15 ķirspēles un 83
„pagasta" skolas darbojās lielāko

daju tikai vārda pēc. Ja Vidzemes latviešu daļas draudžu

skaitā nerēķinātu dažas mazas filialdraudzes, pieņemot tā

draudžu skaitu uz 60, tad arī tikai ceturta! daļai bijušas

ķirspēles skolas. Uzdotais skolēnu skaits (341) dažās ķir-

spēles skolās bija pastiprināts, jo šai skaitā daži mācītāji

ierēķināja katru bērnu, kas kauču dažas nedējas apmeklēja
šīs skolas. Tas pats Dr. K. Zontags

1 ) skolu neveiksmei

atrod sekošu iemeslu: Muižu īpašnieku vienaldzība un

skopums, zemnieku nabadzība, kādēļ viņi nevarēja bērnus

skolā sūtīt un pat sausu barību tiem līdzi dot, padarīja
skolu attīstību neiespējamu. Gan bija momenti (kā 1787. g.),

kad labi ļaudis sajūsminājās skolu labā, bet viss stāvējs

pret skolām.

Un tiešām visi latviešu draugu un kristīgu mācītāju

pūliņi palika labu vēlēšanos joslā, jo muižniecībai visumā

nebija gluži nekāda īpaša vajadzība izglītot latviešu tautas

masas pāri tam „grämatnieciskam" līmenim, ko panāca

ar mācītāju pūlēm un spaidiem izvesta mājmācībā. Un

Dr. K. Zontags pareizi saka, ka kāda tautas vajadzība
netiekot agrāki apmierināta, pirms viņa nav tautā pilnīgi

pamodusies. Līdz 1817.—1819. gadiem latvieši bija vergu

stāvokli un arī izglītībā saņēma verga žēlastības dāvanas.

II.

Kurzemes un Vidzemes zemnieku brīvlaišana, kā

zināms, bija ievērojama un liela cīņu laikmeta auglis-

Ķeizara Aleksandra I. valdības brīvprātīgie nodomi un dažas

izvestās reformas, starp tām ari skolu attīstības ievērojama

l) Uebersicht von der Geschichte der Livländischen Landschulen",

nodrukāts .Neues Museum der deutschen ProvinzenRusslands I. B. 2. H".
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veicināšana; Napoleona kaŗa gājiena sekas, kad ari Krievijas
tā laika inteliģence dabūja nopietnāki ieskatīties Vakar-Ei-

ropas sejā, — tas viss sakustināja kā lielo Krievijas ķer-

meni, tā arī iesita robu Baltijas muižniecības stūrgalvībai.
Zemnieku atsvabināšanas jautājumu taču ārpus Baltijas

1802. gadā pacēla grafs Sergejs Rumjancevs, kas iesniedza

ķeizaram Aleksandram l. lūgumu atļaut, labprātīgi ar zem-

niekiem līgstot, tos atlaist no verdzības un pārdot tiem

zemi.
1 Grafs Rumjancevs savu projektu ieteica ķeizaram

vispārināšanai, jo tā varēšot zemnieku brīvlaišanu, jeb at-

svabināšanu no verdzības pakāpeniski izvest, pēkšņi nesa-

tricinot muižnieku un zemnieku attiecības. Rumjan-
ceva projekts atrada ķeizara piekrišanu un, pēc apspriedes

valsts padomē, Aleksandrs l. 1803. gadā izdeva uz Rum-

janeeva vārda ukazu: „Grafam Rumjancevam un visiem

muižniekiem, kas viņa paraugam vēlas sekot" — zemnie-

kus kā atsevišķi tā apvienībās brīvi atlaist no verdzības

(кр-Ьпостничества) un tiem zemi par īpašumu, savstarpēji

vienojoties, pārdot. Šis Aleksandra I. ukazs bez šaubām

lika pārdomāt tāļredzīgai Baltijas muižniecības daļai arī viņas
attiecības pret latviešu zemniekiem. Neaplūkosim še tu-

vāki visus tos politiskos un sabiedriskos momentus, kas

sekoja 1804. gada Vidzemes zemnieku likumam, konsta-

tējams tikai tas fakts, ka šejienes muižniekiem pēc 1804.

gada vairs nav vecā miera un XVIII. g. s. stūrgalvīgās

pārliecības, ka zemnieki ir viņu pilnīgs privātīpašums.

Jaunu ideju un sabiedrisku prasību uzmācība ir tik liela, ka

patriachalais miers galīgi satricināts. Lūk tādā laikmetā

gatavojas Vidzemes 1819. gada reformas, kam bija liela

nozīme arī skolu turpmākā attīstībā, jo tikai pēc 1819.

gada, Dr. K. Zontāga vārdiem runājot, pamazām, bet noteikti

pamodās tautā īsta vajadzība pēc izglītības.
Kā jau pieminējām, tūdaļ pēc Napoleona kasa gājiena

uz Krieviju un viņa lielās katastrofas, kas nobeidzās ar

') Skat. „В. И. Семевскш крестьянски вопросъ въ Россш въ

XVIII. и въ первой половинъ XIX. в-вка т. I. стр. 266. и. т. g.
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Vīnes kongresu, Baltijas guberņās sakās jaunu reformu

ierosinājumi.

Vidzemes muižnieku vairākums gan domāja, ka ar

1804. gada agrāro likumu viņi pret zemniekiem pietiekoši

piekāpušies un vēl lielākas brīvības dot būtu nevietā.

Tomēr Aleksandra I. ukazs grafam Rumjancevam, tā sacīt,

karājās pār viņu galvām. Brīvlaišanas projekta sākums

gan meklējams Igaunijā. Arī te zemnieki bija pārāk

apspiesti, tā ka 1805. gadā pat izcēlās nopietni zemnieku

nemieri, par ko valdība, īpaši iekšlietu ministrs Kurākins

vēlāk vainoja muižniecību, kas zemniekus pārāk smagi

verdzinot. Kurākins noteikti prasīja Igaunijas zemnieku

stāvokli uzlabot vismaz Vidzemes 1804. likumu robežās. 1)

Tā ka Igaunijas muižniekiem nepatika 1804. gada likuma

noteikumi par zemnieku piesaistīšanu zemei, kā arī viņi

baidījās no zemnieku zemes pārmērīšanas, regulēšanas v.

t. t, tad viņi izdomāja savu projektu, kam pamatā lika

„brivHguma" principu t. ir kautko līdzīgu Rumjanceva

plānam. Igaunijas muižnieku vadoņi ieteica dot zemnie-

kiem „brīvību", bet paturēt sev pilnīgas tiesības par visu

zemnieku apstrādāto zemi. Attiecības starp muižniekiem

un zemniekiem tad turpmāk noregulētos ar
„
brīvu" līgumu.

Jāliecina taču, ka Igaunijas muižnieku vadoņi, īpaši pie-

minams barons Stakelbergs, sava laika prasības bija parei-

zāki nosvēruši. Šie „brīva" līguma „pamati" varēja abām

pusēm dot vismaz labākas cerības izkļūt no saimnieciskām

grūtībām. Tā ka ķeizars Aleksandris L Igaunijas projektam

piekritis, tad, ja nebūtu uznākuši kara gadi, laikam projekts
būtu tūdaļ realizēts. Kaŗa laika dēļ reformu domas arī

Igaunijā apklusa un atjaunojās tikai 1815. gadā.2) Ķeizars

') Skat. ari Tobien „Die Agrargesetzgebung Livlands" I. 19. S. 300.
2) .Brīvlaišanas" projektu Igaunijas" muižniecība gan formulēja visai

uzmanīgi: .Die Gutsbesitzer dürfen die Bauern nicht verkaufen, nicht

abtreten, noch an den Boden binden, weder familienweisenoch einschen.

Ueber die von den Bauern genutzten Ländereien, die Eigenthum der

Gutsbesitzer bleiben, sind zwischen diesen und jenen gegenseitige freie

Vereinbarungen oder Kontrakte abzuschließen."
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Igaunijas projektu apstiprināja 23. maijā 1816. gadā, bet

izsludināts jaunais likums tapa tikai 8. janvārī 1817. gadā.
25. augustā 1917. g. Aleksandrs I. apstiprināja ari Kurzemes

zemnieku brīvlaišanas likumu. Tagad gribot, negribot pie-
nāca laiks arī Vidzemes muižniekiem padomāt par savām

attiecībām pret zemniekiem. Pēc iepriekšējām apspriedēm
un pat polemikas presē, tapa sagatavots likuma projekts,
ko iesniedza 1818. gadā Vidzemes muižnieku landtāgam.
Pie šī likuma ierosināšanas lieli nopeln» R. J. fon Samso-

nam-Himmelstjernam. Lielu spiedienu uz muižniecību

izdarīja arī ģenerālgubernators Pauluči. 1818. g. jūnija

landtāgs uzdeva likumprojektu izstrādāt īpašai komisijai un

tā paša gada 3. decembrī sapulcējās ārkārtējais landtāgs,
kas bez kādām svarīgām pārgrozībām pieņēma komisijas

projektu. 1819. g. 26. martā ķeizars arī šo likuma projektu

apstiprināja. Jāpiezīmē, ka Vidzemes muižnieku vidū bija

pret jauno likumu stipra opozīcija, bet viņu salauza jau

1818. g. jūnija landtāgā: Igaunijas un Kurzemes likumi

deva stipru ieroci rokā kā Samsonam, tā Pauluči.

Tagad varam atgriezties pie skolu lietām un palūko-

ties, kā skolu draugiem sekmējās 1819. gada likumā ieda-

būt noteikumus par zemnieku skolu ierīkošanu un uzturēšanu.

Kā zināms, Igaunijas un Kurzemes zemnieku brīvlaišanas

likumos par skolām nebija gandrīz nekādu noteikumu. Tas

pats varēja notikt arī Vidzemē, ja šeit nebūtu tāda skolu

drauga, un tik iespaidīgā amatā kāds bija ģeneralsu perinten-

dents Dr. Zontags. Kad 1818. gada jūlija landtāgs jau

bija gandrīz beidzis nospraust brīvlaišanas likuma robežas

nosakot visus galvenos punktus, lai tad izvēlētā komisija

izstrādātu likuma projektu, Dr. K. Zontags gatavoja savus

skolu veicināšanas plānus. Laikam maz cerēdams uz muiž-

nieku labo gribu pabalstīt zemnieku skolas, pat rādās ne-

ticēdams, ka kungi, bez iespaidošanas no valdības puses,
ieliks likumā arī skolu izveidošanas labā kādus vērtīgus

noteikumus, Dr. K. Zontags griežas ar priekšlikumu un
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lūgumu pie ģen-gub. Pauluči uzdot landtāgam jaunā likumā

ievērot arī skolu vajadzības. Zontags aprādīja, ka zemnieku

izglītība nevis vairojas, bet pat panīkst un, ar vecās paau-

dzes izmiršanu, samazinājās pagastos grāmatnieku skaits.

Konsistorija, kusas uzdevumā Zontags runāja, atzīstot, ka

vaina meklējama skolu trūkumā un nīkuļošanā un tāpēc

vajagot sakarā ar 1809. g.
1
) katrā apriņķī noorganizēt pat-

stāvīgas bacnīču valdes, kas pārzinātu skolu lietas. Tā ka

trūkstot skolotāju, tad nepieciešams ierīkot skolotāju semi-

nārus. Pauluči šīs prasības nosūtīja landtāgam 2
). Tas muiž-

nieku kungiem bija nepatīkams pārsteigums, vēl vairāk

tāpēc, ka Zontags bijā griezies pie Pauluči dēļ pabalsta.
Tomēr galu galā nolēmuši arī šis skolu prasības nodot

izvēlētai komisijai, bet ar aizrādījumu, ka, ievērojot jau ie-

sniegto garīdzniecības rakstu, komisijai nevajaga vēl tuvāku

garīdzniecības līdzdarbību šinī jautājumā meklēt. 3) Sašutums

pret Zontagu un garīdzniecības redzams,

bijis visai stiprs, tas saprotams. Visur pēdējos gadus K.

Zontags un vairāki draudžu mācītāji gan ar cirkulāriem,

gan ziņu ievākšanu nemitīgi cilāja skolu lietas; valdība

darīja to pašu. Muižniecība savukārt baidījās no liekiem

izdevumiem, kas celtos, ja skolu lietu tiešām sāktu attīstīt.

Kad 1818. gada jauno likuma projektu apsprieda

bruņniecības komisijā, tad tiešām garīdzniecības, resp, kon-

sistorijas pārstāvi šeit nepieaicināja, bet gan komisija nolē-

musi pieņemt no K. Zontāga rakstisku iesniegumu, ko un

kā viņš vēlētos skolu lietas likumā ievest. Sakarā ar tām

prasībām, kādas uzstādīja konsistorija, vai faktiski K. Zontags,

komisija arī pastāvīgi izstrādāja tos noteikumus par skolām,

kas vēlāk brīvlaišanas likumā tiešām arī uzņemti. Kā vēlāk

redzēsim, K. Zontags un garīdzniecība tomēr ar jauno
skolu likumu nebija apmierināti.

>) 1809. g. 10. aprill tika izdots kāds valdības rīkojums par baznīcu

apriņķa valžu nodibināšana (Oberkrichenvorsteherämter)

2) 8. jūlijā 1818. g. № 2360, Skat. Landtagsakte 1818. Fol. 91.

3 ) Skat. arī Tobien Die Agrargesetzgebung 81. 388. Tobiens gan,

kā vispāri, nostājas muižniecības pusē.
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Jauno skolu likumuķeizars apstiprinājašādā formulējumā
un redakcijā :

D. Likumi par Şkol a h m.

§. 516.

Semneeku Pagasta- un Draudses- jeb Ķirşpehles-Şkohlas

buhs tapt eetaişitas pehz şcheem nupatt peeminejameem Lik-

kumeem.^)
l. Pagasta-Skohlas.

1) Eekşch katra Pagasta, un kur weetigas Buhşchanas to

ļauj, eekşch wairak Pagasteem kohpâ, kam tomehr ne wai°

jaga pahri pahr 500 Wihrişchķu Dwehşelehm buht, buhs

weeņa Pagasta-Şkohla buht, un pee tahs weens brangs
Şkohlmeisteris, kas teek eezelts no Muischas-Kunga un,

kur wairak Muischas irr şabeedrojuşchees Şkohlu türret,

no şcheem Muischas-Kungeem kohpâ, tomehr ne bes ka

Mahzitais şawu Padohmu arri klaht buhtu dewis.

2) Şchinî Skohlà Pagasta-Behrneem buhs mahzitees, skaidri

laşşiht, Katekismu jeb Tizzibas-Mahzibu ismahzitees un

buhs arri mqhz'tees şwehtu Dseeşmu Meldijas dseedaht,
kaut arri ne wissas tomehr tahs, kas wişşuwairak teek

dseedatas.

3) Katram Behrnam kas ne irr atlaists no Şkohlas woi kas

ne teek aisturrehts zaur Şlimmibu, tam waijaga, no

şawa desmita Gadda lihds tam Laikam, kur Mahzitais

wiņņu usteiz par ismahzitu, eet Şkohlâ. Ja tà ne noteek,

tad tahdu Behrnu Wezzakeem, Audsinatajeem woi Şaim-

neekeem 5 Kappara Kappekus Strahpesnaudas jāmaksā

şawâ Pagasta-Lahdê par katru Deenu, ko tas Behrns ne

buhs bijis Şkohlâ; tà kà Şkohlmeistera Peerakstişchanas

Grahmata te israhdihs. No Şkohlas atlaist warr ween

tahdus Behrnus, kas pehz Mahzitaja Sinnaşchanas pee

şaweem Wezzakeem woi Apkohpejeem Mahjâs labbi un

tâ kâ peenahkahs tohp mahziti.

4) Mahzitais lihds ar Şkohlmeisteru un Basnizas Pehr-

minderru ikgaddus Rudeni katram pee tahs Draudses pee--

derredamam Pagastam saraksta to behrnu Wahrdu°Ruļļi,

kur tohp ielikti tik labbi to Behrnu Wahrdi, kas Mahjâs

irr mahzami, kà to Behrnu, kas irr dohdami Şkohlâ.

>) Tulkojumu latviešu valodā izdarījis Ikšķiles mācītājs

Kr. Brokhuzens, par ko viņš apbalvots ar Vladimira 4 kl. ordeni

(skat. Napiersky — »Beiträge zur Geschichte u. s. w.* 2. Heft 529.

Likumu nodrukājam tādā ortogrāfijā, kādā viņš tulkots).
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Turklaht arri Mahzitais peeraksta kurreem no şcheem

Behrneem woi Wezzaku woi Saimneeku Nabbadsibas

pehz, kabdas Peepalihdsibas waijaga, ka tee warretu eet

Şkohlâ. Abbas şchahs Wahrdu-Ruļļes Muischas-Wald-
neekam teek noşuhtitas. Schi atkal Pagasta-Teeşai usdohd

lai ta teem Nabbagu Behrneem peenahkamu Usturru dohd,
ko Pagastam buhs atlihdsinaht un kas isneşs par Deenu

us katru Behrnu diwus Mahrzinus Maises un to waija-

dsigu Powalgu, ko ikueddeļâs waijaga Şkohlmeistaram

doht Rohkâ Schi Peepalihdsiba teek ņemta no Sem-

neeku Magasihnes un nahkoscha Ruddem teek atlihdsinata,

kur jau tà jasaņemm, kas bija isņemts no Magasihnes,

un kur Pagasta-Teeşai janoşakka un jaeedalla zeek Pa-

gastam buhs jaşamett par to. Tee zitti Skohlas-Behrni,

şawu Pahrtikschanu dabbu woi no şaweem Wezzakeem
woi no şaweem zitteem Kohpejeem un Skohlmeisters to

saņemm. Bet tahdi Behrni, kas dsihwo tik tuwu pee

Skohlas, ka bes Behdahm un bes ka Laiks ar to aiseetu,

warr kļuht atlaisti us Mahjahm, tee warr eet us Mahjahm

paehstees, nn paehduschi atkal atpakaļ nahkt us Skohlu.

5) Ik gaddus Skohla teek turreta no Mahrtiņeem lids 10tai

Deenai eeksch Merz Mehneşcha; uo ikdeenas 4 Stundas

Preekşchpuşsdeena un 4 Stundas Pehzpuşsdeenâ. Tomehr

Şwehtdeenâs un leelôs Şwehtkôs ne. No lOtas Merz-

Mehneşcha Deenas lihds Mahrtiņeem Mahzitais Basnizâ

tohs Skohlas Behrnus mahzidams, ismekle pee wiņņeem

woi labbi proht lassiht un arri luhko us to, ka eeksch

teem astoņeemMehneşcheem, lur tee Behrni paleck Mahjâs,
ne tohp aismirsts, kas Şkohlâ bij mahzihts.

6) No Sessdeenas us Pussdeena lihds Mandagai us Puşs-

deenu tee Behrni teek atlaisti us Mahjahm, lai labbi

nomasgajahs un tihrus Kreklus (tihras Drahnas) un

maisi us to jaunu Neddeļu.

7) No Mahrtiņeem lihds lOtai Merz Deenai ikzettorta Ned-

delâ tee Behrni, kas Mahjâs pee saweem Wezzakeem un

Kohpejeem mahzahs, sanahk pee Skohlmeistera, lai tas

wiņņus pahrklausa, kahdi ir eeksch Mahzibas. Ja wiņņu

wairak buhtu kà 30; tad wiņņi dallahs diwâs Daļļâs, un

ta weena Daļļa nahk, tannî weena Deenâ un ka ohtra

Daļļa nahk, tai ohtrâ Deenâ. Par katru Behrnu, kas

ne nahk pee Pahrklausischanas, ikreis 10 Kappeeki Kap-

paŗanaudas par Strahpi teek maksāti Pagasta Lahde. Ja

pee schihs Pahrklausischanas, woi pee weena, woi pee

ohtra Behrna israhdahs; ka ta Mahjas-mahzischana ne
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weizahs. kaut Şkohlmeisters un Basnizas-Pehrminderis

gan şkubbinaja; tad tahds Behrns teek dohts Pagasta-
Şkohlâ, woi us şawu Wezzaku Maisi un.Usturru, ja tee

şpehj. woi arridsan ja tee ne spehj, us Pagasta-Maisi.
8) Nabbagu Lauschu Behrni un Bahriņi kas woi Mahjâs

tappe mahziti no Şaimneekeem woi Skohlâ us wiņņu

Maisi: teem tahdeem Behrneem lihds şawam I7tam

Saddam jākalpo un japaleek pee tahdeem Şaimneekeem

un Kohpejeem.

9) Mahzitajam un Basnizas-Pehrmindereem peederr ta

Waldischana par Pagasta-Skohlahm, un ja Muischneeks

grib; tad wiņam to augstāku Usluhkoschanu ne warr leegt
Ja ir wajadsigs, ka kahds zeetaks Behrns, kas Şkohl-
meistera woi mihligeem ne tehwischkeem, woi arridsan

wiņa bahrgakeem Wahrdeem ne klausa un ne behda par

Leetumu un zitahm tahdahm Pahrmahzischanahm, arridsan

zeetaki tohp pahrmahzihts un strahpehts; tad schahm

Pahrmahzischanahm tomehr ne buhs buht assahm, bet

arweenu tehwischkahm; un ja waijaga kult; tad tam ween

buhs notikt ar Behrnurihkstehm; bet plikkeht, ar Spehki
sist un kas scheem irr lihdsigs, tas Şkohlmeisteram naw

ļauts. Ja wissas tehwişchkigas Pahrmahzischanas ne ko

ne palihds; tad Mahzitais zaur Basnizas-Pehrminderu

Muischas-Waldneekam Siņņu par to dohd un wiņņa

Paligu usaizina. Ja schis to leedsahs doht, tad Mah-

zitais Basnizas Pohrstèerus ussauz par Paligu, un ko tee

pawehlehs, tas irr jadarra bes Prettirunnaşchanas.

10) No lOtas Merz-mehnescha Deenas lihds Mahrtiņeem

Skohlmeisters ikzettortâ Neddelâ pahrklauşa wişşus şawus

Pagasta-Behrnus, kur Basnizas-Pehrminderam waijaga

klaht buht, lai tas atkal Mahzitajam waijadsigu Siņņu

par to dohd.

li) Katram Behrnam buhs sawu ABC-un Lassischanas-Grah-
matu lids atnest usSlohlu. Nabbagu Behrneem Pagasta-

Lahde to şagahda tà kà arridsan wissas zittas pee Skohlas

waijadsigas Leetas un Şwezzes jeb Elji, jo Skallas de-

dsinaht irr aisleegts.

12) Pagasts gahda, ka wiņņa Behrni siltu Ehdeenu dabbu,

tà kà wiņņi Mahjâs irr eeraduşchi; un par to waijaga

ko norunaht arŞkohlmeiftaru, woi ar to, kas to Şkohlu turr.

13) Ja Muischas-Kungs gribb, ka to Skohlu buhs turreht

Muischâ, tad tas naw aisleegts ; bet wişs kas pee Skohlas

irr jadohd un jagahda, tas Pagastam peederr doht, un

tam arri peenahkahs tahs waijadsigas Ehkas usbuhweht
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un apkohpt ta kä arri to waijadsigu Malku peedsiht.

14) Skohlas Ehkai waijaga buht tahdai, kas Behrnu Weşşe-

libai ne skahde, kam arridsan irr Deewsgan leela pee--

klahjiga Ruhme pehz Behrnu-Skaischka, un kam labbas

Krahsnas, Lohgi ar Eņģehm, Beņķi un Galdi.

15) Pagasta-Wezzakeem un Basnizas-Pehrmindereem irr ja-

luhko us to, ka tas Skohlmeisters tohs Behrnus gohdigi

mahza, un teem arri Muischas-Waldineekam Siņņa par

to irr janoneşs. Schis wiņņu, kad to irr pelnijis, warr

raht un arri wiņņu strahpeht lihds 1 Rubbulim Sudraba

Naudas, un ja buhtu ittin waijadsigs wiņņu nomest no

sawa Ammata. Tomehr pirms wiņņu nomett, papreeksch

Basnizas-Pohrsteeru-Kungu Padohms irr jaisklau^a.

16) Skohlmeisteru, kamehr stahw şawâ Ammatâ, ne warr

strahpeht pee Meesas, nei arridsan wiņņu iszelt par

Rekruhschu, un tik ilgi wiņşch arridsan Galwas-naudu

ne maksa.

17) Ja Skohlas-Behrni ne nahk Şkohlâ un Skohlmeisters

Pagasta-Teesai ne kahdu Siņņune dohd, lai ta to Strahpes-
naudu peedsenn; tad wiņşch pats arri lihds paleek wai-

nigs un lihds ar to wainigu Saimneeku to paschu Strahpes--

naudu maksa.

18) Mahzitajeem peenahkahs labbi pakkaļ luhkoht, kà tee

Behrni tohp mahziti eeksch Mahjahm un eeksch Skohlahm.

Teem buhs diwireisi par Gaddu tahs Skohlas eeksch

saweem Draudseem pahrraudsiht un ittin lihdseni Skohlas
Konwentam usdoht, zeek Behrni irr mahzijuschees un

kà irr mahzijuschees.

19) Ikgaddus Pawaşşarâ, kad Skohlas-Laiks irr beidsees. tas

Skohlas-Konwentis teek turrehts no wisseem pee Draudses

peederrigeem Kungeem. Schim Konwentam peederr pa-

wehleht, kas Skohlahm warr buht par Labbu, to Strahpes»

naudu ismekleht un eeņemt un Basnizas-Wirşpohrsteera-

Kungam usdoht, ka eeksch Pagasta-Skohlahm ta Mahziba

irr isdewuşees, kahda Buhşchanâ tahs Skohlu-Ehkas irr,

kahdi tee Skohlmeisteri irr un kâ wiņņi dsihwo un zeek

Lohnes tee dabbu. Schee Raksti pee Kungu Sanahk-

schanas teek sarakstiti un Basnizas-Pohrsteer-Kundi un

Mahzitais sawus Wahrdus leek appakşchâ.

§. 517.

11. Draudses- jeb Kirsp e h l e s-S koh l a.

1) Eeksch katras Draudses, kam irr 2000 Wihrischku Dweh-

seles, weena Draudses- jeb Kirspehles-Skohla buhs buht.
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kas stahw appakşch Basnizas-Pohrsteeru-Kungu un Mah-

zitaja ihpaşchas Usluhkoschanas. Schee tik labbito Skohlas--

Kohpşchanu, kà to Şkohlas--Waldişchanu turr appakşch

şewim. Draudses, kam masaki kà 1000 Wihrischku Dweh-

şeles irr jaşabeedrojahs ar zittahm Draudsehm, tà kà tas

warr buht pehz wiņņu Lauschu Şkaişchka un pehz wiņņu

Tuwuma.

2) Şchinms Draudses-Şkohlâ arweenu un wişsmasaki 12

jauni Ļaudis teek mahziti par ko tee pee Draudses pee-

derrigi Pagasti maksa, bet ja kahda Draudse Wehl wairak

Behrnus grihb doht şchinnî Şkohlâ un par to ko norunna

ar teem, pee kuŗŗeem ta Skohlas-Waldischana irr, tad

tas ne irr aisleegts. Teem şchinnî Skohlâ usņemmameem

Behrneem, zik ween warr buht, waijaga buht 14 lihds
17 Gaddus wezzeem un wiņņu Vezzakeem waijaga buht

tahdeem Bcmdim, kas paschi sawus Behrnus warr un

gribb usturreht. Bet ja schis masais Pulziņsch no 12

Behrneem ne atrastohs, kas no saweem Wezzakeem 'ar

labbu Prahtu teek dohti Şkohlâ; tad Şkohlas-Konwentis

israuga tohs, kas Wehl truhkst, no teem Behrneem, kas

eeksch Pagasta-Skohlas zaur weeglu Galwu un Wehl

wairak zaur Mudribuun labbu Tikkumu irr rahdijuschees

tee labbakipahr teemzitteem. Pawissam irr peeņemmami

tahdi Bahriņi, kas irraid jo turrigi un tahdu Wezzaku

un Kohpeju Behrni, kas ļohti kahro, ka wiņņu Behrni

gudrāki tiktu mahziti. Tahdus Behrnus saweem Wez-

zakeem un Kohpejeem arri ne buhs noņemt, kamehr wiņņi

Wehl naw peeauguschi un kamehr wiņņu Wezzaki un

Kohpeji paschi tone gribb.

3) Tahdi Pagasta-launekļi, ko Pagasts par şawu Naudu

turreja pee gudrākas Mahzişchanas Draudses-Skohlâ;

tee ne warr atŗautees jeb leegtees şawam Pagastam

seschus Gaddus kalpoht par peeklahjigu Lohni woi kahdâ

Skrihwera- woi Şkohlmeistera-Ammatâ. Ja Muischa

Mahzischanu un Usturu Draudsès-Şkohlâ maksājusi par

wiņņeem; tad teem buhs tàpatt Muischai seschus Gaddus

kalpoht par peeklahjigu Lohni.

4) Ja Wezzaki sawus Behrnus gribb suhtiht us Mahzibu

zittas Draudses Şkohlâ lihds wiņņu 17tam Gaddam; tad

tas naw aisleegts, ja ween şchi Şkohla irr tai paşchâ

Draudschu-Teesas Apriņķi.

5) Şchinnî Şkohlâ-Behrneem buhs mahzitees: rakstiht, reh-

ķeneht, şwehtu Dseeşmu-Meldijas dseedaht, Katekismus

jeb Tizzibas Mahzibas Ģudribu saprast, un arri pee»

49
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ņemt wişşu zittu labbu Mahzibu. zaur ko wişşa leeka un

Mahņu Tizziba suhd pee Ļaudim, un kas mahza isşar-

gatees no Breeşmahm, un kas Padohmu dohd ka şawas

Kahrtas Darbus buhs strahdaht ar Prahtu un Apdohmu

0) Draudses Şkohlas-Behrni, tàpatt kà tee eekşch Pagasta-

Skohlahm eet Şkohlâ no Mahrtiņeem lihs lOtai Merz-

Mehnescha Deenai. Kas şawus Behrnus aisturr no

Skohlas, teem par katru Deenu 10 Kappara-Kappeekus

Strahpes Naudas jāmaksā eeksch Pagasta-Lahdes. Skohl-

meisters tohs, kas samus Behrnus ne stellēja Şkohlâ,

usdohd, Mahzitajam un Basnizas-Pohrsteereem, un schee

to Strahpesnaudu peedsen zaur Muischas-Kungu, un kur

irr roaijadsigs, zaur Draudschu-Teesu,

7) Pee <seem pee Draudses peederredameem Kungeem un

pee Mahzitaja stahw to isdohmaht, us kahdu Wihsi schahs

Draudses-Skohlas wisslabbaki warr eetaisht un apkohpt.

8) Ja kahds Draudses-Skohlas-Behrns kahdu weeglu

Meesas-Strahpi irr pelnijis, tad wiņņam to ne warr

doht bes Mahzitaja Siņņas; zeetakas Strahpes ne warr

nospreest bes Basnizas-Pohrsteeru Ļauschanas.

9) Augsta Basnizas-Teeşa preekşchrakstihs, kà Skohlmeisteram

buhs tohs Behrnus mahziht un no kahdahmGrahmatahm.

Ta arri gahdahs, ka tahdas Skohlas-Grahmatas ne kad

ne peetruhkst.

10) Tahs Isdohschanas par Skohlas-Grahmatahm par wai-

jadsigahm rakstamahm Leetahm un par Skohlas-Rihkeem

tà kà arridsan par Elji woi Swezzehm teek ņemtas no

tahs Pagasta-Lahdes, pee kuŗŗas tee Behrni peeder.

It) Tee jauniĻaudis, kas taisahspirmureisi pee-eet pee Deewa

Galda, irr mahzami Mahzitaja Muischâ, lai ne aisņemm

to Ruhmi teem ihsteem Skohlas-Behrneem. Kur naw

tahda Istaba, tur Basnizas-Draudse to apgahda.

12) Draudses-Skohlas-Skohlmeisteri teek eezelti no wişşeem

weenas Draudses Kungeem un no Mahzitaja, tai Draudses-

Kungu Sanahkşchanâ jeb Konwentê. Draudsei peenahkahs

to eezeltu Skohlmeisteri uu wiņņa Mantu peewest kad

atnahk; bet ne nowest, kad atstahjahs. Kurr warr notikt

un Basnizas Dseedatais ir_r derrigs us to, tur wiņņu

arridsan warr eezelt par Draudses-Skohlmeisteri.

13) Eeksch tahdahm Draudsehm, kur Wehl naw gahdahts par

Skohlmeistera Pahrtikşchanu kà waijadsigs, tur Kungu

Konwentam jadohd tahs waijadsigas Pawehleşchanas

par to, un bes tam Wehl Draudsei irr jagahda, ka

par to Skohlasturreschanas Laiku Skohlmeisters weenu
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Meiti dabbu, kas palihds to Ehdeenu iswahriht n. t. j. p.

Tàpatt arri Pagasta-Teesa jaluhko us to, ka Skohlmeisters.

wişşu to dabbu, kas wmņam nahkahs.

14) Kad daschkahrt Lohnes un Labbibas Weetâ Skohlmei-

steram kahds Semmes-Gabbals teek eedohts, tad wiņņam

arridsan jaturrahs pehz teem Preeschraksteem, kas schinms

Likkumôs Saimneekeem un Rentineekeem ir dohti.

15) Draudses-Şkohlmeistereem peenahkahs Basnizas-Pohr-

steereem paklausiht un Mahzitaja Padohmu pasemmigi

pretti ņemt, kad wiņşch tohs mahza kä tohs Behrnus buhs

mahziht uu maldiht: jo eeksch wişşahm Skohlas-Leetahm

tas Skohlmeisters irr padohts appaksch sawa Mahzitaja.

16) Draudses-Skohlmeisters ne drihkst şawus Skohlas-Behrnus
likt pee Mahjas-Darbeem, neds tohs likt strahdaht preeksch

şewis.

17) Kad to Skohlas-Behrnu ittin dauds irr, tad Skohlmei--

stereem irr ļauts, sew eeksch Mahzischanas likt palihdseht

no sawahm Gaspaschahm woi no zitteem, ja ween Mah-

zitais irr ar Meeru ar to.

18) Trihs Deenas pehz katra Skohlas Mehnescha Beiguma

Skohlmeisteram buhs Mahzitajam usdoht eeksch Raksteem:

zeek Behrni gahjuşchi Şkohlâ un ne palikkuschi nohst;

woi tee kas bija Şkohlâ trr peeauguschi eeksch Apdohma,

Gudribas un gohdigas dsihwoşchanas.

19) Draudses Skohlmeisters kas sawu Ammatu palaisch, un

par ko woi Mahzitais woi zitti Ļaudis suhds, papreeksch

irr japahrmahza ar Wahrdeem no Basnizas-Pohrsteereem
un no Mahzitaja, woi arridsan tuhdalin mehreena Naudas

strahpe tam jausleek, kas tomehr ne warr buht leelaka

pahr 5 Sudraba Rubbuļee.n. — Ittin nederrigi, bleh-

digi nepaklausigi Skohlmeisteri irr janozeļļ no sawa Am--

mata lihds tam Laikam, kur Konwentis wiņņus nomett.

20) Mahzitajam peenahkahs Draudses-Skohlas-Labbumu mek--

leht un tapehz dauds tur klaht buht, kad Skohlmeisters

mahza; wiņņam pascham arri buhs ikneddelâs 4tras

Stundas Draudses-Skohlas Behrnus mahziht; lai Skohl-

meisters zaur to atkal mahzahs no wiņņa. To Siņņu

ka eeksch Draudses-Skohlas un kà eeksch Pagasta-Skohlahm

klahjahs ar Mahzibu un Mahzischanu, un kas Wehl pee

wiņņahm irr waijadsigs un japeemin, to wişşu Mahzitais

ikgaddus isteiz Skohlas-Konwentam, kas wisu pawehl kas

irr waijadsigs, un tad atkal plaschaku Siņņu par wişşu

Skohlu Buhschanu aislaisch us augstāku Basnizas Wirşs-

Dohrsteeru.

4*
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21) Schee augstāki Basnizas Wirşs-Pohrsteeri atkal no sawas

Pusses ne atŗauşees, Prawesteem usdoht: lai tee, ja irr

waijadsigs, tahs Skohlas pahrrauga. Us tahdu Pahr-

raudsischana Schķuhtssirgi teek israkstiti no augstākas Bas-

nizas-Pohrsteera Teesas, un kur ittin buhtu waijadsigs»

tur arridsan augstāki Basnizas Wirss°Pohrsteeri paschi

brauks apkahrt un to sagahdahs un pawehlehs, kas stahw

eeksch wiņņa Warras. An kur wiņņi ween no sewis ne

ka ne warr darriht un tomehr irr pahrleezinati, ka Wehl

ko wairak waijadsetu nospreest Skohlahm par Labbu, tur

wiņņi Widsemmes Leelkungu-Landagai woi arridsan
Kreiskonwentam Siņņu par to dohs, tà kà tas no Leel--

kungeem irr norunahts tai Landagâ, kas 1818tâ Gaddâ

tappe turreta.

E. Par to Daļļu. kas Semneekeem irr japeeleek

pee mahzitaja- un Skohlmeistera-Teesas

un par to, kas Pagastam kohpâ irr jabuhwe.

§. 518.

Us tahdahm Mahzitaja-Muischahm, kam paschahm Sem-

neeku naw, Draudsei, tà kà lids schim, irr jadohd tee Darbineeki ;

un kur tà bija eerasts, tur arridsan us preekschu tahs Waļļineekn

Deenas irr jaatklausa. Bet Waļļineeki jeb Pirtneeki irr ween

tee, kas nei ar Muischu nei ar Saimneekeem kahdu nosazzitu

Kalposchanu irr saderrejuschi un tihri ween dsihwo us sawu

Rohku. Pee wiņņeem tadehl naw peeskaitami Pusskalpi, Kalpi
kas pee Saimneekeem kalpo un wiņņu Seewas.

Ka tad nu arri taptu nogreestas wissas Strihdibas un

wissa Nesinnaschana, kas schurp un turp eeksch Draudsehm lihds

schim bija par to Teesu, un par zittahm kahdahm Dohschanahm,
kas Mahzitajeem un Skohlmeistereem nahkahs no Draudses jeb

Ķirspehles un no katra sawas Draudses-Pagasta: tad taggad
teek nosazzihts:

Ka Draudses- jeb Kirspehles-Kungeem buhs sanahkt un

pehz Taisnibas islihdsinaht un nosazziht to Teesu, kas Mahzi-

tajam un Skohlmeisteram nahkahs. Tas Protokollis kas tohp

usņemts par to un kur appakşchâ arri Mahzitajam jaleek şaws

Wahrds, augstai Basnizas-Pohrsteera-Teesai teek aissuhtihts.

Kad schi eeksch teem nosuhtiteem Protokolleem atrohd, ka woi

par to Labbibu woi par zittahm Teeşà dohdamahm Leetahm,

kahda Strihdiba un Starpiba irr starp Muischneekeem un

Mahzitaju woi Skohlmeisteru, tad schi to ismekle; un kur kas

buhtu notizis nepareisi un ne pehz Kahrtas, tur ta to nozeļļ,

un to Teesu kas pateesi irr jadohd darbojahs isprast, pehz Gen-
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neral-Gubbernementes Pawehleşchanas no 19ta Apriļļa 1768tâ

Gaddâ, un pehz şchihs Pawehleşchanas Apstiprinahşchanas kas

irr notikkuşi zaur Kreewu-Walsts lustiz-teeşu, 1769tâ Gaddâ,

12tà Dezemberâ.

Pagasteem paşcheem irr ļauts to us tahdu Wihsi, ün pehz

Waldischanas-Likkumeem noşazzitu Mahzitaja un Skohlmeistera--

Teesu eevalliht şawâ starpā, kà paşcheem patihkams; bet Pagastu-

Teeşahm arweenu jaluhko us to, ka lihds ar tahm zittahm No-

dohşchanahm pee Magaşihnes, arridsan şchi Teeşa, tà kà irr

eedallita ar katru, teek saņemta un tà kà lihos şchim Wehl preekşch

Seemasşwehtkeem Mahzitajam un Şkohlmeisteram teek nodohta.

Kur Mahzitajam un Şkohlmeisteram arridsan no Mui-

schahm ikgaddus Labbiba nahkahs, tur ar to paleek pa wezzam

Krohdsineeki, Melderi un zitti kahdi Ļaudis, kas dsihwo

us Muischas-Semmi, ikgaddus Labbibas-Weetâ Mahzitajam

maksa 23 Kappeekus Kapparuaudas par sewi un saweem Behr-

neem un ne atklausa ne kahdas Waļļineeka- woi zittas Deenas-

Par to, kas Mahzitajeem par katru wiņņu Ammatu-

Darbu Wehl nahkahs no Semneekeem, tee ne mas ne pahrkah-

pejami Preekschraksti irr atrohdami tai Genneral-Gubbernementes

Pawehleşchanà no 18tâ Dezemberâ 1764tâ Gaddà. Tai Eewe-

şchanas Kommişşihjei irr jadsenahs us to, ka bes Kaweschanas

teek isdabbuhts un isprasts, kas Mahzitajeem un Skohlmei-

stereem nahkahs kà wiņņa Teeşa.

§. 519.

Par to, kas Semneekeem jabuhwe un jaapkohpj pee Bas°

nizas, pee Mahzitaja-Muischahm, pee Dseedataju-Draudses-

Skohlas- un Kohrteļu-Nammeem, pee Kasernehm un pee Pa-

stunammeem, şchè tà teek likts: Pee Pastunammu Buh-

weşchanas un Apkohpschanas Semneekeemir jadohd un japeewedd

us Buhweşchanas Weetu wişşas Leetas jamakşa wişşa Nauda

m arri jadohd tee Strahdneeki. Kas pee Pastu-Stazzijes teek

peelikts no Muischahm; tas tà paleek kà us Landagu 1802trâ

Ģaddâirrnosazzihts un arri uspreekschu tiks peelikts noMuischahm.

To zittu Buhweschanu pehz teek nospreests:

1) Ka wissas tahs preekşch Buhweşchanas waijadsigas Leetas,

tà kà Baļķi, Dehles, Kahrtis, Lattes, Keeģeli, Dantiņi

un Kaļķi us tahm Muischahm teek eedallitaspehz Semmes-

Arkleem un teek dohtas no Muischneekeem, bes ka Sem-

neekeem kas irr jaatlihdsina par to, kaut arridsan Mui-

schai paschai tahdas Leetas ne buhtu. Turpretti Pa-

gastarn peenahkahs, schahs Leetas, un arridsan tohs

lauschamus Akmiņus peewest bes ne kahdas Atlihdsina-
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şchanas. Schi peetoefchcmc» arri pehz Semmes-Arkleem

teek eedallita. Pagastam arri jadohd tee waijadsigi Salmi.

2) Ko tee pee Buhweşchanas waijadsigi Ammatneeki, Mahlderi,

Pohdneeki, Kalleji u t. j. p. maksa, prohti wiņņu Ustur--

reschana un Lohne, ,tà kà arridsan ko Pehrwe, Dşahşe,

Gipte, Krahsuupohdi, Nagli u. t. j. p. maksa, tas wişs
us Vussi teek eedallihts un isrehkenehts us Arkleem un

us Pussi atkal us Galwahm. Kas isnahk us teem Arkleem

tas teek maksahts no Muischas un kas isnahk us Galwahm
tas teek maksahts no Pagasta.

3) Tee pee tahdahm Buhweschanahm dohdami Strahdneeki
teek eedalliti us Galwahm un dohti no Pagasta bes ne°-

kahdas Atlihdsinaschanas.

4) Kur Basnizas, kam paschahm Nauda un Manta irr, no

jauna irr jabuhwe, tur wiss, kas irr japehrk un jamaksa
teek ismaksahts no schahs Basnizas-Naudas, un tad ween»

kad ar to ne isteek, tas, kas Wehl truhkst teek peelikts no

Muischahm un Pagasteem, pehz tahm nupatt peemin--

netahm Nosazzischanahm un Eedallischanahm.

Kā jau no § 516. 1. punkta redzams galvenā noteikšana

par skolotāja iecelšanu piekrīt r
Muižas kungam", t. ir

muižniekam, mācītājs atstāts vienkārša padomdevēja lomā—■

„savu padomu arī klāt devis". Tāds stāvoklis K. Zontagam

un vispāri garīdzniecībai bija neērts un viņu līdzšinējo

iespaidu skolu lietās pamazināja, jo līdz šim faktiskais

skolotāja pieņēmējs, eksaminētājs v. t. t. bija draudzes

mācītājs. Muižnieku noteicošo iespaidu pastiprināja ari

4., 9., 13., 15. pp., pie kam skolotāja atlaišana no amata (p. 15)

piekrīt vienīgi muižnieku kungiem, te likums pat mācītāja

„padomu" neprasa. Visas nastas, kā pie skolu celšanas,

tā uzturēšanas uzliktas zemniekiem (i2., 13. pp), muižnieki

ar šo likumu sevi pasargājuši par katra izdevuma pagasta

skolām.

Mazliet citādi noteikumi doti par draudzes skolām. Te

7. p. jau mācītāju nostāda līdzās „кш *cm", kam jāspriež

„uz kādu vīzi šīs draudzes skolas vi jbāki var ietaisīt un

apkopt". 12. p. nosaka, ka draudzes
«.

olas skolmeisteri iece

konvents, kuŗa loceklis ir arī draudzes mācītājs. 15. p. no-

saka, ka „iekš visām skolas lietām tas skolmeisters ir

padots apakš sava mācītāja". Par draudzes skolu uzturēšanu
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1819. gada likumā nav skaidru (р. р. 13. 14.) noteikumu.

518. § gan nosaka, kādas zemniekiem var uzlikt nastas

mācītāja un skolmeistera (skolas) uzturēšanai. Te gan teikts,
ka „kur mācītājam un skolmeisteram arīdzan no muižām

labība ikgadus nākas, tur ar to paliek pa vecam". 519. §

nosaka, kam un kādā sadalījumā jābūvē draudzes skolu

ēkas.

Ģen.-sup. K. Zontags, kas labi pārzināja līdzšinējo
skolu stāvokli, kas zināja arī, cik muižnieki skolu izdevumos

skopi, paredzēja, ka jaunais likums nedos tādus panākumus,
kādus viņš un citi skolu draugi gaidīja. K. Zontags nebija

apmierināts arī ar garīdzniecībai dotām «padomdevēja tiesī-

bām" pagasta skolu lietās. Sakarā ar visu to ģen.-sup.
K. Zontags jau pirms likuma projekta apstiprināšanas
iesniedza muižniecībai savas piezīmes pie tiem punktiem,

kas garīdzniecībai nebija pieņemami 1). Vispirms K. Zon-

tags nav apmierināts ar to, ka skolotāju sagatavošana

(semināri) likuma projektā nemaz nav paredzēta. Otrkārt

garīdznieku tiesības skolu pārvaldīšanā ievērojami sašauri-

nātas. Turpretim darba pienākumi uzlikti lieli ; draudzes

skolās mācītājam jāpasniedz pat 4 stundas nedēļā, kas daž-

kārt var būt ļoti apgrūtinoši. Skolu pārvalde vispāri esot

laicīgo cilvēku rokās. Līdz šim garīdzniecībai bijusi gal-

venā noteikšana. Virskonsistorija! atstāta tiesība tikai iz-

raudzīt skolas grāmatas un mācības metodes. K. Zontags

tāpēc lika priekšā skolu lietu tuvākai noskaidrošanai un

izlemšanai nodibināt īpašu komisiju no trim locekļiem:

muižniecības, valdības un konsistorijas pārstāvjiem. Muiž-

niecība gandrīz visus ģen.-sup. K. Zontāga iebildumus un

priekšlikumus noraidīja un nodeva ķeizara apstiprināšanai

landtāgā pieņemtos skolu likuma pantus, kādi viņi tad arī

tapa sankcionēti.

K. Zontags, kā zināms, bija vīrs, kas reiz kadu darbu

>) Votum Separatum des Generalsuperintendenten Sontags in der

Konferenz von 14. u. 15. Januar 1819., — in den Jahres-Akten 1819

des Ritterschafts Archivs (ad. № 11.).
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uzsācis, neapstājās pie šķēršļiem, kā ari šinī gadījumā

nepadevās muižniecības noteiktai pretestībai viņa skolu

iekārtas projektiem. lespaidīgi muižnieki K. Zontagam

izrādījuši pat atklātu naidu.

20. janvārī 1820. gadā virskonsistorija ar grāfa A.

Mellina1
) un K. Zontāga parakstiem iesniedza sūdzību

tautas apgaismošanas ministrim. Šai iesniegumā K. Zon-

tags sūdzas, ka muižniecība ar jauno likumu patvaļīgi

atcēlusi un pārgrozījusi agrākās baznīcas iestāžu tiesības,

aizskārusi arī mācītāju un baznīcas kalpotāju ienākumus

(Kirchendiener-Einkünfte). Skolu jautājumos Zontags sūdzas

par mācītāju tiesību samazināšanu, kas arī esot pret līdz

šim nodibināto kārtību v. t. t. Šinī ziņā atkārtojās tās pašas

prasības, kādas jau K. Zontags uzstādīja 1819. g. likuma

izstrādāšanas komisijai. Viskonsistorijas sūdzība, ar ko

iepazinies arī ķeizars, nosūtīta caur ģenerālgubernatoru

„likuma ievešanas komisijai" (Kommission zur Einführung
der neuen Bauerverordnung), jo šai komisijai, sakarā ar

1819. g. likuma 623. pantu, bija „tā vaļa zināt par Vid-

zemes skolu-valdlšanu un līdzgādāt piē tās caur tādu labāku

skolu uzkopšanu, kas jauniem ļaudīm no zemākas kārtas palī-

dzēs pie lielākas gudrības. Viņai par to ir jāapdomājas un jāsa-

runājas ar to ministem, kas ļaužu mācīšanu par visu Krievu

valsti sagādā un valda, un kur ir vajadzīgs, tur viņa ķeizari-

skai godībai vienu dokladu, jeb pazemīgu ziņu par to ceļ

priekšā". Tā tad „ievešanas komisijai" tiešām bija ievēroja-

mas pilnvaras un viņai arī nācās virskonsistorijas sūdzību

apspriest 2). Tā ka šīs komisijas sastāvs bija pilnīgi muiž-

nieku iespaidā un garīdzniecībai te nebija pat neviena

pārstāvja, tad K. Zontagam gan bija maza cerība panākt savu

>) Grafs Mellins— Viskonsistorijas priekšsēdētājs no muižniekiem;

liberāls vīrs.

2) .levešanas komisijas" sastāvs bija šāds: Priekšsēdētājs -

Vidzemes gubernators, rezidējošais landrāts, viens Vidzemes kamerai-

tiesas loceklis, trīs Vidzemes muižniecības pārstāvji un viens Rīgas

pilsētas .rāts' kungs, kas līdz ar to skaitījās par visu Vidzemes pilsētu

pārstāvi (Skat. 1819. g. likuma 603. р.).
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prasību ievērošanu. levešanas komisija virskonsistorijas
sūdzības lietā pieprasīja landrātu kolēģijas atsauksmi. 1

) Šis

jaunais K. Zontāga „
uzbrukums" muižniecībai, cik zināms,

stipri sakaitinājis varenos muižnieku vadoņus. Reinholds

Johanns Ludvigs von Samsons, tas pats, kas lielā mērā

sekmēja 1819. g. likuma izstrādāšanu un pieņemšanu, sarak-

stīja jūtami „bargu" rakstu pret K. Zontāga sūdzību2
).

Samsons nostājās vairāk uz formāla stāvokļa, — ka tagad,

kad likums jau spēkā, esot par vēlu nākt ar tādiem iebil-

dumiem, kādus ceļot virskonsistorija. Savā laikā muižnie-

cības ievēlētā komisija apspriedusi virskonsistorijas iesnie-

gumu skolu lietās un, cik tas bijis iespējams, pie likuma

projekta izstrādāšanas arī ievērojusi. Ja viss neesot pie-

ņemts, kā virskonsistorija vēlējusies, tad tas taču nevarot

dot iemeslu likumu tagad apšaubīt („Dass indess jene

Kommission, die überall ihren eigenen Lieberzeugungen zu

folgen gehabt, nicht alles, was in den suppeddirten Materialen

enthalten war, buchstäblich in den Entwurf aufgenommen

habe, könne weder die ungestüme Klage des Oberkonsisto-

riums begründen, noch den Wert ihrer Arbeit oder die

Gültigkeit Kaiserlicher Bestätigung zweifelhaft machen."

Te nu gan mums jāpiezīmē, ka K. Zontāga prasības
skolu lietas nevis „burtiski", bet pēc būtības nebija ievēro-

tas. Skolotāju sagatavošanas iestādes pavisam likuma

projektā nefigurēja, muižnieku vara par pagasta skolām

bija absoluta, zemniekiem, kas faktiski nabadzības dēļ ne-

spēja skolas ierīkot, uzlikta visa materiālā gādība v. t. t.

K. Zontags, saprotams, zināja, ka tādos apstākļos jaunais

skolu likums nedos to, ko no viņa skolu draugi gaidīja.

Te tiešām sadūrās divu tā laika valdošo un vadošo šķiru

pārstāvji: K. Zontags un R. Samsons, abi enerģiski un

savā vietā gudri viri. K. Zontags aizstāvēja baznīcas un

ar viņu līdz tam saistītas skolu lietas, bet R. Samsons

>) Par šo sūdzību un landrātu kolēģijas lēmumiem tuvākas ziņas

atrodamas Akte des Adelskonvents vom Dezember 1820 Fol 217, 218,
219 und Rezess des Adelskonvents vom 16. 1820. Deliberandum 5.

2) Skat, ari lobten .Agrargesetzgebung Livlands . .." I. B. S. 392.
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tikpat noteikti — muižniecības materiālās intereses. Mēs

turpmāk redzēsim, kā Zontāga uzsākto cīnu turpināja citi

garīdzniecības pārstāvji un tad arī būs skaidri redzams, kas

bija skolu veicinātāji un no kā spiestin vajadzēja izspiest
kādu labvēlīgu rīkojumu skolu labā.

Atzīmējams vēl tas, ka Samsons savos paskaidrojumos

par Zontāga sūdzību iepina pat nomanāmus draudus: „Aus

diesem allen gehe hervor, dass das votum consultativum,

welches das Oberkonsistorium zu besitzen und geltend zu

machen trachte, in der Tat eingezogen worden sei, mit-

zuentscheiden sei das Oberkonsistorium weder nach der

Verfassung berechtigt, noch durch Kaiserlichen Befehl zum

Behuf dieser speziellen Verhandlung insbesondere ermächtigt
worden. Und wenn nun nach dem die Allerhöchste Bestä-

tigung erfolgt sei, dass Oberkonsistorium seine Besorgnisse

und Kritiken zur Sprache bringe, so hoffe der Adelskonvent,
dass es zu seiner Zeit und gehörigen Ortes an der Zurecht-

stellung des widergesetzlichen Verfahrens nicht mangeln

werde." Samsons, saprotams, aizrāda arī uz to, ka muiž-

niecība jau tā nesusi lielus upurus zemnieku izglītības labā

un skolotāju semināru uzturēšanu pašlaik nevarot no viņiem

prasīt. Semināru dibināšana tāpēc „bleibe daher billig der

Zeit überlassen, welche auch hier das vermitteln und aus-

gleichen wird, was für den ersten Anfang widerstrebend

und missfällig sich darstellt. Und nirgends ist die Verord-

nung übrigens der Gründung von Seminaren entgegen;

im Gegentheil erkennt sie willig das Gute, bemüht, dass

das Beste sich ungehindert aus dem Besseren entwickele."

Visumā Samsona paskaidrojumi diezgan asā veidā

noraida К. Zontāga formulēto sūdzību. Samsona sastādītie

paskaidrojumi, kurus pēc tam muižnieku komiteja iesnie-

dza «ievešanas komisijai", atraduši pilnīgu piekrišanu 1),

„fand die volle Billigung der Kornission zur Einführung der

neuen Bauerverordnung und wurde dem Gutachten u. s.w.",

kas gan citādi arī nebija sagaidāms, jo „
ievešanas

l) Skat. — Tobien .Agrargesetzgebung" В. I. S. 395.
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komisijas" sastāvs taču nebūtu gājis pret muižnieku intere-

sēm. 1 ). Bet, kā Tobiens saka, dziļi apvainotā muižniecība

ar to vien nav apmierinājusies, bet iesniegusi arī sūdzību

tautas apgaismošanas ministrim, lai tas. viņai, virskonsisto-

rijas sūdzības lietā, izgādātu pienācīgu gandarījumu, t. ir,

citiem vārdiem, kautkā nosodītu virskonsistorijas resp. К.

Zontāga rīcību. Tautas apgaismošanas ministrs tomēr izvai-

rījies no jautājuma izšķiršanas, bet atbildējis, ka virskon-

sistorijas sūdzība neattiecoties vienīgi uz tādām lietām, kas

zīmējas uz bruņniecību, bet aizķerot arī garīdzniecības un

zemnieku kārtas intereses. Ar to tad arī izbeidzās ievēro-

jamais «skolu karš" starp virskonsistoriju un muižniecību.

Virskonsistorija un Zontags nebija apmierināti ar sasniegto,

bet muižniecība dižojās, ka Vidzemes 1819. likumos ir

visplašākie noteikumi par skolām, turpretim Igaunijas un

Kurzemes brīvlaišanas likumos tādu neesot. Tas taisnība,

bet K. Zontagam arī taisnība, ka Vidzemes skolu likumi

nevarēja likt drošus pamatus tautskolu noorganizēšanai.
Tomēr nenoliedzams, ka ja šie likumi arī deva maz jaunus

ierosinājumus, taču viņi oficiāli nostiprināja pagastu un drau-

džu skolu posteņus. Uz šo likumu pamata varēja skolu draugi

cīnīties tāļāk, un tas arī notika. Dr. K. Zontāga pūliņi un

cīņas nebija veltīgas. Mēs domājam, ka ja K. Zontags
būtu klusu cietis, 1819. gada aktā droši vien nebūtu vairāk

par skolām pieminēts, kā Igaunijas un Kurzemes 1816—1817. g.

likumos tas .darīts.

Ar 1819.gada likumu agrākās, pilnīgi nenoteiktā stāvoklī

bijušās, ķirspēles skolas likumīgi pārvērtās par draudzes

skolām, kas, kā mums zināms, Vidzemē ilgus gadus visai

sekmīgi darbojās. Mēs Skolu vēstures 11. grāmatā aplūko-

jām, cik noteikti Kurzemes muižniecība pretojās draudzes

skolu ierīkošanai, kad to prasīja pat valdības orgāni. Ķir-

spēles skolas, kā agrāk redzējām, Vidzemē dažkārt pastāvē-

ja tikai vārda pēc, un šo skolu skolmeisteri mācīja I—2

') Skat. .Gutachten der Einführungskomission in der Akte des

Adelskonvents vom December 1820. Vol. 221.
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skolēnus. Līdz 1819. gada likumam jau pastāvēja guber-

ņas valdes rīkojums par draudzes (Parochial) skolu dibinā-

šanu, bet tanī bija teikts, ka šīs skolas dibināmas «labprā-

tīgi muižniekiem un zemniekiem vienojoties" par šo skolu

uzturēšanu. Un mēs zinām, ka šur tur gan draudzes sko-

las nodibināja, bet pēc tam slēdza (Āraižos v. ct.), jo izrā-

dījās, ka nav šīm skolām uzturētāju. Tagad 1819. gada likums,

kauču arī nepilnīgi, draudzes skolu uzturēšanu noteica. Bet

arī tad šīs skolas nodibinājās tikai palēnām, pamazām-

Cēsu apriņķī draudzes skolas nodibinātas, resp, ķirspēles
skolas pārvērstas draudzes skolās sekojošos gados : Lazdonā,

Raunā, Vec-Piebalgā 1806. gadā, Lubānā —1807., Drustos,

Cesvainē 1810., Skujienē—lBl3.. Dzērbenē—lBl7., Cēsīs—

1822., Āraižos—lB23. ("pēc tam kad 1806. g. pirmnodibināto
1808. g. slēdza), Ērgļos—lB26., Bērzaunā—lB29., Jaun-

piebalgā—lB3l., Ļaudonā—lB37., Liepkalnā— 1839., Ves-

tienā—lB39., Vietalvā—lB4o., Kalsnavā—lB44., Liezeri—

1849. g.
1

). Tā ka zemnieku brīvlaišanu, saskaņā ar 1819.

gada likuma 599 §, «gluži vajadzēja pabeigt" 1832. gadā,
tad gan varētu gaidīt, ka visās Vidzemes draudzēs līdzi

tam būs izvesti dzīvē arī skolu likumi un katrai draudzei

būtu sava draudzes skola. Tas, kā redzams, nav noticis un

pat vēl līdz 1849. gadam Rīgas apriņķa—9, Valmieras—2,

Valkas —9 un Cēsu—2 draudzēm nav savas draudzes skolas.

Ja, tā gāja ar draudzes skolām, tad ko gan nopietnu varēja

gaidīt no pagastu skolām.

Bet neņemsim pārāk drūmas krasas, — 1819. g. skolu

likums taču savu daļu svētības arī atnesa.

Drīzumā pēc 1819. gada likuma norisinājās cīņa par

skolotāju semināru ierīkošanu. Ka skolu cik necik kārtīga

gaita neveiksies pirms nebūs pietiekoši sagatavoti skolotāji,
tas visiem skolu draugiem arī tanī laikā bija skaidra lieta.

Turpretim Baltijas muižniecība, kam nerūpēja latviešu izglī-
tības lietas, šim jautājumam pagāja garām labākā gadījumā

!) Šis ziņas ņemtas no kāda skolu pārskata, ko sastādījis Cēsu

apriņķa skolu garīgais pārlūks, mācītājs Keuslers.
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vienaldzīgi. Kā domāja par skolotāju sagatavošanu skolu

draugi, tam par apliecinājumu še varam atzīmēt Kurzemes

skolu direktora Braunšveiga spriedumu. Viņš saka : pirms

ierīko zemnieku skolas, vajaga parūpēties par. vajadzīgā
skaitā pareizi sagatavotu skolotāju iegūšanu. Tas ir uzde-

vums bez kura nemaz nevar ķerties pie skolu dibināšanas,

t. ir, ja negrib jau pašā sākumā visu lietu novērst uz

nepareiza ceļa. Gandrīz viss te atkarājas no pirmās rīcības,

ar kuŗu vai nu iegūs nepieciešamu uzticību tautā, vai arī

lietu uz gadiem samaitās. Tā cilvēku šķira (diejenige Klasse

von Menschen), kura tik vieglprātīgi, bieži citam darbam

trūkstot, vai kad «labāka" darba neatrodot, par zemnieku

skolotājiem uzmetas un tiek pieņemta, — ir dažkārt pavisam

nederīgi ļaudis (untaugliche Subjekte). Tie vācieši, kuri»

kā to mēdz teikt, par zemniekiem palikuši (verbauert sind),

patiesībā pusvācieši (Halbdeutsche), pašiedomīgi, ka viņi
stāv augstāku par latviešiem, ir nemākuļi un morāliski zemi

cilvēki, kas reti kad prot pareizi latviski lasīt un rakstīt, —

no tiem nevar cerēt iztaisīt labus latviešu skolotājus. .

To pašu, redzams, saprata jau 1807. gadā Tērbatas univer-

sitātes skolu komisija2), kad viņa ar īpašu cirkulāru guberņas
skolu direktoriem uzdeva ķerties pie skolotāju semināru

dibināšanas priekšdarbiem. Semināru nepieciešamību uni-

versitātes komisija pamatoja ar to, ka nav skolotāju

projektētām draudzes skolām. Šis cirkulārs diezgan sīki

nosaka skolotāju semināru noorganizēšanas plānu un guberņas
skolu direktoriem uzdod tūdaļ rūpēties par noderīgu telpu
uzmeklēšanu3

). Telpām jābūt uz laukiem un seminārā jāuz-
ņem 50—60 audzēkņu. Vidzemei jāatver divi semināri —

viens latviešiem, otrs igauņiem. Komisija paziņo arī, ka

ķeizars esot atvēlējis katra semināra vajadzībām 900 rubļu

■) Skat Braunšveiga grāmatu .Ideen zur Gründung lettischen Land-

mannschulen" Mitau 1819.
2) Skat .Skolu vēstures П. grāmata" B—9 lpp.
3) Cirkulāram šāds virsraksts: .Von der Schulcommission der Kai-

seri. Universität zu Dorpat. Cirkulaire an die Herren Gouvernements

Schuldirektoren des Dorpat. - Lehrbezirks".
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— lokāla noīrēšanai, malkai, apgaismošanai un apkalpo-

šanai, un katra seminārista uzturam 100 rbļ. gadā. Par šo

cirkulāru mēs jau runājām Skolu vēstures 11. grāmatā

(15—17 lpp.) un tāpēc še tikai piemetināsim, ka cirkulārs

bija pārsteigums Baltijas muižniecībai, kas kauču gan pati

semināru negribēja dibināt, bet skolotāju sagatavošanu iz-

laist no savām rokām ari viņai bija riskanti. No otras pu-

ses, arī universitātes skolu komisija saprata, ka bez muiž-

niecības un garīdzniecības līdzdarbības toreizējos apstākļos
seminārus noorganizēt būs pārāk grūti, jo muižniecības rokās

taču bija visa faktiskā vara. Komisija īpaši cerēja uz ga-

rīdznieku pabalstu, jo viņai bija zināmi K. Zontāga cen-

tieni. Universitātes skolu komisijas cirkulāru pasniedzam šīs

grāmatas pielikumā pilnīgu (Pielikums II.)

Kā universitātes skolu plāniem vispāri, tā ari skolotāju

semināra dibināšanai pretim strādāja muižniecība un pa

daļai arī garīdzniecība, tāpēc šie universitātes labie plāni

tāļāk par dzīvām pārrunām un oficiālu sarakstīšanos netika

virzīti, bet, uznākot kara gadiem, visas domas par skolu un

semināru dibināšanu, saprotams, apklusa. Kā jau redzējām,

aplūkojot Vidzemes zemnieku brīvlaišanas likuma projektu,

K. Zontags no jauna oficiāli pacēla ari skolotāju semināra

vajadzību. Šim ierosinājumam panākumu tomēr nebija.
Bet ne K. Zontags, ne ģen. gub. Pauluči ar to neapmieri-

nājās. Mierā nestāvēja arī Tērbatas universitātes skolu

komisija.

1820. gadā 4. jūnijā ķeizars apstiprināja jaunos notei-

kumus par Tērbatas universitātei padotām skolām.

{„Уставъ учебныхъ заведенШ, подвЪдомсвенныхъ Император-

скому Дерптскому университету", — nodrukāts Сборникъ

по Министерству народнаго просвещения т.

I. 1310.—1423. lpp.) Ar šiem noteikumiem universitāte da-

būja savās rokās visus galvenos skolu vadīšanas pavedienus.
Bet tā ka Vidzemei bija savi īpaši noteikumi par draudzes

un pagasta skolām (1819. g. likums), tad universitātes 1820.

gada likuma tiesības vismaz par skolām atkrita,

jo ar 1820. gada likumu neatcēla 1819. g. Vidzemes taut-
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skolu noteikumus. Tā ka 1820. g. 4. jūnija skolu „ustavs"

ievērojamā mērā raksturo Aleksandra I. valdības uzskatus

skolu lietās, tad atsevišķas šī „ustava" nodaļas sniedzam

grāmatas 111. pielikumā.
Tanī pašā 1820. g. 4. jūnijā ķeizars apstiprināja arī

Universitātes skolu komisijas izstrādātos Tērbatas skolotāju
semināra

„
statūtus".') Pēc tam, kad skolu komisija jau

1807. gadā mēģināja skolotāju seminārus nodibināt visā

Baltijā, viņa tagad panāca vismaz to, ka kauču vienu se-

mināru jau ķeizars apstiprināja. Šie
„
statūti", ja tā

viņus vispāri var nosaukt, ir ļoti nepilnīgi, bet tomēr

skolotāju semināru dibināšanai vispār pamati ar to jau bija

likti. Tērbatas skolot, semināra noteikumi šādi:

„Поелику учете первымъ основашямъ, само по себя,

какъ начальное учете, очень важно, а сверхъ того состав-

ляетъ учебный курсъ для самаго много численнаго со-

стояшя: то для образования хорошихъ народныхъ учителей,

въ коихъ до сихъ поръ былъ почти совершенный недостатокъ,

усраждается въ Дерпт'Ь особая семинарш для учителей

начальныхъ училищъ на слъдующемъ положенш : 1) Въ заве-

деше cie принимаются до десяти молодыхъ людей, upio-

брЪтшихъ нужныя предварительный познашя въ другихъ

училищахъ, и образуются въ знаше начальныхъ учителей.

Время пребывашя ихъ въ семинарш вообще полагается на

два года; но для нъкоторыхъ можетъ продолжиться и на

три. 2) Одинъ главный учитель преподаетъ семинаристамъ

педагогическое зяаше и руководствуетъ ихъ въ учебныхъ

предметахъ. Онъ дополняетъ также существенное учеше

въ тт>хъ частьяхъ, въ коихъ находитъ семинаристовъ еще

слабыми. 3) Учитель музыки учитъ хорному ггьт'ю и

церковной музыкт.. 4) Семинаристы съ главнымъ учителемъ

помещаются въ приличномъ дом-Ь на счетъ казны, въ кото-

ромъ первые получаютъ и содержаше свое. 5) Главный

учитель имъетъ надзоръ надъ семинаристами; посему назы-

вается онъ смотрителемъ семинарш и состоитъ въ ровномъ

') Skat. „Сборникъ постановлены т. I. 1407. lpp.
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классЬ съ училищными смотрителями. Онъ распоряжаетъ

также столомъ семинаристовъ и вообще всемъ, относящимся

до хозяйства. 6) Директоръ Дерптской гимназш управ-

ляетъ семинарlею и посЬщаетъ ее наравнт. съ уЬзднымъ

училищемъ. Ему смотритель семинарш доноситъ обо всемъ,

что касается до сего заведенIя. 7) Директоръ дважды въ

году учреждаетъ общее испытате, изъ коихъ къ одному при-

глашаете вст>хъ чиновниковъ училищной комиссш и публич-

ныхъ' учебныхъ заведении въ Дерптт,, ровно какъ и на учреж-

даемое черезъ каждые два года испыташе семинаристамъ

для выпуска ихъ. 8) Наказашя, въ случат, когда нужно

употребить оныя въ семъ заведенш, должены быть строже,

нежели въ училищахъ. Семинаристъ, неисправляющШся увъI-

щангями смотрителя и директора, безъ околичностей исклю-

чается, о чемъ директоръ доноситъ училищной комиссш.

9) Для учительскихъ мт>стъ въ начальныхъ училищахъ при-

готовленные и выпускаемые семинаристы, по представлент

директора, получаютъ свидетельство отъ училищной ко-

миссш, и обязаны вступить назначаемый имъ директоромъ

должности учителей. Комишя составить уставъ для сей се-

минарш, въ коемъ будетъ содержаться все относящееся до

ученш и хозяйства."

Tas ir viss, kas ķeizara apstiprinātos noteikumos teikts

par Tērbatas skolotāju semināra ierīkošanu un vadīšanu.

Statos par Tērbatas mācības apgabala izdevumiem teikts,

ka Tērbatas skolotāju semināram nozīmēti 6900 rubļu gadā.
Te jāpiezīmē, ka valdība, t. ir Tērbatas universitātes

skolu komisija, 1820. gadā jau uzturēja sekošas pirmmācības

(начальный училища) skolas: Jaunjelgavā, Tukumā, Aizputē,

Bauskā, Piltenē, Valmierā, Valkā un Limbažos 1
). Šīm

un turpmāk dibināmām skolām tad arī Tērbatas semināram

vajadzēja sagatavot skolotājus.
Tomēr dažādu apstākļu dēļ 1820. g. apstiprinātais

seminārs varēja uzsākt darbību tikai 1828. gadā. Vispirms

nav varējuši Tērbatā atrast semināram derīgas telpas, otrkārt

') Skat. Сборникъ постановленж т. I Приложешя 37. lpp.
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trūcis noderīgas personas, kas uzņemtos un kam varētu

uzticēt semināra vadīšanu1). Semināra dibināšanas projektā

paredzēti gan 1000 rubļi telpu mīlēšanai, bet vajadzējis

paredzēt summu telpu būvēšanai. Tāpēc līdz 1825. gadam
krājušās visas piecu gadu budžeta summas (6900x5), un

tad skolu komisija nopirkusi no barona Ungera-Sternberga
attiecīgas telpas ar lielu dārzu par 33.000 rubļiem. Bet tikai

1828. gadā semināru varēja atvērt un par viņa vadītāju
izraudzīja teologu Didrichu Jūrgensonu.

Par šo semināru mes turpmāk vel runāsim vairāk, jo

viņš devis daudzus paidagogus arī latviešu skolām. Semi-

nars arī pie viņa nodibināšanas bija domāts ka latviešu,
tā igauņu skolotāju sagatavošanai.

Tā tad Tērbatas universitātes skolu komisija jau varēja

skolotāju sagatavošanā uzrādīt noteiktus panākumus. Ģen.-

sup. K. Zontags ari nestāvēja mierā. Pats personīgi viņš

tagad projektus vairs netaisa, bet ar viņa ziņu un, pa daļai,

pat viņa vadībā, ar semināru projektiem nodarbojas daži

draudžu mācītāji. Mūsu rokās ir Verovas apriņķa prāvesta

F. Morica skolotāju semināra projekts, . kas sastādīts

1822. gadā
2). Šis projekts nāca pēc tam, kad K. Zontāga

priekšlikumus muižniecība noraidīja. Prāvesta Morica pro-

jektam šāds saturs:

1) Jau 1806. gadā, saka Morics, Vidzemes muižniecība

savā landtāgā nolēma, ka bez mājskolām (Dorfsschulen)
katrā ķirspēlē nodibināma draudzes (Parochial) skola. Māj-
skolām taču vajadzēja sagatavot skolotājus un šim nolūkam,

starp citu, domāja draudzes, jeb Hauptschules. Guberņas

valde pavēlēja ar 4. okt. 1806. g. patenti sasaukt draudžu

konventus, kur muižnieki kopā ar draudžu mācītājiem un

zemnieku pārstāvjiem lai apspriestu, kādā veidā pēc vietē-

>) .Festschrift zur Feier des 50 jährigen Bestehens des ersten

Dorpatschen Lehrer-Seminars" 6.-7. lpp.

2) Projekta virsraksts: .Ueber Schulmeister Seminarium in Liv-

landischen Gouvernements. Ideen und Vorschläge des Projektes F. G.

Moritz".
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jiem apstākļiem vislabaki draudzes skolu ierīkošanu varētu

veicināt un darbos izvest.

2) 1819. gada zemnieku likuma 517. § draudzes skolu

ierīkošanai un nodibināšanai veltījis 21. punktu.

3) Neskatoties uz to Vidzemē darbojas tikai nedau-

dzas draudzes skolas un tās pašas nepilda savu uzdevumu,

t. ir nesagatavo turpmākos mājskolu skolotājus (Sie erziehen

nicht auf eine zweckmässige Weise die Bauerknaben zu

Schulmeistern für die Dorfsschulen).

4) Nav sagaidāms, ka skolu stāvoklis uzlabosies,

pirms nebūs sagatavoti centīgi skolotāji draudzes skolām.

Šiem skolotājiem jānāk no zemākiem tautas slāņiem, jo
tikai tad skolotāji pratīs tautas (latviešu un igauņu) valodu.

Bet tagad tādu izglītotu personu zemākās šķirās vēl nav.

5) Daži gribot skolotājus sagatavot ar baznīcas palī-
dzību. Arī jaunais zemnieku likums nosakot, ka mācītājam

jāmāca ari draudzes skolā un še viņš kopā ar ķesteri jeb

skolmeisteri (Küster oder Schulmeister) varētu sagatavot

skolmeisterus mājskolām. Bet vai tad vispāri mums ir tādi

ķesteri-skolmeisteri, kas spēj metodiski mācīt lasīt, rakstīt

un rēķināt, vai arī pareizi katechizēt un pēc notīm mācīt

dziedāt, vai vispārīgas zināšanas ģeogrāfijā un dabasmācībā

viņiem pavisam ir? Par nožēlošanu tādu ķesteru-skolmei-

steru mums pavisam nav.

6) Mums gŗûti nākas sameklēt labus ķesterus — skol-

meisterus, ar ko aizpildīt tukšās vietas. Nelīdz te atļautie

pārbaudījumi, ja nav personu, kas var šos pārbaudījumus
izturēt. Jāpieņem amatā pat personas, kas prot tikai garīgas

dziesmas dziedāt un vācu valodu lauzīt. Tērbatas apriņķa
draudžu tiesa uzdevusi ķesteru-skolmeisteru pārbaudīšanu
izdarīt prāvestam, lai pēc tam, par derīgām atzītās personas,

apstiprinātu amatos apriņķa draudžu tiesa. Kamēr Morics

esot prāvesta amatā un pārbaudījumus pārzinot, tikai divas

personas atrastas, kas noderīgas baznīcas dienestam (zum

Kirchen Dienste), bet tādu, kas noderētu arī draudzes

skolmeistera amatam, neesot bijis neviena. Lai brīvās
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vietas tomer kautkā aizpildītu, vajadzējis pieņemt darba

personas, kas vismaz čaklas un nevainojamas uzvešanā.

7) Tāpēc plānveidīgu skolu uzlabošanu nevarēs panākt

vienīgi caur baznīcas kalpiem, uzliekot mācītājiem netikai

skolu inspekciju, bet ari skolotāju sagatavošanu. Ja grib

skolu lietas radikāli pārgrozīt, tad nevar ar tik vienkāršiem

līdzekļiem iesākt. Vai tad visi mācītāji ir ari saprātīgi

paidagogi ? Un vai visiem viņiem ir vajadzīga griba un

spēks? Kā tad veicās ar skolu inspekciju? Kur ir

īsts vīrs, kam paidagoģiskas tieksmes un kas darbiem no-

dodas, tur sekmes ari ir. Pretējā gadījumā nekas labs

neiznāk un nereti jāpārbauda pat sūdzības par nederīgām

inspekcijām. Ir taču arī veci un vāji mācītāji, kas ar

jauniem mācīšanas darbiem nemaz nav iepazinušies. Mācī-

tājiem arī daudz darba kārtīgi savu draudzi apkalpojot.
Ir tā tad skaidrs, ka šādā ceļā labus draudzes skolmeisterus

nevar sagatavot.

8) Tā tad nepieciešami dibināt īpašas mācības iestādes,

kas pareizi un metodiski izglītotu mūsu zemesļaužu skolām

skolotājus. Vajadzētu tādu pat skolu, kas citās zemēs

nosauktas par skolotāju semināriem. No šīm skolām tad

kā baznīcas dabūtu labus priekšdziedātājus, tā pagasti no-

derīgus jaunatnes audzinātājus.

9) Skolotāju semināru ierīkošana patiesībā ir valdības

uzdevums. .Šie semināri valstī ir tikpat nepieciešami, kā

universitātes; ja pēdējās sagatavo skolotājus augstākām

šķirām, tad semināri dos skolotājus zemnieku kārtai.

10) Semināristus tāpēc vajadzētu valdībai izraudzīties

no zemnieku kārtas, lai tie pēc izglītības nobeigšanas

atgrieztos atpakaļ pie zemniekiem kā ķesteri un skolmei-

steri. Tādam mērķim arī jāpiemēro semināros sniedzamā

izglītība.

11) Kā atklāti oficiālām mācības iestādēm skolotāju

semināriem vajadzētu atrasties Tērbatas univ. skolu komi-

sijas vadīšanā un uzraudzībā, bet, ievērojot arī to, ka

šīm mācības iestādēm būs speciāls raksturs, ciešas attiecības

pret baznīcu, un vajadzīgs ari muižniecības pabalsts, —

5*
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tad ieteicams nodibināt īpašas Collegium scholasticum

(skolu kolēģijas), kurās kā locekļi būtu virskonsistorijas,

bruņniecības un skolu komisijas pārstāvji.

12) Uz jautājumiem, kur seminārus ierīkot un kur

ņemt līdzekļus, vislabāki gan varēšot atbildēt Tērbatas

universitātes skolu komisija, bet prāvests Morics arī šinī

ziņā izteic savas domas.

Vidzemei vajadzētu vismaz divu semināru, — vienu

latviešiem, otru igauņiem, pirmo noderētu ierīkot Rīgā, otru

— Tērbatā. Pilsētās vieglāki varēšot dabūt skolotājus, ne-

algojot tos vienīgi semināru vajadzībām.

14) Semināristiem jādzīvo šai iestādē semināra inspek-
tora uzraudzībā, kas arī vada iestādes ekonomiju. Pie se-

mināristu uzraudzības inspektoram dodams viens asistents,

kas seminārā dzīvo un dabū brīvu uzturu. Tiem mācības

priekšmetiem, kurus nevar mācīt inspektors, pieņemami

stundu skolotāji.

15) Seminārā jāmāca : labi lasīt un rakstīt (vācu un

zemnieku valodā), rēķināt, reliģija, ģeogrāfija, dabasmācība

un fizika, paidagoģika, muziķa, zemeslikumu zināšana v. ct.

16) Kā papildu stundu priekšmets ieteicami rokdarbi,
laba meistara vadībā.

17) Semināristus apriņķa ārsts iepazīstina ar dzīvības

glābšanas pirmiem līdzekļiem un dod iespēju arī praktiski
šinī lietās ievingrināties.

18) Seminārā mācību kursa ilgums 3 gadi, pie kam tre-

šais gads izlietojams praktiskiem metodiskiem darbiem, kad

vecākie semināristi māca jaunākos. Pie semināra vajadzētu

arī tautskolu ierīkot, kurā tad semināristi vingrinātos vis-

pārīgi ievedamās noderīgās mācību metodēs.

19) Par visām lietām inspektoram jābūt nomodā par

semināristu moralitāti. Ja kāds seminārists ar savu uzve-

šanos kaitētu citu audzināšanai, tāds bez kavēšanās no

semināra izraidāms. Seminārā uzturama stingra disciplīna
un reliģioza audzināšana.

20) Audzēkņiem, kas semināra kursu sekmīgi beiguši

jāieņem brīvās ķesteru-skolmeisteru vietas.
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21) Pirms 17. dzīves gada un iesvētīšanas nevienu jau-
nekli seminārā nevar uzņemt.

22) Visnepieciešamāk! un bez kavēšanās jāizšķir jau-

tājums par semināra uzturēšanu. Kur ņemt līdzekļus ?

Ja nevarētu caur ķeizara žēlastību (durch die Gnade des

Monarchen) dabūt oficiālus līdzekļus, tad vajadzētu provin-
cei pašai rūpēties.

23) No semināristiem nevarētu vairāk prasīt, kā mā-

cības naudu un pašuzturu un apģērbu. Par telpu iegūšanu,

skolotāju algošanu v. t. t. vajadzēs semināra uzturētājiem

rūpēties. Katram semināram vajadzēs apmēram četri tūk-

stoši rubļu.

24) Prāvests Morics domā, ka šo summu varētu šā

sagādāt. Pēc likumīgiem noteikumiem, katrai draudzei jau

tagad jāuztur sava draudzes skola un jāalgo skolotājs. Tā

ka daudzas draudzes to nedara, tad zināma naudas summa

paliek viņām ietaupījumos (in ihrer Tasche). To nevajadzētu

pielaist.

Par to laiku, kamēr kāda draudze neuztur savu draudzes

skolu, viņa šīs skolas uzturēšanai piederīgo summu lai ie-

maksā seminārakasē, jo skolu neatvēršanu parasti izskaidro ar

noderīgu skolotāju trūkumu, bet seminārs rūpēsies par šo

skolotāju sagatavošanu. Tādā kārtā seminārs pirmos gados

iegūs ievērojamu kapitālu. Ja vēlākos gados, kad aizvie-

nam paliks mazāks draudžu skaits, kam nebūs savas drau-

dzes skolas, semināra ienākumi mazināsies, tad viņš vēl

varēs kādu laiku eksistēt no iekrātā kapitāla. Ja pēc ga-

diem, kad draudzes skolotāju būs jau pilnīgi pietiekoši,
seminārs likvidēsies nevajadzības dēl, un neradīsies uztu-

rēšanai kādi citi līdzekļi, — viņš savus uzdevumu tomēr

būs jau veicis. (Seine Bestimmung ist erreicht).

25) Katrai draudzei, kas saskaņā ar nupat aprādīto,

maksā semināra kasē noteiktu summu, tiesība un pat pie-
nākums seminārā sūtīt vienu audzēkni, ko draudze arī uz-

tur līdz tam laikam, kamēr viņu var izlietot kā drau-
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dzes skolotāju. Draudze gāda tikai par seminārista drānām

un uzturu.

26) Vidzemē vajadzētu darboties apmēram 100 drau-

dzes skolām, bet darbojas augstākais 20. Tā tad kādas 80

skolas nav atvērtas. Ja katras uzturēšanu rēķinātu tikai

150—200 rubļu, tad katru gadu semināra kapitālā būtu jā-
iemaksā vairāk ka 10.000 rubļu.

Tāds bija prāvesta Morica skolotāju semināru plāns.
Mēs pie viņa pakavējāmies tāpēc, ka še redzam ar kādu

enerģiju un kādiem līdzekļiem skolu draugi grib veicināt

skolotāju sagatavošanu. Morica plāns ir raksturīgs laika

dokuments kā savā uzbūvē, tā arī sajūtamā naivitātē, —

dabūt līdzekļus no draudzēm par neatvērtām draudzes sko-

lām. Ka šinī ceļā panākumu nebūs, to varēja droši pateikt

katrs, kas pazina muižnieku skopumu latviešu skolu uztu-

rēšanas posteņos. To, kā agrāk jau pieminējām, apliecināja

ģen, sup. K. Zontags 1
), kas semināru dibināšanas lietās pat

atbalstījās uz valdības varu, ģen.-gub. Pauluči personā.

Apmēram tanī pašā laikā, kad parādījās prāvesta Mo-

rica plāns, vēl divi Vidzemes igauņu daļas mācītāji nāca

oficiālo iestāžu priekšā ar saviem skolotāju sagatavošanas

plāniem. Tie bija Tērbatas apriņķa prāvests, Eku (Eeck)
draudzes mācītājs Masings un Pērnavas mācītājs Rosen-

plānters. Abi šie mācītāji kopdarbībā izstrādāja mazliet re-

ālāku semināru dibināšanas plānu. Viņi, izejot no tā paša

viedokļa, kā Morics, —ka trūkst draudzes skolām skolotāju,
— ieteica dibināt pagaidu seminārus uz 2—3 gadiem. Šinī

laikā kāda noteikta apriņķa seminārs veiktu savu uzdevumu»

— sagatavotu attiecīgu skolotāju skaitu, — un pēc tam

likvidētos. Prāvests Masings lūdz šādu semināru Tērbatas-

Verovas, bet Rosenplānters — Pērnavas-Vilandas apriņķiem.

Semināri-ierīkojami šo abu mācītāju muižās. Kā Masings,

tā Rosenplānters uzņemas arī semināru vadīšanu, lai tikai

viņiem katram piedodot divus palīgskolotājus (Unterlehrer).

l ) K. Zontāga vārdi sekoši: „Die Gleichgültigkeit und Kargheit
der Guts-Inhaber gegen das Schul-Wesen ging mit dem Unvermögen
der Bauern u. s. w. (Raupach „Neues Museum" В. I. L. H. S. 25.)
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Visi citi izdevumi arī būtu mazi. Semināristus uzturētu tie

pagasti, kas vēlas sagatavot savām skolām derīgus skolotā-

jus. Katra seminārista uzturam un mācīšanai kopā gadā,

graudā un naudā rēķinot, būtu jādod: 6 pūri rudzu, 3 pūri

miežu, 3 podi iesala, 1 pūru zirņu, 1 pūru pupu,
х/з mucas

sāls, V 4 mucas brētliņu un 150 rubļu naudā. Šie izdevumi

jau gan nav mazāki, kā prāvesta Morica projektā domātie,
bet še jau ir gatavas telpas un pašaizliedzīgi semināru va-

dītāji. Semināristus Masings un Rosenplānters grib uzņemt

18—19 gadus vecus. Mācību programma gan, redzams,
domāta šaurāka, kā Morica plānā, jo bez lasīšanas, rakstī-

šanas, rēķināšanas (tikdaudz, cik zemnieku dzīvē vajadzīgs),

4 balsīgas dziedāšanas, pamatīgas svēto rakstu prašanas,

populāras veselības mācības, vēl pielikts „soviel Naturbe-

schreibung als erforderlich ist, um durch Aufmerksamkeit

auf die Werke Gottes auch das Herz des Volkes zu erheben,

und es vom Aberglauben zu befreien". Šis plāns gan arī

neprasa, lai sagatavotu galvenā kārtā draudzes skolotājus,

bet runā par „Volksschullehrer", varbūt sakarā ar to ari zi-

nāšanas domātas mazākas, kā Morica plānā. Rokdarbus

un pat dārzkopību gan ieteic arī Masinga-Rosenplāntera

plāns..

Masinga-Rosenplāntera plānam tomēr bija laimīgs lik-

tenis. Ģen. gubernātors Pauluči atzina šo semināra dibi-

nāšanas plānu par vispieņemamāko un tāpēc ņēmās viņu

pabalstīt. Ir gan zināms pamats domāt, ka Masinga-Rosen-

plāntera plānu būs ģen.-gubernatoram rekomendējis ari K.

Zontags, jo K. Zontāga papīros atradām 1 ) kādas, gan ne-

skaidras, piezīmes par Masinga nodomiem ierīkot seminārus.

Bez tam, rādās, ar K. Zontāga roku izdarīti daži koriģējumi
šī plāna vienā eksemplārā. 2)

Ģen-gub. Pauluči tagad nopietni ķērās pie semināra

jautājuma noskaidrošanas visaugstākā vietā. 1823. gada 4.

aprilī viņš iesniedza ķeizaram Aleksandram I. „Doklad",

') Vidzemes virskonsistorijas archivā, tagad valsts archivā.

2 ) Turpat.
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kurā vispirms ziņoja par pašreizējo stāvokli Baltijas taut-

skolu lietās. Skolām, sakarā ar brīvlaišanas likumiem, va-

jagot dotzemniekiem vajadzīgās zināšanas, lai tie kļūtu par

noderīgiem locekļiem jaunā, brīvā kārtā. Tagad zemnieku

jaunatne vēl paliekot bez vajadzīgās izglītības, par ko ģen.

gubernators Pauluči sevišķi norūpējies. Tāļāk Pauluči at-

saucas uz 1819. g. likuma pantiem, kas nosaka kādā kār-

tībā skolas ierīkojamas, kā arī aprāda vispāri Baltijā atzīto

skolotāju trūkumu. Pēc tāda ievadījuma ģen.-gub. Pauluči

pāriet pie Masinga-Rosenplāntera plāniem, atstāsta tos un

pat motivē viņu derīgumu. Tāļāk raksturo plānu autorus

kā ļoti godīgas un uzticamas personas, kam droši var uz-

ticēt skolotāju sagatavošanas darbu. Beidzot Pauluči lūdz

ķeizaru aprādīto plānu attiecināt uz visām Baltijas gu-

berņām. 1) Kad Pauluči no ķeizara nesagaidīja noteiktu at-

bildi, viņš 29. febr. 1824. gadā iesniedza no jauna papild-

lūgumu. 4. aprīlī 1824. gadā tad arī sekoja ķeizara reskripts,

ka Pauluči nodoms atzīts par derīgu un viņam uzdots ar

sevišķu uzmanību ķerties pie plāna reālizēšanas. Sakarā ar

to, ģen.-gub. Pauluči uzdeva Vidzemē un Kurzemē no-

dibināt īpašas komisijas, kas tuvāki apspriestu kā labāk se-

minārus ierīkot. Par Kurzemes komisijas darbību runājām

šīs skolu vēstures 11. grāmatā. Vidzemes komisijas sastāvs

bija sekošais: Landrāts fon Brüggens, apriņķa tiesnesis

Heinrichs fon Hagemeisters, majors fon Cekels (Zoeckell),
kameralasesors fon Jūrgensons, Rīgas birģelmeisters Rolsens,

prāvests Masings un mācītājs Dingelstāds (Dolē)2). Šī ko-

misija nolēma, ka dibināmi nevis pagaidu skolotāju semināri,

kas pēc tam likvidējami, bet gan pastāvīgi un divi, — viens

Vidzemes latviešu, otrs igauņu daļai. Arī citādi komisijas
domas redzami svērās vairāk uz Morica nekā uz Masinga

plāna pusi. Tomēr arī šim plānam galu galā nekādu tā-

*) Noteiktus norādījumus par gen.-gub. Pauluči nodomiem šinī

lietā mums dod arī kāds Pauluči pēcnācēja ģen.-gub. Pālena ziņojums

ķeizaram, par ko runāsim vēlāk.

2) Ritterschafts Archiv „Hochobrigkeitliche Verfügungen" 1825.

Fol. 47.
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ļāku panākumu nebija, jo katra semināra uzturēšanai

„zemnieku draudzēm" vajadzēja dot 1600—1700

rubļu. Bet kur tad palika muižnieki? Tā kā Kurzemes

komisija prasīja veselu septiņu skolotāju semināru ierīko-

šanu, bet Igaunijas „permanenten Schulkomitè" vispāri

pretojās Pauluči pasākumam, tad šī jautājuma izšķiršana

palika visai lielās šaubās. Te jāpiezīmē, ka Baltijas muiž-

niecība, cik vērojams, konsekventi vilcināja jautājuma lab-

vēlīgu izšķiršanu, un Pauluči bija bezspēcīgs atrisināt

semināra uzturēšanas materiālo pusi. Pa tam notika mazs

starpgadījums. 19. aug. 1827. gadā ķeizars pavēlēja itin

visus Baltijas skolu izbūves plānus nodot Krievijas tautas

apgaismošanas ministrim. Tas, kā A. Tobiens liecina1

),
uztraucis Baltijas muižniecību, jo varēja sagaidīt, ka visas

skolu lietas izņems no muižnieku un garīdznieku vadības,

„und damit das Schulwesen in Bahnen zu lenken, die seiner

historischen Entwickelung gänzlich fremd waren". Tagad

bruņniecība griezās pie, viņiem tik bieži nepatīkamā, gen.-gub.
Pauluči ar lūgumu novērst draudošo stāvokli (die drohende

Wendung der Dinge verhüten zu wollen)
2
).

Cik tālu, un vai vispāri ģen.-gub. Pauluči būtu pabal-

stījis Baltijas muižniecību šaī „draudosä stāvoklī", mums

skaidri nav zināms. Ar rakstu № 1311., 31. augustā, pēc

tam, kad tautas apgaismošanas ministrs bija 22. aug.

1828. gadā cieši pieprasījis visus projektus, Pauluči atbild,

ka projekti vēl nav pilnīgi izstrādāti, un Kurzemes muiž-

niecība vēl nav devusi savu atsauksmi 3 ). Bet 1829. gada

beigās Marķīzs Pauluči atstāja Baltijas ģeneralgubernātora

augsto amatu, un Baltijas muižniecība par to varēja nevis

skumt, bet gan priecāties, jo šis apdāvinātais un neatkarī-

gais valsts vīrs neļāvās pārāk iespaidoties no visvarenās

Baltijas bruņniecības. Viņš bieži vien sanāca ar muižnie-

cības vadoņiem asā konfliktā, skolu lietās vadījās visvairāk

') Agrargesetzgebung Livlands I. B. S. 397

2) Skat. Akte des Adelskonvents vom Dezember 1827. Fol. 186.

und Konventsrezess 1827.

3) Skat, barona Pālena rakstu № 1022.—1830.
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pēc К. Zontāga aizrādījumiem, un vispāri pret latviešu

zemniekiem bija, pēc iespējas, labvēlīgs. Kā sprieda par

Pauluči vācieši, par to var palasīties: „J. Eckard — Die

Baltischen Provinzen Russlands", Leipzig 1868. S. 244.

Te jāatceras vēl, ka ģen.-sup. К. Zontags mira

1827. gadā, un tā tad divu gadu laikā latviešu tauta, savā

tā laika nevarībā būdama, pazaudēja divus ievērojamus

valsts vīrus, kam bija liels iespaids pie ķeizara un kas

tiešām centās vismaz kādu daļu no šī iespaida izlietot

latviešu tautas labā. Kā zināms, arī K. Zontāga nāve ne-

apbēdināja muižnieku kungus. Bet ar šo divu valsts vīru

darbības izbeigšanos izbeidzās arī tas dzīvais reformu

meklēšanas un taisīšanas laikmets, kurā mēs še nupat

ieskatījāmies. Ja šai darbībai nebija redzamāku panākumu,

tad, kā jau aprādījām, materiālo vērtību turētāji bija muiž-

nieki un bez viņiem neko nevarēja panākt. Agrārās
reformas vēl nebija izaudzējušas saimnieciski stipru zem-

nieku kārtu, kas pati varētu dot līdzekļus skolu uzturēšanai.

1828. gadā 7. augustā uzsāka savu darbību Tērbatas

skolotāju seminārs, par ko mēs jau agrāk pieminējām.
Darbus uzsākot bija tikai 8 audzēkņi, vēlāk pienāca vēl

klāt divi. Pirmie audzēkņi bija sekosi: 1) Miķelis Mikel-

sons (Michelsons) no Igaunijas Laupas muižas novada,

2) Jānis Reinmanis — no Vidzemes Kuldingu muižas,

3) Kārlis Walkers no Arensburgas, 4) Jēkabs Treners —

no Tērbatas, 5) Juris Bernhofs — no Vidzemes, 6) Kārlis

Adamsons — no Rēveles, 7) Jānis Gerkāns — no Kurzemes,

pagasta vecākā dēls (tā tad latvietis), 8) Jēkabs Grasbergs —

no Verovas, 9) Ernests Pētersons — no Vidzemes, 10) Jānis

Froms —no Igaunijas. Pēc tautības šoreiz droši varētu teikt

vienīgi par Gerkānu, ka tas bijis latvietis, citi rādās Igauņi
un mazvācieši (Bernhofs, Froms). Bet vēlākos gados jau
atrodam šinī seminārā vairākus latviešus. Tā 1830. g.

iestājas J. Feldmanis no Kurzemes, Popes krodzenieka dēls,

Pēters Bols, — no Kurzemes, kurpnieka dēls; 1831. g.

Reinholds Šulcs
— no Kurzemes v. t. t. Bet pie šī semi
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nāra mēs vēl turpmāk atgriezīsimies un tad ari pieminēsim

dažus izcilus latviešu skolotājus un darbiniekus, kas nākuši

no viņa.

Tērbatas seminārs, kā jau agrāk aizrādījām, atradās

Tērbatas universitātes skolu komisijas virsvadībā un tiešā

Tērbatas ģimnāzijas skolu direktora uzraudzībā. Uzņemti

10 audzēkņi, ne jaunāki par 16 gadiem, kas tapa uz kroņa

rēķina trīs gadus skoloti (izņemot drānas un grāmatas).

Pēc kursa beigšanas (ar īpašu eksāmenu) viņi dabūja
elementārskolu skolotāju tiesības un skolu direkcija tos

iecēla vakantās vietās. Semināra iekārta bijusi apmēram
šāda1

): 5 mazas bēniņu istabiņas lietotas kā semināristu

dzīvojamās un guļamās telpas. Katram semināristam dota

īpaša zaļi krāsota gultiņa ar madraci un dubultaustu gultas

segu. Līdzās gultai mazgājamais galdiņš ar nepieciešamiem

piederumiem; skapis veļas un drānu uzglabāšanai; ar

ādu apvilkts krēsls un pie loga pietiekoši liels galds, pie

kura abi istabas biedri gatavoja savus uzdevumus. Apakšējā
stāvā pietiekoši liela telpa, kas noderēja kā klases istaba.

Šai klasē atradās 12 krēsli un tik pat vietu pie skolas

galdiem ; klavieres un viens pozitīvs — mūzikas vingrināju-
miem un citi nepieciešamie mācības piederumi. Otras kla-

vieres atradušās citās telpās, augšējā stāvā. īpašas ēdam-

istabas nebijis, bet semināristi ēduši pie inspektora galda.

Kā redzams Tērbatas seminārā valdījis „mäjas kop-

dzīves gars". Semināra audzēkņi vēlāk apliecināja: „Wir

lebten so friedlich, so sehr gemüthlich"
2
).

Semināristi rītos cēlušies starp 5—6 un pēc apģēršanās

salasījušies skolas zālē (klasē), kur inspektors noturējis īsu

rīta lūgšanu un kopīgi nodziedājuši kādu garīgu dziesmu.

Pēc tam ieturētas kopīgas brokastis, un tad semināristi

gājuši savās istabās, lai sagatavotos uz stundām, kas sā-

kušās 8. rītā un turpinājušās līdz 12 dienā, bet pēc pusdienas

') Festschrift zur Feier des 50 jiüuigen Bestehens des ersten Dor-

patschen Lehrer-Seminars B—9 lp p.

2) Turpat 9 lpp.
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pārtraukumā atkal по 2—4, vai pat 5. No 5—6 pēcpusdie-

nas brīvstunda. 6 semināristi dabūjuši palaunadzi un tad

gājuši savās istabās mācīties līdz pl. 8 vakarā, kad dabūjuši

vakariņas, pēc kam atkal nodarbošanās savās istabās. Starp

10—11 jāiet gulēt. Svētdienās semināristi kopā ar inspek-

oru gājuši baznīcā uz dievkalpojumu, pēc kam visa diena

tatstāta viņu brīvā rīcībā, bet tikai semināra telpās, jo

apmeklēt kādu izrīkojumu, vai atklātas vietas bijis stingri

noliegts. Arī tuvumā dzīvojošu radu, vai pazīstamu ap-

meklēšana nav atļauta.

Mācību priekšmeti sekošie: Bībeles stāsti, katķisms,

pasniegšanas jeb metodu mācība, katechizēšanas vingrinājumi,

rēķināšana, ģeometrija, vēsture, ģeogrāfija, dabasmācība,

vācu un krievu valoda, dziedāšana, muziķa. — Tā tad

mācības daudz plašākā vērienā, kā agrāk aplūkotos semi-

nāru projektos. Visas mācības, saprotams, pasniedza vācu

valodā. Krievu valodai pirmos 4 gados nodalītas 2 stundas

nedēļā, bet sākot ar 1832. gadu skolu komisija prasīja
krievu valodas stundu pavairošanu un īpaša krievu valodas

skolotāja pieņemšanu. Pēc tam krievu valodai iedalīja 6

stundas nedēļā un pieņēma krievu valodas skolotāju Preisn.

Semināra budžets šinī laikā (no 1828—1840. g.) bija
šāds: inspektoram 1200 rbļ. gadā; mūzikas skolotājam
800 rbļ ;

10 semināristu uzturam à 300 rbļ.—3ooo rubļu ;

apkurināšanai 500 rbļ; apgaismošanai — 100 rbļ., veļai —

150 rbļ., apkalpošanai 150 rbļ; telpu īre 1000 rubļu. Kopā
6900 rubļu, kā arī bija noteikts valsts budžetā. Tā ka

māja bija semināra īpašums, tad par 1000 rbļ. iegādāja
mācības līdzekļus.

Tērbatas skolotāju seminārs laida darbā pirmos mācī-

tos tautskolotājus jau tad, kad Vidzemes garīdzniecība vēl

joprojām kaulējās dēļ īpaša semināra Vidzemes draudzes

un pagasta skolām. Bet tik mazā skaitā no Tērbatas se-

mināra izlaistie skolotāji nevarēja lielajā vajadzībā daudz

līdzēt, viņi parasti ieņēma vietas pilsētu elementārskolās.
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III.

Ar 1. janvāri 1830. gadu Baltijas ģenerālgubernatora
amatā nāca Kārlis Magnuss barons fon der Pālens, Igauni-

jas muižnieka dēls1). Līdz ar to Baltijas muižniecība, ie-

gūdama „savu cilvēku" šai augstā postenī, varēja atpūsties

no tiem uztraukumiem, kādus viņai tik bieži sagādāja

marķizs Pauluči. Arī ģeneralsuperintendenta krēslā drīz

vien iesēdās miermīlīgais Gustavs Reinholds fon Klāts, kas

ne ar ko muižniecībai neatgādināja K. Zontagu.

Tā ka uz tautas apgaismošanas ministra pieprasījumu

par visu skolu reformu projekta nodošanu ministrim, Pau-

luči laikā, kā redzējām, atbilde netika dota, tad tagad ģen.-

-gub. Pālenam bija izdevība nākt ar saviem, muižniecības

garā izteiktiem, skolu reformu projektiem. 6. oktobrī 1830.

gadā ar rakstu № 10222
) barons Pālens deva ministrim

plašus paskaidrojumus par visu reformu gaitu. Barona Pā>

lena iesniegumam, īsumā saņemot, šāds saturs:

Vispirms Pālens atzīmē, ka viņš jau 16. jūnijā 1829. g.

ar rakstu № 611 ministrim ziņojis par šejienes vajadzībās

pieņemamām skolu reformām. Barons Pālens še pieminēto

ziņojumu bija iesniedzis kā Tērbatas mācības apgabala

kurators, kādā amatā viņš bija no 1828. g.

Pārejot uz skolu reformu projektu taisīšanu ģen-gub.
Pauluči laikā, barons Pālens atstāsta šo reformu vēsturisko

gaitu un tad runā par saviem priekšlikumiem.

Vispirms barons Pālens paziņo, ka, būdams Rēvelē,

viņš pārliecinājies par to, ka Igaunijas, 1819. gadā ieceltā

skolu komisija (Comite zur Errichtung un Verwaltung der

Volks-Schulen) esot galīgi likvidējusies, jo vairākus gadus

bijusi bez priekšsēdētāja. Par Igaunijas guberņas skolu

direktora barona Stākelberga (valdības pārstāvis) projektēto

skolotāju semināru, kas izmaksātu gadā 11000 rubļu, Pā-

lens izsakās noraidoši, jo nekas labs no šī projekta neesot

>) fon der Pālens dzimis Igaunijā 1779. g. 1828. g. viņu iecēla

par Tērbatas mācības apgabala kuratoru (ķeizars Nikolajs I).

2) Akta in Bauerschulsachen la.
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sagaidāms. Par Igaunijas skolu lietām viņš jau agrāk zi-

ņojis1), sakarā ar ministra pieprasījumu, vai skolotāju sa-

gatavošanu nevarot saistīt ar Tērbatas skolotāju semināru.

Pālens šim plānam nevarot piekrist. Vispāri viņš jau tad

(1829. g.) izteicis domas, ka igauņu un latviešu skolas nav

nododamas Tērbatas universitātes un viņas skolu komisijas

pārzināšanā, jo šis iestādes nespēs tādu darbu veikt. Bal-

tijas skolas nododamas garīdzniecības uzraudzībā. Runā-

dams par Igaunijas skolām, barons Pālens ieteic visā Baltijā

pastiprināt garīdzniecības iespaidu skolu lietās. Par skolo-

tāju sagatavošanas iestādēm — semināriem barons izsakās

noraidoši. Pagastu skolām skolotājus varot sagatavot

draudzes skolās. Bet kā iegūt draudzes skolām ķesterus —

skolmeisterus ? Te Pālenam atkal visvienkāršākā izeja : šo

skolotāju sagatavošana jānodod garīdzniecībai, saprotams,

ka par to viņiem būs jādod maza atlīdzība. Vid-

zemē, kur draudzes skolas pastāv, pie kam dažām jau ir

labi skolmeisteri, draudžu mācītāji gluži ērti varot saga-

tavot turpmākos šo skolu ķesterus-skolotājus. Bet arī Kur-

zemei un Igaunijai ieteicama tāda pat skolotāju sagatavošanas

kārtība, kā ari vispāri uz šim guderņām attiecināmi 1819.

gadā Vidzemes zemnieku likumos uzņemtie noteikumi par

zemnieku skolām. Ar īpašu noteiktību barons Pālens prasa,

lai Baltijas skolas atstāj viņu līdzšinējā, vēsturiski nodibi-

nātās uzraudzībā un vadībā, apgalvodams, ka tādā gadījumā
muižnieki no brīva prāta skolas materiāli, cik vien spēšot,

pabalstīšot. Visus savus padomus kopā ņemot, barons

Pālens rakstu noslēdz ar sekošiem priekšlikumiem: 1) Virs-

vadība par latviešu un igauņu skolām nododama baznīcās
autoritātēm. 2) Skolu . lietu apstiprināšana [notiek guberņu

konsistorijās, pieaicinot ar balss tiesību katrā vienu muiž-

niecības pārstāvi. 3) Pie konsistorijām nodibināma Con-

sistorial-Schulen-Commision. 4) Skolu lietas, kas prasītu

augstāko instanču izšķiršanu, konsistorijas caur Tērbatas

') Par toPslens, ka Tērbatas apgabala kurators, ari ziņojis ministrim

20. nov. 1529. g. 198.
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mācības apgabalu kuratoru iesniedz tautas apgaismošanas
ministrim. 5) Mācību priekšmeti pagasta skolās aprobe-

žojami ar ticības mācību, lasīšanu, rakstīšanu un rēķināšanu,
bet kur skolotājs to prot, mācāma arī baznīcas dziedāšana.

6) Skolotāju sagatavošana, pēc konsistorijas skolu komisijas

(Session) izstrādātiem noteikumiem, nododama draudžu

mācītājiem. 7) Katrs pagasta skolotājs dabū no dzimtkunga

zemes gabalu, uz kura uzceļ skolas māju un ierīko dārzu

pēc konsistorijas skolu komisijas norādījumiem. Dzimtkungs

arī dod būvmateriālu. Skolas uzcelšana, kā arī zemes

gabala iežogošana jāizdara zemniekiem. 8) Pagasta sko-

lotāji algu saņem no pagasta naturālijās, sakarā ar konsi-

storijas izstrādātām normām.

Barona Pālena iesniegumam pie tautas apgaismošanas

ministra 1) bijuši panākumi, jo valdība turpmākos gados
vairs „neuzbāžas" Baltijas muižniecībai ar savām prasībām
skolu lietās. Vispāri Krievijā, jau tūdaļ ar A. S. Šiškova

iecelšanu par tautas apg. ministri, uznāca „Skolu reakcija",

un 1828. gada 8. decembra likums „Объ уставъ гимназш

и училищахъ уъздныхъ и приходскихъ, состоящихъ въ

в'бдомствъ: С. Петербургскаго, Масковскаго,, Казанскаго и

Харьковскаго
"

arī bija reakcijas auglis. Barona Pālena

panākumi, īpaši ja vēl ievēro 1827. gada 19. augusta

ķeizara pavēli, ka visām skolām jābūt tautas apgaismošanas

ministrijas pārziņā' 2), tiešām bija muižniecībai patīkams

pārsteigums, jo, kā jau agrāk redzējām, viņi nopietni

satrūkās, kad ministrija pieprasīja iesūtīt viņai visus Baltijas

skolu projektus. Tagad, vismaz uz kādu laiku, briesmas

bija garām un, kā redzēsim, muižnieku vadība pēc tam par

skolām arī vairs neinteresējās. Tā vispārēja Krievijas skolu

reakcija atstāja iespaidu ari uz Baltijas guberņām. To-

mēr vietējā cīņa nemitējās. Atradās kā muižnieku, tā

>) Tanī laikā tautas apgaismošanas ministrs bija A. S. Šiškovs,

kas pazīstams kā visai reakcionārs vīrs, kas pretojās skolu attīstībai

vispāri Krievijā.

2) Izņemot kara un Sv. zinodes skolas.



mācītāju korporācija daži skolu draugi, kas iestājušos
mieru drīz vien sāka traucēt.

Starp muižniekiem īpaši še atzīmēsim divus: Gustavs

fon Rennenkampfs1) un Heinrichs fon Hagemeisters 2). Pēc

tam, kad vairākus gadus Vidzemes landtāgi zemnieku skolas

bija pavisam piemirsuši, 1833. gadā 5. maijā H. fon На-

gemeisters iesniedza (landrātu kolēģijai) priekšlikumu land-

tāgam par skolotāju semināru dibināšanu3). Vispirms

Hagemeisters atgādina landtāgam, ka 1826. gadā nodibi-

nāta īpaša skolu komisija, kas izstrādājusi un pieņēmusi
1
)

(paša Hagemeistera projekts) noteikumus par skolotāju
semināru dibināšanu. Tagad jau pagājuši 14 gadi no

zemnieku brīvlaišanas, bet 1819. g. likuma §§ 516, 517 ne-

esot vēl izpildīti, — skolu ierīkošana nevirzoties uz priekšu;
aizbildinoties ar derīgu skolotāju trūkumu. Tikai 28 Vi-

dzemes draudzēm esot draudzes resp, ķirspēles skolas.

H. J. Hagemeisters aizrāda, ka nepieciešami ķerties pie

skolotāju semināru dibināšanas un līdz ar priekšlikumu
iesniedza arī semināru dibināšanas projektu, kas galvenos

vilcienos mums atgādina prāvesta Morica projektu, bet

dažos punktos pievienojas Masinga-Rosenplāntera plānam.
Tā semināru vadību H. Hagemeisters ieteic uzticēt kādiem

draudžu mācītājiem. Trūcīgiem semināristiem par labu

jānodibina stipendiju fondi. Mācības seminārā jādod par

brīvu. Uzņemami pirmā laikā 16 audzēkņi, bet kad asās

vajadzības apmierinātas, tad 10-12. Kurss trīsgadīgs.
Semināri vismaz divi — viens latviešiem, otrs igauņiem.

Semināru budžetu H. Hagemeisters uzstāda šādu:

•) Gustavs Reinholds Georgs fon Rennenkampfs, dzimis 2. sept.

1784. g. Eimes (Heimet) muižā, ķnnenkampfs labi pazina Vakar-Eiropas

apstākļus, bija enerģisks vīrs un pret latviešu zemniekiem labvēlīgs.
" 2 ) Heinrichs fon Hagemeisters, dzimis Drustu muižā 28. martā

1784. g. Latviešu skolu draugs, tāpat kā A. v. Hagemeisters.

3 ) H. J. Hagemeistera priekšlikums atrodas Landtagsakte 1833.

Fol. 169. (Valsts archivā).

4 ) Šai komisijā līdzdarbojās ari H. J. Hagemeisters.
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6

1) Atlīdzība direktoram un viņa palīgam .
700 rbļ.

2) Telpu apkurināšana 100
»

3) Inventars 100
„

4) Semināristu uzturam 540
~

5) Mācības līdzekļi 160
„

Kopā 1600 rbļ.

Katra seminārista uzturu H. Hagemeisters rēķina gadā

šā: 5 pūri rudzu, V 2 Pura kviešu, 1 pūru zirņu, 3 pūri

miežu, 15 podu gaļas а 60 кар., 2 podi sviesta à 2 rbļ.,

7з mucas sāls, V 2 mucas reņģu un saknes. Visu to kopā

aprēķina par 33 rbļ. 75 кар.

Semināra kursu beigušiem uzliekams pienākums 6 gadi

kalpot skolotāja amatā.

Otrs iesniegums, vispāri par zemnieku skolām, tanī

pašā gadā 30. maijā1) nāca no fon Rennenkampfa. lesnie-

dzējs aizrāda, ka skolu ierīkošana atstāta pilnīgi novārtā.

Rennenkampfs arī atzīst, ka zemnieku izglītībai jābūt reli-

ģiskai, kādēļ garīdzniecībai skolās dodams lielāks iespaids.
Ekonomiskā un policeiskā (der polizeyliche) daļa jāatstāj

laicīgai varai — muižniecībai.

Ko darīja landtāgs? Vai viņš izpildīja ģen.-gub. solījumu
tautas apgaismošanas ministrim, par kuru agrāk pieminējām ?

— Landtāgs Rennenkampfa priekšlikumu „ņēma vērā" (nahm

von dem BerichtßennenkampfsKenntniss),betH.Hagemeistera

priekšlikumus pilnīgi noraidīja. Tas tiešām bija zīmīgi un muiž-

niecībai raksturīgi: kad draudēja „briesmas" no valdības puses,

kas grasījās skolas ņemt savās rokās, tad muižniecība runāja

skolu ierīkošanas labā itin kā ar lielu interesi. Tiklīdz

„briesmas" bija garām, — par skolu uzlabošanu negribēja

pat formas pēc spriest, vai labākā gadījumā skolu projektus

„ņēma vērā."

») Atrodams Landtagsakte 1833. Fol. 173.
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1832. gadā ķeizars apstiprināja jaunu baznīcu likumu,

kas netikai garīdzniecībai deva stiprākas korporācijas no-

organizēšanas tiesības, bet uzlika arī pienākumus rūpēties

skolā un mājā par bērnu reliģiski-tikumisku audzināšanu

(189 §). Ja līdz šim skolu lietās oficiāli varēja uzstāties

tikai konsistorija, tad turpmāk vēl noteiktāks un, tā sacīt,

kolektīvs orgāns bija mācītāju sinodes.

1834. gadā 13. augustā Valkā, apriņķa skolas zālē,

sapulcējās Vidzemes draudžu mācītāji uz pirmo sinodi1
),

skaitā 64. Tas bija impozanti. Sinodi vadīja konsistorijas

asesors Kolbe, protokolēja O. Ģirģensons un K. Ulmanis.

Pirmā dienā, 13. augustā, sinode nokārtoja savas iekšējās

noorganizēšanas, instrukciju v. c. lietas, bet 14. augustā

dzīvu vērību piegrieza skolu jautājumiem. Izrādījās, ka šis

jautājums mācītāju vidū tiešām sasāpējis, jo uz pirmo sinodi

bija sagatavoti pieci referāti: 1) prāvesta Bachmaņa — „Über
eine zweckmässige Einrichtung der Nationalschulen im Per-

nauschen Kreise" ; 2) mācītāja Ulmaņa — „Über die Noth-

wendigkeit einer Umgestaltung der bestehenden Schul-

verfassung für die Nationalen" ; 3) mācītāja Punšeļa (Lieze-

res) — Über Volksschullehrer-Šeminarien", 4) tā paša —

Vorschläge zu eine allgemeine Schuleinrichtung" ; 5) konsi-

storijas asesora Kolbes „Vorschläge zur Verbesserung des

Landschulwesen und Pläne zur Einrichtung derselben."

Pirms runājam par augšminētiem sinodes referātiem

un lēmumiem, mums mazliet jāapstājas pie, uz skatuves

uznākuša, kāda jauna skolu darbinieka, t. i. Krimuldas

mācītāja Kārļa Ulmaņa, kam, kā turpmāk redzēsim, bija

lemts nostāties mūsu tautskolu vadības priekšgalā. Mācī-

tājs K. Ulmanis jau 1825. gadā spēra pirmos soļus skolu

darbinieku rindā, — šinī gadā viņš izdeva mazu brošuriņu

„Was sollen und was können Lettische Volksschulen?", kas

veltīta Vidzemes skolu direktoram, pazīstamam Augustam
Albanusam. Šaī grāmatiņā Ulmanis parādīja sevi kā „cilvēku

•) Skat. .Protokoll der ersten Livländischen Provinzial-Synode"

(drukāts).
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draugu", un par latviešiem noteikti runāja kā par cilvēkiem,

kas jāaudzina par «pilnīgiem cilvēkiem". Viņš saka: „Lai

cilvēks taptu par īstu cilvēku, kas patiesi cilvēcīgu dzīvi

dzīvo, viņš jāaudzina. Visi audzināšanas uzdevumi jāvirza
uz to, lai veicinātu visu, kas šo cilvēcību izceļ un nostiprina.

Sakarā ar šiem principiem Ulmanis arī no tautskolas prasa

galvenā kārtā audzināšanu (Die Schule soll das in der

Erziehung der Menschen thun, was die Aeltern theils nicht

thun wollen, theils nicht thun können). Ulmanis atrod, ka

latviešu vecāki nespēj dot vajadzīgo audzināšanu, un ka

šinī darbā lūk visnepieciešamākā ir skolas palīdzība. Zinā-

šanu sniegšanu, kā redzams, Ulmanis stāda otrā vietā.

Ticības mācība, laba lasīšana uu citas dzīvē nepieciešamas
zināšanas — ar to varētu pagaidām apmierināties. Turpmāk

gan Ulmanis prasa (48. lpp.), ka zemnieku skolām jāsagatavo

jaunatne savas kārtas tiesību un pienākumu saprašanai,

jāprot lasīt, rakstīt, rēķināt, kā arī kādas zināšanas zem-

kopībā. Ulmanis nostājas arī pret tiem skolu nīdējiem,
kas baidās no zemnieku izglītības politisku motivu dēļ; aiz-

rāda uz Vāciju un Franciju v. t. t. Beigu slēdzienā (Schluss-

wort) Ulmanis noteikti uzstājas par skolu ierīkošanu, un

kauču arī katrā draudzes skolā varētu sagatavot 10—20 jau-

nekļus. Skolotāji jāsagatavo vispirms skolotāju semināros;

vēlāk tos varētu dot ari draudzes skolas, vismaz pagasta

skolām, kurās tagad vairāk nemāca, kā lasīt un ticības

mācības.

Šī K. Ulmaņa brošuriņa viņas autoru nostādīja skolu

veicinātāju pulciņā. Taisnība, mēs gan nemanām Ulmaņa

darbā to spirgto virzienu, kāds bija K. Zontagam, bet

neapšaubāms paliek tas, ka Ulmanis ir apbruņots ar labu

skolu lietu izpratni un savu darbu uzsāk, kā var spriest,
mūsu tā laika apstākļiem". Viņš prasa sko-

las galvenā kārtā kā audzināšanas iestādes un dara to ar

gudru ziņu. Uz zemnieku zināšanu vairošanu tanī laikā

muižnieki un ari daļa mācītāju skatījās ar neuzticību, bet

izaudzināt labus kristīgus ļaudis, — kas gan varēja tam

pretim stāties.

6*
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Tagad atgriezīsimies atpakaļ pie pirmās Vidzemes

mācītāju sinodes. Še skolu jautājumos pirmo lomu spēlēja

K. Ulmanis. Viņš uzsver, ka baznīcai un viņas kalpiem,
sakarā ar jauno likumu, jādara savs pienākums arī skolu

lietās. Ar to viņš nedomājot uzstāties pret „zemes kungiem*

(Landes Herren), pret kuriem viņam esot vislielākā cienība»

Sinodei tomēr, kā mācītāju kārtas un draudžu ganu repre-

zentētājai, savi spriedumi, par tik svarīgu lietu kā skolas, ir

jāpieņem.
No šī ievadījuma, kas vajadzīgā kārtā motivēts, va-

ram noprast, ka Ulmanis jau iepriekš nojautis, ka sinode

ar saviem lēmumiem skolu lietās var izrādīties par nepatī-

kamu miera traucētāju muižnieku kungiem. Ulmaņa nojauta,

kā redzēsim, izrādījās pareiza. Skolu lietas Vidzemē joprojām
esot tādā stāvoklī, ka lūk arī šī sinode nevarot nodarboties

vienīgi ar mācītāju un baznīcas lietām, bet mātei—baznīcai

ar mīlestību jāpalīdz arī meitai—skolai, kas vēl maza un

nespēcīga. Mājmācībā, kas vienīgā pie mums bērniem sniedz

pirmās mācības, dod visai maz, — vāju lasīšanu un niecīgus,

pat nepareizus jēdzienus reliģijā. Tāpat vāji stāv ar mājas

audzināšanu. Skola spēj: 1) samērā īsā laikā sniegt vērtī-

gākas un pareizākas zināšanas, kā mājmācībā, 2) arī audzi-

nāšanā, kārtībā, uzcītībā un tīrībā skola dos daudz vairāk,

kā sniedz vecāki mājās; 3) caur skolu arī mācītāji varēs

labāki strādāt savu svētīgo darbu pie jaunatnes audzināšanas.

Vidzemē pēc likuma vajagot būt draudžu un pagastu sko-

lām. Bet kur viņas ir, kādas viņas ir un kādām viņām

vajadzētu būt? Draudzes skolas gan ir pie dažām baznīcām,
bet pagasta skolu gandrīz nemaz nav. Kur draudzes skolas

ir, tur atrodam, ka skolotāji neprot vairāk mācīt, kā vien-

kāršu lasīšanu, dievvārdus un baznīcas dziedāšanu. Skolu

uzturēšana vispāri arī materiālā ziņā trūcīga. Tāļāk
Ulmanis aplūko 1819. g. skolu likumu. Pagasta skolas ar

likumu atstātas pavisam nenoteiktā stāvoklī. Rādās, ka te

ne pagastiem, ne muižniekiem nekas nav uzspiests un ne-

vienam nav interese uzņemties skolas uzturēšanu. Vispāri

1819. g. skolu likumu K. Ulmanis atrod par visai nenoteiktu
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un nepilnīgu. Tā tad likums būtu jāpārstrādā, vai jāpapil-
dina, bet te nonākot pie ļoti, ļoti „ grūta punkta". Ko tad

beigās Ulmanis sinodei varot ieteikt? Lūk ko: sinode lai

izvēlot 4 vīru komisiju — divus no latviešu, divus no igauņu
draudžu mācītājiem. Šai komisijai jāuzdod : pamatīgi ap-

spriest Vidzemes skolu stāvoklis un izstrādāt noderīgus

priekšlikumus nākošai sinodei. Komisija varētu jau šīs

sinodes laikā vienoties par turpmāko darbību.

Liezēres mācītājs J. Punšelis sinodē nolasīja plašu re-

ferātu par skolotāju semināriem. Vidzemes latviešu daļai

vajadzīgs tikai viens seminārs. Tas ierīkojams vislabāk! uz

laukiem kādā mācītāja muižā, un arī mācītājs lai būtu šī

semināra direktors. Katram jauneklim, kas grib seminārā

iestāties, jābūt fiziski un morāliski spēcīgam, apdāvinātam,
ko pie tarn vietējais mācītājs un baznīcas priekšnieks
atestē ar labu uzvešanos. Semināristus uztur vai nu viņu

vecāki, vai draudze, maksājot naudā 120 rubļu gadā, jo ar

naturālijām visai neērti nokārtot maksu par mācīšanu un

uzturēšanu. Drānas, apavus, veļu, gultas drānas, nepieciešamos

galda piederumus (nažus, karotes v. t. t.) semināristi ņem

līdzi no mājām. Tāļāk, — Punšelis prasa semināram 4 ga-

dīgu kursu, sadalot to 2 teorētiskos un 2 praktiskos gados.

Saskaņā ar vajadzību seminārā katru gadu varētu uzņemt

4—6, vai B—lo semināristus, tā ka ceturtā gadā būtu 16—20,

vai 32—40 audzēkņu. Semināru beigušiem būtu jādod priekš-
roka pie brīvu skolmeisteru, ķesteru, organistu un priekš-

dziedātāju vietu ieņemšanas. Semināru vajadzētu savienot ar

vienu draudzes skolu. Programmā Punšelis prasa bez vācu un

latviešu arī krievu valodu, dabas mācību, ģeogrāfiju, vēsturi,

zemnieku likumu zināšanu, technoloģijas un astronomijas

pirmzināšanas, cilvēka anatomiju. No matemātikas, bez

rēķināšanas, arī ģeometriju un mēchaniku. No mūzikas,

dziedāšanu un ērģelspēlēšanu. Bez tam lauksaimniecību

un vingrošanu. Paidagoģiskās zināšanās nepietiek ar teo-

rētiskām stundām, bet galvenā vērība jāpiegriež praktiskam
darbam. Punšelis uzsver, ka seminārā labi jāiemāca kā

teorētiski, tā praktiski abas zemes valodas — latviešu un
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vācu, jo skolotājam viņas līdzīgi nepieciešamas. Tāļāk
Punšelis plaši runā par semināra direktora un skolotāju
tiesībām un pienākumiem, pie kam izrādās, ka viņš paredz

pat īpašu skolotāju krievu valodai. Semināra ēku celšana

un uzturēšana, bez pašu semināristu iemaksām, jāuzņemas
vai nu valstij, vai draudzēm. Visu naudas budžetu Punšelis

aprēķina pirmā laikā uz 2000 rubļu. Semināra ēkas uzcel-

šanu varēšot izdarīt ar 2000—2500 rubļiem. Tāda pat summa

būs vajadzīga arī mācības līdzekļiem. Virsuzraudzība un

vadība par semināru nododama Vidzemes virskonsistorija!,

par ko gan būšot jāizlūdz ķeizara pavēle. Semināra direk-

tors tad būtu atbildīgs konsistorijai, kam viņš arī dotu gada
un citus pārskatus.

Tādu, kā redzams, plašākos rāmjos projektētu semināra

plānu 1834. g. mācītāju sinodei ieteicis Punšelis. Plāns,

bez šaubām, tā sacītt, ~ pārrēķināts" un viņa reālizēšanu gan

tanī laikā nevarēja gaidīt. Cik zināms, šis plāns gan tāļāk

par sinodes sēdi arī nav virzīts un landtāgam nemaz

nav iesniegts, bet bez landtāga jau tanī laikā ar provinces lī-

dzekļiem nevienu semināru nevarēja nodibināt.

Punšeļa referāts par tautskolām vispāri nesniedz nekā

jauna, izņemot tikai atkal viņa plašākos plānus un lielo

cerību saņemt līdzekļus kā, no valdības, tā no bruņniecības.

Konsistorijas asesora priekšlikumi mums nav zināmi. At-

zīmēsim vēl mācītāja Ferd. Valtera (vēlāk plaši pazīstamais

darbinieks, par ko mums turpmāk nāksies runāt) domas,

kādas viņš izteicis referātus apspriežot. Skolas piederot pie
tām iestādēm, par kurām jārūpējas valstij, tas pats sakāms

par skolotāju semināru, — tas jāuztur valsts līdzekļiem un

par direktoru nevajadzētu likt kādā draudzē jau nodarbinātu

mācītāju, jo tas nevarēs semināru pietiekoši apkalpot. Vis-

pāri par semināra direktoru labāki likt skolotāju cx professo.
Tanī pašā dienā sinode nolēmusi ievēlēt skolu komi-

siju, kā to projektēja K. Ulmanis, pavairojot komisijas

locekļu skaitu līdz seši, — trīs no latviešu, trīs no igauņu

daļas. Komisiju, ar zīmītēm balsojot, izvēlēja nākošā dienā,

15. augustā, un rezultāti sekošie : no latviešu daļas (Districte)
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— К. Ulmanis, К. Šillings (Tirzas) un Kybers (Āraiši); no

igauņu — Dr. Janaus, Švarcs, prāvests Bachmans. Vēlākais

šulrāts Guleke savā skolu vēsturē1), 14. lpp. saka : „Die Geist-

lichkeit, die überhaupt erst 1834. zu Worte kam, benutzte

dieGelegenheit sofort um in Betreff desselben ihre Ansichten

in ausführlicher Begründung darzulegen."

Jau janvāri 1835. gadā Tērbatā sapulcējās sinodes ie-

vēlētā komisija, kuras priekšgalā nostādīja K. Ulmani.

Komisija caur prāvestiem ievāca ziņas no visām Vidzemes

draudzēm un tad ķērās pie viņu apstrādāšanas, kā ari 1834.g.

sinodē referātos un debatēs izteikto priekšlikumu sistematizēša-

nas un apvienošanas. Tas tiešām bija liels un vērtīgs

darbs, ko šī komisija pastrādāja.

1835. gada sinodē (Valkā) K. Ulmanis 12. aug. refe-

rēja par komisijas darbību un iesniedza plašu skolu pār-

skatu, kā ari komisijas atzinumus skolu reformu lietā'2). No

šī plašā iesnieguma redzams, kādā stāvoklī atradās tanī

laikā mūsu tautas izglītība. Vidzemē, izņemot pilsētas, bija

127.920 latviešu un igauņu bērni, 7—17 gadu vecumā. No

tiem latviešu daļā 63.450, Igaunijas 64.470. No šiem lat-

viešu— 63.450 bērniem tikai 850 mācījās draudzes, ķirspēles,

pagasta, muižu v. t. t. skolās, bet 62.600 bērniem bija jā-

apmierinās ar to, ko sniedza mājmācībā. Un tas bija 15

gadus pēc zemnieku brīvlaišanas. Jāpiezīmē vēl, ka šo 850

skolas bērnu vidū bijušas arī 40 meitenes. Saprotams, ka

mājmācībā bija visai nenoteikta un, labākā gadījumā še

bērni iemācījās kā nekā lasīt, parastos „pātarus" skaitīt

un dažas garīgas dziesmas dziedāt. Tomēr starp mājmā-

cībā ieskaitītiem bērniem daļa tādu, kas nemāk ne lasīt,

ne arī katķismu. Lasīt pratējus pret nepratējiem propor-

cionāli varot likt kā 13:8. Kādā draudzē, kuras vārdu pār-

') Geschichte des Livländischen Volksschulwesens von Joh. Heinr.

Guleke, livl. Schulrath. Riga 1889 (manuskriptā)
2) Plašais un Joti pamatīgais pārskats (21 loksne) nosaukts „Bericht

über den Zustand des Volksunterrichts in d. Provinz Livland nebst Vor-

schlägen zu einer genügenderen Volksschulen Verfassung," glabājas

Landtagsakte 1836 Fol. 120 (Valsts archivā)
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arī draudzes, kurās panākumi šinī ziņā pietiekoši. Tas no-

manāms tur, kur brāļu draudzes darbojas, vai kur sevišķi

centīgi draudžu mācītāji. Lasīt mācīšana mājās notiek

mēchaniski no bībeles, katķisma, vai dziesmu grāmatas, pie

kam ļoti reti bērns saprot, ko viņš lasa, vai par ko lasa.

Bijuši gadījumi, kad meitenēm vecāki mācījuši no galvas

zaldātu dziesmas, saprotams, no mūsu dziesmu grāmatas.

Tas rāda, ka vecāki neprot izšķirt, kas ņemams bērnu mā-

cībai un kas ir lieks. Daži mācītāji aizrādot, ka viņi ne-

gribot spiest bērnus pirms 11 gadiem grāmatu mācīties, jo
mācīšana esot ļoti neapzinīga un vienīgais līdzeklis bērnus

piedabūt pie grāmatas esot žagari, pie kam bieži lietoti ar

lielu nežēlastību. Bez tam, pastāvot lielām klaušām un dar-

biem, bērnus jau no 12. gada sāk stipri nodarbināt saim-

niecībās, un tie drīz vien aizmirst jau iemācīto, tā ka pie

iesvētīšanas izrādās par pilnīgiem neprašām. Vienīgi jau

bailes no mācītāja pārklausīšanas vēl ko še līdz.

Tā sauktās pagasta, vai muižu skolas bijušas Vidze-

mes latviešu daļā tikai 14 ar 250 skolēniem. Ziņojumā šīs

skolas uzskaitītas : 1) Viena Lenču muižā (pie Cēsīm) ar

31 skol.; 2) Drustos divas, (viena Drustos, otra Gatartā)

3) Jaun-Piebalgas draudzē trīs ar 90 skolēniem ; 4) Vec-Pie-

balgas draudzē 5 — ar 60 skolēniem; 5) Viena Liezeres

mācītāja muižā (Te strādāja māc. Punšelis); 6) Straupes
draudzē viena (Unguru muižā) ar 12 skol.; 7) Maz-Straupē
viena — ar 5 skolēniem. Straupes skolas sauktas par „Schreib-

schulen Šinīs skolās parasti mācot lasīt dievvārdus, baz-

nīcas dziesmas un dažās arī rakstīt un rēķināt. Opekalna
draudzē tuvākā nākotnē cerot ierīkot divas šādas skolas.

Par augšminēto skolu skolotāju algošanu ziņojums piemin :

Jaun-Piebalgas skolotājs ar 20 rbl. gada algas, Vec-Piebal-

gas skolotājam atlaista mājas gada rente — 32 rbl., citi to-

pot algoti ar naturālijām.
Par citām draudzēm, kur arī pēc 1819. g. likuma va-

jadzētu pagasta skolu, mācītāji sūdzoties, ka še skolu ne-

esot, vai arī par skolām saucot šā vārda necienīgas vietas.
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Bijuši gadījumi, kad bērni, kurus gribējuši nodot šīs „strä-

pes skolās"'), lūguši mācītāju, solījuši laboties, t. ir mācī-

ties, bet lai tikai nesūtot pie nežēlīgā „sträpes skolmeistera."

Šādās skolās bērni dažkārt vingrinoties tikai palaidnībās un

citos ļaunumos.
Tālāk ziņojums piegriežas draudzes resp, ķirspēles

skolām2
). Tādas 1834. g. bijušas:

Rīgas apriņķī:

1) Ikšķilē 1 ar 14 skolēniem

2) Krimuldā 1
„

26
»

3) Ādažos 1
„

5
„

4) Mālpilī 1
.

9

5) Ropāžos 1
„

15
„

6) Nītaurē 1
,

13—15
.

7) Siguldā 1
.

6

Cēsu apriņķī:

1) Cēsīs 1
„

20—24
„

2) Araižos 1
„

15
„

3) Skujenē 1
„

20

4) Raunā*) 1
„

18-20
.

5) Jaun-Piebalgā 1
„

30
„

6) Vec-Piebalgā 1
„

22

7) Dzērbenē 1
„

—

„

8) Drustos 1
„

38

9) Cesvainē 1
„

12
„

>) Tās bij parasti muižā pie kāda amatnieka, kas līdztekus savam

tiešam darba .dīdīja" arī dažus bērnus.

2) Ķirspēles skolas nosaukums gan pamazām izzuda, jo labi noor-

ganizētās agrākās ķirsp. skolas tagad sauca par draudzes skolām.

*) Raunas draudzes skolā, sākot ar 1817. gadu, kad skolotāja vietu

še ieņēma Jānis Gaiķis (Jāņa Cimzes skolotājs), stipri attīstījās. Gaiķis

bija, pēc sagatavošanās Tērbatā, nolicis skolotāja eksāmenu pie Rīgas gu-

berņas ģimnāzijas direktora. Gaiķa laikā Raunas draudzes skolā jau

valdījis stiprs vācu gars, un vācu valoda pamatīgi mācīta. Jānis Gaiķis
še nostrādāja līdz 1858 gadiem, kad viņš mira. Viņa laikā Raunas

draudzes skola jāatzīst par vienu no labākām. Par Raunas draudzes

skolu sarakstīta īpaša grāmata .Raunas draudzes skola" Cēsis 1910. g.

Tur atrodamas tuvākas ziņas ari par Jāņa Gaiķa laikmetu šinī skolā.
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10) Lazdona 1 ar 12 skolēniem

11) Ērgļos 1
„

6

Valmieras apriņķi:

1) Limbažos 2
„

30
„

2) Burtniekos 1
„

14
„

3) Matīšos l
.

1?

5) Maz-Salacē 1
„

10—20
„

5) Rujenē 1
„

10—20
„

6) Dikļos 1
„

12

7) Valmierā 1
„

34

Valkas apriņķī:

1) Alūksnē 1
„

25

2) Vec-Gulbenē 1
.

31

3) Tirzā 1
„

22

5) Velēnā 1
„

18

5) Lugāžos 1
„

12

6) Opekalnā 1
,

10-15
.

Bez tam Krimuldā viena meiteņu skola ar 20 skol-

niecēm. Kopā tā tad 33 skolas, kurās mācījās 550 zēni un

40 meitenes. Vairākās draudzēs vecās ķirspēles skolas

iznīkušas (eingegangen), kā Liezērē, Liepupē, Suntaižos

v. ct. 33 draudzēm nav nekādas skolas. Draudzes skolās

strādā skolotāji, kas tanī pašā laikā ir baznīcu kalpotāji —

priekšdziedātāji, ērģelnieki, ķesteri. Šos amatus varot sa-

vienot un tā skolotājiem arī algas ziņā vairāk kas tiekot.

Par draudzes skolu skolotāju darbību mācītāji nodevuši

dažādas atsauksmes. Labākie skolotāji nākuši no Valmieras

apriņķa skolas; dažus mācītāji paši sagatavojuši. Mācību

programmas arī dažādas un, redzams, atkarājas no skolo-

tāju spējām un zināšanām, bet ne no tām prasībām, kas

draudzes skolām patiesi būtu jāpilda. Parasti māca pietie-

koši lasīt un rakstīt, vienkāršus rēķinus, bībelstāstus un

katķismu, dziedāšanu, bet reti pāri ko par šim lietām, —

vēsturi, ģeogrāfiju, ērģeļu spēlēšanu. Dažās skolās pasnie-

dzot privātstundas vācu valodā, Valmierā — pat arī krievu

valodu.
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Disciplīna draudzes skolās vispāri esot laba, bargi

sodi neesot daudz jālieto. Dažām skolām savs īpašs

iekšējās dzīves reglaments 1
), jeb „likums". Skolas laiks

nenoteikts. Labākās skolās no Miķeliem līdz Jurģiem, bet

dažās no Mārtiņiem (10. nov.) līdz 10. martam. Tikai

Valmieras un Krimuldas skolās mācības notiek arī vasarā.

Bērnu uzņemšana skolā notiekot vai nu pa trīs gadi reiz,

un kad šī grupa izlaista, tad uzņem atkal jaunu grupu, vai

arī katru gadu uzņem zināmu skaitu skolēnu. Skolu mājas

parasti šauras, dažas vecas un nederīgas. Zīmīgi tas, ka

arī draudzes skolās bērni bieži jāieliek spaidu līdzekļiem,

jo labprātīgi piesakās mazāk, nekā skolas var uzņemt.

Draudzes skolā iestājoties, jāprot lasīt un katķisma gabali

no galvas.

Dažās draudzēs noteikts, ka draudzes skolu beigušiem

svētdienās jākuplina dievkalpošana ar kora dziesmām, kā

arī jāpiedalās, kad mācītājs izdara baznīcā katechizāciju.

Draudzes skolās pa lielākai daļai sagatavojoties arī pagastu

vai muižu skolu skolotāji.

Ziņojumā konstatē, ka daudzi draudžu mācītāji pavisam

noskumuši skolu dēļ, jo neparedzot, ka drīzumā še kas

uzlabošoties.

Te jāpiezīmē, ka Vidzemes igauņu daļā no 64.470

skolas gados esošiem bērniem mācījās: draudzes skolās 97,

mājskolās (Dorfsschulen) 13.450. Tomēr šie mājskolu sko-

lēni dabūja ļoti vāju izglītību, kas līdzinājās parastai

mājmācībai.

Pēc šāda skolu stāvokļa uzrādīšanas, 1834. g. sinodē

ievēlētā komisija nāca arī ar saviem priekšlikumiem par

skolu likumu pārveidošanu un skolu labāku noorganizēšanu.

Mājmācībā nevarot dot apmierinošus panākumus ne

mācībās, ne audzināšanā, pie kam galvenā vērība arī no

muižnieku viedokļa būtu jāpiegriež audzināšanai, bet to

spēj labi veikt skolas ar sagatavotiem skolotājiem. Skolai

') Drustu skolas reglamentu mes jau sniedzām, turpmāk sniegsim

vel dažus.



jānāk darbā tanī vietā, kur mājmācībā savu darbu vairs

nespēj sekmīgi turpināt. Pēc mājmācibas katram bērnam

vajaga trīs ziemas mācīties pagasta skolā. Ka tas tagad

neesot par daudz prasīts, tam kā pierādījums lai noderot

1765. gada landtāga lēmums, ka uz katriem 5 arkliem zemes

platības jāierīko viena skola. Tagad tikdaudz skolu nemaz

nevajadzēšot
1
). Bez tam pagastu skolās tūdaļ būtu jāierīko

arī «svētdienas skolas". Tās būtu tā noorganizējamas:

pagasta skolas skolotājs katru svētdienu, vai, ja to nevarētu —

pārsvētdienām, mācītu tos bērnus, kas vairs skolā nenāk,

bet vēl nav iesvētīti.

Kā augstākās tautskolas joprojām paliktu draudzes

skolas. Viņu uzdevums sevī uzņemt pagastu skolas bei-

gušos viscentīgākos un apdāvinātākos bērnus, kas draudzes

skolā sagatavojami par apzinīgiem kristīgiem zemnieku

darbiniekiem: rakstvežiem, pagasta vecākiem un arī skolo-

tājiem. Mācību programmas draudzes skolās jāpaplašina.
Skolas laiks trīs gadi — ziemas un vasaras, atskaitot karsto

vasaras darba laiku. Skolēnu skaits 20—30, kas lielās

draudzēs var vēl pieaugt; katrā ziņā skolnieku skaits ne-

drīkst būt mazāks par 1819. g. likumā noteikto. Arī pie
draudzes skolām der ierīkot svētdienas skolas, vismaz

iesvētāmiem bērniem. Īpašas draudzes skolas jāierīko arī

meitenēm.

Kā draudzes, tā pagastu skolām vajaga labu skolotāju,

kādēļ nepieciešami atvērt skolotāju seminārus: vienu

latviešu, otru igauņu daļai, — katru vismaz 20—25 semi-

nāristiem. Tāļāk ziņojums runā par semināru iekārtošanu,

par ko mēs jau, vairākus projektus aplūkojot, esam runājuši.

') Te mums jāaizrāda, ka 1765. gada Vidzemes konsistorija jau

prasīja, ka visi bērni jāmāca, ka bez ķirspēles skolām vajaga celt pagastu

un muižas skolas (Skat. konsistorijas iesniegumu landtāgam 1765. g.
— Landtagsakte Vol. XV Fol. 277.). Tanī pašā gadā ari landtāgs,

padodoties ģen.gub. Brauna prasībām, tiešām nolēma, ka uz katriem

5 arkliem jāierīko skolas.
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Bet šī 1834. g. sinodes komisija nāca ari pavisam ar

jaunu skolu pārvaldīšanas projektu.

Vajagot noorganizēt īpašu skolu pārvaldi (Eine beson-

dere Schul-Verwaltung) apmēram šādā veidā :

1) Provinces (guberņas) skolu valde, kas sastādīta no

ģeneralsuperintendenta, viena muižnieku vēlēta pārstāvja —

landrāta, viena valdības pārstāvja un šulrāta. Šulrāts būtu

vislabāk! ņemams vai nu semināra direktors, vai kāds

mācītājs. Bet uz šo amatu varētu tāpat pretendēt muiž-

niecības, vai Tērbatas universitātes skolu komisijas pilnvarota

persona. Šulrātu, bet ari visus skolu valdes locekļus,

apstiprina attiecīga ministrija (t. ir tā, kuras resorā atrastos

skolu valde). Valdība ari no augšminētiem locekļiem
ieceltu priekšsēdētāju. Šulrāts būtu skolu valdē kā referents.

Tā kā šulrāts domāts viens par visu guberņu (latviešu un

igauņu daļām), un revīziju braucieni būs tālu jāizdara, —

viņam jāsaņem pasta zirgi par brīvu un ari ceļa nauda.

Provinces skolu valdei pakārtotas divas latviešu un

divas igauņu daļas apriņķu (Distrikts) skolu valdes. Tās

sastāvētu no viena muižnieku un viena garīdznieku pār-

stāvja, bez tam vēl darbotos viens garīdznieku kārtas skolu

revidents.

Un beidzot draudžu skolu valde, kas darbotos katrā

draudzē. Viņa sastāvētu no viena muižnieka (baznīcas

priekšnieka), draudzes mācītāja un trim zemnieku kārtas

locekļiem. Pēdējos kopējā sapulcē izvēlētu baznīcas pēr-

minderi un pagastu priekšnieki. Bet šiem trim zemniekiem

draudzes skolu valdē būtu tikai viena balss.

Drīzumā vajadzētu noorganizēt provinces (guberņas)
skolu valdi, kas sastāvētu no saprātīgiem vīriem. Provinces

skolu valde tad ķertos pie skolu satversmes (Schulverfassung)
tālākas izstrādāšanas un noorganizēšanas.

Tā kā sinodes komisija prasīja vispārēju obligatorisku
tautas izglītību, tad, saprotams, viņa paredzēja arī to, ka še

faktiski izdevumi būs daudz, daudz lielāki kā līdz šim.

Bija sagaidāmi nopietni iebildumi pret šiem izdevumiem

īpaši no bruņniecības puses, jo, kā jau pati sinode atzina»
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zemnieki bija nabadzīgi un no viņiem nevarēja sagaidīt

lielākus pabalstus skolu ierīkošanai. Tā tad materiālā ziņā

varēja cerēt tikai uz muižniekiem un valdību. Komisija tā

arī savus priekšlikumus formulēja. Viņa atzīst, ka sākums

būšot grūts, bet nevajagot domāt, ka viss tikšot padarīts,
tā sacīt, uz vienu grūdienu. Grūtības pārvarēšot, ja visi

spēki darbošoties kopīgi: valsts, muižu īpašnieki, pagastu

sabiedrības resp, draudzes un bērnu vecāki. Valsts pienā-

kums esot nopietni rūpēties par tautas izglītību. Tā esot

neapšaubāma lieta Vakar-Eiropā, piemēram Prūsijā 1 ). Val-

dība, un īpaši ķeizars Aleksandrs ļ., savā laikā arī izrādījusi

lielu gādību par šejienes skolām, jo Tērbatas universitātes

skolu komisija projektējusi kā draudzes skolu, tā skolotāju
semināru ierīkošanu visās Baltijas provincēs. Arī vēlākā

laikā valdība izrādījusi jūtamus nodomus rūpēties par

šejienes skolu lietām. Sinodes komisija tāpēc domā, ka

no valdības vajadzētu lūgt: a) Nepieciešamo skolotāju semi-

nāru nodibināšanu un uzturēšanu, nododot šim nolūkamnode-

rīgas kroņa muižas ;b) šulrāta algošanu; c) Skolotāju algo-

šanu nabadzīgo mazvāciešu skolām, par kurām dažkārt neviens

negādājot; d) skolotāju atsvabināšanu no nodokļiem; c)

zemes piešķiršanu no kroņa muižām pagasta skolu ierī-

košanai2
).

Ka daži muižnieki, ja grib, spēj ierīkot un uzturēt

skolas, tam piemēru netrūkst. Tā tad iespēja ir, vajaga
tikai gribēt. No muižniekiem skolu labā varētu lūgt („Fol-

gendes von den Grundbesitzer Livlands erbitten zu dürfen"):

a) Kur tas vajadzīgs, noderīga zemes gabala dāvāšanu

skolas mājas celšanai; b) dot materiālu skolas ēku uzcel-

šanai. Ja izrādītos, ka muižu īpašnieki nevar, vai negrib
zemi un būvmateriālu dot, tad tas jādod būs pagastiem.

>) Bet Baltijā taču bija tā: tiklīdz valsts vara sāki interesēties par

šejienes skolām, tūdaļ muižniecība lūdza, lai paliek viss „pa vecam", —

viņu zināšanā.

2) Skolotāju semināru ierīkošanai valdība savā laikā piesolīja

kroņa muižas, bet muižniecība, rādās, ari šinī ziņā baidījās saistīties ar

valdību.
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Pagastiem jāalgo arī skolotāji. Bērnu vecākiem, vai aizbild-

ņiem un saimniekiem jāgādā par skolā sūtāmo bērnu drā-

nām, uzturu un grāmatām.

Skolu noorganizēšanu, kauču arī ne visās vietās uz vienu

rāvienu, sinodes komisija atrod par pilnīgi iespējamu un

domā, ka šinī ziņā visi kavēkļi ir pārvarami, vēl vairāk, ja

arī valdība nāks palīgā, bet ka tas droši sagaidāms, rādot

Tērbatas skolotāju semināra nodibināšana gandrīz vienīgi

ar valsts līdzekļiem.
Tādus atzinumus un lēmumus 1835. gada janvārī bija

pieņēmusi sinodes komisija un 1835. gadā tos vajadzēja
sinodei apstiprināt. Sinodes protokola § 45 atradām šādu

īsu lēmumu: Professor Ulmann 1
) trug zur Bestätigung vor:

den Entwurf des Vehikels zu dem Einer Hochwolhgeb. Rit-

ter- un Landschaft von der Synode zu übergebenden Be-

richte über den Zustand des Volksschulwesens in der Pro-

vinz und den darauf begründeten Vorschläge für eine genü-

gendere Schulverfassung. Der Entwurf fandallgemeine Billi-

gung und soll in der mundirten Abschrift von allen Syno-
delen unterschrieben werden."

Cik plašas šoreiz bijušas debates (rādās tādas nemaz

nav bijušas), tas no protokola nav redzams. Mācītājiem

taču bija zināms, ka 1835. g. maijā landtāgs bija ieņēmis

pret viņiem naidīgu stāvokli. Guleke savā skolu vēsturē

(13. lpp.) saka, ka tomēr ar šo sinodes lēmumu esot nonā-

kuši pie „einem Wendepunkte in der Geschichte d. Livlän-

dischen Landschulwesen." Tiešām sinode bija šoreiz no-

pietnus vārdus teikusi, un tā kā tie lēmumi, ko sinode tai-

sīja, nebija vairs aprokami, tad landtāgam gribot negribot

vajadzēja arī savu vārdu teikt.

Pirms runājam par landtāga reaģēšanu uz sinodes ie-

sūtījumu, apstāsimies mazliet pie kādas parādības šinī laikā

mūsu draudzes skolās. Kā redzējām, sinodes ziņojumā bija

aizrādīts, ka dažas draudzes skolas darbojoties saskaņā ar īpa-

šiem reglamentiem un likumiem. Tas tiešām tā bija.

') Ulmanis tagad jau iecelts par Tērbatas universitātes profesoru.
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Mēs jau agrāk citējām Drustu draudzes skolas regla-

mentu, kas bija pazīstamā Hagemeistera daibs. Mūsu

rokās vēl ir daži šādi reglamenti jeb likumi. Kā viņi vis-

pāri cēlušies? Tanīs draudzēs, kur darbojās čakli mācītāji,

skolu draugi, vai valdīja labi kungi, jau 1810—1830. ga-

dos tiešām sāka noorganizēt tam laikam labi piemērotas

draudzes skolas. Bet izrādījās, ka skolu vadīšanā nav ne-

kādu noteiktu normu, un 1819. gada skolu likums šinī ziņā

pavisam «mēms." Lūk tādā gadījumā draudzes faktiskie

valdītāji-un vadītāji paši sev deva to tiesību iedot skolām

«likumus," reglamentus v. t. t. Sinodes (1834. g.) skolu

komisijā, starp citiem locekļiem, mēs atrodam divus mā-

cītājus, kas ir ari vietējo skolu «likumu" autori. Šie mācī-

tāji ir Āraišu Ķibers un Tirzas Šillings. Tā kā šie abi

mācītāji ir pazīstami, kā sava laikmeta skolu draugi, tāpēc, kā

šī laikmeta raksturojumu, nodrukājam še Āraišu «Skolas

likumus," kā arī „Statuten für die Arraschsche Parochial-

schule" un „Skolas likumus Tirzas-Velēnas draudzē."

Şk oh las Ii kkum i>),

kas skohlas-behrneem un şkohlas-behrnu-- wezzakeem wehrâ
ņemmami.

8 l.

Ikkatram skohlas-behrnam buhs no saweem wezzakeem

jeb sinnatneekeem lihds dabbuht şkohlâ: maises-klaipi, tik dauds,
ka gauşigai neddeļas-pahrtikschanai waijaga, karŗoti, dweeli,

maisu ar seenu jeb salmeem peebahstu, palagu, seepes-gabbaliņu

un galwas-şuşşekli jeb ķemmes.

8 2.

No teem 15 skohlas-behrneem, kas ik gaddôs şkohlâ,

8i weenâ şestdeenâ pehz preekşchpuşşdeenas-stundahm, 7i ohtrâ
us mahju eet. Tomehr teem us mahju gahjuscheem waijaga

i) Kuŗâ gadā tieši šie Āraižu «skolas likumi* sastādīti, nav zināms.

Tagadējais Āraižu mācītājs P. Baerents, pie kā es griezos dēļ izziņas no

baznīcas grāmatām, spriež, ka .likumi" būšot sastādīti 1825., vai 1826. gadā.

Viņu autors ir mācītājs Ķibers (Kyber). Rādās, ka .likumi" nav bijuši

.spēkā" pirms 1832. gada. Turpretim .statūti" būs izstrādāti tikai pēc

1832. gada.
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7

ap Deewa wahrdu laiku, buht basnizâ us kohŗa, urr

şwehtdeenas wakk«râ atkal şkohlâ- Kas us mahju eet, tas

şwehtdeenas wakkarâ ar tihru kreklu, ar tihru dweeli un palagu

atnahk skohlâ, un maisi, zik neddeļai waijaga atneşs lihds. Kas

us mahju ne eet, tam wezzaki jeb sinnatneeki tihru kreklu un

maisi, zik nahkoşchai neddeļai waijaga, atness şkohlâ.

8 3.

Şkohlas-behrneem, — lai gan ar zik rupju drahnu —

lomehr labbi un glihti buhs buht apģehrbteem, un kur kahds

truhkums pee drehbehm gadditohs, tas jaustaişa tannî laiïâ,,

fad behrns us mahju eet.

§ 4.

Ik ohtru mehnesi buhs jaunus salmus, jeb şeenu maişâ

eebahst.
§ 5.

Kuŗşch bes mahzitaja siņņas un paļauşchanas no skohlas,
no basnizas un no mahzitaja-muischas şawu behrnu aisturr, jeb
kuŗŗa behrns no skohlas, no basnizas-dseedaschanas us kohra
un no wassaras stundahm mahzitaja-muischâ paleek nohst, tas

par ik katru deenu jeb reisi maksa 10 kapeiķus strahpes skohlas--

lahdê.
§ 6.

Kad kahdi wezzaki, kahdas waijadsibas dehļ, şawu behrnu

us weenu woi us wairak deenahm mahjâ gribb paturreht, tad

par to eepreeksch paļauschanas pee şkohlmeisteŗa un pee mahzi-

taja jāmeklē.
§ 7.

Bab wezzakeem şawu behrnu dehļ par ko jàşuhdsahs, tad

teem brihw, par to ussuhdseht pee pehrminderkunga woi pee

mahzitaja, bet ar skohlmeisteri kahdu strihdi jeb ķihwi sahkt,

nav brihw.
8 8.

Behrns, kas pawişşam şkohlâ nederr, ar pehrminderkunga,

mahzitaja un skohlmeistera siņņu tiks atlaists, bet wezzakeem

tohs behrnus, kas weenreis şkohlâ usņemti, bes basnizas pehr-

minderu kungu un mahzitaja atlaischanas no skohlas nebuhs

isņemt.

Statuten für die Arraschsche Paro eh i a l°Sch ul c.

§ ..

Das Arraschsche Kirchspiel stellt alljährlich 15 Parochial-

Schüler in die, seit dem Jahr 1823 allhier bestehende Kirchspiels

Schule.
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§ 2.

Diese Schüler besuchen die Schule 3 Halbjähre hinter

einander zwischen dem 10ten Oktober und 25sten März, ver-

sammeln sich in der übrigen Zeit des Jahres in der Woche

vor oder um Johannes auf 6 Tage, und an gewißen, vom

Kirchspiets-Prediger auf dem Schule Convente namhaft ge°

machten Sonnabends Nachmittagen auf dem Pastorate, und

Erscheinen sonn- und fest-täglichs, die Unmusikalischen ausge-

nommen, zur Bildung des, im neuesten Kirchengesetze vom

Jahr 1832, § 12 der Instruktion, verordneten Sänger-Chors

in der Kirche.
§ 3.

Lehrer an dieser Schule ist der jedesmalige nach § 259

und § 262 des Kaiserlichen Kirchengesetzes vom 28sten Dezember

1832 zu erwählende Kirchspiels-Schulmeister oder dort söge-

nannte Küster, der zugleich Organist und Vorsänger an der

hiesiger Kirche ist.
§ 4.

Einer der Herren Kirchenvorsteher übernimmt es, die

oekanonischen Angelegenheiten der Schule vorzugsweise zu

betreiben, wie z. B. die Reparation und Einkassirung der Gelde

und Viktualien-Beiträge, und die Verwaltung der Schul-Cassa

in Gemeinschaft mit dem Prediger, worüber auf dem Schule-
Convente in jedem Frühlinge berichtet wird.

§ 5.

Die Auswahl der Schulkinder, innere Einrichtung der

Schule, Bestimmung der Lesebücher und die Leitung des Unter-

richtes bleiben dem Kirchspiels-Prediger überlassen.

§ 6.

Jedem auszunehmenden Schulkinder und deren Eltern

werden die, diesen Statuten beigefügten, lettischen Schulgesetze

zur unabweichlichen Befolgung vorgelesen. Wie in denselben

besagt ist, zahlt ein jedes, ohne Entschuldigung nicht zur Schule,

nicht sonn- und fest-täglich zum kirchlichen Sänger-Chor und

nicht im Pastorate an den designirten Sonnabenden kommende

Schulkind für einen jeden Tag und ein jedes Mal des Aus

bleibens 10 Kop. Kupf. in die Schule-Cassa.

§ 7.

Für den Unterricht der 15 Parochial-Schüler, so wie für

die von Schreibmaterialien entrichtet das gesammte, 6M/20 Haken

graße Arraschsche Kirchspiel an den, die Schulgesucht betriebende

Herrn Kirchenvorsteher jährlich die Summa von 35 Ruh. Silb.
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M, wovon 20 Rub. Silb. der fixe Gehalt des Parochial-

Schullehrers ausmachen und 15 Rub. Silb. M. zum Ankauf

von Licht, Papier, Federn, Tinte, Elementar-Büchern, Musika-
lien u. s. w. in die Schule-Cassa fließen. Von dieser Summa

tragen die Höfe, d. s. die jedesmaligen Guts-Besitzern, wozu

auch die, nur mit der Bauerschaft hier eingepfarrten Güter mit-

zuzählen sind, nach der Hakenzahl die eine Hälfte, die Bauer-

schaft die andere.

Anm. 1. In Ansehung der Krons-Güter, die in diesem

Kirchspiele belageu sind, ist die Zustimmung der hohen Krone

zu diesem kleinen Beitrage nachzusuchen, und falls diese nicht,

und bis dahin, daß sie erfolgt, der Antheil der Krone unter

die übrigen Guts-Besitzer zu quartiren.

Anm. 2. Sollten, bei gewissenhaftiger Verwaltung, die

15 Rub. Silb. zu Licht und Unterrichts-Mitteln nicht reichen,

so muß das Fehlende aus dem übrigen Gelde der Schul-Cassa

angeschaft werden.

§ 8.

Zu dem Unterhalte eines jedem Schulkindes, wie auch

der Schulmagd steuert die Bauerschaft des gesammten Kirch-

spiels bei:

21/2 Loof Roggen-Mehl,

1, l/2 Loof Gersten-Grütze,

2, 1/2 Loof Erbsen,

3, 1 Loof Kartoffeln,

4, 30 Kohlköpfe,

5, 8 m Fett,

6, 12 m gesalzenes oder geräuchertes Schweinfleisch,

7, m Salz.

Roggene Brod erhält ein jedes Schulkind von seinen

Eltern oder Plege-Eltern soviel mit, als es die Woche über

bedarf.
s 9.

Eine nüchterne, ehrliche und thätige Witwe oder Magd

besorgt, während der 5V2 Schul-Monate, die Reinigung der

Stuben, das Heizen der Oefen, das Kochen des Essens die

zuzuweilige Krankenpflege, und erhält von den Eltern eines

jeden Kindes 3 pf. Flachs und 1 Pf. Wolle.

§ 10.

Was nach § 7 und § 8 an Geld und Viktualien zu

zahlen ist, repartirt der geschäftführende Herr Kirchenvorsteher,

sowohl auf einen jeden Hof, als auf eine jede Bauerschaft. Das

Gemeinde-Gericht hat, nach Aufgabe der Guts-Verpflichtung,

7*
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den, auf seiner Bauerschaft fallenden Antheil, nach rechtlicher

Vertheilung, von den einzelnen Gesinden Gericht beizutreiben,
und bis zum Abgabe-Termin in das Bauer-Magasin deponiren

s N.

Die Gelde und Viktualien-Abgabe erfolgt von jedem
Gute genau nach Aufgabe des Herrn Kirchenvorstehers an dem,

von ihm bestimmten Tage. Restantien werden keiner

Weise gestattet, sondern wenn einmalige Ermahnung nicht hilft ,

durch die compatenten Behörden exekutivisch beigetrieben.

§ 13.

Die Anzahl der 60 haken des Kirchspiels, durch 15 divi-

dirt, liefert den Maaßstab zur Aushebung der Schulkinder aus

der Gesammtzahl der Knaben des Kirchspieles. Die Berechnung,

wer und wieviel ein Gut Schulkinder zu liefern hat, wird von

dem geschäftsführenden Herrn Kirchenvorsteher angefertigt, und

dem Frühgehes-Schul-Convente alle 3 Jahre, von Einberufung
einer Schüler-Generation vorgelegt.

§ 14.

Falls der Parochial-Schullehrer, ohne dadurch seine

anderartigen, gesetzlichen Pflichten zu versäumen, als vorüber

der Kirchspiels-Prediger entscheidet, Privatschüler halten kann

und will, so wird es ihm vergönnt, bis 8 aufzunehmen, für die

übrigens die lettischen Schulgesetze — das Ökonomische

ausgenommen — dieselbe Gültigkeit haben, als für die 15 Pub-

lil-Schüler, deren Zahl durch die Privatschüler durchaus nicht

verringert werden darf.

§ 15.

Sehr dankbar wird es erkannt werden, daß Guts-Besitzer

auf eigne Kosten Knaben, oder lettische Eltern ihre Kinder

privat in die Schule geben.
8 16.

Für die Schul-Cassa, deren ersten fonds ein Commerz»
Billet von 100 Rubeln B. N. und 8 Rub. 33/4 Kop. Silb.

bilden wird eine Lade mit zweien Schlüsseln angeschaft, zu der

geschäftsführende Kirchenvorsteher den einen, der Kirchspiels-

Prediger den andern Schlüssel haben und die im Pastorate

steht. Jede milde Gabe wird mit wärmsten Dank entgegen

genommen werden.

§ 17.

Späteren Conventen bleiben Aenderungen in diesen

Statuten unbenommen, so wie alle älteren Convents-Abma-

chungen, sofern gegenwartige Statuten sie nicht aufheben, in

Kraft bleiben.
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Şkohlas likumi.

Tirsas un Wellanes draudsè.

Muhşu jauni, zaur wişsaugstaku Ķeisara apstiprinaşchanu

eezelti basnizas likkumi pawehl» ka wişşeem jauneem deewagaldi--
neekeem buhs mahzeht grahmatu labbi lassiht un buhs skaidri

sinnaht muhsu kristigas draudses waijadsigas mahzibas. — Bet

augstas basnizas teesas atradduschas, ka behrnu un jaunu ļauschu

audsinaschana un mahzischana zittâ mallâ eeksch Widsemmes

Wehl ļohti wahja un tumscha. Tapehz irr pawehlejuşchas, ka

wişşur skolas buhs eetaişiht, — woi nu jaunas, kur wiņņu pa-

wişşam Wehl nebij, — woi tahs Paschas wezzas labbaki peekohpt,
lai no tahm wairak augļu rohdas pee kristigas pamahzischanas

un atsihschanas. Tahdai augstos basnizas teesas pawehleschanai

paklausidami, Tirsas un Wellanes draudses kohpeji, basnizas

pehrminderu leelikunqi ar draudses mahzitaju un ar basnizas

pehrmindereem kohpâ sanahkuschi, un par scho leetu apdohmajuşchi,

pilnigà kawentes şanahkşchanâ irr apşpreeduşchi, ka ar scho abbu

draudschu skohlahm us preekschu tà buhs buht, kà şchè irr ap--

rakstits:

Jau — gohds Deewam, zittâ pagastā, — bet ne wişşôs —

ar behrnu mahzişchanu tà irr gahjis labbumâ, ka jau retti

ween nemahziti un palaisti behrni atrohdas. Kad nu arri şchôs

paşchôs gaddôs tas Kungs muhsu ļautiņus ar gruhteem laikeem

un ar wişşadu truhkumu peemeklejis, tà, ka zits saimneeks lab-

praht nesinna, ar ko buhs isstelleht un usturreht skohlas behrnu

eeksch skohlas, — tad nu tahdeem par atweeglinaşchanu, kas

jau paschi dsennahs, şawus behrnus gohdigi mahzit. un zitteem

par usskubbinaschanu us tahdu wihsi irr apşpreests :

1. Ruddenslaikâ Oktobers mehneşî mahzitais islaidihs rak-

stitu skolas behrnu rulli, kur wisşi tee behrni eerakstiti, kas pawa-

şşara un ruddens pahrklauşişchanâ atrasti bes mahzibas palaisti

un ne°ismahziti tà, kà nahkas kristitu ļauschu behrnu mahziht.
— Ikkatra muischas Waldischana lai tuhdaliņ sawa pagasta behrnus

şawadâ skohlas grahmatâ eeraksta un pagasta preekschneekeem to

skohlas rulli bes kaweşchanas lai eedohd, ka pagasta kohpeji un

wezzaki laiku abgahda wissu kas wajadsigs, un şawam pagastam
bes kaweşchanas sinnamu darra, kurri behrni şkohlà rakstiti. Ja

kahda muischas Waldischana scho leetu tà ne°isdarrihs, tad no

wiņņas tiks isdsihti 5 rubuļi strahpes naudas.

2. Tik lihds ka skolas behrnu rullēs pagasta preekschneeku

rohkâ, tad lai schee ar zitteem teeşaswihreem un basnizas pehr-
mindereem aprunnajahs, kà warretu isdalliht skolas behrnus

us diwahm jeb trim daļļahm, ka lai ikkatra apriņķa behrni woi



us puşsneddeļas woi us diwahm deenahm ween ar pagasta

skolmeisteri weenâ weetâ sapulzehjas. Tahdu şa°eeşchanas weetu

tikkai pie itin gohdiga ustizzama saimneeka buhs nolikt» kur

skohlas behrni ne dabbu ļaunumune redseht neds dsirdet un kur

tahda rühme» un kambars silts un gaischs, ka behrni labpraht un

bes kahdas aiskaweschanas mahzibas warr dabbuht. — Zik ilgi

skohlas behrneem tur nolikts dsihwoht» tikpat ilgi arri şkolmei-

sters pee wiņņiem lai paleek ; — un kad atlaisch, us zittu weetu

eedams, kur atkal otra apriņķa behrneem jasapulzejahs, tad lai

usdohd un parahda, ko buhs mahzitees mahjâs, kamehrt atkal

ohtrâ neddeļà us skoln nahks. — Kurram skolmeisteram trihs

apriņķi, — lai eesahk skohlu tvrreht ar pirmā apriņķa behrneem

pirmās deenas rihtâ, lihds ohtrdeenas wakkaram, — ar ohtra

apriņķa behrneem treschdeen un zettordeen; trescha apriņķa

behrnus lai mahza no peektdeeaas rihtu lihds sestdeenas wakka°

ram. Kurram diwi skolas ween jātur» lai pee katras paleek trihs

deenas. Par diwu neddeļu laiku pee katras skohlas noliktā

deenâ pagasta preekschneekam ar basnizas pehrminderi jasa-

nahk, pahrluhkot, kà darbs us preekschu eet. Ja kur behrni at°

rohdahs, kas woi şknhlâ woi mahjâ negribb peeņemt mahzibas,

tohs lai pahrmahza, pirmu reisi ar wahrdeem. ohtru reisi ar

rihkstehm. Skohlmeisters skohlas behrnu rullī ikdeenas peesih-

mehs» ja kahds behrns, woi atrahwees no skohlas woi ar.

blehnu darbeem woi ar ne paklausischanu strahpi pelnijis,

un tai grahmatai eeksch skohlas arweenu jasiahw, ka mahzitais

un basnizas pehrminderi un pagasta preekschneeki nogahjufchi,

sinnaht, kà kurru deenu pee skohlas irr gahjis. Teem pascheem

pagasta preekschneekeem un basnizas pehrmindereem ari pee tahs

Paschas reifes no skohlas grahmatas nahkahs peesihmeht, kurrl

wezzaki un saimneeki sawas behrnus noliktās deenâs us skohlu

nestellejuschi, un pagasta teesai usdohd, ka tahdibes kaweschanas
teek apstrahpeti, ja behrni zaur slimmibu naw palikkuschi nohst
no skohlas, Jau zaur wezzu pagastu preekschneeku weenlihdsigu

spreedumu (kas kawentes Protokolls no 26°ta Oktob 1834. norak-

stihts) tikka apspreests, ka tahdi. kas sawus behrnus tihschu

prahtu no skohlas atrahwuschi, pirmu reisi ar peezi, ohtru reisi
ar desmits kohkeem, treschu reisi ar pilnu polizijas strahpi ja-

--strahpe; un schihs pehdigas kawentes spreedums nosakka, ka

tahdi, kas trihs reifes strahpeti, un tomehr Wehl ne paklausa

zettortu reisi pee draudses teesas janoşuhds, kà tahdi, kas wab-

dischanai pretti turahs. — Tik lihds ka siņņa nogahjuşi pee pa-

gasta teesas, par diwahm neddeļahm reisi, kurri behrni şkohlâ

nebijuşchi, tad wainigee tuhdaliņ jateesa ; — un ja pagasta-teeşa

102
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pee ta buhs palehniga, tad mahzitais par pagasta teesas kuht-
ribu pee draudses teesas apsuhdsehs.

3. Tahdi behrni, kas jau tik tahļu peeauguschi, ka pehz
basnizas likkumeem drihs pee deewagalda mahzibas janahk, un

tomehr Wehl ne-ismahziti lasit ar peezpazmitu gaddu skohlas
grahmatâ ar tahdu peesihmeschanu ja-eeraksta, ka wiņņeem ik

no deenas pee skohlmeistera japaleek, un lihds ar skohlmeisteri
no weenas skohlas us ohtru ja°eet, ka pawissam ne weenu paşchu
deenu bes mahzibas nepaleek. — Warr arri tahdus şawadam

skohlmeisteram atdoht, kas wiņņus ismahza. — Tahdu behrnu
wezzaki un saimneeki paschi lai gahda skohlmeisteram siltumu un

lohni. Bet Pagasta preekschneeki pehz tahdeem jo zeeschaki lai

luhko pakaļļâ, ka no skohlas ne tik ne atraujahs, un ja pasihst»
ka saimineeks jeb tehws truhkuma dehļ behrnu ne warr isstel-
leht, tad lai dohd maisi no magasines no Pascha ruddens laika,

pehz semneeku likkumu pawehla § 516. 4tâ gabbaliņâ.
4. Ja mahzitais lihds seemas swehkeem pasihs, ka tahda

behrnu mahzischana un peespeeschana woi weenâ woi ohtrâ pa-

gastâ labbi ne-isdohdahs, tad grahmatu rakstihs muischas Wal-

dischanai, lai pilna pagasta skohla teek eetaişita, kur ne°mahziti
behrni ik neddeļas no pirmās deenas lihds sestdeenai mahzibu

warr dabbuht. Tahdai skolai lihds 10tai lanwar deenai

buhs buht eetaisitai, un behrneem sadsihteem. Zittadi tee, kas

aiskawejuşchi, peezi rubļi strahpes maksahs: kurri behrni tai

kohlâ ielikti, tee jau lihds 10 tai Merz deenai pawissam netiks

atlaisti, lai gaischi eemahzahs grahmatu lassiht, pahtarus un bih-

beles perschus skaitiht un meldiņus dseedaht.
5. Ik pahrswehtdeenas, — un ja ne-eespehschana — tad

par 4 neddeļahm reisi skohlmeisteri wişşu zauru gaddu ş w c h t°

deenas skohlu turrehs, basnizas pehrminderu klaht buh-

şchanâ. Şchi şwehtdeenas skohla seemas laikā pulkstens diwôs

pehz pusdeenas şahkahs; waşşaras laikā pulkstens trijos un ne-

ween skohlas- bet arri wisşeem mahjasbehrneem turpat jasanahk.

Ja kahds behrns ne-atnahzis, kas nebijis zaur slimmibu aiska-

wehts, tad par katras reises ne-eeschanu 10 Kap. kup. naudas

jāmaksā. (Semneeku likk. § 519 10tâ un 7tct gabbaliņâ.) Skohl-

meisteri behrnus turpat waşşaru un seemu pahrklausihs, no

şwehtas bihbeles un zittas kahdas grahmatas, ko mahzitais pa-

wehlehs, tahdu derrigu gabbaliņu lassihs ; par kristigahm mah-

zibahm ar behrneem aprunnadamees un pahrjautadami, kristigu

tizzibu isskaidrohs, un meldiņus dseedahs ; lai muhsu draudses

behrni arweenu gaischaki paleek prahta, nn pateeşibas atsihşchanâ

un tizzibâ peeņemmahs. — Pats mahzitais arri pa reisei tahs

şwehtdeenas skohlas apmeklehs, pahrluhkodams, kà behrni pehz



derrigas kahrtas un weenteeşigi us skaidrāku mahzibu teek pa--

şkubbinati. —

6. Zeenigi basnizas pehrminderu leelikungi schi apriņķa

Keifarisku draudses teesu peeluhgs, lai draudses teesa tohs pa-

gasta preekschneekus pahrmahza un apstrahpe, — mahzitais us-

dohs pee scho skohlas likkumu isdarrischanas laikus: ka woi

skohlasbehrnus pee mahzibas nepeespeeduschi; woi strahpi laiku

neisdsinnuschi no teem kas no skohlas atraujahs, woi noliktā laikā

skohlas ne-eetaisijuschi, un ne-apmeklejnşchi, kà peenahkahs.
7. Pagasta skohlmeisteri,' kamehr sawu ammatu walda»

no basnizas pehrminderu leeleem kungeem tahdu apstiprinascha--

nas grahmata dabbuhs, kas wiņņus no sakka, skohlmeistera

ammata eezeltus, un pehz semneeku likkumeem (§sl6tâ gabb.)

no meesas strahpes, no saldatu lohseschanos un no galwas

naudas maksaschanas atlaistus. —

8. Şaprohtams irr, ka pee tahdas behrnu skohlloschanas,
d i w c j v leetu waijaga, lai ta irr augliga un Deewa Walstibai

şwehtiga:

Imâ ka h r t â ; ka tahdu skohlmeisteru nemas nepeetruhkst,
kas wişşu waijadsigu mahzibu tà gruntigi eemahzijuşchees, ka

wişşas noşazzitas skohlas weenteeşigi un pehz Deewa labba un

Patihkama prahta war apkohpt.
2trâ kahrtâ waijadsigs : ka arri m a h j â s wişşwairak

no meiteeşchu kahrtas nepeetruhkst, kas waşşaras laikā un tâs

deenâskad şkohlneeki us mahjahm atlaisti, par wiņņeem us luhko

un Wehl dsiļļaki ismahza, ko skohlmeisteri eerahdijuschi. — Tapehz

pilnigâ kawentes şpreeşchanâ irr norunnahts, ka tahm abbahm

draudses skohlahm, kas Tirsâ un Wellanê eetaisitas dehļ puischu

un meitu ismahzischanas : buhs pastahweht ar weenu

unkaneweenai Wal st ei netiks wairs waļļa

ļauta, woi dehleeschu, woi meiteeschu behrnus no draudses

atraut.

9. Schee skohlas likkumi, latweeschu wallodâ pahrtulkoti,
teek darriti sinnami wissahm pagasta teesahm ; un ikkatrai pa-

gasta waldischanai buhs gahdaht wiņņus norakstiht un glabaht,

ka ikruddeni pirms skohlas laiks eesahkahs, wissa pagasta preekşchâ

warr islaşşiht, lai wişşi sirma un paklausa. — Kurra pagasta

teeşa tà ikruddeni nedarrihs, no tahs 5 rubli strahpes naudas

tiks isdsihti.

Kad schee skohlas likkumi ar kawentes protokollu pee

augstas basnizas teesas tikkuschi nosuhtiti, tad schi augsta basni-

zes pehrminderu teesa tohs irr apstiprinājusi, un pateikdama

zeenigeem muischas Kungeem un pagasta preekschneekeem, ka

wiņņi tik labprahtigi irr peepalihdsejuschi tahdus derrigus lik-

104
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kūmus eezelt, irr pawehlejuşchi, lai nu pehz teem weenteeştgi
isddara, kà norunnahts un apspreests, ka lai no tahdas behrnu
şkohloşchanas garrigi augļi rohdahs ta Kunga walstibâ un

patti muhsu Latweeschu tauta allaschin skaidrākā atsihschanâ un

deewabihjaşchanâ peeņemmas.

Tirsas mahzitaja muischâ tai 23. Oktob. 1835.

C. Fr. R. Schilling

Tirsas un Wellanes draudses mahzitais.

Mācītāju sinodes 1834. g. referāti un lēmumi jau

1835. gada maija lantāgā atrada naidīgu pretestību 1). Muiž-

niecība, redzēdama mācītāju sinodes vienprātīgos lēmumus

un silto iestāšanos par tautskolām, atrada, ka draudžu gani

pārāk tālu iemaisoties „zemes darīšanās". Lieta nonākusi

pat tādā «nepatīkamā" stādijā, ka ģener.-sup. Klots, kā

jau miermīlīgs cilvēks, atradis par nepieciešamu griezties

pie landtāga ar īpašu «taisnošanās" rakstu2), aprādīdams,
ka 1834. g. mācītāju sinode nav gribējusi iemaisīties muiž-

nieku kompetencēs v. t. t. Viss darīts tikai labā nolūkā

— veicināt tautas tumsības apkarošanu v. t. t. Varbūt ar

šo, 1835. g. maija mēnesī noturēto landtāga «uztraukumu",

ari izskaidrojams tas, ka 1835. g. sinodē (augustā) par

skolu lietām taisīja visai mazu troksni, tikai klusām pie-

ņēma K. Ulmaņa nolasītos lēmumus un priekšlikumus, kas

pie tam bija nobīdīti sinodes lēmumu 45. punktā. Ģen.-sup.
Klota iesniegums esot atstājis apmierinošu iespaidu, un

kad viņa «kristīgam mierinājumam" pievienojās vēl muiž-

nieku Rennenkampfa, H. Boka un iespaidīgā landrāta barona

Bruiningka iestāšanās skolu labā, tad 1836. g. jūnija land-

tāgā 1835. g. mācītāju sinodes iesniegumu jau uzņēma

draudzīgāki un vismaz nopietni apsprieda. Tomēr sinodes

priekšlikumi neatrada landtāga vairākumā lielu piekrišanu

un, kā jau tas pie muižniekiem bija parasta lietu, lielāko

daju priekšlikumu ne nu noraidīja, ne pieņēma, — apmierinā-

•) Skat. Landtagsakte 1835.,Fol. 103 ; Landtagsrezess vom 5 Mai 1835.

2) Landtagsakte 1835. Fol. 101.
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jās ar izrunāšanos v. t. t.
1

). Atzina par noderīgu un no-

lēma nodibināt par katriem diviem apriņķiem skolu inspek-

ciju, sastāvošu no viena muižnieku kārtas skolu inspektora

un viņam padota garīga padomnieka (und einem geistlichen

Beirath). Inspekcijas uzdevums būtu tautskolu revidēšana.

Redzams, muižnieki visai neuzticējās garīdznieku skolu kon-

trolei. Skolotāju semināra jautājumā uzdeva muižnieku

konventam nākošam gadam sagatavot priekšlikumu, kā

labāki noorganizēt pašu semināra dibināšanu. Semināra

dibināšanu silti pabalstīja landrāts barons Bruiningks.

Bruiningks iesniedza guberņas valdei priekšlikumu nodot se-

mināram vienu domēnu (Klein Ringen, Tērbatas apr.) muižu.

Semināra tāļākai vadīšanai un uzturēšanai nodibinātu īpašu

biedrību (Verein)2). Šinī gadījumā kopā ar Bruiningku drau-

dzīgi strādāja mācītājs F. Morics. Finansu ministrs Kurākins

piekrita nevien muižas nodošanai semināra vajadzībām, bet

solīja pat valsts pabalstu. Domeņu valdearī piekrita Maz-Ringas

(Klein-Ringen, igauniski Weike-Röngo) nodošanai Bruiningka

semināram, bet prasīja gada renti 1000 rubļu. Tā jaunais semi-

nāra dibināšanas plāns, likās, būs reālizējams, un Bruiningks

kopā ar mācītāju Moricu apņēmās darbus ievadīt vajadzīgā

gaitā, lai pēc tam semināru nodotu proponētai biedrībai, kas

bija nodomāta solīdos apmēros. 1837. gada landtāgā
nāca apspriešanā vēl daži sīkāki skolu jautājumi. Tomēr

landtāga vairākums joprojām noteikti bremzēja katru ievē-

rojamāko skolu uzlabošana projektu.

Te, negaidot, 1837. gadā 16. augustā guberņas valde

piesūtīja landrātu kolēģijai Tērbatasmācības apgabala kuratora

ģenerāla Kraffströma paziņojumu (19. jūnijā 1828. g.), ka

sakarā ar tautas apgaismošanas ministra rīkojumu un pama-

1) Skat. »Landtagsakte 1836. Fol. 123. Landtagsrezess vom Juni

1836. pag. 68. Konsilium der Landräthe. — Bauerschulsachen 1-a (valsts

archivā).

2) Skat. Reglament einer Lehreranstalt für Lehrer an Landschulen

u. s. V. Akta in Bauerschulsachen I-a.
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tojoties uz ķeizara 19. aug. 1827. g. ukazu 1
). Tautas ap-

gaismošanas ministrs grafs Uvarovs šo rīkojumu bija devis

pēc kāda Tērbatas universitātes skolu komisijas ziņojuma

par Baltijas skolu bēdīgo stāvokli. Nu bija visi „zemes

kungi" kājās. Un zīmīgi arī tas, ka šādos „briesmu" brīžos

gluži labi sadarbojas skolu lietās garīdzniecība ar muiž-

niecības vadoņiem. Sākās iesniegumi no visām Baltijas

guberņu muižniecībām gan guberņu valdēm, gan Tērbatas

mācības apgabala kuratoram, gan pašam grafam Uvarovam.

Atsaucās uz vecām tradīcijām, 1819. gada likumu, 1832. gadu

baznīcas likumu v. t. t. Ja skolas nodošot svešu spēku
valdīšanā, tad atraušot latviešus no viņu labvēlīgām attiecī-

bām pret dzimtkungiem, sagaidāmas visādas neērtības,

skolai jāstāvot visciešākā sakarā ar baznīcu2
) v. t. t.

Tie bija vecu vecie motīvi, ar kuriem jau vairākkārtīgi

Baltijas muižniecība un arī garīdzniecība nāca valdības

priekšā, tiklīdz viņu tiesības tautskolu lietās Krievijas vai-

dinieki grasījās aizkārt. Arī šoreiz muižniekiem kopējiem

spēKiem izdevās savas vecās pozīcijas aizstāvēt. Krievijas

tautas apgaismošanas ministrs grafs Uvarovs nebija tas vīrs,

kas iedrošinātos lauzt Baltijas muišnieku pretestību un

vecos aizspriedumus. Zīmīgs ir grafa Uvarova ziņojums

ķeizaram Nikolajam I.:

„Въ нъмецкихъ губершяхъ
3
) необходима большая

осмотрительность, некоторое даже снисхождете къ предраз-

судкамъ, вкоренившимся въ томъ крат., ибо тамъ, политичес-

кимъ предразсудкамъ сопутствуетъ политическая верность и

чувство преданности къ законному государю большею частью

покрываетъ странностиобвъшталыхъ понятШ4)". Те jāpiezīmē,
ka Baltijas muižnieku cildināšana par padevību ķeizaram,

!) Šai ukāzā bija teikts, ka tautas apg. ministra .uzraudzībai pa-

dotas .всЪ училища безъ исключешя кром-Ь военныхъ и духовныхъ."

Skat. Сборникъ постановлена т II стр 62.

2) Bet sinodes lēmumus muižnieki negribēja pieņemt А. V.

3) Zīmīgi un raksturīgi — Baltijas guberņas nosauktas par .vācu

guberņām".

4) Журналъ M. H. Прч. XX. стр. HL 1838. г.
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redzams, stāvēja ciešā salīdzinājumā ar Polijas muižniekiem»

jo Polijā šinī laikā notika rūgšana un nemieri. Uvarovs

gan puslīdz nicinoši izsakās par Baltijas «apsūnojušiem

politiskiem jēdzieniem", bet galu galā lūdz ķeizaru paklau-
sīt baltiešu lūgumu un atstāt visu „pa vecam". Un tā arī

notika. 13. septembrī 1838. gadā izdots šāds ķeizara

Nikolaja I. ukazs:

Государь Императоръ, по положешю Комитета минист-

ровъ, въ слт>дствlе представлешя Министра Народнаго Просве-

щения, Высочайше повълеть соизволилъ : существуюпия нынъ

и впредь могуппя быть заведенными сельсшя крестьянсшя

школы въ Остзейскихъ губершяхъ, оставить подъ ближай-

шимъ надзоромъ тъхъ лицъ и мъстъ, который определены

для того положешемъ о Лифляндскихъ крестьянахъ, съ тъмъ,

чтобы губернсше предводители дворянства ежегодно доста-

вили въ Министерство Народного Нросвъщенгя свъдън!я

о дъйств!яхъ сихъ школъ')".

Šis uztraucošais 1837.—1838. g. notikums tomēr zināmā

mērā līdzēja, jo muižniekiem bija jārēķinājas, ka skolu

nenoorganizēšanas gadījumā, Tērbatas mācības apgabala
kurators var iekustināt ministrijā kādu jaunu versiju. Gribot

negribot bija kaut kas jādara. 1838. gada ķeizara ukazs

gan bija uz laiku droša ķīla, ka vecā kārtība pastāvēs, bet

garīdzniecība strādāja tāļāk un, kā Guleke saka, (viņa skolu

vēstures 15. lpp.): „Zur Ruhe kam die Schulsache jeden

falls nicht mehr". Kas zīmējas uz Bruiningka iekustināto

un tikpat kā izvesto semināra plānu, tad Guleke zira

liecināt, ka muižniecība negribējusi nekādu valdības pabalstu

pieņemt, jo baidījusies tādā gadījumā no Tērbatas mācības

apgabala ierēdņu kontroles (16. lpp.). Arto izskaidrojams

tas, ka Bruiningka semināra projekts negaidot tika nolikts

archivā.

1836. gadā landtāgs nolēma par katriem diviem ap-

riņķiem ievēlēt skolu inspektorus. Šiem inspektoriem tika

>) Skat. „Сборникъ постановлешй по M. Н. Пр. т. 11. стр. 1098.



uzdots līdz 1839. gadam izrevidēt visas tautskolas un

iesniegt ziņojumus landtāgam.
Par inspektoriem no muižnieku vidus izvēlēja : Rīgas-

Valmieras apriņķim G. fon Krüdeneri, Valkas-Cēsu —

majoru fon Zöckoli, Tērbatas-Verovas — baronu Bruiningku

un Pērnavas-Vilandas — fon Rennenkampfu 1
). Tā kā land-

tāgs līdz ar to nolēma, ka muižnieku revidents skolas

revidēs ar kāda mācītāja piepalīdzību („Beirath"), tad virs-

konsistorija no mācītāju vidus izraudzīja: Rīgas apriņķim
Fr. Valteri no Ropaižiem, Valmieras — Guleki no Maz-

Salaces, Cēsu apriņķim — Ķiberi no Āraižiem, Valkas

apriņķim — Keilmani no Gaujienes, Tērbatas apr. — Švarcu,
Pērnavas — Paulu un Vilandas — Mickevicu.

Pamatīgi revidēta igauņu daļa, kur revīziju uzcītīgi

izdarījuši: barons Bruiningks kopā ar mācītāju Janavu un

J. Švarcu (Pölve) — Tērbatas-Verovas apriņķī, un apriņķa

deputāts G. fon Rennenkampfs kopā ar mācītāju Paulu —

Pērnavas-Vilandes apriņķī. Šo revīziju ziņojumi plaši uz-

rakstīti un uzglabājušies 2).

Tērbatas-Verovas apriņķī bijušas 316 pagastu skolas

ar 26.095 skolēniem. Pārbaudīti 23.979 skolēni, no tiem

18.914 pietiekoši lasījuši, 4737 — slikti un 2115 pavisam

lasīt nepratuši. Pērnavas-Vilandas apriņķī — 22.329 skolas

bērni, no kuriem 14.657 pietiekoši, 3630 slikti lasījuši un

4042 nemaz nepratuši lasīt. Kā redzams, revidenti meklē-

juši tikai minimumu, t. ir lasīt prašanu. Šīs Igaunijas daļas
tautskolas arī parasti vairāk nedeva bērniem, kā latviešu māj-

mācībā. Tā kā Bruiningka un Rennenkampfa ziņojumi zīmē-

jas tikai uz Igaunijas daļu, tad pie viņiem sīkāki neapstā-

simies. Kā jau aizrādīts, viņi glabājas mūsu archivā (Akta
Bauerschulsachen VI.-b) un tur var, kas to vēlas, ar šiem

sīkiem ziņojumiem par igauņu skolām iepazīties tuvāki.

Jāatzīmē tikai tas, ka revidenti atraduši igauņu tautas izglī-

tību nepietiekoši noorganizētu un neatbilstošu arī tā laika

apstākļiem. Kaut kas esot jādara skolu uzlabošanas labad.

') Skat. Bauerschulsachen V. I.b р. I.
2) Bauerschulsachen Vol. I.b Fol. 70 und 104.
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Par Vidzemes latviešu daļu muižnieciskā revīzija no-

organizēta vāji. Rīgas-Valmieras apriņķa revidents — Krü-

deners, kopā ar mācītāju Guleki, revidējis tikai: Valmieras,

Straupes, Augstrozes, Rubenes, Dikļu un Matīšu draudzes.

Vairāk viņš, brīva laika trūkuma dēļ, nepaspējis
1
) Mācītājs

Guleke ziņojis ģeneralsuperintendentam Klotam, ka arī viņa

aizrādījums neko nelīdzējis, — revīzija netikusi turpināta 2)

Konsistorija resp. Klots par to ziņojis bruņniecībai (Klots
titulē vēl 1837. g. Vidzemes muižniecību: Eine Edle Ritter

und Landschaft Herzogthums Livlands), bet panākumu,

redzams, nav bijis.

Krüdenera revīzijas ziņojums, samērā ar igauņu skolu

revidentu ziņojumiem, ļoti īss un materiāli nabadzīgs. Re-

vidents saka:
n
Tā kā revidētās draudzēs pagasta skolu nebija,

tad es atradu par nepieciešamu revidēt mājmācību, kas,

kā zināms, Vidzemē aizvieto pagasta skolu". Pārbaudījumi

norādījuši, ka bērni lasot puslīdz apmierinoši, katķisma

gabalus arī skaitot. Ar baznīcas meldiņu dziedāšanu ejot
dažādi. Bijuši bērni, kas pratuši dziedāt 50 dziesmas, bet

visumā esot pavāji. Dikļos no 85 bērniem, kas eksaminēti,

35 nepratuši dziedāt. Rubenē no 91 revidētā—44 slikti, vai

pat nemaz nedziedājūši. Revidents nācis pie atzinuma, ka

latviešu bērnu vecāku uzcītība esot tomēr ļoti liela. Tie

panākumi, kas mājmācībā sasniegti, esot apbrīnojami lieli,

tas ir, ja ievēro tās metodes un palīga līdzekļus ar kādiem

bērnus mājās māca. Grāmatu māca pēc „vārdu sistēmas," --

vārdiem un teikumiem uzreiz, bez skaņošanas-burtošanas.

Visa mājmācībā ir mechaniska un nedzīva. Gala slēdziens

no visa revīzijā redzētā un iegūtā šāds: mājmācībā nevar

aizvietot skolas mācību. Tā tad jārūpējas par pagasta

skolu ierīkošanu. No īsā revīzijas ziņojuma tomēr, kā

redzam, taisīts vērtīgs gala slēdziens.

Par draudzes skolām Krūdeneram un Gulekam arī

nav daudz iepriecinoša ko ziņot. Straupes draudzes skolas

')
,
Bauerschulsachen" V Ib Fol. 98.

2) Turpat Fol. 122.
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māja pussagruvusi, jo neviens viņu neremontē un nerū-

pējas par skolas eksistenci. Citās augšminētās draudzēs,

kas Valmieras apr. revidētas, draudzes skolas gan bijušas,

bet Krüdenera ziņojumā neatrodam, cik skolēnu viņās bijis,

ko viņi un kā mācījusies.

Par Cēsu-Valkas apriņķi, kur tautas izglītība parasti

labāki nostādīta kā Rīgas-Valmieras, ziņojuma nekur neat-

radu, — rādās, ka še revīzija nemaz nav izdarīta, jo arī

bruņniecības archīva materiālos un kopsavilkumos par 1839.

gada revīziju, Cēsu-Valkas apriņķis nefigurē.

Šie revidentu ziņojumi nonāca 1839. gada landtāga

apspriešanā (27. jūnijā) 1
). Tie nedaudzie, un jāpiezīmē

arī visai mēreni palikušie skolu draugi, kā Rennenkampfs,

Bruiningks v. t. t., šoreiz panāca to, ka muižniecība spēra
atkal vienu soli tālāk skolu noorganizēšanā. Nolēma, ka

nodibināmi skolu pārvaldes orgāni: Skolu virsvalde (Ober-

landschulbehörde), kas sastāvētu no 4 apriņķu (Distrikt)
draudžu priekšniekiem (Rīgas-Valmieras, Cēsu-Valkas, Tēr-

batas-Verovas un Pērnavas-Vilandas), ģeneralsuperinten-
denta un 8 apriņķu skolu revidentiem; Apriņķu skolu

valdes sastāvu noteica šādu: apriņķu draudžu priekšnieks
un abi skolu revidenti — laicīgais (muižnieks) un garīgais

(mācītājs); vietējā (draudzes skolu) valdīšana pieder draudzes

priekšniekam kopā ar mācītāju, pieaicinot palīgā baznīcas

pērminderus (zemniekus). Skolu revidēšanai ieceļami katrā

apriņķī divi revidenti: viens no muižniekiem, otrs no ga-

rīdzniekiem. Tāļāk nolēma: ka vietējais muižnieks, kā to

paredzēja likums, nevar bez baznīcas priekšnieka un mācī-

tāja nevienu skolotāju iecelt, ne arī no vietas atlaist;

nevienu skolu, kas jau pastāv, nedrīkst bez skolu valdes

īpašas atļaujas slēgt, ne sašaurināt; kur skolu nav — tās jāie-

rīko. Skolu valdei tiesība sodīt par skolu likumu neizpil-
dīšanu.

Garīdzniecība, kas jau 1835. gadā iesniedza muižnie-

cībai savus priekšlikumus, kurus padaļai landtāgs 1839.

') Skat. Landtagsakte un Landtagsrezess vom 1839.
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gadā pieņēma, bet līdz ar to ari pārveidoja garīdz-
niecības iespaidu to stipri samazinot, — arī tagad pacēla
savu balsi, īpaši pret jaunprojektēto skolu virsvaldi. Te

mums vēl reiz jāuzsver tas, ko jau redzējām K. Zontāga

laikā, muižniecība, pat liberālā, vienmēr centās skolu val-

dīšanu un vadīšanu paturēt savās rokas, pielaižot garīdznie-
cību tikai aktīvo līdzdarbinieku lomās. K. Zontagam nācās

šinī ziņā daudz cīnīties, bet panākumu tomēr nebija,
kauču arī viņam bieži vien palīgā nāca ģen.-gub. Pauluči.

Pēc K. Zontāga īsu laiku (1828. — 1833.) ģen.-superinten-
denta amatu ieņēma Dr. Kārlis Bergs, kam skolu lietas

bija pavisam svešas. Tad nāca miermīlīgais Klots, kas

mēģināja muižniecības un garīdzniecības pretešķības skolu

lietās izlīdzināt, samierināt. Klotu mēs nekad neredzam

enerģiskāko skolu draugu vidū, tāpēc arī viņam labas at-

tiecības ar muižniecību. Tas dzīvākais uzvilnīs skolu lietās,

kas parādījās 1834. — 1835. gada sinodēs notika bez Klota

pabalsta. 1834. g. sinodi vadīja konsistorijas asesors Kolbe

un, redzams, 1834. g. sinodes lēmumi Klotam darīja „galvas

sāpes," kas noprotams no viņa
„
taisnošanās" raksta land-

rātu kolēģijai, par kuru jau pieminējām. Šai rakstā

Klots saka, ka sinodes lēmumos taču neesot nekā ļauna

un neviens nedomājis uzstāties pret zemes autoritātēm,

v. 1.11). 1834. gada sinodes lēmumu un 1835. gada projektu

dvēsele bija Dr. K. Ulmanis, bet viņam vairāk rūpēja lat-

viešu tautas ieaudzināšana kristīgās ticības garā, nekā viņu

vispārējā kulturālā attīstība un izglītība. To jau uzsvērām

ieskatoties K. Ulmaņa brošūriņā — „Was sollen und was

können Lettische Volksschulen." Ulmanis palika uzticīgs

saviem, jau jaunībā izteiktiem latviešu skolu ideāliem —

labi audzināt, nedaudz mācīt. Ari viņa 1834. un 1835. g.

nomanāmais straujums, redzams, drīz pārgāja un turpmākās

sinodēs mēs vairs neredzam K. Ulmani „opozicijas" vadoņa

lomā. Sinodēs dzīvāki un skolu lietās ierosinošāki uzstājās

i) Landtagsakte 1836.Fol. 121.(Klota iesniegums par 1834.—1835. g.—

sinodes lēmumiem).
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jaunais Valmieras mācītājs Fr. Valters, tad mācītājs Švarcs

(Velves, — igauņu dajas) v. ct.

1839. gada sinodē ģen.-sup. Klots ziņo, ka 1834.—1835. g.

sinožu lēmumi gan neesot no muižniecības pieņemti

(bei der Ritterschaft keine günstige Aufnahme gefunden),
tomēr skolu lietas neesot atstātas pilnīgā novārtā. Tagad
skolu inspekcija un pārvaldīšana atzīta par „zemes lietu"

(Dass die lnspektion und Verwaltung der Volksschulen als

Landessache bestätigt ist) 1839. gada pavasara landtāgā

pieņemti lēmumi, kas, domājams, došot skolu attīstībai

spēcīgus ierosinājumus („welche eine kräftige Förderung
des Volksschulwesens erwarten liessen."). Redzams, Klots

ir apmierināts
1
). Pie šī ģen.-sup. ziņojuma debates nav

bijušas. Redzams, neviens tūdaļ negrib sarūgtināt veco

superintendentu un celt iebildumus pret muižniecības lēmu-

miem, kas dažos punktos garīdzniecībai tomēr nebija

pieņemami. Tikai pēdējā sinodes dienā, 14. augustā,

(Klota ziņojums bija 9. augustā) nolasa mācītāja Švarca

īpašu iesniegumu par 1839. gada landtāga lēmumu nodibi-

nāt īpašu muižniecisku skolu virsvaldi. Šī virsvalde sastā-

vēšot no 12 muižnieku un 1 garīdznieku pārstāvja. Tāds

samērs esot zīmīgs. Švarcs liek priekšā sinodei lūgt ģene-

ralsuperintendentu griezties pie ģenerālgubernatora, lai,

apstiprinot jaunos noteikumus par skolu valdēm, locekļu

skaits tiktu sastādīts citādās attiecībās nekā to lēmis land-

tāgs
2). Arī par

Švarca priekšlikumu tūdaļ debates nenotika,
bet apspriešanu atlika uz pēcpusdienas cēlienu, kad sinodei

vajadzēja sēdes slēgt. Pēcpusdienas cēliena protokolā §47

lasām: „In Hinsicht des vom Pastor Schwartz in Sachen

der Volksschulen gestellten Auftrages fand der General-Su-

perintendent und mit ihm dieSynode, es wäre angemessen,

dass die Geistlichkeit der Ritterschaft Livlands ihren Dank

für die mit so edler Liberalität gefassten Beschlüsse zur

Verbesserung des Schulwesens, abstatte, weshalb der Gene-

1) Skat. Protokoll der sechsten livländischen Provinzial-Synode,

gehalten in Fellin am 9. August 1839. und den folgenden Tagen. § 4.

2) Turpat § 40.
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ral-Superintendent von der Synode erbeten wurde, der

Ritterschaft diesen Ausdruck der Dankbarkeit zu erkennen

zu geben."

Mēs tagad varētu teikt, ka ar šādu lēmumu, kas dik-

tēts no miermīlīgā un arī bailīgā ģen.-sup. Klota, sinode

pati „sevi aizliegusi," jo kā gan varēja pateikties muižnie-

cībai par to, ka tā sinodes lēmumus nav ievērojusi un skolu

virsvaldē iesēdinājusi tikai muižniekus, pieliekot tiem vienu

svētītāju, — garīdznieku.

Ka šim sinodes lēmumam daudzi mācītāji piekrita ti-

kai ārīgi, neuzdrošinādamies sacelties pret ģen.-sup. Klotu,

tas taču skaidra lieta, jo Švarca referāts nenāca bez iepriek-

šējas apspriešanās ar amata brāļiem un kā iepriekšējo, tā

turpmāko sinožu, kauču «uzmanīgas" atzīmes sinodes pro-

tokoļos rāda, ka mācītāji nav apmierināti ar skolu stāvokli.

Klots tomēr 8. novembri 1839. gadā iesniedza muiž-

niecībai rakstu, ar ko aizrāda, ka sinodē atskanējušas bal-

sis pret skolu virsvaldes muižniecisko sastāvu un ka garīdz-

niecība še pavisam nostumta pie malas. Bez tam, Klots aiz-

rāda, ka viņš gan personīgi pieņemot skolu virsvaldes lo-

cekļa amatu, bet nevajagot šo viņa personīgo rīcību uzlūkot

kā generālsuperintendentu, ari turpmāko, pienākumu

vispāri. Ar 1832. g. baznīcas likumu šāds pienākums

ģen.-superintendentam neesot uzlikts. Redzams, Klots grib

atstāt, tā sacīt, vaļējas durvis turpmākai garīdzniecības

rīcībai 1
).

1839. gada landtāga lēmumam, saprotams, nebija liku-

mīga spēka. Kā viņu izvest dzīvē? Pareizais ceļš būtu pa-

pildināt 1819. gada skolu likumu, bet tad jāuzņemas risks

aizkustināt Baltijas skolu nemierīgās problēmas pie tautas

apgaismošanas ministrijas un pie paša Ķeizara. Tas bija

riskanti, un muižniecība no šādiem soļiem izvairījās cik vien

tas bija iespējams. Arī šoreiz izeju atrada. Ģenerālguberna-
tora amatā taču sēdēja barons Pālens, Vidzemes civilguber-

>) Skat. ģen.-sup. Klota rakstu muižniecībai. Akta Bauerschulsachen

V. I-b. Fol. 172.
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nators bija fon Felkerzāms un visa guberņas valde (Rath)

bija vāciska. Vai nu tādos apstākļos nevarēja valsts mērogā

nesvarīgo latviešu-igauņu zemnieku skolu lietu nokārtot

„pašu mājās." Griezās pie ģenerālgubernatora, notika gu-

berņas valdes apspriedes, sazinājās vēl ar ģ. virskonsistoriju, —

un 4. aprilī 1840. gadā izdeva valdības patenti (rīkojumu),
kas nedaudz pārgrozītā veidā publicēja 1839. gada landtāga
lēmumu. Patenti še nodrukājam pilnīgu:

№ 2135

Befehl seiner Kaiserlichen Majestät

des Selbstherrschers aller Reussen u. s. w. u. s. w.

aus der Livländischen Gouvernements-Regierung, zur allge-

meinen Wissenschaft und Nachachtung.

Von dem im Jahre 1839 abgehaltenen Landtage sind

nachstehende Beschlüsse, in Beziehung auf das Bauerschulwesen,

getroffen worden, welche, nachdem sie von Seiner Ekselenz dem

Herrn General-Gouverneur von Liv-Est-- und Kurland u. s w

Baron von der Pohlen, unter einzelnen Modificationen

genehmigt worden, hiermit zur allgemeinen Wissenschaft und

Nachachtung bekannt gemacl)t worden.

1) Zur Förderung des Bauer-Schulwesens werden für

jeden Prapste i-S pranget ein weltlicher und ein geist-

licher Revident, ersterer von Seiten des Adels, letzterer

von Seiten der Geistlichkeit, erwählt, welche jährlich in den

ihnen zugewiesenen Bezirken die Bauerschulen an Ort und Stelle

zu revidiren und das Oberkirchenvorsteher-Amt ihres Kreises

von dem Befunde ihrer jedesmaligen Revision, zu fernerer

Maßnehmung, in Kenntniß zu setzen haben.

2) Die Ober-Kirchen-Vorsteher-Aemter verbleiben die für

das Bauerschulwesen bestehenden Kreisbehörden, indessen treten,

zu den Gliedern, jedes Ober-Kirchen-Vorsteher-Amtes, in schul-

angelegenheiten, die weltlichen und geistlichen Revidenten mit

gleichem Stimmrechte hinzu.

3) Wegen Constituirung einer Oberschulauthorität für

die Bauerschulen Livlands, ist eine bis zum nächsten Landtage

gültige provisorische Ordnung dahin getroffen worden: daß aus

den vier Herren Ober-Kirchen-Vorstehern und dem Herrn

General-Superintendenten eine Oberschulbehörde gebildet wird,

welche zur Zeit des Sommerconventes zusammentritt, das

Bauerschulwesen, in Grundlage und Ausführung der bestehen-

den Festsetzungen, ins besondere der Bauer-Verordnung von

1819, auf jede Weife zu fördern und nach ihrem Ermessen die

я*



Revidenten weltlichen und geistlichen Standes zu ihren Vor-

Handlungen hinzuzuziehen haben wird-

-4) Die weltlichen wie die geistlichen Revidenten erhalten,

wenn sie in Bauerschulangelegenheiten Reisen und Fahrten

machen freie Schieße.

5) Wenn Bauerschulangelegenheiten besondere Berathün-

gen erheischen, so sind auf Anordnung der Ober-Kirchen°Vor-

steher-Aemter außerordentliche Schul-Convente abzuhalten,

welchen erforderlichenfalls auch die Revidenten beiwohnen.

6) Zur besonderen Beaufsichtigung der Gebietsschulen
wird allörtlich einer der Gemeinde beamten ermittelt und be-

auftragt.

7) Ohne spezielle Erlaubniß des örtlichen Ober-Kirchen-

Vorsteher-Amtes darf keine bestehende Schule aufgehoben oder

in ihrer Ausstattung geschmälert, wo noch keine Schuleu iv

gesetzlicher Art vorhanden sind, müssen ohne Anstand neue

errichtet werden.

8) Die Guts-Verwaltung darf ohne Zustimmung der

Kirchenvorsteher und des Predigers keinen Schulmeister ein-

oder absetzen, auch ist in beiden Fällen der Kirchenvormund

zu hören.

9) Bei der Umschreibung von Gemeindegliedern haben

die Guts-Verwaltungen den Predigern die Umschreibungslisten
der kopfsteuerpflichtigen Schuljugend zuzustellen, damit Niemand,

der umgeschrieben wird, und noch der Schule benöthigt ist, des

Unterrichts entbehre und übergangen werde.

10) Den Localautoritäten ist es überlassen, wo sie es

zweckmäßig und ansführbar erachteu, die Schuljugend in beson-

dere Classen zu theilen, in Ansehung der Strafgelder wegen

versäumten Schulbesuchs besondere Bestimmungen zu treffen

und bei befundener Nützlichkeit besondere Schulelassen einzu-

richten.

11) Wie den Ober-Kirchen-Vorsteher-Aemtern bereits

eine arbitraire Strafgewalt und die Berechtigung zusteht, in

den zu ihrer Competenz gehörigen Sachen Pönen anzudrohen
und solche durch das Ordnungsgericht beitreiben zu lassen, so

sollen sie insbesondere bei schriftlichen Verhandlungen in Schul-

angelegenheiten berechtiget seyn, die beiden ersten Termine mit

Androhung einer Pön von 2 und 4 Rubel-Silber Münze, den

dritten sub poena oraeclusi anzuberaumen und in Schulange-
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legenheiten eine arbltraire Strafe bis 25 Rubel-Silber Münze

zu verhängen.

Riga-Schloß, den 4. April 1840.

(L. S.) George v. Foelkersahm.

Civil-Gouverneur

Klein, G. Tiesenhausen,

Regierungs-Rath. Regierungs-Rath.

Secretair F. G. A. v. Schwebs.

Ist von Hof zu Hof senden und vom letzten Gute dem

Kirchspielsprediger zuzustellen').

Šī skolu patente nosprauda Vidzemes tautskolu pār-
valdes orgānu darbību uz ilgāku laiku. Muižniecība bija

vispirms atsituši Tērbatas mācības apgabala uzbāzību Bal-

tijas skolu uzraudzības lietās, pēc tam piespiedusi arī ga-

rīdzniecību apmierināties ar to, kas viņai piešķirts, — un

tagad varēja tikai uzmanīt, lai skolu lietas iet „savu

vēsturisko" gaitu. Vēlākais šulrāts Guleke savā skolu

vēsturē 1889. gadā apliecināja: „Muižniecība skolu lietas

nekad nav izlaidusi no savām rokām" (37 lp. p). Tas,

kā redzam, notiek konsekventi un neatlaidīgi. Muižniecība

sapratusi tautskolu lielo nozīmi un tāpēc tura grožus savās

rokās, neuzticoties pat luterāņu garīdzniecībai, kas, pēc

muižnieku domām, dažkārt pārāk «aizrāvās" un prasīja ne-

piemērotas reformas skolu lietās. Gulekes liecība šinī ziņā

ir vēsturisks dokuments, jo nodota tad, kad muižniecības

vara skolu valdīšanā bija jau lauzta, un kad vispāri, simtiem

gadus pastāvējusi, vācu vara atradās sabrukuma priekšā.
1840. gada skolu patente tomēr bija jauns pieturas punkts

visiem tiem darbiniekiem, kas, kā arī turpmāk redzēsim,

gribēja latviešu bērniem sniegt kauču viselementārāko iz-

glītību.

Pirms tāļāk sekojam mūsu skolu vēsturiskai gaitai'
mums pie 1840. gada nospraustā robežstaba jāapstājas un

vēl jāpamet acis atpakaļ.

l ) Šī patente norakstīta no 1840. gada patentu grāmatas, kur

viņa ievietota ar № 44.



1804. gada zemnieku likums jau lauza vecās patriar-

chalās iekārtas pamatus; 1819. gada likums atņēma zem-

niekiem „viņu" zemi un, kā liecina landrāts grafs Mellins 1
),

zemnieki kā no paša Mellina, tā citiem novadiem lūguši

grafa padomu, ko darīt, lai varētu palikt pie 1804. gada
likuma noteikumiem „wo der Besitz des Grundes und Bodens

ihnen und ihren Kinder gesichert war". Tomēr zemnieku

brīvlaišanas aktam bija arī labas sekas. 1832. gadā visiem

brīvlaišanas priekšnoteikumiem un priekšdarbiem vajadzēja

nobeigties2
) un ar šo gadu latviešu tautu varam formāli

uzlūkot kā brīvu no simtgadīgās verdzības. Tas taču ir

liels notikums. Sakarā ar 1804. un īpaši 1819. gada li-

kumiem stāv latviešu pirmās inteliģences augšana. Līdz

brīvlaišanai bija tikai viens vienīgs zemnieku slānis. Ja

kādam retam latvietim laimējās izkulties no šī vergu-zem-

nieku slāņa, dabūnot «brīvības grāmatu," vai citādi kā, tad

viņš vairs, parasti, pie latviešu tautas neskaitījās. Tā tas

gandrīz viscaur pie mums bija līdz brīvlaišanas laikmetam.

Pēc tam mēs redzam, kā ceļas pirmais virsslānis pār zem-

nieku masu. Tie ir pirmie inteliģentākie latvieši — ķesteri,

amatnieki, krodzinieki, dzirnavnieki v. t. t. Kā spilgts piemērs
ir Ansis Līventāls, kas dzimis vēl vergu laikā. Bet kad

viņš 1825. gadā divdesmit divus gadus vecs, iestājās Biržu

draudzē par ķesteri, tad mēs viņā jau redzam noteiktu latviešu

tautas virsslāņa locekli. L. atminas vecos laikus, kad

«Pārdēvē, pret suņiem mija, latvju ļaužu dvēseles," bet jau

paredz arī latviešu nākotni, kad „Pēc simts gadiem latvju
dziesmas augstā pulkā skandinās, apskaidrotā prāta liesmas 3

).
Citā gadījumā A. Līventāls dzied:

«Latviski es domāju,

Brāļu sāpes sajūtu,

Mana sirds it brālīga,
Katram steigties palīgā."

>) „Noch Einiges über die Bauernangelegenheiten in luvland von

Ludvig August Graf Meilin. " 85 lpp.

2) 1819. g. likuma § 599.

3) Skāt. A. Liventala dzejas.
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un tās pašas dziesmas beigas:

Teiciet, citas tautiņas,

Kas par latvjiem nosmejas

Kas tā dzīvo latviski,

Vai tie ne ir cilvēki? —

Šī nacionālā apziņa, kas spilgti atskanēja A. Liventāla

dziesmās pamazām auga latviešu tautas pieminētā virsslāņa

pirmos darbiniekos. Ka latviešu tauta ir brīva no nesenās

verdzības, ka viņas locekļus vairs nevar pret «suņiem mīt,"

to apziņu deva 1819. gada likuma noteikumu izvešana dzīvē.

Šis virsslānis auga, palika arvien biezāks un viņā sakrājās

garīgais un materiālais spēks no apakšas. Taisnība, dažs spē-

cīgs zars kopulējās ar vēl visdižo vācietibas koku un aiz-

gāja mūsu tautai zudībā uz visiem laikiem, bet mēs taču

zinām veselu rindu pirmo rakstnieku-paštautiešu, pazīstam

ari mūsu tautas atmodas darbinieku tēvus, kas pa lielākai:

daļai bijuši šī virslāņa cilvēki. Krišjāņa Voldemāra tēvs

meklē brīvību Sasmakas miestiņā, Brīvzemnieka tēvs ir amat-

nieks-krodzinieks, Kr. Barona tēvs vagars, Jura Alunana —

muižas nomnieks v. t. t.

Tā pamazām pieauga latviešu tauta savā spēkā. Muiž-

niecība šo spēku gribēja nospiest, garīdzniecība viņu do-

māja ievadīt noderīgā gultnē, kas vislabāk! izdarāms caur

skolām. Tāļredzīgākie muižnieki sapratās ar garīdzniecību

un šinī laikā, kā redzējām, čakli runāja par skolu iekārto-

šanu mājmācibas vietā, jo mājmācībā gan deva «grāmat-

niekus," bet audzināšana un izveidošana vēlamā virzienā, —

šis darbs ar mājmācību nebija veicams. Lūk kādēļ kā mā-

cītāji, tā daži muižnieki gan atzīst mājmācibas vērtību, bet

prasa skolas, kas mājmācibas trūkumus novērstu.

Bet ne muižnieku spaidi, ne garīdznieku audzināšanas

metodes nespēja apturēt tautas ķermeņa augšanu spēkā un

pilnībā. Latviešu tauta auga, un to sajuta arī tāļredzīgākie
šis «zemes kungi." Patriarchālā kundzība, ko ar asarām acīs

atminējās vecā muižnieku paaudze, neatturami aizgāja vē-

sturē. Nāca jauni laiki.

Līdzas latviešu tautas augšanai, auga ari kāda cita



spēka prasības. Krievijas valdība, kas gandrīz veselu gadu
simteni visai maz interesējās par to, kas notiek Baltijas

iekšējā dzīvē, ar 1800 gadu sākumu, piegriež Baltijai vai,

kā grāfs Uvarovs saka, vācu guberņām lielāku vērību. Un

gadu pēc gada «Vidzemes hercogistei," kā ģen.-sup. Klots

Vidzemi oficiāli dēvē vēl 1839. gadā, jāatsit Krievijas val-

dnieku un valdības iejaukšanās «iekšējās darīšanās." Sākot

ar 1804. gadu, līdz 1838. gadam arī skolu lietās bija jādzīvo

vienos uztraukumos. Un vai turpmāk būs labāk? Vecā

Baltijas dzīves «noslēgtība" (Abgeschlossenheit) bija beigu-

sies. Īsti draudoši bija 1836.-1838. gadi. Grafs Uvarovs, kas

1833. gadā nāca Krievijas tautas apgaismošanas ministra

postenī, iecēla par Tērbatas mācības apgabalu un universi-

tātes kuratoru ģeneralleitenantu Kraffströmu 1), kas no jauna

gribēja atņemt tautskolu vadību muižniecībai. Arī Tērbatas

universitātē ieveda stingru krievu valdības režīmu, un tur

izbeidzās vecā vācu kārtība. Polijas nemieri un sacelšanās

1830. gadā Parīzē (27. jūlijā), kur arī skolu jaunatne stājās
aiz barikādēm, pēc kam sekoja Francijā visādi nemieri un

sarežģījumi valsts dzīvē, — viss tas Krievijas ķeizaru Niko-

laju I. padarīja aizdomīgu pret studentiem un skolu jaunatni.

Grafam Uvarovam tika uzdots stingri raudzīties, lai „вольно-

думство" neievestos viņa resorā. Šis apstāklis, kas zin, pa-

glāba ari muižniecības iespaidu mūsu tautskolu lietās, jo
muižniecība un garīdzniecība aizrādīja, ka, atraujot viņu

iespaidu, var arī še izcelties nevēlamas kustības. Mēs jau

redzējām, kā grafs Uvarovs atestēja Baltijas muižniecību

1838. gada ziņojumā ķeizaram. Bet kamēr Kraffströms sē-

dēja Tērbatā, un vispāri galīgi nebija noregulētas šejienes

tautskolu lietas, muižniecība nebija droša no jauniem «pār-

steigumiem." Vajadzēja savas pozīcijas nostiprināt un arī

skolu lietās rādīt kādu darbību un dzīvību. To tad ari zi-

nāmā mērā panāca ar 1840. gadu skolu patenti un turpmā-

kiem rīkojumiem un darbību, par ko runāsim vēlāk.

Un vēl kas. Ar 1832. gada baznīcu likumu arī vecā

>) Kraffströms šaī amatā palika no 1836.—1854. g.
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šejienes luterāniskā baznīcas un mācītāju „satversme" tika

pārveidota. Mācītāju sinodes, kā korporācijas orgāns, sāka

runāt ārpus virskonsistorijas un ģeneralsuperintendenta sē-

dekļiem. Un mēs redzējām, ka jau tūdaļ pirmā sinodē

«sarunāja" tādas lietas, ka muižniekiem tūdaļ vajadzēja sa-

vus draudžu ganus «pieturēt pie kārtības." No muižnieku

viedokļa 1832. gada baznīcas likums bija ari visai nepatī-

kams sitiens vecām privilēģijām un Baltijas „Stillleben" 1

)
Līdz ar Baltijas luterāņu garīdzniecības jaunuzsākto

darbību 1832. gada likuma robežās, parādās uz šejienes

sadzīves skatuves jauns faktors, — pareizticīgās garīdznie-

cības sēdeklis Rīgā. 1836. gadā še ieradās Pleskavas

jepiskopijas vikarijs Irinarchs, kas pirmā laikā itin kā no-

darbojās vienīgi ar Rīgas «raskoļņiku" patvaļību izmeklēša-

nu un novēršanu1), bet drīz vien viņam nācās nodarboties

ar latviešu pārvešanu pareizticībā. Ari šis notikums Vidze-

mes muižniecībai darīja lielas raizes. Bet par to runāsim

ari vēl turpmāk.

Tā vispāri mēs redzam, ka pēdējos 20 gados, līdz

1840. gadu notikumiem, Baltijas apstākļi pamazām veidojas,

nāca uz skatuves jauni spēki: latviešu tautas virsslā-

nis, Krievijas valdības pieaugošā interese par Baltijas lietām,

luterāņu garīdzniecības lielāka patstāvība un pareizticīgo

garīdznieku iemaisīšanās latviešu reliģiskā dzīvē.

IV.

Aplūkojot Vidzemes tautskolu vispārējos jautājumus

līdz 1840. gada skolu patentei, mēs pagaidām nomaļus

atstājam agrāk tik sparīgi cilāto skolotāja semināra dibinā-

šanu. Tagad atgriežamies pie tā.

Skolotāju sagatavošanu mācītāji neizlaida no viņu uz-

manības ari savās sinodēs. 1836. gada sinodē Valkā, 14.

augustā (protokols § 29) prāvests Ģirģensons (Alūksnes mā-

>) Skat. Julius Eckardt .Livländische Stillleben." grāmatā .Die bal-

tischen Provinzen Russlands. " Leipzig 1868.

2) Skat. „Торжество 50 л-Ьтlя самостоятельнаго существовали

Рижской enapxÌH.' стр. 1. (Jubilejas izdevums.)
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cltājs) sava iecirkņa vārdā (tā tad tur jautājums iepriekš ap-

spriests) prasīja, lai sinode nolemtu un attiecīgā vietā tas

tiktu apstiprināts, ka turpmāk draudzes skolotāju kandidātus

prāvesti un divi mācītāji kā asistenti eksaminētu, un ja šie

kandidāti būtu spējīgi savam amatam, tad lai viņus formāli

amatā apstiprina draudžu virspriekšnieki. Ar to panāktu,

ka skolotājus amatā neieceļ un no amata neatlaiž patvarīgi

(willkürlich) 1). Ģirģensons piezīmē, ka Tērbatas-Verovas ap-

riņķī pieminētā eksāminēšanas kārtība pastāvot, vajagot tikai

viņu ievest visā Vidzemē. Sinode Ģirģensona priekšlikumam

vienprātīgi piekritusi un nolēmusi lūgt konsistoriju rūpēties

par viņa reālizēšanu. Nākošā, 1837. gada, sinodē ģeneral-

superintendets ziņo, ka sinodes lēmums par skolotāju eksā-

minēšanu formulēts un ar attiecīgu lūgumu iesniegts ģenerāl-

gubernatoram, bet viņa rezolūcija vēl neesot zināma. 1840.

gada sinodē prāvests Ģirģensons atkal paceļ šo pašu jautājumu,
bet ģen.sup. Klots nedod nekādu noteiktu atbildi, bet atsaucas

uz bruņniecības ieceltiem skolu revidentiem, — tie neļaušot

patvarībām šinī ziņā notikt v. t. t. Tā sinodēs mācītāji aiz-

ķēra draudzes skolotāju sagatavošanas jautājumu vispāri.

Bet gadījās jauns sparīgs skolotāju semināru dibinātājs, kam

tiešām arī izdevās šo, līdzšim neatrisināmo, jautājumu reiz

padarīt noteikti akūtu un beidzot arī reālizēt. Tas bija mā-

cītājs Ferdinands Valters, cilvēks ar lielu enerģiju un neat-

laidību. 1835. gada mācītāju sinodē viņš ierosināja jautā-

jumu par kāda jauna, apdāvināta latviešu jaunekļa Jāņa
Cimzes sūtīšanu uz Vācijas skolotāju semināru Veisenfelsē.

Lai gūtu līdzekļus šī nodoma izvešanai, Valters sarīkoja

tūdaļ pie mācītājiem «kolekti", kā arī uzaicināja amata

brāļus, ja tas būtu vajadzīgs, katru gadu Cimzes skološanai

dot katram 2 rubļus. Bez tam Fr. Valters cerēja, ka ari

muižniecība nāks palīgā pie Cimzes skološanas, kas arī

vēlāk piepildījās. Tā Valters, tā sacīt, ar vienu rāvienu,

panāca Jāņa Cimzes sūtīšanu uz Velsenselsi. Bet pirms

runājam par to, mums jāapstājas pie Jāņa Cimzes jaunekļa
dzīvēs gājuma.

') Kas gan šie patvaļīgie ieceleji un atlaidēji bija, ja ne muižnieki.
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Dzimis Jānis Cimze dzimtbūšanas laikā 1814. gadā
21. jūnijā (v. st.) Raunas draudzē Cimzes pusmuižā1), kur

viņa tēvs tolaik bija vagars. No astoņiem bērniem, —

pieciem dēliem un trim meitām, Jānis bija vecākais. Cim-

zes vecāki bijuši darbīgi, dievbijīgi ļaudis. Kā jau tas tanī

laikā bija svēti pieņemts, mājas ļaudis ikdienas sapulcējās
uz rīta un vakara lūgšanām. Turienes novadā bijusi arī

brāļu draudze ar īpašu lūgšanas namu. Cimzes vecāki uz-

cītīgi apmeklējuši tur dievlūgšanas un ņēmuši līdzi arī sa-

vus bērnus. Ta Jānis bērnībā ieaudzis kristīgās ticības

mācību garā, ka „tā kunga bijāšana ir visas gudrības iesā-

kums". Pirmās, mājmācībā iespējamās zināšanas, viņš da-

būjis no savas mātes Annas. Cimze jau jaunībā savai

dzīvei licis stiprus pamatus. Viņa audzēknis Juris Kalniņš
saka: „Viņa stingrā moralitāte, dziļā dzīves nopietnība,

nenovērsigā apziņa un uzticība pie mazuma, no tādas ap-

kārtnes smēlušies dzīves ierosinājumus un tapusi par nešau-

bāmu dzīves pamatu"
2
). No visa redzams, ka Jānis Cimze

audzis tādos pat apstākļos, kā auga citi mūsu tā laikmeta nā-

košie darbinieki. Mājās valdīja kristīgās ticības apgaroti ve-

cāki, kas bērniem kā lielāko vērtību deva audzināšanu pa-

zemības, padevības garā. Jānis, kā apdāvināts zēns, uzņēma

savā dvēselē dziļi jo dziļi visus tos iespaidus un mācības,

ko deva brāļu draudzes garā dzīvojošie vecāki. Šaura daž-

kārt bija šī gara dzīve, bet kas viņai pieķērās, tas sajuta

sevi stipru spēku dzīvot un strādāt. Ar šo spēku arī Jānis

Cimze izgāja uz sava dzīves ceļa.

Pēc mājmācibas, pirmās skolas gaitās Jāni noveda uz

Raunas draudzes skolu. Mēs jau agrāk atzīmējām, ka šī

skola sākot ar 1817. gadu, kad tur sāka darboties spirgtais

skolotājs Jānis Gaiķis, bija viena no vislabākām Vidzemes

tautskolām. Par šis skolas pacelšanu rūpējās arī tā laika

Raunas draudzes mācītājs Fr. Langevitcs, kas gan tanī pašā

') Domājams, ka Cimze no šejienes arī dabūjis savu famīlijas vārdu.

2) Skat.— Jānis Cimze, Vidzemes draudzes skolotāju semināra pir-

mais direktors. Sarakstījis Juris Kalniņš. Šo apcerējumu par Jāni Cimzi

mēs izlietosim arī turpmāk.
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laikā šai draudzes skolā turējis loti stingru režimu un reliģi-

jas mācība bijusi „pāri visām laicīgām gudrībām". Draudzes

skolā Jānis Cimze rādījis „bagätas gara dāvanas, uzcītību un

krietnību; mācījies ar tādu dedzību, ka skolas kursu drīz vien

pārsniedzis. 16 gadu vecumā viņš no skolas izstājās"'). Kādu lai-

ciņu Cimze 2) strādā kā mājskolotājs dažās ģimenēs, bet 1833. g.,

19 gadus vecais jauneklis dabū vietu Valmieras draudzes

skolā, kuru vadīja jau pieminētais sparīgais mācītājs Fr.

Valters. Raunas draudzes skola Cimzem bija devusi samērā

labu vācu valodas prašanu. Ar to Cimzem bija pašķirts
ari labāks ceļš uz pašizglītību, ko čaklais jauneklis turpi-

nāja cik vien spēja. Tā, pēc visiem tiem materiāliem,

kas par J. Cimzi ir mūsu rokās, varam taisīt šādu slēdzienu:
kad J. Cimze nonāk Valmieras draudzes skolā un sastopas

ar mācītāju Valteri, kas pašķira viņa turpmāko likteni, —

viņš jau uz ārieni droši parāda visu caur vecāku un sko-

las audzināšanu iegūto garīgo mantu krājumu, un kristīgā

ticībā ieaudzinātā atziņa „tā Kunga bijāšana ari ir visas

gudrības iesākums", izpaužas jaunā skolotāja darbībā un

dzīvē. No dabas ļoti apdāvināts un fiziski veselais jaune-

klis, draudzes skolotājs, kam pietiekošas zināšanas, apzinīgi

un čakli uzņem pašas pirmās sava darba gaitas. Ener-

ģijas pārpalikums laužas vēl uz āru, — Cimze skatās, kā varētu

vēl vairāk veikt, nekā jau veicis un guvis. Spārni aug. Tā

bija parasta parādība mūsu pirmo censoņu dzīvē. Val-

demārs neapmierinājās ar iegūto pagasta rakstveža vietu,

Brīvzemnieks ar apriņķa skolas kursa nobeigšanu, — viņus

garīgie enerģijas spēki dzina uz priekšu. Tā ir izauguši

desmitiem mūsu pirmie darbinieki. Kas būtu turpmāk no-

ticies ar Cimzi, ja viņš neiegūtu Valtera labvēlību, varbūt

viņš kā citādi būtu rāvies vēl uz priekšu, varbūt tikai darbo-

tos ka enerģisks skolotājs? Ne jau visiem tanī laikā laimē-

jās iegūt vācu audžu tēvus un pabalstītājus, dažiem, Cim-

zem, Kronvaldam v. ct. līdzīgiem latviešu jaunekļiem, bija

>) Skat. .Raunas draudzes skola* sarakstījis A. Eglitis. Cēsis

1910. g. 27. Ipp.

2) Viņa vecāki vēlējušies, lai viņš paliek par skolotāju.
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jāpaliek vienkārši pirmā virslānī, jo negadījās, kāstos „iecēla

saulītē." Cimzem sniedza roku mācītājs Fr. Valters, Andrejam

Bergmanim — Cīravas mācītājs Volters, — abi nokļuva svešas

zemes skolotāju seminārā, lai tur sagatavotos latviešu skolotāja
darbam. Kā arī dažkārt mēs nespriežam par latviešu drau-

džu vācu mācītājiem, vēstures perspektīvē mums tagad jādod

viņiem „tiesa un taisnība," — latviešu tautas izglītības pirmā

cēlienā viņi ir daudz labus darbus pastrādājuši.

Kad mācītājs Valters jauno Cimzi bija labi novērojis,

viņš taisa secinājumu, ka šis jauneklis tiešām varētu piepil-
dīt viņa, Valtera, plānu par nodomātā skolotāju semināra

vadītāja izskološanu. Šo nodomu viņš pasaka arī pa:am

Cimzem, un tā sākās pirmie sagatavošanas darbi. Fr. Val-

ters jau agrāk Vācijā būdams iepazinies ār semināra -direk-

toru Dr. Harnišu un pat ņēmis no viņa solījumu, ka,

ja tas būs vajadzīgs, Harnišs savā seminārā izmācīs vienu

skolotāju arī Vidzemei 1). Tagad Fr. Valteram kandidāts

bija nodomāts, arī pirmām laikam materiālie līdzekļi sagā-

dāti. 1835. gada rudenī Valters jau pieteica Cimzi Har-

nišam un vienojās par uzņemšanu Veisenfelses seminārā.

Kad viss bija nokārtots, J. Cimze 17. jūnijā 1836. gadā

aizceļoja nz Vāciju. Veisenfelsā viņš nonāca 17. jūlijā,

kad turienas seminārā iesākās jauns kurss.

Seminārā mācoties Cimze sarakstās ar savu „audžu

tēvu" un ziņo viņam par visiem svarīgākiem dzīves noti-

kumiem. Arī Harnišs rakstījis Fr. Valterim par Cimzi. Šis

vēstules liecina par Cimzes gūtām sekmēm, bet raksturo

mūsu semināristu ari viņa vispārējā attīstībā un pieaugošā

patstāvībā.

Kādā 1837. gadā 31. martā uz Veisenfeles semināru

Cimzem rakstītā vēstulē Valters saka: „Ka Harnišs ar Jums

mierā, nebija man nekas jauns: to es no Jums biju sagai-

dījis — tikai pretējāda ziņa mani nepatīkami pārsteigtu;
tomēr man tas bija daudz, redzēt, ka ari Harnišs no Jums

') Skat. „Das ritterschaftliche Parochiallehrer - Seminar in Walk*

von E. Peterson. J. Bach, E. Inselbeg." 8. lapp.
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labu cer un tā tad nav piekritis manam Raunas amata brā-

lim 1). Lai tas Jūs pašus ari par visām lietām sadrošinātu,

pilnīgi padoties tā Kunga prātam, ka Viņš ari Jūs sev sa-

gatavo par derīgu rīku pie darba, no kura es latviešiem ceru

lielas lietas un arvien vairāk jūtos]piespiests cerēt, jo vairāk

nomanu, ko tas nozīmē, kad nav īsta skolmeistera" 2). Kādā

citā vēstulē Valters (14. L 1838.) atkal nopriecājas, ka Cimze

labi attīstoties, un ka patika nav zudusi uzņemties darbu,

kas latviešiem tik vajadzīgs, bet pie kura neizbēgot būšot

jācīnās ar daudz grūtībām. „Še tikai tad var cerēt uz pa-

nākumiem, kad pazemība iesāk šo darbu, — pazemība,

kura sev neko negrib un nekāro
. . .

Ar pašu Cimzi seminārā augot un attīstoties, redzams,

notiek manāms lūzums: viņš izaug no tēva mājās un Raunas

draudzes skolā gūtiem visai šauriem iespaidiem. Palikdams

joprojām kristīgās ticības uzticams māceklis, viņš pazemībā
vairs nav vienkārši Raunas zemnieka dēls, bet jūtas jau

patstāvīga cilvēka stāvokli. Šī mazā pārvēršanās savā laikā

darījusi lielas raizes kā Fr. Valteram, tā arī Harnišam. Gu-

leks savā vēsturē citē dažas vēstules, kuras itin kā norāda

uz Cimzes «sliktām īpašībām." 1838. gada pavasarī Cimze

gatavojās semināra kursu beigt un te lūk skaidri parādījās

jau viņa patstāvība. Guleke, atstāstīdams Valtera — Har-

niša — Cimzes vēstules, lūk kā tēlo šo patstāvību:
Kādā vēstulē, 25. maijā 1838. g. Cimze raksta Valteram :

„Jūs minat pazemību, kā galveno līdzekli pie mūsu plānu

izvešanas; es te, pēc Franka parauga, būtu visādā ziņā ru-

nājis par ticību. Vai Jūs pēc raunēnieša parauga
3

) ar mi-

nēto jēdzienu tēmējat uz manu raksturu, ko gan es negri-
bētu ticēt v. t. t." Pēc tam Cimze stāsta par kādu revī-

ziju, ko seminārā izdarījis bīskaps Dräscke, pie kam viņš

gandrīz Cimzi vien jautājis. „Es nepaliku viņam nevienu

atbildi parādā. Beidzot jautājumā par sprediķa nolasīšanu

>) Raunas mācītājs Langevics bija izteicies par Cimzi nelabvēlīgi.
2) Ar J. Cimzes pēcnācēju Valmieras draudzes skolu Valters nebija

apmierināts.
3) Māc. Langevics.



viņš nonāca vēl pie tā, ka jautāja, kā es rīkotos, ja man

nodotu kādu sprediķi baznīcā nolasīt? Es atbildēju: 1)

es sprediķi pāris reizes pārlasītu, lai iegūtu vispārējo pār-

skatu no viņa; tad lūkotu izlobīt atsevišķas vietas no tā,

un 2), kad to ar prātu būtu aptvēris, tad lūkotu nodroši-

nāties ar viņu iekšējo iespaidu; 3) lasītu sprediķi skaļi."

„Un ko vēl?" — Nu tad vēl varbūt izlūgtos Dieva svētību."

„Bet, varbūt, arī nē?" sacīja Dräscke. „Biskapa kungs, šo

sevišķo lūgšanu jau es gluži labi varētu savienot ar manu

rīta lūgšanu." Dräscke atbildēja: „Bet vai Luters nesaka, ka

uzcītīga dievlūgšana ir vairāk kā pusstudēšana?" „Ко Luters

arto saprot un Pāvils ar savu Jūdzies bez mitēšanās," — to

es pieņemu kā esošu, un tādēļ es nepielieku sevišķu svaru ārējai,

matēmatiskai formai." Guleke piezīmē, ka Cimze īsti ne-

pieklājīgi atbildējis bīskapam. Pats Cimze raksta Fr. Val-

teram: „Nu, mācītāja kungs, vai nav tiesa, Cimze tagad

palicis ļoti iedomīgs. Augstprātības velns viņu drīz raus.

Ja manai vēstulei tāds izskats, lai viņš ir. Mans nodoms

nebija izsargāties no šis klints, nedz arī doties viņai virsū.

Es gribēju, man vajadzēja pilnīgi atstāstīt savu šejienes

dzīvi."

Taļāk šai raksturojumu virkne atzīmējama Harniša

19. 11. 1838. g. vēstule Valterim, atkal Gulekes atstāstījumā:

„Ar grūtu sirdi rakstu Jums. Manas bažas par Cimzi

diemžēl nav bijušas nedibinātas. Viņš nogājis no sliedēm.

Man bija ļoti žēl, ka viņš tik strauji devās savā ceļojumā.

Es viņam piedāvāju dažādu nodarbošanās, bet viņš ne

ar ko nebija piedabūjams pie nekā; viņš gribēja ceļot.
Es apgādāju viņu pēc iespējas ar instrukcijām un ieteikuma

rakstiem un cerēju, ka pēc izskriešanās viņš nu būs mierīgs.

Bet viņš atgriezās vēl sliktāks atpakaļ. Viņa āriene sacēla

piedauzību, viņš gāja kā danču meistars (Tanzmeister),
uzvedās kā smalks kungs, un pietāte bija zudusi." Pēc

tam Harnišs viņu izrīkojis uz uzturēšanos Berlīnē, tam

aizdodams no sevis 60 dālderu, tādēļ ka viņa vekselis vēl

nebijis atnācis. Kad tas pienācis, tad Cimze nav maksājis

un uz kādu Harniša uzaicinājumu tam klīrlgi atbildējis,
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piesūtījis parāda rakstu un piesolījis maksāt 5%, pie tam

šādi rakstīdams: „Vaj nu Jūs manai sajukušai saimniecībai

iemeslus meklējat manī, vai apstākļos — tas man tagad

ir vienaldzīgs. Jeb jūs domājat, ka jaunība plaukst tikai

tad, kamēr tā atronas uzraudzībā, kārtībā un aizbildniecībā

— ari tas man ir vienaldzīgs." „Bet vaj mīlestība te

klusē — tā mīlestība, kas apaļus 2 gadus man lika svešumā

aizmirst dzimteni, tādēļ kā es atradu to, kas manai sirdij

trūka, vai šī mīlestība arī aizbildina kādu šaubīgu minūti

(auch eine Antwort für eine fragliche Minute hat), tas man

nevar būt vienaldzīgs. Tā dara bagātu vai nabagu. Nabagu,

jo man tagad vairs tikai Valters atliek. Tikai viņš arvienu

bija par mani; tāds viņš ari turpmāk būs." Harnišs tad

turpina: „Tagad nu galvenā lieta, kā lai Cimzi glāb-

jam? Manas domas ir vecās: liekat Cimzem drīzumā

atgriezties mājas un tur iestāties viņa skolā, lai viņš tur

atskaidrojas (ernüchtert). Tur lai viņš ari nopelna tos 60

dālderus, kurus viņš man parādā v. t. t."

Ka par Cimzi ari viņa dzimtenē gājušas visādas valodas

un pat nievājumi, tas redzams no kādas vēstules, ko no

Berlīnes 1839. gada sākumā Cimze rakstījis saviem vecā-

kiem. Vēstule šoreiz, saprotams, rakstīta latviešu valodā

un mēs viņu citējam no oriģināla:

Mihļi wezzaki,

Us luhşu grahmatas par welti gaididams apņehmohs

arri Jums us mannas likt gaidiht. Kapehz rad nu rakstu?

Tapehz ka luhs gribbu eepreezinaht, jo no Walm mahzitaja

dsirdeju, ka Rauneneeschi no mannis bihstotees, manni par

antikristu un wiltihgu praweeti turrehdami, kam tik leels tas

ļaunais spehks, ka es wiņņu audsekņam to tizzibu warroht ņemt.

Te Jums ar ihkşcheem wahrdeem şazzihşchu, ka tee ļautiņi şew

pascheem sliktu teeşu şpreeduşchi. Kristus şawu draudsi irr v

tahdu wihsi buhwejis, ka to nekahdâ laikā elles wahrti neus-

warrehs — un Rauneneeşchus palihgâ naw nekad Kristus sau--

zis. Un kad nu wiņņi no weena weeniga zilwehka bihstahs

proti no mannis, tad naw wişs wiņņeem bail par Kristus

tizzihbu un wiņņa draudsi, bet par saweem mahņeem, eeksch
kurrem wiņņi dauds ļaudis ta ka sirneklis muşchas eewilkuşchi.

Reds scho tihklu gribb wiņņi sargaht; zittu neko. Kad to ne-
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darrihs, tad neìoarrehs par tahm nabbagahm muşchahm waldiht,
tad truhks walstihbas un nabuhs kungs un apakşchneeki. Taggad

zits laiks neka preekşch 4, 5 gaddeem. Tad Wehl gribbehja us

Raunas mahzitaja un zitta Rauneneeku wahrda dsihwot jeb
mirt, tagad par wiņņu teeşu un şpreedumu şmejahs. Kapehz

tà, luhs domaşat? Redseet tapehz: es eekşch şcheem trim gab-
deem eşmu deesgan par kristigu tizzihbu pahrdohmajis, dauds ar

Deewa wahrdeem strahdajis un atraddis, ka pee Kristus mahz-

zihbas zilwehki lihds muhşu laikam dauds weltigas leetas par

waijadsigahm peejaukuschi, ta ka pee tihreem ruvseem pellawas.
Şakkait nu paşchi, kapehz tad man buhs tahdus jukkumus ehst,
kad man tihras maises deesgan? Bes tam es us manna garra

zeļļa dauds un daschahdas tizzihbas, tihras un sajauktas redseh--

jis, un katris lohzzeklis (te izplēsts. А. V.) Kur tad nu to

şwarru dabbuşim ka warretu şwehrt. Tas irr muhşu bihbele,
pawişşam jauna testamenti. Lihds şchai baltai deenai Wehl tur

neesmu atraddis, ka kad gribbetu weenreis debbeşîs nahkt, tad

wajadsehtu wişşeem papreekschu par brahļeem un mahsahm

palikt, un ka wişşi tee, kas ikşwehdeenas diwreis şawus zeļļus

preekşch Bahrmaņņa jeb Laiwiņas galdiņa nelokka, pasaules

behrni «ssoht. Kaut jel schee isredsehtee Rauneneeschi apdoh-

mahtu tohs wahrdus: Ne wişşi no scheem, kas Jesu par Kungu

şauz nahks debbeşîs, bet turpreti wişşi tee, kas Deewa prahtu
dara. Redseet, mihļi wezzaki, luhs teeşchahm gribbat wişşus

juhsu behrniņus weenreis pee labahs rohkas redseht, un ja

gribbat sinaht, kurrus no mums tur redsehsat, tad pee ta war-

reet pasiht — kad mehs to darram, ko Deews no mums prasa;

woi nu no schehlastibas un nabbaga grehzineeka ar saldeem

wahrdeem runahjam, woi ne, tas weena alga. Bet kad ar no-

duhruşchu galwu kà sagļi staigahjam, gribbedami pasemihgi

isliktees, rohkas un kahjas zitteem laisahm un nedarahm ko

Deews Zribb, prohti şawu tuwahku nemihlejam kà şewi paşchu

un Deewu par wişşeem; şawu keşchu pildahm, zitteem galwu ar

duhmeem pildahm, kamehr bijahm apņehmuşchees labbas mah-

zihbas doht — redseet tas naw weena alga, — tee ir tee bleh-

dihgee kalpi, kas Deewam un mamonam kalpoht gribb. Tapehz

eşait meerâ, kad schee şwehtee un isredsehtee ar mannim naw

meerâ, es arr ar wiņņeem neesmu meerâ.

No manna leelzeļļa tik ween (izplests А. V.) gabbalu

Itālijā tahļak biju neko nedohmaju eet ka 3 deenas, buhtu

tahļak gahjis, tad buhtu Rohmâ, tur kur appustuļi Pahwils

un Peters dus. Pawişşam kahdas 500 juhdses nostaigahju,

lihds 80 warbut ar kuģģi un pastu. Daschâ deenâ lihds 9 wahzu

juhdses — şatezzehju. Bet şwihdis esmu tikdauds, ka şweedros
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warehtu noşlihkt. 3 reis biju nahwei tuwu ; 3 deenas klibs,

1 deenu drudsis mohzija; 2 şchņudaukus pameschu ; lihds pahru

dahlderu sprantschi nowihla. Redseet tahs wissas mannas rai--

ses. Labbus zilwehkus, draugus un pasihstamus papilnam

atraddu. Atpakkaļ nahkoht naudas peetruhka. Negribbeju us

Wessenfels pilsehtu rakstiht un pretti suhtiht likt — bija mann

pulkstens japahrdohd.
Mannu nahkoşchu dsimşchanas deenu dohmahju pee

Jums şwehtit. Patam nu şcheit Berlinâ palikşchu. Ko şche

darru, kas es eşmu? To skaidri Jums newarru isşaziht: gudri--
bas şkohlâ lihds ar zitteem studenteem şche ikdeenas staigahju.

Pee augstahs skohlas par studiosus philosophia esmu peerak-

stihts. Şchi dsihwe wişşadi labba, bet dahrga. Mannas isdoh-

şchanas şanabk par mehneşi lihds 20 rubl sudr. Kad nu ar to

paschu naudu, ko suhtijaht, atpakkaļ nahkoht jaisteek, tad sinnams

gan, ka gauschi knappi buhs. Kruhtis man taggad wahrrgas,

zittadi papilnam mossals. Preezigi tad ween atkal satiksam,

kad katris no mums us ta labba zeļļa buhs tahļaku tizzis. Pee

ta lai Deews manu un Jums wişşeem schehlihgi zaur şawu

garru palihds. luhsu, luhs mihļodams dehls

lahnis Zimse.

Pie šīs vēstules, kas tiek publicēta pirmo reizi, jāpa-

skaidro, ka Raunas mācītājs Langevics, kas vēstulē pieminēts,

neturēja, kā jau pieminējām, uz Cimzi labu prātu, atzīdams to

par pārāk iedomīgu un pasaulīgu 1). Tāpat Cimze nav vairs

piekritis hernhutiešu darbībai. Cimzes vecākiem sastāstīts, ka

viņu dēls „nogäjis no ceļa," neticot Dievam v. t. t. Par to mā-

cītājs Valters ziņojis Cimzem, un sakarā ar to rakstīta šī vēstule.

Arī Fr. Valters nav hernhutiešu piekritējs, un šinī ziņā viņi ar

Cimzi, redzams, bijuši vienis prātis. Kādā vēstulē Cimzem

1837. g. 31. martā Valters saka : ka ar savu slepeno un nepa-

tieso izturēšanos hernhutieši darot vairāk rūpes un darba, kā

viss cits posts draudzē
. . . „Bet lai Jūs, ja Dievs to gribēs

un kā skolai pienākas, man varētu palīdzēt priecīgi strādāt

priekš neizpušķota (unbemāntelten) Kristus, un pasaules gu-

drību un samaitāšanu turēt tāļu no viņa lietišķas valstības — uz

to stiprināties labi sirsnīgi pie mūsu mīļā un veselīgā Har-

niša, kā Jūs pie maldību apkarošanas vienmēr varētu būt

') Skat. ari Jura Kalniņa apcerējumu 13. lpp.
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drošs, nezaudēdami nekad patiesību — un tā ir Dieva dēls.

Citādi var viegli notikt, ka nesaprātīgi karojam."

Kādā citā vēstulē, 1838. g. 14. -I. Fr. Valters, starp citu,

raksta: «Parādus Jūs nedrīkstat taisīt, Tēvs sakās, ka varēšot

dot tikai 30 rubļus, un mācītāji sapulcēsies tikai augustā,
vai septembrī, tā ka, ja es, — no kā es citādi gan labprāt

izvairītos, tāpēc ka es no viņiem dažās lietās esmu dzinis

naudu — vēl reiz priekš Jums lūgtu, tad panākums varētu

būt rokā tikai septembrī."

1838. g. 9. oktobra vēstulē Fr. Valters zīmīgi aizķer

arī racionālismu un piemin paidagoga Dintera vārdu. Cimze

tad, kā zinām, bija Berlinē, un Fr. Valteram, redzams, rūpes,
ka Dintera un racionālisma domu biedri „nesamaitä" viņa

~audžu dēlu."

„Jusu reliģiskas dzīves nostiprināšanas labad es Jums

ieteicu klausīties Goesneru1), Neandera iespaidu es turu par

loti derīgu un svētīgu . . .
Bet tikpat maz es Jūs gribu

redzēt piekrītam seklajam racionālismam, kā Jums ir patika

pie jaunākā slimīgā pietisma. Veselīgu ticību uz Pestītāju
lai Viņš pats pie Jums uztur; tā tikai nesīs augļus mums

un nākamiem skolniekiem un skolām. Viss cits ir tikai salmi

un kaite. Ja šī kaite iespiežas līdz skolotāju kārtai, tad ir

viss pagalam. Aiz to krietnā Kampenhauzena (barona) bailes

no semināriem, kurus viņš nevar iedomāties bez Dintera

vārda; un Dievamžēl nav jau noliedzams, ka tas viss, kas

kā katechets bija tik teicams, ar savu kailo racionālismu

neskaitāmiem cilvēkiem padarīja niknu postu pie viņu dvē-

selēm."

Mūsu skolu vēstures 11. grāmatā, runājot par

Kurzemes Irlavas semināra direktoru Zadovski (154—1 77;1p. р.),
kas idejiski bija D.iatera skolnieks un jaunībā arī ra-

cionālisma idejas stipri uzņēmis, mēs redzējām, kā Kur-

zemes muižniecība un garīdzniecība cīnījās pret Zadovska

jaunības ideāliem, līdz beidzot viņu atgrieza no „šī maldu

ceļa." Redzams, šis Dintera darbs ir bijis pazīstams arī ba-

') Racionālisma pretinieks.
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ronam Kampenhauzenam un citiem Vidzemes muižniekiem.

Tas padaļai ari radīja opozīciju plašākai tautskolotāju izglī-

tībai vispāri. Domājams, ka Cimze Vācijā mācīdamies iepa-

zinās arī ar racionālisma idejisko pusi. Dr. Harnišs turpretim

bija ļoti konservatīvs virs, kas gan atzina Pestalocija aiz-

rautību un uzupurēšanos skolotāja darbā, bet savus au-

dzēkņus sargāja no „visiern jauniem maldiem." Mācītājs

Fr. Valters jaunībā nav bijis sajūsmināts par Vidzemes

vecās garīdzniecības dažiem novecojušiem uzskatiem reliģijas

jautājumos, bet cik var spriest no viņa turpmākās darbības

un arī no še citētām vēstulēm, šis apdāvinātais mācītājs

vēlāk stāv tālu no katra liberālisma.

Domājam, ka tagad varam taisīt slēdzienu par Cimzi,

kāds viņš bija 1839. gada pavasarī, t. ir pirms atgriešanās

dzimtenē.

Dr. Harnišs saņēma latviešu zemnieka dēlu, kas pasauli

un viņas godību nebija redzējis un skāris. Kā visa latviešu tauta,

tāCimzesavā jaunībā tika turēts paklausībā, padevībā un paze-

mībā „pret Dievu un cilvēkiem," īpaši kungiem. Harniša semi-

nārā Cimze gūst līdz ar plašākām zināšanām arī jaunus tālāk

virzošus iespaidus. Tā jau ir cita pasaule, kotagad Cimze redz

un kuru kāri novēro. Apdāvinātam jauneklim mācības sokas

bez grūtībām, un atliek laiks, ārpus noteikta darba, šur tur

ieskatīties sāņus, šo to padomāt un pārdomāt. Krājas zinā-

šanas, iespaidi, un aug pašapziņa. Jaunais raunēnietis drīz

pāraug sava novada šauro redzes aploku, bet viņš beidzot

pāraug arī Dr. Harniša semināra pašauro sētu. Skolotāju
seminārs nedeva Cimzem tik pamatīgas zināšanas un noteiktu

pasaules uzskatu, lai viņš būtu „zinätniski pazemīgs"; semi-

nārs deva tikai „pusizglītību" un šī pusizglītība parasti dod

cilvēkiem zināmu porciju uzpūtības un iedomības. Lūk

šinī ziņā ar Cimzi nebija labāk un, ja Harnišs saka, ka

Cimze uzvedies kā „Tanzmeister" un „pietāte bija zudusi,"

— tad mēs ticam šim cienījamā, vecā paidagoga spriedu-

mam, bet, ievērojot Cimzes dabu un žirgtumu, sakām, ka

tam tā dabiski vajadzēja būt. Šis pirmais lidojums pāri

Dr. Harniša semināram nebija bīstams, un mācītājs Fr. Vai-
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ters, redzams, par to sevišķi nav uztraucies. Viņš ieteic

Cimzem nopietni paklausīties Berlīnes universitātē prof.

Goesneru, Neanderu un klausīt arī Harniša padomus. Līdz-

tekus tām klintīm, kas satrieca jaunekļa mieru (racionā-

lisms), Cimze ceļo pa Vakar-Eiropu, redz citus ļaudis, ci-

tu dzīvi, gūst iespaidus; viņš klausās Berlīnes profesorus.
To visu viņš dara ar lielu nopietnību, kāru galvu un sirdi.

Tas uzlej karstai galvai un iedomībai dažu aukstu lāsi tīrā

ūdens. Šinī gadījumā notiek nākošais lūzums: Cimze sāk

nopietnāki skatīties uz lietām, vērtībām un cilvēkiem: „ve-

ciem māņiem," kā viņš pats saka, „esmu pāri." Jauniem

paviršības un iedomības māņiem viņš arī gandrīz pāri. Tagad

vajaga nopietni ķerties pie studijām — dzīvē, grāmatās un

zinātņu kabinetos. Pēc tā Cimze ari, redzams, tīko, lai tad

taptu pilnīgs cilvēks, mācīts vīrs. Tas tomēr viņam nav

lemts. Jāatgriežas dzimtenē, kur viņu gaida, lai liktu pie
darba. Tas varēja aizvietot slāpes pēc tālākas garīgas aug-

šanas, bet atgriezt Cimzi zemnieka dēla pazemībā un pa-

klausībā — vairs ne 1). Ar to vajadzēja rēķināties arī Vidzemes

muižniekiem un mācītājiem, un par cik viņi ar to nerēķinājās,

tiktāļu iespiedās viņu sadarbībā ari nesaskaņas ar Cimzi un

pret Cimzi, kā to mēs redzēsim vēlāk.

Kad Cimze, no Vācijas mājup nākdams, iegriezies pa

ceļam Cīravā pie liberālā Kurzemes skolu tēva, mācītāja

Voltera, pēdējais bijis sajūmināts par jauno Vidzemes sko-

lotāju. Völlers raksta Valteram «Necerētais Cimzes kunga

apciemojums — kurā es mācījos pazīt pamatīgi, daudzpu-

sīgi izglītotu skolas darbinieku (Schulmann), uz kuru Vid-

zeme var būt lepna, — ir man ciešs uzaicinājums Jums

izteikt savu prieku par to, ka esmu iepazinies ar šo cerību

pilno jauno cilvēku". Redzams, Völlers, kas gan bija pats

l ) Par Berlīnē pavadīto laikü Cimze pats rakstījis: .Kas toreiz ari

tikai caur kādu paidagoģisku laikrakstu stāvēja sakarā ar to gara gaismas

strāvu, kas šā gadusimteņa trīsdesmitos gados pārplūdināja Vāciju, tas

manīja viņu viļņus ari mūsu jūrmalā un sajuta šo garīgo sirds pukstēšanu

arī savās krūtīs. Un ar šo gaismas strāvu nācu arī es latviešu tautas

bērns, ar Valtera gādību, sakarā. (Skat. J. Kalniņa J. Cimze 16 lpp.)



brīvprātīgāks, kā daudzi viņa amata brāļi, pie Cimzes neat-

rada nekādas nepiederošas pārgudrības un augstprātības.
Bet Volters taču pats izmeklēja un padaļai ari sagatavoja

Irlavas skolotāju semināra direktoru Zadovski, un vispāri

sava laika paidagoģiskos jautājumos nebija profāns.

Kādu oficiālu liecību tad Veisenfelses seminārs dod

par Jāni Cimzi? Izdotas Cimzem pavisam trīs «liecības"

1) Wohlfähigkeitszeugniss N. !, 2) Spezial-Zensuren und

3) Zeugnissbuch Р. 289, Liste z. 358'). Pirmā liecība,

kas piešķir Cimzem skolotāja tiesības šāda:

„Dem Seminarist in Weisenfels Johan Zimze, geboren den 21

Juni alten Styls 1814. in Ronnenburg in Liefland, ist bei der Prü-

fung des Abgehenden am 21. Mai 1839 das Zeugniss ertheilt worden,

dass er in allen Fächern der für Volks und niedere Bürgerschulen

nötigen Kenntnisse und Geschicklichkeiten das Erforderliche geleistet
habe. Die Umstehen den Spezial-Zensnren weisen dies näher nach.

Diesen gemäss ist ihm die Haupf-Zensuren Nummer E i n s zu

erkannt worden."

Speciālcenzūrā atzīmēti šādi priekšmeti: «ticības mā-

cība, vācu valoda, rēķināšana, ģeometrija, dabas mācības

(in Naturlehre und Naturgeschichte), veselības mācība, dārz-

kopība, ģeogrāfija un vēsture (Erdkunde und Geschichte),

zīmēšana, dziedāšana, skolturība (Schulkunde), paidagoģi-
skas zināšanas, ērģeļu spēlēšana. Visos priekšmetos atzīme

„gut."

Trešā liecība (Zeugnissbuch) ir raksturojums par Cimzes

parādītām īpašībām: viņa spējas esot labas, uzcītība ļoti laba

(ausgezeichnet gut), viņš pret savu priekšniecību izturējies

ļoti labi, tāpat ari pret saviem līdzskolniekiem.

Kāds Cimzes skolas biedrs nodevis par viņu šādu lie-

cību2 ): «Pēc beigtām studijām Cimze taisīja kopā ar citiem

kursu beigušiem semināristiem savu skolotāja eksāmenu un

dabūja visās mācībās pirmo numuru. Cimze pārspēja lie-

lāko daļu no mums visās zinātnēs. Viņš bija uzcītīgs, uz-

1) Skat. Akta Bauerschulsachen V I b. 1839, kur atrodami Cimzes

liecību noraksti.

2) J. Kalniņa apcerējums 9. lpp.
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ticīgs, krietns un viņu cienīja un mīļoja tiklab viņa skolo-

tāji, kā ari skolas biedri."

J. Cimze pārnāca dzimtenē, Valmierā 1839. g. 17. jū-

nijā. Še viņu gaidīja jau iepriekš nolemtais darbs un līdz

ar to ari pirmās vilšanās un klizmas. Vēlāk Cimzem vaja-

dzēja kost cietā muižniecības un garīdzniecības, pret viņu

vērstā, neuzticības riekstā. Bet par to turpmāk.

Tagad atgriezīsimies pie mācītajā Valtera pūliņiem

nodibināt Valmieras skolotāju semināru.

Kad Valteram bija izdevies dabūt sinodes un zināmā

mērā ari muižniecības piekrišanu Cimzes sūtīšanai uz Vei-

senfelsi, viņš semināra lietu neatlaidīgi turpina tāļāk.

1837. g. 31. martā vēstulē viņš Cimzem pastāsta, ka

finansu ministrija Pēterburgā esot piekritusi Bruiningka plā-

nam nodibināt skolotāju semināru Ringenā kādā kroņa

muižā. Valteram tomēr šis plāns nepatīkot. 1

) Ja būšot

vajadzīgs, tad viņa nodomātai iestādei varēšot dot laicīgu

pamatu uz tām 18 pūravietām, ko Valters pats ieguvis par

dzimtu 2 verstes no pilsētas, un kur labības un lopu šķūnis

jau uzcelts.

1839. gada pavasari, kad Cimze gatavojās atgriezties

dzimtenē, Valters sāk enerģiski rīkoties. Kā nomanāms no

dažiem dokumentiem, viņam izdevies pierunāt gudro un

iespaidīgo landrātu Rennenkampfu par semināra aizstāvi pie
muižniekiem. 10. jūnijā 1839. g. Valters jau iepriekšējos

sagatavošanas darbus tiktālu veicis, ka ar drošu paļāvību

iesniedza muižniecībai (caur landrātu Rennenkampfu) savus

priekšlikumus un projektus. Viņš vispirms paziņo, ka se-

mināra skolotājs Jānis Cimze drīzumā atgriezīšoties Vid-

zemē, ka viņš atestēts kā labi sagatavots paidagogs un

tāpēc būtu visai noderīgs nodomātā semināra direktors2
)

Skolotāju trūkums draudzes un pagasta skolām neatlaidīgi

prasot skolotāju semināra nekavējošu ierīkošanu. „Raizes

par to, ka caur semināriem mēs dabūsim neticīgus skolo-

>) Par šo Bruiningka-Morica plānu jau runājām .Jāpiezīmē, ka vai-

rāki skolu draugi vispāri negribēja pieņemt skolām valdības pabalstu.
2) Akta Bauerschulsachen V. I-b.
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tājus, nozīmē ka mēs domājam slikti par pašu kristīgo ti-

cību, itin kā caur izglītību pazaudētu ticību. Vai Veisenfelses

un Beigenes (Beugen) semināri, kas ir taču Vācijā labākie,

ir neticības iestādes? Ja jau kurzemnieki esot nokārtojuši

semināra jautājumu, tad arī vidzemniekiem tas jādara, Tāļāk
Valters nāk ar saviem priekšlikumiem: semināram vajadzēšot

direktora un viena, vai augstākais divu palīgskolotāju. Di-

rektora alga noliekama ne mazāk par 300, palīgskolotājam

(iem) 100 rubļiem, saprotams pie brīva dzīvokļa v. t. t.;

tas naudā vien tā tad prasa 500 rubļu gadā. Tā ka pirmā

laikā būs tikai daži audzēkņi, tad direktorsļļviens pats tos mā-

cītu, un izdevumi būtu tikai 300 rubļu, bet apmēram 100

rubļu varētu izdot mācības līdzekļiem. Semināram vajadzīga

lauksaimniecība (zeme) ar nepieciešamām ēkām v. t. t.

Valters domā, ka seminārā var pārvērst vienu draudzes skolu,

jo tad, kā zemes, tā ēku jautājums visvieglāki būtu atrisināms.

Labi ja šī draudzes skola atrastos kādas mazākas pilsētiņas
tuvumā. Valmieras draudzes skolu Valters atrod par šim

nolūkam labi piemērotu 1). Cimze joprojām skaitoties par

Valmieras draudzes skolotāju, jo uz Vāciju aizejot viņam

pieņemts .tikai vietas izpildītājs, tagad Cimzi Valters ieteic ,

pieņemt par jaundibināmā semināra direktoru.

Tā ka šis Valtera priekšlikumus jau iepriekš bija sa-

gatavots, un skolotāju semināra jautājums gāja no landtāga

uz landtāgu, nedodams tā „zemes kungiem" nemaz miera,
tad šoreiz, t. ir 11. jūlijā 1839. gadā gan ne landtāgs, bet

viņa uzdevumā landrātu kolēģija apstiprināja Valtera priekš-
likumus un asignēja 500 rubļu gadā semināra izdevumiem.

Jaunās iestādes vadīšanu Valmieras draudzes skolā landrātu

kolēģija nodeva Valteram. 30. septembri Valters paziņoja
landrātu kolēģijai, ka viņš par semināra skolotāju pieņēmis
J. Cimzi un līdz ar to tas apstiprināts amatā. Par to pašu

Valters ziņoja arī virskonsistorijai.

l) Valmieras draudzes skolai piederēja 20 pūravietas ze ies, telpas

bija samērā pietiekošas, un arī skolotāja ieņēmumibija lielāki, kā parasti

citās draudzēs.



Pēc tam 10. oktobri Valters nosūtīja laikrakstam
„Tas latviešu ļaužu draugs" šādu paziņojumu:

Siņņa,
ko Walmeeres draudses wezzakais mahzitais mihļeem Latwee-

scheem laisch par jaunu, schinnîs Mahrtinôs Walmeeres draudsê
uszeļļamu Latweeschu skohlmeisteru skohlu.

Widsemmes semneeku likkumi pawehl, ka walstsskohlas
buhs zelt, kur behrnus, ko wezzaki naw gan ismahzijuschi, dabbu

mahziht lassischanâ, skaitischanâ un dseedaschanâ, — un irr

arri eezehluschi tahdas walstsskohlas daschâs Widsemmes
draudses, kur mahjâs behrnus labbi ne mahzija, — un pehdi°
gôs gaddôs, zaur to likkumu, ka ne weenu jaunekli pee eesweh»
tischanas un pee swehta wakkarehdeena ne buhs peenemt,

pirms mahk lassiht un skaitiht, - walstsskohlas zehluschas
arri Paschas tannîs draudses, ko pehz behrnu mahzischanas

gan labpraht ne warr smahdet, lai nemahzneekus, kas laikam

paschâ labbakâ draudsê arri wissai ne truhkst, eeksch schahm

skohlahm ismahzitu. — Bet Deewam schehl, mass tahdu mallu

Widsemmê rohdahs, kur schahs walstsskohlas Slawe, — un

wissuwairaki diwas leetas wiņņahm pahrmett; prohti, zitti

suhds. ka nemahzneekeem, ko pagastateesa schinnîs skohlâs

rihko, tik labb ne ismahza lassischanu un skaitischanu, un zitti

atkal schehlojahs, ka tohs behrnus, ko wezzaki no Pascha labba

prahta walstsskohlâ stelle, kà lai drusku wairaki pahr mahjas-

mahzibahm tur eeņemtohs, neds skrihweschanâ neds rehkina-

schanâ ne mahzoht wiss. Un gan naw melli schahs suhdse-

schanas par pagastaskohlahm, jo kad wihrs us to naw kreetni

ismahzits, tad arri derrigus augļus pagastaskohlâ neds pee

neinahzneeku neds pee zittu behrnu mahzischanas muhscham ne

warr rahdiht. — Tadehļ Widsemmes semneeku likkuinös pawehl,

ka katrâ draudsê arri weenu draudsesskohlu buhseezelt, kur

warretu mahziht un audseht behrnus, kà lai tikpatt weenureisi

derr par pagastuskohlmeistereem un par teesas skrihwereem,

tikpatt arri bes tahdu amatu zaur sawu skaidrāku atsihschanu

saimneeku- un kalpu-kahrtâ, teesaswihru un draudses wezzaku

kahrtâ Latweeschu tautai par gohdu un Kristus draudsei par

preeku dsihwotu. — Un irr arri zaur Deewa schehligu pal'gu

daschâs Widsemmes draudsês tahdas draudsesskohlas zaur

dascheem gaddeem jaw strahdajuschas, un augļus ne Warram

smahdeht. ko no tahm redsejam. Bet Deewam schehl, mass

ween tahdu skohlu, — un wairaki atrohd tahdu, kur labbus

augļus tapehz ne reds, kaderriga skohlmeistera naw, — un

wairaki Wehl tahdu draudschu, kur draudsesskohlas ne mass
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Wehl naw uszehluschi, tapehz ka lahga skohlmeistera ne war-

r)ht dabbuht. — Tadehļ schaî paschâ gaddâ Widsemmes leel-

knngi sawâ leelâ runnasdeenâ jeb landtāgā irr nospreeduschi,

ka lai tahdu skohlu Latweescheem uszeļļ, kur derrigus draudses--

Skohlmeisterus warr audseht, — un Widsemmes leelkungi

s.hehligâ prahtâ usluhkojuschi Latweeschu tautu, un nospree-

duschi, ka paschi no sawas ķeschas to naudu samettihs, kas

pee schahs Latweeschu skohlmeisteru skohlaszelschanas waijaga.
An irr arridsan jaw ' dewuschi naudu Walmeeres draudses

wezzakam mahzitajam, un schim pawehlejuschi, kà lai wiņsch
sawâ draudsesskohlâ tahdu skohlu eezeļļ. Şchis atkal par scho

naudu gohdigu Latweeti, lahni Zimse, kas Walmeeres draudsê

zaur trim gaddeem skohlmeistera ammatu ar gohdu bija ap-

kohpis, un tad zaur Widsemmes mahzitaju palihgu, pehz arri

zaur Widsemmes leelkungu peepalihdseschanu, Wahzsemmê zaur

trim gadeeem us scho ammatu bija mahzijees, — par schahs

jaunas skohlas preekschneeku jeb skohlaskungu irr derrejis; —

un kad nu Walmeeres draudses kungi un wezzaki schai skohlai

ruhmi irr uswehlejuschi eeksch Walmeeres draudses skohlas-

mahjahm, lihds kamehr sawu ehku schai skohlai ustaisihs, —

un kad Widsemmes zeenigs Şuperdents-tehws un leelkungu
beedriba irr nolikkuschi, kà us Mahrtiņeem schal Pascha gaddâ

skohleschanu schaî jaunâ skohlâ buhs ussahkt, — tad nu pirmu

sïņņu par to islaischam un sludinājām, — kà wissi tee Latwee-

schu jaunekļi, kam schaî skohlmeisteru skohlâ gribbahs mahzi-

tees, un kas us preekschu arri skohlmeisteru ammatu gribb

dabbnht, — lihds lmai Nowembra mehn. deenai woi pee

Walmeeres wezzaka mahzitaja Walter, woi pee skohlaskunga

Zimse lai usteizahs. Prohti lma Nowemb. mehn. d. wissus

tohs, kas irr usteikuschees, pahrklausihs, kà lai redsetu, kurri

schaî skohlâ derr, kurri ne: jo tee schaî skohlâ naw usņemami,
kas to Wehl ne mahk, ko no atlaischameem draudses-skohlas-

ebhrneem prassa, jeb kas Wehl naw usgahjuschi pee Deewa-

galda un kas ne sohlahs zaur teem trim gaddeem, kur katrs

skohlejams, lai atlaischanas sihmi dabbutu, schaî skohlâ pastah-

weht, un kas ne warr jeb ne gribb maksaht tohs'so rubl. sudr

n. par gaddu, kas, — lai gan par skohleschanu naw jāmaksā,
tak katram japeeness par usturru un kà waijadsigas grahmatas,
ko pehz us mahjahm lihds ņems, dabbu eepirkt.

Bet Deews pats lai eesahkschanu swehti, — kà arri no

schahs skohlas Latweeschu tautai gohds un Kristus draudsei

preeks teescham augtu. Amen.

Vācu valodā tapa publicēts šāds paziņojums :
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Aufforderung

In Auftrag Einer Edlen Ritter-- und Landschaft des

Herzogthums Livland wird den 10. November a. c., als am

Tage Martini Lutheri, das auf dem diesjährigen Landtage
decretirte ritterschaftliche Parochial-Schullehrer und Schul-

meister-Seminar*) für das lettische Livland bei Wolmar eröff-
net werden, — und werden alle Letten, die etwa als Schüler
in dasselbe aufgenommen zu werden wünschen, aufgefordert, den

1. Novbr. sich zu der dazu nöthigen Prüfung bei Unterzeich-
neten zu melden, — indem später Herzukommende, als den

Cursus störend, werden abgewiesen werden.

Sollten EhsteN) die der deutschen Sprache mächtig sind,

diese Anstalt nutzen wollen, ehe das ehstmisch-livländische Semi--

nar eröffnet werden, — so steht ihnen Nichts im Wege, da

dieß erste Triennium gleich von Anfang auch eine deutsche

Klasse der schon weiter Gebildeten eröffnen wird, aus denen,

sobald das Seminar aus seiner jetzigen vorläufigen in seine

bleibende, mehr Schüler und Zwecke umfassenden Gestaltung

übergehen wird, — die nöthigen Hilfslehrer gewählt werden

sollen.

Als Jahresbeitrag der Seminaristen, um ihren Unterhalt

zu besorgen, so wie, die ihnen verbleibenden nöthigen Bücher

anzuschaffen, ist nur's Erste die Summa von 50 Rub. S. M.

festgesetzt worden.'

Wolmar Pastorat 1839. I. 30. Septembr.

Dr. I. M. Walter,

Pastor prim. zu Wolmar.

loh. Zimse, Seminar-Lehrer.

Vācu „Inland," kas iznāca Tērbatā, arī nodrukāts zi-

ņojums, ka „Im Auftrage E-r Edlen Ritter und Landschaft

des Herzogtums Livland wird den 10. November h-ai, als am

Tage Martini Lutheri das auf dem diesjährigen Landtage decre-

tierte Ritterschaftliche Volksschullehrer-Seminar für das

lettische Livland bei Volmar eröffnest werden u. s. w." Tādu

*) Nach der livländischen Bauerverordnung sollen die

Parochial-Schulen Seminare seyn für Dorfschulmeister oder

Gemeine-Schullehrer, — und daß sie das seyn könnten, darum

errichtete die Ritterschaft dieß Seminar, das hinfort den Paro-

chial-Schulen tüchtige Lehrer und Bildner von Dorfschulmeistern,
und in ihnen zugleich den Gemeinen gute Schulmeister, Bor-

sänger und Organisten bilden soll.
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pat ziņojumu Valters esot iesūtījis „Rigasche Zeitungai," bet

tur viņa nodrukāšanu jau aizliedzis cenzors Napierskis, kas

tanī laikājbija arī Rīgas guberņas skolu direktors. „Inlandes"

ziņojumam piegrieza vērību Tērbatas mācības apgabala kura-

tors, kam par notikušo, saprotams, bija ziņojis guberņas skolu

direktors. Valters ar Cimzi pa tam 1. novembrī uzsāka eksa-

minēt pieteikušos nākošos semināristus. Bet 9. novembrī

guberņas skolu direktors caur Valmieras apriņķa skolu in-

spektoru Pachtu iesniedza Valteram protesta rakstu par se-

mināra atvēršanu, jo šādu iestādi varot atvērt vienīgi ar

skolu valdes atļauju. Valters tomēr 10. novembrī iesvētīja

jauno iestādi, uzņemot viņā septiņus audzēkņus 1). Tie bija:

Kārlis Knors — no Lazdonas (draudzes skolotāja dēls),
Jānis Lamsters — no Valmieras, Fridrichs Mitens (Mieten)
— Alojas draudzes skolotāja dēls, Pēteris Oblats — no

Valmieras muižas, Jēkabs Rozenbergs no Valmieras muižas,

Jānis Ruģens — no Valmieras mācītāja muižas, (vēlākais

latviešu dzejnieks), Davids Cimze — jaunā direktora, Jāņa
Cimzes brālis un mazliet vēlāk uzņemts Jēkabs Šmidts no

Piebalgas.
Tanī pašā laikā Valters ziņoja landrātu kolēģijai pai

notikušo un ari apriņķa skolu inspektora piesūtīto oficiālo

protestu. Pachtam viņš esot atbildējis, ka skola (seminārs)

atvērta ar bruņniecības atļauju. Tāļāk Valters saka: „Ich

habe mich freilich nicht stören lassen — liegt das eben

nicht in meiner Natur — sonder sitze eben noch voll Ju-

beins vor diesem Briefe, denn heute weihte ich das Se-

minar ein und sah vieler Jahre heissen Wunsch erfüllt und

herrlicher für mich, als ich es mir gedacht. Denn ich durfte

selbst das Samenkorn säen oder das Bäumchen pflanzen,

') Juris Kalniņš, vēlākais šī semināra audzēknis, raksta par šo ie-

svētīšanu:
„Krēslai metoties, vētrai plosoties un dārgam pērkonim dārdot,

iesākās iesvētīšanas akts. Pēc nodziedātas dziesmas .Dievs Kungs ir

mūsu stiprā pils," mācītājs Valters teica iesvētīšanas runu, tajā īpaši no-

rādīdams uz to, kādas dārgas garīgas mantas Dievs ar šo skolu grib dāvi-

nāt latviešiem. Pēc tam runāja Cimze uzsvērdams šīs izglītības iestādes

nozīmi tautai."
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daran sich ein ganzes Volk einst stärken, davon es durch

Jahrhunderte Segen ernten solle — sah das deutsche Volk

in Livland, unsere Rittershaft, der Geschichte eine grosse

Schuld abtragen, dass ihr es immer leichter ums Herz

werden dürfte" 1).

Landrātu kolēģija pēc tam griezās pie ģenerālguber-
natora (15. novembrī) ar paskaidrojumu, ka Valmieras skola

ir zemnieku skola, tāpat kā draudzes skolas, un landtāgs

viņu nodibinājis saskaņā ar 1819. g. likuma § 517 un vis-

augstāko 1838. g. 13. septembra pavēli. Ģenerālgubernators
barons Pālens tad griezās pēc paskaidrojuma pie guberņas
skolu direktora, kas savā laikā jau bija ziņojis par visu

notikušo Tērbatas mācības apgabala kuratoram. Direktors

paskaidroja: 1) viņš publicējumu par Valtera skolotāju

semināra dibināšanu, „Rigasche Zeitungā" nav atļāvis no-

drukāt, jo viņam par šādas skolas noorganizēšanu un land-

tāga lēmumu nekas nav bijis zināms. 2) Minētā skola ir

skolotāju seminārs un tādu nevar atvērt bez valdības at-

ļaujas, nedz pielīdzināt zemnieku skolām pēc 1819. g. li-

kuma, kā arī atstāt bez valdības uzraudzības. 3) Uzkrītoši

arī tas, ka šaī skolā mācības domātas vācu valodā un tā

tad vācu valodā mācīs latviešu (die Nationalen) bērnus. 4)

Šīs skolas skolotājs, kas mācījies Vācijā nav nekur eksa-

minēts'2). Kā nomanāms no visas sarakstīšanās ģenerāl-

gubernators un arī viņa sekretārs Švebs mēģinājuši šo ne-

patīkamo, guberņas direktora iekustināto, konfliktu izbeigt

tā, ka semināra eksistence netiktu pārtrauktā, atņemot

viņam kauču oficiālo resp, atklāto nosaukumu seminārs.

Ģenerālgubernators ar oficiālu pavēli (31. l. 1840.) prasīja

semināra slēgšanu, bet tanī pašā laikā griezās pie iekšlietu

ministrijas ar lūgumu atzīt muižniecības tiesības pie Val-

mieras skolas nodibināšanas.

>) Akta Bauerschulsachen V. Ib.

2) Vēlāk J. Cimzi piespieda tomēr likt skolotāja eksāmenu pie
Tērbatas universitātes, jo viņa Vācijas diplomu neatzina Krievijā par

pilnvērtīgu.
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Pa tam Valmieras semināra jautājums caur Tērbatas

māc. apgabala kuratoru nonāca arī tautas apgaismo-

šanas ministra Uvarova rokās. Nu bija sakustināts viss

vaidības aparāts un gala rezultātā no Pēterpils (caur iekšlietu

ministriju) ģenerālgubernatoram deva pavēli semināru slēgt.

Te gan zīmīga viena lieta: sakarā ar tautas apgaismošanas

un iekšlietu ministru rakstiem būtu šī skolotāju sagatavoša-

nas iestāde, vienalga ar kādu nosaukumu viņa nepastāv,

jāslēdz, jo tautas apgaismošanas ministra rīkojumā, kam

piekrita arī iekšlietu ministrs, noraidīts arī tas, ka seminārs

varētu darboties kā draudzes skola, jo pēdējās (ar § 517

1819. g. likumā) taču neesot domātas vienīgi kā skolotāju

sagatavošanas iestādes1), bet vispāri kā zemākās mācības

iestādes to vecāku bērniem, kas grib krietnāku pirmizglītību

baudīt, tā tad draudzes skola ir ne speciāla, bet vispārēja

izglītības iestāde. Vidzemes guberņas valde, ar civilguber-

natora G. Tizenhauzena parakstu 29. aprīlī 1840 gadā №2333,

pavēlēja landrātu kolēģijai slēgt Valtera atvērto skolotāju

semināru (entweder um Beibehaltung dieses Seminars bey

der Schulobrigkeit nachzusuchen, oder dasselbe in eine

gewöhnliche Kirschspielsschule zu verwandeln)
2
)

Vidzemes guberņas valdes sekretārs, kas pats parakstīja
oficiālos papīrus par semināra slēgšanu, devis (ar vēstuli)

mācītājam Valteram šādu padomu: „Tu semināru slēdz un

turpini šo skolu kā pagasta un draudzes skolu3) — Sapienti
sat! (t. ir saprātīgam saprotams). Ar to arī mācītājs Valters

saprata, kas viņam jādara: 19. februārī viņš ziņoja landrātu

kolēģijai, ka semināru „slēdzis" un līdzšinējie semināristi

pārcelti uz Valmieras draudzes skolas augstāko klasi, kuras

vadītājs paliekot jau 6 gadi atpakaļ ieceltais draudzes sko-

lotājs Jānis Cimze. Tā ar Vidzemes skolotāju semināra

dibināšanu notika gandrīz pilnīgi tas pats, kas apmēram

tanī pašā laikā notika ar Irlavas skolotāju semināru, kas

>) Skat. 1819. g. likuma 517 § p. 3.

2) Civilgubernatora Tīzenhauzena raksts glabājas landtāga aktīs

1840. g.
3) Das ritterschaftliche Parochiallehrer-Seminar 15. lpp.
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ari oficiāli varēja tanī laika pastāvēt tikai kā „ritterschaftliche

Volksschule zu Irmlau".

Valmieras skolotāju semināra slēgšana, jeb pārcelšana

vienkāršā draudzes skolā, saprotams, bija sāpīgs sitiens īpaši

Cimzem, kas gribēja pie darba ķerties ar visu sparu. Mācī-

tājs Valters ar apbrīnojamu enerģiju turpina veidot iesākto

darbu. Viņš ari joprojām rūpējas par „draudzes skolas"

pārveidošanu kādā augstāka „nosaukuma skolā."

„Seminärä" darbs tomēr rit un audzēkņi gatavojas ar

apziņu, ka viņi būs nākošie draudzes skolotāji. Landrāts

Bruiningks, kam pie Vidzemes tautskolu uzplaukšanas lieli

nopelni, ka muižnieku izvēlēts pārlūks (apriņķu inspektors)

apmeklēja 1840. gadā 19. augustā Valmieras draudzes

skolu — „seminäru" un savā revīzijas ziņojumā landrātu

kolēģijai par Cimzi dod šādu liecību: „Cimzes personība

rāda, ka viņš ir gaišu prātu, krietns, noteikts un lēnprātīgs
virs. Kad šo vīru, bagāti apdāvinātu, redz darbojamies

savā amatā, tad viņam nevar liegt visaugstāko cieņu. Savus

skolēnus, 18—20 g. vecus jaunekļus, ar atklātu garu un sva-

badu prātu, kuri dabūjuši gara augstāku svaidījumu, kas

cilvēku paceļ pāri par zemākiem dzīves mērķiem, aizgrābj
un aizrauj sev līdz ar retu paidagoģisku talantu apbalvotais

skolotājs, ārzemēs izglītotais latvietis — Cimze". 1) Tāpat

atzinīgu spriedumu par Cimzes darbību nodeva ģen.-sup

Klots, kas ari 1840. gada vasarā apmeklējis jauno iestādi

un atradis, ka Cimzes darba metode ir vērtīga un viņa

mācības stundas skaidras.2
) Divus gadus vēlāk, pirmo

kursu atlaižot, mācītājs Valters, ziņodams landrātu kolēģijai

par pirmo skolotāju izlaidumu, nodod par Cimzi šādu lie-

cību : „Viņš strādājis ar retu uzcītību un mācības priekš-

metos ar skolniekiem vairāk panācis, kā viņš, Valters, va-

rējis agrāk cerēt". Tā viņš par Cimzi varot ziņot tikai vis-

labāko.

') LandrātaBruiningka ziņojums glabājas bruņniecības archivā aktis

der Bauerschulsachen V I. b — 1840. g.
2) Klota ziņojums landrātu kolēģijai 24. janv. 1841. g. № 11. (valsts

archivā ģen.-sup. Klota papīros).
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Tā tad darbu uzsākums jau tūdaļ nostiprinājis Cim-

zem drošu stāvokli ari pie landrātu kolēģijas, no kuras at-

karājās visa semināra eksistence un tāļākā izveidošana.

Tagad jāapstājas pie kāda visai svarīga jautājuma,
kas pacēlās tūdaļ semināra darbības sākumā. Kādā valodā

semināristiem pasniegt mācības? Tā ka šis seminārs bija
domāts latviešiem, tad varēja ņemt latviešu, vai vācu valodu.

Pirms semināra atvēršanas muižniecība un, rādās, arī daži

mācītāji noteikti gribēja, lai jaunā skolotāju skolā visus

priekšmetus pasniegtu latviešu valodā. Vispāri šinī laikā

vēl kā Vidzemē, tā Kurzemē muižnieku valdošās domas

bija —nedot zemnieku bērniem vācisku izglītību, — nemācīt

viņiem vācu valodu. Par Kurzemi mēs runājām mūsu skolu

vēstures 2. grāmatā. Irlavas seminārā ari gribēja ievest latviešu

valodu kā mācības valodu. J. Velmē savās atmiņās pastāsta,

ka tanī laikā, kad viņa tēvs mācījies Rūjenas draudzes

skolā, še vācu valoda zemnieku bērniem stingri liegta,

un viņa tēvs dabūjis pērienu par to, ka slepeni klau-

sījies, kā dažiem „kungu" bērniem draudzes skolotājs mā-

cījis vācu valodu1). Liezeres muižas īpašnieks un baznīcas

priekšnieks, barons Šulcs nejauši uzgājis draudzes skolā

skolniekiem vācu valodas grāmatas un visas atņēmis,

teikdams: „Ко tad vācu bērni darīs, ja visi latviešu ganu

zēni mācīsies vācu valodu" 2) Šis bija noteikti reakcio-

nārs virziens mūsu tā laika skolu politikā. Viņš prasīja,

ka zemnieku bērniem nevajaga vairāk zināšanu, jeb māku,
kā vienīgi prast lasīt, zināt vienkāršos rēķināšanas paņēmienus,
cik necik rakstīt, bet par visām lietām labu katķisma, bībelstāstu

un garīgo dziesmu prašanu. Viss cits esot tikai par ļaunu 3
).

Tā laika latviešu skolu grāmatas un arī vispāri literatūra

bija vēl visai trūcīga un ar viņu vien nevarēja pietiekošu

izglītību iegūt. Ar vācu valodas prašanu atvērās iespēja

daudz vairāk iemācīties ar pašizglītību un arī skolām.

1) Skat. ari .Audzinātājs" 1928 N 5/6 129. lpp.
2) Jura Kalniņa apcerējumā par Jāni Cimzi 20 lpp.
3) Skat. brošūru „Was sollen und was können Lettische Volks-

schulen" 14. lpp.
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Tādēļ visi tie, kas latviešu jaunatnei negribēja liegt plašāku
vērienu izglītībā, neliedza arī vācu valodas mācīšanos.

Tas bija tā tad sava laika progresīvs virziens. Izrādījās,
ka Fr. Valters un Cimze bijuši vienis prātis par to, ka

ievedot seminārā latviešu mācības valodu, semināristiem

nevarēs dot pietiekošu izglītību. Muižniecība jau 1839. gadā

caur Valteri uzdevusi Cimzem sastādīt semināram un draudzes

skolām latviešu skolas grāmatas. Cimze arī šo darbu uz-

sācis un rakstījis ģeogrāfijas grāmatu „Par Vidzemi" (ma-

nuskriptā). Juris Kalniņš saka, ka Cimzes ģeogrāfija bijis

jauks pasākums latviešu skolas grāmatu rakstniecībā. Cimze

tomēr tāļāk nav gājis, bet nostādījis jautājumu tā, ka lat-

viešu skolas grāmatas nevarot, tā sacīt, kā „fabrikä paga-

tavot" '). Cimze kopā ar Fr. Valteri tad arī beidzot pārlie-

cinājuši muižniecības vadoņus, ka bez vācu valodas nevar

latviešiem labus skolotājus dot. „Ja dzīve prasīšot, ka lat-

viešu valoda ievedama par mācības valodu, tad viņš (Cimze)

nepretodamies piekritīšot notēmēju domām." Tāļāk aizrā-

dīja, ka valodu jautājums necels nekādus šķēršļus
semināra atvēršanai, jo atradīšoties pietiekošs skaits au-

dzēkņu, kas varēšot sekot mācībām vācu valodā. Sa-

protams, ka arī pašam Cimzem vācu valoda bija ērtāks lī-

dzeklis labi mācīt nākamos skolotājus. Tā beidzot

arī izšķīra — ieveda vācu valodu jau tūdaļ ar semināra

atvēršanu, kas gan, kā redzējām, bija viens iemesls tautas

apgaismošanas ministra protestam pret semināru, jo tur

(kauču arī draudžu skolā), latviešu bērnus izglītošot vācu va-

lodā.

Līdz ar to (apmēram tanī pašā laikā), Vidzemē un

Kurzemē vispāri sāka cilāt jautājumu par latviešu vācināšanu.

Saprotams, ka latviešu, vai vismaz, kā to tanī laikā tikai

nopietni varēja domāt, mūsu tautas augošās inteliģences

pārvācināšana stāvēja visciešākā sakarā ar skolām. Tā tad,

kā jau pieminējām, Fr. Valtera un Cimzes sadarbība, ieve-

>) J. Kalniņš — 19. lpp.

10



dot jaunajā seminārā vācu mācības valoda, bija šī minēta

pārvācināšanas nodoma auglis.

Fr. Valters jau agrāk — trīsdesmitos gados —

esot izteicis domas, ka latviešu, kā mazas un patstāvīgai

attīstībai nespējīgas tautiņas uzsūkšana vācu tautā esot

dabisks akts (naturgemässer Akt)1). Ka Fr. Valters tāpat

domājis pie semināra dibināšanas un vēlāk 1864. gadā2
), par

to nav nekādu šaubu. Tāpat nav šaubu, ka daži muižnieki,

un īpaši tie, kas tanī laikā piederēja pie liberālākās daļas,

domāja tāpat kā Valters. Jau vairākkārt pieminētais barons

Bruiningks kādā vēstulē raksta Valteram: „Das Anathema

gegen die deutsche Sprache werden wir wohl mit Hülfe der

Zeit und Klugheit überwinden" (Grāmatā „Bischof Dr.

Valter" 148 lp.).

1842. gadā mācītāju sinodē vācināšanas jautājumu,
mazliet citādā formulējumā kā Valters, pacēla Ādažu mā-

cītājs Döbners, kas bija Ādažos Fr. Valtera pēcnācējs. Döb-

ners uzstādīja divus jautājumus: ') Vai vācu va-

loda un izglītība veicināma; 2) Ja veicināma, tad kā to iz-

darīt? 3) „Uz pirmo jautājumu, vispārīgi runājot, jādod ap-

stiprinoša atbilde. Bet ja ievērojam pašlaicīgo stāvokli lat-

viešu attīstībā un tos sabiedriskos slāņus, kas ar zemes tautu

(Landvolke) stāv sakarībā (in Berürung kommen), tad atbilde

būs jādod citāda. Tāpēc atbilde uz otru jautājumu būtu

šāda: latvieši vispirms latviski jāmāca, pēc kam viņi

nezaudējot savu raksturu pāriet uz vācu valodu un tikumiem".

Kādas un kādā virzienā 1842. gada sinodē bijušas par vā-

cināšanas jautājumu debates, tas, Dievam žēl, mums nav

zināms, jo arī pats Döbners, pieminēdams vēlāk, 1860. gadā
šo savu referātu1) kādā skolu apcerējumā, mums tuvāki

>) Skat. „Bischof Dr. Ferdinand Valter' Leipzig 1891. 150. lpo.

2) Skat. 1842. g. Vidzemes mācītāju sinodes protokolu.

3) Skat. 1842. g. Vidzemes mācītāju sinodes protokolu.

4) Mittheilungen und Nachrichten 16. В. S. 135.
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nekā nepastāsta 1). Šis pats vācināšanas jautājums

vēlāk cilāts arī Turaidas skolotāju konferencēs, kur pārvāci-

nāšanu apmēram Valtera - Döbnera garā aizstāvējis J. Nei-

kens, tanī laikā Cimzes semināra skolotājs2
). Bet par to

runāsim turpmāk. Arī J. Cimze 1842. gadā atklāti izteicies

par latviešu vācināšanas jautājumu. Šinī gadā Cimze sarak-

stījis kādu apcerējumu par latviešu skolu grāmatām3), kas

gan nav nodrukāts, jo cik noprotams, dažiem mācītājiem

nebūs patikusi Cimzes stingrā kritika par viņu agrāk sarak-

stītām skolas grāmatām, kā arī tas «vēsturiskais" ievads,

ko Cimze šeit ielicis. Apcerējumā aizķerts arī latviešu pār-

vācināšanas jautājums, pie kam Cimze noteikti šinī gadī-

jumā izsakās pret latviešu tautas pārvācināšanu, bet tanī

pašā laikā atzīst, ka nav liekami šķēršļi latviešu inteliģences

un mācīto ļaužu ieiešanai vācietībā. Mācītājs Döbners

1860. gadā atminēdamies šo Cimzes apcerējumu, un kādēļ

Cimze nav sarakstījis latviešiem noderīgas skolas grāmatas,

atbild, — «varbūt arī tāpēc, ka viņš labprāt gribējis re-

dzēt, ka latviešu skolas pārvēršas vācu skolās 4)" („weil er

die lettische Schule lieber in eine deutsche umgewan-

delt sähe"). Jāpiezīmē, ka mācītājs Döbners labi pazina

Cimzes centienus, un kādu laiku viņi bijuši tuvi paziņas.

Otrs mācītājs, un arī Cimzem tuvs cilvēks — Neilands

saka: «Vāciski viņš (Cimze) mācīja, vāciski viņš runāja skolā

un dzīvē. Vācu atzīšanas straumes caur saviem audzēkņiem,

latviešu un igauņu tumšās būdiņās vadot, viņš tāpat, kā tie

vīri, kuru cīniņi pie mūsu skolu uzzelšanas bij minami, citam

jau nedomāja kalpot, kā tik savas tautas labklāšanai. Viņš

jau citādi nemaz nevarēja, — toreiz kad Cimze jauns bija,

1) .Tas Latviešu ļaužu draugs" 1843. g. 33. numurā raksta:

.Valkā Vidzemes mācītāji 5. aug. savu šā gada lielu runas dienu iesā-

kuši." Tāļāk ziņojuma autors saka: .Lai Dievs viņiem jel ari sevišķi dod

visiem pr;itu, kā katrs no viņiem varētu par to gādāt, ka ir iekš zemes

skolām visi bērni drīz mācītos vāciski."

2
) J. Neikens jau tad bija Valtera iespaidā.

3 ) Manuskripts glabājas Latviešu draugu biedrības archivā.

4 ) Mittheilungen und Nachrichten 16. В. S. 134.

10*
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citādas gudrības nemaz nebija, kā „skolas pēc vācu priekš-

zīmes Vidzemē." Tas bija tas karogs, apakš kura Vidzemes

patrioti no vācu un latviešu tautas cīnījās un tā šķiršanās

pēc tautībām vēl nemaz nebija izdomāta."').

Pēdējiem mācītāja Neilanda vārdiem tiešām vēsturiskas pa-

tiesības raksturs, jo kā K. Zontags runājis par kopības garu

Vidzemē pirms 1804. g. likuma izdošanas, — par ko mēs

runājām agrāk, — tā arī vēlākie, tanī laikā liberālie muiž-

nieki un mācītāji, domāja par to, cik labi būtu, ja visa Vid-

zeme un arī Kurzeme būtu vienas „tautas" miteklis, lai kop-

dzīvē nebūtu tik liela plaisa, kā to šie liberālie vīri novē-

roja. Saprotams, ka šī viena tauta varēja pēc viņu domām

būt tikai „vāciska," kauču arī viņa vairs nebūtu tīra vācu

tauta. Fr. Valters, šīs idejas tanī laikā spēcīgākais virzītājs,

saka, ka ir dabiski, ja tauta ar zemāku kultūru asimilējas

ar tautu, kas stāv augstākā kultūras pakāpē, t. ir ja latvieši

iet vāciešos, bet turpat viņš saka: „Dagegen von der an

Intelligenz höherstehenden Nationalität (domāti še Baltijas

vācieši А. V.), und ob sie auch der geringeren Kopfzahl

angehören sollte, zu fordern, dass sie in eine minder intel-

ligente Nationalität aufgehe, heisst fordern, dass sie nicht

nur für künftig ihre nationale Beschränkung aufgebe, son-

dern auch aufgebe das Resultat ihren bisherigen nationalen

Strebens, ihr nationales Fördern der Menschheit — und

das ist ein Mord an Nationalität und Menschheit." 2). Val-

tera un viņa domu biedru gājienā latviešu pārvācināšana

nebija tikdaudz politisks, kā sociāls jautājums. Valtera bio-

grāfs saka
3
): „Sie ist in seinen Augen ausschliesslich eine

Frage der inneren Wohlfahrt seiner Heimath, eine Forderung

der Liebe zum Landvolke, dass ihm am Herzen liegt; eine For-

derung des Verzichtes auf thörichte Vorurtheile, welche

dem Ausgleiche des Gegensatzes zwischen Bauer und Herr

>) Jāņa Cimzes piemiņai" sarakstījis J. Neilands, Peterupes un

Skultes mācītājs. 14. lpp. (Magazin L. --- L-G. 16. B.)

2) .Bischof Dr. Ferdinand Valter" 150. lpp.

3) Turpat 149. lpp.
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in Wege stehen, das Vertrauen des Landvolkes zu seinen

Geistlichen stören, seine höhere Cultur behindern."

Tā tad Valters un viņa domu biedri, domādami par

latviešu vācināšanu, grib sasniegt kopēju un labāku šīs

zemes (Baltijas) sociālu stāvokli un veicināt arī latviešu

materiālo un garīgo uzplaukšanu, izlīdzināt lielas pretešķības

v. t. t. Tāļāk Valtera biogrāfs saka, ka tanī laikā (1840

gados) Valteram, baronam Bruiningkam v. t. t. vēl nebijis

pretinieku no Krievijas puses, bet vajadzējis cīnīties vienīgi

ar savas pašas tautas brāļiem (seiner eigenen Volksgenossen).
Latviešu jaunatni vāciski mācot nozīmējis tanī laikā neko

citu, kā vienīgi viņiem sniegt kultūru; cita ceļa pēdējo

sniegt nebijis („es gab keinen anderen Weg zu diesem Ziel").

Šis bijis arī pareizais ceļš „den Gegensatz des lettisch

redenden Landvolkes und der deutschen Gutsherren,

Geistlichen und Bürger mit allen nur möglichen Mitteln

auszugleichen . . ."')
Bet ne tā, kā Valters, sprieda citi un īpaši muižnieku

vairākums, kas pēc tā laika nogrupējuma pazīstams ar no-

saukumu konservatīvais spārns. Konservatīvie, kā to jau

agrāk aizrādījām, nemaz nedomāja latviešu tautu kulturāli

celt uz augšu, uzlūkoja to pat par visai kaitīgu. Sakarā ar

to arī stāv viņu pretestība labākai skolu noorganizēšanai

un vispāri latviešu tautas izglītības veicināšanai. Tanī pašā

laikā, kad Valters un Cimze rūpējās par jaunnodibinātā

skolotāju semināra labāku izveidošanu, dodot zemei labāki

izglītotus skolotājus, Vidzemes landmarschals fon Lielenfelds

uz kādu Vidzemes skolu virsvaldes (Oberlandschulbehörde)

ierosinājumu atbildēja: „Valmieras skola āboļu vietā au-

dzē firziķus. Igauņu daļā gribot šo nelaimīgo mēģinā-

jumu atkārtot un tur laikam āboļu vietā audzēšot aprikosus.

Ne, ne — igauņu daļā nedibināšot nekādu skolu.
. ."

2

)

Sakarā ar šo landmaršala atsauksmi barons Bruiningks raksta

■) Turpat 151. lpp.
2) Par šo landmaršala izteicienu vēlāk arī par Cimzes semināru tei-

kuši, ka šulrāts Klots šeit audzējot āboju vietā kartupeļus, jo Klots bija

pret semināristu plašāku izglītību?



Valteram: „Nun muss man sich in die Umstände fügen
und bei ungünstigen Winde laviren. .." Pretestību vācu

valodai seminārā, saka Bruiningks, ar laiku pārvarēšot.
1 )

Tādā veidā un būtībā parādījās 1840. gados vācinā-

šanas plāni Vidzemē. Kopsavilkumā tos varētu tā formulēt:

latviešu pacelšana uz agstāka kultūrāla stāvokja bez vācu

valodas nav iespējama; iemācoties vācu valodu latvieši tu-

vināsies zemes vāciešiem un izzudīs līdzšinējās lielās pre-

tešķlbas; latvieši kļūs vāciski, bet ne vācieši (Döbners to

izšķir ar diviem jēdzieniem : Germanisiren un Germanisch-

werden), Šis darbs izvedams sākot ar latviešu inteliģen-

ces vācināšanu.

Kas zīmējas uz Cimzi, tad viņš pirmā savā darbības

laikā ir bijis noteikti pret visas latviešu tautas pārvāco-

šanu un rādās arī pret vācināšanu, pielaižot pēdējo tomēr

latviešu mācītai daļai, sakarā ar ko stāv arī vācu mācības

valodas ievešana viņa seminārā. Muižniecības un arī ga-

rīdzniecības konservatīvā daļa pretojās kā Valtera-Bruiningka,

tā Cimzes darbībai.

Tagad atgriezlsamies vēl pie Cimzes semināra darbī-

bas pirmiem gadiem.
Pirmā kursa audzēkņus bija nolemts atlaist 1843. g. 19.

maijā, bet tanī gadā nodega Valmieras draudzes skolas

nams, tā ka jaunā iestāde palika bez pajumtes. Cimzem

sadega grāmatas, starp tām bija arī vācu klasiķi, kurus viņš

rūpīgi un lielām pūlēm bija iegādājies. Vajadzēja meklēt

citas pagaidu telpas. Fr. Valters noīrēja Valmieras apriņķa
skolā divas istabas — vienu Cimzem par dzīvokli, otrā

iekārtoja klasi. Audzēkņi līdz kursa beigšanai dzīvoja pri-

vātos dzīvokļos. Maijā tomēr pirmā kursa audzēkņi eksā-

menus noturēja, un 6 semināristus izlaida ar semināra gata-

vības apliecību (Zeugnis der Reife), bet diviem vēl vajadzēja
nolikt papildu eksāmenu. Jāpiezīmē, ka tie seši izlaistie

') Barona Bruiningka vēstule mācītājam Valteram glabājas 1844.

gada „Oberlandschulbchörde" papīros (valsts archivā).
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audzēkņi nolikuši pie Tērbatas universitātes mājskolotāja

eksāmenu, lai tos varētu strīpot no galvas naudas maksātāju
skaita un atsvabināt no kaŗa dienasta. Valters noteicis, ka

jaunajiem skolotājiem trīs gadi jākalpo zemei (Vidzemei)

(dem Lande 3 Jahre lang zu dienen) par algu 100 rubļu

naudā un brīvu uzturu (freien Leben).

1843. gada jūnijā jau uzņēma jaunus audzēkņus —

otro kursu, kas gan sāka darboties tikai 10. novembrī (Mār-

tiņos). Pavisam šoreiz pieņēma jau 12 «semināristus," kuru

vidū bija pazīstamais Juris Neikens, Kristjānis Dzirne, vēlā-

kais mācītājs, Kārlis Gaike, — Raunas draudzes skolotāja

dēls, Jānis Kaktings — vēlāk diezgan plaši pazīstams Bārt-

nieku draudzes skolotājs un ari «Mājas Viesa" līdzstrādnieks,

Juris Caunīte, — noteikts vācināšanas pretinieks, ari «Mājas
Viesa" līdzstrādnieks. ŠI kursa audzēkņi Cimzes seminārā

jau, kā redzam, nākuši ar lielāku izlasi un arī viņu turp-

mākā darbība ir tāda, kas semināram audzēja plašāku slavu.

Tas gan notika jau arī kursa laikā: šie semināristi nodibi-

nājuši kori (4 balsis) un vasaras brīvdienās apceļojuši Lat-

viju un visur, kur iegriezušies — muižās, vai svētdienās

baznīcās — atskanējušas viņu kora dziesmas. Arī daži muiž-

nieki ar prieku uzņēmuši un pacienājuši šos jaunos kora

dziedoņus.
Cimze šinī laikā (pirmo kursu beidzot un otro sākot),

cik no visas viņa darbības aprakstiem un archivu materiā-

liem vērojams, vēl pilns jaunekļa spara un arī Vācijā gūtie

iespaidi vēl nav izzuduši. Fr. Valters jaunā darbinieka

plānus un lidojumus, rādās, nekad nav spēji aprāvis, — kā

tēvs viņš savam audžu dēlam un semināram stāv klāt.

Būdams pats savā laikā liberāls cilvēks, ar plašu un tālu

skatu nākotnē, viņš neizturas pret Cimzi citādi, kā pret savu

domu biedri, gan neapšaubāmi viņu iespaidodams savu

ideju un nodomu garā. Mēs jau pieminējām Cimzes kritisko

apcerējumu par latviešu skolas grāmatām. Šai apcerējumā, kas

vēl mūsu dienās lasāms tikai manuskriptā, mēs redzam,

ka Cimze nenospiesti un brīvi izsakās, kā par vecām, ne-

derīgām mācītāju sarakstītām skolas grāmatām, tā arī par
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latviešu stāvokli nebrīvības laikos un pārvācināšanas jautā-

jumu 1840 gados. Nav šaubu, ka šis «brīvais tonis" bija

iemesls, kādēļ Cimzes apcerējums palika tikai manuskriptā.

Kas zīmējas uz jauno semināru, tad, redzams, Fr.

Valters nav liedzis Cimzem ievērojamu brīvību visos darba

plānos un nodomos. Kā liecinieks par Cimzes tā laika no-

domiem semināra ierīkošanā ir palicis viņa sastādītais „Plans
Vidzemes latviešu semināram," kas, gan nedabūja muiž-

niecības piekrišanu, bet palika guļot archivā 1). Mēs šo

plānu, kā savā laikā ievērojamu dokumentu, še nodrukājam

tulkojumā pilnīgi, cieši pieturoties Cimzes izteiktām domām.

Plāns

Vidzemes latviešu semināram.

§1. Nojēgums un mērķis.

Seminārs ir aroda skola, kusai jaunekļi jāizglīto par taut-

skolotājiem.

§2. Tautskolotāju uzdevums.

Ja izglītību pieņem par iedalīšanas iemeslu, tad cilvēku

sabiedrībā izšķir trīs kārtas: 1) vienkāršo cilvēku (jeb tauta, ļaudis
šaurākā nozīmē), 2) izglītoto un 3) mācīto (zinātņu vīru). Kādas

tautas visām trim kārtām piimmācibas skola ir kopīga līdz

10. gadam; mācītais izglītojas tad tāļāk ģimnāzijā, par kuras

turpinājumu uzskatāma universitāte; izglītotais apmeklē pēc tam

augstāko pilsoņu skolu (tagad vēl Krievijā īstenībā nav ierīkota)

un tās turpinājumus; bet vienkāršais cilvēks iet pēc pirmmācības
kursa tautskolā jeb, lietojot vidzemnieku vārdu, draudzes skolā.

Tā tad viņa ir latviešu vienkārša cilvēka vienīgais un sevišķais

īpašums. Pēc tā tad mūsu tautskolotājiem nav neviens cits uz-

devums, kā sniegt priekšizglītību vienkāršam cilvēkam priekš

vēsturīgi dotās sabiedrības. (Latviešu pirmmācības skolu mums

nav, ja par tādām negribam uzlūkot mājas mācību, vai arī prasītās

pagasta skolas).

§3. Tautskolotāja blakus uzdevums.

Gandrīz visās draudzēs draudzes skolotāji ir ari reizē

priekšdziedātāji un ērģelnieki. Ir vēlams, ka nākotnē šis iekār-

tojums nevien paliek, bet vēl tai ziņā paplašinās, ka šos baznīcas

amatus vienīgi uzdod tautskolotājiem, tāpēc ka tie tikai seminārā

>) Šis plāns uzrakstīts vācu valodā — »Plan eines livländisch-let-

tischen Seminars" un glabājas Vidzemes muižniecības archivā „Akta

Bauerschulsachen № 240.
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var dabūt istenu sagatavošanu un spēju tos cienīgi izpildīt. Bez

tam varētu, ja daudz, tad vēl baznīcas grāmatu vešanu zināmos

apstākļos savienot ar draudzes skolotāja amatu.

§4. Semināristu izglītība.
Tai nolūkā zināmam skaitam jaunekļu vajaga slēgtā iestādē

dabūt pienācīgu izglītību. Šī izglītība ir divējādas šķiras: sevišķa

un vispārēja. Sauksim sevišķo par aroda jeb amata izglītību, tad

viņai jāattiecas a) uz to, kas draudzes skolotājam mācāms, un

b) uz to, kā viņš lai māca (metode). Bet kad nu apgalvojums,

ka skolotājam nekas vairāk neesot jāzin un jāprot, kā tikai to,

kas viņam pašulaik mācāms, piedzīvojumos tiku tikām pierādījies
par aplamību, un bez tam skolotājam ir tiesība arī par sevi būt

kā cilvēkam, tad mēs arī drīkstam runāt par citu kādu izglītību,
nekā par aroda vai amata izglītību vien, tā tad par vispārējo,

kurai atkal aplinkus būs svētības pilns iespaids uz pirmajo.

§5. Izglītības apmērs jeb mācības priekšmeti.

Izglītību vajaga sasniegt ar zināmu priekšmetu apskatīšanu

un novērošanu. Tie ir: cilvēks, daba un Dievs. No tā atvasinā-

mas šādas mācību nozares: A. 1) Bībele un baznīcas vēsture,

2) blbeles izskaidrošana, 3) kristīga ticība (ticības un tikumības

mācība). B. 4) Audzināšanas un mācības pasniegšanas mācība,

5) techniski mācības mēģinājumi, 6) latviešu, vācu un krievu

valoda, 7) vēsture, 8) elementārā matēmatika, 9) dabas mācība un

dabas vēsture, 10) rakstīšana un zīmēšana, 11) dziedāšana, vijoļu

un ērģeļu spēlēšana, ģenerālbase (harmonijas mācība).

§6. Izglītības gatavība.

Ceļas vaicājums, vai jāturas pie kāda abstrakta veida priekš
ik katras skolas, t. i. vai ar visiem rīkoties pēc viena paņēmiena,

jeb vai ievērot draudzes vietējos un tā laika apstākļus un mācības

objektu, gan arī pēc viņa dabas, bet galvenā kārtā pēc doto indi-

vīdu īpašībām jeb stāvokļa, tā tad apstrādāt subjektīvi? Ja pie-

ņemam pirmo gadījumu, tad pietiek, ka semināristus tikai pa

vienu ceļu, pēc viena veida stingri „
iedīda" jeb izmāca. Bet ja

jāpieņem otrs gadījums, par ko gan nav ko šaubīties, tad vajaga

pie kursu beigušiem pieņemt tādu refleksijas jeb apcerēšanas

augstuma pakāpi, kusā audzēknis dotos apstākļos prot un spēj

pats sev ieraut un nolīdzināt savu pašu ceļu, vai prot un var

sevišķo atvasināt no vispārējā, tā tad; vispārīgi uz savu

skolotāja amatu pareizi un kārtīgi izglītots. Abiturientam

vajaga par piem. būt spējīgam, doto bibeles pantu loģiski sadalīt

un ar izveicību par to bērnus pratināt, vispārīgi visos draudzes

skolu mācības priekšmetos ar ieskatu un izveicību paidagoģiski
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prast rīkoties. Kā ērģelniekam viņam vajaga savu korāli harmo-

nizēt, to apgādāt ar priekš- un starpspēlēm; sacerēt latviešu un

vācu rakstienus v. t. pr. Tomēr tagadnē vismazāk iespējams

speciāli iepriekš noteikt semināristu normālo gatavību, jo tā atka-

rāsies no ļoti daudziem faktoriem.

§7. Izglītības raksturs.

Pie semināristu izglītošanas vienumēr jāievēro Kultūras

piemērības princips. Tas ir, mācība jāiesāk no dotā, faktiskā,

viņai jāievēro laikam piemērotas tautas izglītības vajadzības un

pēc tā jāuzņem savs virziens, izveidojums (modifikācija) un plašība.
Metodei vajaga būt analītiskai; mērķim — izlietošanai, spēcinā-

šanai un attīstībai, vispārīgi no pietiekoši pamatotas teorijas —

apgaismotai praksei.

§8. Izglītības virziens.

Kaut gan ikkatra zinātniska mācība vispirms griezīsies pie

prāta jeb inteliģences, tomēr viņai nav jākaunas, kur tas vien

iespējams, arī jūtas (sirdi) caur un caur aptvert, gribu ierosināt
—

tā tad visu cilvēku aptvert un viņa skatu aizvirzīt uz Dievu. Tā

tad mācībai lai ir pienācīgais dziļums, viņa lai ir vispusīga, audzi-

noša, kristīgi-reliģiska; viņa lai neizglīto gudrus, apķērīgus, bet

dievbijīgus, sapratīgus, kristīgus skolotājus, kuru augstākais
uzdevums ir un paliek, darboties priekš Dieva valstības virs zemes.

§9. Dzīve iestādē.

Semināristiem jāuzskata cits citu kā brāļiem un visi skolo-

tāji izturēsies pret viņiem kā pret audzēkņiem, jo semināram viņi

atī jāaudzina. Visiem ir kopīgs galds. Vispārīgi seminārā jāvalda
— cik tāļu tas iespējams — vienlīdzības pamata likumam, ne

mazāk arī žirgtas, mundras, priecīgas, darbīgas un domājošas

dzīves pamata likumam. Kaut gan .zemnieks" (rusticus) semināra

audzēkni visa viņa dzīves virziena dēļ izbeidzas, tomēr iestādei

jābūt par to nomodā, lai neviens nepieradinās pie vajadzībām,
kuras viņš vēlākā dzīvē nevar apmierināt. Bet zīmējoties uz

bailēm, ka krietna izglītība būšot kā šķērssiena skolotāja
darbības iespaidam uz tautu, tad uz to atbildams, ka pie mācītājiem

šai sienai vajadzētu taču būt vēl daudz biezākai, un ka kavēklis

nav vis intelliģenta izglītība, bet prāts un dzīves uzskati.

§ 10. Semināristu priekšizglītība.

Šī drīkstētu pie tagadējiem dotiem apstākļiem vismazākais

būt tāda, ko sniedz līdzšinējā draudzes skola — visaugstākais —

apriņķa skolu izglītība. Bet tā ka pēdējā gluži nedaudziem pie-

ejama un bez tam izrādījusies par diezgan maz lietderīgu, sevišķi

kas zīmējas uz audzināšanu, tad atliek tikai pieņemt draudzes
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skolu mācību kā semināra audzēkņu priekšizglītību. Ja nu ap-

domā, cik nabadzīga un niecīga tā ir, jo tur nemāca ne vāciski,

ne klavieres spēlēt, ka daudziem uzņemamiem (recipiendiem)
mechanisms palicis par otru dabu, ka viņi nav audzināti, tad var

iedomāties semināra skolotāju mokas un pūles un to stāvokli

atrast par dibinātu, ka viņiem bez saviem pašiem datbiem vēl

arī jāuzņemas draudzes skolu pienākumi. Turpretī vēlāk seminā-

ristiski izglītotiem draudzes skolotājiem semināram jāsagatavo

audzēkņi, pasniedzot tiem privātā kārtā vēl pāra gadus mācības,

bet īpaši viņus tai laikā izlietodamipar palīgiem, pie kam iepriekš

pierādītos, kādā mērā viņi noderīgi par tautskolotājiem.

§11. Semināristu īpašības.
Priekš 17. un pēc 25. dzīvības gada neviens nebūtu uzņe-

mams. Jaunākiem trūktu gatavības, bet vecākiem ieņēmības šai

semināra audzināšanai. Bet ikkatrs lai ir miesīgi un garīgi vesels.

Miesīgi un garīgi trūkumi izslēdz no skolotāju kārtas. Ja trūkst

dāvanu uz skolas izglītību vai mūziku, tad iemesls atraidīt.

Pie visiem jāvar pieņemt, ka viņiem ir dievbijīgs prāts.

§ 12. Kurss.

Kursam vajaga vilkties mazākais 4 gadus, cauru vasaru un

ziemu. Pirmajos divi gados visgalvenā kārtā sasniedzama semi-

nāristu "vispārējā izglītība. Mācīšana viņiem jāmācās

mācot, to piedzīvodami pie citiem un pie sevim. Teorija, kā

parādības likumība, attīstās no tās un ne otrādi. Vispārīgam lai

vienumēr sevišķais ir par priekšgājēju. Mācībai iesākot vajaga

būt tikai latviskai, maz pamazam tapt vāciskai. Krievu valoda

lai nāktu tikai pēdējos divi gados. Vispārīgi jāievēro pakāpenības

princips, tā ka sevišķi grūti priekšmeti seko ti«ai viens pēc otra.

Bet galvenie priekšmeti, kā matemātika, mūzika, reliģija vedami

cauri visam kursam.

§13. Dienaskārtība, mācības stundas.

Audzēkņiem jāceļas ziemā un vasarā pulksten 5, jāstrādā

pēc īsas rīta lūgšanas uzraudzībā klusē līdz pulksten 7, tad viņi

dodas pie brokastīm un rīkojas brīvi līdz pulksten 8, kad mācības

iesākas un aizņem visu priekšpusdienu. Pusdienu ēd ap 12, pēc

kam brīva kustība un viegla nodarbošanās. Pēcpusdienās mācība

turpinās no p. 2—4. izņemot trešdienu un sestdienu. Pēc p.

4 audzēkņi dabū savu launagu, kurš sastāv no vienas sviestmaizes,

pec kam nodarbojas pa savai patikai, it īpaši ar mēģināšanos

mūzikā un citiem techniskiem darbiem. Ap p. 8 sākas noteiktais

klusais mācīšanās laiks uzraudzībā un turpinās līdz '/4 uz 10.

Ap ,'/210 dienu nobeidz ar vakarlūgšanu, ko semināra skolotājs

notur, tā ka ap p. 10 ikkatrs audzēknis pa laikam jau ir gultā.



156

Kam steidzami darbi, tas drīkst jau ap p. 3 piecelties.. Nedējas

stundu skaits pieņemams 34—36. Svētdienās ikkatram vienreiz

jāapmeklē baznīca un tad var pārējo dienas laiku pavadīt pēc

patikas.

§14. Semināristu skaits.

Šis skaits drīkstētu būt lielāks, kā svabado vietu skaits

Vidzemes draudzēs, jo var pieņemt, ka ari pagasti pasteigsies

drīz ierīkot skolas, kur līdz šim nebija tādu un ka daudziem taga-

dējiem skolotājiem vajadzēs palīga. Tāpēc seminārā varētu vien-

mēr būt 20—30 audzēkņi.

§ 15. Klases.

Klases drīkstētu visaugstākais būt divas. Ja pieņem vienu,

tad aiztaupa mazākais vienu skolotāju un dažus izdevumus. Bet

rfo tā izce|as tas nelabums, ka atlaistie grūti tūliņ visi varēs dabūt

vietas, ka daudziem kursu beigušiem ilgi būs ko gaidīt, tāpēc ka

uzņemšana jau notiek tikai pa 4 gadiem; tāpat labās ierašas un

kartības gars, ja viņš vienreiz vispār ieviesies, līdz ar aizejošiem

šķiras, bet jaunuzņemtajiem trūkst priekšzīmes, tā tad skolotājiem

vajadzēs ikkatru reiz iesākt atkal no jauna. Ja pieņem divas

klases, tad gan novērsti aprādītie nelabumi, bet tad jāiekrīt atkal

citās neērtībās. lestāde zaudē savu vienkāršību, klases būs

nevienādas (dažādas), ar 1-3 gadus lielu starpu,.viena no otras

un ja reiz kāds jaunums ieviesies, tad tas var turpināties.

§16. Semināristu uzņemšana.

Uzņemšanas laiks jāizziņo provinces laikrakstos. Uzņe-

mamiem jāpieteicas pie pirmā skolotāja, iesūtot tam

kristības un iesvētīšanas zirni, kā ari savas liecības par uzcītību,

sekmēm un uzvešanos no skolotājiem un mācītājiem. Uzņemšana

izšķirama ar eksāmenu, pie kuŗa sevišķa vērība jāgriež kandi-

dāta gara dāvanām. Kā visderīgāko iestāšanās laiku varētu

pieņemt augusta sākumu.

§ 17. Brīvdienas.

Brīvdienas nedrīkst būt ne par garām un ne par īsām. Viņas
ir par garām, ja atradina no darba, par īsām, ja nepietiek

atpūtai un jaunu spēku iegūšanai, sasniegtā apcerēšanai

un sagatavošanai un izskatam uz nākotni. Tāpēc skolotājiem

visvairāk vajaga šādu atpūtas punktu. Ja kroņa svināmās dienas

sk.iita pie darba dienām, tad brīvdienām var ņemt laiku no 24.

jūnija līdz 1. augustam, tā tad 5 nedēļas; Lieldienās 2 un Ziemas-

svētkos divas nedēļas; bet Vasaras svētkos augstākais tikai 1

nedēļu, tā ka vēl atliek pāri 42 darba nedēļas. Uzņemamo eksā-

mens krīt vasaras brīvdienu pirmā laikā, un tad sarīkojams nodomātais

papildu kurss vecākiem skolotājiem, kas noturāms tajās 5 nedēļās.
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§18. Izslēgšana.

Tiklīdz izrādās, ka visi skolotāji par kāda seminārista

morālisko vai intellektuālo nederīgumu skaidrībā un ka atkārtotas

pamācības vai brīdinājumi nenieka nav līJzējuši, tad tāds

seminārists no iestādes izslēdzams un par to paziņojams landrātu

kolēģijai. Bet ja kāds patvaļīgi un bez iemesla aiziet no iestādes,
tad tam jāatlīdzina visi izdevumi, kādi iestādei bijuši viņu mācot.

§19. Eksāmeni, atlaišana, liecības.

Sevišķie eksāmeni notiek tikai visu semināra skolotāju
klātbūtnē ik pusgadus, un tiem ir tas nolūks dot skolotājiem

izdevību, savstarpēji apspriest savu darbu, tāpat semināristiem

būt par līdzekli, kas viņus pasargā no tā sauktās nejaušās nolai-

dības un viņus ieradina, ikkatram īstā kārtā dot atbildi par savu

rīcību un darbiem. Abiturientu pārbaudīšanai jānotiek mutes

vārdiem un ar rakstiem. Pirmajo nedrīkstētu noturēt bez sevišķas

skolas komisijas. Kopīgi ar visiem skolotājiem šai komisijai tad

būtu jānolemj par liecībām, kuras vispārīgi varētu sadalīt № 1.,

11. un 111. Sevišķi nedrīkstētu trūkt arī spriedumi par ikkatru

priekšmetu, kā arī par tikumisko uzvešanos. No komisijas un

pirmā skolotāja parakstītās liecības pienācīgi ievērojamas pie

ievēlēšanas, sacīkstes un pārcelšanām uz labāku vietu.

§20. Pienākumi un tiesības.

Gatavajam skolas amata kandidātam pienākas Vidzemē par

draudzes skolotāju, ērģelnieku, vai priekšsēdētāju, vai par mājskolo-

tāju nostrādāt 6 gadus, un tas nedrīkst bez landrātu kolēģijas sevišķas

atļaujas atstāt provinci pirms 6 gadiem pēc savas iecelšanas amatā.

Bet viņu nedrīkst piespiest, pieņemt kādu zināmu noteiktu vietu,

ar № 111. ne uz pirmo, ar № 11. ne uz divi pirmām un ar № I.

ne uz trim pirmām vietām. Kas šo kārtību negrib ievērot vai vēlas

tikt gluži vaļā, tam jāatlīdzina bruņniecībai visi viņa skološanai taisīti

izdevumi, kā mācības nauda un t. pr.

Ikkatrs seminārists, skolotāja amata kandidāts un tautskolo-

tājs ir brīvs no rekrūšiem un pēdējais brīvs ari no nodokļiem.

Tiem ar № I. no semināra izgājušiem drīkstētu gan atvēlēt lielāku

svabadību sava darba lauka ziņā kā citiem. № 11. un 111. jātaisa

vēl otrs eksāmens, kuru skolu komisija noteic 4 gadus pēc

izstāšanās no semināra. Ar to gribēts kontrolēt skolotāju tāļāk

izglītošanos, un tad jāgriež vērība īpaši uz viņu praktisku krietnību,

uz viņu zināšanu patstāvību. Pie otrā eksāmena izrādīsies, vai

kāds tāpat patur savu Nr., jeb vai viņam pienākas kāds augstāks

vai zemāks numurs, kuru viņam tad piešķir pienācīgā veidā. Šis

otrais eksāmens vislabāk noturāms vasaras brīvlaika sākumā.
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§21. Semināra vieta un stāvoklis.

Kant gan par semināra vietu gluži dabiski izceļas dažas

starpības uzskatos, tomēr par viņas stāvokli gan varētu būt tai ziņā

vienprātīgi, ka tas nevar būt kaut kur nomalē, bet, ja vien iespē-

jams, zemes vidū, pie kāda liela lielceļa, veselīgā vietā, kāda ūdens

tuvumā, kas nepieciešami vajadzīgs, kur peldēties, kādā tīrākās

latviešu izloksnes apvidū, kur kristīgi-nacionālā izglītība visaugstāk
attistna, kādas baznīcas un pilsētas tuvumā. Starp abiem ekstrē-

miem zemes vidū, vai pilsētā vislabāks liekas būt pilsētas tuvums,

kas savieno abas pretības, jo draudzes skolotājam taču jāpiesavinās

abi izglītības elementi, nacionālais un vācu. Bez tam vēl jāņem

vērā, ka arī ekonomiskās vajadzības, par piem. pārtikas līdzekļu

apgādāšana, pilsētā apmierināmas drīzāk, kā tāļumā no tās, ka

ārsts vajadzības gadījumos ir klāt un tā tālāk.

§22. Kam seminārs padots.

Semināram vajaga tieši stāvēt provinces latviešu skolu virs-

valdes pārziņā.

§23. Semināra stāvoklis un attiecības pret
citām mācības iestādēm.

Lai salīdzina Prūsijas seminārus ar citām pazīstamām iestādēm

un Vidzemes semināru ar prūšu. Prūsijas semināros uzņemamie

izgājuši tautskolu 8-gadējo kursu un pēc tam preparandu

iestādi 2 vai 3 gados; vai ari viņi pabeiguši augstāko pilsoņu

skolu, vai citi ģimnāziju vidējās vai augstākās klases. Ja nu

audzēkņi pēc tam pabeidz trīsgadējo semināra kursu, tad caurmērā

var pieņemt, ka viņu izglītība, kaut arī specifiski atšķ ras no ģim-

nāzijās pasniegtās izglītības, tomēr gatavības ziņā tai nestā, pakaļ.

Bet Piūsija tikai tad dus sasniegusi savu uzdevumu, kad, kā par to

lielākā d.iļa balsstiesīgo izteikušies, semināru audzēkņi savu v is-

pār ē j о izglītību augstākā pilsoņu skolā vai reālskolā būs

pabeiguši, iekam viņi iestājas speciālā skolā — semināra.

Ja nu Vidzemes semināram, kā augšā pieminēts, j ipi mēro-

jas tautas kultūras apstākļiem, un tie ir maznozīmīgi, un mums šim-

brīžam sagatavots ceļš uz lietderīgu un pietiekošu priekšizglītību

aizsprostots un savā ziņā tikai ar garo kursu atlīdzināts, tad mēs

semināru nevaram nostādīt ģimnāzijai līdzīgu; tomēr prasībai,

ka seminārs lai nodrošina un pasniedz krietnāku izglītība, kā kāda

draudzes, vai apriņķa skola var dot, uzskatāma par pilnīgi

pamatotu.

Zīmējoties uz semināra tiešo attiecību pret kaut kādu

mācības iestādi, tad mināma tikai draudzes skola kā priekšizglītības

un mēģinājumu iestāde. Pēdējā nostādāma ar semināru visciešākā

sakarībā. Mēģinājumu skolai vajaga reizē ari būt par parauga

skolu. Paraugu skolas draudzes skolotājs ir reizē ar to arī semināra
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skolotājs. Viņai vajaga būt semināra audzēkņiem pa visu

kursa laiku atvērtai, bet abos pēdējos gados dot lauku viņu

mēģinājumiem, kuŗus pirmais semināra skolotājs vada. Ja semi-

nārs pieslienas kādai pastāvošai draudzes skolai, tad viņš to atrod

jau priekšā. Lai viņu varētu sakausēt ar semināru, tad Augst-

cienīgai bruņniecībai vajaga tai skolotāju pieņemt un algot, pie

kam draudzes līdzšinējais fonds, dos, ja ne visu, tad tomēr lielāko

daļu.

§24. Tuvāki noteikumi par parauga skolu.

Tā tad vispirmais viņas uzdevums, būt draudzei par draudzes

skolu, semināram par mēģinājuma un parauga skolu, visām citām

draudzes skolām viņai vajaga turklāt būt par priekšzīmi. Ja viņa,

labos apstākļos pastāvēdama, paplašinās savu kursu, varbūt aiī pa

vasaras laiku, tad viņai jāatturas no visa svešā un ārzemnieciskā.

Vienkāršam cilvēkam pietiek ar saviem nacionā-

liem izglītības elementiem. Jāpievelk vācu un

krievu izglītību klāt, tad ar to iemet tautā pretību

ar ko tautietis īsā skolas laika dēļ nevar

izlīgt un nevar pilnīgi piesavināties (asimilēties).

Bēdīgu eksemplāru mums ir diezgan, par piem.

no latviešu sulaiņiem un tā sauktiem pus-

vāciešiem, kuri drusku palaizījuši no vācie-

tības. Viņu iedomība un gaīsgrābe kliba ar to

izskaidrojama. Cita lieta būtu. ja visas skolas

un tā tad visu tautu pilnīgi pārvācotu — tomēr

tas, bez šaubām, daudz liktu apdomāt! — Jo-

projām parauga skolai daži jāsagatavo semināram. Tāpēc vecāki,

kuŗiem šimbrīžam dzimtenē lietdeiigas draudzes skolas trūktu,

darītu prātīgi, ja viņi savus dēlus uzticētu šai parauga skolai.

Turklāt gan cieši liekams pie sirds, ka šī sagatavošanās tikai pēc

pilnīgi pabeigta draudzes skolas kursa drīkstētu pieņemt savu īpat-

nējo nokrāsu. Ja latvieti no paša sākuma labāk neaudzinās, kā

līdz šim, tad seminārs vienmēr velti cīnīsies pret viņu galveniem
netikumiem, kuri ir kārtības apziņas trūkums par laiku un lietām

un kautrība no darba.

§ 25. Skolotāji.

Skolotāju skaitam būs jāgrozās pēc iestādes klašu skaita.

Ja pieņem vienu klasi, tad divi skolotāji seminārā un viens

draudzes skolā paspēs veikt darbus. Pirmais semināra

skolotājs ir arī visas iestādes inspektors. Visi skolotāji padoti

viņam.
§ 26. Inspektors jeb virsskolotājs.

Par inspektoru var tikai to vēlēt, kas ar zinātnisku izglītību

savieno arī elementāro paidagoģiju un kuram pašam piemīt skolo-
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āju nojauta jeb takts. Inspektors uzņemas uzraudzību par skolo-

tājiem, skolniekiem un par visu iestādi un reizē ar to pasniedz galve-
nos priekšmetus un vada iestādes visu spēku dažādos virzienus uz

viņu Īsto centru, lai uzturētu un pasargātu vienību un sekmes.

Viņš izstrādā lekciju un stundu rādītāju ikkatram gadam, izrauga

vajadzīgās mācības un mācīšanās grāmatas, viņam jāved rēķinu

grāmatas un jānodod augstākā vietā vajadzīgie paziņojumi, jāpa-

vairo bibliotēka ar lietderīgiem rakstiem un jāpadara tā lietojama.

§27. Otrais skolotājs.

Viņam ar inspektoru jādalās semināra darbos un jāuzņemas

tie mācību priekšmeti, kurus pirmējais viņam uztic. Viņam jāuzņemas

sevišķā uzraudzība pār semināristiem pa viņu darba stundu laiku,

ar tiem kopā jāēd, jāguļ, vispārīgi ar viņiem jādzīvo. No tā pats
sevi saprotams, ka viņam vajaga but neprecējušam.

§ 28. Draudzes skolotājs.

Viņam jāmāca un jāaudzina pēc iestādes plāna un viņas

garā un vispārīgi vajaga būt no tās atkarīgam. Ja viņam uzdod

zināmus priekšmetus seminārā, vai draudzes skolas augstākā klasē

noteiktās robežās, tad viņam tie uzticīgi jāpiekopj, bet galvenā
kārtā savai skolai jābūt par labu priekšnieku. Kā parauga skolo-

tājam viņam vajaga būt seminārā izglītotam, kas ieguvis sevišķas

krietnības apliecību.

§29. Saimniecība.

Visur piedzīvojumi mācījuši, ka saimniecība — semināristu

ēdināšana un viņu apkopšana, nav labi savienojama ar semi-

nāra inspektora uzdevumiem, bez lielākiem nelabumiem viņa

citai darbībai, kāpēc vēlams sevišķs ekonoms. Vienkāršības labā

un lai neievilktu svešus ļaudis, bez kuriem var iztikt, ir labāk

ka draudzes skolotājs inspektora uzraudzībā uzņemas ekonomiju

un varbūt pret pienācīgu atlīdzību. Viņa uzdevumi tad būtu:

ēdināt visus semināristus, kurināt un aptīrīt visas klases un istabas.

§ 30. Konferences.

Inspektors saaicina ik pa 4 nedēļām visus semināra skolotā-

jus, kā arī draudzes skolotāju, kopā pārrunāt un pārspriest par

iestādes apstākļiem un vajadzībām. Vienam no skolotājiem jāved

protokols, kurā ieraksta ikkatru reiz konferences lēmums.

Kursa beigās ari semināristi piedalās šais sapulcēs (ja tajās taisni

kas nezīmējas uz viņu personu), jo viņi nu uzskatāmi kā par ak-

tīviem locekļiem pie parauga skolas.

§31. lestādes sevišķas tiesības.

Ir jāpieņem, ka arī turpmāk daži pa citu ceļu. kā caur se-

mināru, iespiedīsies skolotāju amatā. Viņiem tas nav liedzams,
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tomēr viņiem seminārā jāpastāv gatavības eksāmens, bet nekad

nav lidzi nostādāmi seminārā izglītotiem, tāpēc ka viņiem nekad

tas nebija pieiejams, ko seminārs ar tik lieliem upuriem sniedza

saviem audzēkņiem. Ļaudīm, kas gan nevēlas tapt par draudzes

skolotājiem, bet savas vispārējās izglītības dēļ gribētu apmeklēt šo

iestādi, tai vajadzētu būt atvērtai pret mērenu skolas naudu, kusa

izlietojuma bibliotēkai, vai nabagiem un trūcīgiem semināristiem

par labu. No īstenajām amata studijām šie viesi atsvabināmi. Bet

tiem semināra audzēkņiem, kuŗi gatavības pārbaudījumu labi iztu-

rējuši, uz viņu liecību pamata tūliņ piešķiramas mācīšanas tiesības,

tiklab kā draudzes skolotājiem, tā arī mājskolotājiem.

§ 32. Skolotāju sevišķas tiesības.

Visiem skolotājiem pie semināra, tāpat draudzes skolotājiem,
vajaga būt brīviem no nodokļiem un kasa d enasta un nepadotiem
miesas sodiem ; kādai valdības iestādei viņi padodami, tas nosa-

kāms augstākā vietā. Pēc pabeigtiem 15 dienesta gadiem virssko-

lotāja atraitnei jādabū pensija viņa algas lielumā un vinskolotājs

pēc 25 gadu nevainota dienesta atlaižams ar pilnu alga.

Savā aicinājumā (vokācijā) viņam jādabū nodrošinājums, ka

viņš, tikai pēc augstākā vietā notikuša sprieduma par viņa ne-

derību, atceļams no amata.

§ 33. Semināra vajadzība.

Ka reforma vajadzīga skolu būšanā, ikkatrs atzīs, kas pazīst

viņas tagadējo bēdīgi nožēlojamo stāvokli un saprot, ka daļa
nākotnes atkārās no tautskolām, un ka tautu vispārīgi savas izglī-

tības ceļā nedrīkst pamest aklai nejaušībai. Ka še par visām lie-

tam krīt svarā skolotāju izglītība, ir ari skaidri saprotams. Ceļas

tikai vaicājums, ja šī izglītība ir īsta savā veidā un pēc saviem

citiem noteikumiem, vai to nevar sasniegt kādā vienkāršākā, īsākā

un aplinkus ceļā ? Bet kur tad ? sevišķās jau esošās iestādēs vai

privāti ? Kusas ir tās iestādes, uz kurām cerībā drīkst pacelt savas

acis? Tomēr atkal tikai apriņķa un draudzes skolas. Abas dod

vislabākā gadījumā ļoti trūcīg i, vispārēju izglītību, uz kuŗas nav

nodibināma nekāda īsta aroda izglītība, bet gan tikai iedīdīšana.

Un kur ir tas, kas uzdrošinātos saprastu, vai varētu uz šām smiltīm

kaut ko uzcelt? Jeb vai vecāki ir spējīgi, ar honorāru atlīdzināt

būvmeisteru ? Piedzīvojumi pārpilnam izsprieduši, ka šās iestādes

tiem, kuŗi viņās kaut kādā veidā meklēja patiesu skolotāja

izglītību, bijušas tikai akli vadoņi. Un privātā ceļā ? Ar to nodar-

bojušies tikai daži mācītāji, mēģinājuši izglītot skolotājus. Vai uz

viņiem var cerēt? Vai vīrs. kam ar savu paša amatu vairāk kā vajaga ir

darba, lai studē paidjjgoģiju un didaktiku, lai to pie kāda viena cilvēka

varētu izlietot ? Vai mācītājs šīs studijas un mēģinājumus var

11
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pēc plāna vadīt ? Bet daži taps ari šai ceļā par labiem, varbūf

teicamiem skolotājiem ? Nu, šie teicamienav nepazīstami. Neviens

no viņiem nav pietiekami varējis izpildīt paidagoģijas prasības.
Un tie citi ? Viņi eksperimentē visu mūžu ar dvēselēm. Kā gluži
citādi ir. ja jauneklis, kuŗam pasniedzsirmo teoriju un izbaudījumus

no tūkstošiem, norūdītus un izbaudītus pa gadsimteņiem, un kurš,

apgaismots no zinātņu gaismas, stiprināts no paša pārliecības,

svētīts no kristīgās ticības, stājas bērnu pulkā, viņus dabai piemē-

roti glīto un audzinā priekš nacionālās debess virs zemes, priekš

vēsturīgi dotās drīves kristīgas attīstības. Še ir visi uzdevumi at-

risināti un visas intereses ievērojoši, savienoti momenti. Ikkatra

cita izglītība satur sevi pretrunu un nāves dīgli, kas īsākā vai

gafākā laikā sagrauž un saēd visu dzīvi.

§ 34. Algas.
Tā ka nu semināra iekšiene pārspriesta, tad jāmin ari viņa

āriene.

Lai pirmais skolotājs, reizē ari inspektors, vienīgi varētu

dzīvot priekš iestādes, tad viņam nedrīkstētu būt mazāka alga par

500 rubļiem. (Ārzemju direktoriem ir otrtik un pat .trīskārt lie-

lāka atga). Otram skolotājam, no kura jāsagaida, ka viņš tikai uz

kādu laiku strādās pie semināra, vajadzētu dabūt 150 rubļus.
Kamēr viņš nav galīgi pieņemts, izceļas tas ne.abums, ka iestāde

pastāvīgi nevar cerēt uz krietnu un piedzīvojušu izbaudītu skolo-

tāju. Draudzes skolotājam, kas galīgi pieņemts, un kura alga, kā

jau sacīts, pa daļai nāk no draudzes līdzekļiem, viņa sakara dēļ

ar semināru, pie algas pieliekami 100 rubļi. Kā ekonoms viņš

drīkstētu, tā ka saimniecība pati neko nedrīkst atmest, dienast-

nieku uzturam un kā atlīdzību par savām pūlēm ik gadus dabūt

100 rubļus.

Grāmatām, kartēm, muzikalijām un citiem mācības līdzek-

ļiem, kā ari ārstam un aptiekai, ikgadus būtu vēlami 150

rubļi. Aiztaupījumi krājami un par tiem ar laiku iegādājams fizi-

kalisks aparāts, ja varbūt neuzrāda citus avotus šai vajadzībai.

Pavisam kopā :

Pirmajam skolotājam un inspektoram 500 rbļ.

Otram skolotājam 150
,

Draudzes skolotājam kā pielikumu 100
„

Ekonomam 100
,

Mācības līdzekļi, aptieka, ārsts 150
,

Nenoteikti izdevumi, kam pieskaitāmi nepieciešamie, mazā-

kie remonta,— kā mūrnieka, stiklinieka un galdnieka dar-

biem, par kuriem inspektoram rēķini un kvitēs ik ga-

dus jāiesūta Augstdzimušai landrātu kolēģijai .... 50
,

Kopā 1050 rbļ
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Ja būtu 2 klases, tad pienāktu vēl klāt trešais skolotājs ar 100 rb|.

§ 35. Telpas.

Semināra namā vajag būt šādām telpām :

Pirmajam skolotājam vienu kambari un 4 istabas, no kurām

viena lietojama par konferences istabu, tāpat vienu saimes istabu,

kukņu, pieliekamo, pagrabu, klēti un stalli ;

otram skolotājam vienu istabu, jo to pieņem tikai provizoriski.

Ekonoms pietiek ar draudzes skolas telpām.

Semināristiem: ērtu mācibas zāli (ja viena klase),
kura reizē ar to ir darba un dzīvojamā istaba, ēdamu zāli, guļamu
istabu, zāli mūzikas mēģinājumiem, drēbju istabu, kur uzglabāt arī

fizikalisko aparātu un citus mācības līdzekļus.

Tā tad pavisam 5 kambari, 9 istabas, ļaužu istaba, pielieka-
mais, kukņa, pagrabs, klēts un stallis.

Galīgi pabeidzot pusi, un visu māju paaugstinot par vienu

stāvu, Valmierā būtu piebūvējamas kādas 10 —11 dzīvojamas telpas.

§.36. Apkurināšana.

Divām kukņām un sevišķo telpu apkurināšanai šim brīžam

var pieņemt, ka vajadzēs 120 asis dedzināmas malkās, tā ka se-

mināristiem iznāktu l/z, ekonoma kukņai V 3 un atlikums pirmā

skolotāja telpu apsildīšanai.

§ 37 Inve n ta rs.

Tur pieder ērģeles ar 6 reģistriem un pedalu, uz kurām

mēģināties baznīcas mūzikā, klavieres, kusas iestādei jau ir, sienas

pulkstenis (jau ir) 2 lielas melnas sienas tāfeles (viena jau ir),

vajadzīgais skaits galdu un solu, kuŗu skaits un lielums vēlāk iz-

rādīsies (Skolas galdi un soli jau ir).

§38. Semināristu uzturs un miesas apkopšana

Par uzturu ikkatrs seminārists gādā, ka viņš ekonomam

ikg dus iemaks-ā 35—40 rubļus. Par to viņš dabū rītos krūzīti

piena un maizi, vai tai vieitā sviestmaizi, pusdienā siltu ēdienu

un 4—5 reiz nedēļā gaļu. pēcpusdienā sviestmaizi un vakarā siltu

vai aukstu ēdienu. Uztura n uda pusgadam iepriekš iemaksā-

jama, lai ekonoms vajadzīgo daudzumu varētu iepirkt par vislē-

tākām cenām. Lai nu šis izdevums izliekas arī mazs, — tomēr

paredzams, mazākā daļa vecāku — un tie būs pa lielākai daļai

zemnieki vai skolotāji —
to spēs noteiktā laikā un vispārīgi aiz-

maksāt. Ja še neuziet kādu sevišķu veidu un spēku, tad iestāde

nav pat ne uz vienu gadu nodrošināta. Nedaudzie, kusi tagad
Valmierā apmeklē iepriekšējo pirmo kursu un no kupem viens

zemnieka dēls pats maksā, pierādījuši šā stāvokļa nedrošību.

11*
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§ 39. Citi semināristu izdevu mi.

Bez uztura ikkatram jāgādā par savu vēju, svecēm, rakstā-

miem materiāliem un vajadzīgām grāmatām. Tomēr šo izdevumu

nedrīkstētu vairāk sanākt kā 10—14 r. gadā.

§ 40. Pia desideria.

Nabagus, uzcītīgus, apdāvinātus jaunekļus vajadzētu sevišķi

pabalstīt, vai nu apgādājot tos ar grāmatām vai arī ar brīvu uz-

turu, vai vajadzīgā gadījumā ar abi m. Kaut gan ir paredzams,
ka arī Vidzemes seminārs ar laiku piedzīvos lielākus novēlējumus —

stipendijas, ka dažas labas dievbijīgas sirdis uz zināmu laiku at-

vērsies priekš viena vai otra, tad tomēr vislielākā mērā vēlams,

ka Augstdzimusi bruņniecība pirmā laikā prriekš viena vai divi

semināristiem kaut ko nolemtu, kas nabadzīgākajam un uzcītīgā-

kajam būtu piešķirams.

1844. gadā semināra dzīvē notiek svarīga pārmaiņa.

Fr. Valters, ko 1842. g. iecēla par ģeneralkonsistorijas

priekšsēdētāju, jau agrāk gribēja nolikt smago semināra

patrona nastu, bet tikai 1844. gadā viņam tas tika atļauts,

jo tad landtāgs nolēma iecelt īpašu skolu padomnieku

(šulrātu) kā uzraudzībai padotas visas tautskolas un arī

Valmieras «skolotāju draudzes skola."

Par Dr. K. Ulmani mēs jau runājām agrāk, sakarā

ar viņu darbību 1834. un 1835. gada sinodēs. Arī Ulmanis

bija Vakareiropā studējis un labi pazina tā laika liberālās

strāvas. Viņš bija labs paziņa, pat draugs Fr. Valteram,

bet, rādās gan, ka pilnīgi domu biedri viņi nav bijuši jau

1840 gados. Tāpat Fr. Valtera un Ulmaņa attiecības pret

Valmieras semināru nebija vienādas un, kā redzēsim, tiklīdz

Ulmanis nāca šulrāta amatā, viņš Cimzem jau deva no-

teiktus priekšrakstus par semināristu ieturēšanu šaurākos

rāmjos. Ulmanis, redzams, pielāgojās tā laika Vidzemes

muižniecības vairākuma ieskatiem, kas jau diezgan nai-

dīgi, un pie tam atklāti, tika izteikti kā pret Cimzi, tā viņa mā-

cības iestādi. Barons Bruininkgs bija ļoti sajūsmināts, ka

Ulmani muižniecība izraudzīja šulrāta amatam. Vienā ziņā

neapšaubāmi tagad varam liecināt, ka Ulmaņa darbība nevir-

zījās uz latviešu pārvācināšanu tādā gaitā, kā to varam kon-

statēt pie Fr. Valtera. Ulmaņa darbībāvispāri nomanāms vir-

ziens ieturēt latviešus viņu vēsturiskā gultnē, — kā zem-
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nieku tautu, kam savi uzdevumi un pienākumi Baltijas
vācu provinču dzīvē. Caur skolām zemnieki vairāk audzi-

nāmi, mazāk mācāmi, t. ir zemniekiem neder sniegt „augstas

gudrības un zinības." Arī draudzes skolu skolotājiem ne-

vajaga daudz lieku gudrību dot, — paliks iedomīgi un

epni. Nav jāaudzē «aprīkosi, bet āboli.
. .

"

Tautas audzināšanas nolūkos Ulmanis grib noorga-

nizēt jo plašu skolu tīklu un, skolas vadot zināmā garā,

panākt latviešu un arī igauņu tautas pirmizglītības pacel-

šanu, pēc iespējas, visos novados vienādas programmas

rāmjos. Nav nomanāms, ka muižniecība Ulmaņa darbībā

atrastu kādus nepieņemamus, viņai kaitīgus pasākumus, bet

arī mēs nevaram pārmest pirmiem Vidzemes šulrātiem vienal-

dzību pret mūsu tautas izglītību, kauču arī tā notika sava

laika šauros rāmjos un zināmā padevības un paklausības

garā. Mūsu tautai vispirms vajadzēja kauču šīs šaurās iz-

glītības, bet padevība un paklausība briedināja tautas ma-

teriālos un garīgos spēkus.

1844. gadā 6. novembri Ulmanis jaudeva Cimzem pri-

mos vadošos aizrādījumus 1). Šulrāts rakstīja: „Jo ilgāk es to

lietu apsveru, jo vairāk izrādās, ka mūsu skolai, kuru es nu ci-

tādi nevaru uzskatīt kā ķesteru skolu, kur audzināt

Vidzemes skolmeisterus, kam reizē ar to vajaga būt mācī-

tāju palīgiem, ērģelniekiem un draudzes skolotājiem un kam

par visām lietām vajadzīgs: 1) baznīcas-reliģisks pamats;

pie tā pieder: krietna iepazīšanās ar Dieva vārdiem un pašu

ticības modināšana .iemīļot baznīcas palīga līdzekļus uz svēt-

laimību. 2) Kā audzēkņos nemodina aplamu kāri pēc zi-

nātnēm un neierosina dziņu zināšanās arvien tāļāk iet, bet

ka viņus no paša sākuma pieradina sevi uzskatīt par strād-

niekiem pie citiem un priekš citiem. 3) Nedrīkst notikt ne-

kāda pārtautošana. Vācu valoda jāmācās, bet nevis uz tau-

tiskuma rēķina (nicht auf Kosten der Volkstümlichkeit).
Droši vien „müsu ļaužu" skolotāju amatam ar to būtu

0 Šie Ulmaņa aizrādījumi Cimzem stāvēja ciešā sakarā ar 1844. g.

landtāgā barona Nolkena uzbrukumiem Cimzes skolai. Par to mēs runāsim

turpmāk, aplūkojot muižniecības attiecības pret mūsu tautskolu attīstību.
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vairāk zaudēts, nekā iegūts, jo tiklīdz viņu nākošie skolnieki

viņos ieraudzīs vāciešus un neuzlūkos vairs par sev tuvu

stāvošiem tautas biedriem, tad ir zudusi Dieva dotā mīle-

stības un uzticības saite. Skolotājs strādās ar daudz lielāku

dedzību, jo viņā būs dzīva apziņa: savu tautu.es gribu

pacelt. Tāpēc es Jūs vēl reiz cieši lūdzu, — visām lūgšanām

un visai reliģijas mācībai likt notiki latviešu valodā." 1)
Ar šo vēstuli, — priekšrakstu Cimzem, kā redzams,

doti divi vadošie principi: nemācīt par daudz un nepārvācot.

Aizrādījums, ka skolotāji būs mācītāju tiešie palīgi v. t. t,

arī ir svarīgs, jo tanī laikā arī Vidzemē droši vien bija pa-

zīstama Distervega prasība, ka skolotāji jāatsvabina no kal-

pības mācītājiem un baznīcai. Grāmatas „Das ritterschaftliche

Parochiallehrer Seminar" autori zina pastāstīt, ka daži

draudžu mācītāji, kas bija pieraduši savus skolotājus uzrunāt

ar „tu," vai „maus mīļais N.," bez „kungs" — „Herr," arī

tos skolotājus, kas dabūjuši labāku izglītību un kam arī bi-

jusi jau inteliģentā cilvēka apziņa, uzrunājuši kā agrākos

nemācītos skolmeisterus. Tā cēlušies konflikti, un mācītāji

sūdzējušies, ka skolotāji paliekot lepni, iedomīgi. Juris Kal-

niņš pastāsta, ka Cimzes semināra audzēknis J. Uffers pa-

stāstījis šādu notikumu: Kāda mācītāja cienīgmāte sūtījusi

„savu" draudzes skolotāju, kas semināra kursu beidzis,

tāpat, kā agrāko dr. skolotāju, kas nav bijis seminārists,

ar bērnu prievītēm un laulībnieku dāvātiem cimdiem uz

Veravu, lai tur šīs mantas pārdotu. Vecais gājis bez preto-

šanās, jaunais pats nav gājis, bet aizsūtījis savu puisi.

Tāda rīcība uzlūkota par lepnību. Mēs jau redzējām, kā gāja

ar pašu Cimzi, — ari viņš savu „zemnieka dēla" pazemību
un paklausību visiem kungiem «pazaudēja" skolā mācīdamies,

un Raunas mācītājam likās, ka Cimzē aug vai pats „anti-

krists." Tas pats neatvairāmi notika ar Cimzes audzēkņiem,

un tie „aprikosi" gribot negribot auga. Ulmanis ar savu

rīkojumu Cimzem dod noteiktas direktīvas, kādā garā au-

dzināt nākošos skolotājus-ķesterus. Ir diezgan skaidri

') Šo Ulmaņa vēstuli Cimzem citēju no Jura Kalniņa apcerējuma.
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nomanāms, ka Cimze pamazām „aizmirst" Vācijas pai-

dagogu iespaidus un piemērojās šīs zemes varenajo
prasībām: viņš taču gluži labi zināja, kas un ko viņam pār-

met. Mēs to pašu novērojām arī Irlavas seminārā, kur tāpat
Zadovski piespieda seminārā ievest visvienkāršāko kārtību, jo

arī tur mācītāji un muižnieki pārmeta semināristiem lep-

nības garu. Pašam Zadovskim arī vajadzēja „aizmirst" jau-

nības ideālus un no tiem atteikties (skat. 11. grāmatā 6 no-

daļā). Ulmanis tomēr mierīgi Cimzi ievadīja šī „laikmeta

prasībās", bet vēlākais šulrāts Klots, kā redzēsim, jau

runāja un strādāja cieši un Cimzes darbību pilnīgi revidē-

joši, pat līdz semināristu dzīves sīkumiem.

Ar Ulmaņa virsvaldību semināra arī citādi nāca ievē-

rojamas pārgrozības, par kurām runāsim turpmāk.

Tagad paskatīsimies ko darīja Tērbatas skolotāju se-

minārā, kas taču jau darbojās pusotrus gadu desmitu, un

kur arī mācījās mūsu nākošie tautskolotāji.

Pēc pirmā Tērbatas semināra direktora Jirgensona

nāves, Tērbatas mācības apgabala kurators par mirušā pēc-

nācēju izraudzīja ārzemnieku Jāni Köplinu, kas, tāpat kā

Cimze, bija izglītojies Prūsijā, — Keslinas skolotāju semi-

nārā. Köplinu uz Baltīju (Kurzemi) aicinājis pazīstamais Cīra-

vas -mācītājs Völlers, ieteikdams viņu dažiem muižniekiem

kā mājskolotāju. Nav mums zināms, vai Völlers viņu ieteicis

arī Tērbatas kuratoram Kraffstrēmam, bet jau 1841. g.

Köplins ir Tērbatā, noliek apriņķa skolotāja eksāmenu un

nāk kā Jirgensona vietas izpildītājs, bet 1842. gadā viņš jau

pieņēma Krievijas pavalstniecību, un kurators to apstiprināja
amatā.

1843. gadā Tērbatas semināram kurators apstiprina

jaunus statūtus, kas nosaka viņu turpmāko darbību jau no-

regulētākās robežās kā līdz tam.

Statūtu ļ. pants noteica, ka semināra mērķis: 1) saga-

tavot skolotājus publiskām elementārskolām un 2) saga-

tavot krievu valodas skolotājus Tērbatas mācības apga-

bala apriņķskolām. Šie noteikumi, saprotams, Tērbatas
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semināristiem deva pavisam citas tiesības kā „cimzenäriem".

Elementārskolas skaitījās un ari paraksti bija ar augstāku

mācības stāžu, kā vairums draudzes skolu, bet bez tam

Tērbatas semināristi varēja kļūt par apriņķa skolu skolotā-

jiem, pasniedzot tur krievu valodu. Seminārs atradās tiešā

Tērbatas skolu direktora uzraudzībā (2., p.) un viņš uzņēma

14 audzēkņus, no kuriem 4, kas vissekmīgāk! mācījās krievu

valodu, īpaši vēl 2 gadu laikā sagatavoja krievu valodas

pasniegšanai pieminētām apriņķskolām (3. р.). Mācības

laiks seminārā 2 gadi (5. р.). Pēc kursa beigšanas semi-

nāristiem 6 gadi jākalpo skolotāja amatā Tērbatas apgabalā

(6. р.). Semināristi dabūja brīvu mācību un uzturu, izņe-
mot drānas un mācības līdzekļus (7. р.). Semināra inspek-

toram (direktoram) ir visas apriņķa skolu inspektora tiesības.

(10. р.). Pie semināra ir paraugskola, kurā semināristi vin-

grinās stundu pasniegšanā (12. р.). Semināra krievu valodas

skolotājs skaitās kā inspektora palīgs (15. p.)'. Inspektors pa-

sniedz ne mazāk par 22, krievu valodas skolotājs ne mazāk par

14 un dziedāšanas-muzikas skolotājs — 9 stundām nedēļā.
Seminārā var iestāties ne jaunāki par 17 gadiem fiziski

veselīgi jaunekļi. lestājoties jāiztur pārbaudījums apriņķ-
skolas kursa apmērā (19. р.). Pārbaudījumus (iestāšanās)

izdara inspektors kopā ar citiem semināra skolotājiem, bet

pārbaudījuma protokolu izsūta skolu direktoram, ил tas iz-

šķir kādus kandidātus uzņemt seminārā (20. р.). Seminā-

ram viena klase ar divām nodaļām — zemākā un augstākā.

(26. р.). Seminārā jāmāca: ievads svētos rakstos, praktiska
bībeles stāstu izskaidrošana, bībeles stāsti, katķisma izskai-

drošana, baznīcas vēsture, īpaši reformācijas laikmets, meto-

dikas, katechizēšana, audzināšanas mācība, vācu valoda,

krievu valoda, Krievijas ģeogrāfija, Krievijas vēsture, dabas

mācības kopā ar technoloģiju, fizika, populārā astronomija,

vispārējā ģeogrāfija un vēsture, Baltijas vēsture un ģeogrāfija

(topogrāfija), ģeometrija, kaligrāfija, zīmēšana, dziedāšana

un muziķa, pie kam stundu plāns sastādīts četriem se-

mestriem (divi katrā gadā) šā:
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§ с Ее 1 d § с
сai s<u ,™ ai ал

u-a сл"о 1?
s с с с

—■5? 555 Есл —35

Einleitung in die heilige Schrift 2 — — —

Praktische Bibel-Erklärung — 2 3 3

Biblische G.schichte 2 — — —

Erklärung des Katechismus 1 2 2 —

Geschichte der christlichen Kirche und der Refor-

mation insbesondere — — — 2

Methodik 2 2 —'
—

Katechetik
.

-
...

— — 1 1

Erziehungslehre ——
— 2

Deustche Sprache 2 3 3 2

(Grammatik. Uebungen im mündlichen Vor-

trage, im Stil, im Brief- und Geschäftsstil, Er-

klärung deutscher Musterschriften).

Russische Sprache 4 4 4 1

(Grammatik und dahin bezügliche mündliche

und schriftliche Uebungen nebst Erklärung
russischer Musterschriften).

Geographie Russlands 2 — — —

Russische Geschichte in Verbindung mit der Geo-

graphie Russlands ....
— 2 2 2

Arithmetik, der niedere und höhere Cursus, in rus-

sischer Sprache 2 2 2 2

Praktische Lehrübungen in russischer Sprache ...
2 2 2 2

Praktische Lehrübungen in deutscher Sprache
...

4 4 4 5

Naturgeschichte in Verbindung mit Technologie . . 2 2 — —

Physik .
.' — — 2 1

Populäre Astronomie — — — 1

Allgemeine Geographie > .. .
1 1 1 —

alte, mittlere, neuere

Allgemeine Geschichte 2 2 2 —

Geschichte uad Topographie von Liv-, Est- und

Kurland — — — 1

Geometrie (Longimetrie, Planimeitrie und Stereometrie) 2 2 2 2

Caligraphie 1 1 1 1

Zeichnen 1 1 1 1

Gesang • 2 2 2 2

Musik 7 7 7 7

Ueberhaupt ~4Ī 41 41 41

( Stunden.
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Anmerkung 1. Ausserdem erhalten die Seminaristen, welche zu

Lehrern der russischen Sprache bestimmtsind, in der Zeit, wann die

übrigen sich mit praktischen Lehrübungen in der deutschen Sprache

bescheinigen, in 4 Stunden wöchentlich der besonderen Classe

russischen Sprach-Unterricht.

Anmerkung 2. Die Musikstundenwerden im Falle der Dispensation
der zu Lehrern der russischen Sprache bestimmten Seminaristen

für die übrigen Seminaristen verstärkt.

Anmerkung 3. In der Vertheilung der Lehrgegenstände kann nö-

thigenfalls eine Abänderung, jedoch nicht anders als mit Bewil-

ligung des Curators, vorgenommen werden.

Katra semestra beigās notiek semināristu pārbaudījum,
bet uz gada un beigu pārbaudījumiem inspektors uzaicina

skolu valdi, universitātes rektoru, prorektoru, profesorus un

t. t., bet nav liegts pie eksāmeniem klāt būt visiem, kam

tas interesē. Beigu eksāmenu rakstu darbiem tēmatus izvē-

las skolu direktors (29. р.). Kursu beigušiem direktors izdod

atestātu, kas dod tiesību netikai ieņemt elementārskolotāja

vietu, bet arī nodarboties ar privātu stundu pasniegšanu

(Privatunterricht). Par semināra kursu beigušiem top pazi-

ņots visiem Tērbatas mācības apgabala skolu direktoriem

(30 р.). Par sevišķi apdāvinātiem un kā zināšanās, tā uzve-

šanā teicamiem jauniem ļaudīm direktors ziņo kuratoram,

bez tam viņu vārdus ieraksta goda sarakstā (Ehren-Tafel),
kas atrodas semināra zālē (31. р.). Semināristu iekšējās

dzīves kārtībai ar kuratora piekrišanu izdoti īpaši nosacī-

umi un katrs seminārists jau pēc iestāšanās saņem viņu
norakstu un tam pienākas cieši pie noteiktās kārtības turē-

ties (35. р.). Svētdienās un svētku dienās semināristiem

jāapmeklē baznīcā dievkalpojumi, pēc kam viņiem atļauts
seminārā brīvi nodarboties, vai ar direktora atļauju, bet ne

vēlāk kā līdz 10 vakarā, apciemot radus un pazīstamus pilsētā
(38. р.). Semināristu uzturam dod: brokastīs pienu un baltu,

vai bīdelētu miltu maizi, pusdienu no diviem ēdieniem,

ierēķinot katram semināristam vienu mārciņu gaļas, palau-
nadzī maize ar sviestu, vakarā viens ēdiens. Svētdienās un

svētku dienās pusdienām dodams vēl trešais ēdiens. Pus-
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dienās, palaunadzī un vakarā dodama rudzu maize (43. p.)')
1843. gadā tautas apg. ministrija noteica Tērbatas se-

mināram arī jaunu budžetu:2)

Inspektoram alga 343 rbļ. 10 кар.

Inspektoram papildu alga (добавочное)
.

28
„

57
„

Kancelejas vajadzībām 15
„

—

„

Krievu valodas skolotājam 286
„

—

„

Zīmēšanas un mūzikas skolotājam . . .
228

„
68

„

Semināra bibliotēkai 28
„

57
„

14 semināristu uzturam 1499
„

95
„

Apkurināšanai 180
„

—

„

Apgaismošanai 35
„

—

„

Apmazgāšanai un veļai 75
„

—

„

apkalpošanai 43
„

—

„

Ķēkšai alga 24
»

—

„

Citām vajadzībām un remontiem
...

113
„

51
„

Kopā 2600 rbļ. 38 кар.

Kölpina laikā par skolu direktoru Tērbatā bijā pedan-
tiskais un stingrais Dr. Haffners, un tāpēc ari seminārā

šinī laikā valdīja gandrīz militāriska precizitāte, — visi

priekšraksti un noteikumi bijuši jāizpilda bez kādas atkāp-

šanās, novēlošanas v. t. t. visos darbos un stundu plānos.

Agrāko gadu, Jirgensona ievestā, familijas dzīves kārtība

krasi pārveidojusies stingrā internāta iekārtā. Šāda kārtība,

ar nelieliem pārgrozījumiem un mīkstinājumiem, šai semi-

nārā pastāvējusi līdz 1865. gadam, kad seminārs dabūja

atkal jaunus statūtus. Dzīve un darbība seminārā,

redzams, norit kā īstā „kroņa iestādē", kur viss noteikts

un aprēķināts, kas semināra inspektoram, skolotājiem un

audzēkņiem stingri jāizpilda. Kas zīmējas uz mācībām, tad

tērbatnieki, redzams, saņēma plašākas zināšanas, kā cimze-

nāri, un arī viņu turpmākais tiesiskais stāvoklis bija drošāks.

Tomēr Cimze saviem audzēkņiem varēja dot vienu vērtīgāku

') Statūtus citējam pec „Festschrift zur Feier d. 50 jährigen Bestehens

d. 1. Dorpatschen Lehrer-Seminars.

2 ) Сборникъ постановленüi т. 11. статья 834.
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mantu, t. ir tuvāku, siltāku latviešu tautas dzīves izpratni.

Kā ari Cimzi negrozīja, un kā viņš pats negrozījās, — lat-

vietis bijis, latvietis palika, un kā latvietis, kauču vācu kungu

vadībā, viņš audzināja nākošos latviešu skolotājus. Jirgen-

sons, Kölpins, fon Bergs, Eizenšmits — kas viens pēc otra

vadīja Tērbatas semināru, bija latviešu tautai sveši ļaudis,

un viņi nevarēja arī to dot, ko deva Cimze. Turpmāk mēs

sniegsim ziņas arī par Tērbatas seminārā augušiem latviešu

pazīstamiem skolotājiem.

Tagad atgriezīsamies pie skolu noorganizēšanas Vid

zemē vispāri.
V.

1840. gadā skolu patentē izsludinātie skolu pārvaldes

orgāni sāka darboties ļoti lēnām, itin kā negribot. Tikai

1841. gadā 14. oktobrī Rīgā sanāca kopā uz pirmo sēdi

„Oberlandchulbehörde". leradās uz sēdi landrāts Rennen-

kampts, Bruiningks (abi mums pazīstami skolu draugi) un

ģen.-sup. Klots ;' divi iztrūka — landrāts Vulfs un Bocks.

Pirmā sēdē apsprieduši dažus ienākušos ziņojumus un no-

lēmuši 13. februārī 1842. gadā sasaukt otru sēdi, kas tad

arī notikusi visiem pieciem locekļiem piedaloties1). No zi-

ņojumiem bijis redzams, ka zemnieki izturas vienaldzīgi,

pat ar pretestību (mit Widerwille) pie skolu ierīkošanas.

Skolotāju trūkums no vienas puses, un valdības pretestība

semināra atvēršanai, spiežot ierīkot divas draudzes skolas

— vienu latviešu, otru igauņu daļā, kas lai sagatavotu sko-

lotājus. Mājmācība trūcīga, ko gan mēģinot šur un tur

papildināt ar „sträpes" skolu ierīkošanu. Vispāri nepiecie-

šama mācītāju sļrsņīga līdzdarbība un tāpēc jālūdz konsi-

storija, lai tā griežas pie mācītājiem un liek pie sirds turp-
māk ņemt dzīvu dalību skolu lietās. Lai gan trūkst instrukciju
skolu valdēm, tomēr skold virsvalde (Oberlandschulbehörde)
vēl nevar nekādus ciešus noteikumus priekšā (landtāgam)
celt. 27. februārī virsvalde noturēja vēl vienu sēdi, kurā

') „Livländisches Amts-Blatt" 1842. № 34 in .Oberlandschulbehör-

des" oficiāls paziņojums par darbības uzsākšanu v. t. t.



173

apsprieduši jautājumu par skolu revidentu pienākumiem, lai

tad visus savus priekšlikumus iesniegtu landtāgam. Land-

tāgs
1

) tomēr negribēja daudz ap skolām nodarboties un

atstāja visu rīcību skolu virsvaldes noteikšanai. Ar šo land-

tāga lēmumu virsvalde pilnvarota rīkoties tāļāk.

No igauņu daļas caur skolu virsvaldi bija iesniegts priekš-

likums nodibināt arī tur vienu „höhere Parochialschule zur

Bildung von Landvolk-Schulmeister", tāpat kā tas bija
latviešiem Valmierā. Landtāgs principā piekrita, bet tuvāk

jautājumu neapsprieda.
No Guleka skolu vēstures mēs redzam, ka pašā skolu

virsvaldē tomēr drīz vien parādījusies nevienprātība. īpaši
landrāts Bocks redzami nostājies pret skolu reformistu

„straujo" rīcību. Viņš 6. jūlijā 1844. gadā iesniedzis rakstu 2
),

aprādīdams, ka ar skolu valžu noorganizēšanu jau pietiekoši
skolu jautājumā darīts un tagad jānogaida, lai skolu lietas

pašas par sevi attīstās (Die Sache muss sich selbst entwi-

ckeln). Kardinālais jautājums joprojām esot, vai nodomātā

izglītība tautā izplatīs svētību. Bocks atrod, ka pietiek ar

vienu draudzes skolu katrā draudzes tiesas iecirknī (Kirch-

spielsgerichtsbezirk). Bockam vēlāk piekritis landrāts fon

Tranzē (Transehe), kas paskaidrojis, ka pie pastāvošās māj-

mācības pagasta skolas nevajadzīgas (hāh Gemeindeschulen

bei oer Vortrefflichkeit des hauslichen Unterrichts für unnütz)
1)

1843. gadā landtāga sēdes nav, tā tad tā atmosfēra,

kas, redzams, sakrājusies kā ap Cimzes skolu, tā skolu virs-

valdes plāniem un prasībām vispāri, nedabūja izklaidēties.

Pavisam otrādi, 1842. gadā mācītāju sinode šo atmosfēru

pat ievērojamā mērā piesātināja ar muižniekiem nepatīka-

mām idejām. Mēs jau runājām par mācītāja Döbnera šinī

sinodē izteiktiem vācināšanas nodomiem, kā ari aizrādījām

uz muižnieku pretestību augošās latviešu inteliģences vācinā-

šanas nolūkiem. Bet 1842. gada sinodē izpaudās vispāri

>) Landtags Rezess 1 42. p. 176. Delib. 19.

2) Skat. „Schulraths-Papiere* 1844. (Kāda mape, kas glabājas valsts

arctoīvā)

3) Guleke 36. lpp.
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nemiers ar to lēno attīstības gaitu un pārāk šauro pro-

grammu, kādu deva un piemēroja latviešu tautskolām. Si-

nodē Tirzas mācītājs Šatcs nolasīja referātu: „Unmaassgeb-

liche Gedanken über Stellung und Stand der Entwickelung

unserer lettischen Volksschule und die hieraus sich ergeben-

den Forderungen an die Valksschullehrerbildung." ') Mācī-

tājs Šatcs vispirms konstatēja, kā raksturīgu humānisma un

reformācijas principu sniegt izglītību no augšas līdz apak-

šai, — t. ir visām kārtām „Gott will, dass alle zur Erkennt-

niss der Wahrheit kommen." Agrākos laikos izglītību saņē-

mušas tikai augstākās kārtas ļaudis, bet vēlāk izglītība
neatvairāmi iespiedusies arī vidusšķirās, bet saprotams, ka

tur viņa nevarējusi apstāties, bet prasot ceļu arī uz zemā-

kām šķirām. „Diess fühlt und erkennet auch unsere Zeit!"

Tāļāk esot skaidra lieta, ka jaunie apstākļi prasot lai ze-

mākās šķiras ievelk izglītībā. Kamēr citās valstīs (An-

glijā, Amerikā, Francijā) arī zemākās šķiras no mirušas

masas pārvērstas par sabiedriskās dzīves dalībniecēm,

solīdais vācu gars (solide deutsche Geist) cenšas to pašu

panākt caur tautskolām. Viss, kas pie mums līdz šim

darīts ir vācu sistēmas atdarinājums (Nachwirkung). Tomēr,

ja pie mums grib runāt par tautskolu sistēmātisku darbību,

tad tā ir apmānīšanās: — „Volksbildung und Volksschulwesen

sind bei uns noch nicht Gegenstand einer allgemein bewussten

Thätigkeit und vor öffentlichen Theilnahme". Ja paskatāmies

uz Angliju un Ameriku, kur darbojas daudzas biedrības un

kādus upurus tās nes skolu labā, uz Holandi, kur pat desmi-

tais bērns nepaliek bez skolas izglītības, Šveici, šo paidago-

ģisko centienu māti, kā tur izglītības aparāts strādā, — tad velti

mēs meklēsim pie mums ko tamlīdzīgu tautas izglītībā (die
Nationalen zu bilden). Pie mums gan spriež, izdod likumus,

ieceļ skolu valdes (Schulcollegien), inspektorus, revidē, tri-

bulē — parturiant montēs, nascetur ridiculus mus (Kalni grib

dzemdēt, bet piedzimst smieklīga pelīte). Skolu lietas paliek

>) Skat. 1842. g. protokolu un arī Mittheilungen und Nachrichten

«. В. 3. Heft
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mirušas, jo trūkst atklātas līdzdarbības. Tāļāk mums rieva-

jaga neveiksmi meklēt tikai ārpusskolas, bet arī pašā skolā.

Aplūkojot tikai draudzes skolas, — par pagasta skolām, kas

kā „sträpes" skolas pazīstamas niesot ko runāt, —tā mums

jākonstatē bēdīgi panākumi un piedzīvojumi, — šīs skolas

pie mūsu tautas (bei unser Nationalen) nav ieguvušas mīle-

stību. Latvieši gan vispāri ir atturīgi arī pret labām lietām,

bet kad viņi, ko labu redzēdami, pieņems, tad totiesu jo stiprāki

pie tā turas ar lielu mīlestību. Vai ar skolām tāpat būtu ?

Bet vai skolas modina interesi mācīties? Lielākais vairums

ir garīgi mirušas un tikai ar sodiem un iebaidīšanu ko panāk.

Kad paskatās uz draudzes skolu beigušiem skolēniem, tad

nomanāms, ka viņos nav ieaudzināta nekāda mīlestība un

dziņa uz pašizglītību (nach Fortbildung), tiem nav nekādas

citas, kā vienīgi materiālas intereses. Taisnība ka ir dažas

labākas draudzes skolas, bet tautas izglītība visumā nedod

un neatraisa garīgos spēkus turpmākai dzīvei. Bet varbūt

lieli panākumi esot reliģisko atziņu iegūšanā. Padaļai ja,

bet nevaiaga šinī ziņā skolas nopelniem pierakstīt to, ko

veikusi ģimene. Par mūsu tautas garīgu emansipaciju, kauču

arī tikai šaurākās robežās, par atsvabināšanos no zemiem

dzenuļiem, verdziskām parašām, māņticības v. t. t. — ir vēl

visai maz ko runāt. Nava šaubu, — saka Šatcs, —ka skolai

jādara vairāk, kā viņa līdz šim darījusi. Referents tad uzstāda

skolai šādas prasības:

1) Mācība nedrīkst būl tikai iemācīšana (iekalšana),

bet vispārīga izglītošana, gara attīstīšana. 2) Mācību stun-

dās jāstrādā ar aplūkojamās metodes palīdzību. Kur tas

notiek, tur mācība paliek interesanta. Arī reliģijas mācībā

nepietiek vienīgi ar vēsturisko, bet jāved sakarā ar tagadējo

cilvēka dzīvi, aplūkojot savu stāvokli, salīdzinot ar citiem.

3) Mācība jādara patīkama, ko panāk ar iepriekšējām pra-

sībām un arī ar to, ka bērniem modina iekšēju apmierinā-

jumu un mīlestību pie iegūtām zināšanām. 4) Mācībām jābūt

praktiskām. Ar to vien nepietiek, ka iegūta māka lasīt,

rēķināt, rakstīt, vajaga šīs mākas padarīt par dzīves vaja-

dzībai apzinīgi pielietojamām, — rēķināšanu par aprēķinā-
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sanu, reliģiju — par praktiskās dzīves tikumību (Sittenlehre)
v. t. t. 5) Pēdēja Šatca prasība, — tautskolai pie mums no

mācīšanas skolas jāpārvēršas par audzināšanas skolu 1
).

Ar šīm prasībām ciešā sakarā Šatcs uzstāda skolotāju

sagatavošanas vajadzību. Šinī lietā taču gandrīz nekas vēl

neesot darīts (bei uns bisher tur Volkschullehrerbildung so

gut wie nichts geschehen ist.) Sakot: kādēļ skolotājiem

lielāku sagatavošanu, kā katķisma, dziedāšanas, lūgšanu,

lasīšanas, rakstīšanas, 4 rēķināšanas darbību prašana ? Kas

pāri par to, tas par ļaunu („Was mehr ist, das ist vom

Üebel"). Tā ir atklāta izglītības noliegšana un kliedzoša ne-

taisnība pret tautas masām (ist ein schreiendes Unrecht

gegen die Masse des Volkes), kam šādā kārtā atņem* ie-

spēju uz garīgu pacelšanos un tikumisku augšanu un arī šo

tautu atzīst par nespējīgu un necienīgu to sasniegt. Lai

mūs nebaida ar briesmu tēliem (Schreckbild) no pārizglītlbas

(Ueberbildung). Skolotājiem, lai viņi varētu sekmīgi savu

darbu strādāt, jābūt labi mācītiem un mācāmie priekšmeti

tiem jāzin vispusīgi (nach allen Seiten), jo tiešu elemen-

tāro zināšanu pasniegšana nav viegla un nav pat iespējama,

ja skolotājam pašam nav dziļāku zināšanu. Tāļāk no sko-

lotāja jāprasa, lai viņam būtu metodiska izglītība, izejot no

uzskatāmības (Anschaunungen) principiem. Mūsu skolotāji
līdz šim ir pavisam vāji savam darbam sagatavoti un tas

izskaidrojams vienkārši — mums nebija skolotāju semināru.

Kā amatnieki viņi tika iedresēti, līdz tie ieguva kādas pra-

šanas, un tas bija viss. Ja mūsu tautas izglītību vispāri

grib pacelt, tad par skolotāju sagatavošanu ir jādomā ar

citādām rūpēm, Kā tas līdz šim notiek. Kā to izdarīt, par

to lai padomā tie mūsu amata brāļi, kam uzticēta uzrau-

dzība un spriešana par skolu lietām1).

Mācītajā Ša'tca priekšlasījums tiešām bija sāpju kliedziens

par mūsu tautas izglītības trūkumiem. Mācītājs Debners, kas

>) To prasību uzstādīja jau agrāk Ulmanis, bet, kā nomanāms, ci-

tādā nolūkā, kā Šatcs.

2) Domāti gan gen.-sup. un garīgie skolu revidenti, jo šulrāta vēl

nebija.
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tanī pašā sinodē runāja par vācināšanas jautājumu, par
Šatca

referātu saka: „Dieses damals divinatorische Wort schlug

mächtig in die gleich darauf folgenden Jahre ein." 1) Šatcs

uzstādīja prasības, kas nedzīvo skolu varēja padarīt par

tautas garīgo spēku atraisītāju un veidotāju. Tā 1842. g.,

tāpat kā 1834-1835. g. sinodē atskanēja mācītāju (nedomā-
sim gan, ka visi mācītāji tam piekrita) «saucēja balss", lai

taču gatavo latviešu izglītībai ceļu. Mēs redzējām, kā at-

bildēja landtāgs uz 1834. g. sinodes lēmumiem. Apmēram

tāpat un pat vēl asāku atbildi landtāgs deva 1844. gadā.
2)

Šim landtāgam skolu virsvalde (Oberlandschulbehörde) ie-

sniedza līdz ar ziņojumu par savu darbību arī dažus priekš-

likumus, no kuriem landtāgs īpaši apstājās pie diviem: sko-

lotāju skolas dibināšana igauņu daļā un šulrāta iecelšana

pie skolu virsvaldes. Debates notikušas 22. septembra sēdē.

Pēc ziņojumiem un pie jautājuma par igauņu skolotāju skolu3)
barons Nolkens uzstājies ar plašu, redzams, jau iepriekš

sagatavotu un citu muižnieku atzīto runu.
4
) Vispirms barons

Nolkens uzbrucis Valmieras (Cimzes) skolas darbībai. Ar to

esot noticis nelaimīgs mēģinājums, jo izrādoties, ka šī skola

audzējot skolotājus ārā no savas kārtas (über ihren Stand

hinaus) t. ir ārā no zemniekiem. Tur mācot visu vācu va-

lodā. Vispāri tautas izglītībā piekopjot pārmērības v. t. t.

Ja nu gribot šo nelaimīgo Valmieras skolas dibināšanu at-

kārtot arī igauņu daļā, tad tam jāpretojas.5) Nolkens vis-

pirms liek priekšā igauņu daļā skolotāju skolu nedibināt

un landtāga 1842. g. lēmumu resp ierosinājumu šinī ziņā

atcelt. Otrkārt Valmieras skolā mācīšana un audzināšana jā-

pārveido, jādara vienkāršāka. Mācības jāpasniedz latviešu

valodā, bet vācu valoda pavisam nav jāmāca („und die

deutsche Sprache, als über den Zweck des ganzen Unter-

1) Mittheilungen und Nachrichten 16. B. S. 133.

2) 1843. g. landtāga nebija.

3) Projektēja ierīkot, tāpat kā Valmierā, Īpašu draudzes skolu sko-

lotāju sagatavošanai.

4) Landtags- Rezess 1844, p. 190-191. Delib. 23.

5) Skat. jau agrāk pieminēto landmaršala Lilienfelda aizrādījumu.

12
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nehmen Hinausgehenden, gänzlich verboten werde.") Land-

tāga protakolā īsumā atstāstīta tikai Nolkena runa, bet nav

pieminēts, ka kāds muižnieks būtu izteicis arī citādas domas,

jo mums ir zināms, ka muižnieku vidū bija ari skolu draugi

(Rennenkampfs, Bruiningks.) Protokolā īsi atzīmēts, ka

landtāgs piekritis Nolkena domām (vai vienprātīgi — nav

zināms) un tāpēc nolemts: 1) igauņu daļā skolotāju skolu

nedibināt. 2) Valmieras skolotāju skolā ievest latviešu mā-

cības valodu. Tāļāk spriests par skolu virsvaldes priekšli-

kumu iecelt Dr. K. Ulmani par šulrātu. Mācītājs Valters

paziņojis landtāgam, ka viņš nespēj turpmāk vadīt Valmie-

ras iestādi, jo apkrauts citiem darbiem, lūdz viņu atsvabināt

no šī darba un ieteic iecelt Ulmani šulrāta amatā, nododot

viņam arī Valmieras skolu. Landtāga protokolā īsi teikts,

ka Dr. K. Ulmani, kā ievērojamu skolu lietu pazinēju, land-

tāgs nolemj iecelt par šulrātu, bet tuvākus noteikumus viņam

došot skolu virsvalde.

Ka igauņu daļai nedos skolotāju skolu, tas jau bijis

Bruiningkam agrāk zināms, jo muižnieku vairākums vis-

pāri bijis naidīgs pret latviešu-igauņu tautas izglītību, ko

landmāršals formulēja ar izteicienu par aprīkošu audzēšanu

āboļu vietā. Bruiningks tomēr kādā, 14. okt. 1844. g. Val-

teram rakstītā, vēstulē priecājas, ka izdevies izvest Ulmaņa
kandidatūru šulrāta amatam. Tanī pašā vēstulē Bruiningks
arī piemin vācu valodas jautājumu Cimzes skolā1). Jāat-

zīmē gan vēl tas, ka landtāgs, kā ar 1842. g., tā 1844. g.

lēmumiem pilnvaro skolu virsvaldi rīkoties skolu lietās pēc

savas atziņas. Tas nu gan nav nekas nedabisks, jo virs-

valdē taču sēdēja četri landrāti un tikai viens garīdznieks

— ģen.-sup. fon Klots, kas pie tam pazīstams kā konser-

vatīvs vīrs un daudzējā ziņā reakcionāro muižnieku viedokļa

piekritējs. Tomēr virsvaldē sēdēja ari mums pazīstamie

Rennenkampfs un Bruiningks, pie kam pēdējais, cik no-

protams, bijis veikls savu plānu izvedējs. Tagad nāca klāt

>) „Das Anathema gegen die deutsche Sprache werden wir wohl

mit Hilfe der Zeit und Klugheit überwinden". Bruiningka vēstule gla-

bājas Valtera papīros valsts aichivā.



К. Ulmanis, ко mēs jau agrāk raksturojām kā latviešu tautai

nepieciešamas pirmizglitības veicinātāju. Ulmanim nebija

Fr. Valtera tālredzlbas, vai Šalca dedzības, bet viņš bija labs

organizators un prata ari dažkārt muižnieku untumus grozīt
skolu lietai par labu; bez tam viņš bija ļoti darbīgs un, tā

kā virsvaldes landrātu kungiem bieži vien nebija laika un

patikas ar skolu lietām daudz nodarboties, tad Ulmanis visu

iniciatīvi un projektu taisīšanu saņēma savās rokās.

Jau 1844. g. beigās viņš izstrādāja un virsvalde pie-

ņēma virsvaldes darbības reglamentu (Geschöfsordnung der

Oberlandschulbehörde), kas regulēja augstākās tautskolu pār-

valdes iekšējās darbības kārtību. Šis reglaments noteica,

ka virsvalde uz plenārsēdi sanāK divas dienas pirms muiž-

nieku konventa un landtāga. Jaunus ierīkojumus un sva-

rīgus lēmumus var izšķirt tikai plenārsēdē, vai arī ar rak-

stisku visu locekļu piekrišanu, pie kam lēmumam jādabū
balsu vairākums. Virsvalde dod apriņķu skolu valdēm

rīkojumus, instrukcijas, izšķir sūdzības v. t. t. Instrukcijas

10 pants noteica, ka pašlaik izveidojamā ķesteru skola (tādu
nosaukumu Ulmanis deva Cimzes semināram) stāv direktā

virsvaldes pārzināšanā un šulrāta tiešā vadībā. Tā tad še

jau oficiāli min vārdu ķesteru skola.

1845. gada 30. martā virsvalde publicēja divus savus

rīkojumus: 1) Instruktion für die Kreis-Landschulbehörden

un 2) Instruktion für die Revidenten der Landschulen. Mēs

šīs instrukcijas kā svarīgus vēsturiskus dokumentus še snie-

dzam pilnīgi:

Instructionen für die Kreis-Landschulbehörden.

Die Oberlandschulbehörde, deren: Aufgabe bei ihrer Eon-

stituirung es war, „das Bauerschulwesen in Grundlage und

Ausführung der bestehenden Festsetzungen, insbesondere der

Bauerverordnung von 1819, auf jede Weise zu fördern", hat —

wie dieß den Kreisschulbehörden bekannt ist — namentlich auch

darauf gedacht, durch ein Reglement mehr Ordnung undEinheit

in das Landschulwesen zu bringen. Die Bemerkungen, welche

von den Kreisschulbehörden und von einzelnen der Herren

Revidenten gemacht worden, so wie andere Erwägungen haben

die Behörde überzeugt, daß ein solches allgemeines Reglement
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noch nicht an der Zeit ist. Indessen haben sich doch manche

feste Bestimmungen als durchaus nothwendig erwiesen, und

muß den nicht genug anzuerkennenden Bemühungen und Be°

strebungen der Herren Revidenten möglichst mehr Einheit, Sicher-
heit und Kraft gegeben werden. Die Oberlandschulbehörde

glaubt der ihr aus dieser Betrachtung sich ergebenden Verpflich-

tung dadurch nachzukommen, daß sie, nachdem sie ihre eigene

Geschäftsordnung geregelt, einentheils die Oberkirchen-Vorste-

Herämter als Kreisschulbehörden ersucht, künftig nach den fol-

genden Bestimmungen ihre Wirksamkeit zu regeln, anderntheils
die Herren Revidenten mit einer Instruction versieht, welche

dazu dienen soll, das Volksschulwesen je nach den localen

Eigenthümlichkeiten und vorhandenen Bedingungen dem eigent-

lichen Ziele zu nähern und festere gesetzliche Bestimmungen

vorzubereiten. Die ganze Fassung dieser Anordnungen wird

zur Genüge darthun, wie diese Behörde keinesweges damit

schon allenthalben das Richtige und Bleiben-Müssende meint

erkannt zu haben; vielmehr sind es eben vorzugsweise die

Erfahrungen der Revidenten über das, was im Schulwesen

Bedürfniß ist und Noth thut, die zu dem Inhalte der Instruc-

tion Veranlassung gegeben haben, und wiederum sollen es die

Erfahrungen der Revidenten bei Befolgung dieser Instruction

sein, welche den künftigen Anordnungen in Schulsachen zum

Grunde liegen. Wenn diese Behörde daher einerseits wünschen

muß, daß die Instruction für jetzt von den Herren Revidenten

bei ihren Inspectionen sorgfälig in Acht genommen werde, und

daß die Oberkirchen-Vorsteherämter sie darin nachdrüklich unter-

stützen, so muß sie andererseits bitten, über den Erfolg und

über die Erfahrungen der Revidenten bei Befolgung der In-

structionen ihr stets ausführlich zu berichten, und Vorschläge

zu zweckmäßig erscheinenden Verbesserungen und Aenderungen

an sie gelangen zu lassen.

Es sieht diese Behörde es als ihre Aufgabe an, vor

Allem darauf zu achten, daß bei der Entwickelung unseres

Volksschulwesens die kirchliche, nationelle und historisch-staatliche

Basis festgehalten und von hier aus dem Ziele zugestrebt werde,
einen wahrhaft tüchtigen, menschlich und christlich gebildeten

Bauerstand zu erhalten. Nächstdem hat sie vorzugsweise für

die Beschaffung der nöthigen Lehrer zu sorgen, und wird alle

ihr zu Gebote stehenden Mittel anwenden, um in dieser hin»

sicht dem Bedürfnisse beider Districte Livlands abzuhelfen. Es

ist indeß bekannt genug, wie viel Hindernisse da zu überwinden

sind, und 6arum höchst wünschenswerth, daß nicht gewartet

werde, bis die nöthigen Lehrer alle erst von wirklichen Lehrer-
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schulen gebildet worden, sondern dienliche Mittel in Bewegung
zu setzen, um brauchbare Lehrer schon zu erhalten. In dieser
Beziehung werden wir für jetzt immer noch an die Thätigkeit
der Kreisschulen, der tüchtigern Parochialschulen und der nach-

helfenden Thätigkeit der sich für diese Sache interessirenden

Herren Prediger gewiesen sein. Ferner weiß diese Behörde
wohl, wie eben von ihr die Fürsorge für Erscheinung der

nöthigen Schulbücher in den Nationalsprache erwartet wird.

Was sie aber auch gern zur Förderung einer baldigen Erschei-

nung derselben thun möchte, wie sehr sie sich bemühen wird,
die Kosten für den Druck schon ausbearbeiteter und bewährt

befundener Lehrbücher herbeizuschaffen, so kann sie doch eben so

wenig von oer vorgeschlagenen Niedersetzung einer Commission

zur sofortigen Ausarbeitung von Schulbüchern als von der

bloßen Uebersetzung guter deutscher Schriften das wahrhaft

Fördernde und Genügende erwarten. Sie behält sich vor,

für diesen höchst wichtigen Gegenstand baldigst die nöthigen

Einleitungen zu machen, und erbittet sich auch durch Vermitte-

lung der Kreisschulbehörden Vorschläge von Sachkundigen

darüber, so wie sie wünscht, namentlich im nächsten Berichte

nicht ohne Nachricht darüber gelassen zu werden, welche Schul-

bücher jetzt in den verschiedenen Schulen gebraucht werden,

sowohl die in der Nationalsprache, als auch die von den Lehrern

in Parochialschulen als Hülsbücher benutzten deutschen. Sie

zeigt hiedurch zugleich den Kreisschulbehörden Lettischen Di'tricts

an, daß sie im Stande ist, ihnen das neu erschienene, von

Pastor Schatz zu Tirsen verfaßte Lettische Lesebuch, das auch

die Billigung des Provinzial-Consistoriums erhalten hat, für

Schule und Haus angelegentlich zu empfehlen. Es führt den

Titel: „Pirma laşşişchanas-grahmata. Mahjas- un skohlas-

behrneem par labbu sarakstita no Paul Cmil Schatz, Tirses un

Wellanes mahzitaja«, — und ist für 25 Kop. S. M. das Exem-

plar bei dem Herrn Seeretair der Lettischliterarischen Gesell-

schaft Dr. Buchholtz hinter dem Gymnasium in Riga wohnhaft,

zu haben.
Es hat nun die Oberlandschulbehörde zur Regelung ihrer

eigenen Thätigkeit folgende Ordnung getroffen:

Geschäftsordnung der Oberlandschulbehörde.

§. 1. Die Oberlandschulbehörde besteht aus den vier

Oberkirchen-Vorstehern, dem General-Superintendenten und

dem durch Landtagsbeschluß vom Jahre 1844 ihr beigegebenen

Schulrathe, unter dem Präsidium des jedesmaligen residirenden

oder in Abwesenheit eines residirenden, unter dem des eben

anwesenden, im Amte ältesten Oberkirchen-Vorstehers.
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§. 2. Sie hat reguläre Plenarsitzungen zwei Tage vor

dem Zusammentritte der Adels-Convente und Landtage.

§. 3. Sie hält zur Fortführung der Geschäfte Sitzungen
aus den eben gegenwärtige Oberkirchen-Vorstehern, demGeneral»

Superintendenten und 'dem Schulrathe bestehend, so oft
ein Glied Zusammenberufung für nothwendig hält; wie denn

auch jedes Glied das Recht zu Anträgen hat.

§. 4. Neue Einrichtungen und wichtige Entscheidungen
können nur in der Plenarsitzung oder unter schriftlicher Zu»

stimmung der abwesenden Glieder getroffen werden, wobei, wie

immer, die Mehrzahl der Stimmen entscheidet.

§. 5. Ueber jede Sitzung wird durch den Schriftführer
ein Protocoll geführt, welches von den gegenwärtigen Gliedern

unterschrieben wird. Ausfertigungen, wenn sie nicht von beson-
derer Wichtigkeit sind und deßhalb die Unterschrift aller gegen»

wartigen Glieder erfordern, werden von dem die Leitung

habenden Gliede unterschrieben.

§. 6. Einkommende Sachen werden von dem Präsidiren»

den geöffnet, productirt, und, wenn sie nicht sogleich eine Sitzung

zu erfordern scheinen, sofort bei dem Schriftführer zur Einsicht

,ür die übrigen Glieder niedergelegt.

§. 7. Die Oberlandschulbehörde ertheilt Vorschriften und

Bestimmungen im Landschulwesen auf Grund der vorhandenen

Gesetze, und erwirkt nöthige neue Verordnungen durch Ver»

Mittelung Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft.

§. 8. Sie giebt den Kreisschulbehördeu und Revidenten

Instructionen, verlangt von den ersteren Berichte, entscheidet
bei Anfragen derselben und ist die Vermittlerin bei etwanigen

Klagen über dieselben Schulsachen.

§. 9. Sie nimmt Kenntniß von dem Zustande des Land»

schulwesens durch die Berichte der Kreisschulbehörden und durch
die vom Schulrathe, wo dieß nöthig erscheint, namentlich in

den Kirchspielen der Revidenten vollzogenen Local-Inspectionen

und Untersuchungen. Sie läßt deßhalb auch, wo dieß thunlich

ist, den Schulrath den Sitzungen der Kreisschulbehörden bei-

wohnen.

§. 10. Etwa in's Leben tretende Küsterschulen stehen
unter Leitung des Schulrathes direct unter der Oberlandschul-

behörde.

Als das, was jetzt durch die Wirksamkeit der Kreisschul-

behörden, so wie der Local-Schulverwaltungen, namentlich aber

durch die der Herren Revidenten zu fördern steht, möchte wohl

allgemein anerkannt werden: die Hebung des häuslichen Unter-

richts, die Umwandlung der meisten bestehenden Dorfschulen
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aus bloßen Ersatzschulen des häuslichen Unterrichts oder Straf-
schulen in wirkliche Schulen, die Vorbereitung der Errichtung

von Gemeindeschulen im Lettischen Districte, so wie die Ein-

richtung von Dorfschulen im Ehstnischen Districte, wo sie noch

fehlen, die Errichtung sämtlicher nach nöthiger Parochialschulen,
die zweckmäßige Einrichtung der letzteren, die Verbesserung und

Sicherung der Schullehrer-Besoldungen und die Bestimmung
eines Minimums derselben, die Anstellung keiner andern als

geprüfter und tüchtig befundener Lehrer, die Verbesserung der

Schulgebäude.

Um diese Zwecke zu fördern, findet die Oberlandschul-

behörde es zuvörderst zweckmäßig, daß durch die Kreisschul-

behörden folgende Anordnungen getroffen und folgende Ein-

richtungen beobachtet werden:

1. Die Kreisschulbehörden halten zwei regelmäßige

jährliche Plenar-Sitzungen, die eine im Winter, bald nachdem
die Revidenten ihre Local-Inspectionen gemacht haben, um

deren Berichte zu vernehmen und die nöthigen darauf bezüg-

lichen Beschlüsse zu fassen, die andere im Sommer, nach Ein-

lauf der Berichte von den in den Kirchspielen im Mai abge--

haltenen Schul-Conventen, um diese zu prüfen, sich davon in

Kenntniß zu setzen, ob den Erinnerungen der Revidenten Folge

geleistet worden, und namentlich auch danach zu bestimmen,

welche Kirchspiele im nächsten Winter wiederum Revisionen

zu unterwerfen sein möchten, indem in diesen Revisionen nicht

so sehr eine bestimmte Tour, als vielmehr das jedesmalige

Bedürfniß beachtet werden muß ; wenn auch in einem Zeitraume

von drei lahren jedes Kirchspiel zu besuchen ist.

2. Der Termin und Ort der regelmäßigen Sitzungen

ist zeitig der Oberschulbehörde anzuzeigen, damit sie, wo dieß

wünschenswerth und thunlich ist. den Schulrath zur Theilnahme

an denselben deputiren kann.

3. Gleich nach den regelmäßigen Sitzungen muß die

Oberschulbehörde möglichst ausführliche Berichte wünschen, in

deren erstem das Bemerkenswerthe aus den Berichten der

Revidenten, im andern eine zusammenfassende tabellarische

Darstellung nach den aus den Kirchspielen erhaltenen Tabellen

(worüber unten mehr), in beiden aber Nachrichten über die

etwa von der Behörde getroffenen wichtigeren Bestimmungen

enthalten sind.
4. Die Kreisschulbehörden werden darauf achten, daß

künftig kein Lehrer an einer wirklichen Gemeindeschule (die

nicht bloß Straf- oder Ersatz-Schule ist), noch an einer Parochial-

schule angestellt wird, der nicht eine Prüfung bestanden und
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die Anstellungsfähigkeit bezeugt erhalten. In dieser Hinsicht
möchten vorläufig folgende Anordnungen zu beachten'fer n:

A. Vom Gemeinde-Schullehrer muß verlangt werden,

daß er nicht nur selber deutlich und mit Verstand liefet, sondern

auch Lesen mit Buchstabieren zu lehren und den Wortverstand

des Gelesenen abzufragen vermag, daß er den Katechismus

versteht, und wenigstens den Wortverstand desselben richtig abzu-

fragen versteht, daß er der biblischen Geschichte mächtig ist und

die bekanntesten Geschichten wenigstens ohne Beihülse eines

Buches erzählen kann, daß er, wenn er nicht nach Noten zu

singen versteht, doch die gewöhnlichen Kirchen-Melodieen richtig

singt, daß er des Schreibens und im Rechnen wenigstens der

vier Species kundig ist und im Stande, in beidem zu unter-

richten. — Das Examen ist von den Local-Schulverwaltungen

anzustellen und darüber an die Kreisschulbehörde zu berichten,
und bei dem Berichte anzugeben, ob er den Ruf eines gottes-

fürchtigen und unbescholtenen Mannes hat. Hat der Mann

diese Bedingungen erfüllt, so erhält er durch einen Atteist die

unbedingte Candidatur für jede Gemeinde-Schullehrerstelle in

dem Kreise. Wenn aber — so viel der Oberlandschulbehörde

bekannt geworden — namentlich die Kunde des Rechnens für

jetzt im Chstnischen Districte noch zu den Seltenheiten gehört,

so mag die Kreisschulbehörde auch solchen, die im Rechnen noch

nichts und im Schreiben wenig leisten für jetzt in Nothfällen eine

bedingte Candidatur gewähren, d. h. eine Anstellungsfähigkeit a

bestimmten Stellen, für welche sie designirt sind, auf drei Jahre,

nach welchen sie durch erneuerte Prüfung beweisen müssen, daß sie

das Vermißte nachgeholt haben oder dessen gewärtigsein, daß ihre

Stellen durch tüchtigere Subjecte besetzt werden. Solche aber, die

noch weniger leisten, erhalten gar kein Recht auf sestgegründete

vollem Gehalt und garkein Zeugniß von der

Kreisschulbehörde, und können höchstens für Straf- oder hilfs-

schulen nach dem Gutdünken der Local-Schulverwaltungen
verwendet werden.

B. Vom Parochial-Schullehrer muß verlangt werden :

a) Ausdruckvolles verständiges Lesen und Fähigkeit,
Kinder methodisch darin zu unterrichten.

b) Wohlgegründete Erkenntniß im Christenthume und

Fähigkeit über den Katechismus und Stellen der heiligen Schrift

zu katehisiren, Kenntniß der biblischen Geschichte und einige

Kenntniß der Geschichte des Reiches Gottes bis auf unsere

Zeiten.

c) Kenntniß des Kirchen-Gesanges und Fähigkeit im

Singen nach Noten, auch im mehrstimmigen, zu unterrichten,
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wo möglich auch Fertigkeit im Orgelspiel. — Kenntniß des

Geigenspiels ist für den Gesangunterricht erwünscht, aber nicht

nothwendig.

d) Gute Handschrift und Fähigkeit, einen fehlerfreien

Aufsatz zu concipiren, so wie gehörige Kenntniß der Mutter--

sprache und Fähigkeit, methodischen Unterricht darin und im

Schreiben zu geben

c) Fertigkeit in der bürgerlichen Rechnenkunst und Fähig-
keit, methodisch darin zu unterrichten.

f) Allgemeine Kenntnisse in der Geographie.

g) Möglichste nähere Bekanntschaft mit dem Vaterlande

nach dessen natürlicher Beschaffenheit, Topographie, Geschichte,

Verfassung, namentlich mit den Verhältnissen des Bauerstandes.

Ii) Die allgemeinsten Begriffe aus der Naturkunde

müssen wenigstens nicht fehlen, wenn aud) nähere Kenntniß

wünschenswert!) ist. (Siehe B. V. S. 517, Punkt 5.)

i) Einige Kenntniß der allgemeinen Geschichte, sofern

sie mit der Religionsgeschichte und Geschichte des Vaterlandes

zusammenhängt.

k) Kenntniß der in seiner Sprache vorhandenen Schul-

bücher.

Das Examen ist bei der Kreisschulbehörde durch die

geistlichen Mitglieder derselben zu veranstalten, und hat der

Examinand Zeugnisse über den genossenen Unterricht und ein

ersiegeltes Zeugniß über seinen christlichen Wandel von seinem

Beichtvater beizubringen. Den Wohlbestandenen ertheilen die

Kreisschulbehörden das Attestat der Anstellungsfähigkeit für

Parochialschulen. Es ist aber dabei zu beachten, daß für jetzt

die Anforderungen nicht zu streng noch gestellt werden dürfen.

Wir bemerken in dieser Hinsicht zu den einzelnen Punkten

noch Folgendes:

Zu b). Wenn der Examinand nur selber wahre christliche

Erkenntniß zeigt, so ist gutes Katechisiren und Kenntniß der

Geschichte des Reiches Gottes nicht so strenge zu verlangen,

indem eben in dieser Hinsicht das Eintreten pastoris loci vor-

zugsweise zu erwarten steht.

Zu c). Kenntniß des Orgelspiels kann denen erlassen

werden, welche nicht zugleich Organisten sein sollen.

Zu d). Schöne Handschrift ist nicht unbedingt zu fordern,

wenn nur Fähigkeit, guten Unterricht (nach Vorschriften) zu

geben, da ist. Kenntniß der Muttersprache kann nur so weit

verlangt werden, als Hülfmittel zu ihrer gründlichen Kenntniß

da sind. Die Aufsätze müssen aber frei von orthographischen
und sprachlichen Fehlern sein, und jedenfalls einen Bildungsgrad
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documentiren, wie er von einem verständigen Lehrer verlangt
werden muß.

Zu g). Kenntniß des Vaterlandes nach allen diesen

Hinsichten kann eben nur so weit verlangt werden, als Mittel,

sie sich anzueignen, für die Nationalen bis jetzt vorhanden sind.

Zu Ii und i). Dasselbe gilt von den allgemeinen natur-

historischen und geschichtlichen Kenntnissen.

Auch für die Parochial-Schullehrer wird es in einzelnen

Fäller rathsam sein, ihnen nur eine bedingte Anstellungsfähig--
keit zu gewähren und ei nochmaliges Examen nach einigen

Jahren zur Pflicht zu machen.

6. Die Kreisschulbehörden werden es als Grundsatz

aufstellen, daß das Minimum der Besoldung für einen Dorf-

schulmeister oder Gemeindeschullehrer, welcher das oben Verlangte

zu leisten im Stande ist, der schatzfreie Besitz von ein Tags-
land (6 bis 7 Thaler-Werth) oder ein wirkliches Aequivalent

ist, und sie werden sich bemühen, es dahin zu bringen, daß alle

Schulstellen möglichst aus Land fundirt werden. Wo es nicht

von der Güte der Besitzer zu erlangen ist, daß Land zu den

Gemeinde-Schulstellen geschenkt wird, ist es für die zur Schule

gehörige Gemeinde gewiß nicht schwer, den Gehorch für das

Land zu übernehmen.

7. Die Parochial-Schullehrerstellen sind de regula mit

den kirchlichen Schulmeister-Küsterstellen zu verbinden. In

großen Gemeinden, wo der kirchliche Dienst derselben mit dem

Schuldienst collidiren dürfte, sind ihnen für diesen Gehülfen zu

geben. Es ist aber darauf zu halten, daß, wo die Küstorate

nicht den Werth von zwei Tagsland haben, sie bei der Ver-

bindung mit der Parochial-Schullehrerstelle so weit wenigstens

vom Kirchspiele durch Naturalten- oder Geld-Zulage zu bessern

sind. Ist das Kirchspiel so groß, daß die Annahme eines

Gehülfen nothwendig wird, so gebührt diesem — der eben auch
die Prüfung bestanden haben muß — beim Küster freie Station

und vom Kirchsviele ein Gehalt von 30 Rubel S. M.

8. Hm die Erfüllung dieser Anordnungen und dessen»
was in der nachfolgenden Instruction für die Revidenten

enthalten ist, möglich zu machen, werden die Local-Schulver-

waltungen:

а) Künftig von den spätestens bis zum 15. Mai zu

haltenden Schul-Conventen spätestens bis zum 30. Mai den

Schulbericht, nebst einer Abschrift des Protocolls (das nichts

anderes als Schulsachen enthalten darf) und nebst einer Tabelle

nach beigehendem Schema A. einsenden.

b) Künftig keinen Dorfschulmeister oder Gemeindeschul-
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Lehrer anstellen, der nicht bei der Schulverwaltung in den eben

bezeichneten Gegenständen eine Prüfung bestanden, und nach
darüber abgestattetem, in's Einzelne gehenden Bericht ein

Zeugniß der Anstellungsfähigkeit von der Kreisschulbehörde
erhalten.

c) Eben so wenig einen Parochial-Schullehrer oder

einen Küster-Schulmeister, der künftig auch eine Parochial-

Schule zu leiten haben dürfte, oder einen Gehülfen desselben

anstellen, der nicht ein Zeugniß seiner Anstellungsfähigkeit von

einer Kreisschulbehörde vorgewiesen.

d) Bei jeder Einrichtung einer neuen Gemeinde-Schul-
stelle möglichst dieselbe auf Land fundiren und dabei als Mini-

mum 6 bis 7 Thaler-Werth oder Aequivalent annehmen, bei

einerParochial-Schullehrerstelle aber das Doppelte, und dieselbe
Norm Hinsichtlid) der Umgestaltung älterer Schulstellen

beobachten. — Bei Errichtung einer neuen Parochial-Schule ist

aber auch der ganze Plan für Einrichtung und Erhaltung

derselben, so wie der des darin zu gebenden Unterrichts der

Kreisschulbehörde zur Bestätigung erst vorzulegen.

c) Dafür Sorge tragen, daß die vom Oberkirchen-Vor-

steheramte bei den Revisionen der Schul-Revidenten ausge-

schrieben Schul-Convente (f. Patent der Gouv.-Reg. vom 4. -

April 1840, Punkt 5.) von allen dazugehörenden Eingepfarrten,

Kirchen-Vormündern, Gemeinde-Beamten(Schulältesten) gehörig

besucht, die illegal Fehlenden zur gesetzlichen Strafe gezogen,

so wie, daß die Erinnerungen und Borschläge der Revidenten,

sofern sie sich auf gesetzliche Anordnungen und Vorschriften der

Schulbehörde stützen, zum Besten des Schulwesens aufmerksam

beachtet werden. Bei diesen Conventen führen die Revidenten

das Protocoll, das von den Anwesenden unterzeichnet wird

und wovon das Original durch die Revidenten der Kreisschul-

behörde vorstellig gemacht wird, eine Abschrift bei den Kirch-

spiels-Akten bleibt.

Instruction für die Revidenten der Landschulen.

Wenn das Geschäft der Herren Revidenten - in gegen-

wärtiger Zeit ein so hochnothwendiges zu Hebung unserer

Landschulen — an und für sich ein sehr mühevolles und in

mancher Hinsicht undankbares ist, so läßt es sich nicht läugnen,

es wird dadurch ein noch viel schwierigeres, daß für Manches,

das wir nothwendig zur Besserung des Schulwesens verlangen

müssen, es für jetzt noch an zwingenden gesetzlichen Vor-

schriften fehlt, für Anderes an den nöthigen Mitteln. In ersterer

Hinsicht hat zwar die Oberschulbehörde für ein Paar Haupt-
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punkte (Lehrer-Besoldung und Befähigung) jetzt die Vorschriften

erlassen, indeß birgt sie sich nicht, daß damit noch keinesweges
die Schwierigkeiten gehoben sind. In der andern Hinsicht muß

nun eben, während die Mehrung der Mittel fortwährend

angestrebt wird, alles Vorhandene aufgeboten werden, um

möglichst den Zweck zu erreichen. In beider Hinsicht hängt

ungemein viel von dem treuen freundlichen Eifer und der Wahl-

berechneten Thätigkeit der Herren Revidenten ab. Sie werden

im Ganzen gewiß am meisten dadurch erreichen, daß sie Ein-

gepfarrte und Gemeinden durch gütliche Vorstellungen für Schul-

besserungen u d neue Einrichtungen gewinnen. Sie sind aber

doch auch, so wenig sie von sich aus Anordnungen oder gar

Strafbestimmungen treffen können, auf Grund der Gesetze und

der erhaltenen Vorschriften zu Erinnerungen und zum Aus-

sprechen bestimmter Desiderien berechtigt, und werden, wo diesen

nicht Gehör gegeben wird, von den Oberkirchen-Vorsteherämtern

kräftigst unterstützt werden. Sie werden das eigentlich zu er-

reichende Ziel fortwährend im Auge behalten, aber nicht

vergessen, daß unter den gegebenen Umständen dieß sofort noch

nich erreicht werden kann, und daß es vor Allem darauf an-

kommt, von dem Bestehenden aus wirklichen Fortschritt dem

Ziele zu zu gewinnen. Hinsichtlich dessen nun, wie dieß bei

den Revisionen bewerkstellig werden mag, macht die Oberland-

schulbehörde auf Folgendes aufmerksam.

1. Häuslicher Unterricht.

Der häusliche Unterricht ist, zufolge der alten Ordnung
und Observanz unseres Landes, der kirchlichen Aufsicht und

Pflege anheim gegeben, und es dürfte auf keine Weise gerathen

sein, daran zu rütteln. Was hier dnrch treue Seelsorger in

unsenn Lande schon erreicht ist, ist wahrlich nichts Geringes,
und was ferner durch die Bemühung der Pastoren und ihre
Gemeinden noch erreicht werden kann, jedenfalls so groß, daß
ein Eingreifen und Urngestalten-Wollen von Seiten der Schul-

behörden mehr als bedenklich erscheint. Wir können deßhalb
den Revidenten nicht genug empfehlen, dieß kirchliche Verhältniß

durchaus schonend zu beachten und den häuslichen Unterricht
in der Hinsicht vorzugsweise zu controlliren, ob den Bemühungen
des Pastors der gehörige Hülse geleistet, ob wo nöthig, Straf-

schulen oder Hülfsschulen errichtet worden. Es gilt dieß nament-

lich van den Lettischen Kreisen, da in den Ehstnischen bekannt-

lich aller Unterricht mehr als Schulunterricht denn als häus-

licher zu betrachten ist. Indeß werden — eben um die Bemü-

Hüngen des Pastors zu unterstützen — die Revidenten sich doch

auch von dem Zustande des häuslichen Unterrichts zu überzeugen
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haben, und wird darin ohne Zweifel Pastor loci ihnen gern

behülflich fein. Die Weise nun, wie dieß in den Lettischen
Kreisen — und in ihnen ähnlichen Gegende des Ehstnischen
Districts — bewerkstelligt werden kann» ist folgende :

Das ganz gewöhnlich vom häuslichen Unterrichte in Lett-

land Geforderte ist : fertig Lesen und Auswendiglernen des

kleinen Lutherischen Katechismus, so wie Singen der bekanntesten

Kirchen-Melodieen. Wo er aber höher steht, da wird verstän-

diges Lesen» Kenntniß wenigstens des Wortverstandes des

Katechismus, Auswendiglernen von Bibelsprüchen und Liedern

oder Liederversen, so wie Kenntniß der biblischen Geschichte

verlangt Letzteres wird durch Verbreiten der vorhandenen

biblischen Geschichten und Anweisung der Aeltern, sie zu ge-

brauchen, erlangt. Der häusliche Uuterricht wird aber auch

unterstützt durch Hülfsschulen, namentlich Sonntagsschulen, wo

entweder der Kirchspiels-Schulmeister, oder erweckte verständige

Gemeindeglieder, besonders frühere Varochial-Schüler, in

biblischer Geschichte und im Singen der Kirchen-Melodieen un»

- terrichten, Lieder und Bibelverse zum Auswendiglernen auf-

geben und überhören.
Die Revidenten werden nun zuvörderst wohlthun, bei

dem Ausschreiben der Revision zugleich denPastor zu ersuchen,

die Kinder seines besten und schlechtesten Hausbesuch-Bezirks

zur Prüfung zu bestellen, um sich im Allgemeinen von dem

Stande des häuslichen Unterrichtes im Kirchspiele zu über-

zeugen.

Sie werden dann durch Erkundigungen sich davon über-

zeugen :

Ob der Unterricht der Kinder mit dem siebenten Jahre

begonnen wird ?

Ob Pastor darüber zu klagen gehabt, daß die Kinder

zum Verhör bei den Hausbesuchen nicht gestellt worden, und

ob diesen Klagen Abhülfe geleistet worden ?

Ob nicht das häufige Versetzen der Kinder aus einem

Gesinde in's andere dem Unterrichte Eintrag thue ? (Vergl. B.

V. §. 516., Punkt 8.)

Ob Strafschulen nöthig gewesen oder nöthig sind ?

Wie die bestehenden eingerichtet sind, ob Pastor mit

ihnen zufrieden sein kann ?

(Gewöhnlich erweisen sich die Strafschulen als sehr

wenig wirkend, und helfen mehr als Abschreckungsmittel. Mehr

zum wirklichen Lernen hilft's wenn schlecht unterrichtete Kinder

zu gut unterrichteten Verwandten oder andern von den Aeltern

selber Erbetenen in Unterricht gegeben werden. Auch hilft's
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wohl, wenn sie unausgesetzt alle 4 Wochen oder alle 14 Tage

zum Ueberhören bestellt werden. Wo indeß Strafschulen nöthig

geworden, ist mit aller Strenge darauf zu sehen, daß sie wirklich

besucht werden, und haben die Revidenten die Schulverwaltung

aufmerksam zu machen, daß die Bestimmung der Strafgelder

nach Gouv.-Reg.-Patent vom 4ten April 1840, Punkt 10. ihnen

üherlassen ist. Die Anstellung und Besoldung der Lehrer für

die Strafschulen, die stets als temporelle anzusehen sind, ist ganz

den örtlichen Schulverwaltungen zu überlassen, und haben diese
dabei darauf zu sehen, daß das Lokal nicht ganz unangemessen

ist, daß Heizung und Erleuchtung nicht fehlt.)
Ob und wie Pastor durch denKirchspiels-Schulmeister bei

Beaufsichtigung des häuslichen Unterrichts unterstützt wird ?

Ob die Kirchen-Vormünder ihre Pflicht in Beaufsichtigung
des häuslichen Untterrichts und der Erfüllung der Aufträge

Pastoris in dieser Hinsicht getreulich erfüllen ?

(Wir halten für diese Beaufsichtigung einem Schul-

Aeltesten für ganz unnütz, indem, um so Mehreren die Beauf-

sichtigung anvertraut wird, um so weniger von Jedem gethan
wird. In seinem Bezirke muß der Kirchen-Vormund verant--

wortlich sein. Ueberhaupt erwartet diese Behörde Bericht dar-

über in wiefern das Institut der Schul-Aeltesten sich als nöthig

und heilsam erweiset ? — Es scheint, daß sie im Ehstnischen

Bezirke ziemlich allgemein in Thätigkeit sind, im Lettischen da-

gegen nicht).
Ob Pastor vermocht hat, Hülfsschulen namentlich Sonn-

tagsschulen, einzuführen ?

Wie die Gemeinde mit Büchern versehen ist?

(Dieß ist ein nicht unwichtiger Punkt, und werden dabei

die Revidenten Gelegenheit haben, zur Errichtung einer Bücher-

kasse oder einer Hülfsbibelgesellschaft zu ermuntern und die Ber-

breitung von Büchern, wie Döbner's biblische Geschichten und

Bibel-Katechismus und Schatz's Lesebuch zu empfehlen.)
Ob Pastor hoffen darf ohne Einführung von Gemeinde-

Schulen den häuslichen Unterricht genügenden Stufe

sich erheben zu sehen ?

Diese Erkundigungen dürften den Revidenten theils zu

Rathschlägen, theils zu Berichten an die Kreisschul-Vehörden

Beranlassund geben, wo deren Einschreiten wünschenswerth

erscheint.

11. Dorf-oder Gemeinde Schulen
Es ist ? bekannt, daß dergleichen — mit geringen Aus-

nahmen — im Lettischen Districte nicht zu finden sind, und daß,
was hier Gebiets-Schule, Hofs- oder Guts-Schule genannt
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wird, entweder der Straf-Schule oder der Parochial-Schule

ähnlich ist. — Indeß muß eingesehen werden, daß eben die

Gemeinde-Schule, richtig gefaßt, die eigentliche allgemeine

Volks-Schule ist, und daß Lettland — so lange es ihrer ent-

behrt — trotz seines im Ganzen ziemlich guten, zum Theil sehr
guten häuslichen Unterrichts — des Hauptmittels entbehrt, die

Bildung des Volkes im Allgemeinen zu dem zu erheben, was

zu wünschen steht, so wie anderntheils die bloße höhere Bildung

Einzelner in den Parochial-Schulen nicht ganz ohne Gefahr

für diese Einzelnen ist und dem Ganzen des Volks weniger

Nutzen bringt. In der Gemeinde-Schule sollten alle Kinder

tüchtige religiöse Vorbildung für den Confirmanden-Unterricht

und das künftige Gemeinde-Leben, und wenigstens die Knaben

auch so viel vom Schreibe» und Rechneu und so viel Vater-

lands-Kenntniß erhalten, als für den tüchtigen Bauersmann

Noth thut.

Es ist aber auch die Errichtung solcher Gemeinde-Schulen

so sehr schwer nicht, hat keine so unübersteiglichen Hindernisse,
als mann sich das gewöhnlich vorstellt. Die Dörfer im Ehstni-

schen Districte bestehen auch nicht immer aus nahe zusammen-

liegenden Gesinden, die Dorf-Schule wird auch von anderen

entfernten Dörfern und Streu-Gesinden besucht, und keineswegs
können die Kinder jede Nacht zu Hause schlafen oder jede

Mahlzeit zu Hause einnehmen, sondern viele derselben bringen

gewöhnlich die ganze Woche mit ihrem Brodsacke in der Dorf-

Schule zu.

Es mochte daher recht sehr daran zu denken sein, die

Gemeinde-Schulen in Lettland allmählig einzuführen, und es

wäre ein großes Verdienst, das sich die Herren Revidenten er-

werben könnter, wenn sie unausgeseßt dahin wirkten, die

Gemüther der Gemeinden für diesen Gedanken zu gewinnen

und jede Gelegenheit benutzten, eine solche Schule in's Leben

zu rufen. Es liegen gerade in Lettland auch Momente vor,

wodurch die Errichtung guter Gemeinde-Schulen erleichtert

wird. Weil der häusliche Unterricht in jedem Kirchspiele, wo

er gut organisirt ist, mit 11 lahren fast alle Kinder fertig lesend

(viele schon früher) und den Katechismus auswendig wissend stellt,

so hätten sie eben nur zwei Winter, im 12tenund I3ten oder 14ten

Jahre, die Schule zu besuchen, wo sie weder so klein sind, daß es mir

dem Besuche derSchule Gefahr hätte, noch so groß, daß ihre Arbeit

im Hause vermißt würde noch so zahlreich, daß ihre Erhaltung den

Aeltern und Wirte schwer fiele. Nach diesen zwei Wintern

würden sie durch regelmäßigen RePetitionen in den folgenden
Wintern in Uebung erhalten, und brächten nur den Winter vor
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der Confirmation längere Zeit zur Vorbereitung wieder in die

Schule zu. Ferner finden sich in Lettland durch die schon län-

gere Zeit bestehenden Parochial-Schulen nicht wenig Subjekte»

welche zu Gemeinde-Schullehrern brauchbar waren. — Sollten

denn nicht an manchen Orten Gutsbesitzer sich finden» die durch

Abtretung von 6 bis 7 Thaler-Werth Landes in wohlgelegener

Gegend» ohne oder mit Ablösung des Gehorches durch die

Gemeinde» sich geneigt fänden» solche Schulen zu stiften? —

Sollten nicht Guts-Gemeinden oder dicht zusammen wohnende

Theile derselben sich finden, die dieses selber wünschten, und sich

zu doch wirklich nicht großen Opfern dafür geneigt fänden, ohne

daß man eben auf Erfüllung der Bauer-Verordnung § 516.

zwingend dränge?

Wir wenden uns zu den Ehstnischen Dorf-Schulen. Wenn

diese freilich als eigentlicher Stamm der Volks-Schule dastehn,

so leisten sie doch in der Wirklichkeit, einzelne rühmenswerthe

ausgenommen, noch nicht das, was sie leisten können und sollen,

ja sind sogar zum größeren Theile nicht besser als Straf-Schulen.
Es werden eben diejenigen, die zu Hause das Lesen und den

Katechismus nicht lernen, in die Schule geschickt, und bleiben

da so lange, bis sie lesen und denKatechismus aufsagen gelernt.
Und das ist trotz aller Bemühungen der sich für Hebung des

Unterrichts interressirenden Prediger kein Wunder» so lange die

Entgeltungen für die Lehrer oft bis zum Lächerlichen gering

sind, die Lehrer selber aber eben auch oft nicht mehr verstehen
als fertiger lesen, denn viele andere. Für so geringen Lohn

können sich keine ordentlichen Lehrer finden, und so schlechte

Lehrer verdienen keinen bessern Lohn. Die Folge aber davon,

daß zwar ziemlich viele Schulen da sind; aber nur solche Straf-

Schulen» ist in vielen Gegenden die, daß im häuslichen Unter-

richte fast gar nichts gethan wird, daß die Kinder bis zum wten

Jahre fast gar keinen Unterricht erhalten, und spät anfangend
und unregelmäßig die Schule besuchend wenig lernen und für

Confirmanden-Unterricht und das Gemeinde-Leben schlecht vor-

bereitet sind, für das bürgerliche Leben aber nichts gewonnen

haben. Diesem Uebel abzuhelfen, hat Herr Pastor Hörschelmarm

zu Oberpahlen vor zwei lahren angefangen, in seiner Gemeinde

von den Aeltern zu verlangen, daß sie ihre Kinder selber im

Lesen und Auswendiglernen des Katechismus unterrichten» und

daß diejenigen, welche dieß selber nicht vermögen, anders dafür

sorgen. In dieSchule werden aber nur diejenigen aufgenommen,
etwa in IZten Jahre, welche zu lesen verstehen, und erhalten

hier von den Lehrern, die Pastor Hörschelmarm in Sommers-

zeit unterwiesen hat, weitern Unterricht, etwa den, welchen wir
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als das in der Gemeinde-Schule zu Leistende aufgestellt. Es

ist unerwartet besser gegangen, als er es sich vorgestellt, undein

Paar andere Prediger sind seinem Beispiele schon gefolgt.

Hierauf möchten wir nun die Aufmerksamkeit der Herren

Revidenten vorzugsweise richten. Nicht als es eben so durchaus

allenthalben werden müßte. An Orten, wo der Dorfschul-Unter-

richt sehr gut eingerichtet ist, und wo er erfreuliche Resultate

liefert, wennauch- noch nicht alles das erreicht ist, was zu wün-

schen steht, möchte eine sofortige Umgestaltung nach diesem
Schnitte vielleicht nicht das rechte Mittel sein, sondern Störung
in der Entwickelung gehen. Und wo wiederum der Unterricht
in den Häusern um der großen Unwissenheit der Aelternwillen

fast gar nicht zu erringen steht, wo gar keine weiter gebildeten

Lehrer zu haben sind, wird eben so wenig sogleich nach dem

Beispiele Pastor Hörschelmann's Versahren werden können. Die

Revidenten werden sich ja nach den Localumständen davon zu

überzeugen haben, in wiefern es in einem Kirchspiele an der

Zeit ist, und die Mittel vorhanden sind, auf solche Umgestaltung

der Dorf-Schulen zu dringen, und werden jedenfalls fortwährend

im Auge behalten müssen, daß eine Dorf-Schule, die weiter

nichts leistet, als der gewöhnliche, oder selbst der gehobene

häusliche Unterricht, noch gar nicht das Recht hat, als eine

rechte Schule betrachtet zu werden» und eben nur als etwas

Intermistisches existiert, das möglichst bald in seine Wahrheit

übergehen muß.

Hier möchte nun Folgendes zu beachten sein. Zuvörderst
werden sich die Revidenten vom Stande des häuslichen Unter-

richts und durch pastorern loci von der Lesekenntniß der Erwach-

senen zu überzeugen haben. Wir weisen hierbei zurück auf die

im vorigen Abschnitte beim häuslichen Unterrichte gestellten

Fragen. Es möchte namentlich darauf zu achten sein, daß nicht,

wie es in manchen Theilen des Ehstnischen Districts gewöhnlich

ist, erst von dem wten Jahre als der Unterricht der Kinder

beabsichtigt, sondern strenge verlangt wird, daß er mit dem 7ten

Jahre beginnt und controliert wird.

Dann haben sie sich zu erkundigen nach den Dorf-Schulen,

und ist hier zu berücksichtigen: Ì.) deren Anzahl, ob sie hinreicht

für's Kirchspiel, ob nicht mehr nöthig? 1.) Ihre Lage, ob nicht

fnr eine oder die andere eine bessere möglich ist ? (Bergl. auch

Gouv.-Reg.-Patent vom 4. April 1840, Punkt 7.) 3.) Die An-

zahl der zu jeder Schule gehörigen Kinder, ob nicht zu viele

zu einer Schule zugeschrieben sind. Hiebet ist nun zu bemerken,

daß es ein großer Unterschied ist, ob die Schule jeden Winter

alle Kinder vom 10ten oder gar Bten Jahre ab bis zur Eon-

13
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firmation oder bis zum Ausgeschultsein, wie es eben verlangt

wird, fassen solle, oder ob nur die Kinder des 12ten und 13ten

oder 14ten Jahres und höchstens noch die Confirmanden, also
— man erlaube den Ausdruck — die Kinder von zwei bis drei

Jahrgängen. Wenn Letzteres — wie uns scheint — allein mit

Recht als das Normale angekommen wird, so kann man eine

Schule als hinreichend für 50 Kinder zur Zeit annehmen. In

Ehstland sind oft viel mehr Kinder zu einer Schule angeschrieben,

wenn sie sie auch eben nicht alle besuchen sollten, und ist doch
dabei zu bedenken, daß viel eher der Lehrer 50 Kinder in zwei

Abtheilungen im 13ten und 14ten Jahre in allem dem unter-

richten kann, was wir von den Gemeinde-Schulen verlangt

haben, als er auch nur eben so viel zu bestreiten vermag, wenn

darunter eine große Anzahl ist, die erst die Anfangsgründe

des Lesens lernen soll.

Die Erkundigungen der Herren Revidenten werden gehen

4.) auf das Schul-Local. Hier ist nun nicht allein die bestehende

Einrichtung und Größe (rergl. B. V. §. 517., Punkt 14.), son-
dern auch das zu beachten, ob es in Reparatur — von wem

gehörig — erhalten wird, und ob Reparaturen und Neubauten

nöthig sind. 5.) Auf die Schüler. Wie viele, von welchem

Alter ab, wie lange sie die Schule besuchen ; ob regelmäßig,
ob die Säumigen bestraft werden und wie ? Was die Strafen

fruchten ? (Hiebei ist nicht allein die Bauern-Verordnung zu

vergleichen, sondern auch Gouv.-Reg.-Patent vom 4. April

1840, Punkt 10. Es ist darauf zu halten, daß nicht allein

Strafgeld gezahlt, sondern auch die versäumte Schulzeit nach-

geholt wird, was oft wirksamer sein dürfte als jenes). 6.) Die

Beköstigung der Kinder, Holz und Licht. Ist für warme Kost

auch gesorgt ? Wird für die Armen aus der Gemeinde-Lade

das Nöthige hergegeben ? Wird Licht gebrannt ? Fehlt es

nicht an dem nöthigen Holze ? (Bergl. B. V. §. 516., Punkt

4. 11. 12. 13.) Es ist indeß nicht in Abrede zu stellen, daß die

Ausführung des Verlangens, daß alle Kinder in der Schule

mit warmer Kost versorgt werden, für jetzt durch große Schwie-

rigkeiten behindert ist, und daß daraus eben nicht im Allge-
meinen bestanden werden kann, so wünschenswerth auch solche

Einrichtung ist. 7.) Die Schulzeit. Es hat sich allgemein he-

rausgestelt, daß die Zeit vom 10. November bis zum 10. März
eine zu geringe ist. Da ist zu wenig vom Schulmeister ver»

langt und wird zu wenig geleistet, kann nichts irgend Erheb»

liches geleistet werden. Dazu kann wirklich die Schule früher

beginnen und später enden, ohne das irgend die Aeltern und

Wirthe durch Abwesenheit der Kinder leide. Die Revidenten
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werden deshalb eine längere Schulzeit vorschlagen und sie auf

5 bis 6 Winter-Monate zu bringen suchen. Sechs Winter-

Monate sind namentlich dann nothwendig, wenn die Schule

aufgehört hat bloße Ersatzschule zu sein und die Schüler sie

nur ein Paar Jahre besuchen. 8.) Die Tagesordnung in der

Schule. Wann kommen die Kinder zur Schule und wann ver-

lassen sie sie ? Wann wird aufgestanden un schlafen gegangen?

Wird auf Reinlichkeit und Ordnung und Regelmäßigkeit in

allen Dingen gehalten, namentlich auch bei den Mahlzeiten ?

Wird mit Gebet begonnen und geschlossen ? Hat die Schule
eine Uhr ? Könnte sie nicht eine erhalten ? Wie sind die Ar-

beits- und Erholungsstunden eingetheilt? Was wird in den

Erholungsstunden getrieben ) Liefet der Schulmeister dann

auch etwas vor und was ? Oder erzählt er den Kindern? Fehlt's

nicht an körperlicher Bewegung, an Handarbeit? Hiebet be°

merken wir, daß wir, weil in den verschiedenen Schulen die

Unterrichts-Gegenstände verschieden sein möchten, für nicht nöthig

halten, einen Stunden-Catalog zu bestimmen. Es wird leicht

sein die Unterrichtsstunden so zu vertheilen, daß in die Zeit

der Tageshelle und des Lichtbrennens immer das Passende fällt. •

Was Handarbeiten betrifft, so findet sich doch vielleicht in ver-

fchiedenen Gegenden Verschiedenes, wie Korbflechten, Netzstricken,

selbst Federnpflücken (zum Besten der Schule). Es ist keines-

Weges darauf besonders zu bestehen. Indeß ist es ganz gut,

wenn in einer oder in ein Paar Abendstunden bei solcher Ar-

beit Melodieen geübt werden oder vorgelesen wird. 9.) Der

Unterricht selber. Worin wird unterrichtet ? Sind Classen

eingerichtet ? Welches sind die Erfolge des Unterrichts ? Welches

sind die Leistungen der als schulfrei angesehenen Kinder ? Es

werden nun die Revidenten, wo die Schulen noch bloße Er-

satzschulen sind, darauf hinzuweisen haben, wie Klägliches sie

leisten, wie unnütz man dafür sich Kosten und Mühe mache, wie

das an vielen Orten schon durch den häuslichen Unterricht in

. besserem Maaße erreicht werde, wie aber viel Besseres und

Größeres erreicht werden könne durch die Schulen. Dann

wird es nun freilich auf Geschick und Fähigkeiten und Mög-

lichkeit der Weiterbildung des Schulmeisters oder seiner Er-

setzung durch einen Ändern ankommen, wie viel die Revidenten

ferner verlangen können, worauf sie hinweisen müssen. Je-

denfalls wird fast allenthalben schon, selbst wenn die Schulen,

sofern die Aeltern selbst nichts verstechen, noch Strafschulen

oder Ersatzschulen für häuslichen Unterricht bleiben müssen,

sich dieß thun lassen, daß man Classen bildet, die Schüler, die

erst lesen und den Katechismus lernen müssen, von denentrennt,

13*



196

die weiter geführt werdenkönnen. Ob diese Trennung sich so

machen läßt, daß die Classen zu gleicher oder zu verschiedener

Zeit (wie früher wenigstens in Bartholoma in jeder Hälfte der

Woche wechselnd) die Schule besuchen, das wird auf Local,

Bezahl der Schüler und Fähigkeit des Lehrers ankommen.

Allmählig aber suche man jede Schule zu dem zu erheben, was

die eigentliche Gemeinde-Schule leisten soll. Der Reihefolge

nach trete 3u Lesefertigkeit, Auswendigwissen des Katechismus,

Melodieen-Singen, allmählig Verständig-Lesen, biblische Ge°

schichte, Verstehen des Wortverstandes des Katechismus,

Schreiben, nach Noten singen, Rechnen, Vaterlandskunde hinzu.

In wiefern die Mädchen am Schreibe- und Rechnen-Unter-

richt theilnehmen sollen, ist fraglich, und könnten sie während
der Zeit vielleicht besser mit Handarbeiten beschäftigt werden.

Darüber, so wie, ob es nothwendig und heilsam sein dürfte,
die Knaben und Mädchen bei gehobener Schule (wo sie also

nur im 12ten bis 14tenI°hre zwei Winter und dann im Winter

vor der Confirmation besucht würden) ganzzu trennenund jene die

Schule etwa 3/2 Tage in der Woche besuchen zu lassen, — da-

rüber mag die Erfahrung entscheiden, nachdem dieß vielleicht
an verschiedenen Orten auf verschiedene Weise versucht worden.

Jedenfalls würden wir die gänzliche Trennung der Mädchen

im confirmationsfähigen Alter von den übrigen Schülern vor-

langen und vorschlagen, daß diese am Sonntage Nachmittags

schon in der Schule sich versammelten und sie Dienstags Mittags

verließen, da denn sämmtliche übrige Schüler sie von Dienstag

Mittags bis Sonnabend Mittags besuchten. Da es überhaupt

nicht leicht werden wird, die Schüler im confirmationsfähigen
Alter die ganze Woche durch für den Schulbesuch zu erhalten,
so können — wenigstens auch für's Erste — auch für Confir-

manden männlichen Geschlechts nur ein Paar Tage der Woche

dazu bestimmt werden. 10). Disciplin. Wie ist's überhaupt

mit ihr beschaffen ? — Welche Strafen werden angewendet ?

Sind von irgend einer Seite Klagen in dieser Hinsicht gehört
worden? 11.) Die Lehrmittel. Fehlt es an ihnen nicht? Wie

ist's namentlich mit den Büchern bestellt ? Welche werden

gebraucht ? Ist eine große Schultafel da ? — Wo geschrieben
und gerechnet wird, — fehlt es nicht an Rechnentafeln und

Schreibematerial? Wer giebt das Nöthige zur Beschaffung der

Schulmittel her ? Hier möchten die Revidenten namentlich dar-

auf auch zu achten haben, daß es an Exemplaren der heiligen

Schrift (ein Neues Testament müßte jedes Schulkind haben,
und wird das, wo Bibelgesellschaften sind, sich ja wohl unschwer

erreichen lassen) und an kirchlichen Gesangbüchern nicht fehle.
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meindelade fließen, sollten stets zu Lehrmitteln verwendet werden.

12.) Die Lehrer. Wer setzt sie ein und wer entläßt sie? (Vergl.
Gouv.-Reg.-Pat. vom 4. April 1840, Punkt 8.). Hier ist nun

namentlich an den Erlaß der Schulbehörde zu erinnern, daß

Hindorf keiner anzustellen, der nicht die Licenz dazu von der

Kreisschul-Behörde nach bestandener Prüfung erhalten hat. —

Wie sind die angestellten nach moralischem Wandel, Kenntnissen
und Leistungen beschaffen? — Was die Kenntnisse betrifft, so
mögen die Revidenten erklären, daß eigentlich von einem mit

dem jetzt dem'Minimum nach bestimmtem Gehalte angestellten

Lehrer stets das zu verlangen sei, was wir oben verlangt haben,
daß man zwar mit den früher augestellten Lehrern Geduld haben

wolle, daß sie aber doch auch sich anstrengen müßten, mehr zu

lernen und mehr zu leisten, indem man Schullehrer, die nicht

mehr verständen, als jeder ordentliche Vater selber nicht brauchen

könne. Wenn es nicht immer von pastore loci anwartet werden

kann, daß sie in einer guten Dorf-Schulmeister weiter bilde, so
wird es vielleicht möglich sein, daß sie in einer guten Parochial-

Schule noch das Nöthige zulernen, oder wenn sie zu alt und

ungestickt dazu sind, ihre Söhne dort das Nöthige lernen lassen,

um sie als Gehülfen zu brauchen, oder wenn anderes nicht hilft,

daß ihnen Gehülfen gegeben werden, hat das Kirchspiel selber

eine gute Parochial-Schule, so ist das Beispiel von Tarwast

nachzunahmen, wo die Dorf-Schulmeister Wochweise wechselnd

in derselben dejourieren und sich weiter bilden müssen. Ueber-

Haupt werden sich die Revidenten noch zu erkundigen haben, ob

zu Dorf-Schulmeistern brauchbare Subjecte da sind, und falls

im Kirchspiele keine oder keine empfehlenswerthe Parochial-

Schule sich befindet, ermahnen Subjecte in guten Parochial-

Schulen dazu bilden zu lassen. — Im Werroschen Kreise muß

von den Schulmeistern auch immer verlangt werden, daß sie

des Reval-ehstnischen Dialects kundig sind, schon darum, weil

-nur in diesem die ganze Bibel und fast die ganze übrige Ehstni-

sche Literatur vorhanden ist; aber auch darum, weil es doch

uumöglich sein wird, für den kleinen Dörpt-ehstnisch sprechenden

Volkstheil besondere Schulbücher und eine besondere Literatur

zu schaffen und es dem ganzen Volke nur zum heile dienen

möchte, wenn allmählig die Dörpt-Ehsten des Reval-ehstnischen

ganz mächtig werden, ob dieses nun das Dörpt-ehstnische ver-

dränge oder sich dadurch bereichere, oder jenes im gemeinen
Leben noch fortbestehe. Es wird deßhalb im Werroschen Kreise

auch in denParochial-Schulen das Treiben des Reval-ehstnischen

zu verlangen sein. Was ist die Besoldung der Lehrer? Die
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Revidenten werden zwar festhalten, daß das Minimum des

Gehaltes eines ordentlichen Dorf-Schulmeisters die schatzfreie

Nutznießung von Ein Tag Land ist, und müssen sie Alles in

Bewegung setzen, um es dahin zu bringen ; indeß ist andern-

theils auch wiederum nicht zu verlangen, daß ein Schulmeister,
der nothdürftig lesen und den Katechismus hersagen lehrt, eine

solche Besoldung erhalte. Wer noch als bloßer interimistischer

Straf-Schulmeister anzusehen ist, der mag auch zufrieden sein,

wenn er einen dem angemessenen Lohn erhält. Aber beides

muß aufhören, und man darf nicht zugebe«, daß die Gemeinden

sich mit schlechten Lehrern und Schulen begnügen, wenn sie nur

weniger kosten. Wird statt des Landes Geld- oder Naturalien-

Besoldung gegeben, so ist darauf zu achten, daß es ein wirkliches

Aequivalent sei, und daß die Besoldung auch richtig eingehe.

13.) Beaufsichtigung. Werden ordentliche Schul-Listen und

Tagebücher geführt ? Thun Kirchen-Vormund und Schul-Aeltester

ihre Pflicht? WerdenPrüfungen angestellt und welche ? Werden

auch in der schulfreien Zeit die Prüfungen nicht verabsäumt?

Was thut man, um die ausgeschulten Kinder in fortwährende

Uebung zu erhalten ? — Es mag hier nicht ein ganz bestimmter

Typus angegeben werden, es ist aber jedenfalls von der größsten

Wichtigkeit, daß die Jugend bis zur Confirmation in dem steten

Bewußtsein der Schulpflichtigkeit erhalten, und daß nicht durch

Vernachläßigung der schulfreien Kinder alle Mühe der Schule

vergeblich gemacht werde. In Lais und auch wohl in anderen

Kirchspielen noch ist der Freitag, da sämmtliche schulfreien
Kinder (etwa vom 15ten Jahre ab), nachdem die andern ent-

lassen find, einen Repetitions-Tag haben. Aehnliches wird

allenthalben nöthig sein.

111. Di e Parochia l°Sch ul c.

Die Bestimmung der Parochial-Schule ist einentheils über-

Haupt, fähigem Bauerkindern eine etwas höhere Bildung zu

geben, damit sie wiederum auf die Masse der übrigen wohl-

thätig wirken können, insbesondere aber solche Subjekte aus-

zubilde, die der Gemeinde als Lehrer und Beamte zu dienen

fähig sind. Es gilt hier nun vor Allem, indem man diesen

Zweck im Auge behält, doch dem vorzubeugen, daß sie dort Ge-

bildeten sich nicht dem Bauernstande selber entfremden und

hochmüthig über Andere erheben. — Die Hauptsache wird sein,

daß die religiöse Grundlage recht fest gehalte und Gottes Wort

recht fleißig getrieben, was aber sonst gelehrt wird, wiewohl die

allgemein menschliche Bildung nicht zu versäumen ist, doch stets

in Bezug auf diekünftigen Verhältnisse, auf die künftige Anwend-

barkeit gelehrt wird. Muß der künftige Lehrer und Beamte
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vor allen Dingen ein verstandiger Mensch sein, so wird aller-

dings sein Verstand entwickelt werden müssen, aber es wird

darum nicht Trigonometrie und Algebra und dergleichen zu
lernen brauchen, sondern die Rechnungsaufgaben, an denen

seine Denkkraft entwickelt wird, werden sich im Kreise seines
Lebens bewegen, eben so die Aufsätze, die er abfaßt u. s. w.

Es giebt für jetzt mehr Parochial-Schulen im Lettischen
als im Ehstnischen District; der Zuschnitt scheint aber ein sehr
verschiedener zu sein, und während einige nicht einmal das

leisten, was eine ordentliche Gemeinde-Schule leisten sollte, ver-

steigen sich andere vielleicht zu hoch, stehen wenigstens nicht im

rechten Verhältnisse zu dem, was jetzt gegeben werden kann

und gegeben werden sollte. Freilich sind wir da bisher noch
im Versuchen gewesen, weil es namentlich an Schulbüchern

fehlt, die das rechte Maß geben, und es geht schon nicht anders,
als daß auch hier Erfahrung klug machen muß. Die folgenden

Bemerkungen möchten vielleicht dazu dienen können, jetzt schon
hie und da richtigeres Maaß zu geben und zur Benutzung der

Erfahrungen anzuleiten.

Es ist zuvörderst die Frage : soll auf Errichtung von

Parochial-Schulen, wo es keine giebt, sofort gedrungen werden,
da das Gesetz sie doch § 517.. Punkt 1. vorschreibt? Man

müßte die Frage unbedingt bejahen, wenn tüchtige Parochial-

Schullehrer schon allenthalben zu haben wären. So lange diese
aber noch zu den Seltenheiten gehören und zum Theil gar

nicht auszutreiben sind, ist die Errichtung da nicht zu erzwingen,

wo man nicht einen tüchtigen Mann ihr vorsetzen kann. Andern-

theils wird die Parochial-Schule in Lettland einstweilen als

Ersatz für die fehlenden Gemeinde-Schulen betrachtet, indem

man, was man nicht vielen oder allen gewähren kann, möglichst
vielen einzelnen in verstärktem Maße gewähren will, damit die

Intelligenz durch sie sich denandern mittheile ; — im Ehstnischen

Districte wiederum ertönt der Hülseruf nach Parochial-Schulen,

'um durch sie gute Dorf-Schulmeister zu erhalten. — Es muß
dennallerdings möglichst dahin bestrebt werden ihre Errichtung

zu fordern. Es möchte namentlich, wenn es an Subjecten fehlt,

die man allenthalbengleich den Parochial-Schulen vorsetzen kann

rathsam sein, daß, wo die Localität es irgend erlaubt, von

einem Kirchspiele, das keine hat, eine gute benachbarte mit

benutzt wird. Denn in den Parochial-Schulen sind gewöhnlich

so wenig Schüler, daß ihre Zahl bequem verdoppelt werden

kann. Dieß muß nur nicht so geschehen, daß eine solche Ver-

bindung als eine für immer bleibendend geknüpft wird, — son-

dern es muß da bei der Bestimmung von § 517., Punkt 1. der
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Bauern-Verordnung bleiben. — So oft abereine neue Parochial--

Schule errichtet wird, ist bei Zeiten dafür zu sorgen, daß nicht

in den Plan derselben etwas dem Gedeihen der Schulsache in

den Weg Tretendes aufgenommen werde, und haben die Revi--

denten darum möglichst zu veranlassen, daß er früher mit

ihnen berathen werde.

Die Gegenstände, auf welche bei Revisionen bestehender

Parochial-Schulen vorzüglich die Aufmerksamkeit zu richten sein

wird, sind folgende: 1) Schul-Gebäude. Wer errichtet und

unterhält sie? Wie sind sie unterhalten? (Vergl. Gouv.-Reg.-
Vat. v. 20. Mai 1827., Spec. № 50.) Wie sind sie beschaffen

nach Gesundheit, Raum, Helligkeit ? 2) Schüler. Wie viele sind

ihrer ? Hiebei ist zu bemerken, daß, wo Dorf-Schulen sind, die

in der Bauern-Verordn. § 517., Punkt 2. angegebene Zahl aller-

dings hinreichen dürste, dagegen, wo freiwillig mehrere auf

Kosten der Aeltern in die Schule gegeben werde, dem nie ein

Hinderniß in den Weg gelegt werden mag. Die Lehrkraft
eines einigermaaßen tüchtigen Lehrers reicht auch für mehr als

dreißig Schüler vollkommen aus. Eben darum kann da, wo für's

Erste noch gar kein Zudrang zu den Schulen ist, erlaubt werden,

daß zwei Kirchspiele einstweilen eine Schule benutzen. Es

würde vielleicht selbst für die Zukunft nicht übel sei, wenn in

größerer Entfernung von Städten zwei Kirchspiele zu Eiuer

Kirchspiels-Schule für die Nationalen zusammenträten, und in

dem Kirchspiele, wo keine sich für die Nationalen befände, dann

eine für die armen verwahrloseten Kindern der Kleindeutschen

dieses und den benachbarten Kirchspiele eingerichtet würde.

Wenn diese auch der Fürsdrge der Revidenten nicht ausdrück-

lich empfohlen sind, so fordert es doch die christliche Menschen-

liebe, ihrer nicht zu vergessen und allenthalben möglichst Rück-

ficht auf sie zu nehmen. Wo auf diese Weise nicht für sie ge-

sorgt werden kann, kann es vielleicht durch Errichtung einer

Sommer Schule geschehen, die für die.deutschen Kinder begönne,

wenn die lettische Winter-Schule aufhörl und mit derenWieder-

anfange aufhörte. — Wer bestimmt die Schüler und wähltsie aus ?

Es ist durchaus wünschenswerth freilich einentheils, daß nur solche

aufgenommen würden, deren Aeltern dieß selber wünschen und als

Wohlthat suchen, und daß dabei nicht die Güter nach ihrer

Größe concurrirten, — da ja doch jetzt Freizügigkeit statt

findet, — daß die Sache mehr als Gemeinde-, denn als Güter-

Angelegenheit betrieben würde ; anderntheils, daß nur die

Fähigeren aufgenommen werden. Wenn indeß selbst die ge-

setzliche Anzahl sich nicht freiwillig findet, oder wenn sich mehr

freiwillig finden, als die Schule aufnehmen kann, so wird wohl



immer Ьаё Güter-Größen-Verhältniß entscheiden müssen, falls
im Kirchspiele selbst sich nicht andere Abmachungen finden. —

Ueber die Fähigkeit aber, wenn auch dem Schul-Convente

§. 517, Punkt 2.) die Ausmittelung der Schüler übertragen ist,

muß immer Pastor loci gehört werden, welcher die Kinder von

den Prüfungen her kennt und durch nochmalige Prüfung am

ehesten erkennen kann, ob sie tauglich sind. — Auf wessen Kosten

werden die Schüler erhalten? Die Bauer-Verordnung bestimmt

zwar auf Kosten der Gemeinden, doch wird es immer Wünschens-

werther bleiben, daß sich Aeltern finden, welche selber die

Kosten des Unterhaltes der Kinder in der Schule tragen, und

daß die Gemeinde nur für die Armen sorgt. Wo sich solche

Aeltern nicht finden, möge die Bauer-Verordnung executirt

werden. — In welchem Alter werden die Schüler aufgenommen ?

Es ist durchaus wünschenswerth, daß vor 14 lahren nur aus-

nahmsweise Schüler aufgenommen werden, indem beim Ent-

lassen aus der Schule vor confirmationsfähigem Alter das in

der Schule Erlernte nur zu leicht verloren geht. — Ist der

Schulbesuch regelmäßig, und was geschieht, um ihn regelmäßig

zu erhalten? 3.) Beköstigung der Kinder, holz, Licht. Wie ist

dieß geregelt? (Bergl. Bauer-Verordn. §. 517., Punkt 7.) Ist

für warme Kost, für ordentliche Zubereitung gesorgt? Fehlt's

nicht an dem Nöthigen? 4.) Schulzeit. Fast durchaus allgemein
hat man für die Schulzeit ein Triennium bestimmt. Während

es aber scheint, daß an einigen Orten man wirklich in jedem

Jahre nur vier Winter-Monate unterrichtet, dauert an andern

Orten die Unterrichtszeit das ganze Jahr, auch den Sommer

hindurch. Es möchte wohl auf sieben Winter-Monate, wenigstens
auf sechs die Schulzeit zu erhöhen sein, und müssen dann noch

in jeden Sommer-Monat, mit Ausnahme der Heuzeit, mehrere

Repetitions-Tage fallen, sonst läßt sich in drei lahren nichts

Erkleckliches erreichen. Wo aber das Kirchspiel damit ein-

verstanden ist, mag auch das ganze Jahr hindurch unterrichtet
werden. Doch ist's, wie schon bemerkt, wünschenswerth, wenn

auch Sommer-Schulen für die deutsche Jugend errichtet werden

können. — In jeder Woche während der Schulzeit müssen die

Schüler Sonntag Abends oder Montag früh zum Beginn der

Schulzeit da sein, und werden Sonnabend Mittags entlassen.

5.) Der Unterricht. In welchen Gegenständen wird unterrichtet?

Das unerläßliche ist verständiges Lesen, Christenlehre (Erklärung
des Katechismus), biblische Geschichte und überhaupt Bibel-

kenntniß, Schreiben bis zum richtigen Selber-Concipiren von

dem, was im Leben künftig nöthig werden kann, Rechnen bis

in die Brüche oder überhaupt bürgerliche Rechnenkunst, Kirchen-
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Gesang nach Noten ; dann aber auch durchaus wünschenswerth

Religions-Geschichte oder Geschichte des Reiches Gottes mit

genauerem Eingehen auf die Begründung unserer Kirche, Vater-

landskunde mit so viel allgemeiner Kenntniß der Geographie,
Naturkunde und Geschichte, als dazu nöthig ist. Anderes mehr,
wie etwa Technologisches, werde nur dann gern gesehen, wenn

es ganz für künftige Praxis eingerichtet ist. Bloße Wissens-

mehrung und alles Treiben von Naturkunde u. dergl. ohne
bestimmte Beziehung auf's Leben, werde fern gehalten. — Es

wird ferner darauf zu achten sein, daß Classen eingerichtet sind

und alle Jahr neue Schüler aufgenommen werden können, nicht
daß alle drei Jahre nur ein neuer Cursus beginnt. Es sind sehr viel

wichtige und entscheidende Gründe dafür da, gegenLetzteres zu sein.

Es gehen dadurch viel Taugliche des Unterrichts ganz quitt, oder

erhalten ihn in ungehörigen Alter, die Kinder können bei ver-

schiedenenFähigkeiten doch nicht gleich fortschreiten undSchwächere

oder eineWeile durch Krankheit oder anderes am Schulbesuch Ge-

hinderte können nicht länger in der Schule bleiben. Ein einiger-

maaße ordentliher Lehrer kann drei verschiedene Abtheilungen wohl

bestreiten und es ist viel mehr gegenseitige Förderung bei

solcher Classen-Einrichtung. — Endlich werden sich die Revi-

denten natürlich auch von den Fortschritten und der Reife der-

jenigen Schüler zu überzeugen haben, welche den ganzen

Cursus durchgemacht. 6.) Ordnung, Reinlichkeit, Tagesordnung,

Disciplin. Wir beziehen uns hier auf die bei den Gemeinde-

Schulen bemerkten Fragen. — Es ist gut, wenn stehts ein

Paar Schüler wechselsweise mit der Aufsicht über Ordnung,

Reinlichkeit u. dergl. beauftragt werden. — Dauert die Schule
in den Frühling und Sommer hinein, so wird gefragt, ob sie

auch im Garten beschäftigt werden und dort einige Antleitung

erhalten. 7.) Lehrmittel. Hiemit scheint's an vielen Orten

"schlimm zu stehen und möchte deßhalb sehr rathsam sein, allent-

halben auf die Bildung einer Kirchspiels-Schulcasse zu denken,

wodurch dem Bedürfnisse abgeholfen werden kann. In eine

solche Casse könnten Strafgelder fließen und sonst für deren

Füllung die möglichen Mittel der Collecte, freiwilliger Beiträge

u. s. w. in Bewegung gesetzt werden. Auch das, was etwa

durch Handarbeit der Schüler erworben wird, gehört dahin.
— Es wäre wünschenswerth, wenn bei den Kirchspiels-Schulen

kleine Bibliotheken erbaulicher und gemeinnütziger Schriften

gesammelt würden, den die auch zum Nutzen der Gemeinde-

Glieder da wären. — Unerläßliche Lehrmittel sind die nöthigen

Schulbücher (ein Neues Testament und Gesangbuch muß

jeder Schüler haben), eine große Tafel, aus deren einer
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Seite auch Notenlinien sein müssen, Schiefertafeln, ein

Paar Landkarten (Vaterland und Planiglobien) und na»

türlich das nöthige Schreibmaterial. 8.) Lehrer-Anstel»

lung und Besoldung. Ob mit dem Kirchspiel-Schulmeister-

oder Küster-Dienst vereint? Ob ein Gehülfe da, oder einer

nöthig ? Befähigung, sittlicher Wandel, Leistungen. — Wo-

rauf zu stehen und was zu verlangen, erhält aus dem Frü-

Heren. Hinsichtlich der Besoldung ist zu bemerken, daß das

Schulgeld, das in einzelnen Kirchspielen für die Schüler gezahlt

wird, keinesweges allgemein einzuführeu wünschenswerth er-

scheint. Die Revidenten werden auch darauf zu achten haben,

daß die Lehrer nicht andere Geschäfte treiben, die mit ihren

Schul-Verpfljchtungen collidiren. 9.) Beaufsichtung. Auch

hier ist Aehnliches zu berücksichtigen, als woraus wir schon bei

den Gemeinde-Schulen aufmerksam gemacht. Es möchte rath-

sam sein, daß alle Frühjahre bei der Entlassung der Schüler

eine öffentliche Prüfung angestellt würde und darauf an dem-

selben Tage der Schul-Convent folgte. —

Ar šim instrukcijām Ulmanis gribēja ievest skolu dar-

bības regulēšanā, vadīšanā un veidošanā iespējamu vienību.

Pirmā instrukcijā Ulmanis ielicis arī savus latviešu tautas

un mācīšanas nodomus. Viņš saka: „Skolu virsvalde uz-

lūko par savu uzdevumu pāri par visu uzmanīt, lai pie mūsu

tautskolu attīstības baznīcas, nacionālā un vēsturiski-valstiskā

(historisch-staatliche) 1
) bāze cieši tiktu turēta, un no šejie-

nes ari uzstādīts mērķis: izaudzināt patiesi krietnu, cilvē-

cīgu un kristīgu zemnieku kārtu. Šādam ideālam

gan nevajadzēja pretoties pat tādam skolu naidniekam, kāds

bija Nolkens. Par skolotāju sagatavošanu tanī pašā instruk-

cijā Ulmanis aizrāda, ka šinī ziņā pārvaramas lielas grūtī-

bas un pagaidām mums jāizpalīdzas ar apriņķu, draudzes

skolās un pie draudžu mācītājiem sagatavotiem skolotājiem.

Skolas grāmatu trūkums esot liels un par viņu novēršanu

cītīgi jārūpējas. leteic Šatca lasāmu grāmatu.

Apriņķu skolu valdēm uzdod stingri raudzīties, lai turp-

māk kārtīgās pagastu un draudzes skolās neieceltu nevienu

skolotāju, kas nav eksāmenu izturējis un parādījis savas spē-

i) .Staatliches" gan še jāsaprot ka Vidzemes .hercogistes" valsti-

skais viedoklis.
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jas. Nosaka, ka no pagasta skolu skolotājiem jāprasa ne-

tikai lasīt, bet izlasīto ar boksferēšanu mācīt un lasīto vārdu

saturu uz jautājumiem atprasīt (abzufragen) ; kaķismi zināt

un saprast, viņa vārdu jēdzienus pareizi izskaidrot, bībeles

stāstus zināt un pazīstamākos stāstus bez grāmatas palīdzī-

bas stāstīt; ja arī neprot notis, tomēr jāmāk pazīstamas

baznīcas dziesmas pareizi dziedāt; jāprot rakttīt un 4 rēķi-

nāšanas darbības. Igaunijas daļā pagaidām varot pat no rē-

ķināšanas atsvabināt. Šādas prasības no tautskolotājiem
taču Šatcs 1842. gada sinodē nosauca par „ein schreiendes

Unrecht gegen die Masse des Volkes."

No draudzes skolotājiem gan prasīja vairāk (skat. in-

strukciju), bet, saprotams, ka te varēja runāt tikai par zi-

nāšanām, bet ne paidagoģisku un metodisku skolotāju sa-

gatavošanu.

Otra instrukcija — skolu revidentiem ir samērā plaša,

aptver mājmācību, pagasta un draudzes skolas, diezgan sīki

norādot kādas prasības šie revidenti var uzstādīt. Tā ka

mēs šo instrukciju sniedzam pilnīgu, pēc oriģināla un viņa

savā būtībā satur daudz tāda, par ko jau esam runājuši
un turpmāk vēl runāsim, tad pie šis instrukcijas iztirzāšanas

tuvāk nepakavēsimies. Atzīmējama ievērojama uzmanība

pie dažiem skolu iekšējās dzīves jautājumiem (kārtība, tī-

rība, disciplīna, mācības līdzekļi, skolēnu uzturs v. t. t.).
Ulmanis visam piegriezis vērību un uzdod revidentiem se-

kot, kā šinī ziņā skolas darbojas. Tā tiešām virsvalde ar

šīm Ulmaņa sastādītām instrukcijām pirmo reizi ievadīja
skolu darbību kauču visminimālo prasību gultnē. Tas ir

ievērojams pirmā šulrāta nopelns, kā arī teicama viņa ne-

kavējošā rīcība, izdodot šīs instrukcijas tūdaļ pēc 1844. g.

landtāga nelabvēlīgām noskaņām.

Pirms ejam tāļāk, paskatīsimies, kā 1844. g. darbojās
mūsu tautskolas. Šo gadu ņemam tāpēc, ka 1844745. gads
ir zināmā mērā arī jubilejas gads, jo bija pagājuši 25 gadi
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no zemnieku brīvlaišanas un skolu likuma izdošanas. Pa-

skatīsimies kādi panākumi tad 25 gadu laikā gūti.

Bruņniecības archivā atradām šī gada divus skolu

pārskatus: vienu par Rīgas-Valmieras, otru — Cēsu-Valkas

apriņķi; pirmo parakstījis landrāts Rennenkampfs, otru land-

rāts Transē, — viens skolu attīstības draugs, otrs — jūtams

pretinieks.

Pārskati mums sniedz šādas ziņas:

•) Oriģinālā teikts .Gemeinde" und „Kirchspiel", — tā tad pirmais
jēdziens būs pagasts, otrs — draudze, lai gan dažkārt ari „Gemeinde"
nozīme draudzi.

2) Draudzes liekam tādā kārtībā, kāda ieturēta oriģinālā.

i bērnu sk

apmeklē

ko

Kur
Skolotāju

Kas skolu

s

<ß
с

'3
E

а.

о
àî

vārds, Piezīmes
skola darbojas uztur

uzvārds

ligas-Valmieras

apriņķī

1. Liepupes drau-

dzes, skolā.
. .

Turpat — māj-
mācībā . . .

2. Ropažu draudz.2)
skolā . .

.
.

Turpat — māj-
mācībā

.
.

3. Mazsalaces drau-

dzes skolā, . .

mājmācibā . .
4. Siguldas drau-

dzes skolā, . .
mājmācibā .

.

5 dr.

skolā, . . . .

mājmācibā . .
6. Umurgas drau-

dzes skolā, . .

mājmācibā . .

7. Suntažu drau-

dzes skolā.
.

mājmācibā . .

pagasts')

pagasts

draudze

draudze

13

344

18

375

12

12

375

349

446

13

693

18

821

12

1985

Veiss.

В. Knors un

G. Kronbergs

Ķikurs

12

778 Lesings403

draudze 15 15

1057

Hāns

draudze skol! :urēta

1194

Eberhardsnav

draudze 12 12

489

Bernhards
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>ērnu

pmek

S\sko

ē Skolotāju
Kur Kas skolu

skola darbojas uztur
aj
с

<L>

'5

E

vārds, Piezīmes

с
\<V
NJ

Sa
О

uzvārds

8. Krimuldas dr.

skolā

mājmācibā . .
9. Mālpils draudzes

skolā

mājmācibā . .

10. Straupes drau-

dzes skolas ir:

draudze

draudze

16

12

16

1198

12

481

Erglis

Johansons

a) Maz-Straupe .
barons

Meien-
dorfs

13 Balodis13

b) UngurmuiŽā.

barons

Kampen-
hauzens

18 Kūlītis18

mājmācibā . .
11. Doles dr. skolā,

mājmācibā . .
12. Rujenes drau-

dzes skolā.
. .

mājmācibā . .
13. Salacas draudzes

skolā

mājmācibā . .
14. Limbažu drau-

dzes skolā. . .

15. Katrines drau-

dzes skolā.
.
.

mājmācibā . .

16. Matīsu draudzes

skolā

mājmācibā . .
17. Kokneses drau-

dzes skolā.
. .

mājmācibā . .

18. Nītaures drau-

dzes skolā. . .

mājmācibā . .

19. Skultes dr. skolā,

mājmācibā . .

20. Alojas dr. skolā,

mājmācibā . .
21. Lielvārdes drau-

dzes skolā. . .

mājmācibā . .

draudze

1336

īrēta

/

skolotājaskola nav t

zi ņu na

I

nav

draudze 20 20

2983

Švechs

draudze 9 9

985

nav

draudze skola nav urēta

Spore

pagasts

11

428 877

11

805
Ziņas uz-

dotas ko-

pā ar Lim-

bažudrau-

dzi

6

185

6

358

Gailis

173

draudze 32

816

32

1667

Kronbergs

861
un

Lāčgalva

draudze 22 2 24

666

12

780

11

758

Dzērve

draudze 12 Treimanis

draudze 11 Mietēns

draudze 14 14

978
Rodmanis
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Kas skolu

skola darbojas uztur
о
с

а

В

vārds, Piezīme

с
Л)

o.
о

JX

uzvārds

22. Aizkraukles dr.

skolā

mājmācibā .
.

23. Ādažu dr. skolā,

mājmācibā . .

24. Jaunpils draudz.

skolā

mājmācibā .
.

25. Rubenes draudz.

skolā

mājmācibā . .
26. Ikšķeles draudz.

skolā

mājmācibā . .

27. Lēdurgas - Turai-

das dr. skolā. .

mājmācibā . .

28. Dikļu dr. skolā,

mājmācibā . .

29. Burtnieku dr.

skolā

mājmācibā . .

30. Daugavgrlvasdr.
skolā

. . .
.

mājmācibā . .

draudze

draudze

draudze 12

skola

skola

12

8

nav
t

I
I

nav t

12

427

8

379

12

450

īrēta

īrēta

Johansons

Garkalns

Zebode

16 16

667

15

485

Zemnieksdraudze

draudze 15 Veinbergs

draudze 15 15

1179
Viba

draudze 20 20

494
Knors

31. Valmieras dr.

skolā: I. nodala

Bruņnie-
cība

12 12
J. Cimze

i Knors
} D. Cimze
' Zözenbergs

II. nodaļa . . .

Pagasta skolās:

1) Valmieras
4

2) Kangurmuižasl
3) Kokumuižas >

mājmācibā . .

draudze 36 36

Pagasti

16

15

7

6

6

4

22

21

11

1385

Balodis

Meckers

Bergmanis

Cesu-Valkas

apriņķī.

Muižnieks
1. Ērģemes dr.drau-

dzes skolā
.
.

un

zemnieki
19 19 Joh. Kalējs

Pagasta skolas

Omeles un Kār-

kļu muižās
. .

mājmācibā . .
62

640

Pēter. Citrons

Jēkabs Liepa38

314

24

326
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bērnu

apmekl
Kur

Skolotāju
Kas skolu

с

N

e

'5

E

vārds, Piezīmes
skola darbojas uztur i«

с

о

а

uzvārds

2. Lugažu dr. drau-

dzes skolā. . .

pag. skolā. . .

mājmācibā . .
3. Ēveles dr. diau-

dzes skolā. . .

mājmācibā . .

4. Trikātes dr. dr.

skolā

muižn.

un zemn.

muižn.

12

10

201

21

312

219

12

10

420

21

656

Burchards

Virks

R. G. Neuvalts

Piezīmēts,
ka pag.

skola nav

un zemn.

344

muižn. 16 16 Pēteris Viba

pagasta skola

Viciemā
. .

.

mājmācibā . .
5. Smiltenes dr. dr

skolā

mājmācibā . .
6. Palsmanes dr.

skolā

mājmācibā .
7. Aumeistera dr.

skolā

mājmācibā . .
8. Gaujienas dr

skolā

9 pag. skolas
.

mājmācibā . ,

9. Opekalna drau-

dzes skolā. . .

mājmācibā . .

0. Gulbenes dr. ar

Lejas dr. 2 dr.

skolas

mājmācibā . .

.1. Alūksnes drau-

dzes skolā. . .

mājmācibā .
.

2. Zeltiņu draudzes

skolā

mājmācibā . .
3. Tirzas - Velēnas

2 draudz. skolas

4. Āraižu dr. skclā.

mājmācibā . .
5. Bērzaunas dr. sk.

mājmācibā . .
.6. Kalsnavas dr. sk.

mājmācibā . .

un zemn.

zemnieki

zemn.

zemn.

zemn.

zemn.

18

745

20

820

10

227

11

139

27

89

340

10

900

16

796

740

254

156

80

354

910

34

1541

20

1560

10

481

11

295

•27

169

694

10

1810

Davids Gren-

dzions un To-

mas Peles

Jānis Zadde

Chr. Birkens

Kemmers

M. Treimanis

Lukins

pag. skolu

nav

pag. skolu

nav

pag. skolu

nav

skolotāju
vārdi pag.
skolām

nav atzī-

mēti

pag. skolu

nav

zemn. 30

730

30

1560

D. Cimze un

E. Härders
pag. skolu

nav
830

zemn. 17

1194

17

2307

S. Škilders Pag. sk.

nav1113

zemn. 8

309

25

15

16

449

15

300

8

672

8

636

O. Zelinskis Pag. sk.

nav327

zemn.

i

j 40
E. Kronbergs

J. Grintāls

Ludvigs Lutcs

Pag. sk.

nav

zemn. 16

923

15

500

8

542

Pag. sk.

nav474

zemn. Kārlis Lutcs Pag. sk.

nav200

Pauls Hunszemn. Pag. sk.

nav275
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l ) Liezeres dr. skolā nav skolēnu, lai gan še darbojās mācītājs

Punšels, kas 1830. gados bija liels skolu draugs.

14

-i ernu

>mekl Skolotāju
Kur Kas skolu

vārdi,
с
<u

'5

E

Piezīmes
skola darbojas uztur

с
10/

sj

D.
о

M

uzvārdi

17. Vietalvas dr. sk.

mājmācibā .
.

18. Ergju dr. skolā

4 pagasta skolās

mājmācibā . .
19. Vestienas dr. sk.

mājmācibā . .
20. Liepkalna dr. sk.

mājmācibā . .

21. Liezeres dr. sk. 1)
mājmācibā . .

22. Lau donas-Lubā-

nas 2 dr. skolas

mājmācibā . .

zemn.

zemn.

23

120

11

22

130

2

10

23

250

13

32

Krönbergs

Krönbergs
nav uzdoti

Pag. sk.

nav

zemn. 10

210

8

145

10

419

8

276

E. Tauva Pag. sk.

nav209

A. Döringszemn. Pag. sk.

nav131

zemn.

470 528 998

Er. Inzelbergs Pag. sk.

nav

zemn. 18

631

381

629

395

18

1260

776

J. Peitāns Pag. sk.

nav

23. Vec - Piebalgas
dr. skolā . . .

6 pagasta skolās

mājmācibā . .

24 Jaun - Piebalgas
dr. skolā . . .

? pag. skolās .
mājmācibā . .

25. Raunas dr. skolā

14 pag. skolās ,
mājmācibā . .

26. Dzērbenes -Dru-

stu dr. 2 skolās

3 pag. skolās .

zemn. Abtkinders

nav uzdoti

Pag. sk

nav

24

57

700

17

700

24

74

1400

zemn. 30

75

900

20

279

1003

30

135

2100

20

442

1859

Pēteris Ulpe

nav uzdoti60

1200

zemn. J. Gaiķis
nav uzdoti163

856

zemn. 23

20

20

950

20

56

951

)
)

43 J. Balodis

J. Perlbachs

mājmācibā . .
27. Cesvaines dr. sk.

14 pag. skolās .
mājmācibā . .

28. Skujienas-Lodes
dr. skolās. . .

mājmācibā . .

29. Lazdonas dr. sk.

mājmācibā . .
30. Cēsu dr. skolā

.

mājmācibā . .

zemn.

20

1000

40

1950

20

76

1992

Z. Nāgels
20

1091

zemn. 12

665

12

390

7

490

12

1337

12

800

7

1010

Krebs Pag. sk.

oav672

Blümszemn.

410

J. Spunde Pag. sk.

nav

zemn.

520
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Savelkot šos skaitļus kopsummās, dabūjam šādus rezul-

tātus : Vidzemes latviešu daļā bija 58 draudzes skolas ar

925 skolēniem, 57 pagasta skolas ar 1000 skolēniem, mājās

pie saviem vecākiem v. t. t. mācījās 59408 bērni.

Cēsu-Valkas apriņķos skolu stāvoklis, kā jau aizvien,

labāks, nekā Rīgas-Valmieras āpr. Īpaši pirmos apriņķos

stipri lielāks skaits pagasta skolu: 52 pret 5. Draudzes

skolu skaits tur 33 pret 25. Te gan jāpiebilst, ka arī

Cēsu-Valkas apr. pagasta skolas ierīkotas tikai 9 draudzēs

(no 30), pie kam Raunas dr. 14 pag. skolas, Cesvaines — 14,

Vec-Piebalgas — 6. Par Rīgas apriņķi gan jāsaka, ka no

pārskata nav droši nojaušams, vai še atzīmētās 25 draudzes

skolas tiešām arī tādas bijušas.

Pārskatos atrodam arī ziņas par to, kādas skolas grā-
matas tanī laikā skolās lietotas:

Jaunais testaments, bībele, Punšeļa meldiju grāmata,

dziesmu grāmata, Ulmaņa rēķinu grāmata, Stendera, Deb-

nera bībelstāsti, Milicha lasāma grāmata, Berkholza „Svēta

bērnu mācība". Bez tam arī dažas ABC, t. ir ābeces. Tās

ir visas pārskatā uzdotās grāmatas. Tikai Cimzes skolotāju

skolā teikts, ka lietotas dažādas grāmatas (verschiedene).

Par mācību priekšmetiem parasti atbildēts, ka mācot, kā

zemnieku likumos noteikts, bet dažās skolās atzīmēts, ka

māca arī ģeogrāfiju, vēsturi un pat dabas mācību. Sapro-

tams, ka šādi priekšmeti mācīti tikai labākās draudzes sko-

lās; parasti mācīja tikai ticības mācību, lasīt, rakstīt, rēķināt
un dziedāt.

Konstatējams vēl viens fakts, — lielāko daļu Vidze-

mes draudzes skolu šinī laikā uzturējuši vienīgi zemnieki.

Cēsu-Valkas apriņķī no 33 draudžu skolām tikai pie 4 at-

zīmēts, ka uztur „Gutsbesitzer und Bauerschaft", pie 29 ir

pielikts tikai „Bauerschaft". Tas pat nesaskan ar 1819. g.

likumu, jo tanī paredzēts, ka draudzes skolu uzturēšanā

piedalās arī muižas. Pagasta skolas jau gandrīz visur uz-

turējuši vienīgi zemnieki, bet šo skolu eksistence, mācību

gaita v. t. t. pārskatos pieminēta tikai „vārdu pēc", piemē-

ram, Cesvaines draudzē atzīmēts, ka darbojušās, 14 pagasta
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skolas, kurās mācījušies kopsummā 56 zēni un 20 meitenes;

sekmes bijušas „nothdürftig". Kuros pagastos šīs skolas

ierīkotas, kādi bijuši skolotāji — to nemaz neuzrāda. Bet

ja 14 pagasta skolās kopsummā mācījās 76 bērni, t. ir

caurmērā 5—6 bērni katrā skolā, tad arī saprotama šo

skolu niecīgā nozīme.

Ja nu salīdzinājām 1845. gada rezultātus ar 1819. un

1834. g., jau agrāk atzīmētiem skaitļiem, tad dabūjam

šādu bildi:

Tā tad pagasta skolu skaits samazinājies 25 gadu
laikā par 26, un skolēnu skaits viņās mazinājies par 900

bērniem. Draudzes skolu skaits pavairojies par 43, — sko-

lēnu skaits viņās tāpat par 584. Mājmāclba gājusi, salīdzinot ar

1834. gadu, atpakaļ par 3192 bērniem. Tādi ir skaitļi. Kā

skolās progresējušas mācību sekmes, tas grūti nosakāms un

mums jāpieturas pie tā laika lieciniekiem, kas paši visām

šīm lietām līdzdzīvojuši, bet viņu liecības, kā jau redzējām,

nav attaisnojošas, bet apsūdzošas, pie kam daži, kā piem.

māc. Šatcs nāca ar visai iznīcinošu apsūdzību. Mājmācība,

tāpat kā 18. g. s., ir mūsu tautas izglītības noteicēja, t. ir

viss atkarājas no mūsu tā laika bērnu vecākiem, cik viņi

spēja saviem bērniem dot, tik arī bija. Tā tad, ne vācu

kungu vadītās un valdītās skolas tanī laikā

noteica tautas izglītību, bet gan pati tauta.

Cik viņa spēja un mācēja, tik deva saviem bērniem. Tas

mazumiņš, kas mācījās draudzes skolās, nevarēja tautas iz-

glītību visumā pārveidot. Ulmaņa jau 1825. gadā uzstādī-

tais princips, ka skolas jāierīko, lai varētu latviešu tautu

audzināt, jo māja to neprotot veikt, tā tad palicis vēl jo-

14*

1819. 1834 g. 18447.45.

Skolu Skolēnu

skaits

Skolu

skaits

Skolēnu

skaits

Skolu Skolēnu

skait» «kaits

Draudzes skolās
.

Pagasta skolas
. .

Mājmācibā ....

15

83

I

341

1900

39.000

33

14

590

250

62.600

58

57

925

1000

59.408



212

projām neizpildīts. Landrāti Tranzē un Nolkens ari 1844.

gadā pateica, ka pietiek ar mājmācību. Un cik arī to skolu

tanī laikā bija, viņu uzturēšana, ar ļoti maziem izņēmumiem,

gūlās uz mūsu tautas muguras, — kungi skolu vajadzībām

bija pat vēl skopāki kā ģen.-sup. Zontaga laikā. Ka neno-

liedzami nopelni mūsu skolu veidošanā bija dažiem draudžu

mācītājiem, to jau esam konstatējuši. Tiem pašiem ir no-

pelni arī pie mājmācības veicināšanas. Bet mēs jau arī

redzējām, ka garīdznieku kārta šinī ziņā bieži vien nāk

konfliktā ar vareno muižniecību.

Kā redzējām, tad ar pagasta skolu attīstību veicas

visai vāji, kauču gan šīs skolas mēģina dibināt visvienkār-

šākā veidā. Šulrāta Ulmaņa 1844. g. papīros es atradu kādu pa-

gasta skolu projektu, kas redzams sastādīts ap 1840 gadiem 1).

Pagasta skolas.

Pagasta skolu atvēršanai ceļā liek lielus šķēršļus neskatoties

uz to, ka pēc likuma tas nedrīkstētu Dūt. Tautu grib apmierināt

ar nepiemērotām skolām, kurām nevar dot pat skolas nosaukumu.

Lietas nepazinēji taisa pat tādus slēdzienus, ka nacionālajiem (lat-

viešiem un igauņiem. А. V.) nav jēgas par izglītību. Viņi uzrada

vienaldzību pret reliģiju, caur ko uzkrauj sev ļaunu nelabvēlību.

ledziļinoties lietas būtībā nākam pie slēdziena, ka augšminētās

parādības rodas laucinieku trūcīgo apstākļu dēļ; protams, lai sko-

lotāja vietu ieņemtu labs spēks, jānodrošina viņa materiālie ap-

stākli, bet lauciniekam nav naudas, ar ko skolotāju pieklājīgi at-

algot, arī graudā izsniegt atalgojumu skolotājam ir gŗûti. Tādas

pagasta skolu ēkas, kādas līdz šim vajadzēja izveidot, daudziem

pēc viņu vietējiem apstākļiem radīja lielu lielās grūtības. Bieži

izsaka spriedumu, ka skolās laucinieku apmācība tiek stiepta gā-

jumā un tādā veidā atrauj lauku apstrādātājus no nepieciešamiem

darbiem, izpostot paši sevi un visas no viņiem atkarīgās kārtas.

Gribu pavirši pieminēt, ka tādas skolas, kādas bija līdz šim, runā

pretī mūsu nacionālām parašām un dzīves veidam, nabadzīgo

šķiru bērniem uzturēšanās šādās skolās, ir kā uzlikts sods, protams,

') Projekts vācu valodā litografēts, ar virsrakstu „Gemeindeschu-

len," bet bez autora un gada atzīmēm. Vēlāk kāda nezināma roka

(Vērojams, ka Guleke) uzrakstījis ar zīmuli „Klot," laikam ar to apzīmē-

dams projektu par ģen.-sup. Klota darbu. Projekts visai zīmīgs, kā

liecinieks par tā laika vislielāko «mērenību" pie pagasta skolas māju
celšanas. Tikai viņa sastādīšanas laiku nevaram droši konstatēt.
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ka bērnu vecākos pret šādu skolu rodas naids. Katrs priekšlikums
tiktu laipni ievērots, kas augšminētos šķēršļus, lai nu ne pilnīgi,
bet pa daļai izskaustu un mūsu nacionālajos modinātu mīlestību

pret tik ļoti nepieciešamo pagasta skolu. Ja nu mēs iedomājamies

lauku skolotāju tādu, kādu mēs viņu pēc dabas patiesi vēlētos, ar

vajadzīgām iespaidošanas spējām uz pagasta locekļiem, tad viņam

katrā ziņā jābūt čaklam laukstrādniekam un kā ar tuvējiem, tā ari

attāļākiem pagasta locekļiem jābūt visdraudzīgākās attiecībās. Vis-

maz šeit Vidzemē nav sevišķi jāpierāda, ka lauku skolotājā sva-

rīgākais morāliskais uzdevums ir vingrināšanās praktiskā darbā.

Tā tad būtu vēlams, ka katram pagasta skolotājam maksā, nedz

naudā, nedz graudā, bet dod brīvu iespēju izmantot un apstrādāt lie-

lāku zemes gabalu, tāpēc ka paies vēl ilgs laiks, iekams izveidosies

tādi apstākļi, ka bērni arī vasarā varēs apmeklēt skolu. Protams,

skolotājam piešķirtais zemes gabals nedrīkst sastāvēt tikai no pāris

pūra vietām, bet tam jābūt vismaz 12—16 dālderu lielai saimnie-

cībai. Līdzīgu iekārtu skolu uzturēšanai varētu ievest uz kroņa

muižu zemes, ja zināmas muižas zemnieku pagasts rentē skolai

kādas lauku mājas (augšminētā lielumā), maksājot nevis naudā, bet

zināmas dienas nostrādājot savam kungam. Kur tādas saim-

niecības nebūtu, tur tā būtu jāierīko uz kultivēta zemes gabala.
Ja nu muižā ir ap 400—450 vīriešu, tad klaušu kārtībā vidējas

lauku mājas,apstrādāšanai katram no viņiem būs jāziedo 5 dienas

-ar zirgu un 4 dienas bez zirga, tādā ceļā laucinieki nokārtos savas

nodevas skolotājam. Šādu skolas uzturēšanas veidu laucinieki (pēc

viņu pašu izteicieniem) atrod par ļoti niecīgu, samērā ar nodevām

naudā, vai graudā. Varbūt tik ļoti retos gadījumos, lielāku pilsētu

tuvumā, kur pieprasa darba spēkus, laucinieki vēlēsies atalgot sko-

lotāju naudā, vai graudā. Tādā veidā skolotājs varēs sevi mate-

riāli nodrošināt, bez muižas īpašnieka un pagasta smagiem upuriem.

Ja skolotājs ir lauku māju īpašnieks, tad viņam vajaga vismaz

sekošas telpas: kurināmas rijas un kuļamā piedarba, kā arī

pāris kambariem, lai arī tie nebūtu plaši, bet atbilstu saimniecības

vajadzībām un būtu pievienoti kurināmai rijai, tad būtu apkuri-

nāšana un gaisma, ar vārdu sakot viss nepieciešamais tautas skolas

vajadzībām. Tas maksātu ļoti maz, tā ka muižas īpašniekam ne-

kādi upuri nebūtu jānes, tāpat arī pagastam nebūtu nekādi nepa-

nesami izdevumi. Pievestais plāns to tuvāki paskaidros:

a) kurināmā rija ir 4 asis gara З'/г asis plata.

b) klātpiebūvētā skolas istaba 2 asis plata, viņai nevajaga

īpaša jumta, jo kurināmās rijas jumtam jābūt 12 pēdu augstam,

tā ka viņš tādi uz priekšu stiepjas, un kad viņu vēl drusku pie

sijām pastiepj, viņš arī sedz 2 asis plato piebūvi, kura ir krietni

zemāka kā rija. Tādā pat veidā var ari ēkas platums bez jeb-
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kādiem jumta paplašinājumiem būt l'/г arš. garāks par kurināmās

rijas platumu. Tad skolas istaba būs 5 asis gara un 2 asis plata.

c) skolotāja dzīvojamā istaba IV2 asis plata, 4V2 asis gara.

d) auksts pieliekamais kambaris l 1 asis kvadrātā, apakš tā

paša jumta kā b.

c) ku|amais piedarbs, kurš pēc kulšanas lietojams kā lopu
kūts.

f) mazs priekšnams, kurš pie durvju virināšanas neļautu

aukstam gaisam tieši skolas telpā ieplūst.
g) auksts pieliekamais kambaris skolēniem.

n) parasta rijas krāsns 7 pēdas plata 8 pēdas gara, kuras

augšdaļai jābūt no ķieģeļiem un apm. 10 collas augstāk kā pa-

mats, lai varētu vairāk lauku akmeņus iekraut, jo tad tikai divi

krāsns vārstuļi būtu vajadzīgi, piebūvēto kambaru pietiekošai ap-

sildīšanai. Kad krāsns izkurējusies, tad vārstuļus atver, un siltums

no krāsns ieplūst blakus telpās i. caur spraugu, un tad skolotāja

istabā ieplūstu siltums. Tā ka likums noteic bez dūmu apkurinā-

šanu, tād krāsns priekšā jābūt mūrim uz augšu mūrētam ar
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2—2/2 pēdu dziļu iedobumu. Šim mūrim katrā pusē pēc punkta i,

tiek piemūrēts mazs mūris uz augšu, kusš i savieno ar 10 collu

garu rovi (k), kura ar vārstuli aiztaisāma un kuŗa kulšanas laikā

var palikt pilnīgi noslēgta. Tā ari skolas mājas ziņā zemkopis-
skolotājs netiktu atsvešināts no tautiskām .parašām".

v) apzīmē lūku, caur kuru labību liek apkurināmajā rijā. Pēc

kulšanas lūkā var ietaisīt platu logu, lai arī šī telpa būtu gaiša.
Daudzie un lielie logi, kā jaunievedums, varbūt izliekas uzkrītoši,

bet ievērojot viņu derīgumu tie atradis piekrišanu. Ekonomijas

dēļ ieteicams ziemai pagatavot dubultlogus, jo no bērnu izgaro-
jumiem rodas suta, un rūtis pārklājas ar ledu, un pēc, logiem at-

kūstot, ūdens pūdē logu sleņģes un istibas sienas.

Es biju apmierināts ar vienu šādā veidā darinātu pagasta

skolas namu. Šādā skolā es redzēju grīdu klātu ar maisījumu, kas

gatavots no vienas daļas kaļķu un divām daļām rupju smilšu

(grants). Ši masa 2 collu biezumā bij uzbērta uz zemes, — grīdas
ierīkošanai un tik ilgi stampāta, līdz viņa tapusi mitra. Tādas

grīdas esot ļoti sausas un vairāk pasargājot no mitruma, nekā ak-

meņu pamatu grīdas un pēc, nostāstiem, esot arī ļoti siltas, varot

pa tām staigāt pat kailām kājām.

Par pagasta skolām sprieda ari 1844. gada sinode,

kad mācītājs Heršelmans (Oberpāles) nolasīja ziņojumu, kā

viņš gribētu veicināt pagasta skolu izveidošanu. Heršelmans

domā, ka nav labi, ja pagasta skolas pārvērstos par

„sträpes" skolām, kurās sūta tikai tos bērnus, kas mājmā-

cibā neiemācās lasīt v. t. t. Heršelmans projektēja tā:

pagasta skolās sūtīt tikai tos bērnus, kas (apm. 13 gadus

veci) jau labi prot lasīt, lai viņi tur izņemtu pilnīgu kursu

šādā kārtībā: rītos lūgšana, tad bībelstāsti, rakstīšana,

lasīšana; pēcpusdienā — rēķināšana, katķisms; vakaros —

dziedāšanas vingrinājumi. Pagaidām viengadīgs kurss, kas

gan turpmāk būtu pārvēršams divgadīgā. Sinode Hersel-

mana plānam, cik nomanāms no protokola, piekritusi, bet

viņa taču nebija spējīga šādas lietas realizēt.

1845. un 1846. gads Vidzemei bija neražu un ari sa-

viļņojumu laiks. 1845. gadā desmitiem tūkstoši latvieši

pārgāja pareizticībā. Kā zinām, jau 1841. gadā izcēlās

zemnieku nemieri un ar „Bebru dumpja" apspiešanu latviešu

tautā muižnieki gribēja iedzīt paniskas bailes no katras
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pretestības muižnieku varai. Nemiera gars tomēr neizzuda,

bet meklēja citu aktivitātes virzienu. Vācu publicisti un

vēsturnieki gan visu vainu mēģina uzkraut pareizticīgo ga-

rīdzniecībai un viņas aģitātoriem. Bet šādā kārtā izskaidrot

lielo kustību, kas notika 1845. un vēlākos gados, nozīmē

meklēt iemeslus tikai pie „}aunā" kaimiņa, kas lūk atviļ

ļaudis. Kā 1841. g. nemieriem, tā pāriešanai pareizticībā

iemesls lielā mērā jāmeklē zemnieku grūtos saimnieciskos

apstākļos un daudzu muižnieku negādībā, pat nežēlastībā

pret savu darba ļaužu likteni. Nebūs lieki, ja mēs še ci-

tēsim kādu gabaliņu no Straumīšu Indriķa atmiņām „Pareiz-

ticība pie latviešiem". Viņas šā tēlo tā laika apstākļus:
1841. gadā latvieši un igauņi pamēģināja pacelt galvu; bet

tā tika atkal nospiesta. Kas viņus dzina sakustīnāties? Atbilde uz

to vienkārša: viņiem gribējās dzīvot. Vidzemes tizlo sakustināja

bads, un netikvien, kā saka, miesas bads, bet arī dvēseles bads.

To laiku, t. i. ap 1840. gadu, es biju vēl mazs, bet taču

jau tos gados, kad varēju noskatīties, noklausīties un saprast.

Es jau ganīju sava tēva lopus, un gaiši redzēju un ij tagad atceros

visu, kas notika mūsu mājā.

Es redzēju, kā mans tēvs, kas bija spēcīgs miesās un garā,

strādāja kā vērsis, un ēda arī kā vērsis — pelavas. Es zināju un

redzēju, ka "darbiniekiem* bija, bez pretrunas, jāsanāk svētdienas

vakarā ap pulksten 8 muižā uz izrīkošanu pie muižas klaušām.

Tad muižkungs, jeb muižkunga palīgs, vai palīga palīgs deva pa-

vēles, kam, uz kurieni un pie kāda darba jāaiziet; pie tam viņš,

lat gan tāds pats kunga vergs, kā ij visi, tik jau ne vienkāršs, bet

ar vici rokā, alažiņ nosmādēja darbiniekus. Es zināju, kā šis acainais

magnets salauzīja arklus par to, ka lemeši bija īsi, sacirta ecēšas,

tādēļ, ka bija vieglas un mazas; es zināju, ka viņš bez kādas

kļūdas pazina pagasta tiesas vīru, pērminderu, pirmās šķiras saim-

nieku darbiniekus un zirgus, —
tiem viņš gāja garām un neievēroja

kādi viņiem bija darbinieki; viņiem ij darbs tika noteikts tāds,

kas nebija grūts: art, kur vieglāka zeme, jeb blandīties pa muižu,

vadājot no vietas vietā visādus sīkumus. Pavisam cita lieta bija

ar darbiniekiem, kurus izsūtīja uz muižu otrās un trešās šķiras

saimnieki ; tos nabagus vice nekad netaupīja, ij pie darba riku

revidēšanas, ij pie darba. Neko darīt — brauc uz māju pēc jau-

niem rīkiem. Sagatavo jaunus — skatās: uz ecēšām vēl liek

uzkraut velēnas. Pēc darbiem, sestdienā, zirdziņi tikko cilā

kājas, tā ka darbinieki velk viņus uz māju pavadā un noiet ar

tiem ne vairāk par versti stundā, un turklāt ar ilgām atpūtām
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Gadījās, ka brāķēja pašus darbiniekus, sevišķi mazus no auguma;

bet tādu to laiku radās ļoti daudz, varēja pat baidīties, ka visas

malas apdzīvotāji izvirtis, un pavairosies punduri. Tādus pa para-

dumam dzina atpakaļ cūkas ganīt, pats par sevi 'saprotams, kad

tiem papriekšu jau bija krietni sadots pa muguru, lai gan viņi ar

asarām aizbildinājās, ka šos uz darbiem atsūtījuši saimnieki, ka

šie vairs neesot bērni, bet esot jau bijuši mācībā.

Es dzirdēju ari, ka kalpi, taisīdamies uz muižas darbiem

izlūdzās no savām mātēm pa otram kreklam un, to dabūjuši, ar

smaidiem piezīmēja: „Nu, tagad tik dikti nesāpēs, nūja tik ātri

neizņems cauri!" Es redzēju, ka kalpi raudāja, aiziedamisvētdienās

uz braukušiem izpildīt dienas un nakts darbus, bez maizes, ar

kartupeļiem vien.

Es redzēju, kā tumšos rudens un ziemas vakaros, dzestrā

slapdraņķī un sniega puteni, sieviņas brida uz muižu kult, ar spriguli
uz pleca. Atnāk viņas muižas rijās, nepagūst ne atpūsties, pārtīt

bērnu, sagremot kumosiņu sapelējušas, maizes vai iekost izsalušu

kartupeļi, — .stājies pie darba! septiņi vienu negaida." lesākas

kulšana un velkas visu nakti. Tu nedrīksti izstāties no rindas !

Bērns raud, bet māte staigā karstos sviedros ar spriguli

rokās pa kunga klājienu, it kā nedzirdēdama sava bērna brēkšanu.

Ak, viņa dzird gan, bet var tik klusu šņukstēt, un rit karstas

asaras! Ak, cik sirdij grūta šī savaldāmā šņukstēšana! Jums lai-'

kam nav gadījies tā raudāt, kā neviens nedzirdētu ? Nē ! tad jūs

nekad neesat raudājuši īstām asarām un nezināt, cik derīgas ir

asaras un kāds viņām ir svētīgs spēks. Šīs slepenās asaras cilvēku

izglābj un izsargā no izsamišanas un ved viņu pie grēku no-

žēlošanas.
.
.

Es redzēju, ka gandrīz visu vasaru visi, izņemot tik kādu

nespēcīgu vecenīti, nodzīvoja muižā, uz kunga laukiem. Tur tika

apstrādāti tīrumi, savākts siens, celtas jaunas ēkas, nolīsti meži,

dedzināti līdumi, tīrīti un līdzināti jauni, paplašināti veci tīrumi un

pļavas. Darbiem nebija ne iesākuma, ne gala ; viņi gāja kā rats,

bez apstāšanās. Mājās, priekš sevis, zemnieki varēja strādāt tik

īsās muižas darbu pastarpās un, ja spēja, pa naktīm. Saprotams,
ka zemnieku lauki nevarēja tikt apstrādāti īstenā laikā un kā pie-
nākas. Bieži zemnieku mājas palika tukšas, un tad viņu laukus

apstrādāja muižnieks priekš sevis, bet, zināms, ne saviem līdzek-

ļiem; viņš izdalīja šo piedevu darbu starp saimniekiem, kādi vēl

turējās, bet visi augļi un ienākumi no tiem laukiem satecēja

muižnieku klētīs.

Sienu bieži pļāva pavasarī. Kā vātis miesā, sadzīdamas

pamazām mazinājās un saraujas, tīri tāpat ij zemnieku tīrumi no

malām sarāvās un aizauga ar žāli, bet pļavas aizņēma krūmi. Viņu
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nabadzīgās būdiņas šķiebās, izgorijās no pakšiem, gāzās arvien

vairāk no sāniem, kļāvās viena pie otras savām plikām ribām,

iekam beigās sabruka čupā. Visa mājas aina liecināja, kā, iekam

saimnieks ar visu savu vīriešu un sieviešu darba spēku atkalpoja

kurfga klaušas, visa viņa saimniecība stūrgalvīgi gāja uz postu un

nebūt neklausīja savai uzraudzei — nespēcīgai vecenītei. Gadījās —

pārnāk saimnieks mājā uz pālis dienām un noskumis skatās : siens

nepļauts, rudzi birst, vasarāja metas dzeltena, rija stāv bez jumta,

istabas grīda un pamats izrakņāti no cūkām, izlauzīti un izgrauzti

no govīm, aitām un kazām, krāsni ieņēmusi cūka ar sivēniem;

Kad darbinieks vai kārtniece pārnāca mājā no muižas klau-

šām, mēs — bērni šāvāmies viņiem pretī, paķērām kuli, raisījām

to vaļā, izgrābstījām druskas, attaisījām cibu un tur gandrīz katru

reizi atradām parasto maizes garozu (laikam pateicības zīmi, ka

gājējs ar pavalgu mierā) un dažreiz ij kaņepu druskas. Un darbi-

nieks vai kārtniece, ar piekusuša cilvēka smaidiem, mūs visus

apdāvināja savām atliekām, samērā ar mūsu vecumu,
— vecākajam

deva lielāku, jaunajam mazāku maizes gabaliņu. Un ar kādu iz-

salkumu mēs apēdām šīs maizes druskas ! Tie no mums, kas bija

vecāki, slapstījās pa kaktiem no jaunākiem, iepriekš zinādami, ka

pēdējie papriekšu pabeigs savas porcijas un tad sāks lūgties un

atņemt vecākiem. Mēs izskatījāmies tīri kā izsalkuši kaķēni.

Kartupeļus nebija brīv ne zupai nomizot, ne izceptus no-

aupīt ; izceptus vajadzēja viegli paviļāt plaukstās, nopūst pelnus

un smiltis un tad ēst ar visu mizu. Bet taču nevar sacīt, ka Vi-

dzemē nebūtu maizes. Muižās maizes bija diezgan, tik no muiž-

nieku žēlīgās sirds gandrīz visa maize tika patērēta ne ēšanai, bet

dzeršanai. —
Mums zemniekiem nebij maizes, bet ar degvīnu, ja

gribi, .garu lej".

Degvīns pa to laiku Vidzemē maksāja: muižās, kas ņēma

veselu mucu — 5 кар. stops, kas pusmucu vai ceturtdaļu mucas

— ?l/2 кар., bet krogos — 15 кар. Aprēķiniet paši, mīļie lasītāji,

cik stopu degvīna var iztecināt no poda miltu, un tad dodiet paši

sev atbildi uz jautājienu: vai četrdesmitos gados bija jeb vai

varēja būt bads šai malā, kura izslavēta par paradīzil).

Degvīns tika tecināts tāpat, kā agrāk : maizes tika patērēts

ari tikpat daudz; tikpat daudz tika nobaŗots ar brāgu lopu, cūku>

degvīns tika pārdots par to pašu cenu; tikpat daudz viņa tika

aizšķūtēts uz Rīgu ; bet bija bads ! Pods maizes miltu to laiku

maksāja gandrīz rubuli. Vai tad no mārciņas rudzu miltu var

iztecināt stopu 65 grād. stipra degvīna ?

>) Mājiens uz pazīstamo veco parunu: .Vidzeme — muiž-

niekiem paradīze, tirgoņiem — zelta avots, zemniekiem elle.
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saimniekam saplaka dūša, skatoties uz tādu nekārtību. Ko lai

dara? Kas jau pazaudējis dūšu, tas atmetis uz visu ar roku un

teiks: .Parauj piķis! lai iet, kā gājis! iešu ij es ieturēt dūšu —

uz krogu!

Degvīna atšķūtēšana uz Rīgu gandrīz vienmēr iekrita (nezinu

kādēļ) zemnieku sējas, siena, vai labības pļaujas laikā, bet vis-

biežāk pavasarī, ap Lieldienām, plūdu laikā, kad bija pats lielais

maizes trūkums, kad zirdziņi izskatījās kā biedēkļi. Uz visu to

nelūkojās ne paši muižnieki, ne viņu muižkungi, ne arendatori.

Kas viņiem par bēdu, ka zemniekam nav maizes, un viņu zirgiem

ausis gorizontālas, ka aitām ? Viņi rūpējās par vispārības labumu,

pieskapēja rīdziniekiem treknu un lētu gaļu un lētu degvīnu. Vi-

siem zināms, ka Rīgas tirgošanai nav ne gala, ne malas. Katru

gadu tai pienāk ap 2000 kuģu ; ap 1000 strūgu, fplostu un laivu

bez skaita. Te ļaužu milzums. Saprotams, visi tīkoja pēc mūsu

lētās preces — degvīna. Tāpēc visi muižnieki steidzās uz Rīgu,

pārtraukdami cits citam ceļu. Vidzemes, Kurzemes un Igauņzemes
muižniecība laidās karietēs ; viņiem pakaļ dzinās treknu vēršu

pulki, aiz vēršiem
— nobarotas cūkas, aiz cūkām

—
vezumi ar

barību, pakaišiem, slotām priekš cienīgu kungu zirgiem un vēr-

šiem, bet visiem no pakaļas, pa visiem ceļiem, kūlās latvietis,

leitis, kurzemnieks, igaunis — arī turp, kur visi citi, ar savu ādas

zirgeli, bet ar lielu, sarkanu mucu čīkstošos vāģelos, maisīdams

dubļus un mālu, sniegu un smiltis; pinkainais zirģelis strādā ar

visu savu būti: kājām, krūtīm, loka galvu gan uz vienn pusi, gan

uz otru, bada zemi ar purnu, ķeparājas, lien kā skudra muižnieka

degvīna mucas priekšā, un, liekas, nopūlējās domām par kādu

ļoti interesantu lietu. Vai tas skaita soļus, vai rāda savu biklumu

un spēku un izzobo savu saimnieku : „Так es esmu mazliet stip-

rāks par tevi." Bet, rāpdamies kalnā, vienmēr apstājas, skatās

apkārt ļoti jautājoši. Zinādams, ka grūtos brīžos saimnieks alažin

steidzas viņam palīgā, tas laikam ij še noskatās un domā pie

sevis: kur tad saimnieks ? Skādēļ viņš nenāk palīdzēt ? Saimnieks

klāt, attaisa pīpi, iebāž to ūzās un jūdzas priekšā. Tas sakampj

koka streņģi, un nu strādā dūšīgi abi ar zirgeli. ar miesu un

dvēseli ; liekas, ij kalns tā kā būtu drusku pastumts uz priekšu ;

zirgelis tā izstiepies, kā ilksēs trūkst rūmes, raug' pakaļkājas jau

zem priekšass, nabadziņš nometas ij ceļos ; bet — muca, ietielē-

jusies, neiet un neiet uz augšu, reizēm pat mēģina lidot atpakaļ

uz leju. Tad visi vezumnieki ķercs pie vienas mucas cits kāpj

aiz streņģes, cits aiz dzenaukšas, cits aiz ass gala, viens, оrs

stumj no pakaļas ij rokām, ij ar galvu ; dažs, pieķēries pie dub-

ļainiem riteņu spieķiem, dūšīgi griež riteni uz priekšu ; domātu:

visa zemes lode pagriezīsies uz otra pusi, vai pavisam apgāzlsies i
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— Algodami sevi par tādiem pūliņiem, pusizsalkušie vezumnieki

izurba mucās caurumiņus, izlaida degvīnu, to pārdeva un paši

piedzērās lidz nāvei. Pēc tam muca tika papildināta ar ūdeni; ja

pie nodošanas, šī zādzība tika pieķerta, tad nepalika bez atmaksas

pēc bargas taisnības likumiem. Bet maz palīdzēja ij strāpes: tik

vien jau bij tā prieka, kā degvīns. Tas bija labs taī ziņā, ka pēc

viņa nevajadzēja tāļi iet; viņš pats uzmeklēja un gūstīja latvieti uz

visām ceļa jūtīm un, tā sacīt, pats mācās viņam virsū un pie tam

ne viens, bet ar visiem saviem krāmiem, ar visiem saviem nešķira-

miem ceļa biedriem: slinkumu, zādzību un netiklību.

Ja, lētā prece, tu daudzus no maniem brāļiem ievedi galējā

postā! Kāds nelabais, no kurienes, kādiem tumsības ceļiem tevi

ienesa mūsu nabadzīgā, bezmaizes malā? Ak, lētā prece, tu mums

biji pārāk dārga ! Tu izsūci visu labumu no graudiem, pamezdama

mums tikai sēnalas un pelavas. To pašu tu darīji ari pie ļaudīm.

Ņem nu galu ij tu ! Tavs kaps lai apaug ar dadžiem un nātrām,

un lai tevi apraud tie, kam tu biji derīga un rausi mantu. Lai tie

ceļ, ja grib, tev pieminekļus no mucām, trūbām, kubliem un

katliem, kas tagad brūk un pūst bez brūķa slēgtos brankūšos!

Mēs priecājamies par tavu galu ; mazākais, tu jau nu nevari mums

darīt ne desmitās daļas no agrākā ļaunuma.

Apdomājiet nu, kādu prātu un sirdi latvietis 'varēja turēt

pret muižniecību, kura atstāja viņu bez maizes un dzirdināja ar

degvīnu. Es atceros, kā mans tēvs raudāja arvien biežāk un

biežāk. Viņš sēdēja domīgs un drūms ; bieži ņurdēja pats par

sevi: vairs nevar dzīvot! ko nu darit ? Nekā neizgudrosi ITu

strādā dienu un nakti, ziemu un vasaru; bet pavaicā : Kādēļ?

Sliktu pelavu dēļ, kā pazudušais dēls 1 Cita lieta, ja Dievs būtu

piemeklējis ar neauglīgiem gadiem, krusu, lieku slapjumu vai

sausumu; bet to nevar teikt, grēks pat iedomāties. Un tomē
r

jāmirst badu. Tu dzīvo sliktāk par lopu! Tu žāvējies rijās, kā

šķiņķis ; tevi sit, kā suni bez tiesas un taisnības, un vēl piezobo :

„Ej, sūdzi." Zināma lieta !paprovē — vēl dabūsi. . . Nu, lien

vai dzīvs kapā ! . . .

Lūk ka tēlo latviešu zemnieku dzīvi ta laika aculie-

cinieks. Tā ir drūma aina!

Pāreja pareizticībā iesākās Rīgā 1845. gadā un viņu

vadīja Davids Balodis. Sākums meklējams Rīgas brāļu

draudzē, kas te bija nodibinājusies ar draudzes diakonu

Neimani priekšgalā. Tā ka brāļi ar Neimani nebija ap-

mierināti, viņi griezās pie Jāņa baznīcas mācītāja Treija,

lai tas vadītu šo jauno brāļu draudzi. Bet arī ar Treiju
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drīz izcēlies konflikts, jo tas neatļāvis brāļu draudzei rīkoties

citādi, kā viņš — Treijs nosacījis. Treijs pat slēdzis vienu

no saiešanas namiem. Tad D. Balodis griezies ar lūgumu

pie pareizticīgo bīskapa, lai tas viņus ņemot savā aizsar-

dzībā. Tas arī noticis. Tā notikusi sakaru uzsākšana ar

pareizticīgo bīskapu. D. Balodis un viņa brāļu draudze

vēlāk pārgājusi pareizticībā, un Balodis iecelts par diakonu.

Par pirmo pareizticīgo mācītāju latviešiem iecēla Vec-Pie-

balgas grafa Šeremetjeva muižas pārvaldnieku Jēkabu

Michailovu, kas prata latviešu un vācu valodu 1

). Šinī laikā

notika ģeneralgub. Palēna apmaiņa pret Golovinu, kas Rīgā

ieradās 1845. g. maijā. Līdz ar to kustība ticības pārmaiņā
sāka straujāki ritēt, jo Golovins šinī ziņā vairs neuzstājās

pret ticības „revolucionāriem" tā, kā Pālens. Vācu muiž-

niecība un garīdzniecība bažīgi sakustējās. Un bija iemesls:

ģen.-gub. nostājās ne tikai pareizticības aizstāvja vietā, bet

arī vainoja muižniecību zemnieku apspiešanā. Golovins

1846. g. ziņoja ķeizaram
2
), ka valdība nav pabalstījusi pār-

iešanu pareizticībā, bet nav arī ticības maiņai likusi šķēr-

šļus. Pareizticības izplatīšanai pamats meklējams zemnieku

nodomā atkratīties no muižnieku jūga. Te novērojamas

divas pretešķības: 1) muižnieki, kurus ar zemniekiem saista

vienīgi ticība, cenšas visiem spēkiem šo saiti uzturēt. 2)

Zemnieki, kas no seniem laikiem nīst vāciešus kā verdzi-

nātājus, grib arī reliģijas saites saraut. Tā ka visi zemes

pārvaldes orgāni atrodas muižnieku rokās, tad zemniekiem

gandrīz neiespējami atrast taisnību sūdzību ceļā (преграж-

денъ всяшй путь къ жалобамъ). Tāļāk Baltijas muižniecība,

kas bez ierobežojumiem bauda visas tiesības Krievijas

armijā un civilā dienestā, grib Baltijas guberņām paturēt

pilnīgi vācisku nokrāsu. Pāriešana pareizticībā šo vācismu

apdraud. Golovins nobeidz savu ziņojumu, starp citu, ar

') Г. Паситъ — Изъ исторж правослагяя въ Прибалтжскомъ

кра-Ь 37. lpp. Turpat aprakstīta arī ģen.-gub. Pālena darbība cīņā pret

pareizticību.

2) Citējam pēc G. Pasiša apcerējuma. (45—46 lpp.)
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šādu aizrādījumu : „Засимъ, удерживаясь съ своими заклю-

чешями, я предоставляю лицамъ, опытнвйшимъ меня въ

наукт» государственнаго правлешя, решить, что полезнее

видахъ государственныхъ и политическихъ, — предоставитьли

въ Балтшскомъ Kpai свободу латышамъ и эстамъ переходить

въ лоно православной церкви и чрезъ то соединить съ

русскимъ элементомъ, или же, по причинамъ вышеприведен-

нымъ, затрудняя переходъэтотъ, удержать въ протестанскомъ

исповт>данш, а черезъ религию и подъ господствомъ чужезем-

наго элемента
44

.

Redzams, Golovins gan simpatizē latviešu pāriešanai pa-

reizticībā, bet neuzdrošinās to ķeizaram atklāti ieteikt. Tomēr

Golovina laikā pareizticīgā garīdzniecība jutās droša un strādāja
brīvi. Balodis apbraukāja Vidzemi un enerģiski aģitēja par

pareizticību. Tā ka apstākļi šādai aģitācijai bija labvē-

līgi, tad viņa panākumi bijuši spīdoši: 8 mēnešu laikā

Ļaudonas apvidū vien Balodis, kas jau pa tam iecelts mā-

cītāja amatā, uzņēmis pareizticībā 6000 personas. Nav

šaubu, ka šāda strauja krustība ļoti uztrauca kā muiž-

niekus, tā garīdzniekus, un sākās no vienas puses pretaģitā-

cija un draudi pret tiem zemniekiem, kas aizgājuši no lu-

terticības, bet no otras puses, īpaši tāļredzīgākie ļaudis
ieteica uzlabot zemnieku stāvokli. Generālkonsistorijas

vice-priekšsēdētājs, bīskaps fon Pauflers vainoja arī luterāņu

garīdzniecību par visu notikušo1). Tā 1845.—1846. gadu

notikumi saviļņoja Vidzemes valdošo kārtu ļaudis ne vienīgi

represiju, bet ari reformu virzienā. Mācītāji, īpaši tie, kas

atzina skolu nozīmi,, kopā ar skolas virsvaldes šulrātu, atjau-

noja prasību vairāk rūpēties par zemnieku pareizu audzi-

nāšanu.

No otras puses muižniecība strādāja galvas pilsētā.
Golovins še nevaldīja ilgi. Viņu 1. janvārī 1848. gadā ap-

mainīja firsts Suvorovs, kas vismaz ticību karā bija piekā-

pīgāks par Golovinu, un Suvorovam atnākot vācieši teikuši:

„Die Russische Geistlichkeit hat von dem Fürsten Suworoff

>) Skat. 1847. g. sinodes protokolu.
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auf die Nase bekommen." Drīz vien atstāja savu vietu arī

pareizticīgo bīskaps Filarets. Tomēr Baltijā jau bija 53 pa-

reizticīgo draudzes.

Tik daudz šinī vietā par pareizticības ieviešanos mūsu

tautā. Juris Samarins saka, ka Krievijas valdība šinī laikā

palaidusi garām lielu izdevību saistīt latviešus un igauņus

ar krievu tautu. Samarina domām ievērojams pamats, bet

krievu valdības vīri reti kur bijuši tuvredzīgāki un nespēcī-

gāki, kā 18. un 19. g. s. attiecībās pret Baltijas vāciešiem.

1847. gadā 26. augustā sanāca ārkārtējais landtāgs, lai

izspriestu jautājumu par zemnieku likumu reformām, saskaņā

ar 1846. gadā, tā sauktā, „Baltijas komitejā" izstrādātiem

principiem. Zemnieku stāvokļa -uzlabošanas piekritēji ar

Hamilkaru fon Felkerzamu priekšgalā jau Pēterpilī bija izcī-

nījuši sīvas cīņas pret reakcionāro Vidzemes muižnieku daļu,

kas sīvi pretojās Felkerzama reformu projektiem 1). Land-

tāgam sanākot Felkerzama pozīcijas vēl bijušas apdraudētas,
bet atklāšanas runā landmāršals Lielinfelds nosvēries uz Fel-

kerzama pusi, kas ļoti veicinājis pēdējā uzvaru
2). Felker-

zams ar lielu sparu aizstāvējis savu projektu un panācis

landtāgā savu. Tā radās pamats 1849. gada likumam.

Vidzemes skolu virsvalde ar darbīgo šulrātu Ulmani,

redzams, saprata, ka nupat pieminētie notikumi un zem-

nieku nemiera kustība ir muižnieku rīcības sekas un, ja tā

turpināsies ari joprojām, tad latviešu atsvešināšanās no

vāciešiem var pieņemt katastrofiskus apmērus. Te vajadzēja

rīkoties ar apdomu un lietderību un par visām lietām rū-

pēties par skolu izveidošanu un noregulēšanu. To ievērojot

skolu virsvalde šinī laikā nepalika bezdarbīga. Šulrāts

Ulmanis šinī gadījumā gribēja apvienot vienā likumā

kā visus līdz šim izdotos likumus un noteikumus par taut-

skolām, tā arī dot likumīgu spēku tiem virsvaldes rīkojumiem,
kas izdoti 1845. gadā divu instrukciju veidā. Bez tam va-

>) Plašāki par Felkerzama projekta sagatavošanu v. t. t. skat. A.

Todien Agrargesetzgebung 11. В. 130. un turpmākās lpp.
2) Landtags- Rezess von 1847. S. 2. — Lilienfelda runa v. t. t.

Lilenfelds agrāk turējies kopā ar konservatīvo muižnieku spārnu.
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jadzēja Cimzes semināram, ko tagad jau sauca par ķesteru

skolu, rast likumīgu eksistenci. Ar to nolūku Ulmanis izstrā-

dāja, un skolu virsvalde pieņēma „Verordnung über das

Schulwesen des Landvolks." Šo projektu virsvalde 22. feb-

ruāri 1847. gadā iesūtīja „An Eine Allerhöchst verordnete

Commission zur Verbesserung der bäuerlichen Verhältnisse

in Livland"1).

Projektam 37 §§, un viņš sadalīts trijās nodaļās :ī.

Zemnieku skolu, organizēšana, Ü. Skolu pārvaldes organizā-

cija un 111. Skolu ierīkošanas un uzturēšanas līdzekļi. Šo

projektu, minētai komisijai iesniedzot, parakstījuši: landrāti

Bruiningks un Rennenkampfs, ģen.-sup. Klots un šulrāts

Ulmanis, bet, zīmīgi, trūkst landrātu Boka un Tranzē pa-

rakstu, kas, kā zināms, abi bija naidīgi skolu labākai iz-

veidošanai.

Šis virsvaldes projekts, līdz ar visu zemnieku likuma

projektu, nāca landtāga apspriešanā, gan ne 1847. gadā,

kad viss likums vēl atradās, tā sacīt, ciņu arēnā, bet 1848.

gadā, kad nākošam likumam jau deva pantu redakciju.

Landtāgs skolu noteikumus principā pieņēma, jo jauna taču

šeit bija visai maz. Landtāgs tomēr grozīja un pārveidoja

dažus pantus: par skolotāju atsvabināšanu no zaldātiem,

pagasta skolu apgādāšanu ar 7 dālderu lielu zemes gabalu

(noraidīja), noteica, ka nevienu ķirspēli nevar spiest turēt

vairāk kā vienu draudzes skolu, var būt arī vairāk, bet kur

apstākļi to prasa, var arī divas drau-izes apvienoti uzturēt vienu

draudzes skolu. Projekta 27. pants noteica skolu kašu di-

bināšanu pagastos, un 37. pants tādu pat kašu dibināšanu

pie skolu virsvaldes, pie kam — pagastu skolu kases ap-

gādātu trūcīgiem bērniem grāmatas un citus mācības līdzekļus

v. t. t., bet virsvaldes kasei bija paredzēta plašāka darbība

ar plašākām, nodokļu veidā iegūtām, summām (skolas grā-

mātu izdošana, mācības līdzekļu gatavošana, pat pabalsti
skolu celšanai). Landtāgs šos abus pantus noraidīja, atstājot

turpmākam landtāgam spriest par 27. pantā izteikto nodomu.

») Bauerschulsachen Akta 1847. № 309.
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Dažus pantus pārgrozīja landtāgs, citus valsts padome, tomēr

1849. gada likumā mēs redzam, ka Ulmaņa projekta

galvenā daļa, tikai bieži citādā redakcijā, dabūjusi ķeizara

apstiprinājumu, un līdz arto, kā 1840. g. patente, tā ķestersko-

la dabūja pilnīgi likumīgu sankciju. Latviskā 1849. gada li-

kuma tulkojumā nav pat ķesteru skola, bet „skolmeisteru

skola," lai gan, kā zināms, skolu virsvalde šo faktisko

skolotāju semināru rūpīgi ieslēpa vārdā „ķesteru skola"

un vācu valodā arī 1849. g. likumā stāv Küsterschule 1),

jo 1840. gada piedzīvojumi ar „seminära" slēgšanu vēl

bija svaigā atmiņā. 1849. likuma §§ 645—657 latviskā

tulkojumā izteikti šādā valodā un redakcijā:

Par şkohlas-buhşchanu.

§ 645.

Semneeku-walsts-şkohlas eetaişiht un usturreht pehz wişs-

augstaki apstiprinateem Widsemmes semneeku-likkumeem no

1819 §. 516, ihpaşchi 13tâ weetâ nepeekriht zittam ne kam ka

paşchahm semneeku-walstim. Tahda şkohlu eetaişischana un us-

turreschana us preekschu jo wairak peederr semneeku walstim

tapehz, ka zaur klanşişchanas-semmes teeşigu apsihmeschanu

semneekn-walstis irr pawissam nodallitas un ar şawu siņņu

eetaişitas.
§ 646.

Kà ar teem walsts-lohzekļeem buhs buht, kas pee pareisi-

tizzigas Kreewu-basnizas turrahs, kur tahda irr, - un kas

wiņņeem tikpatt kà Luttera-draudses lohzekļeem ja°darra un

ja°dohd us walsts-şkohlu labbumu, — par to wişs-augstaka

pawehleşchana no 14ta Dezembera 1846tâ gaddâ noşpreesch.
Tur tà irr nosazzihts: ka semneekeem pee şawas tizzibas drau-

dses-şkohlahm, kà katrs woi pee weenas woi pee otras peederr,

şawa daļļa jau pirmak ja°dohd woi naudā woi arridsan eeksch

zittahm dohschanahm.

§ 647.

Tà kà lihds şchim Luttera-draudsu walsts-skohlas irr

eetaişitas, — tà wiņņas ar basnizas-draudsu buhşchanu weenâ

siņņâ eet. Tapehz wiņņas arri no Luttera-draudses lohzekļeem
irr usturramas un paleek padohtas appakşch basnizas-draudsu

waldineekeem. Tà wiņņas arri us preekschu turramas. Wiņ-

ņahm paleek şawa waldişchana un şawa manta, kas wiņņahm

') Krievu tekstā „иерковнослужительная школа."

15



lihds şchim eekohpta, ihpaschi tee skohlas-nammi un ta semme.

kas behrnu skohlmeistereem par usturru dohta. Behrnu-mahzi-

schana pa mahjahm Luttera-draudses arri us preekşchu tà kà

lihds schim draudsu-mahzitaju un Luttera-tizzigu basnizas-teesu

usraudsischanai irr padohta.

§ 648.

Draudsu skohlas arri no basnizas-draudses pusses irr

kohpjamas, un paleek zaur to, ka Luttera-tizzigahm draudsehm

peederr, appaksch tahs Paschas pahrraudsişchanas, kà lihds schim.

Pareisi-tizzigas Kreewu-basnizas skohlas irr padohtas appaksch

Kreewu-tizzibas mahzitajeem un appaksch Kreewu-basnizas

Şinoda-waldişchanas tà kà Kreewu-walsts-likkumi noşakka.

(Şwod XlVtâ grahmatâ §. 99, 101. 102 un 104.)

§ 649.

Kà Luttera-tizzibas draudses-şkohlas lihds şchim eetaişitas,

tà arri us preekşchu ta eetaişişchana wiņņam paleck, un tahs kà

şawu ihpaschi peederrigu mantu şewim eekrahjuşchas, to wiņņas

paturrehs.

§ 650.

Tahm lihds şchim eetaişitahm walsts- un draudses-şkohlahm

pee Luttera-draudsehm par usraudsişchanu un labbaku eekohp-

şchanu un arri kur waijaga us jaunu skohlu eezelşchanu şawada

teeşa irr eezelta, prohti: Augstāka semmes-şkohlu teeşa. Pee

schahs teeşas peederr tee 4 basnizas-wirs-pehrminderu leelkungi,

Widsemmes general-şuperdents, un weens şkohlu-sinnatneeks,
ko Widsemmes leelknngu beedriba israuga un tur klaht peeleek.

§ 651.

Semmes-şkohlu augstākai teeşai ihpaschi peekriht tahs

waijadsigas isteikşchanas doht, kà şkohlahm buhs eetaişitahm

buht, kà wiņņas pahrraugamas un kà winņas labbak eekohp-

jamas; — kà behrnu-şkohlmeisteri papreekşch pahrklauşami un

prohwejami, kà w'iņņi eezeļļami un zik algas wiņņeem par

gaddu nahkahs. — Şchi teeşa arri noleek, kà şkohlas-waldişcha-
nahm ja°darra, kahdas şkohlas-grahmatas şkohlahm gahdajamas

(to wiņņa darra lihds ar Widsemmes augstākas Luttera basnizas-

teeşas siņņu). Kad kahdas şuhdsibas no şkohlahm zeļļahs, jeb

kad no skohlu pusses kahds padohms teek praşşihts, tad schi

augstāka skohlu-teesa to isschķirr; un ja kahda mekleschana buhtu

pee Landaga un pee leelkunga konwenta pehz jaunahm skohlas-

eetaişişchanahm v. t. j. p., tad schi teesa, kur waijadsihgs leekahs,
to darra no şawas pusses.

§ 652.

Katrā kreise jeb diwju bruģģu-teeşu aprinķî weena

226
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semmes-kreiş-şkohlu-teeşa irr eezelta appakşch augstākas semmes-

şkohlu-teeşas. Schai teeşai par preekşchşehdetaju irr basnizas-

wirs-pehrmindera leelkungs; tee zitti lohzekļi irr diwi no Wid-

semmes leelkungeem israudsiti un diwi no augstas basnizas

teeşas israudsiti pahrluhkotaji. Tas darbs şchai teeşai ihpaşchi

irr, Luttera-draudses skohlas pahrraudsiht. — Wiņņa, kur

wainu atrohd, warr strahpi uslikt lihds 25 rubļ. ş. n. Kad

wiņņa ko pehz likkumeem şpreesch, jeb kad wiņņa pehz augstākas

teeşas şpreeduma pawehleşchanas islaisch un tahs neteek isdar-

ritas nepaklauşibas dehļ, tad wiņņa bruģģu-teeşu peeņemm par

palihgu.

§ 653.

Katrā basnizas draudsê Wehl şewişchķi irr draudses--

skohlu Waldischana. Pee tahs peederr par preekşchşehdetaju
weens no draudses us tam isredsehts basnizas-pehrmindera-

kungs, draudses mahzitajs, draudses-skohlas-skohlmeisters un

weens draudses°skohlu°-wezzakais, ko wissi basnizas-pehrminderi

un skohlu wezzaki eezeļļ. Şchai şkohlu-waldişchanai ihpaşchi tas

darbs irr wehlehts, şawâ draudsê Luttera-tizzibas skohlas pahr-

raudsiht un wiņņu labbumu kohpt. Schi draudses-şkohlu wal--

dişchana stahw appakşch semmes-kreiş-şkohlu-teeşas un isdarra

ko şchi un semmes-şkohlu-augstaka teeşa usdohd. Kad draudses--

şkohlu-waldişchanai neklausa, tad wiņņa par palihgu peeņemm

walsts-teeşas, un ja waijadsetu arri draudses-teesu

§ 654.

Palihgi pee usraudsischanas, par to kà behrni pa mahjahm

un eekşch walsts-şkohlahm Ļuttera draudses teek mahziti, basnizas-

pehrmindera leelkungeem un mahzitajeem irr schee: draudses

skohlmeisters, basnizas pehrminderi, un kad ar scheem nepeeteek,

skohlas wezzaki, ko draudses-şkohlas-waldişchana israugahs no

walsts-teeşas-wihreem.

§ 655.

Augsti waldidams ķeiseris zaur ukasu no I3ta Septembera
1838. g. Widsemmes leelkungu-beedribai tahdu teesu un waļļu

dewis, ka wiņņai pee Luttera-draudsu basnizu un skohlu waldi-

şchanas un kohpschanas arri şawa daļļa un sinnaschana: — tad

nu leelkungu-beedriba, atsihdama, ka skohlmeisteru-skohla Luttera-

draudsehm pawişşam waijadsiga, eetaisa tahdu skohlu, kur jauni

ļaudis ihpaschi us şkohlmeistera-ammatu irr mahzami, tà ka

arri par ehrģelneekeem un Par behrnu-skohlmeistereem eeksch,

draudses-skohlahm warr derreht.

§ 656.

Widsemmes leelkungu beedriba warr patti spreest un

15*
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noteikt par to, ko tviņņa woi weenreis ween, woi arri pa gaddu-

gaddeem dohd us şkohlu eetaişişchanu un apkohpşchanu. Wiņņa

siņņas-grahmatas warr praşşiht par skohlmeisteru-skohlu un par

wişşu semneeku şkohlas-buhşchanu wişşâs Luttera draudsês.

§ 657.

Semmes skohlu augstākai teesai ihpaschi irr uswehlehts

lihds ar augstas basnizas teesas siņņu to skohlmeisteru-skohlu

eetaişiht, waldiht un pahrraudsiht, wiņņa tohs skohlmeisterus pee

tahs skohlas eezeļļ un ja waijaga arri atlaisch.

Tādi ir 1849. g. likuma noteikumi par skolām. Mēs

viņus še nodrukājam pēc tā laika oficiālā izdevuma. Kā

redzam, Vidzemes laukskolu virsvalde (Ober-Land-Schul-

Behörde) še top saukta par «Augstāko zemes skolu tiesu",

šulrāts resp, skolu padomnieks par „skolu zinātnieku," muiž-

nieku landtāgs par «lielkungu biedrību", konsistorija par

„Augsto baznīcas tiesu", pagasta skolas par „valsts skolām"

v. t. t. Pie šī skolu likuma izdošanas lielākie nopelni

pieder K. Ulmanim, tāpat kā pie 1819. g. likuma —

ģen.sup. Zontāgam. K. Ulmanis arī par tiem visai priecā-

jies, jo tagad skolu virsvaldes darbībai bija likumīga

baze.

Skolas virsvalde 30. oktobrī 1848. g., — šoreiz ar

visu locekļu parakstiem, — iesniedza muižniecībai1

)! pla-
šāku ziņojumu par vispārējo skolu stāvokli. Ziņojuma
autors ir šulrāts Ulmanis. Vispirms virsvalde aizrāda uz

1846—1847 gada traucējumiem skolu darbībā, jo „bada

gadu" dēļ bērnus skolā nesūtījuši un skolas ar virsvaldes

piekrišanu vietām pavisam slēgtas.. Vispāri neražas un

„ticibas juku" (religiösen Wirren) dēļ arī skolu dzīve neri-

tējusi normālā gaitā. Arī tagad zemnieki trūkumu vēl

stipri ciešot, un reliģiskais sajukums neesot vis pilnīgi iz-

beidzies. Skolu virsvalde pieliekot nepārtrauktas pūles, lai

skolu darbību saskaņotu ar noteikumiem. Bet virsvalde

') Adresēts .An Eine Hochwohlgeborene Livländische Ritterschaft."

Tā tad ziņojums domāts landtāgam.
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taču neesot likumu devēja
1
), bet gan tikai ierosinātāja,

kārtotāja, vadītāja un vienotāja. Virsvalde atzinusi, ka

mūsu apstākļos nav iespējams, un tas nav arī derīgi, visās

vietās un lietās ieturēt vienādus principus un prasības. Vajaga

gan censties pēc viena mērķa, iziet no viena noteikta vie-

dokļa (Basis), ieturēt visur kārtību un paklausību rīkotājiem,

bet nevajaga visur un visu uniformēt. Skolu stāvoklis un

darbība Vidzemē ir tik dažāda, ka vienādas prasības nemaz

nevar uzstādīt. Bieži viss atkarājas no atsevišķām personām, kā

viņas savā novadā rīkojas un ko dara skolu celšanā, uzla-

bošanā, vai ari viņu nīkšanā. Jāievēro arī, ka Vidzemē

dzīvo divas tautas, un igauņu skolas stipri atšķiras no lat-

viešu. Ir draudzes, kur zemnieki nodevas skolām labprāt
samaksā skaidrā naudā, bet ir ari tādi novadi, kur trūkums

tik liels, ka nespēj naudā neko dot, jo tās viņiem nav, bet

nav arī naturāliju. Ir draudzes, kur skolas darbojas no

seniem laikiem, turpretim ir citas draudzes, kur skolas gan

bijušas 70 gadus atpakaļ, bet tikai uz īsu laiciņu. Tāpat
dažās draudzēs atrodami simtu rakstu pratēju, bet citur

tāda nav vai neviena. Reliģijas lietās — atrodam draudzes,

kur neviens nav atkritis no luterāņu baznīcas un tām pretim

— draudzes, kur noteikti vairākums pārgājis pareiz-

ticībā, lai gan pārgājējiem nebija ne mazākā sajēga par to,

kāda izšķirība šinī gadījumā abām ticībām. Skolu virs-

valde tāpēc domā, ka uzspiežot visām draudzēm skolu lietās

vienādu mēru, darītu nepareizi, — vieniem dotu par daudz

nepanesamu nastu, citiem atkal pārāk maz. Tā tad arī

jādod atsevišķiem novadiem brīvība veidot tautas izglītību
cik iespējams labi to tur var, sekojot kā nenotiek kas pār-

spīlēts, aplams virziens ieturēts, (und keiner Verbildung

zustrebt), bet visai izglītībai būtu kristīgi-evanģeliskais

pamats un padošanās likumīgai uzraudzībai.

Skolu virsvalde jau savā instrukcijā aprādīja kāda

liela nozīme ir mājmācībai, kā arī deva noderīgus aizrādī-

jumus. Nebūtu pareizi, ja mājmācību turpmāk sašaurinātu,

*) Lidz 1849. gadam viņai pašai nebija pilnīgi likumīgas sankcijas.
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— tas tikai nestu ļaunu tautai un baznīcai. Igauņu daļā>

kur dažos apvidos tas noticis, un mājmācibas vietu ieņē-

mušas sādžu skolas, tagad to atzīst par kļūdu un mums

ziņo, ka arī tur grib atgriezties pie mājmācibas. Latviešu

daļā mājmācību stingri kontrolē mācītāji, gan personīgi

paši, gan ar pērminderu un draudzes skolmeistaru piepa-

līdzību. Šeit arī dažās draudzēs darbojas ceļojoši

skolmeisteri, kas iet no vienām mājām uz otrām,

sapulcina un māca bērnus. lerīkotas svētdienas skolas

(Smiltenē, Tirzā) un arī dziedāšanas skolas, kur pat veci

ļaudis mācās dziedāt. Turpretim „sträpes" skolas, kas agrāk

vietām darbojās, sāk iznīkt, jo viņās parasti nodeva tikai

tos bērnus, kam vecāki, vai citi piederīgie nedeva, vai ne-

spēja dot pirmmācību. Tagad tādu bērnu visai maz, un ar

to izskaidrojama šo skolu iznīkšana. Bērnu dzīšana uz

„sträpes" skolām dažkārt bijusi pat par iemeslu pārejai

pareizticībā, — tik ienīstas bijušas šīs skolas. Skolu virs-

valde turpretim lielu vērību piegriež pagasta skolām.

Šis skolu tips, un ne draudzes skolas, jāliek tautas izglī-
tības pamatā, un tās uzlūkojamas kā «galvenās" tautskolas

(Haupt-Volksschulen). Ja igauņu daļā, tā sauktās, mājskolas

(Dorfsschulen) itin kā jau liktu pagasta skolām pamatu, tad

tā ir maldīšanās, — šīs igauņu mājskolas ir līdzīgas „strä-

pes" skolām un dažas dod mazāk, kā labi uzraudzīta

mājmācībā. Mājskolu skolmeisteri paši visai maz prot un

dažos apvidos (Pērnavas un Vilandas) tik slikti algoti, ka

no viņiem gan nevar arī daudz prasīt. Tauta bieži vien

naidīgi izturas pret mājskolām, gluži tāpat kā Vidzemē

pret „sträpes" skolām, sūta viņās bērnus tikai piespiesta

no uzraugu iestādēm. Pagājušā ziemā daudzās mājskolās

bijis pavisam maz bērnu. Pat rīkojums, ka skolā jāiet
tikai viena diena nedēļā, nav daudz līdzējis — skolas

bijušas tukšas, vai patukšas. Šo skolu darbība dažos no-

vados, ja arī nav tieši kaitīga, tad katrā ziņā nenozīmīga.
Tomēr šīs skolas arī turpmāk jāpatur, bet jārūpējas par

skolotāju sagatavošanu un to labāku algošanu, kā arī

jāprasa, lai viņās paplašinātu mācības programmu: mācītu
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netikai reliģiju, dziedāšanu, un lasīšanu. Virsvalde šinī

ziņā dos aizrādījumus un padomus, bet viņai, vismaz līdz

šim nav, spēcīgāku līdzekļu un tiesību, jo vēl nav iespē-

jams dot mājskolām labāki sagatavotus skolotājus, ne arī

katru skolu nodrošināt ar kādu zemes platību1). Dažās

draudzēs, kur rūpīgi mācītāji, uzsākta skolotāju sagatavošana,

vai nu pie mācītājiem, vai citā ceļā. Tur kur pēdējā laikā

notikušas kroņa muižu zemes pārmērīšanas, iemērīti zemes

gabali arī skolām, ar ko skolotāju materiālais stāvoklis

tiks uzlabots.

Vidzemes latviešu daļā mājskolu gandrīz nav. Še gan

retās vietās darbojas muižas skolas, kas ierīkotas un uzturētas

ar labu kungu brīvprātīgi, labdarības nolūkā, dotiem līdzekļiem,

Muižas skolas mācību ziņā līdzinās pagasta, pat dažkārt,

draudzes skolām. Bet tas ir mazums. Virsvalde pārliecināta,
ka tautas izglītības veicināšanas labā jāpanāk, lai vismaz

zēni pēc mājmācibas pāra gadus mācītos pagasta skolās.

Dažās draudzēs šinī virzienā jau strādā, īpaši Alūksnes

ķirspēlē rokas jau pie darba pieliktas. Šinī darbā paši

zemnieki, kas savus bērnus tiešām grib mācīt, ar muižniecības

pabalstu, varētu ievērojamus panākumus gūt. Jaunā likum-

projektā pagasta skolu ierīkošana un uzturēšana noteikta

kā pašu zemnieku pienākums2
), bet nav taču apstrīdams,

ka pagasti, t. ir zemnieki vien nespēs visu veikt, un,

piemēram, skolotāju sagatavošanā zemnieki gan pašlaik
neko nevar darīt. Tāpat noteikti var sacīt, ka skolotāju

materiālais stāvoklis pašreizējos apstākļos nav nodrošināms

bez piemērota skolas zemes gabala, bet tādu var dot tikai

muižnieki (Jo visa zeme taču šinī laikā piederēja tikai

muižniekiem А. V.). Kā ari nespriestu, skolu virsvaldei

jāsaka, ka mums turpmāk vajadzēs pagasta skolotāju

') Skolu virsvalde ieteica landtāgam projektu, pēc kura katrai

skolai piešķirams 7 dālderu liels zemes gabals. Landtāgs projektu

noraidīja.

2) 1819. g. likuma noteikumi par skolu celšanu un uzturēšanu

bija zemniekiem pat labvēlīgāki kā 1849. g., jo pēdējos pat būvkoki no

muižām nav solīti.
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sagatavošanas skolas un, ja arī tagad tas vēl nav padarāms,
tad tomēr par to jādomā ir. Pagaidām varētu pie ķester-

skolas atvērt papildu kursus pagastu skolotājiem. Kas

attiecas uz zemes piešķiršanu pagasta skolām, tad virsvalde

domā, — ja arī šinī ziņā negrib izdot saistošus, likumīgus

noteikumus, tad vismaz dodams mājiens brīvprātīgai kopējai

rīcībai 1).
Pret draudzes skolām lielā mērā (in einem grossen

Theile des Landes) pastāv stipra pretestība un nemiers, tas

sakāms visvairāk par muižniekiem, bet tiem piekrīt arī daži

mācītāji (zum Theil auch bei der Geistlichkeit). Arī pie

zemniekiem šis nemiers dažos gadījumos atskanējis. Pēdējie

sakot, ka draudzes skolās bērnus mācot nevis pagastu, bet

muižu vajadzībām, vai arī tur mācījušies latviešu jaunekļi

aizejot citās kārtās'2
). Kauču arī skolu virsvalde piekrīt,

ka daži iebildumi pret draudzes skolām ir pamatoti, tomēr

ne jau tādā mērā, ka vajadzētu domāt par šo skolu iznīci-

nāšanu (Tādas domas pat oficiāli tika izteiktas А. V.). Tiešām

tādas draudzes skolas, kur kristīgās tikumības principi

nav likti visu mācību un audzināšanas pamatā, un kur dar-

bojas nederīgi skolmeistari, — tur tiešām nav labu panā-

kumu. Taisnība arī, ka daži labāki pamācījušies paliek ie-

domīgi, mēģina pāriet no zemniecības citā kārtā, bet ko

tur lai dara, īpaši tādos gadījumos, ka šī pāriešana sola un

dod arī zināmus labumus un priekšrocības? Bet ja kādā

draudzes skolā pavisam maz māca, vai tad varam pārmest

zemniekiem, ka viņi šādu skolu negrib ? Turpretim skaidri

novērojams, ka tanīs draudzēs, kam labas un attiecīgi pie-

mērotas draudzes skolas, atrodami samērā izglītoti zemnieki,

kas nav pat domājuši aiziet no zemnieku kārtas, bet dar-

bojas ar sekmēm savu brāļu vidū. Pēc nekārtīgām draudzes

skolām nevajaga spriest par šo visu institūtu. Kur gan nav

i) Kā zināms, tikai daži muižnieki labprātīgi deva kādu 10—2

pūrvietas lielu zemes gabalu. Lielākā daļa šo virsvaldes lūgumu pilnīgi
noraidīja.

2\Muižnieki tāpat negribēja, ka draudzes skolās dod pārāk daudz zinā-

šanu — padarot iedomīgus v. t. t.



izņēmumi ? Tanīs draudzes skolās, kur jau sākuši darboties

Cimzes audzēkņi, zemnieku attiecības pret skolu labas un

bērni uz šim skolām spiestin spiežas. Tāpēc virsvalde domā:

1) draudzes skolas pašlaik visai nepieciešamas augošo pa-

gasta skolu skolotāju sagatavošanai. 2) Vidzemes latviešu

daļā, kur citu skolu (pagasta) vēl nav, draudzes skolas ir

vai vienīgās tautas izglītības iestādes, un ja viņas iznīcinātu,

tad iznīcinātu arī visu tautas izglītību. 3) Tas ir neatbildīgs

(unverantwortlich) nodoms — iznīcināt vecu iedarbojušos

skolu institūtu, kam vienīgi līdz šim ir arī drošāks materiāls

pamats. 4) Mums taču ari zemnieku masā jārada kāds ko-

dols labāki izglītotu cilvēku, mēs pat domājam vairāk, — ka

sevišķi apdāvinātiem derētu ierīkot īpašu vidēju skolu (Mit-

telschule), lai viņi varētu pāriet tālāk uz vācu skolām un

tā viņu dāvanas tēvzemei neietu zudumā (damit ihre Gaben

dem Vaterlande nicht verloren gehen). Virsvalde domā,

ka draudzes skolas turpmāk vēl vairāk jāveicina un kur nav

pagasta skolu, tur draudzes skolās jāuzņem, pēc iespējas,

vairāk skolēnu. Tāļāk virsvalde ziņo kā nožēlojamu parā-

dību, ka ari pagājušā ziemā 23 igauņu un 12 latviešu draudzēs

draudzes skolas vēl nebija vai nu nodibinātas, vai pēc kāda

pārtraukuma atvērtas, turpretim citur, kur pēdējos grūtos

gados skolas tika pagaidām slēgtas, pagājušā ziemā tās jau
atkal darbojās. Kā zīmīgu parādību skolu virsvalde uzrāda

šo : stipri apmeklētas ir tās draudzes skolas, kur māca labi

un pie tam vācu valodā. Tādas ir: 5 igauņu un 7

latviešu daļā. Virsvalde šinīs draudzes skolās atļāvusi mācīt

vācu valodā, jo viņa to atzīst par nepareizu un netaisnu

rīcību pret tautu, ka neapmierina viņas gribu
šinī virzienā. Saprotams, ka virsvalde raugās, lai arī

šinīs lietās nenotiktu nevēlamas pārmērības. Virsvalde,

ievērojot pēdējo gadu notikumus, raugās, lai draudzes skolās

neuzņemtu citu konfesiju bērnus, jo šīs skolas taču ir baz-

nīcas iestādījums. Turpretim šinīs skolās gan jāuzņem kā

latviešu, tā vācu bērni, ja pēdējie pieder pie zināmas draudzes.

Turpmāk jācenšas no draudzes skolām izskaust nederīgie un

nemācītie skolotāji, liekot viņu vietā ķesterskolas audzēkņus.

233
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Par ķesterskolu ziņojot, virsvalde aizrāda, ka izņemot

vienu, visi pirmā kursa audzēkņi jau nodevušies savam

amatam. Ari otrā kursa audzēkņi, izņemot vienu, kas vēl

tikai vingrinājās pie sava tēva draudzes skolā, — jau dar-

bojas vai nu patstāvīgās vietās, vai kā skolotāju palīgi.
Nobeidz savu ziņojumu virsvalde ar šādiem aizrādī-

jumiem : skolu stāvoklis un sekmes uzlabosies: 1) ja zem-

niekiem būs labāks ekonomiskais stāvoklis 1); 2) tiks saga-

tavoti labi un noderīgi skolotāji 2
) un 3) ja skolotāju vietas

tiks nodrošinātas ar ienākumu no skolas zemes
3
).

Pie šī skolu virsvaldes ziņojuma, kas samērā pietiekoši
raksturo tā laikmeta skolu lietas, mums jāpiezīmē, ka muiž-

nieku skopums skolu vajadzībās ir pat apbrīnojams. Mums

taču jāņem vērā, ka zemniekiem šinī laikā, ar maziem iz-

ņēmumiem, nebija ne naudas, ne savas zemes, bija vienīgi trū-

cīga pārtika un vienkāršs apģērbs. Visa zeme taču bija

muižnieku neaprobežots īpašums, kas tikai ar 1849. gada

likumu dabūja nodalījumu zemnieku, kvotes un muižu zemē,

pie kam visas zemes šķiras tomēr palika muižnieku īpašums.

Dodot zemniekiem piemērotu izglītību muižnieki paceltu
netikai zemnieku, bet arī savus ienākumus, un ko gan

muižniekam nozīmēja tie 7 dālderi zemes, ko virsvalde pro-

ponēja pagasta skolu nodrošināšanai ? Tiešām tas bija akls

skopums, un viņa pamatā gulēja ne tikai naids pret mūsu

tautas izglītību, bailes no tās, bet arī pilnīga vienaldzība

pret savu darba ļaužu turpmāko likteni. Tikai tāļredzīgākie,

liberālākie muižnieki un garīdznieki mēģināja šos ar aklumu

sistos vest pa pareizo ceļu, kam tomēr viņi stūrgalvīgi pre-

tojās. Nodomspilnīgi iznīcināt draudzes skolas 4) bija tiešām

velnišķs, ja ņemam vērā tos panākumus izglītībā, kādus

60—70 un arī vēl vēlākos gados mūsu tautai deva labākās

draudzes skolas. 1840.—1850. gados pret Vidzemes draudzes

skolām stipri aģitēja Kurzemes muižnieki, kas baidījās, ka

•) T. ir, apstiprinās Felkerzama likuma projektu.
2) Jādibina pagasta skolām skolot, seminārs.

3) Katrai skolai jāpiešķif vismaz 7 dālderu liela zeme.

4) Alūksnē to jau mēģināja izdarīt, bet virsvalde pretojās.
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ari viņiem neuzspiež šo skolu ierīkošanu, jo, turoties pie
1819. g. Vidzemes likumiem un 1838. gada 13. sept. ķei-

zara pavēles satura un būtības, Kurzemē, kā to aprādījām
IL grāmatā, draudzes skolas bija jāierīko. Konservatīviem

Vidzemes muižniekiem kremta tas, ka kurzemnieki dzīvo

arī bez draudzes skolas, bet kurzemnieki raudzījās ar aiz-

domām pret šo tautas izglītības institūtu, kas varēja arī

viņus piemeklēt. Vidzemes skolu virsvaldei, saprotams, ar

Ulmaņa un tās muižnieku, kā arī mācītāju daļas palīdzību,
kas atzina par noderīgu latviešiem sniegt labāku izglītību un

neapstāties arī pie pārvācošanas, — izdevās šinī laikā

draudzes skolas aizstāvēt un pat labāk izveidot, kauču arī

ievedot vācu mācības valodu.

Vēsture mums mācījusi, ka ne vācināšana, ne krie-

vošana tieši mūsu tautai nav bijusi tik bīstama, kā izglī-
tības trūkums, vai arī savā idejiskā virzienā nederīga un

mūsu tautai garīgi neveselīga izglītība.

Atgriezīsimies atpakaļ pie skolu virsvaldes darbības.

1850 gados virsvaldei bija daudz rūpju pie ķesterskolas

nokārtošanas, bet par to runāsim turpmāk. Šinī laikā tomēr

Ulmanis joprojām mēģina skolu lietas ievadīt ciešāki no-

organizētā stadijā. 1849. gadā 15. aprīlī virsvalde dod

priekšrakstu skolu ziņojumu un tabeļu sastādīšanas lietā, pie-

liekot klāt tabeles parauga loksni. Šo cirkulāru še pasniedzam

pilnīgu, jo viņš rāda, cik samērā pamatīgi jau tai laikā

Ulmanis gribējis noorganizēt skolu pārskatu iegūšanu.

Vorschrift über Ausfüllung der Schulberichts-Tabellen.

Wenn seither öfter Klage über die Einrichtung der von

derOberlandschulbehördevorgeschriebenen Schulberichts- Tabellen,

so wie über die Beschwerden bei ihrer Ausfüllung geführt worden»

so hat die Oberlandschulbehörde zwar nicht verkannt, daß einen-

theils Tabellen an und für sich noch nicht die Schulen heben und

fördern können, daß anderntheils eine rechte Ausfüllung der-

selben nicht ohne einige Arbeit, namentlich nicht ohne vorhan-
dene Ordnung in Beaufsichtigung des Schulwesens möglich ist,

— aber nach sorgfältiger Beratung unter Zuziehung von Pre-

digern des ehstnischen und lettischen Bezirkes ist es doch nicht

möglich erschienen, die Tabellenanders einzurichten, wenn wirklich
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Ьаё аиё ihnen erhellen soll, was zu erfahren den Schulbehörden

durchaus nöthig ist, noch hat eine andere Weise des Berichtes

aufgefunden werden können, wodurch die Berichterstattung über

alles zu wissen Nöthige noch hätte erleichtert werden können.

Indem deßhalb denLocal-Schulverwaltung dieselben Schul-

berichts-Tabellen wiederum zugesendet werden, kommen wir

hoffentlich durch folgende Vorschriften über die Ausfüllung der-

selben den mancherlei geäußerten Bedenklichkeiten, zum Theil

Gewissensbedenklichkeiten, entgegen.

In die erste Rubrik kommen dieNamen der eingepfarrten
Güter und Gütertheile nach einmal hergebrachter oder ange°

nommener Ordnung, — zu unterst kommt die Kirchspielsschule

(das Küstorat), wenn auch dazu keine angeschriebene Seelen,

ja selbst gar keine Schulkinder gehören. Ein jedes Gut erhält,

wenn dazu keine Schule gehört, nur eine Reihe zur Ausfüllung,
der Notizen in sämmtlichen übrigen Rubriken, wenn aber Schulen

dazu gehören, so viel Reihen mehr, als es Schulen hat.

In die zweite Rubrik kommt die Anzahl der männlichen

Seelen der Güter und Gütertheile nach der letzten Revision,

die ja sämmtlichen Kirchenvorstehern und Predigern bekannt

sein muß. Wo nicht alle zum Gute gehörigen lutherischer Re-

ligion sind, ist die männliche Seelenzahl der Lutherischen in

Parenthese unter der hauptzahl zu setzen, — falls sie bekannt

ist. — Da anzunehmen ist, daß jetzt bald allenthalben diese Seelen-

zahl der Lutherischen eine officiell-constatirte sein wird, so braucht

künftig auch nur diese allein angegeben zu werden. Nur muß

dieß dann in einer allgemeinen Anmerkung zum Schlüsse des

Berichtes bemerkt sein. —

In der dritten Rubrik wird die Zahl sämmtlicher Kinder

männlichen und weiblichen Geschlechts vom 7ten Jahre bis zur

Confirmation verlangt. Dieß setzt voraus, daß die Personal-

Register der Herrn Pastoren so eingerichtet sind, daß eine solche

Zählung leicht gemacht werden kann, oder daß besondere Schul-

kinder-Register geführt werden. Ist aber ohne dergleichen über-

Haupt eine Controlle des häuslichen und Schul-Unterrichts

möglich und ist das Wissen um diese Zahl nicht immer in den

altherkömmlichen jährlichen Berichten an die Oberkirchenvor-

steherämter verlangt worden ? —

Die vierte Rubrik wird, wo ein Gut keine Schule hat,

unausgefüllt gelassen, wenn es aber eine oder mehr Schulen
hat, so wird der Name derselben je in die zweite, dritte u. s. w.

der zu dem Gute gehörigen Reihen gesetzt.

In die fünfte Rubrik kommt der Name des Schulmeisters

zu jeder Schule der vierten Rubrik, — in die letzte Reihe der
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Name Des Kirchspielsschulmeisters oder Küsters — selbst dann,
wenn er keiner Schule vorsteht — und seines etwanigen Ge-

hülfen. Die Angabe der Besoldung kann wegfallen, sobald sie

bei denGebiets- oder Dorfschulmeistern das Minimum von 7 Thalern

Landeswerth erreicht hat, und eine Veränderung nicht Statt

gefunden hatt.

Die sechste Rubrik ist nur mit dem auszufüllen, was es

da etwa Berichtenswerthes giebt. Ist alles im gehörigen Stande

und hat keine Veränderung Statt gehabt, so bedarfs keiner

Bemerkung.

Die drei folgenden Rubriken der schlecht, mittelmäßig und

fertig Lesenden sind seit vielen lahrzehenden in Berichten der

Prediger an's Oberkirchenvorsteher-Amt verlangt worden (ge-

wöhnlich freilich ABC-Schüler, Buchstabirende und Lesende)
und wenn der Maaßstab bei Verschiedenen ein verschiedener zu

sein pflegt, so weiß man doch im Ganzen, was darunter zu ver-

stehen ist. Es ist aber vom ehstnischen Bezirke aus geklagt

worden, daß man nicht gewohnt sei, den häuslichen Unterricht

der Kinder vom 7ten bis lvten Jahr zu controlliren und deß-

halb darüber auch nicht berichten könne. Wer das noch nicht

kann, der thue es denn auch nicht, sondern gebe nur die söge-

nannten Profecten der Kinder vom lvten Jahre bis zur Eon-

firmation, was dann in einer allgemeinen Anmerkung zum

Schlüsse des Berichtes zu bemerken ist. Als Forderung muß

es aber immer aufgestellt werden, daß auch der Unterricht der

jüngern Kinder controllirt werde — aus Gründen, die öfter von

Oberlandschulbehörde entwickelt worden
—,

und eine solche

Controlle muß natürlich da noch leichter sein, wo der Prediger

von Dorfschulmeistern unterstützt ist, als da, wo ihm solche Unter-

stützung mangelt. — Es sind also diese drei Rubriken so zu

füllen, daß über die Profecten im Lesen der sämmtlichen zum

Gute gehörigen Jugend des Gutes vom 7ten Jahre bis zur

Conşirmation (oder wo man das nicht kann, vom lvten Jahre

ab) in der ersten dem Namen des Gutes gegenüberstehenden

Reihe berichtet wird, so daß, wenn die Gesammtzahl der drei

Rubriken mit der Gesammtzahl der Kinder (in der drittenRubrik

der Tabelle) nicht übereinstimmt, angenommen werden muß, die

übrigen Kinder hätten den Leseunterricht noch nicht begonnen.

In den Reihen, die den Namen den Schulen correspondiren,

wo es dergleichen giebt, wird dasselbe von den die Schule be-

suchenden Kindern berichtet, so daß diese drei Rubriken dann

die Gesammtzahl der zu dieser Schule gehörigen Kinder geben.
— Behufs der Summation ist aber zu bemerken, daß die erste

Reihe, welche die Gesammtzahl der unterrichteten Jugend an-



giebt, entweder die Zahlen in sehr ausgezeichneten großen Ziffern
oder noch besser unterstrichen enthält. Dieß gilt von allen folgen-
den mit Zahlen ausgefüllten Rubriken.

Die folgende Rubrik verständig Lesende soll die enthalten,

welche auf Befragen von dem Wortverstande des Gelesenen
Red' und Antwort geben können. Es ist schon früher bemerkt

worden, daß die Ausfüllung dieser Rubrik nur von denen verlangt

wird, die sie zu geben vermögen, daß aber vorausgesetzt wird,

daß sie jedenfalls von den eine Schule Besuchenden gegeben
werden kann, und gewünscht, daß man allmählich auch bei den

zu Hause unterrichteten, fertig Lesenden durch Fragen erkunde,
ob sie verstehn, was sie lesen.

Die beiden Rubriken unfertig und fertig denKatechismus

auswendig Wissende begreifen wieder sämmtliche Jugend, je

nachdem sie schon den ganzen kleinen lutherischen Katechismus

oder nur einen Theil auswendig weiß und gilt hier alles dasselbe,
was über die drei ersten Rubriken der Lese-Profecten gesagt
worden.

Wiederum gilt für die Ausfüllung derRubriken der den

Katechismus ziemlich oder gut Verstehenden das zur Rubrik

„verständig Lesende" Gesagte.

Die Rubrik Fertigkeit im Singen der Kirchenmelodieen
kann nicht durch Zahlen, sondern nur durch ein allgemeines

Urtheil, wie gering, gut, sehr gut u. s. w. zu jedem Gute oder

zu jeder Schule ausgefüllt werden.

Die Zahl der nach Noten singen Lernenden ist zu jedem
Gute unterstrichen, zu jeder Schule ununterstrichen zu geben.

Die Kenntniß der biblischen Geschichte ist wie die Fertig-
feit im Singen der Kirchenmelodieen anzugeben, die Zahl der

schreiben und rechnen Lernenden wie die der nach Noten singen

Lernenden, — der Bestand der Schul-Casse natürlich nur da,

wo es eine giebt.
Die unterste Reihe gegenüber der Kirchspielsschule ist mit

den Berichten über die Parochialschule und die Parochialschüler,

wenn solche da sind, auszufüllen.
Die Rubrik Bemerkungen ist mit etwanigen Bemerkungen

über Hemmnisse oder Förderung des gedeihlichen Unterrichtes,

Leistungen der Lehrer, Büchermangel u. dgl. bei den einzelnen
Gütern und Schulen auszufüllen, in der letzten Reihe mit Auf-

führung der Leistungen der Parochialschule außer dem in den

Rubriken Enthaltenen.

Sämmtliche Zahlen-Rubriken sind schließlich zu summiren,

die Seelenzahl mit Unterscheidung der allgemeinen von der der

Lutherischen, — wenn eine solche Statt gefunden, — die Pro-

238
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- fecten-Rubriken in doppelter Summation, nämlich der Haupt-

zahl sämmtlicher unterrichteter Jugend der Güter (der unter-

strichenen Zahlen) und der in den Schulen unterrichteten (der

ununterstrichenen Zahlen).

Bemerkungen, die an anderer Stelle keinen Raum ge-

funden, können unter dieser Summation noch gemacht werden.

Jedenfalls ist Behufs der Berichte, welche alljährlich von den

Oberkirchenvorsteherämtern höhern Ortes verlangt werden, in

diesen Schlußbemerkungen jedes Mal anzugeben die Gesammt-

zahl der geschulten Knaben und die der Mädchen besonders-

Die Tabelle ist von Kirchenvorsteher und Prediger zu

unterschreiben.

1851. gadā skolu virsvalde izdeva instrukciju par skolu

ierīkošanu un pārvaldīšanu. Instrukcija pamatojās uz 1819.

un 1849. g. likumiem un 1840. gada patentes un aptvēra

ari visus atsevišķos skolu virsvaldes agrākos rīkojumus.
Šī instrukcija turpmākos pāra gadu desmitus bija mūsu

tautskolu ierīkošanas, darbības un pārvaldīšanas likumīgais

regulators. Tāpēc arī viņu sniedzam še pilnīgu:

Instruction für Einrichtung und Verwaltung der Liv-

ländischen Landschulen evangelisch-Lutherischen Confession.

Auf Grund von §§ 645—657 der Livländischen Agrar- und

Bauer-Verordnung von 1849 und früherer Verordnungen.

8 i

Der Zweck unserer Land- oder Bauer-Schulen ist: die

nöthige Vorbildung zur Confirmation und zum Eintritt in ein

christliches Gemeindeleben, wie es in Verbindung mit denLebens-

bedingungen eines tüchtigen Bauernstandes von unserer Kirche

verlangt werden muß. (Livl. Agrar- und Bauer-Verordnung

von 1849. §. 647, 648.)

§ 2.

Da es weder möglich noch dienlich ist alle Bauernkinder

vom ersten Anfange ab in eigentlichen Schulen zu unterrichten,

so muß auf häuslichen Unterricht allen Ernstes gehalten und

derselbe sorgfältig überwacht werden. Jedenfalls verlangt muß

von ihm werden, daß er es zum Lesenkönnen und Erlernen des

Katechismus bringt, so wie zum Singen der nöthigen Choral-

melodieen, doch kann er sich auch auf Erlernen der biblischen

Geschichte und ausgewählter Bibelsprüche erstrecken. (Instruction

für die Revidenten der Landschulen von 1845. I.)



§ з.

Wo der häusliche Unterricht ganz daniederliegt, sind

sogenannte Strafschulen zeitweilig zu errichten. (Livl. Bauer-

Verordnung von 1819. §. 516. Pct. 7; — Instruction für die

Revidenten der Landschulen I.)

§ 4.

Zur Hebung und Förderung des häuslichen Unterrichtes

ist die Errichtung von Sonntagsschulen an geeigneten Orten, so

wie die zeitweilige Anstellung wandernder Katecheten recht sehr

zu empfehlen.
§ 5.

Als eigentliche allgemeine Volksschulen sind die Gemeinde-

schulen (Dorf- oder Gebiets-Schulen) zu betrachten. Um den

in § 1. angegebenen Zweck zu erreichen, sind stehende Unter-

richtsgegenstände in denselben : verständig Lesen, Katechismus-

Unterricht, biblische Geschichte, Kirchengesang, Schreiben, Rechnen.
Es ist wünschenswerth, daß die Chorale nach Noten eingeübt
werden und mehrstimmiger Gesaug nicht fehle, so wie daß die

Schulkinder mit den das Landvolk vorzugsweise betreffenden

gesetzlichen Bestimmungen und rechtlichen Verhältnissen bekannt

gemacht werden. — Da für das weibliche Geschlecht Schreiben
und Rechnen nicht in dem Grade nöthig isf, als für das männ-

liche, so mögen in solchen Unterrichtsstunden die Mädchen mit

Handarbeiten beschäftigt werden. (Instruction für die Revidenten

der Landschulen 11.)

s 6.

Zufolge früherer Anordnungen soll auf 500 männliche
Seelen wenigstens eine Gemeindeschule errichtet werden (Livl.

Bauer-Verordn. von 1819. §. 516. Pct. 1.); wo ihrer mehrere

bestehen, dürfen sie ohne dringende Ursache — worüber dieörtliche

Kreis-Landschulbehörde zu bestimmen hat — nicht aufgehoben
werden (Patent der Gouv.-Regierung vom 4. April 1840.

44

Ņr_.2ns Pct. 7.); wo sie aber noch gänzlich fehlen oder das

gesetzliche Maaß nicht erreicht haben, ist — so viel die localen

Verhältnisse das irgend erlauben, — an ihre Einrichtung zu

denken.

§ 7.

Die Zeit des Besuches der Gemeindeschulen ist auf 6 Mo-

nate des Jahres zu verlängern und ist auch eine noch längere

Zeit, wo sie möglich gemacht werden kann, nicht verboten. Das

Alter der Aufzunehmenden, so wie die Dauer des Schulbesuchs
der Einzelnen hängt von dem Verhalltnisse des häuslichen

Unterrichtes zur Schule, — von dem, was die Schule selbst

schon leistet, so wie von localen Verhältnissen ab und ist die
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Bestimmung darüber den Verfügungen den Schulbehörden zu

überlassen, welche auch über die außerhalb der Schulzeit abzu-

haltenden Prüfungen das Nähere zu bestimmen haben.

§ 8.

Kirchspiels- oder Parochial-Schulen sind einentheils dazu

da, um für Gemeindeämter, namentlich künftige Gemeinde-Schul-

meister, tüchtige Subjecte vorzubilden, anderntheils um da, wo

noch Gemeindeschulen fehlen, wenigstens einer genügender An-

zahl Gelegenheit zu' einer wünschenswerten Bildung zu geben
und durch sie auf die Masse wohlthätig zu wirken. Im ganzen

sind zwar die Unterrichtsgegenstände dieselben, welche für die

ihrer Bestimmung entsprechende Gemeindeschule gehören, in»

dessen sollen die Kirchspielsschüler tüchtiger und umfassender

gebildet werden, namentlich in Beziehung darauf, daß sie bestimmt

sind, ihre Kenntnisse andern wiederum mitzutheilen.

§ 9.

In keinem Kirchspiele braucht mehr als eine Kirchspiels-

schule errichtet oder erhalten zu werden und, wo die Umstände

es erfordern und gestatten, sollen auch zwei und mehrere Kirch-

spiele gemeinschaftlich eine Parochialschule haben dürfen ; es ist

aber von den Kreis-Landschulbehörden dafür zu sorgen, daß kein

Kirchspiel ganz ohne Antheil an einer Parochialschule bleibt.

Auch werden die Schulverwaltungen ihr Augenmerk darauf

richten, daß in den Kirchspielsschulen für den Unterricht der

armern deutschen Jugend auf dem Lande Sorge getragen werde.

§ 10.

Hinsichtlich der Dauer des Schulbesuches und des Alters

der Aufzunehmenden gilt auch hier das im § 7 für die Gemeinde»

schulen Bemerkte.

§ П.

Die Küsterschule soll Küster, Organisten und Kirchspiel»

schullehrer für die evangelisch-lutherischen Landgemeinden Liv-

landserziehen (Livl. Agrar. u. B--V. von 1849 § 655) und

können in sie Deutsche, Letten und Ehsten aufgenommen werden.

§ 12.

Die den Unterricht in der Küsterschule genossen Habenden

sind während sechs lahren verpflichtet eine jede Küster- oder

Landschullehrerstelle in Livland, zu der sie berufen werden — so

lange sie als Landschullehrer noch nicht angestellt sind — anzu»

nehmen, wenn sie ein Minimum von 100 Rbl. 6. M. Rein-Er-

trag bietet ;
— im Weigerungsfalle, oder falls sie erklären einem

andern Stande folgen zu wollen, sind sie gehalten für den

genossenen Unterricht zum Besten der Küsterschule an die Casse

It;



der Ober-Landschulbehörde 150 Rbl. S. M. zu zahlen. Haben

sie während der ersten sechs Jahre nach dem Verlassen der

Küsterschule keinen solchen Ruf erhalten, so sind sie von aller

Verbindlichkeit frei.

§ 13.

Der häusliche Unterricht steht nach wie vor unter Auf-

ficht und Leitung des Kirchspielspredigers, der sich dabei der

Hülfe des Kirchspielsschulmeisters (Küsters), der Kirchenvor-

münder und für Gebiete, wo der Kirchenvormund nicht aus-

reicht, der Schulältesten bedient; wo er es für nöthig hält, tritt

zu seiner Unterstützung die Kirchspiels-Schulverwaltung ein,

welche er durch seine Mittheilung in steter Bekanntschaft mit

dem Stande des häuslichen Unterrichtes erhält. Auch die Sonn-

tags-Schulen, so wie der Unterricht wandernder Katecheten

werden vom Pastor eingerichtet und beaufsichtigt, so wie die

Leiter derselben von ihm ernannt ; indessen macht er nicht nur

jährlich Mittheilung über den Zustand des häuslichen Unter-

richts an den Kirchspiels-Schulconvent, sondern es unterliegt

derselbe auch der Revision der Schulrevidenten.

§ 14.

Die Kirchspiels- oder Local-Schulverwaltung (Livl. Agrar-

u. 8.-V. von 1849. § 653.) wird von dem zu ihr gehörenden

Kirchenvorsteher so oft zusammengerufen, als es nach seinem

Ermessen oder auf Antrag des Pastors nöthig erscheint, jeden-

falls stets vor Beginn der Winterschule und vor dem Schul-

convente im Mai, der wie seither zu halten ist. (Livl. 8.-V.

von 1819. § 516. Pct. 19.) Der Kirchenvorsteher präsidirt, der

Pastor ist der Regel nach Referent und führt über die Ver-

Handlungen ein kurzes Protocoll. Die Schulverwaltung berichtet

jährlich über den Stand der Schulen dem Kirchspiels-Schul-
convente und geht hin, wo nöthig, um die Mittel zur Erhaltung
der Schulen an, steht aber in der Schulverwaliuug selbst nicht

unter der Bestimmung des Conventes, sondern unter der Kreis-

Landschulbehörde. Von den Mai-Schulconventen sendet die

Schulverwaltung eine Abschrift des Convents-Protocolles nebst

Jahresbericht bis zum 30. Mai an die Kreis-Landschulbehörde
ein. Wo die auf Gesetz oder Vorschrift der Schulobrigkeit sich

gründenden Anordnungen der Schulverwaltung nicht erfüllt

werden, requirirt sie die Gemeindegerichte, und wenn diese die

Requisation nicht erfüllen, wenden sie sich an's Kirchspielsgericht.

(Livl. Agrar- u. 8.-V. von 1849. § 653.)

§ 15.

Der Kirchspiels-Schulverwaltung competirt:
П Die Kenntnißnahme vom Zustande des häuslichen
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Unterrichtes und etwaniger Hülfsschüler für denselben durch

Mittheilung des Pastors, und Beförderung und Hebung des

häuslichen Unterrichts nach dessen Vorschlägen.

2) Die Einrichtung von Strasschulen auf Requisition des

Pastors — auf Kosten der Eltern oder Wirthe, welche ihre

Pflegebefohlenen, nicht gehörig unterrichten, — Einsetzung der

Lehrer für dieselben, Bestimmung ihrer Emolumente und Beauf--

sichtigung derselben. Den Bestimmungen der Local-Schulver-

waltung in dieser Hinsicht ist Folge zu leisten, — doch steht

Beschwerdeführung bei der Kreis-Landschulbehörde frei.

3) Wo Errichtung von Gemeindeschulen irgend möglich

ist, hat sie dieselbe bei Gemeinden, Gutsherren und Kirchspiels--

Conventen zu betreiben und in vorkommenden Fällen zu ver-

langen; wo indessen in dieser Hinsicht kein freiwilliges Ueber-

einkommen Statt findet, entscheidet die Kreis-Landschulbehörde,

welcher auch der Plan für Errichtung und Erhaltung der

Schule zur Bestätigung und eventuellen Emendirung zu unter-

legen ist. — Der Gemeindeschullehrer wird zwar von denen

gewählt, welche die Schule gestiftet und erhalten, indessen nur

aus solchen Subjecten, die ordnungsmäßig geprüft und an-

stellungsfähig befunden worden (Instructionen für die Kreis-

Landschulbehörden von 1845. A), allein bestätigt, bestraft mit

Verweisen und Geldbußen bis 5 Rbl. S., so wie abgesetzt wird

er von der Schulverwaltung (Pat. der Livl. Gouv.-Regierung

vom 4. April 1840. Pct. 8.), wobei Regreß an die Kreis-Land-

schulbehörde frei steht; von Leibesstrafe, Rekrutenpslichtigkeit
und Kopfsteuer ist er während seiner Amtsführung befreit.

(Livl. 8.-V. von 1819. § 516. Pct. 16. — Patent der Gouv.°

Reg. vom 4. Oct. 1826.)

Die nächste Inspection der Gemeindeschulen hinsichtlich

des Unterrichtes competirt dem Pastor, hinsichtlich des Aeußern
und Ökonomischen dem Kirchenvorsteher. Jener läßt sich darin

vom Kirchspielsschullehrer und Küster, dieser von Kirchenvor-
mündern und Schulältesten unterstützen. Schul-Aelteste werden

aus der Zahl der Gemeindebeamten von der Schulverwaltung

da bestimmt, wo die Kirchenvormünder nicht ausreichen (Livl.

Agrar- u. 8.-V. von 1849. § 654.), und werden im Falle der

Nichttauglichkeit von der Schulverwaltung auch dieses Amtes

wieder enthoben.

5) Der Pastor hat — unter Zuziehung der Kirchenvor-

münder und Schulältesten — zum Beginne der Schulzeit aus-

zugeben: welche Kinder die Schule zu besuchen haben und welche

der Unterstützung von der Gemeinde bedürfen (Livl. 8.-V.

von 1819. § 516. Pct. 4.)
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6) Die Schulverwaltung beaufsichtigt die Disciplin, indem

der Lehrer in Strafen nur so weit gehen kann, als sie ihm

gestattet; sie normirt die Strafen für Schulversäumnisse unter

Bestätigung der Kreis-Landschulbehörde, und treibt sie durch

Kirchenvormünder und Schulälteste oder die Gemeindegerichte

eiîl. Während der Schulzeit hat der Gemeindeschullehrer

wöchentlich dem Pastor über den Zustand der Schule Bericht

abzustatten und über den Schulbesuch Tabellen einzureichen.

(Livl. 8.-V. von 1819. § 516. Pct. 3. 9.)

7) Auch die Errichtung der Parochialschulen wird von der

Schulverwaltung auf gleicher Weise betrieben, wie die der Ge--

meindeschulen (Pct. 3.). Sie stehen hinsichtlich des Aeußern
unter nächster Aufsicht des Kirchenvorstehers, hinsichtlich des

Unterrichts unter der des Pastors, doch sind beide nur befugt
dein Kirchspiesschullehrer Ermahnungen und Verweise zu geben;

jede andere Strafe oder Absetzung — auf Klage des Kirchspiels-

Conventes oder eines oder mehrerer Glieder der Schulder-

waltung, bei welcher jeder Private seine Klage zuvor anzubringen

hat, — kann nur die Kreis-Landschulbehörde verfügen und der

Regreß an die Ober-Landschulbehörde steht offen. Der Kirch-

spielsschullehrer ist während seiner Amtsführung von Leibes-

strafe, Rekrutenpflichtigkeit und Kopfsteuer befreit. Gewählt

wird er vom Kirchspiels-Convente aus der Zahl derer, welche

ein Attestat der Anstellungsfähigkeit haben.

8) Berechtigung zum Besuche der Kirchspielsschule hat

jeder Knabe des Kirchspiels, welches die Schule unterhält; die

Auswahl bleibt nach Prüfung des Pastors der Bestimmung der

Schulverwaltung überlassen. Es wird für jetzt die Bestimmung

(Livl. 8.-V. von 1819. § 517. Pct. 2.) aufrecht erhalten, daß

— wenn sich freiwillige Schüler in dieser Anzahl nicht finden

— der Schulconvent zwölf Schüler, die sich durch Geistesanlagen,

Fleiß und gute Sitten auszeichnen, zum Besuche der Schule

destimmt; von den Eltern Unterhaltene und überhaupt frei-

willig Gestellte sind so viel aufzunehmen, als nach Eni-

scheidung der Schulverwaltung möglich ist. Diese hat zugleich
die Disciplin zu beaufsichtigen und für die übrigen Schüler

schädliche Subjecte auszuschließen.

9) Die Verwaltung des in die Kirchspiels-Schulcasse

(§ 22.) fließenden Geldes hat die Schulverwaltung und ver-

fügt über dessen Anwendung hinsichtlich der nothwendigen lau-

senden Ausgaben und so weit sie dazu sonst von Schulconvente

autorisirt ist, und stattet diesem, dem außerordentliche Verwen-

düngen competiren, und mit ihm jährlich der Kreis-Landschul-
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Behörde Bericht ab, welche über etwa entstandene Differenzen

in dieser Hinsicht zu entscheiden hat.

§ 16.

Die Kreis-Landschulbehörden bestehen unter Vorsitzt der

Ober-Kirchenvorsteher aus den Gliedern der Ober-Kirchenvor-

steher-Aemter und den je zwei weltlichen und geistlichen aus

dem Kreise gewählten Revidenten (Livl. Agrar- u. 8.-V. von

1849. § 652. — Pat der Livl. Gouv-Reg. vom 4. April 1840.

Pct. 2.); — auch kann von der Ober-Landschulbehörde deputirt

der Schulrath an ihren Sitzungen Theil nehmen. Sie sind die

nächste Inspections- und Appellations-Behörde in Schulsachen
über den Kirchspiels-Schulverwaltungen und Schulconventen
und stehen in dieser Hinsicht unter der Ober-Landschulbehörde.
Wo ihnen Forderungen und Anordnungen, so weit sie dazu

gesetzliche Competenz haben oder durch Verfügungen ihrer Ober-

behörde veranlaßt sind, nicht Folge geleistet wird, requiriren sie

die Ordnungsgerichte zu Zwangsmaaßregeln., und können in

Schulangelegenheiten arbiträre Strafen bis 25 Rbl. S. ver-

hängen. (Livl. Agrar- u. 8.-V. von 1849. § 652. Pat. der Livl.

Gouv,°Reg. vom 4. April 1840. Pct. 11.)

§ 17.

Die Kreis-Landschulbehörden haben zwei regelmäßige

Plenar-Sitzungen, die eine früh im Sommer, um die Schul-

berichte aus sämmtlichen Kirchspielen zu vernehmen und nach

ihnen und den gehaltenen Revisionen die nöthigen Beschlüsse zu

fassen, so wie der Ober-Landschulbehörde mit Einsendung sämmt-

licher Schul- und Revisionsberichte bis zum 1. August zu be-

richten. — die andere zeitig im Herbste vor Beginn der Winter-

schulzeit, um etwanige Anordnungen der Ober-Landschulbehörde

zu vernehmen, die nöthigen Anweisungen an die Kirchspiels-

Schulverwaltungen und Schulconvente zu erlassen und über die

im nächsten Winter vorzunehmenden Revisionen zu bestimmen.

— Etwanige außerordentliche Plenarsitzungen beruft der Ober-

Kirchenvorsteher, wenn es ihm nöthig erscheint. In der Zwi-

schenzeit erläßt zwar das Ober-Kirchenvorsteher-Amt, als Kreis-

Landschulbehörde, auf den Grund bestehender Verordnungen

in allen schleunige Erledigung verlangenden Fällen die nöthigen

Anordnungen, — wo die Zeit es erlaubt und Berathung nöthig

erscheint, nach eingeholtem Gutachten der Revidenten, — es

wird aber der nächsten Plenarsitzung nach eigens geführtem

Tischregister alles in Schulsachen Vorgekommene vorgelegt, und

steht, bei etwanigen Bedenken über ergangene Verfügungen,

jedem Gliede frei zu verlangen, daß darüber abgestimmt werde,



ob die Sache noch an die Ober-Landschulbehörde zu Berathung
und Entscheidung zu bringen sei.

§ 18.

Zur Competenz der Kreis-Landschulbehörden gehört:

1) Die Entscheidung in sämmtlicher von den Kirchspiels-

Schulverwaltungen und Schulconventen an sie gelangenden

Schulsachen, — sofern nicht vou neuen in den bisher bestehenden

Vorschriften nicht vorkommenden Anordnungen die Rede ist.

weßhalb an die Ober-Landschulbehörde zu recurriren ist.

2) Die Beaufsichtigung des Landschulwesens — vom

häuslichen Unterrichte bis zu den Kiechspielsschulen — durch

die schon bestimmten jährlichen oder nach Umständen besonders

einzufordernden Berichte und durch die von den Revidenten

jährlich in einem Theile des Kreises nach vorhandenen oder

von der Ober-Landschulbehörde noch zu erlassenden Instruc-

tionen anzustellenden Revisionen. Durch die persönliche Be°

mühung der Revidenten wird die Kreis-Landschulbehörde auch

für Errichtung neuer und Hebung alter Schulen Sorge tragen.

(Instruct. für die Kreis-Landschulbehörden u. Instruct. f. d

Revid. d. Landsch.)

3) Die Prüfung der Gemeinde- und Kirchspiels-Schul-

lehrer, welche nicht als Zöglinge der Küsterschule Attestate der

Anstellungssähigkeit erhalten haben, und die Ertheilung von

Attestaten darüber, nach den von Zeit zu Zeit darüber zu er-

lassenden Instructionen der Ober-Landschulbehörde. (Instructt

der Kreis-Landschulbeh.) Für jetzt mögen Gemeindeschullehrer

noch — nach der seitherigen Instruction — bei den Schulver-

waltungen, in Auftrag der Kreis-Landschulbehörde, geprüf,
werden. Wer den Cursus der Küsterschule durchgemacht und

ein vom Schulrathe im Namen der Ober-Landschulbehörde mit-

unterschriebenes Attestat der Reife erhalten hat, ist dadurch auch

anstellungsfähig.

4) Die Bestätigung oder Emendation der Pläne für neu-

zuerrichtende Schulen nach erlassenen oder zu erlassenden In-

structionen der Ober-Landschulbehörde, und die Erlaubniß zur

Aufhebung und die Sistirung einer Schule, indem ohne solche

Erlaubniß nirgend eine Schule aufgehoben oder sistirt werden

darf. (Pat. der Livl. Gouv.-Reg. vom 4. April 1840. Pct. 7.)

5) Die Bestrafung oder Absetzung der Kirchspielsschul-

lehrer auf begründete Klage wegen Amtsvernachlässigung, an»

stößigen Wandels oder Untauglichkeit.

§ 19.

Der Ober-Landschulbehörde (Livl. Agrar- u. 8.-V. von
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1849. § 650. 651. Pat. der Gouv.-Reg. v. 4. April 1840. —

Landtags-Receß von 1844.) präsidirt der jedesmalige residirende,
oder in Ermangelung eines residirenden der im Amte älteste

gegenwärtige Ober-Kirchenvorsteher. Sie hat die Oberleitung

des gesammten Landschulwesens, trifft Anordnungen und giebt

Instructionen für die ihr untergebenen Schulbehörden, läßt sich

von ihnen berichten, stellt selbst Revisionen durch den Schulrath

an und führt neue Gesetze durch Vermittelung Einer Edlen

Ritterschaft herbei, sie berichtet den versammelten Landtagen
über den Stand des Schulwesens, nötigenfalls auch denAdels-

conventen und wendet sich in Fällen, wo die Competenz der

von ihr requirirten Kreis-Landschulbehörden zur Ausführung

ihrer Beschlüsse nicht ausreicht oder nicht respectirt wird, an die

Landesresidirung mit dem Ersuchen sie zu bewirken. Insbe-

sondere competirt ihr:

1) Die Errichtung und Einrichtung der Küsterschule mit

Zuziehung des Livländischen evangelisch-Lutherischen Consisto-

riums (Livl. Agrar- u. 8.-V. von 1849. § 657.), so wie etwa-

niger Gemeindeschullehrer-Schulen, Anstellung und Absetzung

der Lehrer an diesen Schulen, Beaufsichtigung derselben durch

den Schulrath und die Beglaubigung der Attestate über An-

stellungsfähigkeit der entlassenen Schüler durch den Schulrath.

2) Die Ertheilung von Instructionen für Schul-Einrich-

tungen, Schul-Revisionen und Lehrerprüfungen.

3) Die Entscheidung auf Beschwerdeführung über die

Kreis-Landschulbehörden oder Revidenten, so wie die Vertre-

tung derselben gegen ungerechte Anforderungen und Angriffe.

4) Die Prüfung und Einführung von Schulbüchern unter

Theilnahme des Consistoriums. (Livl. Agrar- u. 8.-V. von

1849. § 651.)

5) Die Einnahme und Verwendung der ihrer Casse zu-

fließenden Gelder unter Berichterstattung an die Ritterschaft.

§ 20.

Hinsichtlich der Erhaltung der Schulen und der Schul-
bauten hat man sich, wo nicht schon übernommene Verpflichtungen

bestehen oder freiwillige Vereinbarungen Statt finden, oder

wohlthätige Stiftungen gemacht werden, nach den bezüglichen

Bestimmungen der Livl. Agrar- und Bauer-Verordnung von

1849 zu richten, und im Falle des Zweifels oder entstandener

Zwistigkeit sich an die Schulbehörden zu wenden.

§ 21.

Die Schulkinder sind der Regel nach — wo nicht andere

Vereinbarungen bestehen — von ihren Angehörigen während
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der Schulzeit mit dem nöthigen Unterhalte zu versehen, ' die

völlig Unbemittelten aber sind in den Gemeindeschulen von der

dazu gehörigen Gemeinde, in den Kirchspielsschulen, auf Vor--

stellung der Schulverwaltung nach Beschluß des Schulconvents,

auf Kosten der Kirchspiels-Angehörigen zu unterhalten.

§ 22.

Es sollen aber auch zur Erleichterung namentlich für

Anschaffung der Schulmittel (Bücher, Papier, Tafeln u. f. w )

Gemeinde-- und Kirchspieļs-Schulcassen errichtet werden.

Der Gemeinde-Schuleasse mögen Zuflüsse kommen:

1) Aus sämmtlichen für Schulstrafen, für Versäumnisse
des Lehrers oder der Eltern eingehenden Geldern.

2) Aus Geldstrafen, die sonst etwas das Gemeindegericht

in die Schullade zu zahlen bestimmt.

3) Aus Geschenken und freiwilligen Beiträgen, wobei es

wünschenswerth ist, daß je nach Ortsgelegenheit man sich zu

freiwilligen Beiträgen bei bestimmten Gelegenheiten vereinbare,

z. B. beim Ausdreschen der ersten Rihje, nach Verkauf der

Flachsernte, bei Eröffnung der Fischerei u. s. w.

Asservirt wird die Gemeinde-Schuleasse bei deni betreffen-

den Gemeindegerichte und werden auf Antrag des Lehrers die

Ausgaben verfügt vom Gemeindegerichtsvorsitzer, den Gemein-

deältesten, dem Kirchenvormund und dem Schulältesten — falls

er nicht schon zu einer dieser Personen gehört, — unter Rechen-

schaftsablegung an die Kirchspiels-Schulverwaltung, die auch in

streitigen Fällen zu entscheiden hat.

Die Kirchspiels-Schulcasse gewinnt ihre Einnahme:

1) Aus einer oder zweien jährlichen Kirchen-Collecten,

falls das Consistorium dazu seine Einwilligung giebt, und mag

namentlich die eine zur Zeit des Kirchspiels-Schulconventes

gehalten werden, wo zugleich der Gemeinde über den Stand

des lugendunterrichtes Nachricht vom Pastor gegeben wird.

2) Aus den Schulstrasen, die bei der Kirchspielsschule
vorkommen oder für das Kirchspiel von der Kreis-Landschulbe-

Hörde verfügt werden.

3) Aus einem kleinen Beitrage für jeden Schüler von

den Angehörigen, die ihn zu geben im Stande sind, — nach

Bestimmung des Schulconventes.

4) Aus Geschenken und freiwilligen Beiträgen, die na-

mentlich etwa bei Taufen vom Vater des Kindes bewilligt
werden.

Diese Schuleassen können auch da eingerichtet werden,

wo es noch keine Schulen giebt, um deren künftige Einrichtung

zu erleichtern.
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§ 23.

Die Schulrevidenten erhalten für ihre Revisionsreisen

Schießpferde aus dem betheiligten Kirchspiele. (Pat. der Livl.

Gouv.-Reg. vom 4. April 184C. Pct. 4.)

Riga, den 24. März 1851.

Im Namen der Livl. Ober-Landschulbehörde

Residirender Landrath Fr. Sivers,

Ober-Kirchenvorsteher.

Landrath A. R. v. Rennenkampff, R. v. Klot,

Ober-Kirchenvorsteher. General-Superintendent.
Carl Chr. Ulmarm,

Schulrath.
W. Petersen, Secr.

Kā redzams instrukcijā (22. pants) ielikti arī noteikumi

par pagasta un draudžu skolu kasēm, kuŗus landtāgs 1848. g.

nostrīpoja.

Tanī pašā 1851. gadā, kad virsvalde, ar landrātu ko-

lēģijas ziņu un piekrišanu, izdeva skolu instrukciju, viņa

5. novembrī minētai kolēģijai iesniedza atkal plašu ziņojumu

par skolu stāvokli 1 ). Šai ziņojumā virsvalde vispirms at-

saucās uz 1848. gada ziņojumā izteiktiem virsvaldes priekš-
likumiem2), kas gan līdz šim vēl neesot no muižniecības

pieņemti, lai gan 1848. g. landtāgs izteicis labas domas un

vēlēšanos skolas veicināt. Virsvalde pēc trim notecējušiem

gadiem ar prieku varot konstatēt, ka tautas izglītība, nerau-

goties uz visiem kavēkļiem, tomēr progresē. Tā ka no virs-

valdes izgatavotais un 1848. gadā landtāgam iesniegtais
skolu likumu projekts netika apstiprināts visumā tā, kā to

vēlējās virsvalde, tad nepieciešami bija jāizdod visi līdz-

šinējie likumīgie noteikumi īpašā instrukcijā, formulējot un

noskaidrojot. Tas jau ir noticis (24. 111. 1851.), un instruk-

cija izsūtīta visām apriņķu un vietējām skolu valdēm. Virs-

valde īpaši gaida, lai enerģiski sāktu darboties vietējās

(draudžu) skolu valdes (1849. g. likumu § 653). Attiecības

un darbības saskaņošana starp skolu virsvaldi, apriņķu un

lokālām (vietējām) skolu valdēm jau noregulējas kārtīgi.

!) Bauerschulsachen Akta 1851. №622.

2 ) Skat. 1848. g. ziņojuma atreferējum:i.
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Revidenti apzinīgi izpildot savu uzdevumu, bet sevišķi
teicami strādājuši garīgie revidenti — mācītājs Heršelmans

(igauņu daļā) un mācītājs Ports, kā arī laicīgais revidents

fon Krideners.

Tāļāk nāk plašs ziņojums par ķesterskolas mājas būvi,

par ko runāsim turpmāk, kad aplūkosim šīs skolas attīstības

otro posmu.

No 1851. g. ziņojumiem par mūsu tautas izglītības
iestādēm vispāri, atstāstīsim tikai to, kas var papildināt vai

noskaidrot jau 1848. g. ziņojumā aprakstīto. Virsvalde

apliecina, ka viņa joprojām tautskolu institūtu izveidojot

uz stingri noteiktiem kristīgās ticības pamatiem, sniedzot

no zināšanām tikdaudz, cik zemniekiem viņu dzīvē vajadzīgs
1
).

Vidzemes latviešu daļā pagājušā gadā apmēram 67.000 bērnu

7 gadus un vecāki, rēķinot līdz iesvētīšanas laikam; igauņu

daļā apmēram 63.000. Saprotams, ka tikai maza daļiņa

no šiem bērniem baudījusi skolas izglītību, bet lielākam

vairumam bijis jāapmierinājas ar mājmācību. Igauņu

daļā mājskolas sākot dažās vietās pavisam nīkuļot un dodot

pat mazāk labuma, kā latviskā mājmācībā. Dažos apvidos,

kur lielāka gādība par skolām, mājskolas pārvēršoties pagastu
skolās 2). Par kādu igauņu skolu ziņojot: «Četrbalsīga dziedā-

šana, bībeles stāsti, rakstīšana un rēķināšana padarījusi skolu

mīļu". Tā tad tik viegli varēja skolu no „sträpes" iestādes

padarīt par izglītības vietu. Vidzemes latviešu daļā gan

šur tur nodibinot pagasta skolas, bet tas esot mazumiņš
un viss izglītības līmenis bāzējoties uz mājmācību. Ja

igauņu daļā mājskolu attīstība iešot sekmīgi uz priekšu un

latviešu daļā pagasta skolu tīkls neizveidošoties, tad paredzama

igauņu tautas izglītības pacelšanās pāri latviešu. Esot

novērojamas labas parādībās ari Vidzemē. Svētdienas,

dziedāšanas skolas, pieņemtie katecheti (apkārtstaigājoši

skolotāji). Rūjienas draudze pieņēmusi divus katechetus

un maksājot par abiem kopā 117 rubļu gadā. Carnavas

') Ulmaņa agrākais viedoklis.

2) Še izvedot mācītāja Heršelmaņa plānus, ko viņš jau 1844. g.

sinodē izteica.
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muižas novadā pieņemts skolotājs, kas trijās vietās, divas

dienas katrā, māca bērnus, tā tad katru nedēļu divas dienas

bērni sastopas ar šo skolotāju. Pagasta skolu nodibināšana

dažos novados paredzēta tuvākā nākotnē. Cēsu-Valkas apriņķi
vēl pastāv arī „sträpes skolas", oet vēlams lai tās pārvērstos

pagastu skolās. Daugavgrīvas draudze nesen uzcēlusi skolu

par 1400 rubļiem, bet to nevarot gan prasīt no

daudziem citiem pagastiem, kas šādu summu nemaz nespējot

dot. Draudzes skolās ieplūstot vairāk bērnu. Tā Rūjienas
dr. skolā pagājušā ziemā mācījās 70, Valmieras 66. Vispāri

Valmieras apriņķī darbojas 14 draudzes skolas ar 352, Cēsu

apr. 20 dr. skolas ar 345, Valkas — 13 dr. skolas ar 233

skolēniem. Tā tad pavisam 67 dr. skolas ar 1250 skolēniem.

Salīdzinot ar 1845. gadu, latviešu dradzes skolu skaits

cēlies no" 58 uz 67, un skolēnu skaits no 925 uz 1250.

Virsvalde atzīmē, ka draudzes skolas maz darot maz-

vāciešu bērnu skološanas labā, un šie bērni bieži paliekot bez

pamatizglītības. Draudzes skolās, kauču kristīgas mīlestības

dzītiem, jāuzņem arī pie vienas draudzes piederīgie mazvā-

ciešu bērni, jo gandrīz vienīgi šinīs skolās ir skolotāji, kas

prot vācu valodu.

Virsvalde pēc gada pārskatiem izrēķinājusi, ka visu

skolas gados esošo bērnu skaitļu attiecības pret «rakstītājiem"

(Schreiben Lernenden) bijušas šādas:

Rīgas 28 : 1

Cēsu 27 : 1

Valmieras 33 : 1

Valkas 25: 1

Vilandes 16: 1

Pērnavas 18 : 1

Tērbatas 31 : 1

Verovas 51 : 1

Tādas pat attiecības pret «rēķinātājiem" sekošas:

Rīgas 34 : 1

Cēsu dati nav uzdoti.

Valmieras 38 : 1

Valkas 25 : 1
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Vilandes 30: 1

Pērnavas 28. 1

Tērbatas 74 : 1

Verovas 103: 1

Ziņojuma beigās, tāpat kā 1848. gadā, virsvalde iesniedza

savus priekšlikumus: 1) No muižniecības kases dot 5000

rubļus ķesterskolas mājas uzcelšanai. 2) Ķesterskolas mā-

cības līdzekļiem (pozitīvam) 200—300 rubļu. 3) Ķestersko-

las skolotājus, skolniekus un kursu beigušos uz trim gadiem

(kamēr dabū vietu) atsvabināt no kaŗa dienasta.

Visi šie virsvaldes priekšlikumi tika ievēroti un pie-

ņemti.

VI.

Tagad mums jāatgriežas atpakaļ pie Cimzes semināra,

resp, ķesteru skolas un jāaplūko šīs skolas darbības otrais

posms, kas sākās ar Ulmaņa iestāšanos šulrāta amatā.

Ulmaņa nodoms bija Cimzes skolai dot likumīgu pa-

matu, un tāpēc viņš muižniecībai ieteica šo skolu pārvērst

par ķesterskolu un lūdza Vidzemes virskonsistoriju, lai tā

izgādā no iekšlietu ministrijas atļauju divām šādām sko-

lām, — vienu latviešiem, otru igauņiem. Ģen.-sup. Klots

Ulmaņa plānam piekritis, bet, kā redzējām, landtāgs 1844.

gadā strupi noraidīja šādas skolas dibināšanu igauņiem.

Pēc tam Ulmanis nāca ar citu priekšlikumu, — pārcelt jau

pastāvošo ķesterskolu tādā vietā, kur varētu mācīties kā

latvieši, tā igauņi, bet tad gan mācībām jānotiek vācu va-

lodā.1 ) Muižniecība šo priekšlikumu pieņēmusi, bet preto-
jusies vācu mācības valodas ievešanai. Guleke še piezīmē,

ka te atkal sadūrušies dažādi uzskati vācu valodas lie-

tošanā.

Vidzemē bija kādas 124 ķesteru — skolmeisteru vietas.

Ulmanis izrēķināja, ka apmēram 5 vietas katru gadu nāk

vakantas. Ja nu rēķina, ka no ķesterskolas skolniekiem daži

kursu nebeidz, daži pāriet citās skolās v. t. t., tad pie trīs-

i) Gulekes skolu vēsture 52 lpp.
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gadīga mācību kursa skolā vajadzētu uzņemt 24 audzēkņus,

tas ir caurmērā 8 katru gadu.

1844. gada landtāgs nolēma ķesterskolu pārcelt uz Trikātes

muižu, kur jau izmeklēja arī attiecīgu zemes gabalu un

landrātam Tranzē uzdeva vadīt apbūves darbus. Tā ka skolai

nodotais zemes gabals (80 pūrvietas) bija slikts un nekul-

tivēts, dažās vietās pat nekultivējams, tad landrāts Bruiningks

noteikti pretojās nodomātam Trikātes plānam un ieteica

labāk palikt Valmierā, norādīdams uz kādu zemes gabalu

(Kukuru mājas), kas atradās 2 verstes no draudzes skolas.

Kad Ulmanis Bruiningka priekšlikumu pārbaudīja, viņš tam

nepiekrita, jo atrada par lielu traucējumu šķirt ķesterskolu

no draudzes skolas, kas noderēja kā nākošo skolotāju praktikas
vieta. Ulmanis arī pretojās skolotāju skolas nodomātai pār-

kārtošanai t. i. savienošanai ar zemkopības skolu (Muster-

wirtschaft). Tāpat Ulmanis pretojās arī Trikātes plānam, jo

tad būtu jāatsakās no igauņu skolotāju sagatavošanas. Tad

jau labāk skolu atstāt Valmierā, kur arī igauņiem tā pieie-

tama, kur ir latviešu, igauņu un vācu draudzes, kas dod

iespēju semināristiem vingrināties ērģeļu spēlēšanā. Pat ari

tad, ja ķesterskolu tiešām gribētu saistīt ar lauksaimniecības

mācību, viņa paturama Valmierā. Bruiningks galu galā

piekrita Ulmanim, un tad pēdējais iesniedza skolu virsvaldei

sekošus priekšlikumus : 1) Jālūdz konsistorija, lai viņa ķester-
skolu ņemtu savā aizsardzībā kā konfesionālu skolu. 2) Lūgt

mužnieku konventu atzīt skolu nevis par pagaidu, bet par

paliekošu iestādi, atļaujot vajadzīgos līdzekļus, kādi skolai

nepieciešami. 3) Paskaidrot muižnieku konventam, kādēļ

skolu nav ieteicams pārcelt uz Trikāti. 4) Skolai jāsagatavo

skolotāji latviešu un igauņu skolām, un šinī nolūkā uzņemami

katrā kursā 24 audzēkņi. Uzņemami tikai tādi jauni cilvēki,

kas iesvētīti un var uzrādīt noteiktas iepriekšējas zināšanas.

Nesekmīgi audzēkņi no klases jāizslēdz. Katrs audzēknis

maksā 50 rubļu gadā. Kursu beigušie atsvabināmi no kara

dienasta. Virsvalde Ulmaņa priekšlikumiem piekrita, bet

muižniecība vilcinājās ar viņu apstiprināšanu. Pa tam uz-

peldēja jauni projekti. Ulmanis ieteica nodot ķesterskolas
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vajadzībām vienu pasta staciju — Ādaižu, vai Ilķenu (Hil-

mensfāhr), kurās bija nolemts darbību pārtraukt. Uznāca

1845.—1846. gada ticības nemieri un bads, kādēļ arī

ķesterskolas reorganizēšanas jautājumi pagaidām apstājās.
Tikai 1847. g. septembrī landtāgs1) pēc tam, kad arī tā paša

gada sinode2
) sāka prasīt akolotāju skolas ierīkošanu

igauņu daļai, nolēma, ka ķesterskolai līdzēkļi jādod, un malka

jāpieved no bruņniecības mežiem. Landtāgs ievēlēja komisiju

(4 locekļi), kas kopīgi ar skolu virsvaldi izstrādātu nepie-

ciešamus noteikumus un izraudzītu skolai piemērotu vietu.

Tad jau arī sāka domāt par skolas pārcelšanu uz Valku.

Komisija domāja un sprieda gan šā, gan citādi, līdz beidzot

vienojās par šādiem principēliem priekšlikumiem, kurus

iesniedza landtāgam 1. oktobrī 1847. g.
3
):

1) Ķesterskolās audzēkņu skaits jānosaka vismaz 24,

bet augstākais 30. 2) Tā ka ļ landtāgs nolēmis igauņiem

atsevišķu skolotāju skolu neierīkot, kauču gan tas būtu ne-

pieciešams, tad ierīkojama viena ķesterskola, kurai bez virs-

skolotāja dodams viens latviešu un otrs igauņu valodas labs

pratējs. 3) Ja arī vācu valodu nepielaiž kā mācības valodu,

tad viņa jāatzīst par skolas galveno valodu (Hauptschul-

sprache). Tas nepieciešams jau tādēļ vien, ka ķesterskolai
taču jāsagatavo ķesteri arī vācu draudzēm. 4) Turpmāk

vajadzētu pirmām kārtām par draudzes skolotājiem iecelt

tikai tos, kas beiguši ķesterskolu ar apliecību „Der Anstel-

lungsfähigkeit." 5) Tāļāk jāatzīst, ka ķesterskolai vispie-

mērotākā vieta būtu Vidzemes Valka (Livlands Valk), jo

viņa atrodas uz latviešu un igauņu daļas robežām, tur ir

vācu, latviešu un igauņu draudzes, latviešu draudzes skola

un igauņu muižas skola, kas noderētu kā mēģinājumu
skolas. Valkas tuvumā ir bruņniecības meži, kas dotu ērti

piegādājamus būvkokus un malku. Netālu no Lugāžu baz-

nīcas, iepretim draudzes skolai atrodas kāds zemes gabals,
kas ķesterskolai visai noderīgs. Tā ka šeit ķesterskolai no-

') Landtags Rezess 1847.

2) Sinodes protokols 16. aug. 1847.

3} Skat. Landtags Rezess 1847. I. Okt. p. 167.
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derīgu ēku nav, tad būtu jāceļ jauna skolas māja: 12 asu

gara, 7 asis plata, diviem stāviem. Jāierīko sekošas telpas:

virsskolotāja un divi palīgskolotāju dzīvokļi, trīs klases

telpas, viena guļamistaba, viena skolas un līdz ar to guļam-
istaba igauņu tautības skolēniem, viena ēdamistaba, pietie-

koši plašs ķēķis ar pieliekamām telpām un apakš virssko-

lotāja dzīvokļa velvēts pagrabs. Bez tam jāceļ 4 asis gara

un tikpat plata saimniecības māja, kurā ietilptu: kūts, klēts,

pirts un kalpu dzīvoklis. Tādu plānu uzmetis Ulmanis.

Komisija tomēr atzinusi viņu par pārāk taupīgu un tāpēc

ieteikusi galveno ēku būvēt 1 asi garāku, kā arī celt divas

saimniecības ēkas. Bet tā kā šī plāna izvešana prasīs

ilgāku laiku, tad jāparūpējas par pagaidu telpām.

Muižnieku konvents šim plānam piekritis, bet līdz

galīgai apstiprināšanai (landtāgā) uzdevis skolu virsvaldei

noīrēt Valkā pagaidu telpas. Pa tam gadījās atkal jauns

priekšlikums. Lugāžu muižas īpašnieks barons Vrangels

piesolīja bez kādas atlīdzības zemes gabalu Lugāžu mācī-

tāja muižas tuvumā. Tas bijis prāvesta Helmaņa nopelns —

viņš Vrangeli pamudinājis pabalstīt ķesterskolu. Vrangels arī

uzņēmies vadīt resp, uzraudzīt būves darbus. Viss jau

bijis itin kā nokārtots, bet tad muižnieku konventā pacēluši
atkal jautājumu par kādas likvidējamās pasta stacijas no-

došanu ķesterskolas vajadzībām, lai gan izrādījies, ka tas

varētu notikt tikai pēc dažiem gadiem, un pasta stacijas ēkas

nebija piemērotas skolas vajadzībām. Tagad Ulmanis ar

sajūtamu īgnumu iesniedzis skolu virsvaldei rakstu, kurā

aprādījis, ka Kurzemes muižnieki jau vairākus gadus atpakaļ
uzcēluši Irlavā skolotāju skolai daudz vērtīgākas telpas, bet

šeit Vidzemē notiek tikai spriešana landtāgos, konventos,

komisijās, taisot plānus, aprēķinus, meklējot zemes gabalus —

un pēc tam nolemjot vēl gaidīt līdz atbrīvosies kāda pasta

stacija, kas tomēr skolai nederēs. Ulmanis lūdz skolu

virsvaldi noteikti iestāties par to, lai skolas ēku būvi vairs

neatliktu. Ķesterskola, kā skolotāju sagatavošanas iestāde,
taču esot visnepieciešamākā daļa no visa Vidzemes skolu

organizēšanas plāna. Ķesterskolas vadītājs Cimze esot mums
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tāda persona, kas iesākto darbu sekmīgi var turpināt, bet

arī viņš paliekot nemierīgs un jau vairākkārt izteicis nodomu

meklēt kādu citu vietu. Tie audzēkņi, kas līdzšim no

ķesterskolas stājušies darbā, liecinot ar kādām vērtīgām

sekmēm Cimze strādājis.

Ulmaņa iesniegumu virsvalde atzinusi par pamatotu

un visi četri muižnieku kārtas locekļi, — landrāti pabalstījuši
1848. g. landtāgā ķēsterskolas jaunbūves (Valkā) projektēto

pieņemšanu, kas tad ari tiešam landtāga sēdē apstiprināts,

tikai nolemts skolu pagaidām, līdz jaunbūves darbu nobeig-

šanai, atstāt Valmierā. Būves vajadzībām no bruņniecības
kases piešķirti 5000 rubļu. Zemes apgabals ēku celšanai

un darba ierīkošanai gan dots pārāk mazs — 2 pūravietas,

tā ka visa Vrangeļa «dāvana" izrādījusies pārāk niecīga.

Pa to laiku, kamēr jaunās telpas būvēja, Ulmanis

kopā ar Cimzi nolēma sarīkot kursus jau darbā esošiem

skolotājiem. Pieteicās pavisam 32 personas, kas līdz tam

strādājušas draudžu un pagastu skolās. Darbi iesākās 1849. g.

rudenī. Šinī gadā nolēma Cimzes skolu pārcelt uz Valku.

Tā Cimze pēc 10 gadu ilgas darbības Valmierā šķīrās no

iemīļotās pilsētiņas, kur viņš bija pavadījis savus žirgtākos

jaunības gadus, izsapņojis dažus darba un ideju sapņus.

Ar katru gadu Cimze mācījās aizmirst agrākos «brīvos lido-

jumus" un padoties muižniecības un garīdzniecības vadī-

bai. Viņam ari gluži labi bija zināms, ka daudzi muižnieki

un daži mācītāji ar viņa darbību nav apmierināti un izturas

naidīgi ari pret visu ķesterskolu.

Pārceļoties uz Valku, bruņniecība tomēr viņam, par 10

gadu darbību Valmierā, izsniedza 200 rubļu lielu gratifikāciju,

kas, varbūt, stāvēja arī sakarā ar Cimzes ģimenes dzīves

nodibināšanu, jo 1849. gadā viņš apprecēja Rīgas lielās ģil-

des vecāka Mpliena meitu (vācieti). Jau pirms pārcelšanās uz

Valku Cimze un ķesterskola pazaudēja visai lielu un sir-

snīgu līs skolas, kā ari vispāri Vidzemes skolu lietu aizstāvi,
t. ir brīvkungu fon Bruiningku, kas mira 21. oktobri 1848.
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gadā
1 ). Zīmīgi ir Ulmaņa vārdi, kurus viņš izteicis tūdaļ

pēc Bruiningka nāves, kad muižnieku konvents taisījies
noraidīt ķesterskolas jaunbūves projektu, un ar ko visa

skolas eksistence būtu apdraudēta. Ulmanis tad diezgan

noteikti pārmeta muižniekiem2) necienību pret skolu lietām

un beidzot izsaucās:
.

. . „oder soll Bruiningks Schatten

mahnendin die Versammlung (lantāgā А. V.) treten!" Kādā

vēstulē Fr. Valteram (1844. g.) Bruiningks raksta (zīmējoties
uz skolu veicināšanu): „Wenn ich am Abend meines Lebens

mich als einen Abscheidenden betrachte und schmerzlich

betraure, dass ich so wenig getan — so wenig Spuren
eines segensreichen Daseins hinterlasse, so erquickt mich

mit Trost, dass ein Mann wie Sie mein geringes, wenn

auch vergebliches Streben anerkannt hat und mir wohl

will."

Bruiningka centieniem un darbībai bija stipri pretinieki
ne tikai landtāgā, bet arī skolu virsvaldē (Boks, Trauzē),
tomēr šis goda vīrs ar nenogurstošu enerģiju un cietu gribu

strādāja skolu labā. Ar viņa nāvi skolu draugi pazaudēja
vienu stipru cīnītāju. Barons Vrangels, kas pa daļai stājās

mirušā landrāta vietā, nekad nav izrādījis tik siltu gādību

par mūsu skolām, kā Bruiningks. Palika gan skolu virs-

valdē Rennenkampfs, kam līdzās Bruiningkam daudz no-

pelnu tanī pat virzienā.3 )

>) Brīvkungs Kārlis fon Bruiningks dzimis 1782. g. 7 jūnijā (v.st)
Holenoramas muižā pie Tērbatas. Mācījies ārzemēs, studējis Tērbatas uni-

bet studijas nebeidzis izstājies tēva nāves dēļ. Viņa darbību

jau esam aprādījuši, un mūsu skolu vēsturē šis virs atstājis dziļas

pēdas. Skolu virsvaldē, kā redzējām, Bruiningks vienmēr pabalstīja

katru projektu, kas varēja skolām dot kādus labumus.

2 ) lesniegumā skolu virsvaldei 1848. g. rudenī.

3) Gustavs1 Reinholds v. Rennenkampfs dzimis 1784. g. 2. sept.

(v. St.) Helmetes muižā Vidzemē. Mācījies Tērbatas universitātē, bet

kursu nebeidzis izstājās un aizgāja kara dienastā. Daudz ceļojis pa ārze-

mēm, īpaši studējis Dānijas s īimnieciskos apstākļus. 1812. g. atgriežas

tēva muižā, lai te saimniekotu. Tomēr drīz vien viņu muižniecība ievēlēja

dažādos amatos un, kā redzējām, arī skolu virsvaldē. R. vienmēr bijis

noteikts skolu aizstāvis, kauču gan ne tik liberāls kā Bruiningks. R-

mira liela vecumā 1869. g. 6. febr. (v. st.) savā dzimtsmuižā.

17
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1850. gada maijā, skolu virsvaldes uzraudzībā un ba-

rona Vrangeļa tiešā vadībā, uzsāka ķesterskolas jaunās mājas

celšanu Valkā. Darbus uzņēmās izvest namdaris Liberts.

1850. gadā, saprotams, būves darbus nevarēja pabeigt un

tāpēc nākošais kurss (VI.) bija jāuzsāk īrētās telpās.

Virsvalde ar īpašu cirkulāru 9. maijā 1850. gadā uz-

aicināja pieteikties seminārā jaunus cilvēkus 17—24. g.

vecumā.

An die Local-Schulverwaltung zu

Der Hülfs-Kursus, welcher in Walk für ältere Schul-

lehrer in dem laufenden halben Jahre errichtet war, und welcher

von 32 Personen, meist angestellten Parochial-Schullehrern oder

deren Gehülfen, zum Theil aber auch von Gemeindeschullehrern
oder solchen, die sich dazu ausbilden, besucht wird, läuft im

Juni d. I. zu Ende und mit dem l. August soll ebendaselbst
der gewöhnliche Cursus in der Küsterschule beginnen. Es

werden demnach sämmtliche Localschulverwaltungen aufgefordert,

diejenigen jungen Leute, welche diesen Cursus mitmachen wollen,

zum 20. Juni sich in Walk bei dem Oberlehrer der Küsterschule,

Herrn I. Zimse melden zu lassen, damit sie an diesem und dem

folgenden Tage darüber geprüft werden, ob sie sich zur Auf-

nähme eignen und damit — da die Küsterschule noch kein eignes
Local besitzt — bei Zeiten für die Zahl der Gemeldeten die

nöthige Wohnung gemiethet werden kann. Für die in der

Nähe Riga's Wohnenden ist auch eine Meldung und Prüfung
bei dem Schulrathe Dr. Ulmarm in Riga zur Erleichterung

möglich, dieser aber muß schon den 23. Mai statt finden, da er

später dazu keine Zeit mehr hat.

Ein jeder sich Meldende hat ein Parochial-Attestat oder

doch einen Taufschein und außerdem eiu Sittenzeugniß vom

Pastor des Ortes beizubringen; bei der wirklichen Aufnahme

muß auch eine Bescheinigung darüber vom Pastor oder Kirchen-
Vorsteher seines Kirchspiels beigebracht werden, daß seiner Auf-
nähme in die Küsterschule kein rechtliches Hinderniß im Wege

steht.
Was die sonstigen Bedingungen der Aufnahme betrifft,

so wolle man Folgendes beachten:

l) Es ist durchaus wünschenswerth, daß nicht jüngere
Individuen, als die im 17. Jahre stehn, und nicht ältere, als

24jährige, sich zur Aufnahme melden. Jüngere sollten lieber

den nächsten Cursus abwarten, ältere einem andern Berufe sich
widmen. Nur im Falle sehr guter Vorbereitung, entschiedener
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Befähigung und hervorstechenden Berufes dürften Ausnahmen

zu statuiren sein.

2) Die Vorkenntnisse können zwar, wenn es sonst nicht

an Befähigung fehlt, verschieden sein und eben so wohl solche,
die eine gute Parochialschule durchgemacht, als solche, die eine

Kreisschule, ja auch nur eine Elementarschule mit Erfolg be-

sucht haben oder dem ähnliche Kenntnisse besitzen, können auf-

genommen werden, — aber es ist jedenfalls so viel Kenntniß
der deutschen Sprache zu verlangen, daß sie dem Unterrichte in

derselben folgen können, ein so weit entwickelter Verstand, daß

sie — wenn auch noch nicht im Deutschen, so doch in einer der

Nationalsprachen — schriftlich ihre Gedanken geordnet aussetzen

können, und ein Anfang im Orgel- oder Klavier-Spielen. Es

hat die Erfahrung erwiesen, daß bei sonstiger Befähigung die

übrigen Realien nachgeholt werden können, daß es aber nicht

möglich ist, in drei lahren etwas für den Unterricht zu leisten,

wenn keine Kenntniß des Deutschen da ist; denn wie wenig auch

die Nationalsprachen vernachlässigt werden sollen, so muß doch
das Deutsche bei dem gemeinschaftlichen Unterrichte von Letten

und Ehsten die gewöhnliche Unterrichtssprache sein, — abgesehn

davon, daß die Küster-Schulmeister auch den deutschen Ge-

meinden dienen sollen und überhaupt für jetzt ohne Zuhülfe-

nähme des Deutschen keine ausreichende Schullehrerbildung

möglich ist. — Eben so hat die Erfahrung erwiesen, daß es un-

möglich ist, in drei lahren — bei allem andern, was zu treiben

ist — einen ordentlichen Organisten zu bilden, wenn erst auf

der Küsterschule der erste Unterricht im Klavier-Spielen ertheilt

wird. — Wer aber keine musikalische Befähigung hat, sollte

überhaupt nie Schullehrer werden wollen.

3) Während dreier Jahre haben die Aufgenommenen

halbjährlich 25 Rbl. S. M. pränumerando einzuzahlen, wofür

ihnen bei freier Wohnung, Kost und BeWaschung besorgt werden

und außerdem — so weit das Geld reicht — Bücher oder

sonstige Schulbedürfnisse. — Für Kleider und andere Bedürf-

nisse haben sie selber zu sorgen.

Bei dieser Gelegenheit wird den Localschulvcrwaltungen

angezeigt, daß während der Abwesenheit des Dr. Ulmarm auf

einer Reise in's Ausland vom Schlüsse des Mai-Monats bis

wahrscheinlich zum Schlüsse des September-Monates Herr

Pastor Sokolowski von Luhde-Walk so gütig ist, seine Stelle

bei der Küsterschule zu vertreten, daher man sich in Angelegen-

heiten derselben, die nicht direct an die Ober-Landschulbehörde

gehören, an ihn wird zu wenden haben.

Noch macht die Ober-Landschulbehörde hierdurch den

17*



260

Localschulverwaltungen bekannt und bittet sie, es weiter zu ver-

breiten, daß ein vom Schulrathe Dr. Ulmarm besorgtes lettisches

Melodieenbüchlein auf ihre Kosten herausgekommen ist, unter

dem Titel: „Meldiju-graymatina, kur wişşas Widsemmes Lat-

weschu Luttera-draudses dseeşmu grahmatâ waijadsigas meldijas

warr atrast". Es enthält sämmtliche für das jetzt gebräuchliche

lettische Gesangbuch nöthige Melodieen (überhaupt 136) mit den

lettischen Ueberschriften (die Folge nach der Länge derRhythmen),

zugleich eine kurze Anweisung zum Gebrauche für Schullehrer

und ein alphabetisches Melodieenregister, in welchem bei jeder

Melodie die Nummern des Gesangbuches angegeben sind, welche

nach ihrer Weise gesungen werden. Dies Melodieenbüchlein

ist in Riga in der Müllerschen Buchdruckerei und bei Herrn

Hofgerichts-Consulenten W. v. Petersen auf dem Bischofsberge
in dem Brauserschen Hause, 1 Treppe hoch, zu haben, unge-

bunden in Partieen von wenigstens 50 Exemplaren zu 5 Kop.

S. M. per Exemplar, in kleinerer Anzahl oder einzeln zu

6 Kop. S. M, gebunden in steifen Papierdeckel oder Halbpappe
in Partieen von wenigstens 50 Exemplaren zu BV2 Kop. S. M.

per Exemplar, — in kleinerer Anzahl zu 10 Kop. S. M.

Riga, den 9. Mai 1850.

Im Namen der Livländischen Ober-Landschulbehörde:

Landrath A. R. v. Rennenkampf.

M. Petersen, Seeretair.

Tikai 1853. gada pavasarī ķesterskolas jaunbūves bija

pabeigtas. lesvētīšana notika 19. jūnijā 1853. gadā. Uz

iesvētīšanu Valkā sabrauca daudzi augsti kungi: virsvalde

pilnā sastāvā (landrāti: Rennenkampfs, Tranzē, Zīverss,

Striks, — ģen.-sup. Klots un Ulmanis), visi apriņķu skolu

revidenti (barons Šulcs un mācītājs Klots no Rīgas apr.;

muižn. Zīverss un māc. Knīrims — Valmieras apr.; muiža.

Sergs un māc. Ports — Valkas apr.; muižn. Mejendorfs un

māc. Keislers — Cēsu apr.; muižn. Bruiningks un māc.

Jansons — Tērbatas apr.; muižn. Samsons un māc. Gūt-

glūks -- Verovas apr.; muižn. Pīlārs un māc. Pauls — Pēr-

navas apr.; muižn. Arpeps un māc. Maurachs — Vilandes

apr.) un daudzi citi kungi. Tas tiešām bija skolu lietā

vēsturisks notiKums, un tik liela skolu valžu pārstāvju sapulce

liecināja, ka notiek svarīgs akts. Tikai tagad varēja droši

teikt: ķesterskola, jeb skolotāju seminārs, stāv uz drošiem
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pamatiem, līdz šim daudzi muižnieki labprāt vēlējās viņu

iznīcināt. 1850. gados, kā to arī vēlāk aprādīsim, Baltijas

muižniekos uzplūda reakcijas viļņi, tā tad arī semināram

varēja draudēt no šīs puses briesmas. Tagad, pēc pamatīgu
ēku uzcelšanas un tik svinīgas iesvētīšanas, skolu draugi

varēja būt droši, ka semināru vismaz neiznīcinās. 1850.

gados jau notika muižnieku kara gājiens arī pret Irlavas

semināru1) un tas Vidzemes reakcionāros muižniekus vēl

vairāk pamudināja uzstāties pret Cimzi un viņa skolu.

Ķesterskolas iesvētīšanas dienā notika arī IV. kursa iz-

laišana; pavisam 17 jaunekļi. Ar to Cimze jau bija laidis

darbā 49 savas skolas audzēkņus un bez tam papildām

sagatavojis arī 32 jau darbā esošus skolotājus.

Pirms ieskatāmies kā darbi uzsāka ritēt jaunās telpās

ar V. kursa audzēkņiem, apstāsimies vēl pie Cimzes stāvokļa

un attiecībām tanī laikmetā, kad notika vispāri ķesterskolas

noorganizēšanas plānu taisīšana. Cimze, kā jau agrāk

pieminējām, šinī laikā pārdzīvojis visai lielus pārbaudījumu

brīžus, — viņš gatavojies pat savu skolu pavisam pamest

un meklēt citur nodarbošanos, notikušas pat sarunas par

pāriešanu uz Tērbatu v. t. t. Šulrāts Ulmanis tomēr sa-

prata, ka Cimze ir krietns darba vīrs un, ja daudzi muiž-

nieki un mācītāji viņu turēja aizdomās kā nederīgu savam

amatam, tam tomēr nebija īsta pamata. Ulmanis arī redzēja,
cik labi Cimze «piemērojas" prasībām, cik jūtīgs viņš pret

„visiern vējiem". Tas viss lika apdomīgam un arī ne pārāk

piekāpīgam (pret reakcionāro muižnieku daļu) šulrātam aiz-

stāvēt Cimzi un viņa darbību, kā arī atturēt no aiziešanas

citā darba vietā. Ulmanis pats bija darba vīrs un cienīja

arī Cimzi viņa lielās darba mīlestības labad.

>) Irlavas semināra eksistence izšķīrās 1854. g. Kurzemes landtāgā,
kur atskanēja dažādi apvainojumi pret šo mācības iestādi atsevišķi, bet

ari pret semināriem vispāri (dass Seminare überall übel wirken) Tomer

Irlavas semināra aizstāvi ar fon der Ropu (no Kuldīgas) ņēma pārsvara

un seminārs palika, tikai, cik vien varēja, mēģināja viņā nodibināt

„padevibas un paklausības garu", sīkāki par to skat. skolu vēstures 11.

gr. 154—177. lpp.
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Cik maz pamatoti bija Cimzem uzkrautie apvainojumi

par audzināšanu lepnībā, uzpūtībā v. t. t, to mums ļoti

labi var rādīt dažas viņa runas.

1846. g. 10. decembrī, atlaižot otrā kursa audzēkņus 1
),

Cimze teicis šādu runu:

Augsti godājamie klātesošie!

Jūs ar savu klātbūtni esat nevien nodevuši liecību, ka Jūs

vispārīgi interesējaties par skolas būšanu, bet arī šai iestādei

parādījuši līdzdalību, kusas viņai šodien tik Joti vajaga. Jūsu līdz-

jūtība tad lai ari mani sadrošina, izpildīt to grūto uzdevumu, kādu

man šodien uzlikuši mani priekšnieki.

Dod atbildi par savu nama turēšanu ! Tas ir augsti nopietnais

sauciens, kas šodien uz mani zīmējas. Šis uzdevums, cik bieži

viņš ari no mums citkārt nav izpildīts, tomēr nekad nav manu

sirdi tik varen smagi nospiedis, nekad mani nav tā padevis

pazemības sajūtai savā nama turēšanā, kā taisni šodien. Lai notiek !

Es celšu Jums, augsti godājamiem, savas mājturības rēķinu grā-

matas priekšā un neviltotas, kā es viņas esmu vedis, lai Jūs paši

varētu pārliecināties par ieguvumu un zaudējumiem.
Es to darīšu ar pazemību Dieva priekšā, apzinādamies savu

nespēku; es to darīšu ar godprātīgu pieklājību Jūsu priekšā, bet

arī ar trīcēšanu un drebēšanu, labi dabūjis zināt par ļaunajiem, bet

dzīvē neizbēgamiem apstākļiem, ka šai laikā uzskati par šās iestādes

būtni un dzīvi, kāda viņa ir, vai tikai būt vajadzēja, ļoti lielā

mērā šķiras, un tāpēc dažs tos kviešus, ko mēs ar rūpību kopuši,

uzskatījis par ļaunu nezāli. Es to darīšu ar bažām, jo tas inventārs,

kas man Jums uzrādāms, nav ne skaitāms, ne olektīm mērāms,

nedz ar svariem sverams. Bet es došu atbildību arī ar prieku,

jo darbs man bija mīļš. Ar mīlestību mēs esam kopuši savu māj-

turību; gan ir arī nelabvēlīgi apstākļi, nolūkam nederīgs stāvoklis»

slimība un nospiedošas attiecības daudzkārt gribējuši nolaupīt mums

prieku. Tomēr mīlestība uz darbu un taisni uz šo darbu — mums

palikusi.

Mūsu mājturība ir skola. Ikkatrai skolai ir darīšana ar

savu audzēkņu intelliģenci un morālisko gribu. Bet mūsējai, kā

aroda jeb amata skolai,'_Vēl sevišķi ar iegūtās intelliģences praktisko

izlietošanu. Ja, tas, ko še' iemācās, der pie mums pa daļai tikai

tik daudz, cik to var pārvērst par citiem mācīto. lekš tā, ko māca.

ir jau ietverts tas, ko skolotājs pats mācījies. Tā tad, kas šai

') Otrā kursa darbības plānu (Lectionsplan) sniedzam Šīs grāmatas
IV. pielikumā. Runu citējam no J. Kalniņa apcerējuma par Cimzi.
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laukā panākts, tas man še būs jāuzrāda. Bet zīmējoties uz šo

praktisko darbību, tad mans aizrādījums būtu tikai apraksts no tā

kā nogleznojums — kaut kas starpniecisks. Atļaujiet tādēļ, augsti

godājamie, ka šie jaunekļi paši izrāda savu praktisku prašanu, vai,

no kā Dievs lai gribētu pasargāt — neprašanu. Ar to es būšu

no tā izsargāts, priekšā ķert Jūsu godātam spriedumam, un tā

kaut ko grozīt un modificēt. — Bet tad atliek tikai viens pāri, par

ko man Jums jādod atbildība; tas ir morāliskā griba, šās iestādes

sirdsprāts vispārīgi.

Tā tad ko mēs gribam, ko esam gribējuši ? pēc kā mēs

dzenamies? kas ir šīs iestādes nolūks, viņas mērķis. — Pēc tā

vaicāt nav tikai vien mūsu priekšniecības un augstdzimušās Vid-

zemes bruņniecības pienākums: pēc tā vaicāt tiklab ikkatra pie-
nākums un daba, kas grib, lai viņu uzskata par dzīvu locekli

Vidzemes savienībā.

Ko mēs gribam ?

Mēs negribam mājskolotājus izglītot, ne skolotājus priekš

vācu turīgām un cienītām dzimtām. Mēs it nebūt neuzskatām šo

iestādi kā par tiltu, pār kuru mēs, senākus apstākļus

atstādami, pārmūkam pāri, laitiktum uzaugšu.
Mēs topam par mājskolotājiem tad, kad mums

ikkatras citas durvis deguna priekšā aizsit ciet. Mēs gan meklē-

jam tikt uz augšu, bet citādā veidā.

Ko tad mes gribam ?

Mēs negribam būt augstu lietu prasītāji,

mēs negribam, lai ikkatru skolotāja vietu pa-

augstinātu līdz ievērojami augsti cieti no-

teiktai algai, lai tā mums būtu ērta. Mēs neatstājam

vis vietu trūkuma un aukstuma pēc, bet kad mūs kalpina,

tad mēs ejam projām; jo Vidzeme ir brīva zeme.

Ko tad mēs gribam?
Mēs it nebūt negribam dibināt jaunu

Vidzemi, perēkli rūgstošām politiskām ide-

jām, radikāliem principiem un brīvprātī-

gām revolūcijām, kuras grib izpostīt dotos

apstākļus. — Mēs gan esam radikāli, bet

citādā veidā.

Ko tad mes gribam ?

Mēs nebūt negribam aizskart kristīgu

ticību viņas luteriskā konfesijā, vēl jo ma-

zāk idejasun cilvēku izmaņu mācīt Dieva

gudrības vietā. Mēs dzenamies gan pēc tā,

būt īsti racionāli — bet citādā veida.

Ko tad mes beidzot gribam ?
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Mēs gribam kalpot, un proti savai, tas

ir, latviešu tautai. Kalpot mēs gribam un nevis valdīt.

Par kalpotājiem mēs še meklējam izglītoties, —
tā ir mūsu

vienīgā un patiesā griba.

Mācēt, saprast, varēt un gribēt mēs vēlamies šo kalpošanu ;

ja tas sasniegts, tad mums viss ir izdevies. Bet to pilnīgi

var izšķirt tikai nākotne ; un kad pārsteidzība jau gan sev atļā-

vusies, pat sen spriest savu pēc saklaušīnāšanām pa ausu

galam nodevusi savu spriedumu, tad mēs pret to protestējam; tas ir

noticis, laipašam sevi nebūtu jānetiesājas; par to mēs viņu (šo pārstei-

dzību) nožēlojam. Savu kompetento tiesu mēs sagaidām no nākotnes.

Bet pa tāmstarpām būs jāpaiet gadu-desmitiem. Pagaidām var un tam

vajaga pietikt, ja dabū zināt, kā ir domāta šī kalpošana. Mēs

gribam tautai kalpot! Bet vai tautai jel vajaga mūsu

kalpošanas ? Katrā ziņā ! Mūsu tauta atrodas tādos apstākļos, kā

ikkatrs domājošs, nemaz tāpēc nebūdamspar valsts politikas vīru,

sev vaicā :No kurienes un uz kupenu? Tas „uz kupenu" stāv

Dieva rokā; tas „по Kupenas" stāv vēsturē mūsu priekšā. To-

mēr, kurš gribētu uzdrošināties un apgalvot, viņš protot pareizi

lasīt šai grāmatā, kur tad nu vēl citiem šās lietas cēlonisko sa-

karu (Kausalnexus) skaidri un gaiši izliekot pierādīt (demonstrēt)

it īpaši no tādas grāmatas, kāda ir Vidzemes vēsture, kurā daudz

lapu pavisam trūkst, kā sevišķi tās, kusas attiecas uz mūsu zem-

niekiem. — Bet, mani augstu godājamie klātesošie, ikkatram ir

atļauts noslaucīt savu durvju priekšu. Tikai šo tiesību iepriekš

pieņemdams, es vaicāju: No kā tas nāk, ka daži no zemniekiem

tā var atsacīties no baznīcas 1), kā tas noticis? Visādā ziņā liekas,

ka saites, kusas tautu saista pie baznīcas, bija tik viegli saraustī-

tas,, vai arī vaļējas un no tautas vaļēji sagrābtas. Es ticu, ka

bijis pēdēji minētais. Tauta nav varējusi to saiti, ko baznīca au-

dusi un viņai pasniegusi viņai par glābšanu, enerģiski satvert; jo

baznīcas kalpone, kuŗa durvju priekšā stāvēja uz vakti, nav atvē-

rusi durvis un tautu nav ievedusi, tāpēc ka viņa pati bija aizmi-

gusi durvju priekšā. Ka nu baznīca arvien skaļāk tautai uzsauca,

tad tauta pati atdarīja baznīcas durvis, satvēra to saiti, ļāva sevi

vilkties, bet viņas rokas bija nosalušas. Un šī gulošā kalpone —

tā bij tautskola. Viņa ir pie visa posta un nelaimes vainīga; viņa
ir baznīcas meitā, bet viņai šimbrīžam vēl jāizpilda kalpones die-

nasts pie baznīcas; kur viņa papriekšu nenoslauka, nedz arī atdara

durvis, tur tautas attiecības ar baznīcu nestāv labi. Vai ari bez

līdzības runājot; protestantiskai baznīcai vajaga vienmēr kancelei

blakus skulas katedra, ja viņa grib būt par pārliecības un nevis

par autortdtes baznīcu. Viņa pasniedz ar Dieva vārdiem visu

') Domāta pāriešana pareizticībā.
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augstāko viņu iztulkošanā, bet tauta to nesaņem un nesaprot, jo

skola nav darījusi savu pienākumu.

Zemnieks nespēj saprast ne svešu domu gramatiskās, ne

loģiskās attiecības. Kas pie tā vainīgs? Vai baznīca? Bet viņai

taču nav jāmāca gramatika. Uz mums, skolmeistariem, ir metams

akmens ; mēs esam tie kūtrie, nelietīgie kalpi.

Mēs gribam tāpēc tautai kalpot attie-

cībā uz baznīcu, padarīdami tautu spējīgu

un gatavu, ka viņa var saņemt baznīcas

svētības, un to gribam padarīt caurto, ka

uzņemamies un apkopjam to daļu no reli-

ģiskās izglītības, kuŗa baznīcai vajadzīgā
kārtā jau jāatrod gatava priekšā.

Jeb, no kā tas nāk, ka mūsu zemnieki, kā tas noticis

1841. gadā, sper soļus, lai sasniegtu viņu veidā Lejputriju, kur

viņi visas ērtības pilnīgi baudot būtu atsvabināti no jebkura apakš-

nieku pienākuma ? Drusciņ zināšanu no zemes mācības (Länder-

kunde) un šī muļķīgā iedoma būtu neiespējama 1 Jeb, no kurienes

tas nāk, ka ļaudis iedomājas, viņu tagad izmēģināto līdzēkļu dēļ.

Ķeizars atdošot viņiem zemi, kura muižniecībai pieder uz tiesu

pamata? No kurienes ticība, ka viņi tad, kaut gan tam pašam tro-

nim padoti, būšot brīvi un svabadi no jebkura pavalstnieka pie-

nākuma un nastas ?

Tāpēc mēs gribam tautai kalpot viņas

pilsonisko attiecību ziņā, dodami viņai sko-

las izglītību, kāda vajadzīga ikkatram mieru

mīļojošam sapratīgam pavalstniekam, lai pa-

reizi saprastu savu stāvokli pret valdību un

pēc tā tad arī darītu.

Tāpēc mēs tautai gribam kalpot, lai viņa tās mantas, kas

viņai rokā, nemin ar kājām; mēs negribām un nevaram nekādas

jaunas varas, lielumus un apstākļus radīt; bet mēs dzenamies uz

to, lai tauta izmanto vēsturiski dotos apstākļus, lai viņas attiecības

pret dzimtkungu sāktu izvērsties sapratīgās un draudzīgās. Mēs gri-

bam tautai kalpot baznīcas un pilsonisko attiecību ziņā. Mēs

gribam izkopt un skaidrot viņas Dieva- un pasaules-apziņu, lai

Vidzemei būtu labi kristīgi ļaudis un labi apakšnieki.

Kā zemes asij ir divi pretī stāvoši poli, ar kuriem viņas

stāvoklis noteikts, tāpat ikkatram indivīdam, un tā tad arī zemnie-

kam. Šiem divi punktiem tautai vajaga būt dotiem, pilnīgi viņai jāap-

zinās par tiem, lai viņai būtu noteikta ass, ap kuru griezties —

tā tad ciešu, stingru principu, pēc kā rīkoties un no kā sargāties,

atņemat viņai šos divus cietos punktus, un viņa drīz vien grozī-
sies tā, vai ari sašķobīsies citādi.
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Ja mes senāko tautskolu saucām par baznīcas gulošo

kalponi, tad ar to mēs vēl neesam teikuši, ka mēs tagad tie no-

modā esošie. Viņa dievamžēl gulēja, tāpēc ka viņa nezināja, kas

un kā viņai darāms. Mēs ari gulētu, ja mūs mūsu māte — baznīca

nebūtu modinājusi. Mēs zinām, kas darāms, bet mēs to neesam

no pirkstiem izsūkuši. Mēs gājām svešumā un likām sev no

mūsu kaimiņiem sacīties un ierādities, kas ir mūsu kalpošana.

Mēs gribam tautai kalpot, šī griba, kā tāda, ir auglis no

trīsgadējas mājturības. Ikkatrs šiem 11 audzēkņiem centušies,

sevišķi un vispārīgi, apzināties šo gribu, priekš tās mirt un dzīvot,

cīnīties un kvēlot, un ir apbruņojušies, cik tas no mūsu puses

darāms, šādu gribu pārvērst darbos, likt rokas klāt un palīdzēt,

kur un cik vien iespējams.

To, augsti cienījamie klātesošie, es lūdzu uzskatīt kā peļņu

un ieguvumu no mūsu mājturības.
Kad nu tā ieguvums šīs iestādes mājturībā uzrādīts, mums

vēl atliek dot atbildīgu pārskatu par izdevumiem turklāt. Ir vaicā-

jums, un dievamžēl pārāk bieži vaicāts, kāpēc tad tam nolūkam

vajagot sevišķu iestādi, kur izglītot tādus tautskolotājus ? Ir ap-

galvots, viņa izmaksājot bruņniecībai ik gadus 9—10,000 rubļus

un kas tiem ko mācīt, to varot jau ari ikkatrs tautskolnieks

uzņemties; jo nevajagot jau vairāk mācēt, kā tik daudz un tikai

to, kas jāmāca. Varbūt tam vēl varot piekrist, ka šī iestāde

tāpēc pastāvētu, lai šo, latviešu skolām vajadzīgo vielu tur īsti

labi piesavinātos, bet viss cits, kas sniedzas pārāk par to, tas esot

samaitājoša lieka greznība. Ikkatram, kas tā runā, mēs uzsaucam

labvēlīgi: Ja tu būtu klusu cietis, tu nebūtu sevi nodevies ;jo

nu tu esi savu augstprātību un savu nezināšanu klaji parādījis. Un

mēs dodam šo atbildi mazāk viņu labad, kā gan jo vairāk tāpēc,

ka tas pieder pie pilnīga pārskata, pieminēt arī izdevumus. Kā

māte bauda šādus un tādus ēdienus, lai zīdainitim pasniegtu nevis

šos ēdienus, bet gan savu pienu, tā skolotājs mācās šo un to,

lai skolniekam daudzkārt varētu pasniegt tikai kādu mazumiņu.

Mēs joprojām apgalvojam, ka latviešu tautskolotājiem vajaga

sevišķu skolu, kuŗâs sagatavojoties uz savu amatu. Jo Vidzemes vē-

sture pierādījusi tādas iestādes vajadzību ar to, ka, kā mēs redzējām,

baznīcas kalpone — tas ir skola — gulēja, tāpēc ka viņa nezināja,

kas ir viņas kalpošanas pienākums. Baznīca varēja viņu gan mo-

dināt, bet ne pati viņai mācīt šās sulaiņa lomas praktiskos paņē-
mienus. Ārzemju skolas būšanas vēsture pierāda ari, ka vajadzīgas

sevišķas aroda skolas priekš tautskolotājiem. Pati lieta to pierāda.
Mācīt un audzināt — sevišķi svešus bērnus — ir māksla. Ikkatrā

mākslā ir naturālisti un pēc visiem likumiem mākslā ievadītie.

Tikai ģēnijs izlauž sev ceļu un sasniedz ko ; arī tas tiktu tāļāk,
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ja tam būtu ierādītajs un vadītājs. Vai tad nu mūsu tauta, no

kusas jāizceļas skolotājiem, ir tik caur un caur ģeniāla ? Laikam !

— Tā tad ar minēto pieņēmumu izteikti glaimi tautai, kuŗa sev

līdzīgu var meklēt.

Bet nu pārējie, kusi nepieder pie ģēniju pulka?
Tiem šī zemā un nonicinātā skolmeisteru māksla sūri un

gŗûti ar lielām pūlēm jāmācās; ja to nedara, tad tas, ko mācīt,

sadragājas vienumēr pie tā, kā mācāms. Ja ko mēs tautskolotāji

giibam sasniegt, ir gan vismazākā mērā pozitīva zināšana, zināmi

noteiktu, atsevišķu prašanu izbuldurēšana, bet spēks, izglītība,

goda prāts, |Dieva un pasaules apziņa caur un ar sevišķām zi-

nāšanām. Bet to iespēj pasniegt tikai' tāds virs, kas sapratis

audzināšanas mērķus. Tomēr, lai to varētu apķert un uz tā pamata
iekārtot arī ikkatru mācības gabalu, tam nolūkam vajadzīgi plašāki

izglītības pamati, nekā tie ir kādam tautskolniekam un ja tāds arī

ietu ar savu laterni papriekšu, tad viņš gan, īpaši tāpēc ka nepa-

zīst ne mērķa, ne ceļa, kluptu un kristu un noklistu uz laukiem,

sāņceļiem un neceļiem. Tāpēc tad arī jaunekļu pašu skološanai

piemērota izglītība vesta tāļāk par tautskolas robežām pāri un tai

ziņā ir patiesi, patiesi drīzāk par maz darīts un noticis, nekā par

daudz. Un kur Jūs, mani augsti cienījamie kungi, pie mūsu jau-

nekļu pārbaudīšanas viņu techniskā izveicībā vāi amata izveicībā

novērojot pamatības, takta un citu īpašību trūkumu, tur Jūs varat

būt pārliecināti, ka tam par iemeslu nav tas, ka viņi nav ievin-

grinājušies vienā vai otrā skolmeistarlbas āķī un paņēmiena, bet

ka šis trūkums gan tai ziņā meklējams, ka viņu pašu skolas

izglītība vēl nav pabeigta un nav devusi 'nekādus pietiekamus

pamatus viņu amata izglītībai.

Tā ņu es, augsti cienījamie klātesošie, pa daļai esmu

devis pārskatu par mūsu namturību: pa daļai šiem jaunekļiem

vēl jādod atbildība. Kaut Jūs ar saudzību un no īstā [stāvokļa

ņemot apspriestu viņu panākumus ; ka Jūs esat apmierināti

un mums labvēlīgi, tas mums ir no liela svara. Mēs esam ne

tikai vien nospiesti ļaudis bijuši tai ziņā, ka mūsu līdzēkļi un

mērķi pārprasti un neatzīti, nelabvēlīgi un šķībi uzskatīti, kamēr

mēs pēc labākās gribas un apziņas meklējuši tautas labumu; mēs

esam nospiesti arī tai ziņā, ka mūsu mīļie vecāki mūs ļoti trūcīgi

apgādājuši; mēs esam jauni iesācēji un varam, kas zīmējas uz

trūcību un vajadzīgā apgādību, meklēt sev līdzīgus ! Mēs esam

gars bez miesām! — Tas neveicina, mani kungi, namturību, tas

nospiež viņa uzplaukšanu. Paldievs, tāpēc, tūkstoškārt paldievs,

mūsu abiem direktoriem (Dr. Valteram un Dr, Ulmanim), kusi

mūsu nabadzības un neatzīšanas dēļ nav apnicinājuši mūsu jauno

namturību kopt ar mīlestību un saudzību un mūs iepriecinājuši,
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kad bijām nospiestībā noskumuši. Pateicība lai ir teikta ārstam

(Dr. Erdmanim), kas par mums gādājis slimībā un gŗûtumâ. Pa-

teicība arī šās pilsētas priekšniecībai, kura mums devusi patvērumu

un apsardzību. |_Bet par visām lietām Dievs lai svētī mūsu darbu,

jo kur Viņš savu svētību nedod pie nama uzcelšanas, tur par

velti tie pūlējas, kas pie tā strādā!

Pēc pienākuma vārdiem man vēl ir kāds sirds vārds sakāms

un tas zīmējas uz jums, maniem skolniekiem, kuri kopā ar mani

panesuši ļaunu un labu. Trīs gadus mēs kopā esam strādāi;
lai par to nāktu skaidrībā, kā mēs savai tautai varam kalpot un

palīdzēt, cik tas atkārās no mums.

Šodien jūs nododat atbildību, šodien jums jāpierāda savas

amata spējas. Lai tas jums Izdotos 1 — Šodien jūs šķiraties ; lai

jums šejienes uzturēšanās būtu par svētību. Bet man vēl ir kāds

atvadības vārds jums sakāms! Tā ir nelaba māte, kusa savu

meitu atlaiž bez svētības. Lai tāpēc Kunga eņģelis manas lūpas
svaida kā ar kvēlošu ogli, lai tās šaī svinīgā stundā nerunātu

neviena nepiederīga vārda uz jums ! „

Vispapriekšu man jums jādod laba liecība; man jā-

uzteic jūsu uzcītība un laba uzvešanās. Ar abām sām īpašībām

jūs man darbu padarījuši mīļu un vieglu. Tikai caur to ir pie tik

daudz kavēkļiem tas tapis iespējams, kas nu sasniegts. Nebūs

daudz skolotāju, kuŗiem tik maz bijis nevajadzīgu cīņu ar saviem

skolniekiem. Par to es jums atklāti pateicos un vēlos, ka tas

jums bagātīgi atlīdzinātos ar tādiem pašiem piedzīvojumiem no

jūsu skolniekiem.

Bet dodat arī šai iestādei labu liecību, ne tikai varbūt

ar to vien, ka jūs manu cietību, ar kuŗu es slimības un saīguma

brīdī jums par tuvu esmu gājis, aizmirstat tās mīlestības dēļ
)

kāda jums bijusi pret mani. — Mēs savus rēķinus vedām tādā

kārtā, ka vakarā tās dienas vainas parādus dzēsām ; jauno dienu

nekad nespieda vecais iztrūkums; es nedomāju arī tiešo uzslavē-

šanu ļaužu priekšā ;es domāju: dodat šai iestādei labu liecību ar

to, ka jūs strādājat iestādes garā, ka jūs no mīlestības kalpojat

savai tautai. Bet ja jūs to darāt tikai algas pēc, vai vecāku pēc,

— un jūs varat varbūt darīt brīnumus, — tad jūs savu īsto at-

līdzību esat zaudējuši; jūs tad esat atalgoti ar šās pasaules

iznīcīgo zeltu; bet tas Kungs uz Jums reiz sacīs: „Ejta, es jūs

nepazīstu!"

Kalpojat aiz mīlestības savai tautai; tikai tā

jūs iznīcināsat nepareizos uzskatus par mūsu iestādi un viņns
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nonicināšanu; tikai tā jūs tautai uzturēsat šo skolu, kuru mums

sveša tauta cēlusi, bet kura mūs netur mīļus. Mīļosim savus brā-

ļus un svešie mūs atkal mīļos.

Dodat šai iestādei labu liecību ar to, ka jūs savai tautai

kalpojat aiz mīlestības un līdz ar to jūs būsat manai dzīvībai

devuši vienīgi iespējamo vērtību. Raugāt, patlaban jau 7

jaunus un liesus gadus esmu strādājis šai laukā un esmu iekš

visa nabagāks, kā priekš tam ; savā darbībā apmēdīts un nozaimots

Es to neievēroju ; tikai to vienu es izlūdzos, ka jūs esat un pa-

liekat mans gods un mana manta, tapdami par krietniem skolotā-

jiem, no mīlestības uz tautu. Lai tad arī turpmāk mana darbība

būtu kā peldēšana pret strāvu; lai tā, ja Dievs to gribētu, nobeigtos
vai šodien, bet es vienumēr svētīšu t о laiku, kurā es savai tau-

tai esmu ieguvis tādu dārgumu. — Pie savstarpējas liecības pie-

slienas rūpes un gādība par jūsu nākotni. Man vēl jums jāsaka,

kas jūs sagaida. Jūs sagaida, tiklīdz roku liksat pie arkla, vis-

pirms tiesa, — jūsu pašu sirds tiesa par amata izvēli. Apustuļa

Jēkaba vārdi: .Lai ne ikviens neuzdrošinās būt par skolotāju* —

darīs jums daudz un bieži rūpes un raizes. Lielākā tiesa no jums

uz vecāku gribu nonākuši šai iestādē un tas ir labi taī ziņā, ka

vecāku griba cienā turama un ievērojama. Bet vecāku griba nav

vis vienumēr Dieva prāts. Viņi ne vienumēr iegaumē Lutera vār-

dus : „Tu drīksti tikai to amatu izvēlēties, uz kuru Dievs Tev

miesās un asinīs devis vajadzīgās dāvanas". Savā praktiskā dzīvē

jūs tikai īsti dabūsat apzināties vienkārt augsto un lielo uzdevumu,

kas jums uzlikts, bet otrkārt arī savu pašu vājību un nespēku.

Šī dziļā sprauga bieži un drīz atvērsies jūsu priekšā. Ņemat to

pie sirds !un griežat vērību uz savu sirdi! Ja jūs atrodat, ka

kaut kāda cita nodarbošanās jums mīļāka un turklāt pastāvīgi

nekā izraudzītā; ja jūs atrodat, ka pie kaut kādas godīgas rīkoša-

nās jūs patīkamāki un tā jūs vairāk aplaimo, nekā mācīšana un ja

šī novērslgā sajūta top pastāvīga, tad jūs neesat savas tautas

aicināti tapt par skolotājiem. Tad ejta un dodat vietu citiem!

Ja jūs turpretī atrodat, ka visām šaubām un apkaunošanai

par spīti, ka pūliņiem un nepatikšanām jūsu darbībā par spīti,

jūsu labā sajūta un priecīgais prāts, jūsu iekšējais apmierinājums

atkal atjaunodamies atgriežas, tiklīdz jūs ieejat klasē, kā morāliskā

un intelektuālā cīņa ar jaunību ir jūsu mīļākais elements, tad jūs

esat aicināti, tad paliekat; jo ar mīlestību uz strādāmo darbu Dievs

arī savu prātu ierakstījis jūsu sirdīs. Kādu citu parādīšanu nesa-

gaidāt ! Vīrs, kas t о izvēlējies un uzķēris, uz ko viņam ir patiesa

griba un patika, tas nekad nebūs nelaimīgs. — Aizdzenat saīgumu

un apnikumu, kad jūs pēc vairāk-gadējām pūlēm un darbiem do-

mājat, ka nekādi augļi nav redzami. Cilvēces labklājība ir kā
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būve, priekš kuras gadu tūkstoši vajadzīgi, lai tikai vienu kārtu

jeb vaiņagu tiktu tāļāk un mums, kuri mēs esam tikai dienderi,

vajaga būt priecīgiem, ja mēs meistariem un pameistariem kaut

arī vienu mazu akmeni visā savā mūžā pievest atzīti par

cienīgiem.

Bet jūs sagaida vēl cita tiesa, laicīga mazturības tiesa.

Jūsu vecāki uzskatījuši skolmeistara dzīvi par kaut ko vieglu —

un salīdzinot ar viņu dzīvi —

par spīdošu un gribējuši savam

bērnam palīdzēt pietikt pie ta. Lai viņiem pateicība ; viņi domā-

juši visu labu ; bet viņi alojušies un šās maldīšanās augļus daži

no jums baudīs. Jo, kaut ari skolmeistaru dzīve Vidzemē vietām

gluži patīkama — ari es biju savā laikā laimīgs skolmeistars
—

tad tomēr tā ir vispārīgi vēl, kā jau Lutera laikos, salīdzinot ar

citām kārtām — mocekļu liktenis, ar augstu iekšēju nozīmi un

ļoti zemu, ērkšķainu ārpusi. Ikkatra kārta Vidzemē iegulda savus

izdevumus un savus pūliņus uz augstākiem procentiem, kā skol-

meistars. Bet š о es jums esmu sacījis nevis ar to nolūku, lai

jūs saceltu augstākas prasības, bet lai jūs, kad nāk kārdināšanas

brīdis uz lielākām prasībām, kārdinātāju atraidāt kā vecu, pazīstamu

ienaidniekuunviņam noraujat masku viegli, kad viņš jums piedāvājas

par jūsu laimes pravieti. Trūkumu, niecināšanu un pateicību jūs

sastapsat savā gaitā ; visvairāk jūs to piedzivosat no jūsu pašu

tautas. Bet neprasāt, lai akmeņi top par maizi. Arī skolmeistaru

valstība nav no šās pasaules. Pirms galvām jātop gaišākām un

sirdīm siltākām, lai apstākļi pārgrozītos, kamēr zemnieki un zemes

kungi ar uzticību, mīlestībuun pateicību skatās uz mūsu pūliņu pilno

darbību un mūs a zsargā no jebkura trūkuma. Pastāvat tāpēc šai

tiesā ! lai jūs netaptu atrasti kā tādi, kuri kavē, ka evaņģēliju
sludina.

Tad nu ejta laukā Vidzemes novados un kalpojat savai

tautai ! Neturaties sevi par nomodā esošiem, bet par tiem, kuri

modināmi; ne par tiem, kuri mērķi aizsnieguši, bet par tādiem,

kuŗi pēc tā dzenas. Tuiat augsti savu aim.tu, pazemojaties
Dieva priekšā un esat pieklājīgi priekš cilvēkiem ! Ejat ar uzticību

pretī savam mācītājam, zinādami, ka jums būs strādāt tikai viņa
vadībā. Neprasāt pēc sava darba likumīgām robežām, bet

paplašināt šās robežas. Darbojoties ar uzticību, apdomādami, ka

nedēļa iet uz galu.

Drīzā laikā bus pagājuši 7 gadsimteņi, kopš tas Kungs
svešus nama turētājus iecēlis pār mūsu tautu.

Gādājat tālab par trīcēšanu un drebēšanu, kā kad Viņš

nāk, jūs Viņam varat dot labu atbildību par savu nama turēšanu



Šai runā mēs atrodam visu to, ko Ulmanis jau 1844.

gadā prasīja no Cimzes semināra.

Otrā runa teikta palīgu kursu atklājot 13. janv. 1850.

gadā.
Dārgie skolotāji un skolotāju biedri!

Kas kādu mācītāja amatu iekāro, tas iekāto labu lietu

(I. Tim. 3, 1). Tas ir labs vārds, ciešs vārds, tāpēc ka ir

Dieva vārds. Tas attiecas ari uz Jums, Jūs tautskolotāji.

Viņus zīmējis uz Jums, Mārtiņš Luters kā Dieva virs. Esat

sumināti tad Jūs, skolotāji, jauni un veci! Esat sumināti, Jūs sko-

lotāji, no divām tautībām vienā zemē, vienā provincē! Es Jūs

suminu šās iestādes vārdā, kurai nu sava darbība jāizplata pār
visu provinci. Jūs tautas skolotāji, vispirms sniedzaties brālīgi

rokas, kā mācītāji sen to darījuši, Jūs skolotāji vispirms, un

tad tautas, kusas līdz šim greizi viena uz otru noskatījušās,

kamēr viņas' vienojas par vienu tautu vaj arī uz kādu citu

augstāku laulību, raugoties uz to, kā to Dievs būs nolicis.

Skolotāja amats ir labs amats. Tas ir iepriecināšanas vārds,

pacildīšanas vārds tiklab spēkos esošam, kā arī nosirmojušam

skolotājam. Labs ir tas amats, ne tāpēc, ka sagatavošanās uz viņu

daudz maksā; labs viņš arī nav tāpēc, ka Jūs viņā iegūtu daudz

no šīs pasaules mantām; labs viņš arī ne tāpēc, ka viņš ir amats,

kas maksā daudz asaru un sirdsēstu. Gan būs tiem, kuri ar asa

rām sēj, ar prieku pļaut; bet visas asaras nepieder pie tādām, jo

lielākā daļa ir grēku asaras, un nevis asaras par paša grēkiem,

un tikai tādām ir apsolīšana. Labs ir šis amats tikai tāpēc, ka

skolotāji kalpo tam Kungam (nevis muižas kungam vaj kādam

citam augsti stāvošam vīram, bet tam Kungu Kungam). Tikai

tad, kad Jūs šā kunga kalpošanā pieceļaties, savu pūļu pilno
dienas darbu pastrādājat un piekusuši atguļaties, tikai tad tas ir

labs amats; citādi ne, tikai rakst-rēķinu un lasīšanas skolotājs,

ja pat ticības mācības skolotājs, kurš stāv cita kunga atalgojumā
tam sava alga zudusi, tas ir, viņš savu algu saņēmis, algu, ko

kodi un rūsa maitā. Bet tā Kunga dienastā paliek Jūsu amats

un lai tas būtu aprobežots uz visvienkāršākām lietām, to-

mēr labs amats.

Uzlūkojat zemkopi! Vaj viņš nepieceļas līdz ar sauli; vai

viņš vēlu neuzmeklē savu dusas vietu? Kāpēc? tikai ar to nolūku,
lai pildītu savus šķūņus un savu pagrabu. Kad viņš to sasniedzis,

tad viņš to gadu sauc par bagātu, apsvētītu gadu. Ne tā skolotājs.

Uzskatāt amatnieku! Pārtiku iegūt, ir viņa mērķis. Paga-
tavot labāko preci, viņa gods ; atkāpties no veikala pēc tam, kad

turīgs un bagāts — viņa karstākā vēlēšanās. Ne tā skolotājs.
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Uzlūkojot tirgotāju! Viņa kuģi brauc pa vistāļākām jūrām;

vai uzmeklē pazudušo paradīzi! Ak nē! Iznīcīgais zelts, nepa-

stāvīgā peļņa ir viņa nolūks un mērķis.

Un skolotājs? vai tad viņš nemaz neprasa pēc maizes? Vai

viņš var iztikt bez šīs pasaules mantas? Nebūt ne! un tomēr

viņa valstība nav no šās pasaules. Maizi viņam dod draudze, lai

viņš varētu strādāt priekš citiem, ne priekš sevis. Kas citiem

ļaudīm mērķis, tas ir peļņa, laicīgā manta, tas priekš skolotāja

līdzeklis, lai viņš varētu dzīvot un savu dzīvību likt ķīlā priekš

citiem. Vai tai draudzei, kusa savam skolotājam liek vārgt un

trūkumu ciest, jo viņa to pavedina uz neuzticību!

Skolotājam vajaga likt savu dzīvību ķīlā; tā tam jāpieliek

klāt. Bet tikai dzīvība ir dzīvības vērtēs. Tā tad dzīvība par

dzīvību, un dvēsele par dvēseli. Mēs taču zinām, kas savu dzī-

vību nodod, tas to uzturēs, atdabūs, bet līdz ar to iemantos

arī ci t и dzīvības

Uz Tevi, mīļais tautskolotājs, zīmēts arī tas vārds : Gani manas

avis! Tu esi mazo gans; Tev būs viņus audzināt, un viņus vilkt

augšā pie tā Kunga ticībā un mīlestībā. Tev vajaga viņiem būt

par ticības un mīlestības priekšzīmi; ar mācīšanu vien nepietiek.

Abi sader kopā. Skanīgs vasš un zvanīgs zvārgulis, eņģeļu mēles

ne „Kungs, Kungs" sacīšana nav nekur mazāk vērtīga, kā audzi-

nāšanā. Tici un mīļo, un ja Tu arī būtu mēms, Tu audzināsi.

Dieva mīlestība, kas Viņa Dēlā parādījusies, parādīsies arī tev,

Tu vārdos nabagais, bet ticīgais skolotājs. Mīlestība nav vārdi,

bet varens darbs; viņā ir spēks, kas pasauli uzvar, un ;rī mazo

sirdis iegūst priekš Dieva un Viņa valstības.

Tāpēc neļausimies sev atņemt teksta vārdus: kas mācītāja

amatu iekāro, tas iekāro labu lietu. Es saku, mēs neļausimies

sev atņemt šo vārdu; jo bieži to tev gribēs atņemt. Tautskolotāju

kārta ir mūsu zemē tā šķira, kusa vismazāk nākusi pie cieņas.

Un kad šī kārta savā laikā, ko mēs drīkstam cerēt un no Dieva

izlūgties, sen būs sasniegusi savus ziedu laikus, arī tad vēl viņ i

pielips kalpa ģīmis.

Tas ir augsti cienīgs amats, mazos audzināt Dieva

valstībai. Bet tā Dieva valstība, priekš kuŗas Tu, mīļo skolotāj',

savu dzīvību lieci ķīlā, ir šās zemes virsū; tai še virs zemes

jāattīstās. Cilvēks ir gars v n miesas. Ar savām kājām viņš st.iv

uz šās zemes; un tev vajaga arī viņa kājas pasargāt, ka vigš tās

nepiedauza pie piedauzības akmeņa. Tev cilvēka bērns tā jāaudzina,

ka viņa spējas attīstās, ka viņš ari šās zemes jeb laicīgos apstā-

kļos ar godu nopelna savu maizi un top par dzīvu locekli ta i

savienībai nn sabiedrībai, kusā Diev> to nostādījis. Ne tikai koka

kronis tev jākopj, ka tas varētu nest krāšņus ziedus un auglis
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nogatavoties; bet ari sakne tev kopjama, lai koks stipri un cieši

stāv zemē. Tāpēc māci mazajos domāt, savas domas izteikt ar'

vārdiem un zīmēm, māci viņiem novērtēt telpas un laika apstā-

kļus; māci viņiem pazīt savu tēviju un to mīlēt, un saprast un

godāt apstākļus, kuri vēsturigi attīstījušies. Uzaudzini labus pavalst-

niekus, saprātīgus pilsoņus, kuŗi savu maizi var nopelnīt, un ciena

tikumību, ierašas un likumus. Nelāga cilvēks ir arī nelabs kri-

stīgs cilvēks, un otrādi.

Skolotāja amats ir cienījams amats; tāpēc mēs to esam

iekārojuši. Bet kādā nolūkā mēs še esam kopā? Kāpēc mū
s

traucē mūsu amatā? Tā es dzirdu dažus runājam, un uz to es

esmu vienkāršu atbildi parādā. Vai mēs neesam bijuši uzticīgi ? Va;
mēs esam no visiem paši nekrietnākie? Nebūt ne! simtiem jau

bijuši priekš Jums un aizgājuši viņā saulē un nav varējuši ar

jums mēroties, ne uzticības, ne krietnības ziņā! Nu tad jau tas

ir tāpēc, ka nu reiz tāda iestāde ir, kusa pildāma. Arī ne, viņa
būtu arī bez Jums pilna. Tad laikam tas ir tāpēc, ka mūsu

draudzes muižnieki uz mums netur labu prātu! Tāpat ne, jo
taisni viņi ir īsti labvēlīgi un tura labas cerības uz Jums. Jo ja

viņiem tās nebūtu, viņi Jūs nesūtītu šurp. Nu kas tad tas ir?

Tas ir lauva, kas vaļā sprucis un rūc, sātāns, kas iet apkārt un

meklē, kusu aprit. Aprit viņš grib mūsu tautu, mūsu ticību,

mūsu baznīcu. Tēvija ir briesmās! Cīna iesākusies, cīņa uz

dzīvību un nāvi, un šai varai stāv pretī Kristus baznīca, kuŗa celta uz

klinti, kuŗa nav pārvarama. Baznīca bruņojusies uz cīņu, un ir

savu, maz apkopto kalponi, skolu, uztrūcinājusi no miega, un no-

stāda cīņas pirmajā rindā. — Skolai jāstājas cīņā. Jo viņa atzīst

Jūsu svarīgo nozīmi. Bet skolai savu trulo, sarūsējušo

zobenu trīt, viņai vajaga savu stopu savilkt stingrāk, nekā tas

notiek un līdz šim noticis. Tāpēc Jūs esat še. Dūšīgus cīņas

biedrus baznīca un tēvija grib ar Jums iegūt, tāpēc ka sācies

jauns laiks, cīņas laiks. Cīnāties ar nezināšanu, ar māņ-un neti-

cību ; cīnāties pret miesas prātu, prātu, kas Kanaanu grib atdot

pret Ēģiptes gaļas podiem, cīnāties pret tautas nogrimšanu pagā-

jušo gadusimteņu kalpiskā garā. Tagadne prasa citādu dzimumu.

Ja mūsu tauta neturas pie savas ticības cieši, ja viņa nedodas uz

priekšu civilizācijā jeb pilsoniskā izglītībā, tad citi aizst igsies

viņai priekšā. Tautai jāsniedz lielāka ārējā patstāvība, radot lab-

vēlīgākus apstākļus. Tas viss nenieka nelīdzēs, ja viņa netop

iekšēji svabadāka, stingrāka un patstāvīgāka. Tāpēc jums vajaga
tautu laikiem piemēroti vest tāļāk, un gatavu darīt labākam

stāvoklim.

Un atkal es tikai saku: skolotāja amats ir cienījams amats

pat tiem, kas apmeklē tikai palīga kursu. Neskatāties tāpēc greizi uz
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šo iestādi: viņai arī jāķeras pie darba, jāliek manta un viss ķīlā,

viņa ir Jūsu deļ, viņa ir tautas labā; un labi mums, ka mēs esam

piedzīvojuši tos laikus, kad priekš mūsu aizmirstās tautas iet Līņā.

Skolotāju amats ir cienījams amats, sevišķi mūsu laikā, jo

tas ir tapšanas laiks un dzemdēšanas sāpju brīdis. Vaj mēs pie-

dzīvosim, ka ticība un mīlestība mājos sirdīs, taisnība valdīs zemē

un miers un turība piemitīs būdiņās? Es to nezinu. Arī tautu

vēsturē gadsimtenis ir kā nakts cēliens. Bet labi mums, ja mēs

atrasti par cienīgiem, ka drīkstam strādāt pie labāku apstākļu uz-

celšanas. Pateiksim tam Kungam par šo žēlastību!

Pļauja ir liela; strādnieku maz. Lai viņu skaits vairotos,

no šās dienas šī iestāde dabū to nozīmi, ka viņai jāpieved visai

provincei šie strādnieki. Uzdevums ir liels un viņš nolaupītu arī

visu drošsirdību, ja es savu cerību neliktu pilnīgi uz to Kungu,
no kura iziet uzaicinājums, un kas vājos grib parādīties spēcīgs,
tiklīdz tie gluži atdodas Viņa rīcībai. Es lieku savu cerību uz to

Kungu; bet es to lieku arī uz Tevi, Tu šās draudzes uzticamais

gans, kas tu gribi būt tikai mums par dvēseļu apkopēju, bet ari

par šīs iestādes skolotāju. Tu esi uzņēmies augstāko un grūtāko,
ko man pārvaldīt tas Kungs nav devis. Šos skolotājus salīdzināt

ar Dievu caur ticību un mīlestību uz Kristu, ar mācību un dar-

biem, ir vislielākā mērā Tava lieta. Pie viņa, pie mūsu draudzes

gana, turaties, nevien mācības stundās, nevien baznīcā, bet tāpat

arī ikkatrā grūtā brīdī, kur sātāns Jums grib nolaupīt cerību. Lai

Jūs tagad un vienmēr būtu bruņoti pret velna viltu. Kas attiecas

uz mani, tad es jau arī kā šās iestādes skolotājs un inspektors
raudzīšu Jūs iepazīstot ar Dieva valstības lietam, bet mana dar-

bība zīmējas vairāk uz šīs pasaules laicīgo daļu, visām tām zinā-

šanām un izveicībām, kuras Dieva valstībai kalpo tautskolotāju

kārtā, jo visām būs kalpot tam Kungam. Es Jūs veicināšanu

Jūsu zināšanās un spējās un rādīšu jums ceļu, ko un kā Jūs visi,

pārējo vēlāk varat iemantot. Es Jums rādīšu to veidu un kārtu

un Jūs ielauzīšu, kā bērni mācāmi. Visā šaī darbā man daži

uzticami draugi palīdzēs, raugotiet pēc viņu laika, spēka un pa-

tikas n.ēra, uz kuŗu uzticību es paļaujos. Tā mēs ceram veicināt

to darbu, lai Jūs no sirds varētu sacīt. Dievs mums piešķīris

cienījamu amatu.

Un nu beidzot vēl kāds lūgums:

Jūs esat gŗatu lietu uzņēmušies, māju un s.evu atstājuši;

pieliekat nu visu savu uzticību, lai no tā izaugtu skaists

auglis, un mēs nekrītam kaunā, ja Jūs kā gļēvi cīnītāji atgrieztos

atpakaļ no priekšskolas savā nometnē. Ķeraties še sirdīgi un

dūšīgi pie darba, tad Jūs arī vēlāk būsat dūšīgi.

Tāļāk ikkatrs no Jums māja rīkojies pa savai patikai, strā-
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dājis un piecelies, kā viņam paticis. Tomēr kopība še tagad

prasa noteiktu kārtību, kura ikkatram jāievēro un jātur, pretējā

gadījumā tādam jāierīkojas pašam uz savu roku un jādzīvo uz

savu maKsu. Šo kārtību es došu, kā es to pēc saviem piedzīvo-

jumiem atzīstu par lietderīgu. Es uzticu Jums, ka Jūs turēsaties

pie šīs kārtības. Jo kas ar visu nopietnību atzinis, ka ir jauka

lieta, iekārot tautskolotāja cienījamo amatu, tas viegli pārvarēs

ari vecās ierašas, jo tāds pārvār visu.

Dievs Kungs! kas Tu amatus un dāvanas izdali pēc sava

mūžīgā padoma, Tu esi dibinājis lielu vīna kalnu un mūs tajā

aicinājis par strādniekiem. Palīdzi, ka mēs šo aicinājumu vienmērpatu-

ram prātā ! Palīdzi, ka mēs nepagurstam dienas karstumā! Palīdzi,

ka mēs nestrādājam kā derēti algādži, bet vienmēr apdomājam, kā

Tev kalpot — jau pats par sevi ir svētlaimīga, kādu pasaule

mums nevar dot. Dodi mums visiem uz U> spēku, uzticību un

izturību, bet par visām lietām man, Savam vājam kalpam. Dodi

man īsto gudrību, ka es šos vīrus un jaunekļus pareizi varu vest

un vadīt, un ņem mani projām, tiklīdz spēki, vai Tava žēlastība

mani atstāj. Palīdzi, ka šī vieta vienumēr no tādiem ieņemta,

kuriem Tavs gods, ak Kungs, ir vairāk vērtēs, nekā pašu palīdzība,

lai šīs draudzes gans daudz prieka piedzīvotu pie šīs iestādes,

bet arī daudz mums pasniegtu no Tavām žēlastības dāvanām!

Stiprini un svētī visus, kuŗi mums palīdz, un liec šai iestādei būt

par sinepa graudiņu, kas drīz top par lielu skaistu koku, zem

kura debess putni taisa savas ligzdas. Svēti šo pilsētu un zemi,

un dodi, ka šī iestāde še bauda patvērumu un daudz prieka, bet

ari pati to daudz pierādītu. Svētī un uzturi mūsu priekšniekus,

svēti, uzturi un izglābi mūsu zemes tautas no posta, un lieci drīz

pienākt tai dienai, kad viņas draudzīgi, kā Taviem bērniem pie-

klājas, sniedzās rokās ! Amen!

Trešā runa teikta 8. jūnijā 1850. g. palīga kursu atlaiž )t.

Mani mīļie brāļi!

Brāļi pēc miesas, bet vēl vairāk brāļi pēc gara, kas mūs

valda un aicinājis pie liela svētīga darba. Brāļi, Jūs skolotāji, kuri

jau amatu esat kopuši, brāļi, Jūs jaunie vīri, kurus amats

vēl sagaida! Nobeigts nu ir tas kurss, pie kura šī iestāde

uzdrošinājās ķerties tikai pēc lielas apdomāšanās ; pabeigts ir kurss,

pie kura publika iepriekš grozīja galvu, apzīmēdama to par ne-

iespējamu vai arī par neprātīgu un viltīgu. Un kā ? Ko mēs

sakām uz to ? Mēs sakām, ka mums vispirms rēķins jānoslēdz

pašiem savā starpā, bet ar to Kungu tik ilgi, kamēr mēs dzīvojam.

Nav diezgan, ka mēs vienu karstu dienu cauri Viņa priekšā par

krietniem pastāvam, — ne, pa visu mūsu darba laiku mums vajaga

18*
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Viņa priekšā tapt atrastiem par uzticīgiem kalpiem. Tad viņš sacīs :

Tu palīga kursu pareizi esi izmantojis 1
Atvadīšanās diena ir klāt. Mums jānoslēdz savi rēķini.

Jūs sakāt: Mēs esam māju un sētu, sievu un bērnus atstājuši: ko

Tu mums esi sniedzis ? Kas mums ir no tā ?

Jūs esat daudz likuši ķīlā, tas nav noliedzams. Viena dā-

vana ir otras vērtēs. Vai Jūs esat līdzīgu pretvērtību saņēmuši ?

Un iekš kā tā pastāv ? Tas man Jums jārāda, tas ir mans uzde-

vums, un Jūs atzīsat, tai pašā mērā, kā ikkatrs devis, tādā viņš

arī saņēmis.

Mūsu kursa sākumā es sacīju: Tagadne ceļ lielākas prasī-

bas arī no tautskolotāju kārtas: ari skolotājiem jādodas ārā uz

cīņas lauka ; viņiem vajaga arvien vairāk un vairāk pastrādāt un

panākt. Tāpēc Jūs esat še.

Vai Jūs nu esat vairāk ievadīti savā amatā! Vai Jūs to

šaī laikā nevien vairāk ar prātu caurskatījuši un atzinuši, bet daudz

vairāk ar sirdi iemīlējuši, tā ka Jūs priekš tā arvien vairāk un vai-

rāk iedegušies? Un beidzot, vai Jūs šai amatā tapuši krietnāki

un vairāk ievingrinājušies ?

Jā, es to ticu. Un ja ari ieguvums pie visiem nav vienāds,

tad tik daudz ir droši zināms : Kurš no Jums visvairāk pūlējies,

tas ari vairāk līdz aiznesīs uz mājām. Jā, es ticu, Jūs esat vei-

cināti krietnībā uz savu amatu.

Bet kada ziņā notikusi šī veicināšana ?

Ne tai ziņā, mani mīļie, ka Jūs nu zināsat labāku karu vest

pret mācītājiem un citiem priekšniekiem; tā tad esat labāki dumpi-

nieki, nekā daudzi no veciem skolmeistariem, izveicīgāki esat

kaŗa viltībā, nekā vecie; labāk pratisat cīņā savas pretpartijas vā-

jumus izmantot, un izcīnīt visādus laicīgus labumus, kusi vecajam

Ādamam labi patīk. Lai Dievs dod, ka nu viss ienaids būtu pa-

; bet ja būtu jācīnās, tad lai tā būtu godīga cīņa kaut kā

augstāka dēļ, nekā sīkumniecisko un pastāvības kau-

lēšanās labad priekš un starp cilvēkiem. Ja Dievs gribētu, tad

lai tā būtu ciņa pret neuzticību pie draudzes, ciņa Dievam par

godu un cilvēkiem par svētību.

Augstāka krietnība amatā nepastāv ari cīņas garam pretējā

virzienā, tas ir, kad kā suns asti luncina un kā lapsas viltū ap-

staigā un sulaiņiem līdzīgu prātu izrāda pret mācītāju un baznīcas

priekšnieku ; nevis tai sirdsprātā, kas vienumēr turas tai pusē, kur

lielākais spieķis atrodas, kas noliecas pie varas un pārspēka un

labuma iegūšanas. Ak, turaties par patiesību; viņa ir stars no

Dieva; turaties par patiesību, un lai viņai nebūtu ari nekāds citāds

veids, kā kalpa ģīmis. ledomājaties par žīdiem! kāpēc Dievs vi-

ņus atmetis. Bēgat no liekulīga algas kārā prāta un no turēšanās



pie valdošās partijas, ja viņai trūkst patiesības; turaties tā visādā

ziņā pret priekšniekiem, kā pret amata biedriem. Dumpinieks ir

desmitreiz vairāk cienījams nekā līdējs.

Krietnība amatā nepastāv arī iekš tā, ka nekādu vērību ne-

piegriež ne patiesībai, ne nepatiesībai un ka mierā dzīvo ar vi-

siem cilvēkiem, un mierā patērē sr.vu izcīnīto cieņu, mierā saņem

ienākumus un paplašina savus laukus, mījo Dieviņu uzskata par

labu vīru un no Dieva saņemto podu ievīsta sviedru autā un ierok

zemē, lai tā būtu drošs no visām nepatīkamām attiecībām ar Dievu

un cilvēkiem un saviem amata pienākumiem. Ja, tā ir gudrā lī-

dēja dzīve; tas ir kapa miers ! Lai Dievs dotu, ka tāds uzdurtos

uz asu akmeni; tas būtu viņam labi, lai viņš atmostos uz dzīvību,

jo dzīvot — tas ir darboties savā amatā.

Jā. dzīvot ir — darboties; strādāt, radīt, iesākt, turpināt un

pabeigt, sēt un pļaut. Dzīvot ir
— grābt dzīvē iekšā, to izveidot

un vest pie pilnības. Bet dzīvot nozīmē arī aprobežoties, neaizklīst

bezgalībā, bet celt sev robežas, izvēlēties noteiktu darba aploku

un tajā izturēt labās un ļaunās dienās. Un tas ir mūsu amats

savā apmērā, savā izplatījumā.

Ja tu nu, mans mīļais skolmeistars, negribi būt ne dumpi-

nieks, ne līdējs vai glaimotājs un darba bēdzējs, tad tev vajaga

dzīvot, t. i. būt darbīgam savā amatā.

Bet krietnā darbība nepastāv iekš tā, ka Tu ņemi kādu

bērnu pulciņu un ikkatru attīsti un izglīto pēc viņa gara dāvanām,

izveiksmes un spējām ; tā kā Tev nekas nav ko darīt, kā to iz

kopt, kas jau ir, vai arī, ja Tu esi atzinis, ka cilvēku bērns ir

grēcīgs, Tu viņā apkaro un izdeldi to ļaunumu, kas viņā atrodas.

Bet ar to vēl nepietiek. Nepietiek tikai ar personas individuālo

attīstību. Jo saki: kas palīdz, ja tēlnieks tik lieliski izmudulē un

izdreijā kādu sevišķu locekli, piemēram roku, bet vēlāk tā nepie-

derēs pie visas miesas ? Mēs tad sacīsim : Skaista gan ir roka

pati par sevi un priekš sevis, bet nevis savā samērā un attiecībā

uz visu miesu. Atsevišķais cilvēks, tā tad bērns, ar ko tev darī-

šana, ir viens loceklis; miesa ir cilvēce, kusā tas atsevišķais pie-

vienojams. Šo miesu vajaga pazīt, lai loceklim varētu dot īstās,

pareizās īpašības.

Skaties atpakaļ vēsturē ! Uzlūkojat romiešus, grieķus ! Viņi

Jums tā saka: ikkusš atsevišķs cilvēks tā audzināms, ka viņš labi

ieder valsts dzīvē iekšā, tā tad jāaudzina par droširdīgu, aizstāvē-

ties, spējīgu, vīrišķīgu, tikumīgu valsts locekli. Ja viņš neder val-

stij, tad viņam nav nekādas vērtības, un to vajaga pie dzimšanas

pat nonāvēt. Tad Jums pēc šī aprādījuma nekas vairāk nav ko

darīt, kā ikkatru bērnu tā izglītot, ka tas top par labu Krievijas

277



valsts pavalstnieku. Tomer tas nav pats svarīgākais. lekš ta ne-

pastāv Jūsu amata krietnība, kusas dēļ Jūs še esat.

Uzlūkojat vidus laikus ! tad gan domāja, ar to esot diezgan,

ja jaunību uz to izaudzina, ka viņa noskaita lūgšanas, baznīcas-

dziesmas un bībeles pantus. Tautskola bija baznīcas meita; vi-

ņai vajadzēja kalpot baznīcas mērķiem ; bet šī dzīvoja tikai priekš

viņpasaules, un šī laicīgā pasaule vēl nebija pārņemta no kristīgas

ticības rauga.
Šis virziens nav novērsts un pārspēts, un ja tas

stāv augstāk, kā tas, kas pielīdzināms kurmim, tad tas tomēr arī

ir vienpusīgs un būtu savā ziņā līdzīgs putnam, kas dzīvo un guļ

gaisā. — Mēs esam gan pasaulīgas valsts pavalstnieki, bet ne-

vis viņas locekļi; bet tikpat maz mēs esam kādas vienpusīgas, tā

sauktās baznīcas locekļi, kura nav īstā. Mēs esam tās miesas lo-

cekļi, kuras galva ir Kristus. Šīs miesas ir Viņa valsts zemes

virsū. Jūs zināt, paldies Dievam, no Jūsu ticības mācībām, к šī

valsts ir garīgi-miesīga. Šīs valstības viens pamata likums ir:

lūdz un strādā ! Skatāties uz tām valstīm, kurām tikai darbs bi-

jis par mērķi; skatāties uz fabrikām, kuŗas nepazīst neviena cita uz-

devuma, kā tikai strādāt. Kas ir viņu gals? Kur viņas paliku-

šas? Bet skatāties uz klosteriem, kusos pasaules naidīgie, svētu-

līgie mūki teicās tikai lūgšanās pavadīt savu mūžu. Tikumīgos

darbos, darbīgā kristīgā mīlestībā viņu dzīve bija nabaga un tālab

neauglīga. Savienojat abus šos virzienus; tas ir tautas audzi-

nātāju pareizākais ceļš.

Šīs runas pietiekoši raksturo Cimzes uzskatus un idejas,

un mēs art turpmāk redzēsim, ka muižniecība Cimzem

daudz ko nepareizi pārmeta, un konservatīvie garīdznieki

prasīja no viņa audzēkņiem neiespējamu pazemību. Daži

tautas atmodas laika darbinieki atkal neizprata tos apstākļus,

kādos Cimze strādāja; viuš taču bieži vien nevarēja rīkoties

tā, kā gribēja un par labu izjuta, — viņam vajadzēja klausīt

augsto priekšnieku rīkojumus un mājienus, vai arī aiziet no

uzsāktā darba. Ja Cimze šādā garā darbodamies tomēr atrada

pretestību muižnieku un mācītāju vairākumā, tad tas mums

visai raksturo tā laika apstākļus. Kungi prasīja no latvie-

šiem verdzisku paklausību un Cimzi uzlūkoja kā šis ver-

dziskās paklausības audzinātāju.

Atgriezīsimies pie ķesterskolas resp, semināra.

Jaunās telpas bruņniecībai izmaksāja 7471 rubl. 49 кар.,

bet ierīkojums (mēbeles v. t. t.) 1100 rubl. Muižniecība

to uzlūkoja par ļoti lielu upuri Vidzemes skolu labā.
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Līdz ar jaunām telpām šis tas grozījās arī mācību

programmā, iekšējā iekārtā v. t. t. Audzēkņi cēlās 5 rītā,

pie kam pusstundas laikā vajadzēja nomazgāties, apģērbties
v. t. t., lai pēc īsas rīta lūgšanas jau būtu skolas darba

istabā pie mācību sagatavošanas līdz pulkst 7. Mācību

sagatavošana notika, tā sauktā, „vecākā audzēkņa" (Ältesten)
uzraudzībā. lļ-žS audzēkņi ēda brokastis, — melnmaizi ar

sviestu un tēju. Pēc brokastīm bija katram „jāuztaisa"

sava gulta un jāsakārto dienas tualete, jo rīta stundās varēja
nodarboties brīvākā, vieglākā uzvalkā un kājās uzvilkt tupeles.

Mācību telpas uzraudzīja un gādāja, lai tanīs viss būtu

kārtībā, katrai nedēļai, pēc kārtas, no audzēkņiem izraudzīts

dežurants.

Mācību stundas sākās 8 un turpinājās, — rīta maiņā, līdz

12 un pēcpusdienas maiņā no 2 līdz 4, vai 5. Brīvstundās

audzēkņi Cimzes vadībā pavasarī, vasarā un rudenī nodarbojās

skolas dārzā. V2I ēda pusdienu — gaļas vai augļu zupu,

V25 — palaunadzi, krūzi piena ar melnmaizi, bet vakariņās

V2B vakarā audzēkņi dabūja parasti pusdienās atlikušo zupu

un maizi. Tā tad uztura ziņā ievērojama vienkāršība,

īpaši salīdzinot.ar Tērbatas semināru. Pirms un pēc ēdiena

«vecākais" noskaitīja lūgšanu. Tāpat ar lūgšanām sāka un

beidza mācību stundas. Svētdienās pats Cimze noturēja

rīta lūgšanu, bet palīgskolotājs spēlēja ērģeles. Vakaros

(darbdienās) pie lūgšanas audzēkņi pēc kārtas spēlēja ērģeles,

ar priekš un pēcspēli, lai tā vingrinātos turpmākam ķestera

darbam. Svētdienās, pārmaiņām, latviešu tautības audzēkņi

noturēja dievkalpojumus kopā ar semināra kalpotājiem.
Tā viņi vingrinājās dievvārdu noturēšanā turpmkā
baznīcā. Tāpat svētdienās kārtējos dievkalpojumos vecākie

semināristi vingrinājās Valkas baznīcā ērģeļu spēlēšanā.
Bez skolas direktora atļaujas audzēkņiem nebija brīv

iet pastaigāt ārpus skolas territorijas robežām, vai apmeklēt

pilsētā pazīstamus un radus. Trešā kursa (klases) audzēkņiem
šinī ziņā jau bija dažas priekšrocības, kauču arī visai

šauros apmēros. Smēķēšana, alus dzeršana, attālāku vietu

(öffentliche Locale) apmeklēšana bija ļoti stingri noliegta.
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Pie noziegumu sodīšanas Cimze bijis ievērojams liet-

pratējs, — to liecina daudzi viņa audzēkņi. Bieži vien

viņš vainīgo nemaz nav saucis vārdā, bet tomēr katrs

sapratis, kas uz viņu tiek zīmēts. Nepaklausības gadījumā
otrreiz jau nācies sajust „vecā" lielo bārdzibu.

Pēc 1853. tomēr ķesterskolā nākusi arī cik necik pla-
šāka mācību programma. Mācīti sekosi priekšmeti: baznī-

cas vēsture pēc Kurtca, Vipermaņa katķismis, svētie raksti,

skolas mācība (Schulkunde) pēc Bauera, Bormaņa, Schūtca,

rēķināšana pēc Henčeļa, algebra pēc Heuzera, ģeometrija

pēc Distervega, Stubba; vācu valoda: gramatika Vursta, Pa-

nitca, Vetceļa, literatūra pēc Vebera; latviešu valoda — Bī-

lenšteina un Stērstes, latviešu grāmatu lasīšana un recenzē-

šana ; rakstīšana pēc skolotāju aizrādījumiem, zīmēšana, kla-

vieru un ērģeļu spēlēšana, dziedāšana, vēsture, ģeogrāfija
dabas mācības (visi pēdējie priekšmeti pēc dažādām vācu

mācības grāmatām.) Igauņu valodas mācīšanai Ulmanis pie-

ņēma īpašu skolotāju Strommu, bet tas drīz vietu atstāja,

pēc kam viens pēc otra mainījās arī Stromma pēcnācēji.

Ar 1850. gadu ķesterskolā reliģijas mācību, divas stun-

das nedēļā, pasniedza Lugāžu mācītājs Sokolovsks, bet baz-

nīcas vēsturi kādu laiciņu Sokolovska palīgs (kandidāts)
Landzens. Cik vērojams, SokolovsKs sācis seminārā reli-

ģijas stundas pasniegt tāpēc, ka nebijis apmierināts ar Cim-

zes «ticības stiprumu." Par to Guleke savā skolu vēsturē

pastāsta sekošo: 12. jauv. 1850. g. Sokolovsks rakstījis
Ulmanim par Cimzi: „Lai Dievš viņam palīdz tikt pie

spirgtākas ticības (zu frischerem Glauben), jo no visām

dabām latviešu daba bez ticības pa lielākai daļai ir zivs

bez ūdens. Par Cimzes latvietību Sokolovsks raksta: „Gott

gebe Dir Geduld wegen Zimse. Er ist ein armer kranker

Mensch und — ein Lette (juhşu schehlastiba), — das ist

die Pistole, die ja die ganze Nation Einem immer auf die

Brust setzt" '). Vispāri mācītājs Sokolovsks, kauču arī nav pret
Cimzi izrādījis sevišķu naidu, uz viņa darbību raudzījies ar

') Gulekes skolu vēsturē 62. lpp.
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neuzticību un aizdomām. Bet Sokolovsks šinī ziņā nebija tas

sliktākais, vēlāk mēs dzirdēsim vēl «sliktāku" valodu. Par Ul-

mani godam jāliecina, ka viņš 1851. gada ziņojumā landrātu

kolēģijai (caur skolu virsvaldi) raksta: Mit den Leistungen
des Oberlehrers Zimse ist die Ober - Landschulbehörde

durchaus zufrieden gewesen"
j
).

Tā ķesterskolas darbība samērā mierīgi ritēja līdz 1856.

gadam, kad Ulmani iecēla par ģeneralkonsistorijas vice-pre-
zidentu, mirušā Pauflera vietā, un pirmām Vidzemes šulrā-

tam vajadzēja atstāt līdzšinējo vietu. Ar to varam nobeigt

Cimzes skolas darbības otro posmu. Fr. Valters savā laikā ar

lielu enerģiju darbību ievadīja, Ulmanis noorganizēja un pa-

nāca skolai drošu eksistenci. Šulrāta amatu atstājot Ulmanis

6. 111. 1856. g. rakstīja muižniecībai 2) (An Eine Edle Ritter-

schaft Livlands) atvadīšanās vēstuli, ko sniedzam orģināla
valodā :

«Wenn ich, nachdem ich bald 12 Jahre an solcher Hebung

(der Volksschule) mitgearbeitet, bei meinem Abgange von dem

bisber von mir verwalteten Amte es wage, die weitere Förde-

rung der Volksbildung in Schulen mit eigener Ueberzeugung

von ihrer Wichtigkeit für des Vaterlandes Wohl Einer Edlen

Ritterschaft an's Herz zu legen, so ist mir ja nicht unbekannt,

daß Manche auf die bisherigen Bestrebungen mit Mißtrauen

blicken, auf einzelne Erfahrungen als auf schlimme Zeichen hin-

weisen und namentlich eine Entfremdung der in Schulen Ge-

bildeten vom Bauernstande, eine sogenannte Ueberbildung

befürchten. Mißlingen an Einzelnen trotz sorgfältigster Er-

ziehung uud Bildung wird's nun freilich immer und allent-

halben geben, und ein über den seitherigen Stand Hinausgehen-
Wollen giebts auch ohne alle Schulen bei allen Ständen und

namentlich bei den niederen; aber man erlaube mir die — so-
viel ich weiß — durch die ganze Geschichte, durch alle Erfahrung

beglaubigte Bemerkung: Zurückhaltung derer, die nach Bildung

begehren, von derselben, hat noch nie jenen Uebeln abgeholfen,

noch überhaupt gute Früchte getragen, während schlimme davon

in reichem Maaße nachgewiesen werden können. Es hilft gegen

jene, wie gegen andere Uebel eben nur die rechte Bildung, und

1) Virsvaldes 5. nov. 1851. g. № 35 raksts glabājas Bauerschul-

sachen № 309.

2) Bauerschulsachen Akte N° 2404.
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die rechte Bildung ist immer nur die auf religiösem Grunde

ruhende.
Wird Christentum die Grundlage in unseren Schulen

sein und bleiben, werden die evangelischen Landschulen ebenso

sehr der Gegenstand der Sorge der Edlen Livlands wie seiner

Geistlichkeit bleiben, dann ist für das ganze, bei allen schlimmen

Erfahrungen im Einzelnen, nichts zu fürchten. Mag es schwer

sein, diese rechte Bildung in der rechten Weise durchzuführen,

mag in dem Einen und Ändern gefehlt worden sein und noch

gefehlt werden, die rechten Elemente sind gegeben und müssen

endlich doch zu gedeihlichem Ziele führen.

In solcher Ueberzeugung wage ich scheidend mit meinem

Danke die Bitte an Eine Edle Ritterschaft.

Erhalten Sie unsenn Vaterlande die Elemente wahrer

Volksbildung und fördern Sie sie unter dem gnädigen Beistande

Gottes zu der jetzt Lebenden und späterer Enkel Heile — er-

werben sie sich dadurch den Dank des ganzen Vaterlandes".

Riga, 6. März 1856.

Ulmarm.

VII.

Šulrāta К. Ulmaņa darbības laikā Cimzes audzēkņi,

kam pievienojās ari daži vecākie skolotāji, sāka noturēt

skolotāju konferences. Arī tas bija kas jauns, un dažiem

muižniekiem un mācītājiem nepatīkams darbs.

Kā jau visas savas idejas un paidagoģiskās mākas,

tā arī nodomu sasaukt skolotāju konferences, Cimze bija

guvis no Vācijas paidagogiem. Skolotāju sapulces Vācijā

gan pazīstamas jau no 1750. gada, bet tieši tanī laikā,

kad J. Cimze mācījās Veisenfelsas seminārā, skolotāju

konferenču jautājums aizņēma vācu skolotāju kārtu tādā

mērā, ka šai parādībai piegrieza uzmanību ne tikai paidagogi

vien, bet arī visa sabiedrība un valdības iestādes. Jāatzīmē

arī, ka skolotāju sapulču jautājums Vācijā nestāvēja sav-

rup no skolotāju organizēšanās atsevišķās biedrībās, —

vispirms radās skolotāju biedrības un lasāmie kabineti

(Lesekabinette und Lesegesellschaften) un tad sakarā ar

tiem skolotāju sapulces
1
).

') Skat. K. Fischer, Geschichte des Deutschen Volkschullehrerstandes

IL В. S. 33.
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Ap 1840. gadiem dažādu Vācijas apgabalu tautskolotāju

organizēšanās parādījās tik dzīvi, kā vēl nekad tas nebija

nomanīts. Neparastā kustība uztrauca valdību, un viņa sāka

uz skolotāju sapulcēm raudzīties ar neuzticību. 1842. gadā

pazīstamā paidagogu Dīstervega 1) Berlīnē sasaukto skolotāju

sapulci valdība noliedza. Tas ideju par skolotāju sapulcēm

padarīja vēl populārāku. Nav šaubu, ka Cimze savu nodomu

noturēt arī Vidzemē skolotāju sapulces aizņēmās no Vācijas

skolotājiem. Viņš jau 1843. gadā, pirmo audzēkņu kursu

izlaižot, teicis: tiklīdz vēl viens kurss būs pabeigts, dibināsim

skolotāju sapulces un skolotāju biedrību, lai mēs nestāvētu

vieni paši un nenonīktu savā paidagoģiskā atšķirībā'2).

Audzēkņiem, kas beidza otro kursu — 1846. g. — Cimze

uzdevis rakstu darbu (vācu valodā). „Par latviešu skolotāju

sapulcēm un paidagoģisku lasīšanas biedrību" 3). Ja Cimze

uzdeva šādu rakstu darba tematu, tad taču nav šaubu, ka

tas jau iepriekšējās sarunās bija jāpārspriež, un audzēkņi

jāiepazīstina ar galveniem principiem. To Cimze katrā ziņā

bija darījis. Tā domas par skolotāju sapulci jau darbojās

Cimzes audzēkņiem galvās, tikai Cimzem vajadzēja tagad

uzņemties viņu reālizēšanu. Lai gan, kā jau redzējām,

ievērojama daļa muižnieku un daži mācītāji dižojās vispāri

pret Cimzes skolu, tomēr skolu virsvaldē valdīja brīvāki

uzskati, un Ulmanis tiešām, saprotams, ar virsvaldes ziņu,

atļāva sasaukt pirmo Vidzemes skolotāju sapulci Turaidā.

Šī pirmā latviešu skolotāju sapulce notika 1848. gadā,
tanī pat gadā, kad Vācijā ar lielām grūtībām dzima Vācijas

skolotāju savienība. Jūlija mēneša 14. un 15. dienā Turaidā,

«Šveiciešu" mājā, Dr. Ulmanis atklāja sapulci, kurā bija

32 sapulces dalībnieki — starp tiem arī pats J. Cimze.

Skolu padomnieks Dr. Ulmanis savā atklāšanas runā iztir-

zājis jautājumu': «Kas vajadzīgs Vidzemes tautskolai?"4
)

Tad J. Cimze runājis par jautājumu: «Kā latviešu tauta

') Kā zināms J. Cimze jaunībā bija Dīstervega cienītājs
2) Skat. J. Kalniņš — J. Cimze v. t. t. 136. lpp.

3) Gluži kā Vācijā — „Lesegesellschaft".

4) Ulmaņa runas sīkāks saturs mums nav zināms.
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satverama, lai viņa saviem bērniem vēlētos vairāk skolas

izglītību, un pati vairāk darītu šī nolūka sasniegšanas labā?"

Skolotājs J. NeikeDS lasījis par vācu mācības valodu latviešu

tautskolās; skolotājs Gaike (no Jaun-Piebalgas) — par tēv-

zemes vēstures mācību latviešu skolās, un Rūjienesjskolotājs
A. Švechs

par korāļu formu. Tad vēl pieņemti septiņi

priekšlasījumu temati nākošā gada konferencei. Bez tam

šai konferencē, uz Cimzes ierosinājumu, apspriests arī jau-

tājums par skolotāju lasīšanas biedrības dibināšanu ar di-

vām nodaļām: vienu — žurnāliem, otru — vispārējai pai-

dagoģiskai literātūrai. Šī pirmā latviešu skolotāju sapulce

noritējusi dzīvi, lai gan «tā Kunga rīkste — kolēra — pat-
laban sākusi plosīties pilsētās un uz laukiem". Sapulces

dvēsele, bez šaubām, še Cimze, un viņa priekšlasījums bija

smaguma punkts. Nebūs lieki, ja pieminēsim, ka tūdaļ šai

pirmā latviešu skolotāju sapulcē visas darīšanas noritēja ne

latviešu, bet vācu valodā. 1) J. Cimzes runā daudz spilktu

vietu, kas rādīja, ка šis Harniša audzēknis tiešām vēl nav

aizmirsis Vācijas skolu. Kā gan lai tanī laikā noskanēja

šāds Cimzes spriedums: «Skolotāju kārta ir galvenā ziņā
nacionāla un tam tā vajaga būt. Kad nu kādam jāpierāda,

ka viņš savu amatu un tautu mīļo, tad tas nav vis latvietis,

no kura tas pats par sevi saprotams, bet gan vācieši, tas ir

svešnieki, kuri labprāt grib sēdēt priekšgalā. No viņiem

mēs, iedzimtie, prasām galvojumu par viņu mīlestību uz

mums.
.

." Ja šādas domas izteiktu kāds zinātņu vīrs,

vēsturnieks v t. t, tad to varētu panest, kauču ar nepatī-

kamu vaibstu sejā, bet ja to runāja latviešu skolotāju au-

dzinātājs, tad vajadzēja viņu uzmanīt.
. .

Un mēs zinām,

ka Cimzi uzmanīja.
. .

un zinām arī, ka pats Cimze pamazām

«piemērojās apstākļiem", un nav zināms, vai viņš vēl kādreiz

savā mūžā atklātībā tik dedzīgi runājis, kā to darīja 'pir-

majā skolotāju sapulcē Turaidā.

No visiem 1848. g. Vidzemes skolotāju konferences

>) Kauču gan landtāgos muižnieki uzstājās pret vācu valodas ieve-

šanu Cimzes seminārā.
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referātiem pilnīgi līdz šim atrasts tikai minētais Cimzes

dedzīgais un ari raksturīgais priekšlasījums: „Kā latviešu

tauta satverama", tāpēc to nodrukājam tādā veidā un re-

dakcijā, kā sniedzis Cimzes audzēknis J. Kalniņš.

Temats, mani kungi, pieļauj divējādu apgalvojumu, pirm-

kārt :ka mūsu tauta par maz apzinās savu bērnu skolas izglītības

vajadzību; otrkārt: ka viņa par maz dara tam nolūkam. Tas ir

pieņēmums (lēzējums) ; tas mums iezīmē tautas stāvokli, lietas

apstākļus. Pie tā nu gluži dabiski pieslienas uzdevums: Kādi

soļi speŗami, lai dzīvē rastos vēlamā tautas ilgošanās un īstenā

līdzdarbība priekš skolas ?

Bez kādām ierunām ikkatrs piekritis, kam, īpaši sava amata

pēc, bijusi izdevība ieskatīties tautas dzīvē, ka viņas attiecības

pret skolu nav tādas, par kurām varētu priecāties ; viņš tādu stā-

vokli atzīs par nenormālu, slimīgu. Mēs gribam šo slimību uzlū-

kot par indiferentismu, vienaldzību. Tad mums nav par šīs slimī-

bas esamību ne jāšaubās, nedz ari jāpierāda; jo viņa taču ir pie-

ņēmums (lēzējums), jeb tas, kas ir dots, un viņa nenoliedzama

ikkatram, kas var redzēt; mēs apzīmēsim šo slimību tikai īsti, bet

raksturīgi viņas šķiru ziņā, un kā viņa norisinās. Tad kā otrs

izlobās vaicājums: No kā ceļas šī kaite ? Kas ir šī ļaunuma cēlonis,

kas kā zināms meita jeb sekas ir no tā, ko sauc par cēloni jeb
iemeslu. Pēc tā vaicāt ir vajadzīgs, jo neviens ārsts nevar slimī-

bai līdzēt, ja viņš to nepazīst un nespēj projām dabūt, kas saceļ

slimīgo stāvokli. Tad vēl treškārt būs jāapcer par dziedināmiem

līdzekļiem, kuri iziet uz to, aizgādāt projām kaites cēloņus, nākt

organismam palīgā, sevišķi tad, kad slimība jau par daudz ie-

perinājusies, un tapusi patstāvīga, tā ka viņa arī tad var turpinā-

ties, kad jau pirmatnējais cēlonis iznīcināts. Ka nu trešais, — uz-

meklēt un izlietot dziedināmos līdzekļus pilnīgi sakrīt ar augšā ap-

zīmēto uzdevumu: Kā tauta satverama v. t. t., tas no sacītā skaidri

izprotams.

Tā tad mums jāizšķir trijādi. 1) slimība, 2) viņas cēlonis,

3) dziedināmie līdzēkļi.

Kāds piemērs lai mums paskaidro šo nojēgumu sašķirošanu.

Kāds cilvēks padevies žūpībai. Kas no tā izcelsies? Nekārtīgas

darbības miesās un dvēselē, ko sauc par slimību. Ja slimnieks

iet pie ārsta, tad tas vispirms prasīs, lai viņam apraksta slimību.

No tā nu ārsts taisīs savus slēdzienus uz priekšu un atpakaļ. Viņš

vaicās: no kurienes, uz kurieni ? Ja slimnieks noliedz patieso cē-

loni, tad viņš ārstu noved uz maldu ceļiem. Tas taustīsies kā pa

tumsu un pie labākās gribas nevarēs izdziedināt slimību; ja slim-

nieks neatzīstas, tad ārsts zin, kas viņam darāms. Ja žūpība nav
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ilgi turpinājusies, tad pietiks, kā slimnieks to atmet; viņa daba

pati palīdzēsies. Pretējā gadījumā ārsts ķersies pie sevišķiem

līdzekļiem, lai nomāktu slimīgās parādības un stiprinātu veselīgo.

Bet viss tas nenieka nelīdzēs, tiklīdz slimnieks neatturas no pirmā

cēloņa, no žūpības.

Mēs tālab vaicājam :

1) pēc slimības. Viņa pastāv iekš ta, ka tautas stāvoklis

un attiecības pret skolu nav tādi, kā vajadzīgs. Šis stāvoklis ir

a) vienaldzīgs. Tauta neprasa pēc skolas un skola pēc

tautas : viņas ir svešnieces savā starpā, kurām nav nekādu kopīgu

interešu. Vai kāda skola pagastā ir celta vai ne, tas ir ļaudīm pa

laikam vienalga. Vai skolu šaī ziemā atvērs vai ne, tas ļaudis ne

iepriecina, ne skumdina. Ļaudīm vienaldzīgi, vai daudz vai maz

skolēni apmeklē skolu, vai skolotājs krietns, cītīgs vai otrāds, kad

tikai viņš ir .saticīgs vīrs", tas ir tāds, kas ar viņiem kopā pie

ikkatra gadījuma dzeŗ savu glāzīti līdz. No skolas turēšanas jau

tikpat nekas neiznāk, tā viņi saka ; skolā gājušiem tāpat jāiet art

un ecēt kā visiem citiem.

Ja, daži prāto un spriedelē tā . skola ir mocību nams bērniem,

nepildāms nesātis priekš mūsu magazīnas; viņa ir nasta grūtajos

gados, viena no daudzajām Ēģiptes mocībām, kuras Varaus vedis

pār mums ; un paliek pienākums, no kura grūtajos gados vispirms

jālūko atsvabināties.

Šāda spriedelēšana ir, kā slimības veids, pāreja uz attiecību,

kura

b) ir ienaidīga. Skola, tā saka, ir iestāde, kurā svēto garu

sistēmatiski izdzen: jo no tā laika, kad skolas dibinātas, svētais

gars izgājis no draudzēm. Viņas esot vietas, par kurām sacīts :
Kristu mīļot ir labāk, nekā visas zināšanas. Viņas sniedzot šīs

pasaules gudrības, kūpas Dieva priekšā ir ģeķība; no skolām

iznākot tikai palaidņi, un augstprātīgi vazaņķi (Gesindel), kuri

aizmirsuši pazemību pret Dievu un cilvēkiem (Šie pārmetumi

zīmējās uz hernhutiešu uzskatiem par skolotiem, un ari

tiem garīdzniekiem, kas bija izglītības pretinieki. А. V.)

Attiecība var art būt i

c) draudzīga. Bet kādā ziņā? Skola ir slaucama govs, kuru

izlieto kā līdzekli, lai varbūt ar tur iegūstamo izglītību tiktu laukā

no savas pirmatnējās kārtas, lai mazākais iegūtu kādu amatiņu

muižā, kādu amatu pagastā; vai arī tāpēc, ka tas un tas jau arī

tā dara, tā tad tas pieder pie labā toņa, vai arī tāpēc, ka ar to

var kā grāmatnieks spīdēt daudzu priekšā.

Šajos trijos tipos parādās tautas slimais stāvoklis pret skolu:

viņi nav strauji un noteikti pēc draudzēm šķirojami; vienā apvidū
tikai ir pārsVars vienam, citā otram veidam. Ja, varbūt vienā un



tai pašā draudze uzies izveršamies visas trīs formas, un ir indi-

vidi, kas taisīs cauri visas attīstības pakāpes un laikmetus.

Ka nu šai Baala kalpošanai blakus ari šur un tur uzcelts

kāds altars, kur upurē nepazīstamam, bet īstam Dievam, kas to

gribētu noliegt? Mēs gribam un drīkstam pat cerēt, nevien tāpēc,

ka daži gadījumi to liecina, bet arī daudz vairāk gadījumi tautas

nabadzības dēļ nenāk dienas gaismā, un tikai Dievam pazīstami,
kurus viņš prib piešķirt 7000 šķirā.

Ja nu vaicājam :

2) Kāds iemesls ir šai slimajai attiecībai? vai ori, lietojot
temata vārdus: Kā tas nāk, ka tauta tik maz vēlas skolas izglītības

priekš saviem bērniem un tik maz priekš tās dara? Kā tas nāk ?

Šur un tur mielasts sagatavots, un viesus laipni ielūdz. Viņi

nenāk! Ir taču šis tas darīts, bieži pat viss darīts, lai vecākiem

padarītu viegli, viņi spēj naudas un mantas ziņā papildināt visu

pārējo; bet viņi to nedara !un ja ari būtu mazturība, tad tomēr

viņiem vajadzēja izteikt vēlēšanos, ilgošanai vajadzēja celties,

kārošanai tapt vispārīgai. Tas ir dīvaini! Tāpēc lai nu apskatam

šo attiecību locekļus. Viens loceklis ir tauta, otrs — skola.

No I. nodaļas, tas ir slimības apcerējuma, izlobās varbūt

pirmā locekļa daba, tautas stāvoklis. Vispārīgi ņemot viņa domā

materiāli. Viņas stāvoklis materiālisms, domas un centieni, kuri

lip un pieķeras matērijai, miesiskajam jeb ķermeniskajam. Viņa

dzenas pie saviem uzņēmumiem tikai pēc tā, kas ienes labumu

jeb peļņu, tas ir laicīgu, rokām taustāmu labumu; viņa pielīp, ja

arī ne vairs kā senāk pie sava zemes stūrīša, tad tomēr pie

matērijas. Kā tas arī citādi varētu būt ? Vai zemniekam nevajaga

strādāt vaiga sviedros, — tas nu būtu pēc Dieva lemtās kār-

tības, — bet vai viņam daudzkārt nav velti pēc tā jācīnās, lai no-

drošinātu savu miesīgo dzīvi, nemaz nezinādams, Kur viņš nākošā

gadā noliks savu galvu? Tad no viņa jau nu nevar prasīt, lai

viņš uz to domātu savu bērnu izglītības nolūkā dot no mājām

projām, jo tas, kā liekas, tikai pavairotu viņa postu. Viņš pazīst

tikai vienu, un tas ir : man gribas ēst, man salst. Jo zemnieks

var tad tikai taisni pret debesīm piecelties, kad viņam zemes

diezgan, kur droši nostāties; un ja ne, kā stāv tad stāds? Šķibi

pret "debesīm, šķībi pret sauli, drīz noliecies uz vienu, drīz uz

otru pusi, raugoties pēc tā, kurp vējš to pagriezis. Un ja arī,

mani kungi, pieņemam, ka zemniekam ir sava iztikšana, viga

tagadne un nākotne nodrošināta, vai tad viņš nu tūliņ pacebies

no materiālā uzskatu stāvokļa uz pretējo? Vai viņš nu tūliņ

svinēs savus Ziemassvētkus, ka viņš varētu izsaukties: „Redzi, viss

ir tapis jauns!" Ak, līdz vecā Ādama nonāvēšanai un līdz jaunā

valdniecībai ir grūtas cīņas izcīnāmas, lai sirds tikai vienīgi pēc
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tā prasitu, kas paliek mūžīgi. Un ja pieņemam, ka arī šī pakāpe

būtu iecienīta, vai tad zemniekam visur un īstenā veidā saka: До,

ko Tu tagad meklē, Tu atradīsi skolā ?" Vai vēstnešu kājas ir

vienumēr mīlīgas? Un ja tas arī tā būtu, vai tādu vēstnešu ir

diezgan? Vai nav pļaujas lauks liels, un strādnieku mazāk? Vai

Ciānas sargi diezgan skaļi uzsauc tiem, kas maldās un meklē?

Še meklē, še atdusies, še atspirdzinies! Un, ja arī patieso vēstnešu

skaits pietiekams, vai nav to vilku avju drēbēs pārāk daudz, kuri

šķeļ ganāmu pulku un daudzus nogriež no skolas un tā neitralizē

minēto vēstnešu un ganu iespaidu ? Kam gan būtu iecienītu kro-

dzinieku, tiesnešu, aizbildņu un daudzu pārgudru ļaužu, ja pat

izglītotu un mācītu, balamutēšana nepazīstama, kuri šaubībā svār-

stīgai tautai, kura'apskatās pēc skolas izglītības, uzsauc - „Meklē

labāk, kur arklam balstīs!" Uzsauc mūsu tautai, kura labprāt at-

balstās uz autoritātēm, un kurai skolas apmeklēšana ir modes lieta !

Ja tāpēc pieņemam, kā par pirmo cēloni nabadzību, jo-

projām, ka katra tauta apņemta no materiālisma, kā arī pēc tam

trūcīga aizrādīšana, nekaunīgā valdības kārā, skaudīgā nogriešana

no skolas un tautas nepastāvība: tad ar to vēl nepietiek, lai varētu

izskaidrot tās minētās slimības formas; mums vispārīgi jāizšķir

sekošas kategorijas (šķiras):

1) rupjo, zemi nekrietno materiālismu; uz šī pamata stāv

Vidzemes zemnieku lielākā tiesa ; no viņa izverd vienaldzība pret

skolu: ja daudz, tad iesākot garlaicīga, sekla kurnēšana par neva-

jadzīgām būvēm un nodokļiem ; bet nevis ienaids pret skolu, ne

arī pret kungiem, kurus latvietis vispārīgi neienīst, kamēr tie viņu

personīgi netiranizē, bet drīzāk viņus apbrīno kā savādas sugas

mazus dievekļus.

2) spekulējošo materiālismu, kas iesāk pēc dažiem redzamiem,

ienesīgiem paraugiem aprēķināt, un beidzot to uzdrošinās ar skolu,

cerībā, ka turklāt iegūs savu labumu ; no tā izceļas nepatiesā

draudzība.

3) slimīgo ideālismu. Tas ir parādība ar sekošām iezīmēm :
ar šo kaiti apsēstais atzīst un ciena tikai izglītību caur Dieva

vārdiem un viņu iztulkošanu, kamēr pēdējā drīkst būt tikai vien-

pusīga, turklāt aizmirzdams, ka daba, vēsture v. t. t. tāpat ir

Dieva vārdi jeb parādīšana un tādēļ ir cienīgi un vajadzīgi, ka to

pēta. Tāpēc skolas, kurās vēl citu ko blakus Dieva vārdiem pat-

stāvīgi māca, pie kurām īpaši pieder vācu un visas augstākās skolas,
kādas dabas cilvēki bez vārda runas un bez izņēmuma apzīmē par

pagāniskām, kurās vārds no krusta topot sagrozīts, vai pat pavisam,

noliegts, pasaule un pasaules mīlestība skolniekiem sistēmatiski

iemācīta un iepotēta. Šīs sugas cilvēki nodod savu bērnu pie

kāda ticīga vīra mācībā jeb kalpošanā un tic, ja bērns tur ari tikai



zābakus spodrina, ka viņš tur mācoties visu un visu labāk, nekā

epikuriešu (izsmalcinātas miesas baudu) un stoiķu skolās (stoiķi,

senie mācekļi, kas centās izrādīties nejūtīgi pret ciešanām un

vienaldzīgi visās dzīves pārmaiņās. Tulk.) Šīs sugas ļaudis nonicina

zemi un viņas priekus teorētiski, bet praktiski tos bauda labprāt,

kaut gan uz to nav drošsirdības. No šī virziena izaug ienaidība

pret skolu.

4) veselīgo ideālismu. Viņa iezīmes ir: tāds cilvēks cenšas

pēc pilnības, garīgi un miesīgi : teorētiski un praktiski; viņš meklē

mūžīgo un visās lietās mūžīgajam padod laicīgo ; mūžīgais ir mērķis,

kamēr laicīgais pazemojas par līdzekli. Vecāki atzīst savu grēcību,

atzīst arī savu nespēku, kas attiecas uz viņu bērnu audzināšanu

un izglītību, un sūta tos labprāt skolā, "lai tie tur Dieva būtni un

viņa prātu pilnīgāk mācītos pazīt, kā tas mājā iespējams ; viņi

sūta jaunību skolā, lai viņus sagatavotu ari priekš dzīves laikā un

telpā, jeb tā sauktās miesīgās dzīves pasaulē ar zināmām, noteiktām

zināšanām un izveicībām, lai taptu par veselīgiem Dieva valstības

locekļiem virs zemes. Vecāki neaprēķina turklāt uz nauduattiecīgo

peļņu un zaudējumu, ja daudz, tad viņi pārbauda sevišķās skolas

un atstāj lietas tāļāko gājienu Dieva ziņā. No šī virziena izverd

īstā, patiesā draudzība pret skolu.

5) spekulējošo materiālismu sakopotu ar slimīgo ideālismu.

Ja abi savienoti vienlīdzīgā daudzumā, tad, protams, neiznāk nekas ;

turpretī, ja plus ir pirmējā pusē, tad izceļas atlikums, no kā iznāk

atkal daļa no minētās nepatiesās draudzības. Viņa izvēršas tā-:

Pieņemams ir: ka N. N. skolai ir pagāniski elementi, tādu un tādu

iemeslu pēc; bet — kad to ir apmeklējis, daudzreiz laimīgi dabū

vietu. Tā tad labums ir tiklab kā drošs. Ko nu darīt ? Laiki ir

grūti. Aizspiež vienu aci ciet. Nodod bērnu šai bīstamā ;kolā»

un pagaidām noskatās nost no garīgā zaudējuma vai posta ; jo

ir cerības, ka to varēs novērst ar kādu laimīgu, pamatīgu mājas

ārstību pēc tam, kad skolojamais atlaists no institūta. Pa tām

starpām tēvs rāda skolotājam laipnu vaigu un zagšus paglūn uz

ēzeļa kāju (ļaunā zīmi). Uz šā pamata stāv laba daļa no turīgākiem
latviešiem. Ka mazākā tiesa atrodas uz veselīgā ideālisma pamata,

tas liekas būs patiesība, un tālab arī iepriecinošo parādību, tas ir

patiesas mīlestības un piekrišanas pret skolu, tik maz.

Zīmējoties uz attiecību otro locekli, tas ir uz skolu, mums

iemesls vaicāt: kā stāv ar to ? Bet par kuŗu un kādu skolu mēs

runājam? Nu, es domāju, ka par draudzes skolu. Priekš kā tad

ir viņa ? Nevis priekš vienas kārtas vai šķiras ; nevis priekš lat-

viešu zemniekiem vien, ne arī varbūt latviešu amatniekiem, pagasta

amatu vīru bērniemvai tiem līdzīgiem izredzētiem, bet vispapriekšu

priekš visiem bērniem, kuri runā to pašu mēli, lai viņi vēlāk top
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par ko gribēdami. Kaut ari tur un tur stāv citādi atzīmēts, par

to man nav daļas. Dzīvei ir pirmā balss, un tad vēlāk var vaicāt

pergamenta vīstokļus. Draudzes skola ir, paliek un tai vajaga būt

— tautskolai, skolai, kas pirmo izglītību pasniedz visiem vienas

tautas bērniem un visu pilnīgu izglītību tiem, kuri pieder pie tās

šķiras, ko sauc par vienkāršu vīru, jeb tautu šā vārda šaurākā

nozīmē. Sākumā ir visi cilvēku bērni vienlīdzīgi un tāpēc ar

viņiem jārīkojas vienlīdzīgi. Starpības izceļas tikai vēlāk, tā tad

ari vēlāk dažādi izšķiramas amatu un kārtu skolas. Lai man jel

kāds cilvēks saka, ka izglītība, ko draudzes skola sniedz, esot

priekš zemnieku bērna, kuram par zemnieku jāpaliek, par augstu

vai pārāk plašu ? Jeb lai kāds man pierāda, ka ārpus vispārējas

cilvēcīgas izglītības draudzes skolā vēl varētu sasniegt kaut cik

pietiekamu amata izglītību 3X4 jeb augstākais 4X5 mēnešos ?

Šī draudzes skolas izglītība nu ir bērna veicināšana, attīstība uz

to, ka viņš varētu izpildīt savu vispārējo uzdevumu, kas nevar būt

nekas cits, kā tas, ka Dieva dvaša, kuŗa pie miesām saistīta, tās

kopj un apvalda un vienumēr uztur un virzina tai virzienā uz savu

pirmavotu, kas ir Dievs. Jeb ari, lietojot kādu piemēru: Ikkatrs

dzīvs sēklas grauds satur sevī divus dzinekļus : viņi pazīstami kā

uz leju zemē un uz augšu ejošais stublājs. Pirmais iet zemē iekšā

un izvēršas vēlāk par sakni, kamēr otrais stiepjas gaisā uz

augšu, pret debesīm, zemes caurmēra (rādija) virzienā uz

universumu un top par stumbru, celmu, koku, vispārīgi par

stādu ar saviem ziediem un augļiem. Abi šie virzieni, uz leju

un uz augšu, mīļo draudzes skolotāj, tev pie bērna jāizkopj un

jāveicina, jāizsargā no izķēmošanas un sabojāšanas; tev par to

jāgādā, lai jaunais cilvēks attīstās kā zemes- un reizē ar to kā

debess-pilsonis savā atzīšanā, jušanā un gribēšanā, tātad teorētiski

un praktiski. Jeb, izglīto no jaunās dvēseles labu pavalstnieku,

kas pazīst savu pienākumu un to laborāt izpilda ; un izglīto viņu

par kristīgu cilvēku, kas pazīst Dievu, sevi un pasauli, un kas

dzīvo pēc Dieva prāta. Vaiiāk, un tas ir diezgan, draudzes skolā

nav darāms. Tas ir viņas daba un uzdevums, viņas gala mērķis,

kad mēs viņu uzstādām par locekli, kas izoilda savu attiecību pret
tautu. Šo abu locekļu dzīva attiecība un satiksme vienai ar otru

ir trūkusi; šo trūkumu mēs sajūtam ar ikkatru dienu sāpīgāki.
Liela zāle uzbūvēta no 8000 dvēselēm ; 12—20 puisēni turp nosūtīti,

ar pūlēm kopā sadabūti, bet citi it nebūt neilgojas aizkļūt uz tu-

rieni! Kur paliek pārējie? Kāpēc šie abi locekļi, tauta un skola,

nepievelkas viens otru? Viens taču radīts priekš otra? —

INu, no augšējā aprādījuma pilnīgi nojaušams, ka skola nav

apmierinājusi tautas iekārību, un tas ir skolai par godu; jo tauta

meklēja vispārīgi to, ko ar olekti var mērot un ar svariem svērt.
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Bet to nu skola nedrīkstēja pieļaut. Bet — vai tad viņa to pieļā-

vusi, ko viņai pienācās pasniegt? Kas to varētu gluži noliegt,kas

gluži par patiesību apliecināt ? Ak, kaut tautskolai būtu no-

teiktāki ģīmja vaibsti, un tautas novērsiba būtu varbūt lielākā

uzslava priekš skolas. Tā ka tās lietas tagad stāv, domāju, ka es

drīkstu bez iedomības sacīt, un es runāju vispārīgi, viskoplgi, tā

tad ne par vienu vai otru teicamu izņēmumu, — tautskola bijusi rem-

dena, nenoteikta būtne; ne auksta, ne karsta. Viņa neizglītoja ar

noteiktību ne priekš zemes vien, ne arī priekš debess vien, vēl

mazāk priekš abām reize. To nevien tauta izjutusi, kad viņa saka:

atceļat labāk skolu; viņa ir gluži nevajadzīga! To arī baznīca

izjutusi un atzinusi. Jeb, vai mēs to gribam citādi izskaidrot.

Redzat tagadnes mācītājus. No rīta līdz vakaram atskan tas vārds,

svētdienās visai draudzei baznīcā, kapsētā, lūgšanas namā ; sest-

dienu viņi ziedo vienīgi sagatavošanai un tās citas 5 nedēļas dienas

viņi sēž ratos kā kurjeri (ātri sūtņi), lai krustām šķērsām izbraukātu

savas draudzes plašos novadus, un katram nestu to vēsti, kas viņam
taisni vajadzīgs. Cik daudz no tā iznāk skolai ? Tiklab kā nekas!

Skolai taisa par godu visaugstākais vienu stātes-vizīti. Vai ari.

uzklausāt tagadējo mācītāju sarunas! Viņi neko nepalaiž gaŗâm,

kas noticis Dieva valstībā; savus amata piedzīvojumus viņi viens

otram izstāsta ; viņi pārspriež, viņi iepriecinājās un drošinājās cits

citu; bet — skola paliek gadiem nepieminēta; uz viņu par

visām lietām nedomā kā uz iestādi, kurai mācītājs ziedo sevišķu rū-

pību, kā to parāda koku skolai, un no kuras pieaudzinātu klāt

sevišķi spēcinātu, taisnos ceļos ievadītu paaudzi. Un ja nu lieta

tā stāv, kad nu tauta un baznīca mūs ir izspļāvusi: ak, tad ne-

pavisam nemeklēsim galvenā kārtā vainu tautā un baznīcā: tas

atnes mums tikai postu un neiaimij lai mēs par visām lietām

noslaukām savu pašu durvju priekšu, lai tā būtu tīra un mūsu

nams top piemīlīgs un patīkams. Ar to mēs viesus uzlūgsim

un ieaicināsim. Ja viņi tad nenāk, nu, tad lai aizdegas ienaida

uguns; tā būs mazākais no mūsu puses svēta uguns, kura šķisti

un atnes atpakaļ mīlēšanu un mīlestību. Kam šis izklausās par

asu, tas lai mazākais piekrīt sekošam un ņem to pie sirds: visādā

ziņā no augšējiem aprādījumiem atzīstams tik daudz, ka tauta un

skola bijuši divi nevienvārdigi un nevienādi, tā tad

par daudz dažādi locekļi, kusi viens pret otru nevarēja stāties

nekādā dzīvā attiecībā. Vai māga prasa varbūt koku un akmeni ?

Ne; akmeni un koku viņa nevar sagremot un asimilēt, t. i. pār-

vērst par miesas sastāvdaļu, vai padarīt tai līdzīgu un uzņemamu.

Tādiem apstākļiem valdot nepalīdz arī visgreznākā izkārtne,

vislaipnākais ielūgums; tauta un skola mūžam atstumsies, viena otru

nemeklēdamās.

19*
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Mēs esam nu atraduši pirmcēloni tam, kāpēc tauta par maz

vēlas skolas izglītību un par maz priekš tās dara. Mums nu pēc

tam jānāk pie trešās nodaļas un. jāvaicā. Kā novērst šo

ļaunumu?

Kas no mūsu puses darāms, lai še dzīve pārvērstos otrāda,

tā tad lai tauta ar lielāko ilgošanos kārtotu izglītību un visu

iespējamo priekš tās arī patiesi darītu? Ārējus līdzēkļus temats

neprasa; tie jau nesaceļ arī nekādu vēlēšanos. Skolas spaidi

(piespiesta skoks apmeklēšana) pie mums nepastāv, un labi būtu,

ja mēs vienmēr iztiktu bez tiem! Līdzekļiem vajaga būt iekšķī-

giem. Pretējādi spēki saceļ pretējādas sekas. Jāpataisa tauta

un skola vienlīdzīgas. Tauta stāv vispārīgi ņemot uz ma-

teriāla pamata, nostādāt skolu arī uz tāda paša, un lai viņas tad

savā starpā kaulējas, izmaina un tirgojas. Viņas viena otru

meklēšanu atradis. Vai arī, tauta ir pa daļai aizgrābta no kādas

slimīgas garības (Geistigkeit); padarāt šo stāvokli vispārīgu, un

liekat, lai ari skola no tās tiek aizgrābta. Tad viņu uzmeklēs un

ieslavēs. Līdzīgs ar līdzīgu labprāt satiekas.

Vai ari, ja tas neiet, idealizējat tautu veselīgā kārtā,

ka viņa dedzīgi prasa pēc mantām, ko kode un rūsa nemaitā, un

spēcināt un skaidrojat skolu un skolotāju '.Kārtu, lai viņa tautai

šīs mantas labprāt un bagātīgi pasniedz, tad viņas viena otru

meklēs, atradīsies un stāsies visdzīvākā attiecībā. Tas ir tas

universā I—līdzēklis; kāda cita līdzēkļa nav.

Bet vēlēšanās un padarīšana, uz ko temats aizrāda,

vai tās nav pretības? Nebūt nē. Kam dvēseles ābece ir sapro-

tama, tas piekritīs sekošam: caur 5 jušanas prātiem dvēsele dabū

gleznu, ko sauc par nojēgumu (priekšstādījumu) no ārpasaules.
Kā uz mīkstiem vaskiem ārējais objekts uzspiežas dvēselei. Šo

iespaidu viņa arvien apzinās. Ja nu šis apzinātais nojēgums

dvēselē saceļ prieku, vai sāpes, vai citu pārmaiņu, tad šo dvēseli

pārmainošu nojēgumu sauc par sajūtu. Tāļāk dvēsele šo

priekšmetu, kas sacēla to sajūtu, vai nu iekāros vai ar riebumu

atraidīs, raugoties pēc tā, ko sacēlis, prieku vai sāpes. Ja viņa

iekāro, tad viņa izstieps arī roku pēc tā, lai to paliekoši piesavi-

nātos; ja viņai tas riebjas, tad viņa to atraidīs un aizgādās projām

uz visiem laikiem; viņa rīkojas, viņa dara kaut ko. Dzīvās

dvēselēs, kuras grēki, vai cits kāds ļaunums vēl nav nonāvējusi,

mēdz būt nojēgums, sajūta, iegriba jeb iekārojums un atriebums

vienmēr kopā; kā jau arī daži filosofi teikuši: atziņa un griba
ir viens un tas pats. Tā tad jiopietna vēlēšanās ir savienota ar

padarīšanu',; bet abiem iepriekš iet atzīšana, nojēguma ieguvums.
Šo attiecināt uz skolu un tautu, ir viegli.

Šis uzdevums nu izvēršas šādā kārtā:
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1. Idealizējat tautu.

a) ne ar romāniem, ne ar sentimentāliem, pārmērīgi jūtelī-

giem rakstiem, ne ar slimīgu pasaules un dzīves nonicināšanu,

kuru taču labprāt visi bauda, bet kurai nav uz to drošsirdības.

Darāt tautu svabadu no slimīgās garības (Geistigkeitj, kura teorijā

dzīvo priekš abstraktas viņpasaules, bet praksē ar tūkstoš pave-

dieniem pieskaras pasaulei, kaut gan to neatzīdama. Idealizējat

tautu ar kristīgumu (Christentum), teorētiski, praktiski. Skaļāk,

arvien skaļāk lai atskan vārds par to valstību, kusa nav no, bet

uz šīs zemes (šai pasaulē). Turklāt gādājat par veselīgu lasāmu

vielu mājās un dibināt lasīšanas biedrības.

ldeālizējat lautu

b) ar matēriju, ne ar to, ka jūs to liekat viņai klēpi, bet

tā, ka jūs viņai gādājat izdevību to iegūt, cik daudz pieder pie

dienišķas maizes, lai tauta šīs pasaules raizēs neaizietu bojā un

nepanlktu. Pekuniär! spaidi neveicina garīgo dzīvi.

2. ldeālizējat, spēcināt un šķlstat skolu un

skolotāju kārtu.

a) Spēcināt, ierosināt un skaidrojat vecos, jau amatā esošos

skolotājus, un uzaudzināt sev jaunu paaudzi, kusa pārvalda sava

amata pienākumus. Dodat skolotājiem tādu izglītību, kāda tautas

audzinātājiem vajadzīga, kusi nevis kā pūšļotāji, jeb blēņu ārsti pa

tumsu taustās apkārt, bet spēj strādāt ar apziņu un izveiksmi.

Izaudzināt sev ļaudis, kas izpilda mācīšanas mākslu, kusa piemērota

vietējiem, lokāliem, šālaika un tomēr patiesiem dzīves apstākļiem;

ar mācīšanas mākslu, kuŗa psicholoģiska, lietišķa, didaktiska un

piemērota mācības pasniegšanas vēsturei. Nesūtāt tāpēc zēnus uz

semināru, bet gatavus, pie miesas un gara veselīgus jaunekļus,

kusi spējīgi aptvert nopietnu skatu uz dzīvi, kusi nav pāragri

jāsasteidzina, nenāk pārāk agri jūgā, kupem lai nenolaupītu gabalu

no viņu jaunības. Nostādāt skolotāju kārtu tā, ka arī

ļaudis no izglītotām kārtām savus bērnus piesūtītu semināram,

kas jau ir audzināti; kamēr bērni no zemākām šķirām bieži nonāk

ar tādu rupju neizglītību, ka viņus, ja daudz, vienpusīgi var glītot,
bet ne vairs ārēji un iekšēji audzināt. Jeb vai jūs bīstaties no

patstāvīgi izglītotiem un audzinātiem ļaudīm? Nu tad izaudzināt

sev mechaniskus techniķus, kuŗi zvēr uz jūsu vārdiem; tikai ne-

aizmirstat to vienu, kas tad vajadzīgs: uzpasētāju amats!

6. Padarāt skolotāju kārtu svabadu no kalpošanas matērijai

ar to, ka jūs viņu nostādāt tā, ka viņas locekļi kā izglītoti draudzes

amata vīri ar sievu un bērniem savu amatu var kopt bez rūpēm

savas pārtikas pēc. Skolotāju kārta ir galvenā kārtā

nacionāla un tam tā ari vajaga būt. Kad nu
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tāpēc kādam ar badu jāpierāda, ka viņš savu

amatu un latviešu tautu miļo, tad tas nav vis

latvietis, no kusa tas pats par sevi saprotams,

bet gan vācieši, tas ir s v ešnieki, kusi labprāt

grib priekšgalā sēdēt. No viņiem mēs iedzim-

tie prasām šo galvojumu par viņu mīlestību

uz mums. Ja grib turēties pie vislētākā veida,
un turklāt ievērot godīgumu, tad lai nevien

ieved Gregora sistēmu (celibātu), bet saka tūliņ iepriekš

semināiā uzņemamiem, kaut gan par nožēlumu viņi tai laikā,

kad viņi mēdz atnākt, par jauniem un tāpēc par dumjiem

priekš tā: .Vīnu un citus stiprus dzērienus tu nedzersi, kameņu

medu tu ēdīsi* v. t. t." Labāk, lai viņi ir citēji no brīva prāta,

nekā piespiesti; labāk nekad dzīvei necēluši prasības priekšā, kā

kad tās veltīgi cilājuši, uz kusām ir tiesības. Pamēģini, jaunība ir

sajūsmības un aizgrābtības laiks. Kā lietas tagad stāv, tad ir tikai

divi gadījumi. Ja skolmeistars uzskata mācību par galveno lietu,

tad viņa dzimta un viņa dzimtas dzīve iet bojā; jeb ja viņš ievēro

pašuzturēšanās bausli un padara saimniecību par galveno lietu, tad,

protams, skola iet bojā, mazākais viņa būs gandrīz visās lietās

vasarā un ziemā padota saimniecībai. Un tas ir tas parastākais.

To esmu gribējis sacīt, nevis akmeni sviesdams uz Vidzemes sko-

lotāju kārtu, bet lai ikkatram, kas varbūt tādu tur saujā, izņemtu

ieroci no rokām, lai viņš ar savu brīvo roku varētu ķert savās

krūtis un tur palūkot, vai viņš nepieder pie tiem, kusi skolotāju
kārtai vienādi, vai otrādi apgrūtina viņas darbu. Joprojām es šo

esmu gribējis sacīt, lai nodotu no mūsu puses godīgu pašatzīšanos,

lai rādītu, ka ari mēs sāpīgi atzīstam savas kļūdas un trūkumus

un ar to citiem dodam iemeslu un gadījumu, mums palīdzēt.

Beidzot esmu gribējis ari šo teikt, lai skolotājs, kas guļ, īstā laikā

pamostas un apdomā, kas šai briesmu pilnā laikā vajadzīgs.

3. Līdz tam vēl ir šis un tas ko darīt. Tik ilgi, kamēr abi

attiecības locekļi, tauta un skola vienveidīgi un vienlīdzīgi būs

attīstījušies, tā ka viņi iekšēji viens otru pievelkas un attīstās, ir

vajadzīga starpniecība uz dzīvu attiecību. Kas uzņemsies šās starp-

niecības rūpes? Kas nu tautai pastāvīgi aizrādīs uz skolu? Vis-

pirms taču gan skolas māte — baznīca. Kad viņa skolu radījusi

sev par orgānu, tad lai tā arī gādā par viņas lietderību. Kā ne-

pieciešami vajadzīgu mēs tālab prasām:

a) ka garīdznieks kancelē un konfirmācijas istabā, skolas

gada sākumā un beigumā, še un tur, skaļi un saprotami visu

priekšā apliecina, kā viņš šo savu skolu tur un cieni par iestādi,

bez kusas viņa darbība nevar zelt un izdoties. Skaļi lai viņš

apliecina, ka skolai jāliek pamats, bez kusa viņš tāļāk nevar bū-
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vēt. Turklāt garīdznieks lai paskaidro tikpat bieži, kas jau ari ir

patiesība, kā iemantotā skolas izglītība cilvēku formāli padara spē-

jīgu, labāki izkulties cauri pilsoniskai dzīvei, nekā tas bez viņas

varētu notikt. Pie tam viņš tēvišķi lai izpilda to tādā kārtā, kā

viņš no savas puses gādā, lai iecelšana zināmos baznīcas un drau-

dzes amatos atkarātos no skolas izglītības.

b) Lai skolas turēšana būtu nezin cik trūcīga, tomēr lai

viņš tikpat bieži izsaka skolas ideju kā izpildāmu uzdevumu; bet

klusu ciešana kaitīga.

c) Garīdznieks lai bieži apmeklē skolu un dara tur

darbu, kā to jau arī zemnieku likumi pavēl un lai nekādā ziņā

nekavē pieminēt, ka viņš to darot ne tādēļ, ka skolotājs nebūtu

diezgan krietns, bet gan aiz tā iemesla, ka visa šī izglītības lieta

tik svarīga, kā abiem kopīgi jāstrādā un viena darbs papildina
otra uzdevumus.

d) Vairāk ari lai garīdzniekam rūp, ka viņš savu

skolotāju pie sevis pievelk un velk to uz augšu. Ja viņš skolotā-

jam devis virzienu un ari spēku, tajā nenovērsigi uzturēt un pa-

stāvēt, tad viņš skolu ir mantojis un var pārtraukt pastāvīgos

braucienus uz skolu, vai arī tos uzskatīt par laika Uzšķēršanu. Ja

viņam tas neizdodas, tad viņš ūdeni lej sietā.

c) Garīdznieks lai izturas ikkatra cilvēku priekšā un tā

tad nevis savā studiju istabā vien, bet ari tiklab muižnieka, kā

zemnieku priekšā, ar savu draudzes skolotāju kā savu ievēroja-

māko līdzstrādnieku draudzē, un tā tad nevis kā ar kādu durvju

sargu, kā to priekš laikiem ari labpaticies izsacīt.

f) Garīdznieks lai ņem dalību pie mājas priekiem un bē-

dām skolas namā, neizbrauc tikai darīšanās turp, bet ari kristību,

bēru un c. gadījumos. Ari šai satiksmē ir patiesi par to gādāts,
ka skolmeistara pupas līdz debesim nevar aizstigot. Ja nu kāda

skolmeistara persona nejauši būtu šādas satiksmes necienīga, tad

lai mācītāja kungs godā jel skolotāju kārtu !

Pēc baznīcas starpniecības pienākumi piekrīt baznīcas priekš-

niekiem un visiem tiem, kuri skaitās un turas par tautas kungiem.

Kā tādiem viņiem ar savu amata stāvokli pienākas tautu vest pretī

savam spraustam attīstības mērķim. Tas notiek :

a) ar vārdiem, kad viņi savu apkārtni dara uzmanīgu uz

skolas svarīgumu un muižas ļaudīm uzdod, lai tie savus bērnus,

kuri pa laikam brīvi un pa daļai skolas tuvumā dzīvo, ziemu un

vasaru sūta skolā. Muižas ļaudis jau ir modes žurnāls priekš

ļaudīm pagastā.

b) Ar atzīšanu tādā kārtā, kā viņi vēro puisēnus, kuri skola

uzcītīgi, krietni un tikumīgi, tos laipni iedomādamiesari pēc at-
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laišanas no skolas un vispirms viņiem, tiklīdz tie pieauguši, uztic

goda amatus pagastā.

c) Ar darbiem vispārīgi ar to, kā kungi kārtīgi apmeklē

skolas uz eksāmeniem un uzticīgos skolēnus uzteic un iepriecina

ar mazu balvu pasniegšanu. Kādu cieņu skolai muižas īpašnieks

var sagādāt, par to kāds piemērs no dienvidus Kurzemes. Kad

tur kāds iecienīts muižas īpašnieks savā muižā ierīkoja skolu, sko-

lotāju lika ārzemēs izglītot, bet skola priekš mazvāciešiem tomēr

bija par sliktu: jo tur jau mācīja zemnieks (Bauer), tad muiž-

nieks sūtīja savu dēlu tai pašā klasē, un raugi, nu visi spiestin

spiedās skolā. Arī materiālā taisnība vēl joprom daudz var palī-

dzēt pie skolas ciena, kad piemēram muižu īpašnieki cieši uz to

raugās un gādā, kā draudzes labību (sieciņus) skolmeistariem no-

dod pareizā vairumā un labumā ; kad ēkas uztur arvien labā stā-

voklī un piegādā vajadzīgos mācības līdzekļus. Jeb vai vislielākā!

nolaidībai šai ziņā būtu tie paši panākumi?

d) Muižu īpašniekiem jāizdala uztura nasta un citi uzde-

vumi uz visu pagastu pēc sakāma vārda : pulks nes nastu. Bērnu

vecāki lai nestu drusku vairāk par šo vispārējo daļu, tā tad upurē,

lai viņu mīļotu; tomēr vienumēr tādā apmērā, kā viņi to spēj

panest.

c) Baznīcpriekšniekam kopā ar mācītāju jāuzaicina draudze

būt klāt pie skolnieku pārbaudīšanām. Skolēnuatlaišana Īdiir svētki.

Lielākusskolas svētkus var sarīkot ik pa kādiem gadiem, uz kuriem iero-

dasvisi skolotielīdz ar draudzesamata vīriem. Biogrāfiskas ziņas par

pirmajiem var būt ļoti derīgas. Līdz tam baznīca mūs apgādās

arī ar skolu dziesmām, tiklab ikdienišķai lietošanai, kā arī svētku

nolūkiem, kā viņa to darījusi priekš visām kārtām, tikai ne priekš

skolas, lai arī tā būtu spēks draudze, no kura mutes tas Kungs

grib sev sagatavot slavas dziesmu.

Mēs nu esam redzējuši, ka tautas attiecība piet skolu ir

vāja ; ka šī slimība parādās vai nu kā vienaldzība vai ienaidība,

vai arī kā neīsta draudzība, un ka to ir ļoti maz, kur! skolu meklē

aiz īstiem iemesliem vai dzinekļiem. Tāļāk mēs šis slimības

cēloni atrodam iekš tā, ka vienkārt tauta ir par nabagu vai pār-

ņemta no materiālisma, vai slimīga ideālisma, trūcīgi uz skolu

domā, nekaunīgi un patmīlīgi no tās novēršas un par daudz

nepatstāvīga ir savā spriedumā; uz otru pusi par cēloni bija skolas

nenoteiktība, kuŗa ir remdena un gļēva, nekalpo ne pilnīgi Dievam,

ne gluži mamonam; jeb vispārīgi īsi saņemot: tauta un skola

savstarpēji atstumjas, tāpēc ka viņas ir divas gluži nevienlīdzīgas
ietas. Mēs domājam esam arī atzinuši, ka vienīgais līdzeklis, viņas

savest pareizā attiecībā, būtu tas, ja mēs viņas padarītu vienādas:

itautu vienkārt caur un caur apgarotu un no matērijas atsvabinātu
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caur labāku stāvokli, uz otru pusi skolotāju kārtu arī skaidrotu,

spēcinātu un tai piešķirot vajadzīgo, atsvabinātu viņu no iegrim-
šanas dzimtas trūkumā; bet pa tām starpām garīgā un laicīgā
vara uzņemtos uz sevi abus locekļus ar vārdiem, darbiem un ar

atzinību ievadīt visdzīvākā savstarpējā attiecībā.

Šī priekšnesuma sacerētājs ir savā tagadējā stāvoklī jau

kopš 12 gadiem, atšķirts no tiešas satiksmes ar tautu. Aiz to var

gan būt, ka citi, kuri šai ziņā labākā stāvoklī un labāk apdāvināti,
kā viņš, nevien atrod viņa uzskatus par formāliem, bet tai vietā

pasniegs ko citu, kas lietišķāki, praktiskāki šo tematu apgaismo

un pat varbūt sniedz jaunus svērekjus un līdzēkļus. Bet par to

neviens vairāk nepriecāsies, kā priekšnesējs.

Vēl tikai vienu vārdu Jums, mani kungi, kuru pacietību es

jau izmantojis varbūt pārāk par mēru. Kad tik plaši izplatījusies

slimība valda draudzē; kad tik vispārīgs ļaunums saēd tautas

dvēseli ; kad mums turklāt ir tik tuva un sirsnīga dalība; kad mēs

esam viena puse no šīs aukstās, neauglīgās dvēseles, — tad lai taču

mēs neizšķiramies no šejienes, pirms neesam visi sevi nopietni

vaicājušies: cik nāk vainas uz mums un sevišķi cik uz mani?

Vai Dievs bez apkopšanas pamestās dvēseles neprasīs no mums?

Cik daudz skolas istabas nestāv tukšas ? Vai mēs varam rokas

mazgāt? Vai mēs visu esam darījuši, kas uzticīgiem skolotājiem

pienākas ? Vai mēs ar dedzību esam dzinušies pēc krietnības savā

amatā? Vai mēs svētā un nopietnā prātā mācīšanu un audzināšanu

esam uzlūkojuši par savas dzīves galveno uzdevumu? Vai neesam

tapuši nolaidīgi, kas viegli varēja notikt, tāpēc ka ar mums šur un

tur no laika gala apgājās kā ar nederīgu mēbeļu gabalu ? Vai

mēs bērniem un vecākiem esam parādījuši to mīlestību, ko Kristus

grib, lai parāda Vīna brāļiem ? Vai mēs esam izgājuši uz ceļiem,

un uzaicinājuši bez apgādības pamestos? Vai mēs no savas puses

mācītājiem un vecākiem pietiekami esâm devuši izdevību iepazī-

ties ar mūsu mācības garu? Vai nav kaimiņos dažs labs bērns»

kas uzaicināts ikkatru dienu varētu nākt un nāktu, jo viņš taču

prasa tikai garīgo barību? Ja, par visām lietām, lai mēs dzena-

mies pēc tā, ka mūsu māja top pilna, svētdienās un darbdienās,

vienalga, vai maksāt spējīgi, vai ne! Par visām lietām, lai mēs

dedzīgi strādājam šai briesmu pilnā laikā; strādājam, kamēr vēl

iztur jaunība un vīra gadi! Un ja arī mūsu sieva un bērni ciestu

un vārgtu trūkumā un nabadzībā, nu, mēs taču zinām, šai naba-

dzībai būs tapt viņiem par svētību caur Tā roku, kuram mēs

uzticīgi kalpojuši.
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1849. gada skolotāju konference notika Turaidā 29. un

30. jūnijā1). Konferenci vadīja Ulmanis, protokolēja J. Neikens

un piedalījās šādi skolotāji: B. Knors no Ropaižiem, E. Knors

no Ikšķiles, Rozenbergs — Vānes (Kurzemē), Mietēns —

Piņķiem, Šmits
— Limbāžiem, Šmidts

— Vec-Gulbenes,

Ķikurs — Salacas, Caunīte — Vangāžiem, Neikens —

Straupes, Švechs — Rūjienas, Krönbergs — Allažiem,

Krönbergs — Kokneses, Graumans — Siguldas, Ērglis —

Kn'muldas, Oblats — Daugavgrīvas, Brēze — Valmieras,

Švalbe — Alojas, Garklavs — Straupes, Kaktings —

Ostrominskas, D. Zimze — Pēterburgas, Simansons —

Doles, J. Neikens — Valmieras, students Kārlis Ulmanis — Tēr-

batas un Rīgas skolotāji: Vāsems, Rātminders, Feldmanis,

Froms un Girītis. Tā tad kopskaitā 29 dalībnieki, starp kuriem

J. Cimzes nav, bet gan saskaitām 13 viņa audzēkņus

Konferenci atklāj 29. jūnijā pl. 9, ar skolotāju vīru

kora 4 balsīgi nodziedāto korāli: „Dievs, Kungs ir mūsu

stipra pils" (2 pantus), pēc kam Ulmanis noturēja īsu lūgšanu.

Pārejot uz tiešo konferences darbību Ulmanis (viņš arī vada

konferenci) aizrādījis, ka jautājumus apspriežot vajagot

stingri turēties uz noteiktiem pamatiem (Boden nicht zu

verlieren), runāt bez uzpūtības un sāņus nolūkiem. Daži

pagājušās konferences dalībnieki esot turējušies savās runās

par augstu (Dass einige Vorträge zu hoch gehalten gewesen),

tāpēc prezidents ieteic priekšnesumus sniegt vienkāršā

formā.

Šulrāts Ulmanis referēja par latviešu skolas grāmatām,

ieteicot tādas atsevišķi: mājmācībai, pagasta un draudzes

skolām.

Mājmācīai noderīgas ābeces esot vairākas. Parasti

lietojot „A. B. Z," kas iznākušas vairākos izdevumos.

Priekš dažiem gadiem viņš (Ulmanis) izdevis savu ābeci

(Millera spiestuvē), kas maksājot 2xk кар., bet viņa vēl

l) Par 1848. g. konferenciprotokolu ari virsvaldes archivā neatradām,

vai tas vispāri ir rakstīts — arī nav zināms. Guleke saka, ka ari par

1857. g. protokols nav rakstīts. 1849.—1857. g. Turaidas konferenču

protokoli ir uzglabājušies.



neesot izlauzusi ceļu uz mājām, varbūt arī tāpēc, ka

drukāta bez sarkaniem burtiem 1). Ja mājā bez dziesmu

grāmatas un bībeles lieto arī kādu lasāmo grāmatu, tad

ieteicama Šatca «Pirmā lasīšanas grāmata" un Dünsberga

„Zimts stāsti." No katķismiem Ulmanis mājas lietošanai pie-

min Launitca (pirmais izdevums 1808.g.), betno bībeles pantiem
— Debnera „Simts un divi bībeles vārdi", 1843. g. izdevums.

No bībeles stāstu grāmatiņām visieteicamākie esot Debnera

sastādītie, tikai žēl, ka neesofpielikti stāstiem jautājumi un

«mācības." —Redzams, ka Ulmanim labi atmiņā Vecā

Stendera bībeles stāsti.

Pagasta skolām, bez jau minētās Šatca lasāmās grā-

matas, Debnera bībelstāstiem, ieteicamas esot Ulmaņa rēķinu

grāmatiņas, tikai esot jau gandrīz izgājusi un būšot no

jauna jāpārstrādā. Arī Ulmaņa katķisms noderīgs, bet te

piemin arī vēl Braunšveiga, Berkholca, Debnera, Šatca izde-

vumus. Kur lieto «priekšrakstus" (glītrakstīšanai), ieteicama

Rosenplāntera grāmatiņa. Dziedāšanas mācībai — «Dzie-

smiņas uz vienu un vairāk balsīm", izdotas Rīgā 1848. g.

Draudzes skolām Ulmanis min veselu virkni grāmatu,

bet te ari daudz vairāk esot ko vēlēties. No lasāmām grā-

matām piemin Šatca lasāmo grāmatu, no kuras par nožē-

lošanu iztrūkst otrās daļas. Vajadzīga draudzes skolām arī

baznīcas vēsture, latviešu valodas mācība, «skolotāju" bībele,

(Schullehrerbibel). Rēķināšanā varot lietot viņa (Ulmaņa)

grāmatu, bet tā arī jāpārstrādājot. Ari ģeogrāfijā vajaga

grāmatas, kas īpaši ievērotu dzimtenes ģeogrāfiju. Tāpat
neesot vēstures grāmatas. Vācu valodai varēšot lietot J.

Neikena jauno grāmatu. — Vispāri no Ulmaņa referāta

redzams, ka draudzes skolām trūkst latviešu mācības grā-
matu un no tā dabiski izrietēja, ka mācības jāpasniedz

vācu valodā,

Pēc Ulmaņa, redzams, plašā referāta brīvās pārrunās

apspriesti trīs jautājumi: 1) Meiteņu pagasta skolu ierīko-

šana, 2) vai pielaižama draudzes skolas pārvēršana pagasta

skolās un 3) latviešu pārvācināšana.

') Tas taisnība, — bez sarkaniem burtiem „ABC" tautā negāja.
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Par pirmo jautājumu konference izsakās pozitīvi, jo

mājmācībā un tautas mājas dzīve nevarēšot agrāk uzlaboties,

kamēr meitas, mātes un saimnieces arī nedabūšot skolas

izglītību. Mājmācību varētu padarīt vieglāku, ja mātes pa-

zītu lasīšanas mācības metodi. Piemin arī latviešu tautas

dziesmu vajadzību. Tomēr pārrunu beigās izsaka noteiktas

šaubas, vai šādas meiteņu skolas ierīkošanu toreizējos

apstākļos var cerēt. Otrā jautājumā, par draudzes skolu

pārvēršanu pagasta skolās, konference izsaka domas, ka

3—4 gadīgu (ziemu) draudzes skolu darbība ir nepiecie-

šami vajadzīga. Pagasta skolu īsais darba laiks un trūcīgie

mācību pasniegšanas apstākļi dodot samērā maz. Draudzes

skolu vajadzība saistoties arī ar trešo jautājumu 1) par lat-

viešu pārvācināšanu. Šis jautājums, kā redzams, vienmēr

ir bijis visai smags, un viņš bieži vairāk tiek
„viļāts," nekā

skaidri, noteikti cilāts. Tā arī 1849. gada konferences pro-

tokolā ierakstīts: „Da sich keine Bearbeitung dieses, schon

im vorigen Jahre aufgestellten, Themas gefunden hatte, so

liess man sich auf mündlichen Verhandlungen dasselben ein.

Aus dem allgemeinen Interesse u. dem Eifer der Anwesenden

für diesen Gegenstand konnte man leicht erkennen, dass es

eine Lebensfrage bilde." J. Neikens apsolījies nākošā gada

konferencē nākt šinī jautājumā ar īpašu referātu. Ar to

nobeigts 29. jūnija pirmais cēliens. Gājuši, pēc kopējas

pusdienas maltītes, apskatīt skaisto apkārtni. Pēcpusdienas
cēlienā skolot. Šmidts (no Limbažiem) nolasīja referātu:

„Kā vissekmīgāk! nodarbināt skolēnus brīvstundās?" Šmidts,
kā protokolā atreferēts, savā priekšlasījuma pamatā licis

Ulmaņa ideju, ka tautskolas uzdevums ir audzināt un taut-

skola ir audzināšanas iestāde, kam jāsagatavo darbīgi un

kristīgi pazemīgi (frommen Christen) ļaudis 2). Uzcītīgam
skolotājam šinī virzienā jāstrādā ne tikai stundās, bet jāiz-

manto arī brīvstundu laiks. Tad tautskola būs audzināšanas

•) Protokolā vācināšanas jautājums nosaukts par „Zeitfrage."
2) Šādu ideju propagandēšana tomēr, kā redzēsim, neatturēja dažus

mācītājus naidīgi uzstāties pret šīm konferencēm.
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iestāde dzīvei (So wird die Volksschule eine Erziehungs-
anstalt für das Leben). Kā audzināšanas līdzekļus brīvstundās

referents ieteic: spēles, dziedāšanu, pastaigāšonos, darbus

dārzā un laukā, rokdarbus (kurvju pīšanu, tīklu aušanu

v. t. t.), lasīšanu (auf das moralische Leben).
Skolot. Oblats izteicis dažas kritiskas piezīmes par

Šatca „Pirmo lasīšanas grāmatu." D. Cimze ieteicis skolām

un mājām sagatavot un izdot apmēram 120 vairāk lietoto

koralmeldinu pēc Punšeļa lielā krājuma. Lēmums arī šinī

jautājumā, redzams, nekāds nav pieņemts. Pirmās dienas

darbus pabeiguši, visi kopīgi vakaru pavadījuši dziedādami

(4 balsīgi) un pastaigādamies.
Otrās dienas (30. jūn.) darbi uzsākti plk. 9 ar 4 bal-

sīgi nodziedātu „Šī ir tā Kunga diena." Pirmais darbs

bijis no skolot. Rozenberga: „Kā lai skolotājs *) iemanto

sava pagasta ļaužu cienību un uzticību?"

Skolotāja cienību un mīlestību iegūst trijādā ceļā: 1)

savā klasē, 2) pie savas priekšniecības un 3) savā pagastā

resp, draudzē. Klasē jāstrādā ar pacietību, uzcītību un mī-

lestību; pret priekšniecību - ārkārtīgu darbu un paklausību;

pagastā un draudzē — ar labu priekšzīmīgu dzīvi un stipru

ucību (festen Glauben an den lebendigen Gott u. sein

Wort).-— Prezidents Ulmanis Rozenbergam pateicies par

vērtīgo priekšlasījumu. Pēc tam pārrunājuši J. Neikena

vācu valodas mācības grāmatas plānu.

Pēcpusdienas cēlienā nodarbojušies ar nākošās konfe-

rences referātu izvēli. Nolemj, ka 1850. g. konferencē, kas

noturāma Turaidā 28. un 29. jūnijā, lasīs šādus referātus:

1) Dr. Ulmanis — Kā vislabāk! veicināt mājmācību, īpaši
lasīt mācīšanu; 2) D. Cimze — Kā panākt to, lai

skolā iegūtais dzīvē drīz neaizmirstos, bet tiktu pēc iespējas

tāļāk vairots; 3) Rozenbergs — Par skolas disciplīnu; 4)

Brēze — Kādi palīglīdzekļi lietojami strādājot ar stipri pār-

pildītām klasēm; 5) J. Neikens — stundu un lekciju plāns

draudzes skolām; 6) J. Neikens — Ko var skolotājs darīt»

>) Agrāk visur lietots vārds „Schulmeister" tagad lieto „Schullehrer. *
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lai tautu morāliski paceltu (Veredelung des Landvolkes) ; 7)

Šmidts — Ko var prasīt no baznīcas organista.

Kā redzam, J. Neikena solītais priekšnesums par pār-
vācināšanas jautājumu nākošā gada dienas kārtībā nav

uzņemts. Bez referātiem, skolotājs Cirītis apsolījies katķisma,

skolot. Oblats — rēķināšanas un J. Neikens — vācu valodas

praktiskas stundas.

Šulrāts paziņojis par skolu virsvaldes nodomātiem

skolotāju papildkursiem, — par ko jau agrāk pieminējām.

Debātes izcēlušās vēl par veco un tagadējām prasībām ne-

piemēroto draudzes skolotāju atlaišanu. Sapulce gan atzi-

nusi, ka ir nepieciešams zināšanās novecojušos skolotājus

apmainīt pret jauniem, bet nepielaižams, ka vecos, godīgi

savu laiku nokalpojušos skolotājus atstāj bez maizes tikai

tāpēc, ka viņi tagad vairs nevar izpildīt jaunās prasības.

Viņiem jādod kāds atlīdzinājums. Konferencē arī ieku-

stināts jautājums par atsevišķu mazāku skolotāju konferenču

noturēšanu, bet, redzams, tas pacelts tikai tā garām ejot.

Konferenci slēdzot Dr. Ulmanis izteicis cerību, ka

šādas apspriedes nesīšot skolotājiem tikai labu un būšot

vispārībai par svētību. Pēc lūgšanas un korāļa „Lai Dievu

visi līdz" nodziedāšanas konferenci prezidents slēdzis, bet

sapulcējušies izteikuši prezidentam pateicību par viņa nemi-

tīgām pūlēm latviešu tautas labā (unermüdliche Thätigkeit
zum Wohle des lett. Volkes), kā ari par šīs konferences

sasaukšanu un vadīšanu.

1850. gadā skolotāju konference Turaidā notikusi, ne

Ulmaņa, bet Lugažu mācītāja Sokolovska vadībā, kas, pa

Ulmaņa ceļojumu laika pa ārzemēm, izpildījis šulrāta pie-
nākumus 1). Protokolu par šo konferenci neesam atraduši,

bet Quieke savā skolu vēsturē piemin, ka Sokolovsks konferenci

vadījis citādā garā, kā Ulmanis. Tanī laikā vairāki draudžu

mācītāji sāka aizrādīt, ka skolotāju konferences darbojoties

par ļaunu. Caur viņām skola emansipēšoties no baznīcas,

') Skat. Protokoll der Sitzung der Ober-Land-Schul-Behörde vom

6. Mai 1850.



skolotājos nodibināšoties kopības gars, un skolotāju kārta

izvērtīšoties par īpašu korporāciju, kas nekavēsies prasīt un

izkarot sev īpašas tiesības1

). Sokolovsks tad arī ņēmies
konferencē pierādīt, ka skolotājiem un skolai jāstrādā cieši

kopā ar baznīcu (Guleke, 83. lpp.). Bet ar to vien nepietika.

Jau 1849. g. 19 dcc. mācītājs Pohrts (Trikātes) rakstījis

šulrātam, ka skolotāju konferencēs gan daudz runājot par

zinībām un citām laicīgām lietām, bet pavisam maz runājot

par Dieva valstības lietām. 1850. g. 29. maijā Raunas

mācītājs Langevitcs iesniedza formālu sūdzību konsistorijai

par Turaidas konferenču darbību. Langevitcs arī noliedzis

„savan
" draudzes skolas skolotājam Gaikem piedalīties šajās

„kaitīgās" konferencēs. Konsistorija šai lietā uzsākusi pat

Ulmanis tāpēc skolu virsvaldes sēdē 1851. g.

24. febr. lūdzis jautājumu izspriest principā, — vai turpmāk

skolotāju konferences-noturēt, vai ne. Ko konferences spriežot

un darot, tas redzams no protokoliem, kas pieejami visiem,

kas par viņām interesējas. Rādās, ka virsvaldē Langevitca

domām aizstāvju nav bijis, jo teikts, ka pēc šī jautājuma

apspriešanas virsvalde vienprātīgi nolēmusi, ka viņai па/

nekādu iebildumu pret Ulmaņa vadītām skolotāju konferen-

cēm2). Ar to pretestība skolotāju konferencēm, redzams, izbei-

dzās uz ilgāku laiku. Šai virsvaldes sēdē piedalījušies: landrāti

Rennenkampfs, Tranzē, Zīvers un Striks, gen.-sup.

Klots un šulrāts Ulmanis. Tā tad itin visi locekļi. Šis

notikums rāda, cik «neapmierināmi" bijuši arī daži tā

laika mācītāji, jo mēs jau, runājot par 1849. g. Turaidas

konferenci, atzīmējām skolotāja Šmi dta priekšlasījuma saturu,

kas rādīja arī to garu, kāds šinīs konferencēs valdīja. Bet

pāriesim atpakaļ pie konferencēm.

1851. g. konference noturēta 27. un 28. jūnijā. Pie-

dalās pavisam 34 paidagogi un viesi. Konferenci vada

Ulmànis, protokolē J. Neikens. Klāt arī ķesterskolas di-

•) Šīs bailes atkal nāca no Vācijas, kur tiešām pacēlās balsis par

skolotāju un skolas atraisīšanu no baznīcas virskundzības. Tas bija arī

D īstervega princips.

2) OLSB protokols 24. IL 1851.
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rektors J. Cimze (Oberlehrer Zimse). Šī konference mums

sevišķi interesē ar jau 1848. gadā paceltā latviešu vāci-

nāšanas jautājuma tuvāku iztirzāšanu. Sadūrās divi pretējie

uzskati: pret katru (skolot. Juris Caunltis)

un par vācināšanu (Juris Neikens) Zīmīgi arī tas, ka abi

bija Cimzes skolas otrā kursa (1843.—1846.) audzēkņi. Tā

tad kursa biedri, un abi uzņēmuši Cimzes audzināšanas

iespaidus. Abi dzimuši 1826. gadā, tā tad sava laika dvīņi.
Un J. Cimzem personīgi vajadzēja noklausīties šo divu

jauno, apdāvināto un sparīgo latviešu darbinieku idejiskā

divkaujā. Tiešam dzīve un vēsture dažreiz nospēlē skaistus

un sirsnīgus skatus!

J. Caunltis tanī laikā darbojās kā skolotājs Vānē (Kur-

zemē). Viņa priekšlasījumam pēc protokola vārdu pa vārdam

šāds saturs:

»Darlegung einiger Uebelstände, welche dem lett. Volke

durch die Germanisirung herbeigeführt werden, nebst Aufgabe
der Mittel zur Hebung desselben, ohne es germanisiren zu

müssen."

Nachdem er einleitend über die Wichtigkeit des Gegen-

standes gesprochen, gab er zuerst eine allgemeine Ansicht

der Germanisirungsfrage und stellte, um die einzelnen Seiten

derselben zu beleichten, folgende Sätze als Behauptungen

auf, die er in der weitenAusführung zu begründen und nach-

zuweisen suchte1).

L Die Germanisirung ist ein schädliches u. verderb-

liches Unternehmen.

A. Die Germanisirung ist der Raub einer Nationalität

und der Mord eines Volkes.

B. Die Letten werden durch die Germanisirung in

ihrer Bildung aufgehalten.

C. Durch die Germanisirung wird die Moralität der

Letten ins Gefahr gesetzt.

D. Die Letten verlieren durch die Germanisirung alle

i) Jāpiezīmē, ka protokolu rakstījis Juris Neikens



dankbare Liebe, Achtung u. Ergebenheit für das Heilige
oder bisher für heilig Gehaltene.

E. Das ganze Treiben der Germanisirung ist nur ein

Menschenwitz.

11. Die Germanisirung ist ein unausführbares Unter-

nehmen.

1) Weil nicht alle Letten die Schule besuchen u. Gele-

genheit haben die deutsche Sprache zu erlernen.

2) Weil die Schulzeit unserer Parochialschüler nicht

dazu hinreicht um der deutschen Sprache mächtig zu werden.

3.) Was wird die Obrigkeit zu diesem Treiben sagen?
1)

111. Wie man das lett. Volk auf eine höhere Bildungs-

stufe zu bringen vermag, ohne dasselbe zu germanisiren.

A. Pflegt das lett. Volk, lehrt es seine Nationalität

und Sprache kennen und lieben!

B. Zeigt unseren Brüdern die wahre Bestimmung des

Menschen!

C. Sorgt für die geistige und körperliche Bildung des

lett. Volkes!

1) Benutzt das Vorhandene!

2) Arbeitet an der Anfertigung neuer Hülfsmittel!

3) Sorgt für die Bildung des weiblichen Geschlechtes

;r, als es bis jetzt geschehen ist !

D. Gebt dem Letten statt der Form den wahren

Gehalt.

E. Sagt dem Letten, worin die wahre Bildung be

steht, u. muntert ihn auf nach ihr zu trachten!

Tāds bijis Caunīša priekšlasījuma saturs. Nojaušams,
ka viņš ir noteikts un enerģiski formulēts.

Šulrāts Ulmanis, kā protokolā teikts, atzinis darba

uzcītību un to patiesību, kas dažās vietās izteikta (das

Wahre, was sie in manchem Einzelnen enthalte), bet piezī-

mējis: „dass Zaunit Vieles zu sehrauf die Spitze getreiben,
die Vertreter der entgegengesetzten Ansicht zu verdächtigen

') Šinī ziņā ari daži muižnieki baidījās jau 50 gados aizstāvēt

vācināšanu, aizrādīdami, ko teikšot ķeizars un viņa valdība.
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häufig — wenngleich gewiss ohne eigentliche Absicht —

mehr zu überreden, als zu überzeugen gesucht habe."

Debates par Caunīša priekšlasījumu tūdaļ nav notikušas.

Tikai otrā dienā, tā tad pēc privātām pārdomām un

apspriedēm, šis jautājums atkal pacelts. Ulmanis esot iz-

teicis dažas brīvas piezīmes un paskaidrojumus').
Pec tam vārdu ņēmis Juris Neikens.

Viņš pats arī rakstījis protokolu un savu runu atrefe-

rējis: „Zu dem, was der Präsident in Betreff des Zaunit

Aufsatzes bereits ausgesprochen, muss ich noch bemerken,

dass Zaunit in seiner Arbeit einen Feind beikämpfen will,

der sich hier — so viel mir bewust — noch nicht gezeigt

hat und unter uns Schullehrer schwerlich gefunden werden

wird ; dass, wo auch nun von Germanisirung die Rede gewe-

sen, ich sie nie als Kunststück angesehen und bezeichnet

habe, das Menschenwitz machen kann und wird, sondern

nur als den Rathschluss und das Werk Gottes ; sie dafür er-

kennen aus der Geschichte der Vergangne!! — der Völker

sowohl, als ins besondere des lett. Volkes, — aus den

Erscheinungen und Zuständen der Gegenwart und aus mei-

ner eigenen zuversichtlichen Hoffnung — ich möchte sagen

Überzeugung, dass dieser Rathschluss Gottes — wenn auch

nach Jahrhunderten und durch Mittel und Wege, die unsere

Kurzsichtigkeit nicht vorhersehen kann — in Erfüllung

gehen wird zum zeitlichen und ewigen Wohle unserer Brü-

der. — So sehr ich den Werth der Arbeit meines lieben

Amstbruders anerkenne, hat sie mich doch in meiner

Grundansicht bei redlichster Selbstprüfung nicht im minde-

sten erschüttern können, sondern glaubensfester als je rufe

auch ich mit Schillers Worten (womit Zaunit seine Abhand-

ung schliesst) : „Steure, muthiger Segler! Es mag der

Witz dich verhöhnen etc." — Ka J. Neikens no šīm do-

mām, liekas, nav atteicies visā savā mūžā, to apliecina J.

Neikenam tuvu stāvošā bīskapa Valtera izteiktais spriedums

>) Ko un kā Ulmanis teicis, nav ieprotokolēts. Redzams, U. to nav

gribējis. Viņš, saprotams, kā oficiāla persona negribēja nākt klajā ar

saviem uzskatiem, kas gan, cik zināms, bija vairāk uz Neikena pusi.



Neikena nāves gadījumā : „Jetzt bleibe ich, während viel-

leicht Lettomanen dort, den Tüchtigsten, das Germanisiren

seines Volkes yerlandengen Letten und ihren Hauptgenger

begraben" (Bischof Dr. Ferd. Walter, Leipzig 1891. s. 360.).

Biskaps Valters arī izteic domas, ka J. Neikens vienīgais

no izglītotiem latviešiem ir pareizi sapratis savas tautas vē-

sturisko gaitu. Ka šinī zinā Neikens un arī Valters ļoti

maldījušies un „Dieva gribu" nav paredzējuši, — tas Ir

pierādījies samērā īsā laikā. Te vienkāršais tautskolotājs
Caunītis ir izrādījies par tāļredzīgāku un pareizi izjutis sa-

vas tautas, tanī laikā vēl neskaidri saredzamos, garīgos

spēkus.
Pie šīs, tā laika skolotāju saimē, kultūrvēsturiskas

„divkaujas" piezīmējums, ka Ulmanis ar gudru ziņu debates

nav pielaidis, un tāpēc mēs itin neko nezinām, kā būtu

domājusi visa sapulce, kurā pusē izrādītos vairākums. Abiem

referentiem par godu jāliecina, ka viņi izrādījušies par samērā

attīstītiem skolotājiem (abiem tikai 25. dzīvības gads), kas

līdz ar to liecina tikai labu par Cimzes skolu. Pat mūsu

dienām še labs piemērs.

Kas zīmējas uz citiem 1851. g. konferences darbiem,

tad pieminami vēl sekošie:

Šulrāts atzīmējis, ka viņš šo 4. konferenci varot īpaši

sirsnīgi apsveikt, jo mēģinājums konferences iznīcināt neesot

izdevies. Ulmanis piekodina skolotājiem savdarbību pama-

tot uz Kristus mācību un piemetina, ka šinī ziņā viņš esot

pilnīgi vienis prātis ar mācītāju Sokolovski, kas par šo

jautājumu plašāki runājis 1850. g. konferenci atklājot.

J. Cimze nolasījis: „Kādām īpašībām jābūt tiem jau-

nekļiem, kas iestājas ķesterskolā, un ko šinī ziņā var darīt

draudzes skolas?"

Seminārā (ķesterskolā) uzņemami garīgi spējīgi un

fiziski veseli jaunekļi, kas dabūjuši piemērotu priekšizglītību

un kā „burši" jau strādājuši 3—4 gadus kādā draudzes

skolā, lai teorētiski un arī praktiski apliecinātu savas spējas

un mīlestību skolotāju amatam. Ķesterskolai jāsagatavo

skolotāji, kas kalpotu Dieva valstībai zemes virsū.
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Šulrāts Ulmanis nolasījis kādu jau 30 gadus agrāk

uzrakstītu darbu: „Über lett. Nationalität". Protokolā atre-

ferējuma par viņu nav.

Lai turpmākās konferences vairāk kuplinātu kora dzie-

smām, tad izvēlējuši īpašu kora diriģentu (skolot. Šmidtu

no Limbāžiem), kas gādātu par notīm un, pēc iespējas, no-

turētu arī iepriekšējus mēģinājumus.
1852. g. konference notikusi 2. un 3. jūlijā turpat

Turaidā. Dalībnieku šoreiz mazāk, — tikai 20 cilvēku.

Piedalās ari J. Cimze un —tagad jau teoloģijas students —

J. Neikens; Caunltis arī. 1
) Konferenci atklājot Ulmanis

konstatē, ka, redzams, pie mums šādas sapulces vēl nav

palikušas par nepieciešamu vajadzību, uz kurām skolotāji
ierodas lielākā skaitā. Aizrāda, ka jāstrādā nopietni skolas labā.

Tā ka ari kora diriģents nebijis ieradies, tad konferences

kuplināšana dziesmām arī nevarējusi paredzētā kārtā notikt.

Skolotājs Knors (no Ikšķeles) lasīja par lasāmo bibli-

otēku ierīkošanu pie draudzes skolām. Knors pastāsta, ka

Ikšķeles pagastā pastāvot lasīšanas biedrība ar 35 biedriem,

starp kuriem ir draudzes mācītājs, skolotājs, divi muižas

ierēdņi, 20" bijušie draudzes skolas audzēkņi un 11 zem-

nieki — saimnieki. Piekrišana bibliotēkai laba. Katrs

biedrs maksā 1772. кар. un var saņemt 35 grāmatas un

burtnīcas lasīšanai ■— ziemas mēnešos 2 nedēju, vasarā 4

nedēļu ilgā lasīšanas laikā. Draudzes skolai pašai ir sava

īpaša bibliotēka, ko var izlietot arī lasīšanas biedrības biedri,

kā arī otrādi, — draudzes skola var lietot biedrības

grāmatas.

Ulmanis atbildējis uz pagājušā gadā uzstādīto jautājumu ;

„Kādi līdzēkļi būtu lietojami, lai modinātu vecāku interesi

par skolu ?" Runāt vajagot par tiem vecākiem, kas vispāri

izturas noraidoši pret skolām. Še vajadzīga muižnieka,

mācītāja un skolotāja skaidra rīcība, lai zemniekiem ap-

rādītu skolu svētību un noderīgumu. Skolai jābūt disciplīnas
un mācību ziņā pievelkošai, neatbaidošai. Pagasti pievelkami

>) Protokolu šoreiz rakstījis skolot. Rozenbergs no Slokas
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ari vietējās skolu valdēs. — Skolotājs Knors savu kolēģu
vārdā lūdzis, lai tos priekšrakstus, kurus skolu virsvalde iz-

dodot lokālām skolu valdēm, darītu zināmus arī skolotājiem.
Šulrāts atbildēja, ka ja tas vēl nav noticis, tad tādēļ, ka

vispāri lokālas (vietējās) skolu valdes vēl gandrīz nekur

nedarbojoties. Konferencē arī aizrādīts, ka pagājušā gadā

4 skolas mājas nodegušas sliktas apkurināšanas dēļ. Vaja-
dzētu šinī ziņā izdot skolu būvēm kādus noderīgus

noteikumus. Šulrāts izteicies, ka skolotājiem katram savā

vietā jābūt nomodā arī par šādām lietām, griežoties, ja

vajadzīgs, dēļ palīdzības pie vietējās skolu valdes.

Pēcpusdiena nolasīts skolu virsvaldes iesniegums

landtāgam par ķesterskolas un vispāri skolu sasniegumiem.

Tāļāk pacelts jautājums par zēnu un meiteņu kopmācību,

pie kam šulrāts paskaidrojis, ka pirmā laikā var mācīt zēnus

un meitenes arī kopā, bet vēlāk, t. ir vecākus bērnus vairs

kopā nedrīkst mācīt. Otrā dienā skolot. Cirītis nolasīja pla-

šāku referātu par mācību kārtību pagasta skolās, aplūkodams

gan telpas, disciplīnu, mācības līdzēkļus v. t. t. Referents

uzstādījis samērā lielas prasības, un šulrāts aizrādījis, ka

nezin kad to vēl varēšot izpildīt.

J. Cimze pastāstījis par Tērbatā iznākušo latviešu

grāmatu magazīnu: „Pasaule un daudz par to kas pasaulē

atronams. Par mācību un derīgu laika kavēkli priekš
zemniekiem". Izdotas no Andreja (Andreva) Šulmaņa 1).

Konferences beigās nozīmējuši nākoša gada sapulcēm
tematus un, kā parasts, draudzīgi šķīrušies, nodziedādami

* dziesmu „Uzmosties gars no vecām dienām".

1853. g. konference gan ir kuplāki apmeklēta (47 dalīb-

nieki), bet protokols liecina, ka darbība šoreiz nav bijusi

dzīvāka kā iepriekšējos gados. Sapulci vada Ulmanis,

') Andrejs Šulmanis — pēc tautības latvietis, studēja Tērbatā teo-

loģiju (1850-1854.). Vēlāk mācītājs Saukā. Šulmanis izdeva pavisam

4 šādas grāmatiņas ar bildēm.



protokolē J. Caunītis 1
). Klāt J. Cimze, J. Neikens (stud. teol.).

Atzīmējams arī tas, ka viena daļa skolotāju protokolā saukti

„Schulmeister," otra „Schullehrer," pie kam „Schulmeistern"

tituls dots visiem Cimzes audzēkņiem, tā tad tas ir draudzes

skolotāju nosaukums, kamēr pagasta skolotājiem dots —

„Schullehrer."

Šulrāts Ulmanis konferenci atklādams, starp citu, izsaka

šādu aizrādījumu: skolotāju konferenču uzdevums nav

iespaidot ārējo skolu iekārtu (äusseren Einrichtungen v. An-

ordnungen), bet strādāt pie skolotāju garīgās izglītošanas

un stiprināšanas, tad jau arī no iekšējiem spēkiem izvei-

došoties ārējie apstākļi, kā dzejnieks sakot: „In deiner

Brust sind deines Schicksals Sterne."

Dr. Ulmanis atbildējis uz 1849. g. uzstādīto jautājumu :

Kā vislabāk! veicināt mājas mācību, īpaši lasīt mācīšanu?

Mājas mācībai svarīga nozīme, jo viņa dod izglītību tautas

vairākumam. Aprāda, kas viss mājmācībā! jāveic: lasīšana,

katķismis, bībelstāsti, dziedāšana (meldijas), rēķināšanas

sākumi, pat dažas reālas zināšanas (Realkentnisse). Tas viss

prasa no vecākiem tikdaudz pūļu, ka te skolotājiem jāiet

palīgā ar labām pamācībām un aizrādījumiem kā labāk

mācīt.

Skolot. Viļumsons (Engelhardmuižas) plaši runāja pi

1849. gada konferencē uzstādīto jautājumu : Ko var darīt

skolotājs, lai tautu morāliski paceltu ? Viļumsona atbildes

uz uzstādīto jautājumu izplūdušas uz visām pusēm, — par

skolotāju labu un draudzīgu satiksmi ar ļaudīm, labu priekš-

zīmi dzīvē, pamācībām v. t. t. Tālāk tāpat jo plaši referējis

skolotājs Šmidts (Limbažu) par ērģelnieku uzdevumiem un ko

no viņa varot prasīt. Uzstāda veselu programmu un ievērojami

lielas prasības, pat neizslēdzot prašanu ērģeles būvēt. Tur-

pat Šmidts apliecina, ka pie mums esot vājas sekmes ērģeļu

spēlēšanā.

Skolotājs Cirītis teicis parauga runu draudzes skolēnus

l) Zīmīgi gan tas, ka Cauniti izrauga par protokolistu, lai gan

viņš ir Kurzemes skolotājs (Vānes), bet konference oficiāli ir Vidzemes

skolotāju sapulce.
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atlaižot, ar nolūku veicināt vecāku ievērību un cienību pret

skolu. Runas vāciskam atreferējumam pielikti klāt latviski

jautājumi un daži pamatojumi, — kā: „Ko jums ihsten

buhs no skolas gaidiht, ko warrat no tahs zerreht? Mums

buhs ļihdsigeem buht teem, kas irr atsinuşchi un şapratuşchi,
ka şkolâs atrohdam: 1) To ohsoln, kur behrnu şapraşchanas

stihga war augşchup dohtees, 2) Ka şkola dseede meeşas un

dwehşeles wahjibas, 3) ka şkohlâs ir noliktas zilweku dsimuma

wişsşwehtakas mantas, zaur şkohlahm tautas un walstis

gohdâ pazeļļas un gohdâ pastahw v. t. t." Tāļāk: „Kà

jums buhs şcho ļabbumu, şwehtibu un augļus, ko şkohlas

mahziba atneşs un dohd, şaņemt un paglabaht? 1. kurwihts,

kur juhs şkohlas augļus warreet saņemt un eelikt eekşchâ irr

şchis, ka juhs behrnus nekad nepaturreet no şkolas mahjâs,

2. ka juhs behrnus turreet tihrus Pee meeşas, eekşch drehbehm

un eekşch wişşahm şkohlas leetahm v. t. t.

pēc šādā tonī ieturētas runas, daži konferences dalībnieki

aizrādījuši, ka tādā veidā gan ļaudis nepārliecināšot, ka skolas

derīgas un veicināmas, pat jādomājot, ka notikšot pretējais.

Tā ka, redzams, referātu pavisam maz, tad šulrāts

pats nāk ar plašāku iztirzājumu un plānu, kas darāms lai

latviešiem būtu tautas un baznīcas vēsture. Ulmanis domā,

ka tautas un vispārējā vēsture savienojama kopā ar baznīcas

vēsturi. Referents nolasa viņa sastādīto vēstures plānuy

minot atsevišķu nodaļu virsrakstus. No plāna redzams, ka

šulrāts prasījis, vismaz draudzes skolām, diezgan plašas

vēsturiskas zināšanas.

Beigas uzstāda tematus nākošā gada konferencei un

nolemj to noturēt Turaidā 30. jūnijā un 1. jūlijā.

1854. g. konference tiešām arī notiek augšminētās

dienās, piedaloties 37 paidagogiem, starp kuriem, bez šulrāta

Ulmaņa, atzīmējami: J. Cimze, Tērauds, Caunītis, Zvaigznīte,

Rātminders, Kaktiņš v. t. t. Jura Neikena vairs nava.

Šinī konferencē J. Cimze nolasījis savu apcerējumu

par „Pelaģija paidagogiju." Priekšlasījums ļoti plašs un

arī protokolā viņš samērā pamatīgāki atreferēts. Kā zināms,

vēlāk Cimzem šo priekšlasījumu pierakstīja kā grēku, jo tas
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vien jau, kā Vidzemes skolotājus Cimze iepazīstinājis ar šo

sistēmu, esot nācis par ļaunu. J. Cimze gan, kā tas redzams

arī no protokola, stipri kritizēja Pelaģija paidagoģijas prin-

cipus
1), kas šinī laikā plaši tika cilāti vācu paidagoģiskā pre-

sē. J. Cimze 1854. g. Turaidas konferencē atstāstījis Pelaģija

paidagoģijas piekritēju domas Vācijā
2

), bet arī pateicis, ka

„Deutschland kränkeln" un ka Pelaģija paidagoģijas nega-

tivā puse esot: „Feindschaft wider jede positive Religion,
daher in neuster Zeit wider das Drängen auf Konfession-

losen Religions-Unterricht. Übrigens eine Förderung, mit

der die Pel. Pädagogik steht und fällt." J. Cimze tomēr

atzīst Pelaģija paidagoģijai dažas vērtīgas un pozitīvas īpa-

šības: „Das Verdienst Pel. Pädagogik ist anzuerkennen die

subjektive und formale Seite der Pädagogik begründet und

zum Theil fortgebildet zu haben." Tomēr jau savos pa-

matos Pelaģija mācība ir maldīga, jo no baznīcas vēstures,

tāpat no svētiem rakstiem, vispārējas vēstures un paša cil-

vēka izbaudījumiem un piedzīvojumiem redzams, ka dabiskā

cilvēkā piemīt ļauns un labs3).

J. Cimzes priekšlasījums ir 1854. g. konferences «sma-

guma punkts." Bez šī darba, atzīmējams Dr. Ulmaņa re-

ferāts «Tautskolotāja stāvoklis un nozīme Vidzemē." Šul-

rāts aprāda, ka skolotāja darbs Vidzemē cieši saistīts ar

>) Pelaģijs, britu mūks, kas dzivoja 5. g. s. Viņš 411. gadā

nonāca Romā, kur iepazinās ar Celastiju un kopīgi sāka sludināt savu

mācību. Klosteri dzīvodams P. pavisam vāji pazina cilvēku dzīvi un

nāca uz īpatnējām domām, ka visi cilvēki piedzimstot kā Adams un leva

— bez grēkiem, svēti, taisni, pilnīgi. Ādama grēks neesot uz cilvēci

atstājis nekādu iespaidu, tas esot kaitējis tiku Ādamam vienam pašam

v. t. t. Nāve ari neesot grēka sekas, bet piederot pie dabas spēkiem.

Katrs cilvēks caur Jēzus likumu piepildīšanu varot būt bez grēkiem.

Pret Pelagiju savā laikā uzstājās bīskaps Augustīns. Viņš aizstāvēja pre-

tējo : ka Ādama grēks attiecas uz visiem cilvēkiem, ka nāve ir grēku

sekas, visi cilvēki ir grēcīgi, un neviens nevar saviem spēkiem no grēka
atsvabināties v. t. t. Efesā 431. g. koncilā P. mācību notiesāja un pašu

P. izslēdza no kristīgas draudzes. Tomēr šī mācība vēlāk no jauna tika

pacelta un atrada aizstāvjus arī Vācijā.
2) Tas lūk tika uzlūkots par nederīgu darbu.

3 ) Tā -mācīja Augustīns, Pelaģija pretinieks.
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baznīcu nn tāpēc skolotājiem ir baznīcas kalpa stāvoklis

un skolotājiem ir drošs pamats būt mierā ar šādu saistību

pie baznīcas, bet ne pie valsts, kā valsts ierēdņiem. Par

skolotāja nozīmi runājot Ulmanis saka, ka, izņemot bērnu

vecākus, nevienam nav tik liels iespaids uz jauno paaudzi,

kā skolotājam
1
). Skolotājiem tad nu arī pienākoties rūpē-

ties, lai viņi šo lielo iespaidu patiesīgi un vērtīgi izmantotu.

Skolot. Cirītis apstrādājis kādu, agrākās konferences izvir-

zītu, jautājumu par palīglīdzekļiem, kas lietojami strādājot

ar pārpildītām klasēm, pastāstīdams, kā viņš strādājot savā

skolā, bet protokolā nav nekādi tuvāki aizrādījumi ierakstīti.

J. Caunītis nolasījis plašu un, cik vērojams, pamatīgu refe-

rātu „Plan zu einer allgemeiner Geographie nebst Vater-

landskunde für Parochinalschulen." Referents nācis ar no-

pietnām prasībām kā ģeogrāfijas, tā dzimtenes mācības no-

kārtošanā. Dzimtenes mācībā viņš gan redzami piemēro-

jies vācu skolas prasībām, bet ģeogrāfijā prasa pamatīgu

iepazīšanos ar Vidzemes un Kurzemes zemi, dabu, ļaužu

dzīvi, saimnieciskiem v. t. t. apstākļiem. Visu savu plānu

Caunītis sadalījis trijos kursos un līdz ar to devis noapaļotu

programmu kā ģeogrāfijai, tā dzimtenes mācībai. — Skolot.

Lamsters nolasījis izstrādājumu par jau 1849. g. uzstādīto *

jautājumu: „Kas darāms, lai skolā iegūtās zināšanas dzīvē

neietu zudumā." Referents, kā protokolā teikts, uzstādījis pā-

rāk lielas prasības, kas gan nebūšot dzīvē izvedamas. Kā-

das šīs prasības — nav protokolēts. J. Caunītis sniedzis prak-

tisku stundu daļu rēķināšanā. Skolēnu vietās sēdējuši konferen-

ces dalībnieki. Bez tam konferencē nolasīts arī skolu virs-

valdes ziņojums landtāgam par skolu darbību un stāvokli.

Protokolēja 1854 g. J. Rozenbergs.

1855. gada konference notikusi Turaidā 29. un 30.

jūnijā un šī ir Ulmaņa vadībā pēdējā, pēc kam šīs konfe-

rences vadīja otrais šulrāts, mācītājs Klots. 1855 g. konfe-

rencei 28 dalībnieki. Šoreiz J. Cimze nav klāt. Referāti

i) Šo patiesību vēl musu dienās daudzi valdības un likumdošanas

darbinieki nav pietiekoši atzinuši.
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bijuši: Švecha — par ābeces
1

) lietošanu, dodot dažus

metodiskus aizrādījumus, kā labāk mācīšanu iekārtot. Švechs

pats arī sastādījis ābeci un ap viņu saista referātu. Pa-

celts jau agrāk pārspriestais jautājums, vai nav noderīgāki
3—4 gadīgas draudzes skolas pārveidot I—2 gadīgās (zie-

mas) pagasta skolās. Par to referējis pats šulrāts. Vis-

pirms viņš aprādījis, kā vēsturiski draudzes skolas izveidojušās,

un kā pēc tam radušās vēl citas tautskolas (muižas, māju un

beidzot pagastu). Pēc tam Ulmanis noteikti aizstāvējis

draudzes skolu paturēšanu, kauču gan daži neapdomīgi

mācītāji jau viņu vietā noorganizējuši pagasta skolas.

Ulmanis izteicis šādus, bez šaubām, tāļredzīgus spriedumus:

1) draudzes skola ir draudzes un baznīcas īpašums un stāv

ar tām ciešā sakarā. Kas zin, kā vēl izveidosies pagasta

skolas, kauču gan tagad arī viņas uzlūko kā ar baznīcu

tiešā sakarībā darbojošās. 2) Pagasta skolās kā tiešās taut-

skolās var mācīt tikai latviešu valodu un priekšmetus latviešu

valodā; draudzes skolās apdāvinātiem latviešu jaunekļiem,

kas grib turpmāk mācīties augstākās skolās, iespēja mā-

cīties vācu valodu. 3) Kamēr mums nav tādu skolotāju

semināru, kas sagatavotu skolotājus pagastu skolām,

draudzes skolas lai aizpilda šo robu. 4) I—21—2 gadīgas

pagasta skolas spēj dot tikai mazu izglītību.

Šinī konferencē pacelts ari kāds interesants jautājums,
kā pretoties netikumīgu tautas dziesmu dziedāšanai, kas

tik bieži novērojams kāzās, kristībās, kulšanās v. t. t. At-

bilde: skolotājiem jārūpējas, lai tautā izplatītos citas, patī-

kamas un morāliskas dziesmas, tad, domājams, netikumīgās

dziesmas izzudīšot.

J. Caunītis nolasīja referātu „Kädas kļūdas atrodot pie

daudziem semināristiem viņiem skolotāja amatā iestājoties?"

Tā ka vispāri vieglāki esot saredzēt cilvēku kļūdas un ļaunos

darbus, kā viņu labās un vērtīgās īpašības, tad pie semināristiem

— skolotājiem tas nevarot būt citādi. Referents gan ap-

rāda, ka seminārā iekļūstot arī tādi jaunekļi, kam nav

') Agrāk sauca „ABC" — Buch, tagad jau .Fibel."
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tieksmju strādāt skolotāja darbu. Vēlāk viņi to paši sajūtot

un, vai nu kaut kā strādājot, vai arī aizejot citā darbā. Se-

minārs dodot vairāk tikai teorētiskās zināšanas, praktiskais
un tālākā izglītība jāpanāk jau darbā esot. Noraida Cau-

nītis arī pārmetumus par semināristu uzpūtību un lepnību
v. t. t. Šulrāts piebilst, ka tā esot vispārēja parādība, ka

semināristiem pierakstot lepnību un uzpūtību. Semināristiem

tiešām ir tieksmes būt pašapzinīgiem, kas, varbūt, dažreiz

parādās pārspīlētā veidā.

Piezīmējams, ka šo konferenci slēdzot skolotājs Gar-

klāvs, Valkas un Cēsu apriņķa skolotāju uzdevumā, lūdzis

1856. g. konferenci noturēt Raunā 1), kas arī no konferences

pieņemts. Tomēr tas 1856. g. nepiepildījās, un konference

noturēta Turaidā. Tāpat nav piepildījusies "otra vēlēšanās,

kas izteikta konferenci slēdzot, — lai šulrāts Ulmanis vadītu

arī nākošo konferenci.

VIII.

Izdodot 1849. g. likumu paredzēja viņam tikai pagaidu

noteikumu raksturu. Pēc 6 gadiem muižniecībai un gu-

berņas valdībai vajadzēja nākt ar pārbaudītiem nosacījumiem,

kas gan lai nesašaurinātu zemnieku tiesības un nepaslikti-
nātu viņu stāvokli, salīdzinot ar 1849. g. likumā doto. Bet

Baltijas muižniecībā, pēc vētrainiem 1848. gada notikumiem

Vakareiropā, ņēma noteiktu pārsvaru reakcionārais virziens.

Jau 1851. g. landtāgs šo lūzumu spilgti apzīmēja. Šinī

gadā, novembra m. landtāgā vajadzēja pārvēlēt landmāršalu.

Landtāgs ar lielu balsu vairākumu landmāršala Felkerzāma

vietā, kas, kā redzējām, piederēja pie liberālā spārna un

') Šim priekšlikumam bija īpaša taktiska nozīme. Raunā vairs ne-

bija konferenču naidnieka Langevitca, kas mira 1851. g. Viņa vietā nāca

Lugažu mācītājs E. Sokolovsks, ko mēs jau pieminējām kā 1850. g.

skolotāju konferences vadītāju. Dr. X- Ulmanis 1855. g. jau bija nodomājis

atstāt šulrāta amatu un, sakarā ar uznākušo reakciju, atrada par vispie-

mērotāku kandidātu šulrāta amatam māc. E. Sokolovsku. Lūk ar kādu

nolūku konference 1855. g. uzrāia Raunu par konferences vietu, gribēdama

jau ar to izrādīt Sokolovskam savu piekrišanu. Muižnieki, kā redzēsim,

lēma citādi.
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izveda 1849. likumu, ievēlēja Felkerzama politisku pretinieku,
ari jau agrāk pieminēto, baronu Gustavu Nolkenu. Tas

vien jau rādīja muižniecības krasu nosvēršanos uz reakci-

onāro ideju pusi. Kad 1854. g. landtāgam vajadzēja izvēlēt

1849. g. likuma revīzijas komisiju, tad atkal izrādījās, ka

reakcionārais spārns komisijā nodrošināja rriajoritāti. No

reakcionāro muižnieku viedokļa tad arī 1854. g. ievēlētā

komisija aplūkoja 1849. g. likuma uzņemtus pārgozījumus.

Vispirms komisija noteikti izteicās pret Felkerzāma ievesto

zemnieku rentes banku, ar kuras palīdzību zemnieki varēja

iegūt zemi par privātu īpašumu. Ja šī banka sekmīgi

turpmāk darbošoties, tad varot piedzīvot to, ka netikai visa

zemnieku, bet pat daļa muižnieku (muižu) zemes pāriešot
zemnieku īpašumā. Tas muižnieku noteicošo stāvokli galīgi

satricināšot. Ar nolūku, lai zemes ievērojamā platība pa-

liktu muižnieku rokās, komisija nolēma, ka pie katras bruņ-

niecības muižas, bez 900 pūra vietām aramās zemes, jābūt

vēl 10 arkliem zemnieku zemes. Ja kādai muižai zemes

platība nebūtu tik liela (900 pūra vietas aramas zemes),

tad vispāri muižas platība jāietur šinīs robežās, t. i. zemnieku

zemi nevar pārdot. Kvotes zemi varot izlietot (pārdot) tikai

pastāvošo muižu paplašināšanai, vai jaunu muižu nodibi-

nāšanai. Tāpat komisija izteicās pret naudas renti, vajagot

stiprināt joprojām klaušu renti, ar kādu nolūku arī komisija

izstrādāja dažus noteikumus, kas klaušiniekiem piešķīra

dažas priekšrocības pret naudiniekiem (naudas renti). 1856. g.

landtāgs, kam nācās minētās komisijas lēmumus apstiprināt,

norisinājās reakcionāro muižnieku virskundzībā 1). Tā landtāgs,
ar maziem pārgrozījumiem pieņēma visus komisijas priekš-

likumus, kas draudēja iznīcināt vai visus 1849. g. likuma

ieguvumus 2). Pēc tam jaunais projeks nāca Baltijas lietu

komisijā, kur tam gan vairs neveicās tik gludi, — te to jau

') Felkerzāms, kas vadīja 1849. g. likuma izdošanu jau pēc 1851. g

tika atstumts no visiem amatiem un dzīvoja Kalkūnu muižā. 1856. g.

viņš sasirga un mira Rīgā tā paša gada 19. aprīlī. Ar skumjām viņu

pavadīja reformu draugi, bet priecājās reakcionārie.

2
) Skat. Landtags-Rezess 1859.
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krietni apcirpa. Kad projekts pēc «redakcijas komisijas"

saskaņošanas darba un vēlreizējas apspriešanas landtāgā,

nonāca valsts padomē (Въ государственный совъ"гъ), tad iz-

rādījās, ka Baltijas muižnieku reakcionāras cerības ir veltīgas,
— valsts padomes vairākums bija noteikti pret zemnieku

stāvokļa pasliktināšanu. Lieta lūk bija sekoša. Ķeizara

Nikolaja i. vietā, kas ļoti cienīja Baltijas muižnieku lojālitāti

un „valstisko gudrību," nāca uz troņa viņa dēls Aleksandrs II.»

kas ievadīja Krievijā lielas reformas. Valsts padomē sēdēja
daudzi iespaidīgi zemnieku reformu draugi. Tie arī noteikti

uzstājās pret Baltijas reakcionāro likuma projektu. Pacēlās

balsis, ka Baltijas zemnieku likumus vajaga saskaņot ar

nodomātiem krievu zemnieku likumiem. Tas bija pavisam

draudoši, un Baltijas muižniecība satrūkās. Viņa taču vienmēr

bija baidījusies no krievu nodomiem iznīcināt šejienes īpat-

nības. Tā ari šoreiz muižniecība piekāpās, atmeta visus

reakcionāros nolūkus, lai tikai paglābtu kauču tā paša 1849. g.

likuma pamatus. 1860. gadā 13. novembrī ķeizars apstiprināja

pārveidotos 1849. likumus, paturot viņos gandrīz visus agrākos

pamatnoteikumus. Arī skolu lietās 1860. g. likums gandrīz

pilnīgi sakrīt ar 1849. noteikumiem.

Šis īsais ieskats 1850—1860 gg. reakcijas un agrāko
likumu kārtošanas gaitās mums bija vajadzīgs, lai labāki

saprastu arī notikumus skolu politikā un darbībā.

Kad Ulmanis 1855. gadā jan galīgi bija norēķinājis
šulrāta amatu atstāt, viņš, iepriekš apspriedies ar draugiem,
lēnām ievadīja arī muižnieku aprindās savu vēlēšanos redzēt

par viņa pēcnācēju šulrāta amatā Raunas mācītāju Sokolovsku.

Pēdējais bija vēl pajauns mācītājs, liels skolas un baznīcas

ciešas kopdarbības aizstāvētājs, ari Ulmaņa idejisks piekritējs,

un cilvēks ar mēreniem politiskiem ieskatiem par latviešu

tautas attīstību. Cik tomēr vērojams no Sokolovska darbī-

bas, viņš gan bijis tuvāk tā laika reakcionāram, kā liberālam

spārnam. Zīmīgs ir viņa nodoms prasīt no ķesterskolas
kursa absolventiem, lai tos, tūdaļ pēc kursa beigšanas, vienu

gadu piekomandētu kādam draudzes mācītājam, ar no-
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lūku še nostiprināt kristīgās ticības lietās. Šo pašu nodomu

esot pabalstījis ari Juris Neikens.

Valdošā muižnieku reakcionārā strāva atzina, ka So-

kolovskam tomēr ne visai droši var uzticēt Vidzemes zem-

nieku izglītības vadīšanu. Vajagot «stingrākas un noteiktākas"

rokas. 22. martā 1856. g. muižnieku konvents izdarīja
šulrāta vēlēšanas, un par Sokolovsku nodeva 6, bet par

Mālpils mācītāju Otto k. Klotu —12 balsis1). Klots pēc tam

pārzināja Vidzemes skolu lietas no 1851. līdz 1871. gadam.

Mazs augumā, pavājš vispāri miesās, Klots tomēr izrādījās

pietiekoši enerģisks un noteikts savu plānu izvešanā. Po-

litiski viņš stipri svērās uz muižnieku reakcionārā spārna

pusi un mācītāju aprindās piederēja pie konservatīvās grupas.

Kādā garā Klots grib strādāt, tas, padaļai, redzams no

1857. g. 25. aprīlī J. Cimzem rakstītās vēstules:

Uzruna vēstulē: Wohlgeborner Herr! Sākumā Klots paziņo,

ka uz Valmieru aizgājušā mācītāja Valtera vietā viņš nu lūdzis

Lugažos ienākušo mācītāju Ulmani, pasniegt seminārā bībeles

stāstu stundas. Cimze tam lai iedala stundas, kādas tas vēlas un

piešķir pie pārspriešanām un liecībām tādas 'pašas balss tiesības,

kādas bijušas viņa priekšgājējam. Cimze ziņojis par kādu audzēkni

А, kas gan rādot labu gribu un nevainojami uzvedoties, tomēr

tik maz apdāvināts, ka, varbūt, būtu saudzīgāk, privātā cejā dot

padomu izstāties, nekā beidzot atstāt bez gala liecības. Uz to nu

Klots atbild, lai Cimze iepriekš aprunājas ar ticības mācības pa-

sniedzēju mācītāju Otto, vai mācītāji savos priekšmetos atzīšot

audzēkni A. par liecības cienīgu, jeb vai arī pēc viņu domām nav

nekādu cerību.

Tāļāk Klots raksta: Pie šās pašas reizes man žēl, ka jūtos

piespiests, attiecoties uz jūsu pēdējo vēstuli, izsacīt, ka par spīti
visām pūlēm, ar ko jūs mēģinājuši mani pārliecināt, it kā baumas

par nabadzīgo ekonomisko stāvokli, kāds Jums esot pie ķesteru

skolas, it nebūt neesot no jums cēlušās, un Jūs pie šām laukskolu

virsvaldi aizkarošām valodām nemaz neesot vainīgs, tomēr tik

maz izdevies. Jo vienkārt, tā nav pirmā reize, ka es to esmu

dzirdējis, bet jau pagājušā rudenī man teica kāda dāma, kura pie

mācītāja Valtera ilgāku laiku uzturējusies, jūs esot sūdzējušies,
cik ļoti grūta jums iztikšana, tā ka man, kad nu arī bruģu kungs

') Convents-Rezess vom März 1856. ad. Delib. 15.
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par to runājis, gandrīz jātic, visa Valka būs tais domās, jums

esot nabadzīgs stāvoklis. Otrkārt, Jūs ari man dažādās reizes

izteikušies par ekonomisko krustu, kas Jums nesams. Kad es nu

tūliņ pēc ieskata laukskolu virsvaldes kases grāmatās un ikgadējā
budžetā — uz ko man, garām ejot, jāsaka, patiesi nevajadzēja, kā

jūs liekaties domājam pēc jūsu vēstules — nevarēju piekrist šiem

jūsu uzskatiem, ari vispārīgi atzīti par nevirišķīgu, vienumēr

atkal sūdzēties, tāpēc ka jau ikkatram ir kāda vieta, kur viņam

kurpe spiež un ja viņam šis spiediens top nepanesams, var ap-

skatīties pēc kādas jaunas, kas viņam labāk der, jo kurpe jau nav

nevienam pieaugusi: tomēr līdz šim man nebija nekāda iemesla,

par to pret jums kaut ko izteikt, tāpēc ka es to uzskatīju par

savstarpēju uzticīgu sirds izverdumu, kuru es "vienumēr protu cienīt.

Bet kad nu man laukskolu virsvaldes sekretārs oficiāli paziņojis,

viņam esot jautājums celts priekšā: «Vai mēs (t. i. laukskolu

virsvalde) liksim semināra direktoram badu ciest?" — tad bija

pats par sevi saprotams, ka es nevarēju klusu ciest, bet pret jums

nevis —
kā Jums labpatikas izteikties — izrādīt vaļsirdību, bet

gan daudz vairāk — kā jūs vēlāk pareizāk izsakāties — pārmes-

dams un rādāms izrunāties, un es gan domāju, kā esmu ievērojis

visu saudzību, pielikdams vēl gluži lieki „jā tas ir patiesība* —

(es domāju, tādi bija mani vārdi pēdējā vēstulē). Ja nu jūs

būtu savos izteicienos pārprasti, ko zināms pēc visa iepriekšējā

gan varētu pieņemt, tad jums par to vispirms un pašiem jāizdarās

vienīgi ar bruģu kungu baronu Volfu,- kuram jūs, kā jūs jau paši

sakāt, minēto izteikumu esot sacījuši un starp to laukskolu virs-

valdes locekli, kas man šo ziņu "oficiāli pasniedzis; nekāda cita

vidus persona nenāk priekšā, kāpēc tas tad arī izliekas gluži ne-

piederīgi, ka jūs tādu avotu apzīmējat par .tradīciju" (ļaunā no-

zīmē). Bet ja jūs, labdzimušais kungs (wohlgeborner Herr), ticat,

ka es Jums netaisnību darījis, tad jums stāv sūdzības ceļš uz

laukskolu virsvaldi vaļā; tomēr es neticu vis, ka jūs turklāt rīkotos

savām interesēm par labu, tāpēc, ka jūs ievērodams, es atzinu par

labāku, jums rakstīt, nekā šo lietu celt priekšā laukskolu virsvaldei.

Bet pret sevi es noliedzu vēstulē vēl tālāk par «o lietu rakstīt,

tāpēc ka man vairāk ko darīt, nekā tāda veida korespondences vest

ar jums.

Atļaujat nu man pēc šā oficiālā gabala manā vēstulē, uz ko

man jūsu vēstule piespiedusi, piemetināt dažus, patiesi labi no-

domātus vārdus. Ikkatrs, kas mani kautcik pazīst, zin, ka tā nav

mana daba un paraša, asi uzstāties tajos pienākumos, kuros mani

nostādījis Dievs, .kuram mēs visi taču kalpojam" un darbību sa-

rūgtināt kādam, ar kuru es pēc sava stāvokļa esmu spiests stāties

attiecībās. Ari jūs droši vien no mūsu pirmās satikšanās laika ne-
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varēsat sacīt, ka būtu trūkusi laipnība un atzinība. levērojat taču

to, ko es jums jau vislēnākā un draudzīgākā veidā mutes vārdiem

esmu teicis un domājat uz to, ka mūsu sarakstīšanās īsteni ir ofi-

ciāla, pie kusas viegli var tapt par vajadzību, ka tā ceļama visai

kolēģijai priekšā, tad Jūs droši vien ieturēsat pienācīgo toni un

neaizkustināsat lietas, kuŗas tur it nebūt nepiederas. Ko jūs nu

gan domājat, mīļais Cimzes kungs, kādu iespaidu uz tiem citiem

kungiem atstātu izteicieni, kā : .Jūs ļāvušies sev dot pa-

domu, savu darbu (t. i. atlaisto ķesteru skolnieku sarakstu līdz ar

aprādījumu, kur viņi izlietoti) piesūtīt uzticamiem labvēļiem un ar

to apbruņojuši veselu partiju, lai varētu stāties pietī reak-

cionārām uzmācībā m", — kur jūs taču savu algu saņem-

sat no visas bruņniecības un visa ķesteru skola līdz šim bijusi

visas muižniecības lieta ; vai tam nav jāizrādās kā smieklīgai augst-

prātībai, kad Jūs kā virsskolotājs pie muižniecības iestādes Izsa-

kāties, itkā Jūs piederētu pie kādas partijas, vai cerētu tikai uz vienu

vai otru partiju, kurpretī jūs darītu gudri, ja izliktos, ka nezināt

ne par kādām tādām partijām muižnieku starpā. Apdomājat jopro-

jām, cik augstprātīgi un jocīgi tas tiem kungiem izliekas, kad gan-

drīz visur izskan cauri un lasāms starp jūsu rakstu rindām, itkā

jūs sevi uzskatītos par ķesteru skolas līdzdibinātāju un uzņemtu no

bruņniecības jaunizvēlētos vadītājus, uzraudzītājus un ekonomiskos,

kā zinātniskos pārvaldītājus pie šās iestādes savā augstā apziņā —

un kad jūs domājat, ka jūs aizskar landtāgos, ja tur nelabvēlīgi
izsakās par ķesteru skolu, kamēr daudzi landtāga kungi nezin pat

jūsu vārdu, un tāpēc visi uztraukumi var • būt vērsti tikai pret

laukskolu virsvaldi, kusai uzticēta šās iestādes vadība. — Bet man

jums arī jāsaka, ka es patiesi neturu vis par gluži nepamatotiem

uzskatus, kusi gandrīz viscaur nevien pie muižniekiem, bet arī pie

mācītājiem valda: ka dažs labs no mūsu semināri-

stiem izglītības veidā un mērā uzšāvies pā-

rāk augsti un nav piemērots mūsu tautas sko-

lotājiem, t. i. no latviešu un igauņu tautām, kā-

das viņas tagad atrodas un vēl ilgi tādas pa-

šas būs, un ka es it sevišķi tāpēc tik ilgi esmu

apdomājies, galīgi pieņemt to goda pilno uz-

ticības amatu, ko man bruņniecība devusi.

Taisni ieskats jūsu burtnīcā par paidagoģiku un didaktiku (žēl, ka

šī burtnīca nav atrodama. А. V.), kuŗu es jau senāk dabūju, kā

arī piezīme no Turaidas sapulces protokoliem, ka jūs saviem

skolniekiem (jo tie jau reprezentē to sapulci)

esat lasījuši priekšā apcerējumu par Pelagija

paidagoģiju, mani noveda pie šās pārliecības,

ки s и es pie pēdējiem atlaišanas eksāmeniem
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sevī vēl no jauna pastiprināju, jo pats visu

novēroju, — tas ir no eksāmena ģeogrāfijā,
— pie kura jums nepietika ar parastās ģeogrāfijas rokas

grāmatās sastopamiem pierādījumiem par zemes lodes veida

izskatu un viņas ieplakumu pie abiem poliem, bet mūsu

tautskolotājiem likāt pievest vēl vienu pierādījumu par

jaunākā laikā no fiziķiem ar ejjas pilienu izdarītu mēģinājumu,
kas apliecinot zemes galu ieplakumu, un jūs ar redzamu

labpatiku pie tā pakavējāties. Tādas lietas nepavisam ne-

piederas, mīļais Cimzes kungs, mūsu semināra mācībā, bet tās jā-

atstāj augstākām izglītības iestādēm un tās var slavu ienest tikai

pie tiem, kuriem nav par to nekāda sprieduma. Es zinu, cik ļoti

mans augsti godājamais priekšgājējs šai amatā (Ulmans) nopūlējies,
lai novērstu šādus pārspīlējumus (ekstravagances), bet arī tūliņ

sākumā atzina, ka šis tas tai ziņā vēl darāms. Taisni tāpēc es

jūs tūliņ pagājušā vasarā lūdzu, kā jūs atminēsaties, lai jūs, cik

vien iespējams, izvairītos no nevajadzīgiem svešvār-

diem piešāvās mācības, jo tie man izliekas tikai kā

greznošanās ar ārējiem vizuļiem, ar kuriem tādu, kam ir ieskats,

nevar apžilbināt — un esmu jums priekš mācīšanas un audzināša-

nas mācības par priekšzīmi ieteicis Bormaņa grāmatu lie-

tošanai, —
ari kad es pēdējo reiz biju pie jums, kad mēs

sarunājāmies par vēstures mācību, es liku pie sirds, iz-

vēlēties pēc iespējas populāru un korektu grāmatu. Tas

pats jau arī bija man prātā, kad es pēdējo reiz brīdināju

no tā, lai nevajadzīgi neiegādājas grāmatas skolniekiem.

Mums jānokāpj lejā no zinātniskā augstuma, ja

mēs gribam ar saviem skolniekiem pareizi rīkoties — nevis

muižu īpašnieku un panziju turētāju skolas istabās — jo tas vie-

numēr būs par nepatikšanu, ja mēs uz to audzinām un izglītojam.

Latviešu un igauņu tautskolās un baznīcskolās dažs labs ķesteru

skolas audzēknis pastrādā daudz ačgārnības un muļķības, tāpēc

ka viņš to lietu daudz par augstu klāsta priekšā, tas ir dievamžēl

tikai vairāk kā patiesi. Mūsu audzēkņiem vajaga pēc iespējas tādu

mācību saņemt, kāda viņiem jāpasniedz tāļāk, — citādi mēs viņus

sabojājam (verpfuschen). — Tie ir mani labi pamatoti uzskati;

mums nav iespējams 3 gados pie tās neizglītības, ar kādu viņi

iestājas, tik tāļu aizvest, ka viņi patstāvīgi ar daudz bagātīgāku
vielu varētu nostāties savu skolnieku priekšā, tāpēc ka viņi nezinātu

to pārvaldīt; aiz to tad šis ir tas klints rags, pie kura viņi pa

laikam piedauzās, un tas notiek jo vairāk tāpēc, ka mācības

zinātniskais veids (forma), kādu viņi baudījuši, viņus daudzkārt

novada uz iedomību un padara mācītāju labiem padomiem nepie-

ejamus, tāpēc ka viņi sevi turas par gataviem paidagogiem.

21
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Tāpēc tad jāpaliek pie maniem izteicieniem: tikai vajadzīgās
rokas grāmatas iegādājamas, un tās nav izvēlamas pēc mācīto

skolu (ģimnāziju augstāko klašu) mērauklas, — nekādas tādas

grāmatas, kā Heyzes vācu valodas rokas vārdnīcas, kurās daudz ir

iekšā, kas mūsu skolotājiem gluži lieks un nevajadzīgs un

turklāt arī daudz maksā. Tie ir mani uzskati, kuriem jau nu Jums

vajaga padoties, kamēr es esmu skolu padomnieks. Bez tam es

vēlos un sagaidu, ka Jūs man turpmāk vārdā sauksat to vadoni,

pēc kura Jūs nākošā pusgadā nodomājuši pasniegt kādu jaunie-

sākamu mācības priekšmetu, lai es to varētu pārbaudīt viņa popu-

laritātes ziņā. Es vēlos arī turpmāk redzēt piesūtītu pārskatu par

mācības gājienu, kāds līdz šim tajos 3 gados izņemts cauri, un

beidzot es Jūs lūdzu, likt norakstīt sarakstu par bibliotēkas grā-

matām, lai es zinātu, kas patlaban jau atrodas semināra īpašumā.

Es vēlos, ka Jūs pieņemat manu labo padomu, un es Jums

apdrošinu, ka tā būs vislabākā semināra aizstāvēšana, kad viņš

nokāpj no sava iedomātā augstuma un audzēkņus par tādiem padara,

par kādiem viņiem būt vajaga. Mēs nedrīkstam ārzemju seminārus

bez pārgrozibām pieņemt visā viņu ziņā jo mums ir citā zemē

jāar, kā tiem ; tāpēc vajaga arklam un ecēšām pie mums būt ci-

tādiem.

Es atvēlu iegādāties 2 ķerras un 3 logu aizkarus, kā arī

rēķins, ko Jūs man nodevāt, un kas jau pa daļai aizmaksāts, kad

es nesen biju Rīgā, no manis pieņemts.

Jūsu

R. V. Klots, skolu padomnieks.

Mālpils māc. muižā,

25 aprīli 1857. g.

Sakāt Jūs ari Zvaigznītes*) kungam, ka es mēģināšanos

latviešu, vai vācu pantu taisīšanā atrodu par nederīgu un lūdzu to

atmest.

Šl Klota vēstule rāda, kā jaunais šulrāts skatījās uz

latviešu draudzes skolotāju izglītošanu, no kam arī varam

noprast viņa domas par latviešu tautas izglītību vispāri. Ar

to uzsāka savu darbu šulrāts Klots.

*) J. Zvaigznīte bija no 1850.—1852. semināra audzēknis un

no 1857.—1859. semināra skolotājs. Viņš pazīstams arī kā

dzejnieks.



Tagad, pirms sekojam Klota un skolu virsvaldes turp-

mākai darbībai, palūkosim, kādus panākumus bija guvuci
latviešu tautskola apmēram 12 gadu laikā t. ir no 1845.

līdz 1857. gadam, jo par 1845. g., kad Ulmanis uzsāka savu

darbību, mēs jau sniedzām statistiskas ziņas. Tādas pat

tagad sniegsim par 1857, vai pareizāki teikt 1856/57. m.

ziemu 1).

') Bauerschulsachen Akta 1857 (№240) (Šīs ziņas ievākuši bruņ-

niecība).
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Par to pašu 1857. gadu šulrāts Klots sastādījis ziņojumu
skolu virsvaldes uzdevumā1

). Domājams, ka Klota un bruņ-

niecības ziņas nav ievāktas vienā laikā (mēnesi), jo daži

skaitļi nav vienādi. Tā Klots sniedz kādu mazu tabeli par

draudzes skolu attīstību no 1850. līdz 1857. gadam. Draudzes

skolas bijušas:
1850. g.

Rīgas apr. 19 skolas ar 300 skolēniem

Valmieras
„

14
„ „

294

Cēsu
„

20
„

307

Valkas
„

13
„ „200

V Bericht über das Livländische Landschulwesen im Jahre 1857.

(Litorgrafēts).
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1857. g.

Rīgas apr. 19 skolas ar 384 skolēniem

Valmieras
„

141) „ ,
441

Cēsu „21
„

„326

Valkas
„

15
„

220

Draudzes skolēnu skaits še nesaskan ar augšā pievesto

bruņniecības pārskatu, pat nevienā apriņķī. Bruņnie-
cība uzdod lielākus skaitļus. Šī nesaskaņa novērojama

ari turpmāko gadu pārskatos, kas tagad kārtīgi jau katru

gadu top sastādīti.

Šulrāts Klots vispirms konstatē, ka tautas izglītība

nevarot uzrādīt lielu progresu, tomēr tas lai neņemot patiku

un enerģiju vienmēr censties uzsākto darbu veicināt. Mērķis

esot, — lai visi bērni bez mājmācibas baudītu ari 1-2 gadīgu

pagasta skolas izglītību. Panākt pagasta skolu tiklā spēju

izplatīšanos neesot iespējams. Panākumi esot ar katechetiem,

kas, staigādami pamājām, veicot lielu darbu — padarot māj-
mācību sistēmatisku un paceļot zināšanu līmeni2). Skolu

revidenti esot apmierināti ar katechetu darbību. Skolu

stāvoklis atkarājoties pilnīgi no zemnieku labvēlības pret

skolu un skolotāju.

Klots aizrāda, ka ķesterskola Valkā vēl maz vispārībai

pazīstama, tāpēc viņš arī gada pārskatā dod dažas ziņas

par viņas telpām, darbu plānu v. t. t, par ko mēs. jau

agrāk runājām.
Draudzes skolas tagad esot jau visās Vidzemes latviešu

draudzēs, bet igauņu daļā šinī ziņā esot bēdīgāks stāvoklis.

Draudzes skolu stāvoklis, kā mācību, tā saimnieciskā ziņā

pavisam nevienāds, īpaši igauņu daļā. Pārskata gadā at-

vērta jauna draudzes skola Pēterupē. Uzņemti 28 skolēni,

un kā skolotājs pieņemts Miške. Dažās draudzes skolās,

vismaz ar kādu skolēnu grupu, mācības notiek arī vasarā.

Pagasta skolas attīstoties vāji, tomēr pārskata gadā nodibi-

nātas sekošas pagasta skolas: Valmieras muižā —25 sko-

') 1859, g. še 15 draudzes skolas.

2) Gada pārskats gan nekur neuzrāda, kur un cik katechetu

darbojušies.
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lēniem, še pieņemts skolotājs Udris, Cimzes audzēknis, par

100 rubļu algas. Mazsalacā arī nodibinātas kādas skolas,
bet vēl neesot pastāvīgu telpu. Hiršu kolonijā, Drustos,

Opekalnā (meiteņu skola) un Ērģemes draudzē muižas skolas.

Tādas ziņas mēs atrodam augšminētos divos pārskatos.
Grūti no viņām sīkāki izprast mūsu tā laika tautskolu

darbību, tomēr vispārēja aina puslīdz skaidra un kā arī

apliecina pats šulrāts Klots, — skolas attīstās visai lēnām,

mājmācība joprojām mūsu tautas izglītības noteicošais faktors.

Gada pārskati par 1858.-1860. gg. uzrāda sekošus

skaitļus:

šulrāts Klots uzdod 1859. g. īstās draudzes skolas : Rīgas

apr. 19, Valmieras — 15, Cēsu — 21, Valkas — 15; pagasta sko-

las: Rīgas — 6, Valmieras — 11, Cēsu — 18, Valkas — 25, — tā tad

pavisam 70 draudzes un 60 pagastu skolas, — kopā 130 kārtīgas skolas.

Tās citas (76) būs bijušas gan strāpes, gan māju v. t. t. skoliņas.
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Aplūkojot šos skaitļus, mēs redzam, ka skolu skaits

tiešām aug, izņemot Valkas apriņķi, kur viņš 1860. g.

nokritis no 69 uz 56; aug arī skolēnu skaits, īpaši pagasta

skolās, izņemot atkal Valkas apriņķi, kur tas nokrities

1860. g. no 2430 uz 866. Līdz ar skolu vairošanos pama-

zinājās mājmācibas bērnu skaits. Tā būtu dabiska parādība.
Šīs statistiskās ziņas mēs ņēmām no bruņniecības aktīm,

bet viņās uzrādītais progress apstiprināts ari šuirāta Klota

pārskatos
1
). Par 1858. g. darbību Klots saka: „Mums

jāliecina, ka skolu attīstība Vidzemē uzrādījusi sekmes."

Ķesterskolā darbojoties kārtīgi un laižot tautā jaunus sko-

lotājus. Mājmācībā uzlabojoties ar katechetu pieņemšanu,

pagasta un muižu skolas vairojoties, draudzes skolās mācību

līmenis paceļoties. Un beigās šulrāts arī pieliek, kā mēs

domājam, visa progresa atslēgu. Viņš saka: „Mēs priecājamies,
ka tautā (beim Volke) aug interese skolu lietās, kas parādās
tīkošā skolu ierīkošanā, piemēram Ērģemes v. ct. draudzēs. . .

„weil nur dann erst unser Schulwesen recht gedeihen

und zu erfreulicher Blüthe sich enthalten kann, wenn

unser Landvolk selbst die Nothwendigkeit seiner

bessern Ausbildung erkannt haben wird, um vor Gott und

Menschen das zu sein, was es sein soll. Wir haben dem-

nach alle Ursache Gott von Herzen zu danken und uns

seiner Segen zu erbitten zur weitere Förderung das uns

von Ihm anvertrauten Werks."

Pie šīs Klota piezīmes jāpiebilst, ka mūsu tauta, kā to

jau aprādījām aplūkojot Vidzemes skolas 18. g. s., nekad

nav bijusi naidīga 2) pret savu bērnu izglītību. Ja skolu

celšana un uzturēšana līdz pat 1860 gadiem uzrādīja mazu,

vai pat nekādu progresu, tad te vaina meklējama mūsu

senču nabadzībā, — viņi nespēja ne skolas mājas celt, ne

skolotājus uzturēt, un pat saviem bērniem skolā pārtiku līdzi

dot. Bet par muižniekiem liecību nodeva ģen.-sup. Zontags,
— viņi bija skopi skolu lietās. Ap 1860 gadiem latviešu

1) „Bericht über das Landschulwesen." (Litografēti).
2) Kas apgalvojuši citu, — nav pareizi sapratuši apstākļus.
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zemnieki jau ieguvuši, kauču minimālu, rosību un tāpēc

nrī var dot savu artavu skolai un skolotājam. Pats Klots

10 pareizi apliecina 1859. gada pārskatā, teikdams: „Wenn das

tägliche Brot ein nothwendiges Bedürfniss des Lebens ist, ohne

welches alle Lebensbewegung stockt, so ist nicht zu verwun-

dern, dass auch in unseren Schulwesen, — wo freilich am mei-

sten die Ueberzeugung soll gepflanzt werden, dass der Mensch

nicht lebet vom Brote allein, — dennoch von grosser Wichtig-
keit ist, wie reichlich oder kärglich es uns von Gott bescheert

wird, weil davon die Willigkeit der Gemeinden abhängt,

für ihre Schulen etwas zu thun u. t. t." 1859. g. tad arī

šulrāts Klots atzīmē bērnu čaklāku skolu apmeklēšanu.

Tālāk Klots ar prieku saka; „Es ist ja bei unserem Volks-

schulwesen jetzt mehr das Stadium ruhiger und allmähliger

Entwickelung eingetreten." Šinī pārskatā jau Klots var runāt

arī par veco nederīgo skolas ēku pārveidošanu jaunās un

labāki celtās mājās. Tagad to prasot apriņķu skolu valdes;

saprotams, ka ēkas jāceļ zemniekiem, un kungi vislabākā

gadījumā sniedz kādu niecīgu pabalstu būvmateriālu veidā.

Tikai retums atrodas ari muižnieku vidū kāda devīgāka

roka, kas pabalsta skolā trūcīgos skolēnus v. t. t. Bet

1858—1860. gg., par kādu laika pārskati runā, mūsu zemnieki

vēl nebija saimnieciskā ziņā tik spēcīgi, lai jau visur uzceltu

noderīgas skolas mājas. Tāpēc pagasti labprāt algoja ka-

techetus. Klots par tiem 1859. g. pārskatā īpaši labi at-

saucas. Katecheti apstaigājot draudzi (pagastu), sapulcinot

atsevišķās vietās bērnus un mācot tiem to, ko mātes ne-

protot mācīt. Tādu katechetu skaits vienmēr vairo-

joties. Revidenti esot pārliecinājušies par šo katechetu tei-

camo darbu. Šulrāts priecājas, ka šinī ceļā izglītība topot

labāki veicināta, kā vienkāršā mājmācibā. Šādi katecheti

— skolotāji strādājuši 1859. gadā: Valmieras apriņķī — 24,

Valkas — 22, Cēsu — 15 un arī Rīgas apriņķī daži bijuši.

Tomēr, saka Klots, katechetus vajagot uzlūkot tikai kā pa-

gaidu institūtu, līdz paspēšot nodibināt tiešas pagastu skolas.

1859. g. pārskatā ari Klots sniedz šādas statistiskas

ziņas: Rīgas apriņķī pie luteru draudzēm piederējušas 29,559



vīriešu dvēsele (sieviešu nav uzdotas), Valmieras —

24.280, Cēsu — 37,140 un Valkas — 36, 448. Bērnu

skaits no 7 gadi līdz iesvētīšanai šāds: Rīgas apr. 11,657,

Valmieras — 15,729, Cēsu — 16,970, Valkas — 16,740.

Tā tad pavisam — 61096 bērni. Ja saskaitām 1859. g.

bruņniecības uzdotās ziņās draudzes un pagastu skolu sko-

lēnus ar mājmācibas bērniem, tad dabūjam 59,976 bērnus.

Tā tad ziņas puslīdz saskan, jo tā mazā starpība viegli

izskaidrojama gan ar mājmācībā tikai pēc 7 gadiem (vai

otrādi), gan draudzes skolās vēl pēc iesvētīšanas atrodošiem

bērniem.

1860. g. pārskatā šulrāts konstatē draudzes skolu dar-

bības vērtīguma celšanos un pagasta skolu skaita pieaug-

šanu. Arī skolotāju algas vairākās vietās paaugstinātas.

Tādu ainu mums rāda latviešu tautskolu attīstības

pakāpe 1860. g., zemnieku reformu un tautas atmodas laik-

meta sākumā.

Tā ka landtāgu darbībā šinī laikmetā skolu lietās mēs

neatrodam nekā sevišķa un atzīmējama, tad mums šo laik-

metu noslēdzot vēl mazliet jāapstājas pie mācītāju sinodēm»

Cimzes semināra un Turaidas konferencēm.

Maza nesaskaņa šulrātam Klotam izcēlās ar saviem

amata brāļiem 1856.—1858.g. sinodēs. Šī „nemiera" cēlājs

gan bija Raunas mācītājs Sokolovsks, Klota konkurents uz

šulrāta amatu. Jau 1857. g. mācītāju sinodē (sinodes dru-

kātā protokolā 73. §) pacelts jautājums par Cimzes semināra

Mēs jau atzīmējām starpību skolu skaitā bruņ-
niecības un šulrāta pārskatos. Tas pats sakāms par skolēnu

skaitu : arī te daža starpība. Bruņniecības pārskatā (skat.

pēdējo tabeli) pavisam skolēnu skaits draudzes un pagasta

skolās 1859. g. — 6896, bet šulrāta Klota pārskatā — 5958.

Tie citi, varbūt, pieder „sträpes" un citām skolām, kuras

šulrāts savā pārskatā nav ieslēdzis. Šo bērnu skaita attie-

cību, kas skolās mācījušies, pret vispāri skolas gados esošiem,

šulrāta pārskats uzdod tā: Rīgas apriņķī — 1:6, Cēsu —

1: 19, Valkas — 1:8.
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kursu beigušo audzēkņu nodošanu vienu gadu pie kāda

draudzes mācītāja «stiprināties" nākošā darba veikšanai.

1857. g. sinode šo jautājumu uzdeva apriņķu sinožu caur-

skatīšanai. 1858. g. jautājums pacēlās no jauna (sinodes

protokola 47. §) un atkal sinode nolēma „zu nochmaliger

Berathung den Sprengelssynoden zugewiesen.
.

." Tomēr

Klots nenogaidīja, ko galu galā izlems sinode, bet 1859. g.

17. marta sēdē lika jautājumu priekšā skolu virsvaldei1),

pie кап. tūdaļ izteica savas domas un motīvus, ка priekš-

likums par skolotāju „prakses" gadu pie mācītājiem jāno-

raida. Tas būšot Cimzes semināristiem vēl viens mācības

gads, kas taču prasīšot jaunus izdevumus v. t. t. Virsvalde

Klota domām piekritusi un līdz ar to „konflikts" bija iz-

šķirts, jo virsvaldei šinī ziņā piederēja noteicošais vārds.

Vairāk, ievērības cienīgu, skolu lietas sinodes protokolos

šinī laikā neatrodam.

Ap Cimzes semināru tomēr joprojām norisinājās cīņas

un intrigas, kauču gan viņām bija mazāk oficiāls, vairāk privāts
raksturs.

Šulrāta garā vēstule, ar ko viņš krietni vien sarūgti-

nāja Cimzes darbību un, bez šaubām, padarīja semināra di-

rektoru vēl «uzmanīgāku un paklausīgāku," nebija vienīgā.
*

Juris Kalniņš savā laikā publicēja dažu mācītāju vēstules

par Cimzes audzēkņiem a). Mēs no tām citēsim tikai da-

žas vietas.

Mācītājs D. 1859. g. 5. decembrī rakstīja: „Novēro-

jama arvien vairāk svārstīšanās starp latviešu un vācu iz-

glītību. Pēdējā ziņā man daudz vainas jādod mūsu ķesteru

skolai. Par skolotājiem mūsu draudzes skolās ir ķesteru

skolas audzēkņi, — ļaudis, kas paši novilkuši latviešu

svārkus un ne reti ar jaunajiem svārkiem uzvilkuši iedo-

mību un augstprātību, — ja ne pat visbēdīgākā veida brī-

vības segu."

1) Protokoll d. Sitzung d. Livl. Ob. Landschulbehörde v. 18. März

1859. р. 17.

2) J. Kalniņš — .Jānis Cimze* 35—361pp.



Mācītājs V. raksta 1860. g. 10. februārī: „Liekas

gan, ka nav bez kāda iemesla no daudzām pusēm izteiktās

sūdzības par to draudzes skolotāju baznīcai naidīgo un

pretīgo stāvokli, kas no Valkas ķesteru skolas iznākuši. Jo

vairāk viņi atrod pie, pret baznīcu vienaldzīgas, apriņķu iauku

skolu valdes aizstāvēšanu viņu ārējā stāvokļa ziņā pret mā-

cītāju, jo vairāk pieaug viņu drošība, kas veicina iekšējo
nespēju un neprašanu, visu vērību piegriezt audzēkņu pa-

tiesai izglītībai, kas taču vienīgi varētu būt vērtīga, ja sko-

lotājs skolniekus vadītu tā, lai viņi visu ar prātu iemācīto

izmantotu Dieva valstības kalpošanai." Tas pats mācītājs

piemin arī vācināšanu: «Zināms, latvietība un vācietība

ir pie mums savienota
ar bīstamo sīkvācietibas tiltu. Ja

nu tik daudzi draudzes skolu audzēkņi sper savus soļus uz

šo tiltu, tad paršo virzienu var tikai prie-

cāties un, neraugoties uz visām pārējām briesmām, tomēr

ir svarīgs dzineklis, mūsu dārgās zemes baznīcas eksistences

dēļ likt vācu elementam no dienas dienā arvien vairāk

ņemt virsroku.

Bija gan arī labas atsauksmes par Cimzes skolu, bet

kā paša šulrāta Klota spriedums, tā arī konservatīvo mācītāju

un muižnieku nemiers ar ķesterskolu, liktin lika Cimzem

jo dienas, jo vairāk ievilkt buras un audzināt nākošos sko-

lotājus vislielākā pazemībā un padevībā. Un te jāatzīmē,

ka ap sešdesmitiem gadiem jaunatzitā vācināšana, par ko

runāsim turpmāk, šinī ziņā varēja ķesterskolai nākt pa daļai

par labu. Ja jau Cimzes audzēkņus sāka noteikti vācināt

un viņiem savukārt vajadzēja vācināt draudzes skolu au-

dzēkņus, tad taču vairs nevarēja prasīt, lai draudzes skolu

skolotāji ir zemnieciski padevīgi un paklausīgi, viņi gribot

negribot bija jāuzlūko par mazvāciešiem resp, par tiltu no

latvietības uz vācietību. J. Cimzem tika dotas direktīvas

ķesterskolā ievest vācisku audzināšanu un, cik vērojams,

Cimze šinī ziņā ir savā laikā sirsnīgi strādājis. Viņa jaunī-

bas ideāli, kā vispārējās, tā nacionālās atziņās bija gandrīz

pilnīgi iznīcināti, un augošā latviešu nacionālā kustība un

viņas vadoņi nebija Cimzem pa prātam. Tā viņš savu
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semināru soli pa solim ievadīja muižniecībai un garīdznie-
cībai patīkamās gaitās. Bet par turpmāko runāsim vēlāk.

Mums vēl, pirms 60. gadu notikumiem, jāatskatās uz

Turaidas skolotāju konferencēm, kuras mēs pametām tur,

kur šulrāts Ulmanis beidza savu darbību un konferenču

vadību.

1856. g. konferenci, kas notika Turaidā 11. un 13.

jūlijā, jau vadīja jaunais šulrāts fon Klots. Piedalījās 27

skolotāji. Cimzes nav.
.

Klots apsveicot konferenci, paskaidrojis, kāpēc viņa nav

sasaukta Raunā 1) un noteicis Turaidu arī turpmākām sapul-

cēm par visizdevīgāko vietu. Šulrāts pieminējis arī bijušo

konferenču vadītāju Ulmani, bet atkal protokolā nav nekas

tuvāki ierakstīts. No pagājušā konferencē apsolītiem 11

darbiem atnesti tikai 3: Tērauda — par rēķināšanes mācību

draudzes skolās, Knora — Vai mūsu skolās ievest arī zīmē-

šanu? un no šulrāta Klota — par grāmatu „Schulkunde

für evangelische Volksschullehrer von К. Bormann. Berlin

1855.

Tērauda referāts atstāstīts ļoti sīki un tā ir pilnīga

rēķināšanas programma draudzes skolām, kas sākas ar čet-

rām vienkāršam darbībām un beidzas ar maisījumu rēķiniem.
Samērā pbša programma. Knors sirsnīgi aizstāv zīmēšanas

ievešanu mūsu tautskolās un arī uzdod parauga programmu.

Arī Ķnora referāts ar visiem motīviem plaši atstāstīts. Bet

īsi atreferēts paša Klota referāts par ieteicamo grāmatu.

Tas ir viss, ko mēs šai protokolā atradām. Vispāri jālieciria,

ka, ja protokolā visa konferences darbība atspoguļojas, par

ko nav iemesla šaubīties, tad 1856. g. Klota vadītā skolotāju

konference ir gan tā visgarlaicīgākā un neproduktīvākā no

visām līdz šim notikušām. Redzams, sausais un ierobežojošais

šulrāta Klota gars te tūdaļ spilgti parādījies.

1857. gada konference notika turpat Turaidā 3. un

4. jūlijā. Piedalījās 35 skolotāji. Protokola sākumā starp

citu ierakstīts: „Fraglich war es: warum dieses mal der

>) Protokolā nav atzīmēts kādus iemeslus šulrāts uzdevis.
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alten erfahrungs reicheren Sclulmänner weniger wie sonst

anwesend waren ?" Nav klāt atkal J. Cimzes, bet piedalās

mācītājs Juris Neikens.

Šulrāts šoreiz saka garu ievada runu, kuras atreferējumu,

redzams, pats ar savu roku protokolā ierakstījis. Vajagot
strādāt Dieva vārdā un spēkā, nepazaudēt pietāti v. t. t.

Pēc tam šulrāts apjautājies par atnestiem referātiem, pie
kam izrādījies, ka nav neviena. Nu ko darīt? Pirmās

dienas priekšpusdienu pavadījuši apspnežot pagājušā gadā

nolasīto Tērauda referātu par rēķināšanas pasniegšanu drau-

dzes skolās. Pēcpusdienā darbus iesākuši tikai pulksten 5-os,

un šinī cēlienā skolotājs Kausens (no Trikātes) rādījis, kā

vajaga pasniegt katķisma stundu par 6. bausli. Otrā dienā

Klots nolasījis pag. gada skolu pārskatu, pēc kam notikušas

dažas pārrunas par dziedāšanu pēc notīm. Rūjienas skolo-

tājs Švechs runājis par korāļu dziedāšanas uzlabošanu, jo

dažās draudzēs nepareizi dziedot. Atzīmējams Klota pamudi-

nājums latviešu skolotājiem krāt latvisko stādu un kustoņu

nosaukumus, kas noderētu dabas mācības grāmatas sastādīša-

nai latviešu valodā.

Beidzot uzstādījuši 14 tematus nākoša gada konferences

darbībai un konference slēgta.

Tā, redzams, Klotam ar skolotāju konferencēm veicās

pavisam vāji. 1857. g. protokols gan nobeigts ar skaistiem

vārdiem : „Die Conferenz-Glieder eileten darauf nach ihrer

Heimath, und gingen, dank der Stärkung und Neubelebung

dieser lieblichen Stunden, fröhlich in ihre Arbeit mit der festen

Hoffnung ihres Wirkens: „Endlich blüht die Aloe, endlich

bringt der Palmbaum Früchte !"

1857. g. Klots konferenci nemaz nesasaucis (bijis slims),
bet par 1859. g. konferenci protokols nemaz nav rakstīts, jo

ieradušies tikai 7 dalībnieki.

Redzams, šāda konferenču neizdošanās nepatika arī

Klotam, kāpēc 1860. gadā laisti caur draudžu mācītājiem

uzmudinājumi skolotājiem apmeklēt konfereci Turaidā 29. un

30 jūnijā. Sakarā ar to konferencē tiešām ieradušies maz-
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liet vairāk skolotāju — kopskaitā 36, starp tiem 6 kā viesi

(ari grāmatrūpnieks Plāte.). J. Cimzes ari šoreiz nav.

Klots šo konferenci bijis nodomājis turēt tikai vienu

dienu, bet izrādījies, ka šoreiz dalībniekiem ir līdzi vairāki

referāti, tad nolēmuši strādāt divas dienas.

Kā pirmais lasījis skolot. Rozenbergs (Slokas) — par

fizikas pasniegšanu draudzes skolās. Vispirms referents

aprādījis, ka fizikas pasniegšana draudzes skolā tomēr esot

visai vajadzīga, kauču viselementārākā daļa. Tērauds šo-

reiz runājis par ģeometrijas vajadzību draudzes skolās, uz-

dodot arī programmas projektu. Sapulce atzinusi ģeome-

trijas vērtīgumu draudzes skolas programmā, tomēr, ievērojot

to, ka mācības priekšmetu jau tā pārāk daudz, ģeometrijas
ievešanu programmās, kauču, tādos apmēros, kā to projek-

tēja Tērauds, atzina par apgrūtinošu. — Pēcpusdienas cē-

lienā mājskolotājs Sterns lasījis savu izstrādājumu: „Dornas

par tautas audzināšanu." Referents, kā no protokoļa var

spriest, plaši izrunājies par tautas individuālitātes sargāšanu,

labu tieksmju, goda prāta v. t. t. audzināšanu. Beidzot

Sterns pats uzstādījis jautājumu, — ko viņš īsti gribot, un

atbildējis: „Menschen, Menschen, welche das Bewustsein

haben, dass sie Menschen sind."

Otrā konferences diena iesākta ar J. Caunītes priekš-

lasījumu par latvisku stādu nosaukumu krāšanu, aprādot
kādas te sastopamas grūtības. Tērauds aplūkojis sasāpējušo

jautājumu par konferenču vāju apmeklēšanu. Esot dzirda-

mas trīs atbildes: „Es nezināju, es nevarēju, es negribēju."

Pie pirmās atbildes būtu gan jāatzīst, ka vietu un laiku va-

jadzētu noteikt vienu visām turpmākām konferencēm. Otrā

atbilde jau esot vairāk subjektīvas dabas, — vienam šāda,

otram tāda nelaime, kā evanģeliumā teikts: „Viens aizbildi-

nājās ar to, ka sieva jāņem, otrs, ka vērsis jāpērk v. t. t."

Tam nu gan tā nevajadzētu būt. Notiekot gan arī, ka sko-

lotāji nevarot konferences apmeklēt visai svarīgu iemeslu

dēļ. Trešā atbilde esot vēl mazsvarīgāka, sakot: es jau

neesmu draudzes skolotājs, citi — konferencēm nav nekādu

panākumu v. t. t. Referents saka, ka konferences jāpadara
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par visu Vidzemes skolotāju sapulces vietu, — viss viens,

kas ari nebūtu — draudzes, pagasta, palīga skolu v. t. t.

skolotāji 1). Bet tad Tēraudam vajadzēja prasīt konferen-

cēm arī latviešu darbības valodu, jo daudzi pagastu un citi

zemāko skolu skolotāji vāji, vai pat nemaz neprata vācu

valodu. Tērauds beidzot aizrādījis uz Vācijas skolotājiem,

no kuriem nākot visi Baltijas skolu ierosinājumi, — tur

skolotāji strādājot visu gadu, pie mums gandrīz tikai ziemā,

un tomēr viņi cītīgi salasoties savās konferencēs.

Šai konferencē, kā tas īsi protokolā atzīmēts, ziņots

par dažu ķesterskolas audzēkņu necienīgu izturēšanos pret šo

skolu un viņas skolotājiem. Šie audzēkņi bija : Augusts Ad-

lers (dzimis Jaungulbenē) un Kārlis Baumanis (dzimis Viļ-

ķenes muižā). Konference atzinusi, ka viņi esot ar rupjā-

kiem meliem uzstājušies pret ķesterskolu un tāpēc nolemts

sakarus ar viņiem, līdz tie būs labojušies, pārtraukt. —

Abi pieminētie skolotāji tanī laikā darbojās Pēterpilī, Annas

baznīcas skolā un vēlāk, iegūdami virsskolotāju tiesības pa-

sniedza vācu valodu dažās ģimnāzijās. Kārlis Baumanis ir

mūsu valsts himnas autors. Ir zināms, ka K. Baumanis un

Adlers apkarojuši ķesterskolās vācisko garu, bet tuvāku

ziņu mums par šo konfliktu nav.

Nākošo konferenci nolemj noturēt turpat Turaida.

IX.

Mēs pārejam uz 60 gadiem. Ar 1860 g. 13. novembra

likumu tika stabilizētas 1849. g. reformas. Kad 1861. g.

Krievijas zemniekiem deva brīvību un arī zemi, tad Baltijas

guberņu agrāro apstākļu veidotāja — muižniecība vairs ne-

varēja sevi cildināt ar savu labdarību zemnieku labā. No

otras puses daudzas Baltijas seno laiku agrārās un tiesiskās

atliekas vēl uzkrītoši rēgojās ik uz soļa.. Krievijā šinī laikā

valdīja reformu gars, un sakarā ar to Baltijas muižniecībai

gribot negribot bija jāpieņem daži priekšlikumi, kas zem-

>) Te jāpiezīmē, ka konferences līdz šim laikam bija gan galvenā
kārtā draudzes skolotāju sapulces vietas un pagasta, kā ari citi zemā-

kie skolotāji viņās jutās kā svešnieki.
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nieku tiesības krietni vien paplašināja. Mēs šīs reformas

sīkāki neaplūkosim, bet tikai vedīsim viņas organiskā sa-

karā ar visiem 60 gadu svarīgiem notikumiem.

Pirms latviešu tautas atmoda jau stipri parādījās uz

āru, mēs novērojam jo intensīvu vācu muižnieku un garīdz-

nieku darbību kā vispārējā, tā īpaši skolu politikā. Muiž-

nieki nepalaida garām katru izdevību iespaidot ķeizaru un

valdību. Kad 1860. g. no l.—5. augustam Rīgu apmeklēja

troņa mantinieks Nikolajs Aleksandrovičs, tad muižniecība

un ari ģen.-sup. Valters darīja visu iespējamo, lai sevi rep-

rezentētu no vislabākās puses. Ģen. gub. Suvorovs, kā

redzams no ģ.-s. Valtera auniņām1), vācu pārstāvjiem ir

bijis šinī ziņā samērā piepalldzīgs, pat iztapīgs. No savas

puses tas pats ģen.-sup. Valters savā 1860. gada (un arī

citos) 21. novembra sprediķī ārkārtīgi slavināja ķeizaru un

viņa ministrus (Diener), kā ari Baltijas provincēs ķeizara

iecelto priekšniecību. Tā vācieši taisīja politiku uz ārieni.

Skolu lietās ar 60 gadiem vācu vadošās aprindās no-

tika viens svarīgs lūzums. Tas ir, — tagad galīgi virsroku

ņēma latviešu vācināšanas piekritēji. Šinī ziņā gan atkal

ievērojami nopelni būs bijuši ģen.-sup. Valteram, kas jau

40 gados bija šīs politikas ciešs piekritējs, bet tad šis virziens

atdūrās pret konservatīvā muižnieku spārna stingru pretestību.

Tagad mēs redzam, ka skolu virsvalde jau oficiāli

lemj par vācināšanas noderīgumu. Tas notika 1861. g.

29. novembra skolu virsvaldes sēdē2). Sēdē piedalījās

landrāti: fon Striks, fon Tranzē, barons Kampenhauzens,

ģen.-sup. Dr. Valters un šulrāts fon Klots. Tā tad tagad

arī Striks un Tranzē, kas agrāk tam pretojās, piekrituši

Valtera plānam. Noprotokolēts sekošais lēmums: „Tā ka

laika apstākļi pie mums jo dienas jo vairāk spiež uz zemes

tautu vācināšanu un arī pašas šīs tautas izrāda lielu vēlēšanos

ar vācu tautu sakust (mit der deutschen Bevölkerung zu

verschmelzen), tad šī vairāk un vairāk, ciešāk un ciešāk

>) Bischof Dr. F. Walter, 330-335 lpp.

2) Protokoll d. Sitzung d. L. O. Landschulbehörde d. 29. Nov.

1861. p. 16. B.

22
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uzstādītā prasība vismaz visās draudzes slcolās jāņem vērā.

Jāierīkojas tā, lai ikvienā draudzes skolā dotu skolēniem

iespēju vācu valodu mazākais tik daudz iemācīties, lai viņi
šai valodā varētu sarunāties. Šī prasība nebūt nenozīmē

to, ka tagadējā laikā vācu valodas mācīšanas dēļ ciestu

citi priekšmeti, ko virsvalde nebūt arī nevēlas. Jāprasa

gan, lai draudzes skolās, sākot ar otro mācības gadu, sko-

lēniem sarunas valoda būtu vācu, t. ir visi skolotāja jautā-

jumi un skolēnu atbildes uz tiem notiktu vācu valodā, sko-

lēni savā starpā lai sarunājas vāciski. Arī ticības mācības

stundās, kad īpaši bībeles stāsti jau tiktāļ iemācīti (einge-

prägt), var pāriet uz vācu valodu, vismaz tā, ka bībeles

stāstus lasa vācu valodā un pārtulko mātes valodā. Ja

vispāri šinī ziņā piespiedīsies, tad pie četrgadīga mācību

kursa un skolotāja centības, pat pie mēreni apdāvinātiem

skolēniem, jau var sasniegt ievērojamus rezultātus. Tā ka

nav ērti šo priekšlikumu (Da es nicht geeignet erscheine

diesen Gegenstand durch Erlass an alle Schulverwaltungen

öffentlich zu behandeln) atklāti apspriest skolu valdēs, tad

jāgriežas pie skolu revidentiem ar prasību, lai viņi izdarot

revīzijas, piegrieztu īpašu (besondere) vērību vācu valodas

prašanai, sarunājoties ar vecāko nodaļu skolēniem vāciski.

Vēl nepraktiskos un pie šīs mācību kārtības nepieradušos

skolotājus vajaga pamācīt, lai viņi ar vācu valodas grama-

tikas formu sausu iemācīšanu nenomāc skolēnos patiku

šo valodu mācīties un nepraktiski mācīdami nepārpūlē

skolēnus un tā vairāk lietai kaitē, kā labu dara. Ar vārdu

formu un sintaksisa mācīšanu viņi var skolēnos iznīcināt

visu prieku, bet pamazām un saprātīgi strādājot var gūt

ievērojamus panākumus (Fortschritte)."
Ar šo skolu virsvaldes lēmumu vācināšana oficiāli

tika lielā mērā pastiprināta visās Vidzemes, vismaz,

lutersticīgās draudzes skolās. Nav šaubu, ka dažus gadus agrāk

vācināšana jau notika. Mēs jau pieminējām kādu šulrāta

Ulrhaņa gada pārskatu, kurā bija teikts, ka dažās draudzes

skolās mācības notiekot vācu valodā, un šīs skolas esot

labi apmeklētas. Vēlāk Guleke savā vēsturiskā skolu pār-
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skatā arī liecina, ka tās skolas, kur stingri mācot vācu

valodā, labāki apmeklētas, kā tas, kur vācu valoda vājāki

nostādīta. To vācu skolu valdes uzlūkoja, kā pierādījumu

tam, ka tauta grib sakust ar vāciešiem. Tas nebija pareizs
slēdziens. Te nav nomanāma tautas griba pārvācoties, bet

gan iegūt ieroci, ar ko dzīvē var drīzāki tikt uz priekšu.
Bez vācu valodas tanī laikā nemaz nebija domājams dabūt

kādu ienesīgāku vietu, vai nodarbošanos; bez šīs valodas

tad ne pilsētās, ne uz laukiem latvieti neuzlūkoja par

inteliģentu un kā tādu nelaida ne tuvumā tām kulturālām

dzīves ērtībām, kas Baltijas provinču dzīvē jau ievērojamā
mērā bija sasniedzamas. Bez tam, šinī laikā jau latviešu

bērnu vecāki, īpaši tie, kas bija uzkāpuši tanī tautas virs-

slāni, par kuŗu mēs runājām agrāk, kā arī tie, kam bija

savs krājumiņš sudraba gabalu, — centās saviem bērniem

dot, pēc iespējas, lielāku izglītību, kas bez vācu valodas

prašanas nemaz nebija iespējams. Tanī pašā 1861. gadā,

kad skolu virsvalde pieņēma vācināšanas priekšlikumu,
šulrāts Klots ziņoja, ka igauņu jaunekji mazā skaitā iekļūstot

Cimzes seminārā, jo neprotot pietiekoši vācu valodu. Ar

latviešu zēniem šinī ziņā esot labāki panākumi. Bet ja nu

kāds gribēja iekļūt ģimnāzijā, vai citā kādā vidējā mācības

iestādē, tad jau bez labas vācu valodas prašanas par

šādām skolām nebija ko domāt. Lūk ar ko izskaidrojama

spiešanās uz tām draudzes skolām, kur labi mācīja vācu

valodu. Latviešu vecāki gan gribēja, lai viņu bērni labi māk

vācu valodu, bet negribēja, lai tie atmet savu tautu un

pāriet vāciešos. Tas laiks, kad latviešu tauta nacionālā ziņā

bija pataisīta par neapzinīgu masu, tagad jau bija pārdzīvots,

un taisni 60 gados vācu nodoms latviešus pārvācot pieņēmās,

apmēram, proporcionāli latviešu tautas apziņas pieaugšanai.

Ar 1861. gada skolu virsvaldes lēmumu vien neapmieri-

nājās. Turpmākos gados, kā virsvalde, tā apriņķa skolu

valdes sāka spiest pie vācināšanas darba, kā Cimzes semi-

nāru, tā visas draudzes skolas un pat jaunatvērtās labākās

pagastu skolas. Kā skolu virsvalde, ta arī muižniecība un

garīdzniecība beidzot atzina, ka skolu ierīkošana un sekmīga

22*
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darbība tiešam jāveicina, lai vārētu tuvoties agrāk neatzītam

mērķim — latviešu vācināšanai.

Kā skatījās nz latviešu vācināšanu gen.-sup. Dr. Valters

un viņa domu biedri, tas 1860. gados cilāts gan kā

vēsturisks, gan arī tieši kā tā laikmeta jautājums.

Kā vēsturisks jautājums vācināšana izrietēja īpaši no

muižniecības, bet līdz ar viņu arī no garīdzniecības un

vācu pilsonības ieskatiem par Baltijas provinču, vai, kā

mēdza vēl runāt, „herzogistes" attiecībām pret Krieviju.
Šie ieskati dibinājās uz Baltijas iekarošanas faktu un

to, ka, pēc šo provinču iekarošanas, Vācijas valdnieki Bal-

tiju atzinuši par patstāvīgu vācu valsti. No tā laika, — kā

bīskapi, tā ordenis, bet vēlāk Baltijas provinču muiž-

niecība un pilsonība slēgusi līgumus ar tām stiprām kai-

miņu valstīm, kas solījušās šo provinču privilēģijas un īpat-

nējo iekšējo iekārtu neaizkārt, bet zināmās valstiskās attie-

cībās apsargāt šejienes ārējo drošību. Tā tas tiešām arī

bija slēdzot līgumu ar Poliju, Zviedriju un beidzot ar Pē-

teri Lielo. Kad Zviedrijas valdība sāka iejaukties Baltijas
muižnieku tiesībās (muižu reducēšana), tad, kā zināms,
radās Patkuls, vācu muižniecība uzlūkoja, ka Zviedrija
lauzusi savu solījumu, un līdz ar to radās vēlēšanās meklēt

citu „virskungu." Ķeizars Pēteris Lielais arī apsolīja uzturēt

„des Schutzes für die deutsche Sprache in Schule und Ver-

waltung, für Glauben, Gesetz und Besitz. .." Šīs tiesības

«•-pmēram tā arī formulētas attiecīgā miera līgumā un

Krievijas valdnieki vismaz 18. g. s. arī neiemaisījās Baltijas
iekšējās darīšanās. Arī 19. g. s. mēs redzējām, ka visas

reformas top izvestas tikai sakarā ar landtāgu lēmumiem,

jo landtāgs lūk ir šo provinču iekšējās dzīves valdnieks un

rīkotājs. Tas bija vēsturiski no muižniecības iekarotais ceļš,

un uz tā viņi cieši turējās. Ka stāvoklis zināmās robežās

atzīts arī no Krievijas ķeizariem, tas līdz 19. g. s. otrai

pusei viscauri sajūtams. Tas, saprotams, deva muižniecībai

iemeslu sevi uzlūkot par «zemes kungu."

Pieskaroties pie vācināšanas jautājuma, kā muižnie-

cība, tā garīdzniecība viņu uzlūkoja par pilnīgi iekšējās
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dabas jautājumu, kas izšķirams vienīgi no provinču, kā

īpatnējās vienības, lietderības. Ja vācināšana nav attaisno-

jama provinču iekšējā dzīvē, — viņu vajaga noraidīt, ja

viņa derīga — pieņemt un izvest. Tāds īsumā vēsturiskais

viedoklis, kas deva vācināšanas piekritējiem jau 19. g. s.

pirmā pnsē iemeslu uzrādīt muižniecībai viņas nepareizo

izturēšanos pret vietējiem. Jau K. Zontags 1795. g. land-

tāga sprediķī aicināja muižniecību attīstīt visos Baltijas
iedzīvotājos kopības garu (Gemeingeist), t. i. uzlūkot ari

zemniekus par šo provinču koplabklājības līdzmantiniekiem,

kam tiesība baudīt arī zemes svētību, bet ne vienīgi nest

nastas. Mēs iesim garām turpmākiem šī virziena darbi-

niekiem un apstāsimies tikai pie ģen. sup. Valtera, kas,
kā mēs domājam, vissirsnīgāk! un arī neliekuļoti veidojis

pārvācināšanas problēmu Baltijā.
Kā Valters šo jautājumu uzstāda un kā grib atrisināt?

Mēs jau agrāk citējām dažas Valtera domas par latviešu vā-

cināšanu. Tas bija 40 gados, kad šim nodomam visai stingri

pretojās muižniecības vairākums. Tanī laikā Valteri uzlū-

koja kā liberālā virziena piekritēju, kas, starp citu, gribēja
zemniekiem, latviešiem un igauņiem, dot iespēju baudīt vācu

kultūras sasniegumus un līdz ar to iznīcināt to lielo plaisu,

kas šķīra Baltijas vāciešus no latviešiem un igauņiem. Šie

liberālā spārna darbinieki 19. g. s., sākot ar Ziversu — Zon-

tagu un beidzot ar Bruiningku — Valteri, centās Baltijās gu-

berņās vismaz mīkstināt asās dažādu kārtu pretešķlbas.
Valters pat gāja tiktālu, ka negribēja šķirot latviešus un

vāciešus kā divas tautas, bet atzina tikai latviski un vā-

ciski runājošos vidzemniekus. Studējot Fr. Valtera dzīves gā-

jumu, mums jāliecina, ka šis vīrs nav bijis naidīgs latviešiem

kā zemnieku kārtai, bet viņš ari nav nekad ticējis, ka latvieši

var paši par sevi sasniegt patstāvīgas tautas stāvokli. Bez tam

Valteram bija piedzīvojumi, ka latvieši, ko viņš bija ņēmis

savā vadīšanā1), tiešām pieslējās kā Valtera idejai, tā arī

>) Juris Neikens Turaidas konferencē. Vēlāk arī mācītāji Neilandf,

Aunings v. t. t. gāja to pašu ceļu.
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propagandēja latviešu vācināšanu savas tautas brāļu vidū.

Ari J. Cimzes un dažu viņa audzēkņu darbība liecināja, ka

vācināšana ir kultūrāli iespējams darbs. Tā, no vienas puses

teorētiski, — ideālā doma par Vidzemes „koptautu" un

„kopgaru," — no otras puses praktiskie piedzīvojumi par šīs

idejas reālizēšanas iespējamībām, Fr. Valteri 60 gados no-

stiprināja savā pārliecībā vairāk, kā jebkad. Mums ari jā-

uzlūko Fr. Valters kā morāliski skaidrs un gudrs cilvēks,

kam savā laikā bija liels iespaids Baltijas un pat Pēterpils
valdošā sabiedrībā. Un 60 gados Fr. Valters šo savu ie-

spaidu plaši vien izlietoja. Kad latviešu pāriešana pareizti-

cībā draudēja radīt pirmo lielo naida vilni „baltiešu" vidū,

tad Valteram lieli nopelni pie pareizticības izplatīšanās ie-

robežošanas. Kā ģen. sup. viņš pat panāca, kauču gan tikai

dažu simtu, latviešu noturēšanu un pat atvilkšanu atpakaļ
luterticībā. Valters arī vairākkārtīgi aizrādīja muižniecībai,

ka 1844—1846. gg. notikumu cēlonis meklējams pašu muiž-

nieku cietsirdībā pret latviešiem. Tagad, 60 gados, Fr.

Valters, redzams, ir sava iespaida augstumos. Daudz kas

no viņa pareģotais piepildījies, daudz kas ar viņa padomu

glābts. Bet auga jaunas briesmas, — modās latviešu tautas

apziņa un diezgan iespaidīgā krievu slavofilu grupa nostājās

jaunās latviešu tautiskās kustības aizstāvja lomā. Tagad
atkal Valters varēja izcelt savu 40 gadu ideju, — lūk kurp

esam nonākuši nepārredzēdami nākotnes apstākļus. Ja vācu

muižniecība, ietiepīgi tikai savu labumu meklēdama, vai,

kā K. Zontajgs teica, skopības apsēsta, nebūtu pretojusies
latviešu pievilkšanai pie sevis, viņu saimnieciskos apstākļus

uzlabojusi v. t. t., tad nebūtu ne 1840. g. ticības viruļa, ne

ari 1860 gadu spilgti uzliesmojušās latviešu nacionālās ku-

stības. Tā ar lielu apziņu varēja spriest Fr. Valters un ļoti

grūti bija viņam pretim rnnāt. Atkanēja gan ari balsis,

ka ja vācināšana būtu uzsākta jau 19. g. sākumā, Krievijas

valdīta arī tad būtu iejaukusies un to nepielaistu. Valters

šo pēdējo iebildumu noraidīja, kā nedibinātu.

Tādos apstākļos dzima 1861 g. Vidzemes skolu virs-

valdes vācināšanas lēmums, kas, bez šaubām, nebija „mazā"
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Klota gara ražojums, bet pēdējais tikai, tā sacīt, iedzina

mietiņus Valtera izgatavotā plāna līnijām un robežām. Bet

Valters ar to vien neapmierinājās. Viņš savai idejai gribēja
dot lielāku vērienu, — padarīt viņu par visas Baltijas turp-

mākās izglītības politikas pamata lozungu. Lūk, ar tādu

nopietnu apņemšanos Valters grib tagad ievirzīt vācināša-

nas ideju arī muižniecībā. Tā radās 1864. g. 9. martā ģen.-

sup. Fr. Valtera landtāga sprediķis. Šim sprediķim pamatā
Valters lika Jāņa evanģeliuma 4. nodaļas 36—38 pantus:

„Un kas pļauj, tas dabū algu un sakrāj augļus uz mūžīgu

dzīvošanu, kā abi var priecāties kopā, tas sējējs un tas pļā-

vējs. Jo šeitan tas vārds ir tiesa : cits ir tas sējējs un cits

tas pļāvējs. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strā-

dājuši; citi tur strādājuši un jūs esat nākuši viņu darbā."

Kā redzams, sprediķa pamata teksts veikli izmeklēts,

lai, ar viņu operējot, varētu savu ideju spēcīgi izteikt. Ru-

nas dāvanas Valteram bija labas.

Sprediķa īss saturs šāds 1
): Pec dažiem ievada vārdiem

Valters saka, ka šis landtāgs ir arī sējas un arī tanī pašā

laikā pļaujas laiks, — sējas par labu nākošām paaudzēm,
— pļaujas t. ir ražas ievākšana no tā, ko agrākās paaudzes

sējušas. Muižniecība esot tā, kas darbojas kā zemes val-

dītāja un pārstāve. Tā tas ir tagad, tā agrāk bijis; ja ta-

gad dzirdami no jūsu tautas un pat kārtas brāļiem pārme-

tumi, ka agrāk nodarīta zemnieku kārtai netaisnība, tad tas

ir jāpielīdzina sējumam, ko sējuši tēvi. Tagad zemnieku

kārta ieguvusi tiesību būt par zemes īpašniekiem līdzās

muižniekiem. Kas zīmējas uz pārmetumiem par agrākiem

laikiem, tad saka Valters: „Es gibt einmal die Regel, dass,

wer des Vaters Güter erbt, auch seine Schulden zahlen

müsse, und wer seinen guten Namen und seine guten

Rechte (und das sind sie ihrer Zeit wenigstens gewiss gewe-

sen) erbt, sich auch den bösen Gerüchten nicht entziehen

kann, die ihnen, ob mit Recht oder Unrecht, nachgeredet

') Sprediķis nodrukāts īpašā brošūra, bet viņš pilnīgi pārdrukāts

arī grāmatā „Bischof Ferd. Walter.*
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werden! Auch hier also ist das Sprichwort wahr; „Dieser

säet und Jener schneidet." Ja nu mēs pļaujam ko tādu,
kas mūs vairāk spiež, kā sējējus, tad jāzin, ka tas pats var

notikt ar mūsu bērniem, t. ir tiem, kas pēc mums dzīvos.

Šāda apziņa liek mums, kamēr vēl laiks ir, tikai labu sēklu

izkaisīt, lai savā laikā labu pļauju saņemot saņemtu vēstu-

res algu. Tāļāk Valters pieiet pašas lietas kodolam: „Liv-

landš Ritter- und Landschaft ist zuvörderst als protestantische
Ritter- und Landschaft bei Aufhebung der katholischen

Stifte und des geistlichen Ritterordens in deren Besitz und

Macht getreten, und ist bis heute, ob sie auch einzelne

Glieder anderer Confession in sich aufgenommen, wesentlich

protestantisch und Patron der protestantischen Kirche dieses

Landes geblieben. Das ist Euer heiligstes Erbe von den Vätern

hier, edle Ritter und Landsassen Livlands. Und dass es auch

Euer theuerstes Erbe wäre, und Ihr es als Eure heiligste Pflicht

erachten möchtet, diesKleinod unverkürzt denenzu erhalten, die

nach Euch kommen, Eueren Kindern und allen Glaubens-

genossen aus dem Stande des Bürgers und Bauern, die zur

Ritterschaft- und Landschaft aufschauen als zum Patron

ihrer Kirche" 1).

Tāļāk Valters pāriet uz Baltijas iedzīvotāju nacionālo

jautājumu. Citēsim arī te viņa domas pēc oriģināla vācu

valodā: „Livlands Ritter- und Landschaft ist anderen Theils

deutschen Stammes und ihre Glieder, theils eingewandert
aus Deutschland, theils hier von deutschen Eltern geboren,

haben sich deutsch erhalten bis zum heutigen Tage. Hat

nämlich auch hier und da eine andere Nationalität ihre

Nachkommen, lebten sie anders in Livland, durch die

Macht der deutschen Sitte und Bildung Deutsche geworden,

— und sie werden, ebenso wenig als die aus dem Wenden-

Stamme entsprossenen Altenbürger in Deutschland sich die

deutehe Nationalität werden streitig machen lassen, ebenso

wenig sich Holländer oder Esthen, Dänen oder Letten,

!) Te sadzirdams Fr. Valtera sauciens sargāt protestantismu pret

pareizticīgās garīdzniecības uzmācībām. Tā, kā redzējām, bija Valtera

cīņa par Baltijas .vienību" ticības lietās.
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Schweden oder Liven, Russen oder Schotten heissen, weil

ihre Vorfahren etwa jenen Völkern angehörten. Sie sind

Deutsche geworden, wie ein grosser Theil unserer

deutschen Bürger und ein grosser Theil der jetzigen

deutschen Bevölkerung Deutschlands, und wahrhaft deutsche

Männer boten ihre Geschlechter unserer Ritterschaft, wi e

als glänzendes Beispiel zwei wahrhaft

deutsche Mänrer eben jetzt an der Spitze
der baltischen Provinzen und an der Spitze

ŗJer Livländischen Ritterschaft stehen, die

beide ihreAhnen in dem ausgestorbenen Volksstamme

haben, der vor den Deutschen Livland inne hatte. Die

Ritter- und Landschaft, wie die Bürgerschaft Livlands ist

deutsch, und das wir heute nicht sagen können, ganz

Livland sei deutsch, ist von uns selbst vornehmlich verschuldet,

als wir, in unklarer Pietät gegen die Bruchtheile aus der

Geschichte verschwindender Voiksstämme, ihre Nationalität zu

erhalten uns bemühten, gegenüber ihrem, in der Natur

und Lage derselben begründeten Drange zur Germanisirung,

und damit auch zur nationalen wie bereits zur confessionellen

Gleichstellung mit ihren Herren. Wenn's noch möglich

ist, wolle Gott das Versäumte, namentlich durch die bereits

ehrlich gepflegten und fortzupflegenden Schulen für sie

nachzuholen, uns genügende Liebe für sie geben."
Beidzot Valters muižniecībai piekodina paturēt savās

rokās zemes īpašumus: „Hört ihr Besitzstand in Livland

auf, dann hören auch die auf demselben gegründeten Rechte

und Pflichten, dann hört die politische Bedeutung der

Ritter- und Landschaft m Livland auf." Muižniekiem savu

zemi sargājot tomēr nevajagot pacelt zemnieku klaušas, bet

sagatavot zemnieku māju pārdošanu uu vispāri nodibināt

Vidzemē tiesiskas attiecības starp kungiem un zem-

niekiem, lai ķeizars atkal šīs provinces citām par priekšzīmi

varētu nostādīt.

Fr. Valters, kas vācināšanas jautājumu jau vairākkārt

bija cilājis, neparedzēja, ka 1864. g. sprediķis var būt viņam

liktenīgs. Un tomēr tā notika. Sprediķī izteiktās domas,
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ka, ja visa Vidzeme nav vāciska, tās ir agrākos gados pielaisto

kļūdu sekas un ka, ar Dieva palīgu, caur skolām, cik vēl

iespējams, nokavētais vācināšanas darbs jādara, — sacēla

veselu vētru slavofilu aprindās, un Maskavas krievu presē

parādījās valdību brīdinoši raksti. Šinī ziņā īpaši lielu ie-

spaidu guvis kāds pazīstamā krievu žurnālista Katkova raksts

„РусскШ ВЪстник- ā." Galu galā 1864. g. landtāga sprediķa

lieta nogāja līdz ķeizaram un tas, saprotams, uz valdības,

īpaši iekšlietu ministra Valujeva spiedienu, pieprasīja Valtera

atstādināšanu no amata. Valujevs runāja ar landmāršalu

firstu Paulu Līvenu, ieteikdams Valteram brīvprātīgi 48 stundu

laikā atteikties no ģenrālsuperintendanta amata. Šo vēsti no

Pēterpils
1
) Fr. Valteram 18. maijā atveda barons Majen-

dorfs, un tanī pašā dienā jau Valters iesniedza ģenerāl-

gubernātoram baronam Līvenam atlūgumu no amata, motivējot

savu aiziešanu ar vājo veselību un ģimenes apstākļiem.
Sis notikums bija smags sitiens uzsāktai vācināšanas

politikai. Satrūkās muižniecība, palika uzmanīgāka garīdz-

niecība. Vecais Ulmanis, kas tanī laikā uzturējās Pēterpill,

22. maijā rakstīja Valteram, lai viņš darot tā, kā viņam par

godu neizceļoties nekāda demonstrācija provincē, kas šinī

gadījumā tikai kaitētu. Laiks mācīšot kā rīkoties turpmāk 2).

Ulmanis par notikušo ļoti noskumis, jo viņš taču labāk, kā

neviens, zināja un saprata kādas spējas gudrībā un izveicībā

bija Dr. Fr. Valteram.

Pārvācināšanas politika tagad vairs nebija „vācu Baltijas

provinču" iekšējā lieta, viņa nonāca Krievijas valsts politikas

robežās. Tanī pašā laikā vācināšanas jautājums jau tapa

ari par latviešu inteliģences lietu, jo 60 gados tautas atmo-

das darbinieki ar «Pēterburgas Avīžu" iznākšanu bija iegu-

vuši iespēju atklāti runāt uz savu tautu. Slavofilu darbi-

nieki — Samarins, Hilferdings и. ct. nostājās Valdemāra

nodibinātās jaunlatvietības aizstāvju lomās. Prof. Lamanskis

1) Gubernators ton Oettingens vēstuli raksta personīgi Fr. Valteram.

2) Materiālipar Valtera atstādināšanu v. t. t. atrodami: J. Eckardt —

Charakterbilder. Leipzig 1876; Bischof Ferd. Walter. Leipzig. 1891.

Hermann Dalton — Offenes Sendschreiben u. s. w. Leipzig 1889.
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to diskreditēt sakarā ar Novgorodas latviešu koloniju.

Ka Valtera 1864. g. sprediķa sekas nenāca gluži bez

latviešu jauno darbinieku iespaida, to, domājams, pierāda

Rīgas latviešu 1863. g. ķeizaram pasniegtā adrese. Šī adrese

pasniegta pēc tam, kad Baltijas muižniecība, sakarā ar poļu

dumpi, bija ķeizaram tanī pašā gadā iesniegusi arī savu adresi.

Latviešu adreses autors bija Biezbārdis (krievu valodā gan

viņu pārtulkoja Rīgas garīgā semināraskolotājs J. Krauklis),

un viņā bez parastiem padevības apliecinājumiem un „su-

minājumiem" ierakstīti šādi apliecinājumi: „Visu žēlīgais

Kungs! Ne nejauši mēs esam pievienoti Tavai valstij, bet

liktenis mūs uzticējis Tavai spēcīgai rokai; mūsu valodā

mēs atrodam radniecību ar Tavas slavu tautas valodu, bet

mūsu apgabala iestāžu dažādība atdala mūs no Taviem

Istājiem pavalstniekiem un liek mums to sāpīgi sajust.

Augstais Valdniek! Novērsi šos šķēršļus un ļauj mums

savienoties ar Tavu lielo krievu tautu vienā saimē. To mēs

atzīstam par savu likteni un pienākumu."

Adresi skolotājs Krauklis 1863. g. augustā nodevis

Vidzemes žandarmērijas priekšniekam, palkavniekam Andre-

janovam, kas bija Biezbārža skolēns, lai tas to nosūtītu

ķeizara kancelejai 1).

Kā arī mēs tagad par šo adresi nespriestu, viņa tanī

laikā bija ievērojams notikums mūsu tautas dzīvē. Ja Val-

ters aicināja latviešus pārvācot, tad adrese diezgan saprotami

norāda uz krievināšanas iespējamībām. Vai tad nu kāds

brīnums, ka ģen. sup. Valtera sprediķim bija tik asa opo-

zīcija krievu slavofilu lēģerī. Jāpiezīmē arī, ka Rīgas lat-

viešu adreses autoram — Biezbārdim bija jāpiedzīvo, do-

mājams, ne mazākas nepatikšanas, kā Fr. Valterim. Latviešu

1863. g. adrese sacēla vācu sabiedrībā ne mazāku vētru,

kā Valtera sprediķis — slavofilu aprindās. 1863. g. 12 sep-

tembrī Biezbārdi jau nosūtīja uz Kalugu, „kā bīstamu mv-

l) Adresi parakstījuši trīsdesmit divi Rīgas latvieši, un Biezbārdis

parakstījis pirmais.

347
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sinātāju uz zemnieku dumpi." Adreses tulkotāju Kraukli

aizstāvēja arķibiskaps Platons, kā dienastā (Rīgas garīgā se-

minārā) viņš atradās. Šis pats arķibiskaps Platons, — kad

Biezbārdim izdevās 1865. g. ar slavofilu palīdzību attaisnoties1),

un viņš Vidzemē nekur nevarēja dabūt nodarbošanos, —

pieņēma Biezbārdi garīgā seminārā par vācu valodas sko-

lotāju
2). Saprotams, ka ar šādu rīcību, kā slavofilu inteli-

ģence, tā Rīgas krievi ar Platonu ieguva latviešu aizstāvju

slavu un populāritāti.

No otras puses Baltijas vāciešu vadošo ļaužu rīcība

šinī pat laikā bija sajūtami naidīga pret augošo latviešu

tautas apziņu. Pat tanīs nogrupējumos, kas likās veicinot

visu latvisko, latviešu pirmie patstāvīgie darbinieki neatrada

pretimnākšanu. 1859. g. daži Rīgas latviešu inteliģentākie

pārstāvji ar B. Dīriķi priekšgalā, gribēja iestāties Latviešu

literāriskā biedrībā (Jelgavā). Šī biedrība visaugstāk! ap-

stiprināta 1827. g. 17. maijā, un viņas mērķis bija pētīt

latviešu valodu un veicināt viņas literātūru v. t. t. Kāds gan

bija B. Dīriķa un citu sašutums, ka viņus par biedriem ne-

uzņēma. Tad Rīgas latvieši nolēma dibinātpaši savu literārisku

biedrību. Sastādīja statūtu projektu, un arī gen.-gub. firsts

Siivorovs esot piekritis šim nodomam, kā arī solījis savu

pabalstu Pēterpilī. Plāns tomēr izjuka, jo Suvorovu aizsauca

uz Pēterpili, bet viņa vietā nāca barons Vilchelms Līvens,

kas gan statūtus nosūtīja uz Pēterpili, bet, saprotams, rīko-

jās tādā garā, lai biedrību neapstiprina. Ar to vien nepietika.

Notikumi auga viens pēc otra. Kad 1862. g. Valdemārs ar

saviem domu biedriem sāka izdot «Pēterburgas Avīzes", kam

nepavisam nebija dumpīga gara, bet vienīgi tendence,

latviešos modināt un audzēt tautas apziņu, — ko tad pie-

dzīvoja no Baltijas vāciešu aprindām ? Tā bija visasākā

mostošās tautas apziņas nīšana un vajāšana, ko izrādīja

pat tie vācieši, kas turējās pie liberālā virziena. Kā muižniecība,

tā garīdzniecība sacēlās kājās un prasīja represijas pret

') Prof. Lamanskis nodrukāja „Московски В-Ьдомости" latviešu

1863. g. adresi un stingri prasīja Biezbārža attaisnošanu. Tas arī notika.

2) Skat. A. Bandrevičs — Notikumi latviešu atmošanās laikmetā.
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„Peterburgas Avīzēm." Ģen.-gub. Līvens, ko nupat jau

pieminējām, 27. septembrī 1862. g. iesniedza iekšlietu

ministrim lūgumu „Peterburgas Avīzes" uz 8 mēnešiem

slēgt. Līvens apgalvoja, ka „šī avīze stādījusi sev uzdevumu

modināt latviešu zemniekos naidu un nemieru pret citām

tautībām, pie kurām pieder Baltijas iedzīvotāju izglītotās

un pārtikušās šķiras, un izplata starp zemniekiem idejas,
kas viņos var sašķobīt cienību pret reliģijas dogmām,

tikumības likumiem, politisko šķiru pastāvošo iekārtu,

īpašuma tiesībām un pret visiem pamatiem, uz ko atbalstās

sabiedriskā kārtība." Saprolams, ka, ja ģen.-gub. Līvens

nāca ar tik kategorisku apsūdzību, Pēterpili vajadzēja šādu

iesniegumu ievērot 1

). lekšlietu ministri Valujevu un tautas

apgaismošanas ministri Golovinu Baltijas muižniecība un

arī garīdzniecība apkrāvusi sūdzībām par „Pēterburgas

Avīžu" kaitīgo virzienu. Un tiešām panāca, ka „P. A."

slēdza uz 4 mēnešiem, izsūtīja dažus „P. A." līdzstrādniekus.

Sods ķēra pat tādu vāciem padevīgu cilvēku, kāds bija

Dūnsberģu Ernests. Krievu valdības vīri, kas gan reti kad

ir bijuši ar stingru patstāvīgu raksturu un konsekventu

politiku, ari šoreiz, kā varam spriest, maitāja paši savu

lietu. «Pēterburgas Avīzes" taču nostājās uz tā viedokļa,

ka latviešiem jātuvojas krievu tautai, cītīgi jāmācās krievu

valoda, jāatmet vācināšanas u.t. t.
2). Ja „Pēt. Av." uzstājās,

pie tam ļoti saudzīgi, pat vienkāršam lasītājam nesaprotamā

veidā, pret vācu privilēģijām, pret zemnieku turpmāku
turēšanu muižnieku aizbildniecībā, — tad nebija iemesla

avīzi slēgt. Ja tas notika, tad to taču latviešu darbinieki

varēja izskaidrot vienīgi ar Baltijas vācu ļaužu lielo varu

Pēterpili, kas ari patiesībā maza nebija.

') .Druva" 1914. g. 5. num. .Pēterburgas Avīžu" apsūdzības

raksts.

2) „Turies cieti, Brenci! Paliec latvietis ; priekš kam Tev, Brenci,

vācu kultūra:, pieķēries ar visu sirdi krieviem, nemācies vācu, bet gan

krievu valodu v. t." t." Padevība ķeizaram tika uzsvērta visspilgtākā

veidā, piemēram: .Pateicaties Dievam ar prieka asarām, mīļie lasītāji!

Slava un gods Ķeizaram !" v. t. t. ,Pēt. Av." 1862. g. 14. num.
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Tā nu mēs jau 60 gadu sākumā Baltijas kulturāli-

politiskā dzīvē redzējām divas paralēles : Fr. Valtera sprediķi

ar aicinājumu uz latviešu vācināšanu no vienas puses, un

latviešu tautas apziņas mošanos un „Peterburgas Avīžu"

darbību no otras puses. Krita Fr. Valters, bet krita arī

Avīzes." Šie pieminētie un viņiem vēl sekojošie

60 gadu notikumi radīja vispāri Baltijā un sevišķi Vidzemē

vācu un latviešu attiecībās jaunu stāvokli. Kauču ari zem-

nieku masas vēl ļoti maz saprata un sajuta latviešu jaunās

inteliģences darbību, kauču arī vācu vara dažkārt pārāk

nicinoši raudzfjās uz ienīsto jaunlatviešu „specinu", — tomēr

cīņa bija sākusies un vācu vara viņu tādēļ uzsāka nesau-

dzīgiem, pat brutāliem līdzēkļiem. Latviešus gan cīņā

drošināja un dažkārt arī pabalstīja krievu slavofilu grupa,

bet pabalstītāji vēlāk prasīja to pašu cenu, ko Fr. Valters.

Tagad mēs varam atgriezties atpakaļ pie mūsu skolu

lietām. Augšminēto nacionālā rakstura attiecību noskaidrošana

bija nepieciešama turpmākās skolu darbības pareizai izpratnei.

1861. g. skolu virsvalde, kā jau redzējām, pieņēma

ģen.-sup. pārvācināšanas plānu, bet pēc tam virsvaldes sēdes

nav noturētas līdz 19. jūnijam 1863. g. Tas gan ir ne-

parasta lieta, jo visā līdzšinējā skolu virsvaldes darbības

laikā tik reta sēžu noturēšana nav bi|usi. Kādi iemesli

bijuši viņu darbības pārtraukumam, tas nav zināms un arī

1863. g. 19. jūnija protokolā tikai konstatēts, ka sēdes no

29 nov. 1861. g. nav notikušas. 1863. g. 19. jūnija sēdē,

bez dažādām tekošām darīšanām, apspriesti arī divi princi-

piēli jautājumi. Šulrāts Klots referējis par to, ka Baltijas
skolu iekārtai draudējušas atkal briesmas no tautas apgai-

smošanas ministrijas puses, jo izstrādājot Krievijas tautskolām

jaunu reglamentu, pieprasīts arī, vai šo reglamentu neattie-

cināt uz Baltijas guberņām. Nodibināta Tērbatā pie kuratora

pat īpaša komisija, kam šis jautājums oijis jāapspriež.
Klots esot interesējies, kā ar šo nepatīkamo lietu stāvot.

Izrādījies, ka pēc apspriedēm tomēr atzīts, ka Baltijas zem-
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nieku skolas atstājamas līdzšinējo iestāžu uzraudzībā. Tā

arī Tērbatas komisija ministrijai atbildējusi. — Otrs visai

svarīgs jautājums, ko virsvalde apspriedusi 1863. g. sēdē,

zīmējās uz pagasta skolu ierīkošanu. Ja jau skolu virs-

valde bija spraudusi mērķi latviešu bērnus, kā augošo pa-

audzi, caur skolām pievilkt sev tuvāk un, pēc iespējas,

pārvācot, tad, ievērojot visus tos nacionālā rakstura kon-

fliktus, kas, kā redzējām, jau augtin auga, — vajadzēja
tautskolu tīklu izplatīt uz visām pusēm. Apmierināties ar

mājmācību un draudzes skolām vien, nozīmēja augošo

latviešu paaudzi izlaist no sava iespējamā iespaida. Skolas

un skolotāji taču atradās tiešā vācu muižniecības un ga-

rīdzniecības vadībā, un caur skolām cerēja arī skolu

virsvalde veikt vācināšanas darbu. Tā tad jāpiespiežas ar

skolu noorganizēšanu. Draudzes skolas bija gandrīz visās

Vidzemes latviešu daļas draudzēs, bet pagasta skolas, kam

vajadzēja draudzes skolām dot jau apmācītus bērnus, bija

tikai nedaudzos pagastos, un kur viņas bija, tur tās arī nīkuļoja.

Skolu virsvalde tad nu šo jautājumu sāka visai nopietni ap-

spriest. Šulrāts Klots ieteic noteikti prasīt, lai pagastos uz

katrām 500 vīriešu dvēselēm ierīkotu vienu pagasta skolu.

Katrai muižai, kas nav mazāka par 6 arkliem, jādod skolai

vai nu kāda māja 7—B dālderu liela, kā tas esot darīts

dažos apvidos igauņu daļā, vai arī mazākais trīs pūrvietas
liels noderīgs zemes gabals, uz kura jāceļ skolas māja un

jāierīko dārzs. Skolas mājas celšanai būvmateriālu dod

muiža no saviem mežiem. Kur skolotāja atalgojums nav

nodrošināts ar ienākumu no zemes, t. i. skolai nav ierādīta

kāda zemnieku māja, tur pagastiem jāmaksā skolotājiem

alga 80—100 rubļu gadā, kas uzliekama iedzīvotājiem kā

nodoklis skolas labā. — Virsvalde šo jautājumu plaši

apspriedusi un uzdevusi Klotam izstrādāt nākošam landtāgam

īpašu iesniegumu šinī jautājumā. Tas arī noticis, un Klots

1864. gada 25. februāra sēdē skolu virsvaldei sniedzis „ģe-

nerālziņojuma" (Generalbericht) projektu landtāgam, ko
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virsvalde ari pieņēmusi. Ģenerālziņojumam šāds saturs: ')

Skolu virsvalde gan pārredz, cik lielu darbu bērnu mācībā

padarījuši katecheti un ar pateicību piemin arī tos muiž-

niekus, kas palīdzējuši skolotājus un šos katechetus algot.
Tomēr virsvaldei jāizsaka sava dziļākā pārliecība, ka ar

tagadējo stāvokli, ja grib gūt drošus panākumus, nevar

apmierināties. Virsvalde cer, ka visa muižniecība būs ar

viņu vienis prātis, ka visus tos pagastus, kur vēl nav pa-

gasta skolu, vajaga ar tādām apgādāt, dodot viņam zemi,

kā skolas drošu eksistences bazi. Landtāgam tāpēc vajadzētu
nolemt: 1) Ka visiem pagastiem, kam 500 vīriešu dvēseles

(lutera konfesijas) tūdaļ jādibina pagasta skola. Mazākiem

pagastiem savstarpēji jāapvienojas. 2) Muižu īpašniekiem,

ja viņi skolai, kā to līdz šim gan ir darījuši, nevarētu dot

vismaz 3 pūrvietas zemes par brīvu, jāpārdod tāda par

landtāga noteikto caurmēra maksu.

Kā redzams, no visas lielās cītības celt latviešiem pagasta

skolas iznāca samērā niecīgs priekšlikums un varēja cerēt»

ka landtāgs viņu vienprātīgi pieņems. Skolu virsvalde jau

27. februāri 1864. g. šo priekšlikumu iesniedza landtāgam'2).

Landtāgs tomēr virsvaldes priekšlikumu «mīkstināja" jau tādā

ziņā. ka, attiecībā uz priekšlikuma 1. daļu, nolēma3): visos ga-

dījumos, kad vietējā un apriņķa skolu valde atzīst to par

vajadzīgu, jāierīko pagasta skola, kā tas noteikts 1819. g.

likuma § 516 p. 1. Par otro priekšlikumu landtāgs taisīja

šādu lēmumu: zeme skolai, ja muižnieks to nedod labprātīgi,

atsavināma spaidu kārtā no zemnieku klaušu zemes. Par

atsavinātu zemi maksājama atlīdzība caurmērā 150 sudr.

rubļu par 1 dālderi.

Tā ka landtāga lēmumam nebija likuma spēks pie zemes

atsavināšanas, tad viņa lēmumu landrātu kolēģija iesniedza

ģen. gub. Llvenam, lai tas izgādātu lēmumam iekšlietu

') Protokoll d. Sitzung d. Liv. Ober-Land-Schulbehörded. 25. Feb-

ruar 1864. p. 17.

2) Skat. OBLB. rakstu 27. IL 1864 № 5 - Bauerschulsachen

№ 13. V. 5.

3) Landtags-Rezess 1864. Delib. 48.
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ministra piekrišanu. Ģen.-gubernātors 16. janv. 1865. g.

ar rakstu № 341) atbildēja, ka jautājums par zemes atsavi-

nāšanu nav izšķirams citādi, kā likuma kārtā, t. i. te vajadzīga

visaugstākā apstiprināšana. Lai nākošā gada landtāgs vēl

reiz apspriežot šo lietu. Pagasta skolu ierīkošanas

jautājums apspriests atkal skolu virsvaldē 17. marta 1865. g.'
2
),

bet neko jaunu nav varējuši šai lietai pielikt, jāgaida bija
augstāko instanču lēmumi.

1865. g. landtāga sesijā, 24. maijā '), tad arī no jauna

šī lieta apspriesta, pieturoties pie fon Oettingena priekšliku-
miem. Nolemts, ka sakarā ar 1848. gada lēmumu jau

noteikts, ka pagasta skolām jāierāda vismaz 1 pūravieta

zemes, kur tas vēl neesot noticis un neesot arī nekādu

dokumentu par no muižniekiem labprātīgi dāvāto zemi, tur

zemnieku pagastiem pašiem jāpērk zeme pagasta skolas

vajadzībām 4 ). Sākās atkal sarakstīšanās un formulēšana.

Landrātu kolēģija no jauna griezās pie ģenerālgubernātora
ar lūgumu, lai tas izgādātu valdības apstiprinājumu. Ģene-

rālgubernātors nosūtīja visu lietu iekšlietu ministrim, tas to

nodeva Baltijas lietu komisijai, kas visu priekšlikumu rediģēja

un arī mazliet pārgrozīja, pēc kam iesniedza ķeizaram ap-

stiprināšanai, kas ari 1865. g. 4. jūnijā notika. Tā pagastu

skolu dibināšana bija jāpanāk ar īpašu jaunu likumu, kauču

gan jau 1819. g. likuma § 516 nosacīja, ka šādas skolas

jādibina.

') Raksts glabājas „Bauerschulsachen* aktā № 13. V. 5.

2) Protokola p. 17.

3) Landtags-Rezess 1865. Delib. 15.

4) 1848. g. landtāga lēmumā (Delib. 1 ad 2) teikts: „Überall, wo

na:h der Bauerverordnun» eine Gemeindeschule bestehen muss, ist

dieselbe in der Art zu errichten, dass von Seiten der betreffender Guts-

besitzer für die Schule ein Hausplatz von wenigstens einer Loffstelle

unentgeldlich eingeräumt". Tagad landtāgs vairs neprasa, lai muižnieki,

kas nav 1848. g. lēmumu izpildījuši, to dara tagad, ierādot par brīvu

kauču vienu pūravietu skolas vajadzībām. Tā tad no vienas puses grib

pagasta skolas celt, lai varētu iespaidot latviešu jaunatni, bet no otras

nekādus upurus negrib nest.

23
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1865. g. 4. jūnija likumam šads teksts vācu valoda, ka

viņu ari oficiāli publicējusi Rīgas guberņas valde:

Nr. 118. In Erfüllung eines desfallsigen der Commission
in Livländischen Bauersachen zugegangenen Antrags Sr. Er-

laucht des Herrn Generalgouverneurs der Ostseegouvernements
wird von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung auf An-

suchen genannter Commission desmittelst zur allgemeinen Wissen-

schaftundNachachtung bekanntgemacht, dasSe.KaijerlicheMajestät

unter Bestätigung eines desfallsigen Beschlusses des Ostseecomitès

wegen Errichtung von Gemeindeschulen in Livland und Erprop-
riation des dazu erforderlichen Landes unterm 4. Juni c. Nach-

stehendes Allerhöchst zu genehmigen geruht hat :

1) Die Livländische Oberlandschulbehörde ist zu ermächtigen,
die allmählige Errichtung wenigstens einer Gemeindeschule auf

je 500 lutherische männlihe Seelen in einer oder in mehreren

vereinigten Landgemeinden anzuordnen.

2) Den Landgemeinden ist das Recht zu gewähren, Theile

des Gehorchslandes zur Errichtung von Gemeindeschulen in

dem Betrage von höchstens 3 Lofsstellen für jede Schule, falls

das Land nicht von dem Gutsbesitzer unentgeltlich hergegeben
werden sollte, zu expropriiren, unter der Bedingung indeß die

Zwangsenteignung sich in keinem Fall auf die wesentlichsten und

allernothwendigsten Theile des betreffenden Bauergesindes

erstreckt und

3) Der Betrag der dem Besitzer des zu expropriirenden

Landes zu leistenden Entschädigung ist, falls zwischen demselben

und der Gemeinde keine gütliche Einigung zu Stande kam, in

Gemäßheit des § 44 der Livländischen Bauer-Berordnung vom

Jahre 1960 und durch die competente Justizbehörde festzustellen.

Riga-Schloß den 29. October 1865.

In Stelle des Bic-Gouverneurs:

Aelterer Regierungs-Rath B. Po orten.

Aelterer Seeretair h. v. Stein.

Те jāpiezīmē, ka pēc jaunā luterticīgo pagasta skolu

nodibināšanas likuma, pareizticīgo bīskaps griezās pie ģe-

nerālgubernātora ar lūgumn, lai likumu attiecina ari uz

pareizticīgo skolām. Ģenerālgubernātors, saprotams, tam

piekrita, un caur iekšlietu ministri izlūdza piekrišanu attie-

cībā uz pareizticīgo skolām, tāpat zemes ierādīšanu, ja nav

iespējams brīvprātīgi dabūt, panākt atsavināšanas ceļā.
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Ģenerālgubernators 26. oktobrī 1856. g. ar rakstu N 1520

to paziņoja arī landrātu kolēģijai 1).

Tā ka likuma pirmais pants dod skolu virsvaldei tie-

sību prasīt, lai uz katrām 500 luteriskām vīriešu dvēselēm

nodibinātu vienu pagasta skolu, tad visa likuma tāļāk vir-

zīšana arī piekrita skolu virsvaldei. 1865. g. 10. novembra

sēdē, kas notikusi pilnā sastāvā2
), apspriests ko nu darīt

tāļāk. Uz šulrāta Klota priekšlikumu nolemts (Protokola
6. р.): visām ķirspēļu skolu valdēm paziņot sekošo: 3 )

1) Janvāra mēnesī 1866. g. jāsasauc baznīcu konventi,
kam jānolemj: a) katrā pagastā, kur 500 vīriešu dvēseles

jādibina viena pagasta skola; b) kuriem pagastiem mazā

dvēseļu skaita dēļ jāierīko kopējas pagasta skolas; c) kuriem

pagastiem nebūtu skolas zeme jau no muižniekiem agrāk

dāvāta, tagad tā jāiegūst pirkšanas, vai atsavināšanas

ceļā. Zeme izmeklējama ar tādu aprēķinu, lai viņa atrastos,

pēc iespējas, pagasta vidū, jo turpmāk bērni skolā būs

jāsūta trīs ziemas.

2) Baznīcu konventu protokoli iesūtāmi virsvaldei zi-

nāšanai. Virsvalde izteic savu drošu pārliecību, ka ķirs-

pēļu (lokālas) skolu valdes pieliks visas pūles, lai viss sva-

rīgais rīkojums brīvprātīgi un ar uzcītību tiktu izpildīts.

Apriņķu skolu valdēm visu to pašu paziņot zināšanai un

izpildīšanai.

Tāds bija skolu virsvaldes lēmums, ko viņa tūdaļ ar

īpašu cirkulāru paziņoja visām ķirspēļu skolu valdēm. Cir-

kulāru sniedzam pielikumā pilnīgu (Skat. pielikums V).

Ta pagasta skolu dibināšanai Vidzeme beidzot tika

dots noteikts virziens.

Tanī pašā sēdē šulrāts Klots referējis par Krievijas

valsts vīru braukšanu uz ārzemēm, lai iepazītos ar turienes

skolu lietām, jo arī Krievijā sākusies plaša kustība taut-

>) Bauerschulsachen Akta № 13 V. S. Par to atrodams arī īpašs

raksts iekšlietu ministrijas oficiālā orgānā „ОЬверная почта" 1865 №228.

2) Tikai Fr. Valtera vietā sēž jaunais ģen. sup. Dr. Christiani.

3) Tieši ķirspelem ziņots, lai ietaupītu sarakstīšanos caur apriņķu

skolu valdēm.

23*
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skolu labā. Ari abi Vidzemes skolu direktori — Rīgas

Krānhals un Tērbatas Šrēders sūtīti uz Vāciju iepazīties ar

turienes skolu lietām. Šulrāts arī pastāsta, ka viņš savā

pēdējā ceļojumā pa Vāciju saticies ar Krievijas valsts pa-

domes locekli baronu Pēteri Meijendorfu, kas pastāstījis,

ka jau valsts padomē pacēlušās balsis par to nepareizo

stāvokli, kādā atrodoties Baltijas provinču tautskolas, jo

viņām neesot nemaz valsts kontroles. Tas bijis jau 1862. g.

Un varot sagaidīt, ka šī naidīgā strāva arī vēl pieaug,

ievērojot vienas zināmas partijas
1
) centienus. To visu

apsverot vajagot skolu lietas še tā nostādīt, lai viņām neva-

rētu pārmest trūkumus, bet otrādi, — lai še būtu redzama

cenšanās visu nostādīt, pēc iespējas, labi v. t. t. Viņš,

šulrāts, domājot, ka arī viņam vajadzētu piešķirt komandē-

jumu skolu lietās uz Vāciju. Virsvalde piekrīt visam Klota

ziņojumam un nolemj arī lūgt no muižniecības līdzēkļu

(500 rubļu) viņa komandēšanai uz Vāciju.
Ka Baltijas skolu valdniekiem vajadzēja uzmanīties

pret Pēterpils centrālās valdības orgānu „iegribäm" zināt,

kas notiek šejienes skolu lietās, to pierādīja arī daži nepa-

tīkami, pat draudoši notikumi. Pirmais bija Krišjāņa Val-

demāra „skolu tabeļu" izpildīšana. Tā nāca gluži negaidot.

') Redzams, domāti slavofili. Bet vispāri Krievijas valdība sāka

vērīgi sekot nomaļu skolu darbībai. 25. martā 1863. g. izdeva jaunu li-

kumu Viļņas, Grobiņas, Kovņas, Minskas, Mogiļevas un Vitebskas gu-

berņām, un sakarā ar šo lik imu iecēla 5 tautskolu direktorus un katram

piedeva attiecīgu skaitu tautskolu inspektoru, kuriem vajadzēja katram

pārzināt apmēram 50 tautskolas. Pastāvēja gan arī skolu padomes ar

tautskolu direktoru kā priekšsēdētāju, bet ari padomes bija valdības ie-

stādes. Tā šeit jau valdības kontrole bija pilnīgi izvesta. 1864. g. 14.

jūlija likums vispāri Krievijā nokārtoja tautskolu pārraudzību tādā garā,

ka tautas apg. ministrijas ieceltiem ierēdņiem — direktoriem un inspek-

toriem bija noteicošais vārds. Taisnība, bija te arī baznīcas skolas, kur gal-
venais iespaids bija garīdzniecībai, bet tādu skolu bija samērā maz.

Lūk sakarā ar 1863 un 1864. g. skolu likumiem tiešām radās bažas

arī mūsu skolu virsvaldē, un šulrāta Klota brīdinājums bija vietā. Tomēr

muižniecība savu skopumu skolu lietās neatmeta arī pie pagasta skolu

nodibināšanas. Kad vajadzēja skolām dot zemi, landtāgs vienmēr atru-

nājās >'n ieteica zemi ņemt no zemnieku klaušu gabaliem.
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1864. g. 2. ļjūlijā ģenerālgubernators ar rakstu № 7281)

pieprasīja no landrātu kolēģijas ziņas par Vidzemes taut-

skolām, klātpieliekot arī formulāru — tabeli, pēc kuras ziņas

jādod. Tas vēl nebūtu tik pārāk ļauni, ja pieprasījumā
nebūtu ari teikts, ka ziņas un tabele dodamas pēc kolēģiju

-sekretāra Valdemāra uzstādītā plāna, — tas ir tā paša

Valdemāra, pret kuru Baltijas muižniecība cēla lielus pro-

testus sakarā ar „Pēterburgas Avīžu" darbību. Tāds pazi-

ņojums muižniecībai tiešām bija pārāk nepatīkams. Land-

rātu kolēģija atbildēja ģenerālgubernatoram, ka viņa ziņas

par Vidzemes tautskolām katru gadu iesniedz pēc noteikta

plāna. No Valdemāra gan nevarot sagaidīt, ka viņš skolu

lietas varētu lietišķi aplūkot. Tādu rakstu landrātu kolēģija

nosūtīja 1894. g., 10. jūlijā — № 1671. Lieta likās izbeigusies,

bet te atkal 1864. g. 5. novembrī ģen. gubernātors no jauna

paziņo, ka ziņas tomēr esot jādod
2

). Neko darīt, ziņas bija

jādod. Pieprasīja apriņķu skolu valdēm. Tās savukārt aiz-

bildinājās, ka nevarot tādu ziņu sameklēt. Tikai Pērnavas

un Vilandas apriņķi ziņas iesūtīja. Tad sāka šo nepatī-

kamo lietu apspriest muižnieku konventā, beidzot viņa no-

nāca pat landtāgā. Rīgas-Valmieras apriņķis iesūtīja

parasto pārskatu, kā līdz šim, bet tanī ziņas bija daudz

trūcīgākas, kā prasīja Valdemārs. Līdz šim muižniecība

iesūtīja ļoti īsas un trūcīgas ziņas: cik skolu, cik skolēnu,

ko mācās v. t. t. Valdemāra tabelē bija jāuzdod daudz

vairāk: cik iedzīvotāju, cik no tiem bērnu skolas gados, cik

apmeklē skolu, kādas ir skolas mājas, kādi skolotāji un cik

viņi saņem algas no muižnieka, no pagasta v. t. t. Sapro-

tams, ka šādu ziņu iesniegšana jau pati par sevi bija bīstama

lieta. Ja ziņas dotu pilnīgi pareizas un objektīvi apgaismotu

stāvokli, tad taču ar oficiāliem datiem varētu pierādīt to,

par ko padaļai „Pēterburgas Avīzes" jau rakstīja savas

gaitas sākumā, — ka „liela neskaidrība pastāv Vidze-

mes skolās." „Daži mācīti vīri sakot, ka zemnie-

>) „Bauerschulsachen* № 13. V. 5.

2) Šis pieprasījums rakstīts tieši no Pēterpils, kur ģen.-gub. Līvens

tad uzturējies.
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kam vairāk nevajagot zināt, kā bibeles stāstus, katķismi

un baznīcā dziedāmās meldijas. Visa mācība, kas zemnieku

bērniem tiekot dota, cits nekas neesot — un arī citam

nekam nevajagot būt, ka sataisīšanai uz svēta vakarēdiena

mācību"
. . . „Citur atkal mācot daudz vairāk, un bērni

trīs un četras ziemas iet skolā. Vienādības nemaz nav"
. . .

Un tāļāk: „Tagad kur zemnieks par īstu cilvēku paliek,
mācības pirmais mērķis ir — viņu par īstu cilvēku audzināt.

Un tas pats mācības mērķis pie visām kārtām ir: papriekš

visi ir cilvēki, tad — amatnieki, augsti vai zemi valdītāji,

tiesnieši, muižas kungi v. t. t. Tāpēc tas nemaz vēl nav

nospriests, kas zemniekam jāzin, cik īsti viņam vajaga mā-

cīties. Zviedru zemē zemnieki sūta savus bērnus uz aug-

stām skolām, kā pie mums uz Tērbatu. Izmācījušies tie

pārnāk mājās un strādā darbu, kā visi citi („Pēt. Av.*

1862. g. 4. numurā).

„Visus bērnus, ko mācot apkārtstaigājošie skolotāji —

katecheti, parasti skaitot skolēnu skaitu, lai gan tie piederot

mājmācībai." „Par Vidzemes latviešu daļu, kur kādi 50,000

jaunekļi, kas skolas gados atrodas, vairāk skolēnu neiznāk,

kā līdz 5000, tas ir, ja sevi ar citām zemēm salīdzinājām,

tad tas tā: Prūšos viens skolēns uz 6, Anglijā —9, Francijā

— 11, Austrijā — 14, Vidzemes latviešiem 1 skolēns uz 72

iedzīvotājiem" („P. Av." 1862. g. 9. num.).

„Kad Vidzemes skolmeisteru būšanu apskata, tad tas

tā ir, 4ā viens skolmeisters uz manis sacīja: „Mēs daži tā

esam likti, ka labi pārtikt nevaram un badā nomirt arī ne,

tas ir: mums jācieš. Par saviem bērniem gādāt jau nevaram

neko." Gan tas nenopūšas par to, ka tam bērni ir jāmāca,

bet par to: ko ēdīšu un ar ko ģērbšos ? Kad tas redz, ka

šinīs laikos dažs kalps pie saimnieka ir paēdis un apģērbies

un loni dabū vēl 30—40 rubļu sudraba. Vai skolmeisteru

lons ari tāds ir? Kādam skolmeisteram Vidzemē zemes nav

vairāk, kā tikai mazs dārziņš priekš kāpostiem un kartu-

peļiem, un bez tās labības, ko tas no draudzes dabū, tas

vēl skaidrā naudā saņem divdesmit rubļu sudr. par gadu.

Par to loni tam par ziemu jāmāca 13 draudzes bērni un no
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tās pašas naudas skolmeisteram pašam priekš bērniem ir

jāpērk sveces, papīri, tinte un spalvas. Ta ta Ions!" („P. Av."

1863. 11. num.).

Jaunos, no semināriem iznākušos skolotājus vainojot

„nevis, ka tie maz izmācīti, bet ka tie par daudz esot

mācīti, tāpēc tie lepni, uzpūtīgi, -augstprātīgi esot. Tā lieta

īsti bija ta, ka īstenā skolmeisteru kārta pie mums neparasta
lieta. Caur to vēl jaunajos laikos pie skolmeistara ievešanas

ļaudis daudzreiz dzird runājot: „tarn nav nekāda balss, tas

neder par skolmeisteri; vecajam bij balss kā vēršam; kad

lūpas sašķiebis dziedāja, tad visa baznīca trīcēja v. t. t."

(„P. Av." 1863. 19. numurā.)

Mēs še citējam tikai dažus „Pēterb. Avīžu" spriedumus

par Vidzemes skolām un skolotājiem. Ja nu caur tautas ap-

gaismošanas ministri nāca „Pēt. Av." vadītāja Valdemāra

pieprasījums sniegt zinas par šejienas skolām, tad tas taču

tiešām varēja gan muižniekus un arī mācītājus uztraukt.

Taisnība, Valdemārs ziņas pieprasīja ne sev, bet ministrijai,

tomēr, ko ziņu sakopotājs visu no sniegtiem materiāliem

var iztaisīt un beidzot kopā ar slavofilu žurnālistiem ap-

gaismot presē1), — tas viss baidīja Vidzemes skolu kungus.

Gudroja un rakstīja rakstus, līdz beidzot panāca jaunu

tabeļu apstiprināšanu, pēc kurām turpmāk sniegt ziņas

ministrijai. Tā Valdemārs tieši uz savas tabeles pamata

tomēr ziņu nedabūja.

No tam mēs varam saprast, ka šulrātam Klotam bija

taisnība, ja viņš 1865. g. 10. novembri skolu virsvaldes

sēdē ziņoja par draudošo stāvokli no Pēterpils un aicināja

h Te vēl kā raksturīgu ainu no tā laika notikumiem atzīmēsim

biskapa Ulmaņa vēstuli 10. nov 1864. g. Dr. Fr. Valteram. Ulmanis rak-

sta : „Die politische und kirchliche Gegner der Ostseeprovinzen regen

sich mächtig und haben leider mit ihrem Zeitungsgeschrei und ihren

Hof-Intriguen mehr Einfluss, als man glauben sollte. Dagegen scheint

hier ein va banque ! im Werke zu sein und kommt jetzt das Comite,

wie erwarten wird, zusammen, so muss der Kaiser wahrscheinlich ein

entscheidendes Wort sprechen, wovon für uns viel abhängen wird,

zugleich für den Minister Walujew, ob er bleibt, oder nicht." (Skat.
Bischof Ferd. Walter №5.388.). Valujevs gan noturējās līdz 1868. gadam.
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muižniecību nostādīt skolas tadā stāvokli, lai nebūtu iemesla

pārmest nolaidību un nevīžību.

Bija ari vēl citi notikumi, par kuriem tuvākas ziņas
sniedz vēlākais šulrāts Guleke 1

). 1864. gada beigās Vidzemē

nezin kas izplatījis ļoti uztraucošas ziņas, ka visus vāciešus

vienā naktī vajagot apkaut. Šur tur notikušas arī dedzinā-

šanas. Kas šīs ziņas sniedzis Cēsu „Ordnungsrichteram",
līdz ar aizrādījumu, ka skolotāji, Cimzes audzēkņi, esot šis

„kustības" vadoņi, — to Guleke nezinot pastāstīt. Tomēr

izdarītas kratīšanas pie Cimzes audzēkņiem Tērauda — Ērgļos,

Damberga — Smiltenē, Pilsātnieka — Vec-Piebalgā,
Dambes — Koknesē, Zalcmaņa — Nītaurē, Ruģena un

Ūdra — Valmierā, Liberta — Cēsīs. Pie izkratīšanas nav

nekas kompromitējošs atrasts. Pie diviem skolotājiem (ne
Cimzes audzēkņiem) Vārtinga un Vietnieka gan atrastas

kādas tur piedauzīgas dziesmas ar nemorālisku saturu.

Šo „dziesmu" dēļ esot izcēlies vesels skandāls. Cimzes

semināristiem, kas tas arī citādi nemaz nav domājams, gan

neko nevarēja uzrādīt, tomēr daži muižnieki viņus vēl

vairāk sākuši nīdēt. Tā Guleke pastāsta, ka Cimzes audzēknis

Gailītis2
) nobraucis vietu meklēt uz Gaujieni. Draudzes

mācītājs viņu nosūtīja pie baznīcas priekšnieka Cekeļa

(Zoeckell). Tas Gailīti saņēmis ļoti vārgi, teikdams, ka viņš

laikam piederot arī pie Rīgas jaunlatviešiem, kas zemniekiem

galvas sagrozot. Starp semināristiem tādu esot daudz.

Skolmeisteri arī esot vainīgi pie pagājušā gada dedzināšanām

v. t. t.

Lūk tādos notikumos un apstākļos nonāca mūsu skolu

noteiktāka organizēšana pēc 1865. gada.
Še līdztekus mums jāpiemin pagasta pašvaldību iz-

veidošanās.

1804. gadā, reizē ar pirmajām zemnieku tiesībām, lat-

viešiem piešķīra ari pirmās pašvaldības pamatus, — tā sau-

camās „zemnieku tiesas." 1819. gada brīvlaišanas likums,

') Galekes skolu vēsture (manuskriptā) 120—129 lpp.
2) Redzams, Jānis Gailītis, kas kursu beidza 1865. g. А. V.



kas stipri paplašināja zemnieku personīgās tiesības, papla-

šināja arī 1804. g. liktos pašvaldības pamatus. Kā pašval-

dības vienība tapa noteikts pagasts. Pagasta pašvaldī-
bai uzticēja netikai zemnieku tiesas procesus, bet arī dažus

policijas, labierīcības, tikumības sarga v. t. t. uzdevumus.

Tomēr viss tas atradās muižnieku tiešā aizbildniecībā. Pa-

gastu pašvaldības atradās dzimtskunga uzraudzībā. Tā, pie-

mēram, pagasta sapulci varēja sasaukt tikai ar dzimtskunga

atļauju; šo sapulču lēmumi stājās spēkā tad, jadzimtskungs
tos apstiprināja. Bez dzimtskunga piekrišanas nevarēja iz-

darīt maksājumus no pagasta „naudas lādes" v. t. t. Tāds

stāvoklis pagasta patiesu pašvaldību padarīja par nelieto-

jamu surogātu. 1860. gadu reformu laikmets aizķēra arī

šo muižnieku privilēģiju. 1865. g. pavasarī, toreizējais Bal-

tijas ģen.-gub. Šuvalovs griezās pie visām Baltijas guberņu
muižniecībām ar paziņojumu, ka, saskaņā ar ķeizara vēlē-

šanos, Baltijas zemnieku kārtai turpmāk jādod brīvas paš-
valdības tiesības, atsvabinot viņu no muižniecības aizbild-

niecības, (šinī ziņā Baltijas zemniekus nevarēja taču atstāt

lielākā nebrīvībā, kā Krievijas zemniekus). Darot zināmu

šo ķeizara vēlēšanos, gen.-gubernators uzaicināja muižnieku

landtāgos izstrādāt un iesūtīt viņam savus priekšlikumus

un projektus. Šie jautājumi tad arī apspriesti jau 1865. g.

landtāgos. Kad projekti nonāca ģen.-gubernātora kancelejā,

izrādījās, ka visvairāk ar ķeizara vēlēšanos saskanējis Igau-

nijas muižniecības projekts
1
). Viņš tad arī likts par pamatu

izstrādājamam likuma projektam, pie kura daudz pūļu esot

pielicis ģen.-gubernātora kancelejas direktors fon Tidebēls.

Pēc tam projekts nonāca, kā jau parasts, «Baltijas lietu ko-

misijā" Pēterpili, kas vēl visus projektus pārbaudīja. To-

mēr lietu virzīja uz priekšu samērā ātrā gaitā, tā, ka jau

J ) Ģenerālgubernatora grafa Šuvalova raksts № 306 — 1865. g.

6. martā glabājas „Akte d. Ritterschaftsarchivs Litt. В. № 275. Par citu

skat: Landtags-Rezess 1865. S 293, 303—308; Baltische Monatsschrift В.

1884. g. S. 490. - „Zur Geschichte der Landgemeindeordnung für die

Ostseegouvernements von 1866." Plašāks apcerējums ir arī A. Tobiena

grāmatā „Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert." В. 11.
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19. februāri 1866. gadā ķeizars apstiprināja jaunos Baltijas

guberņu pašvaldības likumus, ar noteikumu, ka šie likumi

stājas spēkā 1. oktobrī 1866. g. Valdības prasība, lai zem-

nieku pašvaldības būtu patstāvīgas un neatkarīgas, likta li-

kuma pamatos. Muižnieku kontrole gandrīz pilnīgi iznīci-

nāta. lekšējās kommūnālās lietās zemnieku pašvaldības or-

gāni tika padoti draudzes tiesas pārraudzībai
1
). Policijas

ziņā pagasti bija padoti apriņķu policijas pārvaldēm. Kā

ļoti svarīga reforma bija tiesas šķiršana no administratīvās

varas (pagasta pašvaldības). Pagasta pašvaldības orgāni tā tad

bija : pagasta sapulce, pagasta vietnieku pulks, pagasta valde,

pagasta tiesa un pagasta vecākais. Pagasta pilna sapulce

izvēlēja visas pagasta amata personas, bet „visa vara" bija
runas vīru rokās, kas sastādījās no divām daļām — puse

pagastu saimnieku un otra puse bezzemnieku un citu pār-

stāvju. Pagasta valde bija izpildu orgāns un sastāvēja no

pagasta vecākā, viņa palīgiem un pagasta rakstveža (skrī-

vera). Pagasta tiesai vairs nebija nekādu policijas funkciju.
Par skolām un skolotājiem 1866. g. pašvaldību likumā

runā tikai divi panti: § 10, р. С «Pagasta vietnieku pulka
darīšanas ir šādas" :

..

С «spriest par pagasta naudu un

citu pagasta mantu, tāpat par visām no pagasta paša celtām

un uzturētām ieriktēm un skolām. Kad pagasta vietnieku

pulkam jāspriež par šādām lietām, tad viņam jāturas pie

tiem priekšrakstiem, kas par viņām nolikti un, ja kādi īpašu

cēlāju raksti (Stiftungs-Urkunde) rodas, ari pie tiem tur norak-

stītiem nosacījumiem." § 19,p. h „Policejas lietās pagasta vecā-

kam un priekšniekiem ir uzdots
. . .

h „skoläs, lasaretās

un citās pagasta ieriktēs, kad pagasts pats tās uztur, uzlū-

kot, ka tur viss kārtībā."

Šis likums, kaucu gan ne visai skaidri, noteica, ka

pagasta vietnieku pulkam ir tiesība spriest par tām pagasta

skolām, kuras viņš pats cēlis un uztur. Tā tad dabiski, ka

ari skolotāja kandidātu izvēlēšana piekrīt vietnieku pulkam.
Tas arī vēlāk oficiāli tika atzīts ar 1874. g. instrukciju.

l) Priekšsēdētājs muižnieks.
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Ar šo noteikumu ari izskaidrojams tas, ka daži pagasti

nepieņēma muižu pabalstu pie skolu uzturēšanas, lai ar to

nepazaudētu tiesību lemt par savu skolu.

Un vēl viens notikums. 1866. g. 12. aprili ar rakstu

№ 3220 tautas apgaismošanas ministrs Golovins pieprasīja

Tērbatas mācības apgabala kuratoram Keizerlingam dot at-

sauksmi par Baltiju tautskolu pārvaldes reorganizēšanu,

pievelkot pie šo skolu uzraudzības un kontroles arī vai-

dibas orgānus
1
). Grāfs Keizerlings uz tautas apgaismošanas

ministra pieprasījumu atbildēja 13. jūnijā 1866. g. ar rakstu

№ 8702
), pie kam viss ziņojums uzbūvēts Baltijas muižnie-

cībai un garīdzniecībai labvēlīgā garā. Keizerlings vispirms

aprāda «vēsturiskos pamatus," tad valdības vairākkārtīgus

mēģinājumus pārņemt šejienes tautskolu vadīšanu savās

rokās, kas tomēr vienmēr, un pēc pamatīgas pārbaudīšanas,

izrādījusies par nevēlamu. Ja tagad valbības orgāni

Baltijas tautskolu vadīšanu izņemtu no muižnieku un ga-

rīdznieku rokām, tad — pirmkārt — muižnieki tūdaļ at-

rautu tautskolām savu pabalstu un daudzas skolas nonāktu

materiālās grūtībās3 ), — otrkārt — šejienes skolas stāvot

ciešā sakarā ar baznīcu un mācītājiem. Noārdot šīs attie-

cības tautas izglītība ciestu garīgā ziņā. Grāfa Keizerlinga

0 Kā zināms, Krišjānis Valdemārs uz Golovina rīkojumu sastādījis

statistiski vēsturisku pārskatu par skolām Krievijā (iznāca Pēterpili
1865. g.). Ir iemesls domāt, ka 1865. g. Golovina pieprasījumi stāv sa-

karā ar Valdemāra .skolu tabelēm," kā arī vispāri ar slavofilu tā laika

iespaidu uz valdību. Krievijā 14. jūlijā 1864. g. izdotais tautskolu

likums jau arī vedināja uz .nomaļu" skolu pārraudzības pastiprināšanu,
bet kas zīmējas tieši uz Baltiju, tad „Pet. Av„" Valdemārs un arī Rīgas
latvieši taču vērsa savus skatus uz Pēterpils pusi, gaidīdami no

turienes rīkojumus, kas mazinātu vācu varu Baltijā.
2) Grāfa Keizerlinga ziņojuma noraksts glabājas „Bauerschulsachen'

№ 13. V. VI. Giāfs Keizerlings par Tērbatas māc. apg. kuratoru nāca

pēc fon Bradkes 1862. g.
3) Te gan patiesības labā jāpiezīmē, ka muižniecība nemaz nebija

tik čakla mūsu skolu pabalstītāja. Tikai pēc 1865. gada un vēlākiem

notikumiem, mēs tiešām novērojam, ka daži muižnieki stiprāki sāk pa-

balstīt pagasta skolu celšanu, reti pat diezgan devīgi sniedz savus lī-
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gala slēdziens: skolu vadīšanā un pārvaldīšanā Baltijas gu-

berņās viss jāatstāj līdzšinējā stāvoklī, bet jāprasa gan krievu

valodas uzņemšana mācību programmās. Te gan atdu-

roties tūdāļ uz vienu grūtību, — neesot skolotāju, kas

spējīgi mācīt krievu valodu. Keizerlings izteic valdībai

dibināt 50 stipendijas, ar kuru pabalstu varētu sūtīt ie-

dzimto jaunekļus uz Krieviju sagatavoties skolotāju amatam.

Kā Keizerlings domājis šo skolotāju sagatavošanu iz-

vest, tas nav rakstā paskaidrots. Krievijā ar krievu mācības

valodu 1866. gadā pastāvēja tikai dažas skolotāju saga-

tavošanas iestādes: 1) Molodečnjas skolotāju seminārs, kas

uzsāka savu darbību 25. sept. 1864. g. 2) Krievu skolotāju
kursi Harkovā un Ķijevā. 3) Krievu skolotāju kursi grieķu-

uniatu iedzīvotājiem Polijā (Apstiprināti 5. janv. 1866. g.).
Tas bija viss'). Tā ka tautskolotāju sagatavošanai Baltijā

bija trīs semināri: Irlavā, Valkā un Tērbatā (pēdējais gan

valdības uzturēts), tad neapšaubāmi Baltija šinī ziņā bija
izcilus stāvoklī pret krievu guberņām un arī nestāvēja iepakaļ

Polijai un Somijai. Polijas skolotāju kursi ne programmas,

ne citā ziņā nestāvēja augstāk par mūsu semināriem. Ja

nu Keizerlings gribētu latviešu un igauņu jaunekļus sūtīt

uz Molodečnjas semināru, tad tas būtu jāuztur vai vienīgi

Baltijas vajadzībām. Saprotams, ka šis Keizerlinga plāns

bija tikai formas pēc taisīts, — krieviem pašiem nebija

tautskolotāju, un šinī ziņā jau mēs viņiem bijām lielu ga-

balu priekšā.

Keizerlinga ziņojumu tautas apg. ministrs piesūtīja

Baltijas ģenerālgubernatora atsauksmei, kas savukārt pie-

prasīja landrātu kolēģiju domas. Visas atsauksmes tā galu

dzēkļus gan naudā, gan īpaši dāvādami zemes gabalus. Esam tomēr

pārliecināti, ka mūsu tautskolas uzplauktu arī bez muižnieku pabalsta,

vienīgi varēja notikt tas, ka viņu attīstība ietu mazliet lēnākā gaitā. Ar

to mēs, saprotams, negribam teikt, ka būtu bijis labāk, ja skolu valdī-

šana nāktu valdības ierēdņu rokās. Krievu ierēdņi parasti nemākulīgi

pieskārusies mūsu tautas izglītībai un no viņiem vispāri progresu skolu

lietās nevarēja gaidīt.

') ЗаконопОложенlя объ уч. семин. и школах. П. Аннинъ. 1820.
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galā iznāca par labu līdzšinējai tautskolu vadīšanas kārtībai.

Tomēr archivu aktis rāda, ka uztraukums joprojām pastāvējis.

1869. g. 7. martā Cēsu apriņķa prāvests Kaelbrandts iesniedzis

plašāku rakstu Vidzemes landrātu kolēģijai, kurā paskaidrots»

•kādas briesmas draud baznīcai un tautai, ja skolu vadībā

līdzšinējā kārtība tiks lauzta1
). Igauņu daļā vākti skolotāju,

pērminderu un pagasta vecāku paraksti, kas diezgan prāvā

skaitā iesūtīti landrātu kolēģijai. Parakstītāji sirsnīgi lūdz

valdību atstāt tautskolas līdzšinējā vadībā'2 ). Landrātu ko-

lēģija lūdzējiem atbild, ka viņa jau ģenerālgubernatoram
nodevusi savu atsauksmi v. 1.1. Saprotams, 1869. g. landtāgs

arī nolēmis, ka skolu stāvokli vajaga uzturēt līdzšinējā or-

ganizācijā, kā arī uzdevis landmāršalam par to gādāt pie

valdības3). Ka stāvoklis joprojām bija apdraudēts, to re-

dzēsim turpmāk.

Skolu virsvaldes 1865. g. cirkulārs par pagasta skolu

dibināšanu tiešām tanī ziņā noteikti izpildīts, ka gandrīz

visur sasaukti ķirspēļu skolu konventi un spriests, kur pēc

jaunajiem skolu noteikumiem pagasta skolas jādibina.

Izrādījies, kā jādibina tikdaudz pagasta skolu, ka uz viņu

noorganizēšanu tomēr būs jāgaida vairāki gadi
4

). Bija
atkal jārēķinājas ar to, ka arī šoreiz pagasta skolu celšana

paliks tikai labu vēlēšanos joslā, bet dzīvē un darbā maz

realizēsies. Nāca atmiņā 1787. g. skolu patente, kas jau

tad noteica, ka visām muižām jāierīko skolas5
), bet lēmumu

muižnieki nepildīja un skolu ierīkošana nenotika. Mēs arī

domājam, ka ja šoreiz viss atkarātos no vācu kungu gribas

un labdarības, tad mūsu pagasta skolu ierīkošana, labākā

•) Prāvesta Kaelbrandta raksts atrodas
„
Bauerschulsachen" N 13.

V. VI. р. 176.

2) .Bauerschulsachen" N 13. V. VI. р. 184.

3) Landtags-Rezess 1869. Delib 1.

4) Ķirspē|u konventu protokolu noraksti iesūtīti virsvaldei un sakopoti
.Akta L. O. Landschulbehörde № 21. („Betreffend die Errichtung von

Gemeindeschulen."

5) Skat. 1787. g. 20. jül. patenti „Skolu Vēstures" I. grāmata?
VI. pielikumā.
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gadījumā, tikai dažās vietās pavirzītos uz priekšu. Kur

gadītos kāds labs muižnieks un dedzīgs mācītājs, tur skolu

ierīkotu, kur nebūtu šādu kungu — tur viss paliktu pa vecam.

Pat viena otra, jau ierīkotā skola iznīktu. Tā taču, kā

Vidzemē, tā Kurzemē bija līdz 1866. gadām. Nelīdzēja
lēmumi un skaisti vārdi: zemniekiem nebija līdzēkļu, ar ko

skolas celt un uzturēt, bet muižnieku vairākums, kā rokās

bija visas saimnieciskās bagātības, skolām nedeva no sava

lielā novada pat vienu vienīgu zemnieku māju. 1865. gada

landtāgs nedeva pat 3 pūrvietas skolu vajadzībām. Bet lūk

tagad ar katru gadu pieauga briesmas no valdības puses

un nemiers pašu mājās, un tādos gadījumos muižnieki itin

kā palika devīgāki. Tas arī šinī laikā tiešām manāms.

Tomēr savā lielā vairākumā muižnieki mūsu skolu lietās,

kā jau K. Zontags apliecināja, vienmēr bijuši skopi. Ja

tagad pēc 1866. gada mēs tiešām redzam vēl nepiedzīvotu

latviešu tautskolu uzplaukšanu, tad tur galveno lomu spēlē

mūsu tauta pati. Ar 1860. g. agrāro un 1866. g. pašval-

dības likumu, kam drīz vien sekoja zemnieku turības pie-

augšana un pāreja no klaušām uz naudas renti, radās

zemniekiem lielāka griba un iespēja uzkopt savas saimnie-

cības, kas tad arī deva lielākus ienākumus. Varēja padomāt

jau par māju iepirkšanu. Arī šinī ziņā radās labvēlīgi ap-

stākļi. Muižnieki mazliet baidījās no Pēterpils valdnieku

puses, ka tie neiemaisās arī zemnieku zemes pārdošanas
lietās un noteikumos un tāpēc labprāt brīvprātīgi pārdeva
zemniekiem mājas. Vidzemes muižnieku Kredītbiedrība jau
1864. gada pārgrozīja savus statūtus un sāka aizdot pret

viena arkla zemes ieķīlāšanu 4000 rubļu vietā 6000 rubļu.
Ar to zemniekiem atvieglojās kredīts zemes iepirkšanai. Te

jāpiezīmē, ka daži zemnieku labvēļi 1) un īpaši arī pašu
tautas inteliģence šinī laikā izteikusies pret steigšanos ar

i) 1868. g. iekšlietu ministrs Valujevs tiešām iekustinājis ministru

komitejā jautājumu par zemes pārdošanu bezzemniekiem spaidu kārtā un

par valdības noteiktu maksu. Valujeva projekts tomēr atraidīts un pašam

Valujevam bija jāiet, un viņa vietā nāca Šuvalovs. Tā tad muižnieku

bažām un latviešu labvēļu aizrādījumiem bija stiprs pamats.
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māju iepirkšanu, jo cerējuši uz valdības labvēlīgiem notei-

kumiem. Vēlākie gadi tomēr rādīja, ka izdevīgāki mājas

bija iepirkt pirms 70 gadiem, kā pēc tam.

Zemnieku patstāvības un turības pieaugšana deva arī

lielus ierosinājumus pagasta skolu izveidošanai. Par to varam

še pievest arī vienu sava laika liecinieku. 1867. g. Vid-

zemes mācītāju sinodē Valkā, 18. augustā mācītājs Hanzens

nolasīja kādu referātu par Vidzemes laukskolu attīstību.

Hanzens saka, ka: „die rasch fortschreitende Umwandlung
des Bauerlandes in bäuerlichen Besitz, sowie die rührige

Thätigkeit und Sparsamkeit des Volkes einen blühenden

Wohlstand erzeugen, der zu seiner Schulbildung nicht mehr

in dem richtigen Verhältnisse steht; dass ferner die Staats-

regierung durch die in diesem Jahre1
) eingeführte neue

Gemeinde-Ordnung dem Volke eine Autonomie und Un-

abhängigkeit ertheilt hat, die mit der gegenwärtigen durch-

schnittlichen Volksbildung nicht im Einklänge steht und

dass endlich in jüngster Zeit im Volke sich nationale Re-

gungen und Bestrebungen gezeigt haben, die in bedenkli-

cher Weise unser Volk in fremde Bahnen hineinlenken

u. s. w." (1871. g. sinodes protokola li. punkts).
Tā lūk tā laika mācītājs-vācietis nosvēra 60. gadu re-

formu panākumus. Mūsu pašu inteliģence ar «Pēterburgas
Avīzēm" un Valdemāru priekšgalā skubināt skubināja lat-

viešus savus bērnus skolā sūtīt, jo arī viņi saprata, ka, tautas

turībai pieaugot, jāpieaug arī izglītībai. Starpība pie Hanzena

un jaunlatviešiem bija tikai tā, ka Hanzens grib joprojām

turēt latviešu skolas vācu vadībā, bet jaunlatviešiem šī vācu

vadība likās turpmāk vairs nepieņemama.

Hanzens šinī pat gadījumā ieteica saviem amata

brāļiem rūpēties par to, lai būtu attiecīgi izglītoti pagasta

skolotāji, kas saņemtu pietiekošu atalgojumu. Skolu mājas

lai būtu labā stāvokli. Skolas laiks jāpagarina un skolās

jāieved cieta disciplīna. Jārūpējas par derīgām skolas grā-

l) Te mazliet Hanzens koriģējams, — pagasta pašvaldības ieveda jau

1866. g. rudenī.
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mātām v. t. t. Lai to visu varētu turpmāk vajadzīgā mērā

nokārtot, Hanzens prasa laikam piemērota skolu reglamenta
izdošanu.

Arī jaunlatviešu vadoņi varēja pilnīgi pievienoties

mācītajā Hanzena prasībām, tikai viņi prasītu skolu vadīšanā

tiesību līdzrunāt pašai tautai, un, ja jau kontrole par skolām

nepieciešama, tad viņi labāk vēlējās valdības, bet ne vācu

muižniecības un garīdzniecības kontroli. Tur tā starpība.

Tā tad jautājumā par skolu labāku nostādīšanu bija vienis

pratis kā latviešu inteliģence un zemnieki, tā arī mācītāji

un pat daudzi muižnieki. Šķiršanās un pat ķildas bija

vienīgi administratīvas dabas lietās.

Pagasta pašvaldības, tiklīdz viņas savā darbībā ievin-

grināja pirmos spēkus, tūdaļ sāka cilāt skolu celšanas

plānus. Te vairs nevajadzēja nekādu spaidu no augšienas.

Bērni jāmāca — to latviešu zemnieks tagad ļoti skaidri

saprata bez visiem mācītāju skubinājumiem. Pat otrādi, —

vēlāk novērojams, ka mācītāji atrunā zemniekus no bērnu

sūtīšanas augstākās skolās, — kad zemnieki lūk negrib
vairs apmierināties vienīgi ar pagasta skolu. Nenoliegsim

mēs arī šoreiz, ka daži muižnieki un mācītāji šinī laika

noteikti un labvēlīgi palīdzēja latviešu tautai viņas izglītības

gaitās. Tā
„Mājas Viesis" 1866. g. 1. numurā ziņo, ka

iesvētīta Trikātes pagasta (valsts) skola, kuras celšanai

muižniecība dāvājusi kokus un dālderu lielu zemes

gabalu. Tanī pašā laikrakstā 51. numurā lasām šādu ziņo-

jumu no Raunas: „Jau 1861. g. Raunas Jaunmuižas pagasta

skolu iecēla, pagaidām saiešanas mājā. 1863. g. lielkungs

A. f. Panders dāvāja 14 dālderu lielu māju un 200 rubļu. Nams

jau gatavs — Kleķamūrs 10x6asis: 1 klase, 2skolotāja istabas,

1 priekšistaba, pieliekamais kambars, ķēķis un jumta istaba, kur

bērni guļ. Bīz materiāla būve maksājusi 1000 rubļu."

1868. gada 9. numurā „М. V." ziņo, ka Praulienas liel-

kungs dāvājis pagastam skolas celšanai 15 pūravietas aram-

zemes un 10 pūravietas pļavu. Zemi skolām tanī pašā gadā

dāvājis arī Cesvaines lielkungs Volts („М. V." 1868. g.

41. num.). 1869. g. iesvētītai Rūjienas Ķoņu-Dīķeru savienotai
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pagasta skolai landrāts Menzenkamps (viņš ari skolu virs-

valdes loceklis. А. V.) dāvājis 9 dālderi, 2 groši lielu māju.

Skolas mājas būve izmaksājusi pagastam 3000 rubļu. Skolas

nams akmeņu ar ķieģeļu oderi, dakstiņu jumtu. Lielā klases

istaba 23 kv. asis liela. Līdz šim skolotājs staigājis pa

mājām bērnus mācīdams („М. V." 1969. g. 6. num.). Bērzaunes

lielkungs Klots dāvājis pag. skolai 3 dālderu lielu zemes

gabalu un 190 baļķu („М. V." 1869. g. 13. num.). Duntes

pagasta skolai muižnieks devis 5 pūravietas zemes un

5 pūravietas pļavu un koku materiālu. („М. V." 1870. g.

2. num.). Sadzenās pag. skolai muižnieks Ščerbakovs devis

6 pūravietas zemes un 10 pūravietas pagasts no viņa piepircis

(„M. VV 1870. g. 12. num.). Allāžu pag. skolai, kas iesvētīta

15. martā 1870. g., muižnieks dāvājis 3 pūravietas zemes.

Naudu pagasts skolas būvei ņēmis no sakrātas pasinieku un

pārdotas magazīnas labības ienākumiem. Nams no mūra

17x7 asis. ledalīts tā, kā skolotāja un skrīvera dzīvokļi

šķirti, bet ari tā, kā viens var valdīt visu namu, ja šie

amati apvienoti 1). („М. V." 1870. g. 27. num.). Judāšu pag.

skolas nams mazs un no koka, bet „smuks," arī te muižnieks,

dāvājis 3 pūravietas zemes („М. V." 1870. g. 32. num.).

Sveiciema pagasta skolas būvei «jaunais lielkungs" R. f

Vegesaks dāvājis 4 pūravietas zemes, visu koka materiālu,

bet vecais lielkungs K. f. Vegesaks 300 rubļu naudas skolas

būvei un 1000 rubļu, no kuriem tikai procentes izlietojamas

skolotāja algošanai. Tad vēl mirdams vecais lielkungs no-

vēlējis bibliotēkai 200 rubļ., un 300 rubļ., kuŗu ptocentes

ikgadus izdodamas trūcīgiem skolēniem. („M. V." 1870. g.

52. num.).
Tā mēs redzam, ka tiešām 60 gadu otrā pusē vairāki

muižnieki palīdz pagastiem skolas celt, dāvā zemi, kokus

v. t. t. Jā šāda griba un pretimnākšana latviešiem skolas

celt būtu parādījusies pie Vidzemes un arī Kurzemes muiž-

niekiem jau 18. g. s. beigās un 19. g. s. sākumā, tad gan

') Pagasta skolotāja un skrīvera amats īpaši 60 gados diezgan
bieži bija apvienots.

24
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droši vien citādu kulturālu stāvokli mes redzētu latviešu

tautā.

Ar pagasta skolu celšanu 60 gadu otrā pusē un 70

gadu sākumā tiešām gāja teicami uz priekšu. Šos nedau-

dzos gados tapa veikts tik daudz darba pie skolu māju cel-

šanas, nežēlota nauda, uzliktas nodevas skolām, v. t. t. —

ka tiešām tas viss liecināja, cik ļoti latvieši cenšas savu il-

giem gadiem nokavēto izglītību padzīt ātrā tempā uz priekšu.

Redzams arī, ka muižniecība tagad, —vai nu tas notiek vairāk

ar nolūku nepazaudēt noteicošo iespaidu par šejienas sko-

lām, vai pa daļai ari neviltots mēģinājums izpildīt K. Zon-

taga, jau gadu simteņa maiņā, uzstādīto „Gemeingeist" ideju,

ko vēlāk veidoja Fr. Valters, K.Ulmanis v. c,par to var dažādi

spriest, — tomēr veicina skolu celšanu, rūpējas par skolo-

tājiem, nodibina arī pagasta skolotāju semināru v. t. t.

Mācītāji, kauču viņi arvien gāja mūsu skolu dzīves priekš-

galā, tagad palikuši itin kā vēl darbīgāki un rūpīgāki par

katru latviešu tautskolu. Tā tad tagad visas zemes kārtas

vairāk sadarbojas mūsu tautskolu labā. Tādā gadījumā va-

jadzēja but arī sekmēm, un viņas bija.

Mēs esam nonākuši vispārējās mūsu tautskolu at-

tīstības ļoti interesantā vietā, bet pirms ejam tāļāk, mums

jāpaiet atpakaļ pie Cimzes un Tērbatas skolotāju seminā-

riem, pie skolotāju konferencēm un ari pie pareizticīgās ga-

rīdzniecības darbības. Pēc tam pāriesim uz 70 gadiem.

X.

Ja vispāri 60 gados mūsu skolu dzīvē redzama dzīvākā

kustība, tad arī Cimzes seminārā tieši, vai netieši, vismaz,

atbalsojās šie dzīvākie pukstiem. Kā jau agrāk redzējām,

Cimzem bieži vien nācās dzirdēt pārmetumus, ka viņa se-

minārs audzējot lepnus un pat dumpīgus skolotājus. Muiž-

niecība un garīdzniecība, bet pār visām lietām šulrāts Klots,

stāvēja nomodā par to, lai seminārā audzināšana norisi-

nātos pie visstingrākās iēkšējās disciplīnas. Pēc 60 gadiem,

kad vācināšanas strīdus bija izšķirts par labu pēdējai, se-
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minārā valdīja pilnīgi vācu gars. Arī lūgšanas, kas Ulmaņa
laikā notika latviešu valodā, tagad tapa noturētas tikai vā-

ciski. Šulrāts Klots, kas tagad ar Cimzes darbibu bija pil-

nīgi apmierināts, gandrīz visos ziņojumos, kā skolu virsval-

dei, tā landtāgam atzīst Cimzes skolas darbību par apmie-

rinošu. Dažas nepatikšanas Cimzem ar Klotu dažreiz iznāk

naudas un norēķinu dēj, jo bruņniecība semināram deva

knapi, bet skolas vajadzības ar katru gadu pieauga. Arī

pašam Cimzem iztikšana bijusi šaura, un viņš vairākkārtīgi
lūdz pielikt kādu mazumiņu pie algas, semināristu uztura,

vai citādi kā. Muižnieku landtāgos atkal dažkārt dzirdē-

juši balsis, ka seminārs daudz izmaksājot un neattaisnojot
uz viņu liktās cerības.

1864. gadā Cimze un viņa skola svinēja 25 gadu

jubileju. Pēc tik liela darba laika varēja cienīgi atskatīties

uz pastrādāto, redzēt gūtos darba augļus. Ar kādiem ka-

vēkļiem arī nebija jācīnās un kā nevajadzēja apstākļiem

piemēroties, Cimze tomēr savā vietā noturējās, un darbā

nepagura. Viņa audzēkņi gan vislabāk! izjuta sava skolotāja

jaunības un spēka gados pastrādātā darba grūtības, kā ari

zināja, cik dažkārt sirsnīgs bijis viņu skolotājs. Cimzes

priekšniecība, kā jau pieminējām, tagad arī bija apmierināta

ar viņa darbibu. Tā arī 25 gadu jubileja nosvinēta jūsmīgi

un kupli. Jubileju ievadījuši Cimzes audzēkņi, kas 1864.

gada skolotāju konferenci pirmo reizi pārcēluši no Turaidas

uz Valku. Šoreiz konferencē arī Cimzes audzēkņu pieplū-

dums lielāks, kā vēl nekad, — pāri par 80 skolotāju.

Jubilejas diena bijusi 17 jūnijā. Agri no rīta skolotāji un

daži mācītāji liela ļaužu pulka pavadīti, devušies uz semi-

nāru, lai ar dziesmām sveicinātu savu skolotāju. Zīmīgi, ka

līdzi gājis arī sirmais bīskaps Dr. K. Ulmanis, kas arī šinī

gadījumā ieradies Valkā. Apsveikuma dziesmas nodziedā-

juši, skolotāji devušies atpakaļ uz pilsētu, lai ap pusdienas

laiku ierastos uz jubilejas svinībām. Atzīmēsim še jubilejas

zīmīgākos momentus, kas raksturo ari tā laika noskaņojumu

skolu lietās vispāri.

Cik redzams no materiāliem, kas par šo jubileju uzglabā-

24*



jušies, tad jāliecina, ka vissirsnīgāku dalību jubilejā ņēmuši

Cimzes audzēkņi, kamēr priekšniecība savu darbu darījusi
vairāk oficiālā tonī. Atzīmējams arī, ka no skolu virsvaldes

jubilejā personīgi piedalījies tikai šulrāts Klots, bet kā liela fi-

gūra klāt ir bīskaps Ulmanis. Nav klāt semināra dibināšanas

īstā ierosinātāja Dr. Fr. Valtera, kam taču bija lieli nopelni pie

pirmo grūtumu un kavēkļu novēršanas. 1864. g. gan Dr.

Fr. Valteram bija visādu nepatikšanu daudz, tomēr viņa

iztrūkums semināra jubilejā bija stipri jūtams. Cimze

gan savā jubilejas runā atdeva Fr. Valteram vajadzīgo

atzinību, bet Guleke vēlāk savā skolu vēsturē atzīmē, ka

Cimze esot pret savu labvēli un audžu tēvu Fr. Valteri

izturējies necienīgi, un Fr. Valters jau tad, kad seminārs

pārgājis uz Valku, bijis ar Cimzi „sarāvies". Vai tas varētu

būt par iemeslu, ka Fr. Valtera neredzam semināra

jubilejā ?

J. Cimzi vispirms skolu virsvaldes uzdevumā 1 ) apsvei-

cis šulrāts Klots un nolasījis šādu virsvaldes rakstu (sniedzam

tulkojumā):

«Vidzemes ķesteru skolas virsskolota-

jam Jānim Cimzes kungam.

Tagad pagājusi 25 gadi, kopš jūs, augsti godājamais

kungs, iesākuši savu svētības bagāto darbību, kā tautskolotāju

skolotājs un audzinātājs. Šodien pulcējas liels skaits viru

un jaunekļu ap jums, kas jums izsaka savu atzinību un

pateicību par to, ka viņiem pa lielākai daļai jums jāpateicas

par savu izglītību un savu amatu. Arī Vidzemes laukskolu

virsvalde, kuras sevišķai uzraudzībai padota jūsu darbība,

nevar citādi, kā atzīt jūsu, šaī ilgajā laikā parādīto, dedzību

un cītību un jūsu izturīgo uzcītību šaī grūtajā amatā, un

uzlūko par savu pienākumu šīs ceturtdaļ gadusimteņa jūtīs

jums izteikt savu vissirsnīgāko pateicību par jūsu pienākuma

izpildīšanu. Jūs esat ar vislabākiem spēkiem pūlējušies

savai tēvijai izglītot krietnus tautskolotājus, ērģelniekus un

>) Par seminaia jubileju un Cimzes godināšanu lēma skolu virsvalde

1864. g. 25. februāra sēdē (protokola 11. ptnts), kad arī Klotam uzdots

Cimzi apsveikt ar īpašu rakstu.
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priekšdziedātājus, kas augstu tur savu izvēlēto amatu, baz-

nīcā līdzdarbojas pie draudžu siržu pacilāšanas un skolā mūsu

zemnieku jaunību izrīko ar zināšanām un prašanām, kādas

viņiem vajadzīgas nākošā dzīves stāvoklī valstī un baznīcā.

Lai tā sēkla, ko jūs izkaisījuši, nestu bagātus augļus,

un tas Kungs, mūsu Dievs jums dotu spēku, kā jūs vēl

daudz gadus varētu turpināt tādu svētības pilnu darbību !

Tā ir Vidzemes laukskolu virsvaldes sirsnīgākā vēlēšanās."

Rakstu parakstījis landrāts Striks un šulrāts A. Klots.

Sakarā ar virsvaldes lēmumu Klots pasniedza Cimzem

250 rubļu no virsvaldes summām un 250 rubļu no dažiem

muižniecības landtāga locekļiem. Tā bija Cimzes gada alga,
tā tad ievērojama dāvana.

Otrs raksts bija no landrātu kolēģijas.

„V alkas skolotāju semināra direktoram

Cimzes kungam.
Uz Valkas skolotāju semināra 25 gadu dibināšanas un

Jūsu svētīgas darbības piemiņas dienu šai no Vidzemes

bruņniecības celtā iestādē, landrātu kolēģija izsaka Jums

Ş.avu atzinību par Jusu līdz šim pastrādātu uzcītīgu darbu

' vispārējai labklājībai par svētību un pievieno turklāt siltākos

laimes vēlējumus uz šīs iestādes turpmāko plaukšanu Jūsu

pārbaudītā vadībā.

Lai atskats uz 25 gadu darbību piešķir Jums to ap-

mierinājumu, kas ceļas no izpildītā pienākuma un sekmīgas

fdarbības apziņas, kā arī dod priecīgu drošsirdību turpināt

pūļu pilno, bet pateicīgo dienas darbu"1 ).

Parakstījis rezidejošais landrāts F. fon Tranze un bruņ-

niecības sekretārs Grūnvalds.

Cimzes audzēkņu vārda runājis Burtnieku draudzes sko-

lotājs Kaktiņš.

„25 gadi pagājuši, kopš mūsu mīļotais gaviļnieks pilnā

jaunības sparā uzsāka savu amatu kā semināra direktors.

25 gadus viņš strādājis kā uzticams nama tēvs. Daža vētra

l) Jāievēro, ka landrātu kolēģija uzrunā J. Cimzi ar tituli „direk-

r;, • bet Klota raksts — tikai .virsskolotājs." .Direktora" tituli Cimzem

skolu virsvalde oficiāli piešķīra tikai 1865. g.
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plosījusies pār viņa galvu ; dienas karstums un darba nasta

padarījuši viņa matus sirmus, bet viņš palicis šev uzticīgs.

Lielākā tiesa audzēkņu liecinās ar mani: tas bija pats jau-
kākais laiks mūsu mūžā, kad mēs pie viņa sēdējām, un tas

mums vienmēr paliks mīļš un dārgs. Viņš mums bija tei-

cams skolotājs un audzinātājs; viņš nav darināts, bet dzimis

skolas vīrs. Viņa mācība bija skaidra un dzīva. Visiem

vajadzēja strādāt, jo viņš prata iedvest mīlestību uz priekš-

metu. Bet vai tam, kas no tā gribēja atrauties. Tomēr pie

visas viņa stingrības un konzekvences, vienmēr bija izma-

nāma viņa tēvišķā mīlestība. Ikkatrs sajuta, ka viņš gribēja
tikai mūsu labumu, tāpēc viss vairums darīja savu pienā-

kumu. Viņš negribēja sava uzstādītā mācības principa aklus

sekotājus, bet gan audzināja censīgus, domājošus, bet tomēr

pieticīgus un ne uzpūtīgus skolotājus 1
). Viņš mums ar

vārdiem un darbiem ir mācījis, ka mums aiz mīlestības būs

kalpot tautai, kuŗas bērni vēlāk jāmāca. Jubilārs centies

savus audzēkņus pasargāt no visādām alošanām. Ja kāds

viņa audzēknis kaut kur kā alojies, tad tā neesot semināra

vaina, bet tas tāpēc vien noticis, ka tāds audzēknis atkāpies

no šaī mācības iestādē pasniegtām mācībām. Še visi au-

dzēkņi vienādi mācīti skaidrā evaņģēlija mācībā ar nolūku,

ka viņiem ar draudzes mācītājiem kopīgi jāstrādā pie ļaužu

apgaismošanas, nekā nešķirdamies no kristīgas draudzes

mācībām un likumiem, pie kā arī viņu audzinātājs pats

vienmēr turējies."

Runātājs pateicies arī Vidzemes muižniecībai, kas se-

mināru cēlusi ļaužu labā, jo muižniecība «nevēlējusies pa-

vēlēt par nemācītu strādnieku pulku, bet apgaismotiem tik-

liem kristīgiem ļaudīm." Runājis vēl otrs skolotājs, — Rū-

jienas Švechs, kas arī «Mājas Viesī" 1864. g. 31. numurā

ierakstījis jubilejas aprakstu vispadevīgākā tonī pret liel-

kungiem un mācītājiem.

Visu mācītāju vārdā runājis Raunas mācītājs E. Soko-

') Tas, redzams, teikts kā pretstats dažu mācītāju apgalvojumam

par semināristu uzpūtību.
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lovsks. Viņš esot atnācis vispirms no Raunas, — no tās

draudzes, kur Cimze dzimis, — apsveicināt gaviļnieku no

Raunas kalniem, upes un biržu pakrēšļiem, kur tas bērna

gados rotaļājies, tad no Raunas Dieva nama, kur viņa sirds

vispirms uz Dievu un visu labu iesilusi, atnesis viņam svē-

tību no tēva kapa . . .
Bet viņš stāvot še arī Vidzemes

evaņģēliskās garīdzniecības vārdā, kas ņemot sirsnīgu da-

lību šos svētkos, tai apziņā, ka baznīca un tautskola nekad

nedrīkst staigāt šķirtus ceļus. Ja skola strādājot bez baz-

nīcas, tad viņa piekopjot tikai pūliņu pilnu darbdienas

darbu bez gara pacilāšanas. Bet tā ka Vidzemes mācītāji

gaviļniekā, kā mūsu tautskolotāju audzinātājā, redzot savu

uzticamu līdzstrādnieku, tad viņi vēlējušies tai apziņai dot

lietišķu izteiksmi, ka viņi tam pasniedzot to, uz kā viņi

kopīgi stāvot." Pie šiem vārdiem viens mācītājs pasniedzis
Cimzem greznu bībeli ar bīskapa Valtera ierakstītiem dāvi-

nāšanas vārdiem.

Visgarākā gan bijusi paša gaviļnieka Cimzes runa.

Viņš iesācis ar vācu dziesminieka vārdiem „Man kara biedrs

bija v. t. t." Cimze saka, ka ne ar brīvu pašnoteikšanos

iestājies skolotāju kārtā, bet tā bijusi viņa vecāku katego-

riska vēlēšanās. Tāpat ne ar brīvu pašnoteikšanos viņš ta-

pis par semināra skolotāju, bet uz Dr. Valtera uzaicinājumu

un laipnu ievērību, ko viņš parādījis 19 gadus vecam drau-

dzes skolotājam. Vispāri viņš nekad neesot pūlējies

gūtin iegūt kādu kārtu vai vietu. „Mani uz to spiedu-
ši un aicinājuši, un es esmu ļāvies saukt un slavēju Dieva

žēlastību, ka viņš pie mana noteikta virziena uz

individuālu dzīves nostādīšanu, cilvēkus, kas

par mani nolēmuši, tā vadījis, ka tas nācis man par svē-

tību. Bet tāpēc es arī lūdzu visus, kam neesmu

varējis pa prātam izdarīt, laibūtupretmani

saudzīgi. Es nekad un nekur neesmu uzspiedies." Fr.

Valtera tuvumā viņš daudz mantojis, jo šī vīra priekšzīme
daudzus ierosināja un dažu labu vedusi pie apņēmuma savu

dzīvību likt ķīlā, kalpojot kam augstākam. Pie Dr. Harniša

viņš mācījies strādāt. „Ja patiesi, kas tur neiemācījās strā-
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dāt, tas to nekad neiemācīsies." Tāļāk Cimze teicis: „Un

ja es savā stāvoklī vācu izglītības labā, es saku

mani kungi, —esmu vācu izglītībai radījis or-

gānus, un še esmu strādājis, pretodamies tai junkurībai no

Dieva nežēlastības, tad man par visu to jāpateicas ierosi-

nājumiem, kas meklējami ārpus manis."

Pēc dažām savām atmiņām par skolas gadiem un

semināra pirmo darba laikmetu, Cimze iztirzā semināra vē-

sturisko gaitu, sākot ar 1834. g. mācītāju sinodi un beidzot

apliecina, ka „šīs iestādes vēsture ir saistīta ar mūsu ga-

rīdzniecību, bruņniecību un sevišķi ar pieciem vārdiem:

Dr. Valteri, Dr. Ulmani, baronu Bruiningku, f. Klotu un

baronu Vrangeli, kurus nebūs ajzmirst nevienam Vidzemes

tautskolotājam." Seminārā pavisam līdz šim mācījušies

200 audzēkņu, no kuriem 36 igauņi un 1 soms. (Te ierē-

ķināti arī tie, kas pašlaik bija seminārā). Skolotāju amatā

stāvējuši 139. Skolotāju kārtu atmetuši 15 audzēkņi. Uni-

versitātē iestājušies 7, Leipcigas konservatorijā l.

Jubileju svinot Cimze atsaucās arī uz visu skolotāju

kārtu. „Un ja es, kas tikai esmu šo svētku gadījuma devējs,

pēc grūtas iekšējas cīņas esmu tam piekritis, tad tas vis-

pirms noticis skolotāju dēļ. Arī šī kārta nedzīvo no darba

vien. Arī viņai vajaga lūgt, teikt un slavēt un tāpēc ari

savus svētkus svinēt. Slavēt un pateikt viņai vajaga ko-

pīgi visiem, kam ar viņu labi nodomi, — kam ar tautskolotāju

kārtu ir labi nodomi. Pateikties mēs gribam Vidzemes

garīdzniecībai, kas ar savu pirmo ierosinājumu tapusi par

semināra tēvu; pateikties Vidzemes muižniecībai, kas tam

bijusi par balojošu māti, pateikties tiem 5 vīriem, kas bijuši

šim bērnam par kūmām un aizbildņiem." Un nobeidzis

Cimze savu runu šā: „Bet mēs uzcītīgās skudras izskaidrotu

par vislielākiem un īsteniem būvmeisteriem, ja nu es to

aizmirstu, kas visu visos rada, kas dod iegribēšanu un pa-

darīšanu, kas arī še, kā jau daudzkārt sacījis: līdz šejien

un ne tāļāk! Kas strādniekus aicinājis un aizsaucis īstā

laikā. Šis viens, kam vienīgam nākas slava, gods un teik-

šana, kas visu tur savā varenā rokā, tas ir trīsvienlgais
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Dievs. Še nav nekas liels un šo svētku cienīgs, kā vienīgi
žēlastība un Dieva brīnišķīgā palīdzība. Tāpēc šie lai ir

skolotāju svētki, pateicības svētki pret Dievu un cilvēkiem,

pieticīgi un tāpēc priecīgi svētki, kuros mēs sakām: Kungs

es esmu daudz par niecīgu pret Tavu žēlastību un uzticību,

ko Tu savam kalpam esi parādījis."

Tāda bija Cimzes atbilde uz viņa sumināšanu 1864. g.

Mēs domājam, ka šai atbildē izskanēja Cimzes pārliecība

un arī stāvokļa ieturēšana. Cimze piemin, kā „viņa no-

teikto virzienu uz individuālas dzīves nostādīšanu", tā „jun-

kurību", „neesot varējis visiem pa prātam izdarīt v. t. t.."

bet turpat pats sevi un skolotājus aicina uz pazemību un

paklausību garīdzniecībai un muižniecībai. «Pārliecībā"

Cimze var atminēties skolas gadus Vācijā, pirmo darbību

Valmierā kopā ar Valteri, bet tad bija «jāietur stāvoklis"

pret muižniecību un garīdzniecību, jāstrādā tā, kā šīs kārtas

prasīja un gribēja. Cimze paliek uzticams kalps zemes

kungiem, noraidot vienīgi «junkurību", pārāk reākcionāras

tieksmes un gara truluma veicinātājus. Cimze ir skolotāju

audzinātājs un kā tādam viņam mīļa skolotāju kārta un arī

izglītības izplatīšana tautā. Viņš stāvējis un stāv pretī tiem,

kas tautai grib sniegt tikai šauru «grāmatniecību" (lasīt, pā-
tarus un mazliet rakstīt un rēķināt), tāpat viņš pretojas tam,

ka seminārā nākošiem skolotājiem aizliedz dot cik necik

plašāku un dziļāku ieskatu vispārējā izglītībā. Citādi Cimze

vienis prātis kā ar garīdzniecību, tā muižniecību un abas

šīs šķiras varēja viņam droši uzticēt latviešu skolotāju mā-

cīšanu un audzināšanu. Kļūda vienīgi bija tā, ka nejāva

Cimzem lielāku rīcības brīvību, ka turēja viņu vienmēr uz-

raudzībā, neļāva viņam sevi pilnīgi parādīt. Tas Cimzē

dažkārt radīja sīku opozīcijas garu nevietā un nedabiski.

Otra lieta arī — Cimzes materiālais stāvoklis nekad nav

bijis tāds, lai nebūtu jāraizējas par «saimniecību". Pie

Kurzemes skolotāju semināra direktora Zadovska mēs tanī

pašā laikā novērojam daudz labāku materiālo stāvokli, lai

gan par Cimzi jāliecina, ka viņš bija labāks paidagogs un

lielāks darba vīrs kā Zadovsks. Zadovsks tomēr pēc 60
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gadiem, kad ari viņu Kurzemes muižniecība un garīdznie-
cība bija izveidojusi pa savam prātam 1) tika nostādīts so-

līdā stāvokli. Taisnība, pēc 1864. g. nosvētītas jubilejas mēs

novērojam, ka pret Cimzi radusies lielāka cienība. Jau

1865. g. uz šulrāta Klota priekšlikumu Cimzem piešķirts

«direktora" titulis, un kādā vēstulē (1865. g. 16. nov.) Klots

Cimzi uzrunā ar „Hochgeschätzter Freund." 1869. g. Cimzi

aicina kā lietpratēju uz kādu sēdi Cēsu-Valkas apriņķa
skolu valde, bet 1870. g. ari landrātu kolēģija viņu pieai-

cināja kādā komisijā, kas apsprieda vispāri Vidzemes taut-

skolu stāvokli un sevišķi pagasta skolotāju semināra dibi-

nāšanas jautājumu. — Tas viss taču liecina, ka Cimzi cie-

nīja un ar viņa domām rēķinājās. Tomēr pēc 70 gadiem,,

kā redzēsim vēlāk, Cimze piedzīvoja atkal jūtamas nepa-

tikšanas, īpaši šulrāta Gulekes laikā. Pats Cimze liecina,

ka pirmie 25 gadi viņa darbībā bijuši tie gaišākie: „tas bija

mīlīgs pavasars, kās gatavoja dažu cerības sējumu".

No Cimzes semināra resp, ķesterskolas dzīves līdz 70

gadiem varam vēl atzīmēt dažus sīkākus notikumus. 1865. g.

skolu virsvalde 10. novembra sēdē (protokola 7. punkts)

nolēma dibināt audzēkņiem bibliotēku, ņemot šim nolūkam

no katra seminārista 1 rubli gadā. 1867. g. mācītāju sinodē

mācītājs Pfeils ienesa priekšlikumu, ka seminārā vajagot uz-

ņemt katru gadu 10 audzēkņus, bet nevis kā līdz šim pa

trīs gadi reiz 30 audzēkņus. Tad varēšot pie uzņemšanas

izdarīt lielāku un labāku izvēli un arī semināristu sagata-

vošanu labāki varēšot veikt, īpaši ierīkojot pie semināra

mēģinājumu skolu, kur trešā kursa audzēkņi varēs prakti-

zēties stundu pasniegšanā. Sinode Pfeiļa priekšlikumu pie-

ņēma un nolēma lūgt ģenerālsuperintendentu to iesniegt
skolu virsvaldei 2

). Virsvalde tiešām jautājumu par mēģi-

nājumu skolu apsprieda 1868. g. 15. maija sēdē3). Šulrāts

Klots lika priekšā iesniegt lūgumu landtāgam. Tam preto-

jās visi muižnieku pārstāvji (landrāti Striks, Tranzē, Kam-

') Skat. Latv. skolu vēstures II grāmatā.
2) Sinodes 1867. g. protokola 24. punkts.
3 ) Skolu virsvaldes 1868. g. 15. maija protokola 15. punkts.
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penhauzens un Menzenkampfs), jo, ievērojot pašreizēja
muižnieku kases stāvokli, neesot cerība, ka sinodes priekš-
likumu landtāgs pieņems. Tā virsvalde sinodes priekšlikumu

pagaidām noraidīja, bet jau 1870. g. šis priekšlikums

iesniegts muižnieku konventam 1 ) un tanī pašā gadā arī

pieņemts 2
).

Salīdzinot ar Cimzes semināru, Tērbatas valdības semi-

nārā darbība un dzīve, redzams, noritēja stipri mierīgākā

un noteiktākā gaitā. Ar to gan nedomājam apgalvot, ka

te darbs bija produktīvāks un vērtīgāks, dažkārt tas bija

pat otrādi: valdības seminārā vairāk valdīja birokrātisma

un sausa formālisma gars, un pats seminārs ar paidagogiem

stāvēja vairāk nost no latviešu un igauņu dzīves tā laika

veidošanās.

1861. gada 11. janvārī ķeizars apstiprināja Tērbatas

semināram jaunus statūtus3 ). Viņi gan visai maz atšķīrās

no 1843. gada statūtiem, par kuriem jau runājām. Palika

spēkā gandrīz visi agrākās iekārtas pamata noteikumi: uz-

ņem 10 audzēkņus (§ 3). Mācības ilgst divus gadus.

Pēc pabeigta kursa jārstrādā 6 gadi tautskolotāja darbs.

lestājoties jāiztur pārbaudījums apriņķa skolas divgadīga
kursa apmērā. Uzņemšanu galīgi izšķir Tērbatas skolu

direktors, semināra inspektors pēc pārbaudījuma stāda

uzņemšanai teicamos kandidātus priekšā direktoram (§ 7).
Par semināristu pārkāpumiem § 19 nosaka šādus sodus;

inspektora palīga rājiens, inspektora rājiens, ierakstīšana

sodu grāmatā, uz inspektora rīkojumu karcers 24 stundas,

uz Tērbatas skolu direktora rīkojumu karcers uz ilgāku

laiku (на болъе продолжительное время), izslēgšana no se-

mināra, par ko jāizlūdz Tērbatas mācības apgabala kuratora

piekrišana. Semināristiem uzturu dod pie sava ģimenes

1) Skolu virsvaldes protokols 27. okt. 1870. g. p. l.

2) Turpat 30. nov. 1870. p. 1.

3) Положеше о семинарш для приготовления начальныхъ учи-

телей въ ДерпгЬ (П. Аннинъ г. IV. СПБ. 1880). у
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galda semināra inspektors (за семейнымъ столомъ инспек-

тора), par ko inspektors saņem štatos noteikto atlīdzību

(§ 22) 1
). Viss semināra budžets pēc 1861. g. noteikumiem

bija 3208 sudraba rubļi (līdz tam 2600 rub. 38 кар): in-

spektora alga pie brīva dzīvokļa 650 rbļ., viņa palīga —

400, un 100 rbļ. dzīvokļa naudai, mūzikas skolotājam 400

rbļ., stundu skolotājam 98 rbļ., bibliotēkai 100 rbļ., кап-

cēlējai 15 rbļ., seminārista uzturam 930 rbļ., mājas re-

montiem, veļai, apkurināšanai, apgaismošanai v. t. t.

515 rbļ., — kopā 3208 rbļ. Cimzes alga tanī pašā laikā

bija tikai 500 rubļu pie brīva dzīvokļa un viss semināra

budžets apmēram 2500 rubļu
2
).

Tā ka 1861. gada Tērbatas semināra statūti, paturot

1843. g. pamata noteikumus, bija stipri neapmierinoši, tad

semināra inspektors Bergs uzcītīgi rūpējies par viņam uzti-

cētās iestādes nepieciešamu pārorganizēšanu. Kā galvenie
trūkumi atzīti sekošie: divgadīgais mācību kurss. Nepie-
ciešami ievest trīsgadīgu un pavairot skolotāju personālu.

Skolotājiem pārāk maza atlīdzība, knaps arī vispāri semi-

nāra budžets. Nepieciešama paraugu skola ar īpaši labu

skolotāju, lai semināristi varētu pamatīgi vingrināties prak-
tiskā darbā. Semināristi ar mācībām top pārpūlēti, kas

novēršams ar trīsgadīga kursa ievešanu >.

Ar 1865. g. 27. marta statūtu pārlabojumu inspektors

Bergs gan panāca dažus uzlabojumus un kā pašu galveno—

semināra kursa laiks tapa noteikts uz trīs gadiem ; mācības,

kas līdz šim bija jāpasniedz vienā klasē, tapa sadalītas tri-

jās klasēs. Tā ka budžetu tomēr pagaidām nepalielināja,
tad Tērbatas skolu direktors piekrita agrākā budžeta pār-

grozīšanai tādā veidā, lai varētu pieņemt vēl vienu mācības

spēku. Otram skolotājam resp, inspektora palīgam ierādīja

brīvu dzīvokli un tā palika brīvi 100 rubļi, stundu skolotāja
98 rubļus un 100 rubļu bibliotēkai pārveda skolotāja algo-

') 1861. g. štati noteica 93 rubļus par katra seminārista uzturu gadā.
2) Cimzes semināra budžets nav bijis cieši noteikts.

3) Skat arī „Das erste Dorpatsche Lehrerseminar von Herman

Lange. Dorpat 1890.
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šanai un, pieliekot vēl 2 rubļus no saimniecības summām,

sataisīja trešam skolotājam 300 rubļus lielu algu. Arī

skolotāju personālā notika pārgrozības. Ar Tērbatas māc.

apg. kuratora Keizerlinga piekrišanu aicināti no Vācijas
divi paidagogi — Adolfs Maass un Fridrichs Lange, bet

krievu valodu pasniedzis Tērbatas ģimnāzijas skolotājs Šmidts.

No semināra audzēkņiem sākuši turpmāk ņemt (§ 5.

1865. g. noteikumu) 24 rubļi gadā skolas naudas, kas bija

jāmaksā visiem semināristiem. Pēc 1865. g. semināristus

dalīja divās grupās: kroņa stipendiātos, kas dzīvoja semi-

nāra internātā un eksinternātistos, kas dzīvoja ārpus semi-

nāra un nāca uz mācības stundām. Ar šo jaunievedumu,

t. i., ka visi semināristi maksāja 24 rubļi gadā skolas naudu,

pavairojās semināra līdzēkļi. Kroņa stipendiātu skaits palika

agrākais — 10, bet citus varēja pieņemt skatoties pēc telpu

ērtībām. 1867. gadā atkal notika semināra vadībā un per-

sonāla sastāvā maiņas. Inspektors Bergs aizgāja pensijā,

un viņa vietā nāca no Vācijas 1865. g. ataicinātais Maass,

kam par palīgu piedeva otru vācieti — Langi. Kronvaldu

Atis šinī gadā nāca par Tērbatas semināra paraugu skolas

vadītāju, bet 1869. g. viņu iecēla par semināra otro skolo-

tāju. 1869. gadā semināra budžetu palielināja un turpmāk
noteica uz 4435 rbļ. 20 кар. Semināram noteica īpašu

krievu valodas skolotāju ar paaugstinātu algu — 550 rubļu

un 100 dzīvokļu naudas. Noteica, ka seminārā jāuzņem 4

audzēkņi krievi pēc dzimuma1). Vispāri pēc 1865. gada

semināristu skaits pieaudzis, un semināra darbība ievērojami

paplašinājusies. Saprotams, ka skolotāju seminārs, ko vadīja

divi vācieši — Maass un Lange — varēja darboties tikai

vāciskā garā. Abi minētie paidagogi neprata pat krievu

valodu, nerunājot jau nemaz par latviešu un igauņu valodu,

vai šo tautu dzīves pazīšanu. Neraugoties uz to, šis semi-

nārs, kā redzēsim turpmāk, paidagogiskā ziņā bijis labi

nostādīts, un audzinātāji darbojušies neitrāli tautības jautā-

>) Krievu pieņemšana gan nenotikuši pilnā skaitā, jo trūcis

kandidātu.
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jumos. Turpmāk, sakarā ar šī semināra darbības pēdējo

posmu (līdz pārkrievošanas laikmetam), sniegsim pārskatu

un raksturojumu pēc 1870. gada.

Paskatīsimies tagad ka 60 gados darbojās Vidzemes

skolotāju konferences, sākot ar 1861. un līdz 1870. gadam.
Vidzemes tautskolotāju konference (Livl. Volksschul-

lehrer Conferenz), pēc skaita jau 13., notika Turaidā 28. jū-

nijā 1861. g. šulrāta Klota vadībā. Piedalījās tikai 13 sko-

lotāji, starp tiem tikai divi atklātībā pazīstamāki paidagogi
— Vec-Piebalgas Pilsātnieks un Ērgļu Tērauds. Protokols

tad arī iesākts ar piezīmi, ka konference atklāta tikai 'Ml,

jo gaidījuši, vai neieradīsies vairāk kolēģu.

Skolotājs Sterns (no Virķes muižas) runājis par to, kā

sagādāt draudzes skolām lasāmo grāmatu, izteikdams do-

mas, ka pie šīs svarīgās un vajadzīgās grāmatas sarakstī-

šanas jāķeras vairākiem skolotājiem, lai šādu grāmatu iz-

laistu kā „Volksbuch im wahren Sinne des Wortes". Otrs

priekšlasījums no tā paša Sterna „Par audzināšanu ģimenē".

Referents aprādījis, ka mūsu tautas audzināšana patiesībā
notiek gandrīz tikai mājās, jo arī tie Dērni, kas tautskolas

apmeklē, pēdējās pavada samērā mazu laika daļu, kas, sa-

līdzinot ar mājā nodzīvoto, līdzinājās 1 : 12. No tam varot

noskārst, kāda liela nozīme mājas audzināšanai. Tā ka ģi-

mene ir atsevišķu indivīdu kopojums un viņā arī katram

parasti ierādīts savs darbs, tad mājas audzināšanai ari bēr-

niem jādod vieta līdzdarboties ģimenes kopdarbā, ierādot

viņam piemērotu darbu. Tā radīsies pašapziņa un brīvības

gribas pareiza pielietošana. Skolai jārūpējas, ka bērni dabūtu

zināšanas, bet tā, lai šis zināšanas kļūtu par bērna saprātīgu

īpašumu, ko viņš var dzīvē lietot. — A. Tērauds runājis

par tematu : Uzskatāmība un uzmanība mācības stundās, —

izceldams divus praktiskus jautājumus, — kāduSrlīdzēkļus
lietot uzskatāmības un kādus uzmanības stiprināšanai skolās.

Pirmo jautājumu aplūkojot Tērauds aprāda jau tanī laikā

paidagogiem zināmo likumu, ka bērni nav jānopūlē ar vien-
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kāršu zināšanu „iekalsanu", bet mācībās jāpielieto paņē-

mieni, kas zināšanu iegaumēšanu un paturēšanu veicina arī

bez «iemācīšanās," — tas ir, jāpielieto visi iespējamie uz-

skatāmības līdzekļi, kādus katrā priekšmetā un katrā laikā

vien iespējams. Pie uzmanības veicināšanas Tērauds atzīst

skolotāju vārdu un skatu (das Wort und der Blick), t. ir

skolotājam vajaga mācēt runāt un izskaidrot, kā ari redzēt

un saprast, kas klasē notiek.

Vairāk darbu nav bijis, un konference šoreiz ilgusi

tikai vienu dienu. Protokols, ko rakstījis A. Tērauds, no-

beidzas ar šādu teikumu: „Darauf begaben sich die Mit-

glieder, von den väterlichen Wünschen unseres theuren

H. E. Präses begleitet, freudig und doch betrübt um den

schwachen Conferenzbesuch, theils nach ihrer Heimath,

theils nach Riga zum Sängerfeste". Jāpiezīmē, ka šis kon-

ferences protokols, kas agrāk nenotika, 1862. g. sākumā

sūtīts kā cirkulārs apkārt pa Vidzemes skolām, bet, redzams,

ka gan tikai dažās (Cēsu apr.) draudzes skolās viņš no-

nācis. Ari daži turpmāko konferenču protokoli tāpat sūtīti

apkārt.

1862. g. konference notikusi Turaidā 27. jūnijā Klota

vadībā ar 18 dalībniekiem. Protokols, ko atkal rakstījis

A. Tērauds, sākas ar konstatējumu, — ka kauču gan šogad

Cimzes semināra kursu beiguši 29 jauni skolotāji, un pamu-

dinājums nākt uz konferencēm vispāri noticis, — par no-

žēlošanu atkal mazs dalībnieku skaits. Pēc atklāšanas

nākusi klāt vēl bēdīgāka parādība: nebijis neviena referāta

un nolemts pārspriest jautājumus, kas stāvējuši sakarā ar

pagājušā gada protokolu, šulrāta Klota ziņojumiem un dažu

dalībnieku ierosinājumiem. Pārspriesti starp citu jautājumi:

kas mācāms skolās no latviešu gramatikas, kā skolotājiem

meklēt vietu, patiesa un izdomāta skolotāju lepnība v. t. t.

Šulrāts iekustinājis jautājumu par skolotāju atraitņu kases

dibināšanu. Skolotājs Šmits pastāstījis, ka par šo jautājumu

jau apspriedušies kādi seši skolotāji pie Dikļu mācītāja

Neikena un viņam uzdots šai konferencē ziņot par šo ap-

spriedi. Šulrāts nolasījis Rīgas apriņķa skolotāju atraitņu
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kases statūtus un licis priekšā, ja kases dibināšanu grib

veicināt, izvēlēt no katra (latviešu daļas) apriņķa vienu sko-

lotāju, kas uzņemtos uzaicināt savus kolēģus izteikties par

šādas kases vajadzību, lai tad varētu redzēt, vai vispāri ir

vēlēšanās kasi dibināt. Par pašu dibināšanu tad varētu

spriest nākošā gada konference. Vai pilnvarotie pa apriņ-

ķiem tiešām ievēlēti — nav protokolā minēts.

Beidzot šulrāts nolasījis pagājušā gada skolu pārskatu.

A. Tērauds nobeidz protokolu ar vārdiem: „Lass dir an

meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den

Schwachen mächtig. 2 Cor. 12,9".

1863. g. konference turpat Turaidā 26. un 27. jūnijā,
bet šoreiz dalībnieku skaits neparasti kupls — 68 skolotāji,

starp tiem redzami ari daži jau no agrākām konferencēm

pazīstami vārdi (Cirltis, Kaktiņš, Šmits, Švechs, Tērauds,

Pilsātnieks), gan arī pavisam jauni, pirmo reizi redzēti

(A. Dauguls, M. Dambe, E. Inzelberg, Dambergs, Krog-

zems v. t. t.). Cimze gan joprojām konferencēs nav redzams,

bet Valkas seminārs tomēr reprezentēts skolotāja Zīles

personā. Protokolu arī šoreiz raksta A. Tērauds, kas ar

pirmām rindām jūsmīgi sveicina lielo sapulci. Pēc parastās

lūgšanas, darbība uzsākta ar skolotāju atraitņu kases dibi-

nāšanas jautājuma apspriešanu, pie kam šulrāts Klots šoreiz

izteicis pārliecību, ka vienu kasi par visiem četriem apriņ-

ķiem dibināt būšot pārāk smags un liels aparāts, tāpēc

ieteicams dibināt apriņķu kases. Švechs ziņojis, ka Val-

mieras apriņķī jau viena tāda kase nodibināta, bet viņai
esot arī pretinieki. Švechs tad arī plašāki referējis par

šādas kases vajadzību un iespējamībām un ieteicis dibināt

vispārēju atraitņu un bāriņu kasi, ko arī visa konference

gandrīz vienprātīgi pieņēmusi. Pēc kases dibināšanas jau-
tājuma plašās apspriedes, A. Tērauds nolasījis savu darbu:

Kas draudzes skolās mācāms no vēstures? Referents, rādās,

nevajadzīgi cenšas pierādīt vēstures mācības lielo nozīmi

v. t. t. Limbažu skolotājs Šmits devis praktisku stundu

dziedāšanā ar cipariem un notīm. Šulrāts plaši ziņojis

par saviem novērojumiem Vācijas skolu dzīvē, kuras viņš
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dalījies arī kādā mācītāju un skolotāju konferencē Virtem-

bergā. Nopriecājies par dzīvo līdzdalību un sparību kāda

nomanāma turienes konferencēs. Otrā konferences dienā

Rūjienas skolot. Švechs devis mēģinājuma stundu dabas

mācību pasniegšanā draudzes skolā, īpaši par telegrāfa dar-

bošanos. Bankins (Aizkraukles) iepazīstinājis konferenci

ar līdzpaņemto rēķināšanas grāmatas manuskriptu. — Vis-

pāri šī konference, kā tas no protokola nomanāms, bijusi
krietni dzīvāka.

Mums par šo konferenci jau ir iespējams sniegt arī

dažas ziņas ārpus oficiālā protokola. Līdz šim par konfe-

rencēm laikrakstos vai nu nemaz nerakstīja, vai rakstīja

tikai dažus nenozīmīgus vārdus. Par 1863. g. konferenci

pirmo reizi laikrakstos atradām plašākus referātus. „Mäjas

Viesī" rakstījis kāds „Zbrg," bet «Latviešu Avīzēs" un

«Ceļa Biedri" — Rūjienas A. Švechs.

«Mājas Viesa" rakstītājs — Zbrg. — ir diezgan dzīvi

attēlojis sapulces gaitu un priekšlasījumu nodaļu. Vispirms

Zbrgs piemin bīskapu Dr. Valteri un Dr. Ulmani kā vīrus,

kas daudz darījuši mūsu skolu labā. Pēc garāka, puslīdz

garīga satura ievada, autors iesāk referātu tā: „26. jūnijā

pulksten desmitos atbrauca mūsu mīļais priekšnieks, cienīgs

Klot mācītājs, un tā tad nu visi skolmeistari, kas bija sanā-

kuši, kādi 70 vīri, tūdaļ sapulcējās Turaidas Šveicera mājas

lielā istabā (zālē). Kad nu kādas peršas bijām nodziedā-

juši, tad cien. Klot mācītājs ar kādiem bībeles vārdiem

sirsnīgu lūgšanu turēja, piesaukdams to Kungu, lai viņš ar

savu žēlastību pats pie mums gribētu nākt, mūsu starpā

mājot un pie mūsu darba arī savu svētību pielikt v. t. t."

Pēc lūgšanas tūdaļ sākusies «sarunāšanās." Ticis arī

nolasīts pagājušā gada protokols. Notikusi

sarunāšanās līdz pulksten vienam. Tad gājuši «paderēt"

uz Turaidas veco pilstorni, kur apakš ozolu un liepu

kupliem zariem dziedājuši dažādas dziesmas. No pulksten

372 līdz 672 atkal «sarunāšanās" turētas. Te autors sīkāki

apraksta, ka „pašā galda galā sēž mūsu cien. skolu priekšnieks,
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apkārt viņam un tam lielam galdam, lielā riņķī uz krēsliem

sēž skolmeistari." — «Pie sarunāšanās katrs var savu pa-

domu izteikt, bet tas ir vērā jāliek, ka tādam, kas grib ko

runāt, ir jārunā prātīgi un svarīgi vārdi, kas ko ģeld. . ."

26. jūnijā sapulce nenobeigusies, jo «sarunāšanos"

bijis daudz. Kad pirmās dienas darbi pabeigti, tad Klots

ar vakara lūgšanu skolmeistarus atlaidis. Vakarā skol-

meistari sapulcējušies turpat uz «placi" un līdz pat lielai

krēslai četrbalsīgi dziedājuši daudz «skaistas" dziesmas. Lai

runā autors: «Cik brīnumu jauki atskanēja pa lepniem Tu-

raidas klints kalniem tāda dziedāšana un it īpaši, kad vēl

dziedāja tās jaukās un mīlīgās dziesmiņas: „Was ist des

Deutschen Vaterland," un „Unter allen Wipfeln ist Ruh!"

No tālienes klausoties, bija tik jauki, ka to nekādos vārdos

nevar izsacīt, nedz aprakstīt". Tā tad latviešu skolotāji

dziedāja „Was ist des Deutschen Vaterland," bet netiek

minēts, ka viņi būtu arī kādu latviešu dziesmiņu „brinum

jauki" nodziedājuši.
Kādi bijuši pirmās sapulces dienas sarunāšanās temati,

par to autors nepastāsta daudz, bet par otrās dienas darbību

referāts ir diezgan plašs. Pēc rīta lūgšanas runājuši par

«skolmeistaru atraitņu palīdzības lādi. Tērauds lasījis „Was

soll und was kann von der Geschichte in unseren Paro-

chialschulen unterrichtet werden?" Limbažu skolmeistars

Šmids lasījis par „dziedāšanas nošu skunsti" un A. Švechs

par „telegrafu." Kad
e
visas sarunāšanās izbeigtas, tad beigu

lūgšana un atkal četrbalsīga dziedāšana. «Kad dziedā-

šana bija beigta, tad draugi draugam vēl pēdīgo «ar

Dievu" sacīdami, katrs šķīrās uz savām mājām. Mēs vē-

lējām, lai žēlīgs Dievs dod, ka katrs no šās sanākšanas

būtu kādu svētību sev mantojis."
Kā no citējumiem redzams, Zbrga referējums sarakstīts

pazemīgā un padevīgā garā. Tādu iespaidu nešaubāmi

mantos katrs arī tad, ja izlasīs visu plašo referātu 1
). No

dažiem citiem Zbrga rakstiem, «Mājas Viesi" 1863. un

>) Skat. „Majas Viesis" 1863. g. № 27. un 29.



1864. g. gājumos, nojaušams, ka viņš tomēr bijis vismaz

vairāk latvietis, ka Tērauds un Švechs. No turpmāk „Mäjas
Viesī," izcēlušās polemikas ar Tēraudu nojaušams, ka

Zbrgam ir bijuši arī savi domu biedri. Vai tiešām būtu tā, ka

Zbrgs ar «nodomu" aprakstījis «jauko" vācu dziesmu dzie-

dāšanu, lai rādītu, ko dzied latviešu skolmeistari? Tas

tomēr grūti izsķiŗams. Tikai viena lieta skaidra, — Tērauds

pavisam nemierā ar Zbrga referātu. Tērauds, vispirms,

ar redzamu nolūku aizstāv skolotāju sapulces
1
), «kas jau

kādus 16 gadus klusumā ziedējušas." «It sevišķi par to

saiešanu (sapulcēm А. V.) nevar Vidzemes skolmeistari

Dievam un saviem priekšniekiem pateikt, savos amata darbos

izrādīdami, kādu labu tā viņiem nes." Zbrgs savā referātā

jau arī slavēja sapulces, bet var nojaust, ka Tērauds baidās,
ka Zbrga referāts var kaitēt sapulču «labai kustībai."

Tērauds tālāk raksta: «Cik man zināms, tad Latviešu avīžu

lasītājiem par mūsu saiešanām līdz šim vēl

nekas nebija rakstīts." Kādēļ? Tērauds atbild:

«Saiešanu augļi stāv visvairāk darbos.
.

." Tāļāk Tērauds

pārmet Zbrg— am viņa referāta kļūdas un nepareizības un

nobeidz ar apliecinājumu, ka viņš gribējis aizstāvēt konfe-

rences godu (!). Vai tiešām Zbrģs kaut kā apvainojis šās

konferences godu? Tēraudam bija tas labāki saprotams un

sajūtams kā mums, bet mēs spriežam, ka Zbrga referāts

tiešām nostāda 1863. g. konferenci īstā gaismā. Šī konfe-

rence nevarēja sacensties ar 1848. gadā Cimzes sarīkoto

konferenci, un Cimze pat nav viņā piedalījies. Polemika

par konferenci starp Tēraudu un Zbrgu top turpināta

vēl «Mājas Viesa" 1864. g. 18. un 28. numuros.

Bet ko A. Švechs raksta «Ceļa Biedri" par 1863. g.

skolotāju sapulci? 2 ) Virsraksts: «Ceļinieki uz Turaidu brauk-

dami." Vispirms divi puiši — Juris un Pēteris, redzēdami,

ka kādi «ne zemnieki, ne augstmaņi" brauc pa ceļu,

brīnās, kas gan tie braucēji tādi esot. Viņiem izpalīdz

1) Zbrga referāts varēja sapulcēm kaitēt ka tautas, tā kungu priekšā.

2) .Latviešu Avīžu" pielikumā 1863. g. .Ceļa Biedrs" № 16.
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kāds skolmestara kalps dodams paskaidrojumu, ka brau-

cēji ir skolmestari ceļā uz Turaidu, kur sapulcējoties par

saviem amata darbiem sarunāties. Tāļāk A. Švechs raksta

plaši jo plaši par to, kā braukuši garām Straupei, kur un

kā gulējuši par nakti, ka skolmeistaram vajaga kā apinim

stiepties uz augšu v. t. t. Viss «apcerējums" sastāv no

spriedelējuma par skolmeistara augsto amatu, par dievabi-

jāšanu, bet par pašu skolotāju sapulci un viņas gaitu —

neviena vārdiņa. Švechs pat veikli izvairās minēt,

kad īsti sapulce notika. Tā no visa garā «referāta" par

1863. g. sapulci nedabūjam nekādu sajēgu un ja nebūtu

Zbrgs ar savu referātu, tad arī par 1863. g. sapulci būtu

jāsaka a. Tērauda vārdiem — «viņa klusībā noziedēja kā

puķe." Bet salīdzinot abus 1863. g. konferences aprakstus

un īpaši Tērauda polemiku, var noprast, ka viss Tērauda

un Švecha nemiers ar Zbrga referātu meklējams Z. vaļ-

sirdībā, ar kādu tas pastāstījis par skaisto dziedāšanu.

1864. g. konference, kā jau pieminējām runādami par

Cimzes semināra 25 g. jubileju, noturēta Valkā 16. jūnijā,

jo 17. svinēja jubileju. Dalībnieku bijis pāri par 80, kas

šoreiz izskaidrojams ar daudzu vēlēšanos sveicināt jubilāru.
Konferences tiešā darbība šoreiz bijusi visai šaura. Plašākas

debates atkal notikušas par skolotāju atraitņu un bāriņu
kases dibināšanu. J. Neikens uz šulrāta lūgumu izstrādājis

statūtus, kas tad ari sīkāki apspriesti. Beidzot tomēr vie-

nojušas, ka statūtu projekts jālaiž cirkulāra kārtībā apkārt

pa Vidzemes latviešu skolām, un tad nākošā gada konfe-

rencē jātaisa galīgs lēmums. Skolotājs Dange (no Kurzemes)

atnesis līdzi pēc Dīstervega parauga sastādītu Dzimtenes

mācības grāmatu, lai konference par to izteiktu savu sprie-
dumu. Tomēr, cik no protokola noprotams, tas nav noticis,

jo, gatavojoties uz jubileju, vajadzējis noturēt dziedāšanas

mēģinājumus. Pēcpusdienas cēlienu konferences darbi pa-

visam izjukuši, jo ieradušies tikai daži skolotāji. Svētku

sajūsma jau visus pārņēmusi. Protokolu šoreiz rakstījis

A. Dauguls, jauns skolotājs.
1865. g. konference notikaatkal Turaida3o. jūnijā un 1. ju-



lijā ar 27 dalībniekiem un šo skaitli protokola rakstītājs
A. Tērauds atzīmē „mittelmässigen Besuches", par ko varot

priecāties. Dalībnieki parastie, visvairāk vecākie skolotāji,

jauno maz. Šulrāts Klots paziņojis, ka nav izpildīts pagā-

jušās konferences lēmums par skolotāju bāriņu un atraitņu
kases statūtu projekta izsūtīšanu (cirkulāra kārtībā) pa skolām,

lāpāt nav apkārt sūtīts arī 1864. g. konferences protokols.
Klots liek priekšā tūdaļ ievēlēt komisiju, kas statūtu projektu

apspriestu. Komisijā ievēl: Kaktiņu (Burtnieku dr. skolotāju),
Ūdru (Lugāžu dr. sk.), Tēraudu (Ērgļu dr. sk.) un Viļumsonu

(Ķīpsalas sk.). Kaktiņš (protokolā rakstīts Kakkting) 1. jūlijā

ziņojis par komisijas darbību un statūti konferencē pieņemti.
Tā arī protokolā ierakstīts: „der 1. Juli 1865. als Stiftungstag
der allgemeinen Wittwen- und Waisen Casse für die Land-

schullehrer der vier lettischen Kreise Livlands." Pēdējais

pieteikšanās termiņš dibinātājiem nolikts ļ. janvārī. 1866. g.

komisijas locekļiem, katram savā apriņķī, jāziņo skolām

par kases dibināšanu v. t. t, lai 1866. g. kase varētu uz-

sākt darbību. Kā pamata kapitāls kasei likti 150 rubļi, kas

ienākuši no Valkas semināristu koncerta 16. jūnijā 1865. g.

Švechs referējis par skolēnu uzņemšanu draudzes skolās,

aprādīdams divējādus skolu uzdevumus; kā vienkāršai taut-

skolai arī draudzes skolai jāsagatavo dzīvei un to vislabāk!

varētu veikt latviešu valodā, bet kā pārejas skolai uz vi-

dējām mācības iestādēm ar vācu mācības valodu, draudzes

skolai jāmāca vācu valodā. Tā draudzes skolēni itin kā

dabiski sadaloties divās grupās : latviešu un vācu nodaļās,
vai pat gandrīz divās skolās, viena otrai līdzās. Skolotājam

grūts darbs ar šīm divām grupām strādāt. Švechs domā,

ka vajadzētu ievest 4 gadīgu kursu, lai tad katrs apdāvināts

bērns varētu iemācīties vācu valodu, sakarā ar to draudzes

skolās būtu uzņemami jau pagasta skolās apmācīti bērni.

Debatēs konstatēts, ka Vidzemē darbojoties dažādas draudzes

skolas: 1) kur skolas laiks visiem skolniekiem vienāds (tikai

ziemas mēneši), 2) kur skolas laiks vienai skolēnu daļai

īsāks (ziemas skolēni), otrai garāks (gada skolēni), 3) kur

skolēni draudzes skolā tiek uzņemti pēc pagasta skolas

389
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kursa 4) kur draudzes skolā uzņem bez iepriek-

šējas sagatavošanas, 5) kur divi skolotāji strādā, 6) kur

tikai viens skolotājs strādā. Švechs izteicis domas, ka

draudzes skolas ar nevienādumācības laiku un divām grupām
varētu skolēnus uzņemt arī pusgados. — Vispāri šis refe-

rāts un debates norāda uz tām grūtībām, kas radušās ar

vācināšanas ievešanu draudzes skolās. Ja vācu valodu ie-

kārto tikai kā mācības priekšmetu, tad jau grūtību nebūtu,

bet ja šinī valodā mācīja visus priekšmetus un arī sarunājās,
kā to noteica skolu virsvaldes cirkulārs, tad tiešām tanīs

skolās, kurās pie visiem skolēniem vācināšanu negribēja

izdarīt, grūtības radās kā skolēniem, tā īpaši skolotājiem.

Lūk, šīs grūtības arī pārrunātas 1865. g. konferencē, bet no

protokola nav redzams, kāds tad īsti bijis konferences lē-

mums. Laikam vienīgi izteikta vēlēšanās rīkoties pēc vie-

tējiem apstākļiem.

30. jūnija pēcpu dienas cēlienā Švechs devis praktisku

stundu (Probelection) fizikas pasniegšanā (par suta mašīnām).
A. Tērauds ziņojis, а 1864. g. 21. septembrī 10 skolotāji

Cesvainē noturējuši Cēsu apriņķa konferenci (zehn Schul-

meister aus dem Wendenschen Kreise in Sesswegen eine

Sprengelkonferenz abgehaltenhaben). Tērauds tur rakstījis arī

protokolu, ko tagadējā konferencē nolasījis. Šo mazo kon-

ferenču mērķis: 1) Dot iespēju katram skolotājam izteikties

par tiem jautājumiem, kas likti dienas kārtībā (vai domāts lielo

konferenču dienas kārtībā?); 2) Apmainīties savstarpēji ar

praktiskiem piedzīvojumiem; 3) Tādā ceļā krāt materiālus

kopējām Vidzemes konferencēm; 4) Vispāri modināt interesi

uz skolotāju konferencēm. Cesvaines konference sākusies

ar parastu lūgšanu, tad vietējais (Cesvaines dr. skolotājs

A. Dauguls) apsveicis kolēģus, un A. Tērauds turējis ievada

runu, par pamatu likdams vārdus: „Aus der Kräfte schön-

vereintem Streben sich erhebt das wahre Lehrerleben."

Viņš arī aizrādījis, ka šādās sapulcēs nedrīkstot runāt par

politiskām lietām. Šai konferencē runāts par vācu valodas

lietošanu mācību pasniegšanā, četrbalsīgu dziedāšanu, rēķi-
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našanas mācību, domrakstiem un lasīšanas vakaru (Leseaben-

den) iekārtošanu.

Pēc šī paziņojuma pats referents — A. Tērauds jautājis
šulrātam, vai šādas vietējās konferences būtu atjauts noturēt

ari turpmāk vienu, vai divas reizes gadā. Klots aizrādījis,
ka ar šādām konferencēm varot celt aizdomas par skolotāju
nevēlamu rīcību, jo kratīšanas, kas pagājušā rudeni notikušas

pie skolotājiem 1
), vēl neesot aizmirstas („da doch die Haus-

untersuchungen vom vorigen Herbst noch nicht ganz vergessen

sein"). Šulrāts tad esot iepriecinājis sapulcējušos ar

paziņojumu, ka neviens no tagadējiem laukskolotājiem

nav atrasts par vainīgu pret viņiem celtās apsūdzībās.

Pie Cesvainē 1864. g. noturētās konferences, kas gan,

rādās, būs bijusi pirmā lokālā skolotāju sapulce (konference)

Vidzemē, mums jāpiezīmē, ka viņa nav tomēr uzlūkojama

kā Cēsu apriņķa skolotāju sapulce, bet gan vienīgi kā šī

apriņķa draudzes skolotāju konference, jo arī Turaidas

konferences patiesībā bija gandrīz vienīgi draudzes skolotāju

sapulces. Arī šo konferenču protokoli, kas cirkulāru kārtībā

sūtīti apkārt, apceļojuši tikai draudzes skolotājus;

piemēram apakš 1865. g. konferences protokola ir tikai

šādu draudzes skolotāju atzīmes, ka protokols saņemts un

pēc izlasīšanas sūtīts tālāk: Vec-Piebalgas — Rātmindera,

Skujienas — Krebsa, Araižu — Lutea, Cēsu — Liberta,

Raunas — Gaiķa, Dzērbenes — Baloža, Drustu — Perlbacha,

Jaunpiebalgas — Ulpa, Liezeres — Inzelberga, Cesvaines

— Dauguļa, Lubānas — Karlsona, Ļaudonas — Peitana,

Lazdonas — Pētersona, Bērzaunas — Lutea, Kalsnavas —

Hūna, Vietalvas — Krēnberga, Vestienas — Thau'a, Liep-
kalnes — Dēringa, Ogres — Rubiena, Ērgļu — Tērauda.

Tā tad pagasta skolotājiem protokols nemaz nav dots pat

lasīt. Tas skaidri redzams no tam, ka daži draudzes

skolotāji protokolu sūtījuši tāļāk — uz kaimiņu draudzes

skolu — tanī pat dienā, kad to saņēmuši.
Cesu apriņķa konferences, kuras piedalījās ari pagasta

I) Mēs par viņām jau runājām.
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skolu skolotāji, sākās tikai 1872. gadā. Viena lieta gan

zīmīga, ka 1864. g. Cesvaines konference notikusi pašu

skolotāju vadībā, un mācītājs te nav figurējis kā sapulces

vadītājs. Tas skaidri redzams no Turaidas konferencē

nolasītā protokola.

1866. g. Turaidas konference noturēta rudenī, 14. sep-

tembrī, kas noticis tāpēc, ka vasaras brīvlaikā šulrāts ceļojis

pa ārzemēm. No ārzemēm atgriezies Klots caur „Rigasche

Zeitung" septembra pirmās dienās paziņojis, ka konference

tomēr notiks 14. septembri. Izziņojums, redzau s, nācis par

vēlu, varbūtarinevisai daudzskolotāju lasīja „RigascheZeitung",
— konferencē ieradušies 8 dalībnieki. Darbus iesākuši

7г 12 dienā un pirmais cēliens pagājis noklausoties šulrāta

referātu par pieredzējumiem ārzemju (Prūsijas) skolās. No

visa pastāstītā varējuši taisīt slēdzienu, ka Prūsijas skolas

tiešām labi nostādītas un varot noderēt par paraugu kā

izglītības, tā ekonomiskā ziņā. Pēcpusdienas cēlienā šulrāts

ziņojis, ka atraitņu un bāreņu kasē iestājušies 17 skolotāji,
— no Cēsu apriņķa 10, no Rīgas — 4, Valkas — 2 un

Valmieras 1. Visi tikai draudzes skolu skolotāji, un tā laika

pagasta skolotāji gan arī nevarēja nomaksāt 10 rubļus lielo

iestāšanās naudu. Kases stāvoklis — 198 rubļu 50 кар., bet

nav minēti tie 150rubļi, kas ienākuši no semināristu koncerta.

Nekādi referāti šinī konferencē nav nolasīti 1

). Protokols nobeigts

ar vārdiem : „Die kleine Gesellschaft begab sich in ihre Heimat

mit dem sehnlichsten Wunsche, im nächsten Jahre eine

zahl- und segensreiche Conferenz zu erleben. — Sei getreu

bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben".

Protokolu rakstījis Tērauds.

1867. g. konference notikusi 4. un 5. jūlijā Turaidā.

Šoreiz dalībnieku skaits 65 un viņu vidū, — pēc ilgiem

gadiem, — arī J. Cimze, pie kam protokolā Tērauds ierakstījis:

„Die Conferenz wurde durch die Gegenwart unser vielgeliebten

Herrn Sem. Direktors Zimse besonders erfreut." J. Cimzes

2) Par šo konferenci Īsu un nenozīmīgu ziņojumuatrodam .Latviešu

Avīzēs" 1866. g. 36 numurā.
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referāts arī likts kā pirmais „Wie hat sich der Lehrer in

lett. Orthographie in und ausserhalb derSchule zu verhalten ?"

Pēc teorētiskā ievada par ortogrāfijas nozīmi v. t. t. Cimze

pieiet pie latviešu ortogrāfijas vēstures, izšķirot šinī ziņā
trīs laikmetus resp, periodus: vācu - latviešu (deutschlettische),
latviešu draugu biedrības un Bīlensteina. Pēc tam Cimze

pamatodams izvedis 10 tēzes, kas no konferences pieņemtas:
1. Katra īstena attīstība iet lēnām, dažreiz mes to

nepavisam nepamanām.
2. Gordija mezglu nevajaga pārcirst, bet caur attīstību

ļaut tam atraisīties.

3. Kas neprot korekti rakstīt, tam nevajaga savus

rakstus likt drukāt.

4. Kas korekti raksta, to nevajaga koriģēt.

5. Leitana kgs, kas ir viens goda vīrs un par svētību

darbojas, lai patur ortogrāfijā brīvas rokas.

6. Tāpat visi grāmatu rakstītāji.

7. Skolotājiem vajaga turēties pie Ulmaņa ortogafijas

pamatiem, kā viņi lietoti mūsu dziesmu grāmatā. Jauninājumi

jāpieņem ar lielu apdomību un tikai tad, kad tie pilnīgi

nopamatoti. Vienādības vēl nav nekur.

8. Skolotājiem pieturas zīmju (Interpunktion) lietošana

jārīkojas pēc vācu parauga.

9. Leitana kungam vajaga paziņot, ka lai viņš skolotāju

iesūtījumus nodrukā tā, kā raksta skolotāji (t. i. dziesmu

grāmatas ortogrāfijā), ja viņš grib izdarīt korektūras, tad

nevajaga rakstus viņam sūtīt. Turpretim Leitanam neviens

nevar liegt iesūtītos rakstus nemaz nenodrukāt1 ).

Vispāri šinī laikā jau sāka paši latvieši labot savu rak-

stību un īpaši pieturēties pie Bīlensteina ortogrāfijas.

Cimze, kā redzams, aizstāv Ulmaņa resp, tā laika dziesmu

grāmatā lietoto ortogrāfiju. „Mājas Viesa" 1867 g. 30. nu-

murā, par Turaidas konferenci nodrukātā referātā teikts, ka

Cimze ieteicis skolotājiem nebūt ne pakaļpalicējiem, ne

l) Te jāpiezīmē, ka .Mājas Viesa" redaktors A .Leitans bija labojis

arī kādu Cimzes, .dziesmu grāmatas" ortogrāfijā iesūtītu rakstu.
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priekšskrējējiem, bet iet vidus ceļus un turēties pie bībeles

un dziesmu grāmatas ortogrāfijas. „Mäjas Viesa" korespon-

dents ieteic ortogrāfijas jautājumā sasaukt Vidzemes un Kur-

zemes skolotāju konferenci 1 )

„Rigasche Zeitung" 1867. g. 17. numurā parādījās kāds

raksts par latviešu literātūru un skolotājiem. Aizrādīts bija,
ka skolotāji iepludinot tautā daudz nederīgas literātūras.

Šī raksta autors, kā vēlāk izrādījās, bija Kalsnavas mācītājs
A. Dēbners. Konference gan to laikam nezināja, jo diezin,

vai tad viņai būtu patika protestēt pret Dēbnera rakstu

un lūgt Cimzi izgatavot un iesūtīt „Rig. Zeit." pretrakstu.

Cimze to arī uz konferences lūgumu izdarīja, parakstīdams

pretrakstu ar „J. Z." Vēlāk Cimzem ar Dēbneri šis lietas

dēļ iznāca personīga sarakstīšanās2
).

No citiem 1867. g. konferences darbiem protokolā at-

zīmēti sekošie: debates par atraitņu un bāriņu kases dar-

bību, pie kam izvēlēta arī kases valde: priekšnieks A. Tē-

rauds, asesors J. Kaktiņš, sekretārs Pilsātnieks (V. Piebal-

gas). Kases kapitāls jau 566 rb. 30 кар. Šulrātu lūguši

kases statūtiem izgādāt formālu apstiprināšanu. Otrā dienā

Švechs nolasījis referātu: „Kā lai latviešu draudzes skolas

skolotājs audzina pats savus bērnus?" Referents tūdaļ iz-

teicies, ka vārdu latviešu viņš nedomājot burtiski,

bet gan labāk būtu jāsaka „livländische Parochiallehrer" 3).
Draudzes skolotājam gan savi bērni jāaudzina „vor allem

in Gottes Furcht und in ihrer Väter Glauben," tomēr ne-

vajagot to uzlūkot par draudzes skolotāja uzpūtību, ja viņa

bērni sasniedz augstāku stāvokli, kā viņu tēvs. Referents

mudināja draudzes skolotājus pūlēties, lai saviem bērniem

dotu pēc iespējas pilnīgu izglītību. A. Tērauds devis prak-
tisku stundu par daļu rēķiniem. A. Dauguls (Cesvaines)

') No „Mäjas Viesa" referāta vēl varam atzīmēt to, ka ari Šoreiz

dziedājuši vācu dziesmas un .zem lielmātes logiem."
Ari .Latviešu Avīzes" vēsta par šo konferenci, bet neziņo, kādi

jautājumi viņā apspriesti.

2) Skat. ari J. Kalniņa „Jänis Cimze" 40. lpp.
3) Kā zināms, Švechs bija vācināšanas piekritējs.
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iepazīstinājis konferenci ar viņa ģeogrāfijas grāmatas manu-

skriptu. Nolemts šo manuskriptu pārbaudīt īpašā komi-

sijā.
A. Tērauds šoreiz protokolu nobeidz ar: „Ich will dem

Herrn singen, dass er so wohl an mir thut."

1868. g. konference notiek turpat Turaidā 3. jūlijā.
Protokolu šoreiz rakstījis Vec-Piebalgas Pilsātnieks. Pieda-

lās 37 skolotāji.
Kad šulrāts apjautājies par līdzatnestiem darbiem, tad

izrādījies, ka ir tikai viens referāts no A. Tērauda: „Eine

lettische Examenrede, durch die man die Eltern von den

materiellen und geistigen Vortheilen des Schulens zu über-

zeugen sucht". Kā jau agrāk redzējām, 1853. g. konferencē

par tādu pat tematu referēja skolotājs Cirītis, bet konference

viņa referātā ieteiktai metodei nepiekrita un atzina Cirīša

darbu par tādu, kam nevar sekot. — A. Tērauds savā atlai-

šanas runā vecākiem aprādījis, ka skola : dod 1) miesīgus jeb

laicīgus labumus un 2) garīgus jeb dvēseles labumus. Pirmā

skolas labuma motivējuma slēdziens šāds: „Mums tagad
vairs nevajaga bīties no pātagas, bet jāklausa likumam,

bet likumu nevar klausīt bez likuma saprašanas, un skaidra

saprašana nevar nākt bez mācīšanas, bet pie mācības nevar

tikt bez skolām. Tādēļ, „kopat skolas". Otrā labuma kop-
savilkums: skola attīsta garīgos spēkus kā zemes dzīvei, tā

debesu valstībai. Tā ka šulrāts Tēraudam izteicis pateicību

par priekšlasījumu un debates, kā no protokola vērojams,

nav bijušas, tad jāspriež, ka Tērauda priekšlasījums ir mērķi

sasniedzis. Pilsātnieks piezīmē, ka A. Tērauds viņam node-

vis protokolam savu referāta kopsavilkumu, kādu viņš —

Pilsātnieks — arī protokolā ierakstījis.

Pēc tam pārsprieduši skolot. Zalcmaņa iekustināto

jautājumu — cik tālu var sagatavot skolēnus 6 mēnešus

ilgstošā skolas laikā, ja rēķina 3—4 gadīgu draudzes skolas

kursu. Pārrunāts arī jautājums par sīkām skolas bērnu

zādzībām, pie kam ieteikts skolotājiem raudzīties, lai bērni

nenes uz skolu dažādas lietiņas, kas viņ-iem skolas darbā

nav vajadzīgas. Pie patiesi noķertiem zaglišiem jālieto sodi,
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bet skolotājam šinī gadījumā jāaicina uz skolu bērnu ve-

cāki, vai viņu vietnieki. Skolotājs Erdmanis iekustinājis

jautājumu par dažu laikrakstu (vācu) uzbrukumiem ķester-
skolas audzēkņiem — skolotājiem. Vajadzētu sniegt pret-
rakstus. Šulrāts ieteicis to nedarīt, jo ar to neko nepa-

nākšot1). Šulrāts uz skolotāja Knora pieprasījumu paskai-

drojis, ka atraitņu un bāriņu kases statūti vispirms jāpār-
tulko krievu valodā un tad jāiesniedz apstiprināšanai. Tā

tad kase darbojās, kauču gan statūti nebija likumīgi ap-

stiprināti. Kases kapitāls jau pieaudzis uz 748 rbļ. 51 кар.

Protokolists Pilsātnieks savu vārdu parakstījis ne tā kā bī-

beles un dziesmu grāmatas ortogrāfija prasīja, bet —

„J. Pilsatneeks", tā ir pirmā reize, kad šos protokolos ie-

rakstīts vārds ar latvisku galotni.

1869. g. konference notika 2. un 3. jūlijā Turaidā.

Protokola ievadā teikts, ka šoreiz ziņojums par konferenci

laikā nodrukāts „M. Viesī", un tādēļ arī dalībnieku skaits

kupls — 56 skolotāji, starp tiem pirmreiz arī Kronvaldu

Atis. Šoreiz redzam konferencē arī dažus pagasta skolo-

tājus : P. Bērziņš no Trikātes, E. Lapiņš no Lenčiem, Skal-

bergs no Rūjenes Lodes muižas. J. Cimzes nav. Konfe-

renci kā vienmēr iesāk ar lūgšanu, vispirms nodziedot

dziesmu „Wach auf, du Geist, der ersten Zeugen". Piemin

nomirušos skolas darbiniekus: bīskapu Fr. Valteru, mācī-

tāju Sokolovsku un skolotāju Cirīti, 2) kas strādājuši katrs

pēc saviem spēkiem skolu labā. Cimze atsūtījis konferen-

cei sveicienu, ko visi skolotāji saņēmuši ar piecelšanos kā-

jās. Kad Klots uzaicinājis pieteikties, kam līdzi kādi darbi,

pieteikušies Švechs (no Rūjienas), Erdmanis un Bankins.

Lūdzis atļauju nolasīt kādu darbu arī O. Kronvalds no Tēr-

batas. D. Dambergu ievēlējuši par protokolistu un stājušies

pie pirmās dienas darbiem. Švechs pirmais nolasījis savu

referātu: „Wie wird eine überfüllte Classe von deutschen

und lettischen Kindern in der deutschen Sprache am zweck-

1) Pēdējos gados īpaši .Rigasche Zeitung" uzbruka vispāri Vid-

zemes skolotājiem, īpaši par jaunlatvietību.

2) Miķelis Cirītis dz. 6. XII. 1825., miris 31. VII. 1868.



Mässigsten beschäftigt ?" Švechs savā referātā izgājis no

tā stāvokļa, ka visās draudzes skolās mācās latviski un vā-

ciski. Pati tauta prasot mācīšanu vācu valodā, jo citādi

viņu bērni nevarot tikt augstākās skolās, bet šādu skolu

ierīkošana ar latviešu mācības valodu esot ļoti grūts darbs.

Bez tam draudzes skolā jāuzņem arī vāciešu bērni (maz-

vāciešu), ja tiem nav iespējams savus bērnus nodot kādās

citās skolās. Tā nu draudzes skolās jāmāca gan vāciski,

gan latviski un Švechs uzstāda jautājumu, ka vissekmīgāk!
mācīt vācu valodā. Vispirms vācu valoda latviešu bērniem

jāmāca kā priekšmets un tikai tad, kad viņi jau saprot, ko

viņiem vācu valodā jautā, var pāriet uz vācu mācības va-

lodu. Rūjienas draudzes skolā Švechs tā darot: pirmā
ziemā B—lo stundas nedēļā latviešu bērniem māca vācu

„vokabeļus" no Neikena grāmatas un vingrina vācu lasīšanā

pēctabelēm un lasāmās grāmatas. Bez tam bērnus kaligrāfijas
stundās — vienā vingrina deklinācijās, otrā konjugācijās.
Otrā ziemā 3 stundas nedēļā lieto vokabeļiem, 3 stundas

vieglu gabaliņu no evaņģēlija mutiskai (sprachlich) atstāstī-

šanai (vingrināšanai), turpina lasīšanu, pārtulkošanu no vācu

latviešu valodā, 1 stundu vācu rakstīšanai no grāmatas,
1 stundu diktātiem, pie kam diktējot katru vārdu vispirms

«boksterē". Visi citi priekšmeti top mācīti latviešu valodā.

Trešā ziemā jau pakāpeniski pāriet uz visu priekšmetu
mācīšanu vācu valodā, tomēr reliģijas mācībā viņš lietojot

latviešu valodu. Kā lai viens skolotājs veic šādu darbu?

Tas esot ļoti grūts jautājums, un arī referents domā, ka

tikai ar lielām grūtībām un plānveidīgu darbu var še ko

panākt. Pēc Švecha referāta bijušas plašas debates, no

kurām varējis konstatēt, ka vācu valodas lietošana mūsu

draudzes skolās atrodas daždažādās stādījās, bet visvairāk

gan vācu valoda pastāvot kā mācības valoda.

Skolotājs Erdmanis iekustinājis jautājumu par skolo-

tāju nodošanu kara dienestā, jo pagasti visus pierakstītos

sūtot pie lozēšanas. Šulrāts paskaidrojis, ka skolotājiem

jāpierāda, ka viņi ir kādā skolotāja amatā un tad viņus

«zaldātos" nenodos.
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Pirmās dienas pēcpusdienas cēlienā Bankins iekusti-

nājis jautājumu par laicīgu un garīgu dziesmu, ar vācu un

latviešu tekstu, izmeklēšanu un nodrukāšanu (und mit deu-

tschem und lettischem Text drucken zu lassen). To konfe-

rence atzinusi par ļoti vēlamu un nolēmusi lūgt bīskapu
Ulmani un direktoru Cimzi izmeklēt dziesmas un apgādāt

(tulkot) latviešu valodā tekstu.

Pēc tam konference vēlējusies noklausīties cienījamā

viesa O. Kronvalda referātu („Darauf wurde allgemein ge-

wünscht, dass unserer geehrter Gast Herr O. Kronwald sein

Vortrag hielte").

Pirmo reizi Turaidas konferencē tad nu nolasīts priekš-

lasījums latviešu valodā. O. Kronvalds savam darbam

licis virsrakstu „Par muhsu wallodu". Protokolā šīs priekš-

lasījums plaši un pie tam latviski atreferēts. Domājam, ka

darām pareizi, ja šo protokola daļu še nodrukājam pilnīgi:

Par muhşu wallodu.

Eeşahkoht wiņşch atgahdinaja, ka walloda irr ta laipa,

par kurru gars ar garru, şirds ar şirdi şateekahs „Ta kà arra--

jam şaws arklis, ka amatneekam şawi riyki, ka saldatam şaws

soybins, tàpat mums walloda par rihku pee muhşu darboşcha-

nahs, par muhşu zihnişchanohs un uswarreşchanas eerohzi",

şakka Bielensteins. Tadehļ şchi şwehta Deewa dahwana kreetni

peekopjama. Iht pateeşi eşşor redsams, ka wişşur garriga un

laiziga labklahşchana eesehtuşe, kur tautas şawu tehwu wallodu

pee prahta apgaişmoşchanas par ihsteno eerohzi alsinuşchas.

To arri redsoht pee Luttera, kas şawas mahzibas un şawus

rakstus tautas wallodâ paşneegdams, tahdu gaişmu şazehlis, ka

pa wişsu Eiropu lihds pat muhsu Baltijas krasteem jauna rihta

blahsma atspihdejuse.
Bet neween pee şweşchahm tautahm. arri pee Latweescheem

pascheem jau peerahdihts, ko tehwu Wallodas zeenişchana eeşpehj.

Runātājs peemineja to starpibu, kurra atrohdahs wallodas lee--

toşchanâ pee Kattoļeem un Luttertizigeem- Wiņşch atgahdinaja,

kadehl Füreckers (ap 1650 — Dohb. mahz.) L a t w c c t i, wehrgu

behrnu par şeewu isluhkojees. lai şpehtu pilnigaki mahzamas

tautas wallodu ismahzitees, kadehļ zitreisejs KohkneşşcS prah-

Wests Ernsts Glûķķis, kurşch 21 gadd. wezs is Wahzseines us

Widsemi atnahzis, ar wihra şpehku zentees Latweeschu wallodu

ismahzitees — lai warretu swehtu Bihbeli mums tehwu wallodâ
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paşueegt. Runātājs atgahdinaja klauşitajus, ka tahdi drebbuļi

muhşu şirdi aisgrahbj, ka wehlâ ruddem aukas zaur meschu

kauz, kad to eedohmajamees, kad mums warretu kaut kahda

warra şw. Bihbeli muhşu wallodâ atkal ctņemt.

Turpretim eşşot ļoti japreezajahs, ka zeen. Bielensteina

mahz. ar augstas basnizas teeşas siņņu şchini şw. grahmatâ tahs

weetas pahrlabbojot, kurras pahrtulkotajam naw it pilnigi pehz
muhşu wallodas likumeem isdewuşchahs. — Tad runātājs pee-

minēja weztehwa Stendera leelu nopelnu pee Latweeschu ap-

gaismoschanas darba; ka wiņşch deenas un naktīs lihds -pat

sirmam wezzumam puhlejees par latwişkeem raksteem muhsu

wallodas wehrtibu pee tautas apgaişmoşchanas eewehrodams un

atsihdams, par latwiskas wallodas gramatiku un leksikonu gah°

dajis. Leksikona preekschruna tika preekşchâ laşşita.

Pehz tam runātājs stahstija par „Latweeschu draugu

beedribas" mehrķi un puhleschanohs; ka tee kreetnee wihri,

kurreem muhsu tautas pateesa apgaismoschana ruhpeja — scho
beedribu zeluschi, lai ar şaweenoteem şpehkeem Widsemê un

Kursemê tautas wallodu spehtu jo kreetni iskopt, wiņņu leelakâ

gohdâ zelt un par ihsteni derrigu pee pilnigas tautas apgaismo-

şchanas padarriht. Şche tikka preekşchâ laşşiti:

1) gabbaliņu no tahs latwiskas runas, ar kurru Brök-

Husens Rihgâ şanahkuşchus beedribas lohzekļus usrunaja.

2) tee preekşchwahrdi, kurrus pirmâ „daschadu rakstu kxah°

jumā" proti: „Latweeschu beedreem şazereta no Hugenbergera".

Sinadams, ka tautas şkolotajeem tatschu skaidrā peemiņņâ wişşi
tee wihri, kurri par Latweeschu tautas apgaişmoşchanu wai

sennak puhlejuschees wai Wehl taggad puhlejahs — runātājs

wiņņus pee wahrda nepeeşauza. Wiņşch eşşoht pahrleezinahts

no ta, ka wişşi klauşitaji ar wiņņu buhşchot weenis prahtis, ja

wiņşch isşauz: „Gods un şlawa teem kreetneem Wahzu wiyreem,

kas par mums zihnijuşchees, wai Wehl zihnahs lihds ar mums

pascheem, muhsu wallodu ismahzidamees un peekohpdami tautas

apgaismoschanai par labbu".

Bet kautschu dauds jau strahdahts, Wehl essoht darba

deesgan atlizzis preeksch mums pascheem. Tahdeem melkuleem

tak neweens prahtigs wihrs newarroht klausiht, kas sakka: „Nu

irr deesgan gaismas lai jel us kahdu brihdi snauduligs tum-

schums mettahs".
Bet tautas wallodu skaļļi un pilnigi neşaprasdami welti

puhleşimees, tadehļ: mahzisimees, mahzisimees sawu swehtu

tehwa wallodu?

Nu runnatajs nehmahs peerahdiht kahdus neezigus un

neprahtigus eemeslus daschi preekşchâ zeļļoht, newihschodami
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scho darbu uşşahkt. Daschi şakkoht: mehs deesgan sawu wallodu

prohtam, jo mehs to behrni buhdami runājam un tà eemahzi-

jamees. Bet runnatajs atgahdinaja pirmkahrt, ka behrnam

behrna prahts un ka wiņsch neweenu leetu tik pilnigi neisprot,
kà ta wihra gados jaisproht; un ohtrkahrt, ka pa wişşahm ap°

gaişmotahm tautahm taggad ar tautas wallodas ismahzischanohs

dauds, dauds puhlejotees, gan zaur skohlahm, gan zaur dascha-

deem raksteem. Mums Wehl neeşşoht neweenas skohlas, kur

ihpaschi warretu muhsu wallodu pehz taggadejas pedagogikas
likkumeem ismahzitees, tadehl zittu neko nespehjam, ka wihra

prahtâ kļuwuschi par to gahdaht kas pee mums Wehl ais-

kawehts.

Daschi atkal sakkoht, ka muhsu walloda eşşoht „rupja un

sekla". Bet runnatajs usradija to, ko ahrsemmes un eeksch-

semmes wihri, kurri jo dsiļļi ar muhsu wallodu eepasinnuschees,

par wiņņu apleezina, prohti ka ta essoht -smalka dsiļļa un swehta.

Sche tikka islassihts ko zeen Bielensteina k. muhsu wallodas

dsiļļumu apleezinadams sakka: (Magazin der lett. liter. Gesell»

schaft) Band 13. Stück I (beigas wahrdi) un Band 13, Stück 111 г

Die lettische Sprache und die christlichen Begriffe (30tâ, 48tâ

lapp. puşşê). Wehl zitti sakkot: „ka muhsu wallodâ newarroht

par augstahm gudrības leetahm runaht". Te runnatajs atgay--

diuaja, ka muhsu walloda tatschu sw. Bihbele tulkota un ka

wiņņâ Stenders, Rlmans, Kawals un dauds ziti daschadas

augstākas mahzibas sarakstijuschi. ka „daschadu rakstu krahjumâ"

zitti it dsiļļi raksti jau sakrahti, un tad runātājs peemineja, ka

muhsu laikos daschi teikuschi, latwiska walloda teekoht weetahm

jau par augsti runahts un rakstits. Beidsoht daschi teizoht, ka

muhsu tauta pee pilnigas apgaismoschanas nespehjot peekļuht ar

sawu paschu wallodu, tadehl essot tautai japeeņemm kahda şwescha

walloda, tadehl newajagoht par tehwu wallodu neko

ruhpetees un puhletees. Te runnatajs isskaidroja, ka pee Lat--

weescheem tàpat kà pee zittahm tautahm jaisschkirr wispirms

diwi daļļas jeb schkirras;

l) weena, prohti ta leelaka daļļa (tee maises deweji)

peeteek ar semmakahm mazibahm — tai daļļai newaijaga zittas

sweschas wallodas pee pateesigas prahta apgaismoschanas, kà to

redsam Wahzsemmê, Franzija u. zittur; turprettim tas jau

daudskahrt peedsihwohts ka scho tautas dallu tikkai aiskawe,

ihsa skohlas laikā pee waijadsigas apgaismoschanas peekļuht, kad

wiņņu dauds ar şweschahm wallodahm nomohza.

2) Bet ohtrai, prohti tautas masakai daļļai kas ilgu laiku

pa augstakahm skolahm mazahs un tad tà sakkoht wişşu sawu

dsihwibas laiku ar augstu mahzibu leetahm nodarbojahs —



401

schij tautas baļļai waijag arri daschadas sweschas wallodas

mahzitees un tas wiņņas garra skohlas laika dehl pateeschi

eefpehjams. Bet schi masaka daļļa tikkai tahs leelakas labbad

audsinajama, skohlojama un usturama, tadehl wiņņai tautas

walloda pilnigi jasaproht, kà to arri redsam pee mazitajeem,

skohlotajeem un zitteem. Ta tad tee, kurri sakka, ka wisseem

Latweescheem apgaismoschanas dehļ sawa walloda jaatstahj un

zitta japeeņem, tee allojahs tapat ka tee negohdu un grehku

ispelnijuschees, kurri bij dohmajuschi Latweeschus pawissam no

sweschu wallodu eemazischanahs issargaht.

Te runnatajs Wehl ihsumà peeminneja, kurreem Latwee-

scheem it ihpaschi krihtahs sweschas wallodas mazitees.

1) teem kas aiseet us tahdu semmi mahjoht, kurrâ zittu

wallodu runna;

2) teem kas gribb kà Missionen sweschahm tautahm Kristus

gaismu pasneegt, jo muhsu deenâs ļaudis atsinnuşchi, ka pateeşi

gaismu spehj jo labbaki tautas wallodâ eededsinaht.

3) teem kas Fribb tehwsemmê wişşadas augstas skohlas

apmekleht un par mahzitajeem, ahrsteem, teesaskungeem, skohlo-

tajeem v. z. ismahzitees tautai par labbu;

4) teem, kas kaut kahdu ammatu gribb usņemtees, pee

kurra pilnigas isweschanas arri sweschas wallodas waijadsigas.
Bet to runnatajs newaroht apspreest, wai muhsu taga-

dejahs Latweeschu skolās arri jau eespehjams, tautai par labbu

ar sweschahm wallodam puhletees, jo

I) taggadejas Latweeschu skolas ihpaschi preeksch labbakâs

tautas baļļas eezeltas, knrrai ar semakam mahzibahm japeeteek,
kas tautas walloda sneedsamas ja skolas mehrķis ir tautas ap-

gaismoschana

2) un muhsu laikos arri no schihs tautas dallas, kurrai

jau briwibas un politiskas teesas (rektes) pee walsts waldi--

schanas Pagehr labbi dsiļļas mahzibas tautas wallodâ — un

ihpaschi paschu' wallodas ismahzischanahs tik Pilnigi, ka skohlu

beiguschee Wehl zaur tschaklu sapratigu laşşişchanu eespehj sawu

garrigu buhschanu weenmehr apkopt, wişşas sawas prahtigas

dohmas skaidri saprotamā wallodâ isteikt, lai wairs nezeltos
leekas sajukschanas.

Tadeļ nu taggadejahm skohlahm buhschoht darba deesgan,

ja to gribbot ispildit, preeksch kam tahs ihpaschi eezeltas. No

darbba sajaukschanas nekad nezeļļoties ihsti labbi augļi, tadehļ

esoht wişşi skohlotaji jahluhds lai tee mahza ko mahz'dami, —

bet lai neistaişa tahdus nelaimigus zilwekus, kas sweschu wallodu

ļohti mas prasdami, tatschu kaunahs tehwu wallodu runaht un

26
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newihscho tonnt sawu şirdi un garru peekohpt, sazzidami: „lass

man geht, wie man geht, wenn man geht par teutsch".
Bet to jau Wahzsemme nesenn Wehl peedsihwojuşchi, ka

tur uşşahkuschi franzişku wallodu pahrleeku mahzitees un wişşur

kà Franzuschi isturretees, domādami, ka swescha walloda un

ahriga isturreschanahs atlihdsina wissu garra un sirds apkohp-

schanu tehwa wallodâ. Bet pehzlaikâ Wahzsemneeki atsinnuşchi,

ka tahdas dohmas neezigas un nu kreetni gahdajuschi par sawu

apsmahdetu tautas wallodu, kuplus augļus tautas apgaismo-

schanâ isaudsinadami. — Pee mums esoht arri tahdi sajukschanas

laiki, tadehl tee, kurreem prahts Wehl naw apgaismohts un tee,

kurreem pateesiga tautas apgaismoschana nebuht neruhp, sazeloht

aplammas Prassischanas pat wallodas leetâs. Tas eşşoht neween

pee nemahziteem deenestļaudim, bet deemschel pat pee skohlu un

skohlotaju apgahdatajeem peedsihwohts. — Tahdeļ muhsu skohlas

un taggadejohs rakstos jazihnahs jo kreetni. lai drihs pahreetu
tee sajukschanas laiki, lai tauta atsihtu, zik Warrens paschu Wal-

lodās spehks pee muhsu apgaismoschanas, zik waijadsiga un

derriga wiņņai tadehl sawas wallodas iskohpschana. Pee schahda

darba sinnams weens weenigs dauds neko neeespehs, tadehl lai

wişşi us to zihnamees, kam sirds us pateesigu tautas apgaismo-

schanu nessahs.

Runnatajs teiza, ka wiņsch jau kahdu laiziņu ar muhsu

wallodas pilnigaku ismahzischanohs puhlejotees un ka wiņşch

ihpaschi usņehmees par teem wahrdeem isskaidroschanu sagahdaht,
kurrus ar greeķisku wahrdu nohsauz par „sinonimeem".

Runnatajs israhdija, ka katras tautas pirmtehwu garigs

stiprums wai wahjiba, dwehşeles dsiļļums wai seklums jau pee

teem wahrdeem nomannams, ar kurreem wiņņ-i redsamas un

neredsamas leetas senatnē eesihmejuschi. It ihpaschi tikka kahdi

Latweeschu wahrdi tahdâ siņņâ preekschsihmes dehļ isşkaidroļi,

par peerahdischanu, ka mums dauds ko mahzitees, ja gribbam

sawas tewu wallodas dsiļtumu un swehtumu pilnigi saprast un

atsiht, kadehl Latweetim dauds wahrdinu preeksch weenas leetas

un buhschanas, kas tatşchu smalki isşchķirami. — Pee latwisku

„sinonimu" isskaidroşchanas sinnams weena zilwehka spehks un

sapraschana jo nepeereek, tadeļ runnatajs luhdsa klausitajus lai

wiņņam schai gruhtâ darbâ nahkot zik şpehdami paligâ, katris

sawu graudiņu peenesdams — tautas apgaişmoschanai par labbu.

Pēc atreferējuma protokolā ierakstīts „Dass

') О. Kronvalds priekšlasījuma atreferējumu pats piesūtījis proto-

kolistam. (Skat. K. Kundziņš — „Kronvaldu Attis". 98. lpp.).



dieser Vortrag von Herrn O. Kronwald seinen Ein-

druck nicht verfehlt hatte, bewiess die heitere Stimmung
der Anwesenden während des Vortrages und das lebhafte

Applaus nach demselben."

Ar Kronvalda referātu nobeigta pirmās dienas konferen-

ces darbība. Otrā dienā, darbus uzsākot, šulrāts Klots pie

Švecha referāta piezīmējis, ka draudzes skolās ir jāmāca vācu

valoda, jo pati tauta to prasa un draudzes skolu derīgumu

atzīst par tik, cik labi viņas iemāca vācu valodu. Kaktiņš

(no Burtniekiem) piekritis šulrātam, jo draudzes skolām

jādod iespēja apdāvinātākiem bērniem tikt augstākās skolās

(apriņķa, seminārā v. t. t.). Pilsātnieks turpretim izteicis

domas, ka tikai tiem bērniem, kas grib tālāk skoloties

jāmāca vācu valoda, — jāierīko viena augstākā nodaļa

resp, klase. Kronvalds uzskaitījis kādi priekšmeti draudzes

skolās jāmāca : mātes valoda, reliģija, rakstīšana, rēķināšana,

ģeogrāfija, ģeometrija, dzimtenes mācība, astronomija,

vispārējā vēsture, Latvijas vēsture, latviešu literatūra, dabas

mācība. Ja arī ierēķinot mājmācību un visu skolas laiku,

tad caurmērā katram skolēnam būšot 40 mēneši skolas laika.

Tā gan pavisam neesot laika vēl citus priekšmetus mācīties

(dass kleine -Zeit für andere Unterrichtsgegenstände übrig

bleibe). Tā täd Kronvalds, redzams, vācu valodu izslēdz no

draudzes skolām. Pēc tam, kā protokolā ierakstīts, vēl

bijušas garas debates, bet, redzams, gala slēdziens palicis

jau Švecha referātā pieminētais. Formāls lēmums

nav taisīts. Kā vēlāk redzēsim, Kronvalds ļoti priecājies, ka

skolotāji tik ziņkārīgi izturējušies pret savu valodu.

Pagasta skolotājs Bērziņš (Pēteris no Trikātes) iesniedzis

priekšlikumu ari pagasta skolotājiem piesūtīt cirkulāra

kārtībā konferenču protokolus. Tas noraidīts, kā neizvedams.

Kāds cits priekšlikums, noturēt apriņķu un ķirspēļu konfe-

rences — ari pagaidām noraidīts, jo par to, kā šulrāts

paskaidrojis, tikšot spriests pie jaunā skolu reglamenta

izdošanas, kas pašlaik esot nodomā. Kronvalds ieteicis

turpmākās konferences saistīt ar mācības lldzēkļu izstādēm,

tad redzētu, kas mums jau ir.
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Protokola beigas pievienots atraitņu un bariņu kases

naudas stāvoklis: kasē 849 rbļ.

Jau no koncentrētā protokola varam nojaust, ka šini

konferencē valdījis cits gars, cita dzīvība, kas tomēr nav

plūdis pārāk uztraucošā straujumā, bet jaunais spēka

pārpilnums meklējis mierīgu gultni. Klots tomēr nojautis,

ka jaunie spēki paliek traucējoši un, kā vēlāk redzēsim,

izlietojis spaidus, lai konferencēs viņi neparādītos.

Konferencei bijušas šoreiz arī plašākas atskaņas presē

un sabiedrībā. Kronvalds uzrakstījis plašāku atsauksmi

«Baltijas Vēstnesim", kas 1869. g. uzsāka savas gaitas kā

«Pēterburgas Avīžu" gara pēctecis. Šīs konferences noskaņas
ar pilnu Kronvalda parakstu nodrukātas „В. V." 1869. g.

61.—63. numuram ar virsrakstu «Divi svētku dienas Turaidā".

Citēsim še dažus Kronvalda slēdzienus, neaizskarot viņa

referātu, kā saturs, pēc paša Kronvalda uzmetuma, nodrukāts

še jau pēc protokola.

Par skolotāju TērauduKronvalds, pēc kādas sarunas ar

viņu, liecina šā: «Bet novisa skaidri pārliecinājos, ka mūsu

laikos nevien priekš asinsizliešanas karā pret ienaidniekiem

«tērauds" savu darbību un svētību spēcīgi parāda, nē —

arī pie tautas apgaismošanas mums «Tērauda" ļoti vajaga."

Pastāstījis par debatēm pēc Švecha referāta, Kronvalds saka:

«Es nu pārdomāju pie sevis visu, ko biju redzējis un dzir-

dējis un priecājos par saviem tautas brāļiem, kuri, svētu

apgaismošanas darbu strādādami, jau tik tālu tikuši, ka tie

it skaidri sava darbaīsteno mērķi, pašu tautas apgaismošanu,

atzinuši un pie tā, kā pie tāda lepna karoga droši turas.

Tagadējos pāriešanas un jukšanas laikos, kur svešu valodu

daudzkārt par vienīgo laimes un goda devēju uzlūko, ta-

gad nudie ir vieglāki šādām, tādām šīs dienas iegribēšanām

par kalpu būt, pēc šā laika goda un zinības dzīties un

lieliem vai maziem tikšķēdami kaut kā pieglausties, nekā

visus putekļus, pīšļus no kājām nokratīties, ar nešaubīgu

prātu uz mūžam nevīstošu nolūku vīra spēkā cīnīties. Bet

patiesi starp Vidzemes skolotāju kungiem atradīs katrs, kas

priekš tam nav akls, īstenus vīrus, kuri ar dedzīgu sirdi
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savu tautu mīļodami, par viņas uzzelšanu, uzplaukšanu un

apgaismošanu rūpējas un cīnās, — stiprus ozolus, kuri par

miglām un vētrām nebaidās, zinādami, ka saule mūžam

dubļus nebridīs." Un tālāk: „Bet kādēļ nu šīs dienas

par svētku dienām nosaucis? Pirmkārt, es radību (dabu)
tā mīļoju, ka man tie brītiņi, kuros viņas jaukumus aplū-

koju, itin svēti. Otrkārt, redzēju abās dienās latviešu dēlus

tā izturamies, kā apgaismotu tautu bērniem jāizturas un re-

dzēju, dzirdēju, kā tie par savas tautas patiesu labklājību

un viņas godu še cīnās. Tas manu sirdi svēti aizgrābis.

Treškārt, esmu pats skolotājs un tādēļ diezgan labi zinu,
cik ilgi jāpūlējas, jācīnās, līdz mums īstais skolu nolūks

skaidrā gaismā atspīd . . .
Tādas lietas piedzīvodams svi-

nēju svētku dienas".
. .

Ka Kronvalds nav turējis kādus

„dumplgus" nolūkus, to pierāda viņa sekošie slēdzieni: „Un

tie krietnie skolas vīri nav kā sēnes vienā naktī izauguši.

Te sirmā tēva galva, Valkas seminārijas direktora kungs

Cimze — kauču viņam daudzkārt kā saulei pa dubļiem jā-

brien — gaismu, gaismu par skolas karogu uzcēlis, ar

apgaismotu garu skolā cīnīdamies un prātā darbodamies;

tad tie jaunekļi, izauguši par vīriem, vadīti ar veiklu roku

un tēva prātu savos pirmos konferences gados no cienīga

bīskapa tēva Ulmaņa. Nu vīriem vīra spēks, vīra prāts un

vīra sirds, un tie vēl pieaug spēkā un atzīšanā, kamēr vi-

ņus tagadējo skölu priekšnieks R. v. Klot kungs ik gadus

sapulcē uz labiem darbiem skubinādams." Te katrs dabū

savu daļu atzinības. Nobeidz savu apskatu Kronvalds: „Es

šķīros no Turaidas pārliecināts, ka tā diena jau aust, kurā

Vidzemes un Kurzemes tautas skolotāji sanāks kopā ap-

spriest par to, kā skolas darbs priekš mūsu tautas apgai-

smošanas visderīgāki veicināms. Kaut tad Vidzemniekiem

un mums Kurzemniekiem nebūtu ko sacīt: brāl'

Liec vien roku sev uz krūti,

Saki: „sirds bij kūtra gan,

Brāļiem kalpot man bij grūti,

Tapec maz ir prieka man!"

Bet to padomu paturēsim visi vienmēr prāta, ka musu
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tauta caur caurim ātrāki nesāks par savām zemākām un

augstākām skolām no tiesas rūpēties, par tām jo pilnīgi

gādāt, viņas augstā godā un cieņā turēdama, iekam skola

pati caur saviem darbiem un augļiem nebūs pierādījusi, cik

derīga un vajadzīga viņa pie tautas īstenas apgaismošanas.

Tādēļ tagad tautas skolām nežēlīgi ko strādāt un cīnīties."

Skolotājam Damburgam — Smiltenē Kronvalds 22.

aug. 1869. g. rakstījis vēstuli, kurā lasām: «Vispirms, man

jāsaka, ka ļoti priecājos, ka esam vienis prātis svarīgajā

lietā — mūsu valodas kopšanas dēļ. Jūs runājiet tīru pa-

tiesību, rakstīdami, ka tīri grēks savu tautu pamest tum-

sībā un nezināšanā. Un tas notiekot, kad nekopjam lat-

viešu valodu. Tādēļ strādāsim, strādāsim latviski!

Strādāsim, kamēr dzīvojam. Jo kad būsim smilšu kalniņā,
tad jau necīnīsimies par savu tautu. Gādāsim čakli

un uzcītīgi par to, kas tagad vajadzīgs, jo

pēc mums atkal citi nāks, kam būs jāgādā par to, kas pēc

mums būs gādājams nākošos laikos. Tikai tādā kārtā pasaule

kļuvusi uz priekšu. Bīlenšteins nav latvietis no dzimuma,

nedz «jaunais latvietis" pēc savām cerībām. Bet viņš

taču saka, ka savas spēcīgās, skaistas valodas dēļ latvieši

izpelnoties godu un cienīšanu. Bet dzimis latvietis, kaut

arī skolots daudz gadus, ko tas domā un runā? Viņam

šķiet mūsu valoda ļoti rupja un nespējīga; viņš kaunas

latviski runāt ar sievu un bērniem, pat ar draugiem,

kusi no vienas miesas, no vieniem kmliem un asinīm.

Kādēļ? Nu — kādēļ? . .
.

Latvieši un proti stu-

dierēti vīri — citur nezin patvērumu, kā vācu paspārņos.

Kādēļ? Vecais Härders1) saka, kad latviešiem būšot savas

universitātes, tad tie arī iegūšot derīgus vārdus visām zi-

nībām. Bet latvietis snauž un sapņo par laikiem, kuros

vairs nebūšot latviešu tautas, nedz viņas valodas v. t. t."

Šis izvilkums no Kronvalda vēstules mums apliecina

tā laika latviešu tautas izglītotāko slāņu mazticību savas

•) Pazīstamais Rubenes dr. mācītājs, miris 1818. g., savā laikā

pirmais latviešu valodas kopējs un pratējs. Viņš pats ierīkojis rokas

drukātavu, kur iespiedis latviešu rakstus.
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tautas nākotnei. Kronvalds spēcīgi sauc, lai mostas kā sliņķi,

tā sapņotāji. Tāpēc viņš arī sirsnīgi priecājas par Turaidas

konferencē dzirdēto un redzēto. Mostas! —To sajūtKronvalds.

1869. gadā Turaidas konference uzsāktais modināšanas

darbs attīstījās tāļāk.

1870. g. Vidzemes skolotāju konference atkal notiek

Turaidā 1. un 2. jūlijā. Piedalās 68 skolotāji. Tā tad arī

šoreiz kupli apmeklēta sapulce. Klāt arī Kronvalds un

Cimze. Starp dalībniekiem arī vairāki pagasta skolu sko-

lotāji. Tā, redzams, agrākās draudzes skolu skolotāju kon-

ferences pārvēršas par vispārējām Vidzemes tautskolotāju

sapulcēm.

Par protokolistu ievēl Dambergu, bet Erdmanis liek

priekšā ievēlēt vēl otru protokolistu, lai tad protokolu jau

varētu galīgā veidā uzrakstīt līdz konferences beigām un beigās
nolasīt. Konference Erdmaņa priekšlikumu pieņēmusi un

viņu pašu ievēlējusi par otru protokolistu. Kad nolasījuši

pagājušā gada protokolu, tūdaļ izcēlušās atkal debates par

vācu mācības valodas lietošanu draudzes skolās. Tas pie-

rāda, cik šis jautājums bijis nopietns. Debatu saturs nav

protokolā atstāstīts. Erdmanis ieteicis Turaidas konferenču

darbībai izstrādāt īpašu reglamentu (kārtības rulli), bet Klots

tam nepiekrita. Kā pamudinājums pieņemt reglamentu bijis
Kronvalda pagājušā gada ziņojums par konferenci .Baltijas
Vēstnesī. Konferences dalībnieku domas par šo „В. V.*

artiķeli bijušas dažādas. Ka debates un vispāri šis pārrunas

bijušas plašas, »to pierāda tas, ka viņas aizņēmušas visu

1. jūlija pirmo darba cēlienu un tomēr nav pabeigtas, bet

turpinājušās ari pēcpusdienā. Pie kam ieprotokolēts šāds

teikums: „Nachmittags 5 Uhr schritt man zu den weiteren

Berathüngen. Der Herr Gast wurde gebeten»
einzelne Sätze seines Aufsatzes aus dem „Baltigas-wehst*
nessis" näher zu erklären, was er auch that*. Те tîmigi

tas, ka „der Herr Gass attiecas uz Kronvaldu, bet protokolā
pēc „Gast" Kronvalda vārdu neraksta. Z. Baltijas Vēstnesis*

nosaukts pat „Baltigas" vēstnesi. Bet protokolu taču rakstīja

Dambergs, — tas pats, kas 1869. g. sarakstījās ar KronvaUltt,
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kā jau augšā pieminējām. Tik daudz mēs varam konstatēt

no 1870. g. protokola. Ari laikrakstos par šo interesanto kon-

fliktu tuvākas ziņas neatradām. K. Kundziņš savā ap-

cerējumā : „Kronvaldu Attis" 114, lpp. raksta':
„
Viens no

Vidzemes vecākajiem skolotājiem Švechs Rūjienē aizķēra
Kronvalda konferences aprakstu «Baltijas Vēstnesī", nebūdams

mierā ar viņa latvietības garu un sacīdams, ka tikai proto-

kola vedējiem atļauts ziņot laikrakstos par konferences

notikumiem. Skolotājs Übers1) atbildēja aizstāvēdams Kron-

valdu. Turaidas konferencē 1870. g. Kronvalds ar Švechu

sanāca debatēs: Švechs aizstāvēdams latviešu audzināšanu

vācu garā kā tautas izkopšanu; Kronvalds tādu vācināšanu

nolikdams par latviešu tautas un valodas pārdošanu. Sko-

lotāju lielākā daļa domās bija Kronvalda pusē." Tā raksta

K. Kundziņš Kronvalda draugs, un labs viņa dzīves un dar-

bības pazinējs. Kronvalds pats „Baltijas Vēstnesī" šo

konfliktu 1870. g. neapgaismoja. Redzams, viņš negribēja

pārāk kaitināt Švechu, Erdmani, un viņu domu biedrus.

Tomēr viena lieta še vēl jāatzīmē. Kronvalda 1869. g.

konferences apraksts, no kura mēs zīmīgākās daļas augstāk

citējām, taču pavisam nav krass un „dumpīgs", viņš pat

saslavē kā Cimzi, tā Ulmani un pat Klotu. Tikai priecājas

par to, ka skolotāji sāk parādīt tautisku apziņu. Ja nu pret

šādu rakstu varēja sacelt tādu uztraukumu, tad tas gan liecina,

cik lielā mērā vācinātāji bija palikuši iedomīgi uz savu

plānu izvešanu.

Bet vēl atpakaļ pie 1870. g. konferences.

Cimze ziņoja par koru dziesmu sakopošanu. Kantors

Šancbergs no Durbes atsūtījis konferencei 20 eksemplāru

„Elementar Gesangschule von A. Schaefer." Izvēlētā komi-

sija paziņojusi savu spriedumu par A. Dauguļa ģeogrāfijas

grāmatas manuskriptu. Esot noderīgs.
Pirmo referātu nolasīja Tērauds — „Fortbildung des

Lehrers und der Schüler."

Skolotājs ir pats skolēns, kas uzdod un pats atprasa.

') Libers bijis skolotājs Cēsis.
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Viņam jābūt ar stingru raksturu, kas nedarbojas populāri

tātes dēļ.

Prasības pagasta skolotājus eksaminējot jāpaceļ, jo ar

to pacels skolotāju stāvokli garīgā un materiālā ziņā. Skolai

jāved skolēni pie patstāvīgas domāšanas un darbības.

Jāmodina vecāku intereses nevien skolas, bet arī pašizglītības
veicināšanai. Skolu valdēm jāveicina arī skolēnu turpmākā

pašizglītība.

Otrā dienā vispirms nolēmuši, ka Cimzes sakopotām

dziesmām dodams nosaukums „Dziesmu rota", sadalot

viņas «dārza un lauka puķēs". Cimze bija lūdzis, lai konfe-

rence ieteicot, kādu virsrakstu dot šīm dziesmām.

Pēc tam Švechs nolasījis savu darbu „Seid unsere

Conferenzen flau geworden ?" Itin kā visas zīmes rādot,

ka tiešām konferences palikušas gurdenas. Referātus iesniedzot

tikai daži skolotāji, apmeklētāju dažreiz pavisam niecīgs
skaits. Viņa rokās esot ziņas no protokoliem 1861—1868.

un pēc tām nevarot citādi spriest, ka vienīgi — konferences

ir gurdenas. Kāds tam iemesls? Pa daļai vienaldzība un

pieticība, tad kautrēšanās no atklātības, darba daudzums

savās mājās un arī pašērtību cienīšana. Un tomēr, ar lielu

patiesību, uzsvēris Švechs
— konferences ir vienīgā vieta,

kur skolotāji sapulcējas lielākā skaitā un še viņiem vienīgā
izdevība izteikt savas domas. Tas mums jāņem vērā. Skolo-

tājiem pašiem jārūpējas, lai viņu sapulces neiznīktu, ne-

paliktu gurdenas.
Limbažu skolotājs Šmits aplūkojis jautājumu —

„Kāpēc konferencēs tik maz referātu?" Uzskaita vairākus

iemeslus: neuzdrošināšanās, kolēģiālās sajūtas trūkums,

mēģināšanas lekciju trūkums, pašizglītības neveicināšana

un dažādi oikonomiski apstākļi. Beigās referents uzstājas

pret skolotāja un pagasta skrīvera amata apvienošanu. Tas

esot liels ļaunums, pret ko jācīnās ar vārdiem un rakstiem.

Kā pēdējais runājis A. Kronvalds par latviešu tautas

dziesmām un viņu krāšanu, aicinādams skolotājus sakrāt

šīs dziesmas un piesūtīt viņam, ko arī daži skolotāji apso-

lījuši.
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Protokola beigās pievienots atraitņu un bariņu kases

stāvoklis. Kasē pavisam 929 rbļ. 35 кар.

Kronvalda līdzdarbība 1869. un 1870. gg. konferencēs,

redzams, šulrātam Klotam palika nepanesama, un viņš jau
1870. g. 27. oktobrī ziņojis skolu virsvaldes sēdē par noti-

kumiem pēdējās konferencēs1
), bet 19. novembrī tanī pašā ga-

dā2) virsvaldes protokolā atrodam šādu lēmumu : Herr Landrath

Baron Campenhausen verlass und übergab einen — durch

das Referat des Herrn Schulrath, ad. prot. v. 27. Okt. p.

2, veranlassten Aufsatz, die Treidensche Schullehrer Confe-

renzen betreffend, — mit dem mündlichen Antrage : die

Ober-Landschulbehörde wolle den Herrn Schulrath ermäch-

tigen, sogenannte „Gäste" — also nicht zu den Liv-Land-

schullehrern gehörende Fremde — von den Treidenschen

Schullehrer-Conferenzen fern zu halten und nicht an

diesen theilnehmen zu lassen. — Nach Besprechung wurde

dieser Antrag von der OLB. genemigt und verfügt:
solchen zum Beschluss erhobenen Antrag durch Abschrift

desselben und dieser Verfügung — dem Herrn Schulrath

zur Wahrnehmung des Erforderlichen mitzutheilen."

1871. g. 30. jūnijā un 1. jūlijā tad ari notika Turaidā

konference aiz «slēgtām durvīm". «Baltijas Vēstnesis" pazi-

ņoja sekošo : «Par Vidzemes skolotāju sapulci, kas 30. jūnijā

un 1. jūlijā Turaidā noturēta, lasītāji šoreiz par velti kāros

kādas ziņas caur avīzēm dabūt, jo šogad sapulce priekš
visiem bija aizklāta un sapulces dalībniekiem, kā mums

tiek ziņots, esot aizliegts iz tādām sapulcēm ko laikrakstos

izpaust, ja sapulce kādam īpaši neuzdodot to viņas vārdā

darīt. Pagājušos divos gados „В. V." bij tik laimīgs, ka

varēja par šām sapulcēm caur kādu viesi saviem lasītājiem
ieskatu viņās dot, par ko daži gan dusmojās, bet daudzi

arī ļoti priecīgi bijuši. Uz priekšu tas laikam nevarēs notikt,

jo no Vidzemes laukskolu valdības esot priekšraksts dots,

viesus vairs nepielaist. Tādēļ tiem svešiem, kas ari šogad,

') 1870. g. 27. oktobrī skolu virsvaldes protokola 2. p.

2) 1870. g. 19. nov.
. .

5. p.
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tāpat kā senāk, uz sapulci bija atnākuši, bij ārā jāpaliek

un jānoskatās, kā mūsu nemaldīgā skolas svece apakš pūra

tika glabāta1).

Par šo 1871. g. sapulci mēs nekur neesam atraduši

arī oficiālo protokolu un tā tiešām paliek līdz šim nezināms,
kas viņā spriests un darīts, bet bez sava rūgta kumosa arī

šī konference nav bijusi.

„Baltijas Vēstneša" 1871. g. 18.—20. numurā parādījās

Ģedauta'2) raksts „Par skolām". Raksts bija Kronvalda garā,

un mēs no viņa sniegsim to daļu, kas tieši zīmējās uz

Baltijas skolu apstākļiem, atlaižot dažus aprādījumus, kā par

skolām rūpējušies citās zemēs.

. . . »Ohtrs wihrs, kam arri leeli nopelni pee Pruhşijas walsts

şpehka dibbinaşchanas, irr Ministers Altensteins. Wiņņam karals

1817. g. usdewa gahdaht par audsinaşchanas un skohlas leetahm.

Eelikşim kahdus wahrdus no Altensteina:

„Gimnasijäs un zitâs widejâs şkohlâs tik masa ļauschu
daļļa dabbu mahzibu; Wehl masakai daļlai irr eeşpehjams ap--

mekleht uniwersitetes un zittas augstas skohlas. Wişşa muhsu
tauta mahzahs, jeb it ihpaschi pehz likkuma wiņņai wajaga mah--

zitees, şawâ pirmajā şkohlâ, un ļauschu pulks pabeids ar scho

skohlu sawu isglihtoschanu. Us pirmahs audsinaschanas stuttejahs

wişşa tahlaka tautas garrigas un laizigas darboschanahs prahtiga

attihstischanahs un zenteens. Wiņņa leek pirmo pamattu

prahta un tikkuma mantai, tik pat preeksch katra ihpascha walsts

lohzekļa, kà arr preeksch wişşas tautas.

Pruhschu tautas skohlai lihds schim nebij tahda şwarra

un newarreja arr buht: wiņņâ tik mahzija zik nezik lassiht un

rakstiht un wismasakahs sinnaşchanas tizzibas leetâs un rehķi-

naşchanâ — wiņņa pawişşam nebij skohla preeksch tautas kahr--

tigas pirmahs isglihtoschanas. Ja, tahda isglihtoşchana newar-

reja buht tautas ihpaşchums, kuŗŗas leelais pulks dsihwoja

dsimtbuhşchanâ, bet apgaismotāka daļļa kaunejahs şawa Wahzu--

Pruhschu wahrda un dsinnahs pehz şweşcha, (it ihpaschi pehz

Franzi schu). Bet taggat pehz muhsu karaļa prahta, Pruhschu

tauta irr brihwa, un gruhtais aşşinainais kaŗsch mums azzis

atdarrija un muhs pamahzija, zik leeli pasaudejumi isnahk zaur

tautibas un tehwijas nekopschanu. Warr zerreht, ka pehz tah--

>) .Balt. Vēstnesis* 1871. g. 27. num.

2) Tas bija vēlākais advokāts Kļaviņš — toreiz students Pēterpili,

bijis Cimzes semināra audzēknis.
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beern gruhteem pahrbaudijumeem muhsu augstāka isglihtoto

kahrta un muhsu zeenigaka tautas daļļa atmettihs dohmas, ka

isglihtoschana pastahw tik sweschas wallodas, sweschu tikkumu un

eeraschu, sweschas dsihwes peeşawinaşchanâ un türrehs par no-

seegumu pret tautu un tehwiju sawus behrnus audsinaht agra-

kajâ garrâ, kas irr pa wişşam şweşchi un irr pretti Wahzu-

Pruhschu tautibai. Kur audsinaşchana un mahziba neistekk no

pamatteem, kas apņemm tautu un walsti, un pehz wiņņeem ne-

turrahs, kur nodallijuşchahs kahrtas şawus behrnus audsina tik

sawas ihpaşchas kahrtas intereşşês v. t. pr., tur newarr panahkt

wişşas tautas patatsihşchanas, turr newarr attihstitees dsihwas
tautibas juhşmas, tur ne warr buht kahrtiga un şaşkanniga şa-

praschana preeksch ihsteem tautas un walsts labbumeem."

Ihstu tautas skohlu raddiht bija Altensteina mehrķis.

„Skohla Patte irr nedsihwa; skohlas dwehsele irr skohlotajs."
To atsinnis, Altensteins gahdaja un ruhpejahs par labbeem

kreetneem skohlotajeem. Kreetnus, mahzitus skohlotajus tik

ihpaşchâs şkohlâs, t. i. seminarijâs, warr şagattawoht; tadehl

wiņşch zehla un dibbinaja jaunas seminarijas un jau pastah-

woşchas taişija pilnigakas. Par Altensteina darboşchanohs

Harnischs tà şakka: «Elementarşkohlas pazehlahs pret agrakajeem
laikeem wiņņa laikā us ne kad nepasihstamu pakahpeni, un

wiņņas ņehma arri şweşchumâ par preekşchsihmi."

To laiku karals pats atzināja preeksch seminarijahm brangi

mahzitus direktorus. Weens no scheem direktoreem pa wişşam

wehrâ leekams, t. i. Diesterwegs, mirris 1866 g. Wiņşch stahw
leelâ gohdâ pee tuhkstoşcheem kreetnakeem skohlotajeem. Pruhschu

skohlas ap 1840—50 g. saļļoja un seedeja. Wişşur, kur ween

apgaişmoşchanu un gaismu zeenija, tur dibinnaja un zehla skohlas

pehz Pruhschu skohlu preekschsihmes. Diesterwegs neapkuşşis

kaŗroja pret tahdu mahzischanu, kas zilweka garru ne wis zilla,

pazeļļ, apgaismo, spehzina, bet wiņņu tumşibâ turra un wiņņu

nospeesch.

Tee Pruhschu kaŗŗa-şpehki, kas kaŗŗâ Franzijâ tahdus

darbus isdarrijuschi, irr zaur Pruhschu tautas-skohlu gahjuschi.
kurrâs Diesterwega gars mitta. 1866. g., kad Pruhschi Austree-

şchus uswarreja, mehdsa sazziht, Pruhschu tautas şkohla Austriju

eşşoht uswarrejuşe. Peenahkama şlawa toreisejai Pruhschu

şkohlai! — Te peeminnu to, ka Pruhschu şkohla şawu şennaku

gohdu un şlawu taggat stipri saudejuşe. Jau Pruhschu skohlas
nederr wairs par preekşchsihmi. Io pehz Altensteina Pruhşijâ
irr tahdi tautas-apgaişmoşchanas ministeri, kas tahdus skohlas

likkumus, „regulatiwus", isdewuşchi, ka skohlas newarr attih-
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Ģermanijas walstu şkohlas derr par preekşchsihmi.

Nu atpakaļ us Baltiju!

Neilgi preeksch dsimtbuhschanas atzelschanas, un tad arr

pehz tahs, daschi wihri te pazehla sawu balsi, peerahdidami, ka

arr Latweeschu skohlas-buhschanu us preekschu netiks, ja negah-

gahs par labeem şkohlotajeem. Tà jau 1794. g. Kuldigas prah-

Wests Kade rakstija: „Irr gauschi gruhti preeksch semneeku skoh°

lahm dabbuht derigus un kreetnus skohlotajus; bes tahdeem ne

tik ween nepanahk skohlas galla-mehrķa, bet dauds reis isnahk
wairak ļaunums ne kà labbums. Kas tik dauds ween proht un

to ween proht, kas wiņņam zitteem atkal jamahza, tas newar

ne pa wişşam pats spreest, tas pats newar wairak darriht, kà

tik zitteem pahtarus mahziht."

Tàpat islika şkohlotaju wajadsibn bişkaps Ulmans, kad

Wehl par mahzitaju bij Krimuldâ 1825. g., tad Ģirgenşohns un

Brandts 1836. gaddâ.

Kà tautas apgaismoschanas ministerijas schurnalâ no

1861. g. laşşiju, tad it ihpaschi zaur Dr. Waltera gahdaşchanu

nosuhtija weenu Latweeschu jaunekli, taggadejo Walkas semmar-

ijas direktori Zimse kungu, us Weisenfelses seminariju, Wahz-

semmê, kas toreis bij leelâ şlawâ, lai tur ismahzitohs. Weisen--

felsê wiņşch bij 3 gaddus, no 1836—1839. g. Us Widsemmi at-

nahzis, wiņşch likka 1840 g. Walmeerâ seminarijai pamattu,

eeşahkdams ar 8 şkohleneem. Skaits auga lihds 11, 14, 17 un

33. 1850. g. seminarija pahrgahja us Walku, kur preeksch semi--

narijas ihpaschu mahju usbuhweja. „Schahs skohlas mehrķis

irr, tautas şkohlotajus şagattawoht, kuŗŗi lai starp Iggauņiem

un Latweeşcheem isplattitu kristigu un it ihpaschi Wahzu isglih-

toschauu, paglabbadami tautibas elementus."

Scho skohlu neşauz wis par seminariju, kas latwişki skoh°

lotaju-skohlu nosihme, bet par şchķestru-şkohlu. Wiņņas mehrķis

irr pehz 1849. gadda semneeku likkumu 655. paragrāfa: „Schķe°

stru şkohlai wajaga schķesterus, ehrģelneekus uu draudses-skohlo-

tajus preeksch Widsemmes ewanģelişkahm lutheru semmu

draudsehm isaudsinaht."

Kà 1864. gaddâ dsirdeju, kad Widsemmes şchķesteru şkohla

sawu 25 g. jubilejumu şwehtija, ta ne weens no şchķesteru skohlas

şkohleneem naw şchķesteri us semmehm pee Latweeschu basnizas.
No tam redsam, ka schi şkohla şawa ihsta mehrķa nepanahk.

Wahzsemmê Wahzeescheem irr Wahzu semmarijas, Kree-

weem Kreewijâ Kreewu semmarijas; mums Latweescheem naw

Latweeschu seminariju, bet irr kà Latweescheem un Kreewijas

pawalstneekeem Wahzu, tihras Wahzu semmarijas, kurras ar
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tautu nestahw ne kahdâs şaitês. Es şakku „semmarijas", jo
wiņņaê neşagattawo wis şchķesterus, kà to skaidri sirmam, bet

skohlotajus un ehrģelneekus.

Walkas seminarijas eerikte irr tahda, ka lai Latweeschu

un Iggauņu jaunekļi sawus tehwu tehwu tikkumus un wallodu

tik drihs, zik tik ween warr, atstahtu un aismirstu. Tautas lab°

baka audse, te 4 muhrôs dsihwodama, nedabbu ar zitteem zil°
wekeem satiktees, un it ihpaschi ar Latweescheem nè, kas wiņņu

wallodu runa. Wişşas mahzibas pasneeds Wahzu wallodâ,

semināristi şawâ starpā runa tik wahzişki, ar direktori un skoh-

lotajeem runa tik wahzişki. Şchi seminarija irr eerozis preeksch

wahzinaşchanas.

Kad seminarija eesahkahs, tad daschas leetas latwişki

mahzija, kà reliģiju; un arri rihta-- un wakkara-luhgşchanas

turreja latwiski. Ar laiku Latweeschu walloda gandrihs pa°

wişşam issudda. Es salku gandrihs, jo wisseem Latweescheem

par kaunu i stunda (raksti weena stunda) par neddeļu irr

latwiski. Şchaî stundā runa Wahzu wallodâ par Latweeschu

wallodu, raksta, pahrtulko u. t. pr. Kà tas sakriht ar to kohpâ,
ko kahd? slawens Wahzu statistiks Böckhs 1866. gaddâ raksta:

„Latweeschu un Iggauņn walloda irr şkohlas-walloda lauku

draudsês, preeksch kurrahm Wahzu (k) Waldischana skohlotajus

no wiņņas eeriktetâs seminarijâs isaudsina un kuŗ ŗ â s

Wahzu wallodas nemahza." Böckhs şcho par wa°

jadsigu un labbu atsihst.

Mahzibas preekşchmetti seminarijâ irr : biblişka wehsture

(bihbeles stahsti). katķişmis, pedagoģika, rehķinaşchana, ruhmes-

mahziba (ģeometrija), algebra jeb burtu-rehķinaşchana, Wahzu

gramatika, Wahzu laşşişchana, rakstişchan-a, klaweeru un ehrģeļu

şpehleşchana, dseedaşchana, harmonijas mahziba, wehsture,

ģeogrāfija, dabbas wehsture un dabbas mahziba (fisika).

Ka reliģiju Wahzu wallodâ seminarijâ mahza, tad warr

gan drohşchi saziht, ka seminarija neatsihst reliģijas ihsta şwarra

un şwehtuma. Reliģija te irr tahds pats lihdseklis, kà zittas
leetas preeksch Wahzu wallodas mahzischanahs. Seminarija

jauuekļi sanahk no wissahm skohlahm, no pagasta un elementar-

skohlahm, no draudschu un apriņķu skohlahm. Daschi no wiņņeem

gluschi labbi wahzişki prot, daschi pawiddam, daschi pawişşam

mas, un scho naw wis masa daļļa. Ka gribb eekşchķigi zilweku,

wiņņa sirdi isglihtoht, tad tahdâ wallodâ jaruna, kahdu zilweks
wislabbak proht. Muhsu basniz-kungu mahzihas no kanzelehm

arr tadehļ naw tik labbus augļus neşşuşchas, kà wajadseja,

ka tee naw labbâ, şaprohtamâ, tautas wallodâ runajuşchi.

Seminaristeem wiswairak jamahzahs tahdas leetas
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kuŗŗas wiņņeem atkal waj nu pagasta, waj draudschu şkohlâs

buhs jamahza.

Preekşch ruhmes-mahzibas pa wisşam mas irr gahdats

Latweeschu wallodâ. Te wajadseja seminarijai par to rnhpetees,

— bet ne ka. Wahzu wallodâ deesgan ģeometrijas grahmatu

irr, pehz tahm jau warr mahzit. Semināristi draudschu şkohlâs

atrasdami, ka ruhmes-mahzibu irr latwiski gruhti mahzit, jo

zetsch Wehl naw eebraukts, nemahza ne mas jeb pentere ģeome--

triju skohleneem pa wahzişki preekşchâ, — waj şaproht, waj nè.

Kà tad ar dseedaşchanu stahw? Kà Wehl preeksch Pus-

gadda dsirdeju, tad Latweeschu dseeşmu şkaņņu semmarijas muhri

Wehl naw dsirdejuşchi, bet deesgan irr kustināti no Wahzu pa-

triotişkahm dseeşmahm, kà: »Die Wacht am Rhein" un „Was

ist des Deutschen Vaterland? u. t. t.

No dabbas-sinaschanahm seminarija gandrihs ne ka jau-

nekļeem nesneeds, kad skattamees us to, zik leela wajadsiba dab-

bas°sinnaşchanâs irr. Kreewu un Wahzu şkohlâs leck leelu

swarru us dabbas-sinaschanahm. Latweeschu lauku şkohlâs ne

dohma mahzit dabbas-sinnaschanas. Wehl Widsemmê ne-at-

raddihs ļauschu-skolas, kur botāniku (stahdu-mahzibu) un mine-

raloģiju (akmiņu-mahzibu) mahza, un arri fisiku un wajadsigako
no kimijas.

Seminarijâ naw ne weena, ne wismasakà un lehtakà

apparata, ar ko warretu kahdas parahdischanas seminaristeein

West preekşchâ. Dabbas-sinnaschanas semināristi şabahsch galwâs
tâ pat kâ Wahzu bihbeles-perşchas.

„Kas gribb peldeht mahzitees, tam jaeet uhdem, kas mah-

ziht gribb mahzitees, tam wajaga eet şkohlâ. Praktiķu mahzahs

tik zaur praktiķu, mahzischanu tik zaur mahzischanu." Muhsu

semināristi padsihwo 3 gaddns tşchetrôs muhrôs, nahk laukā,

stahjas behrnu-pulkam preekşchâ un nesinn, ko un kà ar wiņņeem

eesahkt, lai gan galwa pilna wişşu wişşadu sinnaşchanu un Wahzu
wokabaļu. Ka truhkst? Truhkst' weenkahrt wallodas, jo par

trihs gaddeem Latweeschu wallodas nedsirdedami un nerunna-

dami to paşchu pa leelai daļļai aismirşuşchi; ohtrkahrt truhkst

mahzeşchanas mahziht. Kà lai seminarija mahzahs mahziht?

Wahzsemmê un arri Tehrpatâ pee seminarijahm irr behrnu-

skohla, kur semināristi semm wezzaka şkohlotaja waddişchanas

mahzahs mahziht. Malkas seminarijai tahdas skohlas naw.

Diesterwegs şazzija: „Semmarijas ihpate wajadsiba irr us wis-

labbako eerikteta seminarijas-skohla ; ar tahdn skohlu seminarijâ

wişs, bes wiņņas ne kas."

No wisseem teem launumeem, kurri no tam zeļļahs, ka

Latweeschu jaunekļus seminarija pa wişşam no Latweeschu buh-
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şchanas atraddina, gribbu tik kahdus peeminneht. Wiņņus is°

rauj no tautas ahrâ, kurŗâ wiņņeem tomehr jadsihwo; wiņņi

şawas tehwu tehwu wallodas baggatibas un wehrtes nepasih-

dami, şahk wiņņu gahniht un neewaht, lihds ar zitteem Lat-

weeschu wallodas un Latweeschu buhşchanas eenaidneekeem, un

gahniht tohs wihrus, kas ar Latweeschu wallodas iskohpşchanu

puhlejahs. Wiņņi atschķirrahs no muhsu tautas un naw muhsu
tautas lohzekļi, un newarr buht ihsti tautas-apgaismotaji. Wiņ°

ņeem naw sirds preeksch tautas; wiņņi nebehdahjahs un ne-

preezajahs lihds ar sawu tautu.

Par scho leetu dohmajoht, negribboht tas nahk prahtâ:

Waj pehz 600 gaddu meeşas-wehrdsibas, taggad garra°wehr°

dsiba şahkuşehs? Latweeşchi gribb gaismu, dsenahs pehz gaismas.

Ko rahda Latweescheem par gaismu? Wiņņeem rahda Wahzu

wokabuļus, —no wallddas naw ko runnaht. Latweeschu tehwi

un mahtes ne°atsihst sawa un sawas tautas labbuma. Wiņņi

gruhti suhri puhlejahs, laì warretu şawus dehlus par Wahzee-

scheem pataisiht, kas wiņņus un wiņņu tautibu, tikkumus un

wallodu apşmeetu. Zik ilgi tas tà ees? Laiks irr, ka Latweeşchi

par sawu şkohlas-buhşchanu şahktu pahrdohmaht. Ko mannam

taî şkohlâ, kuŗŗa irr gandrihs Latweeschu paşchu sinnaşchanâ ween ?

Pagasta-şkohlâ redsam to paşchu ah kstişchanohs, to paşchu ner-

roşchanohs, kà draudses-şkohlâs un seminarijâ. Daschi pagasti

ņemm skohlotajus, kam ja-apşohlahs trihs seemâs wahzişki un

kreewişki behrnus ismahziht. Waj şkohlotajs arr latwiski proht

un waj arr irr tahds wihrs, kam Latweeşchi kà Latweeschi sawu

dahrgo mantu — sawus behrnus — warr ustizzeht, — waj irr

tahds wihrs, kas behrnus par derrigeem lohzekļeem usaudsinahs

draudsê un walstî, — pehz ta neprassa.

Waj tas naw behdigi? Kahda buhs ta audse, kuŗŗa ees

zaur tahdu skohlu ? Waj newairosees palaidņu Pulks ? Waj

nepildisees zeetumu-nami ?

Kas gribb, lai Latweeschi bohjâ ne°eetu, tam ar wisseem

şpehkeem jagahdà, lai skohlas no eesahkta zeļļa greestohs, lai

Latweeschu şkohlâs mahzitu Latweeşchus kà Latweeşchus, wiņņu

ihpaşchâ wallodâ. Tadehļ lai luhko ik katrs, kam irr pee muhsu

skohlahm kahda daļļa, us to, ka Wahzu walloda no pagasta-skoh-

lahm pawissam sustu, ka draudses-şkohlâs nebuhtu wis Wahzu

walloda mahzibas walloda, bet Latweeschu walloda, lai seminarija

ne tik ween mahzitu Latweeschu wallodu, kà wallodu, bet lai

wişşu, ko seminarijâ mahza, latwiski mahzitu, un lai Latweeschu

wallodu, tàpat kà jau Kreewu ģimnasijâ un seminarijâ Rihgâ

un arri Tehrpatas uniwersitetê, arri Wahzu ģimnasijâs, ap-
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riņķu- uu elementar-şkohlâs eewestu par mahzibas-preekşchmettu.
— Waj tam tà newajaga buht ?

Kuŗşch Latweeschu tautas zeenitajs tam buhs pretti!

Rubenes draudzes skolotājs Erdmanis —
Švecha domu

biedrs — iesūtīja „Balijas Vēstnesī" pretrakstu Gedautam.

Tas nodrukāts „В. V." 1871. g. 25. numurā. Atmetot ne-

raksturīgās vietas, Erdmaņa raksts ir šāds:

«Baltijas wehstneşis" şawâ 18., 19. un 20. numm. pa-

needs rakstu no kahda Gebaut kunga, ar wirsrakstu „par

şkohlahm".

Ko Gedauta kungs par Pruhşiju un wiņņas skohlas-

buhschanu raksta, negribbu sche peeminneht, tadehļ ka schahs
leetas mums attahļu; bet pret to, ko G. k. no Baltijas sluddina,
mannim kà Latweeşcham un Walkas seminarijas mahzekļam tak

kahds wahrds jāraksta. Wis papreekşch diwas buhschanas: Kad

mahtei behrns dsimmis un paschai peena truhkst, waj tad buhs

behrnu liekt baddâ mirt no bailehm, jeb ar şweşchu peenu pee

dsihwibas usturreht? — Waj no zilweku behrneem, kuŗŗi ar

gohws peenu teek audsinati, gohwis isaug? —

G. k. raksta: „Mums uaw Latweeschu, bet tihras Wahzu

semmarijas, kuŗŗas ar tautu nestahw ne kahdâs saitēs. Walkas

seminarijas eerikte irr tahda, ka lai Latweeschu un Iggauņu

jaunekļi sawus tehwu tehwu tikkumus un wallodu, tik drihs, zik
tik ween warr, atstahtu un aismirstu. Tautas labbaka audse te

4 muhrôs dsihwodama, nedabbu ar zitteem zilwekeem şatiktees,

un it ihpaschi ar Latweeşcheem nè, kas wiņņu wallodu runna.

Wişşas mahzibas pasneeds Wahzu wallodâ, semināristi şawâ

starpā runna tik wahzişki, ar direktoru un skohlotajeem runna

tik wahzişki. Kad seminarija eesahkahs, tad daschas leetas

latwişki mahzija, kà reliģiju, un arri rihta- un wakkara-luhg°

schanas turreja latwiski. Ar laiku Latweeschu Walloda gandrihs

pawişşam issudda. Es sakku gandrihs, jo wişşeem Latwee-

şcheem par kaunu 1 stunda (raksti weena stunda) par nedehļu
ìrr latwişki" un t. pr.

G. k. warbuht neļaunosees, ka es wiņņa isşazzişchanu us

galwu sleenu. Walkas semenariju par Latwee schu semina-

riju nosaukdams, un prohti schahdu leetu dehļ: Ta irr

Latweeschu semmê, Latweeschu widdü, Latweeschu direktors tur

mahza, Latweeschu jaunekļi tur mahzahs un ismahzijuschees

Latweeschu skohlas latwiski strahda. Schi „tautas audse" lihds

sawam 17. gaddam tehwa buhdiņâ nodsihwojusi, latwiski ehdusi

un latwiski dsehrusi, Latweeschu wallodu un Latweeschu tikkumus

eesihdusi un şaņehmuşi, — us sescheem pusgaddeem Walkas

27
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seminarijâ no°eedama un par brihw-deenahm atkal tehwa

buhdiņâ pahrnahkdama, latwiska irr un latwişka paleek. Ka

„tautas audse" seminarijâ ar Latweescheem nedabbu satiktees,

irr smeekligi, jo G. k. laikam buhs redsejis, ka semmarijas 4

muhros arri zaurumi irr, pa kurreem iseedams ar Latweescheem

eşmu şatizzees un latwiski sarunajees. Ka semināristi şawâ

starpā tik wahzişki runa, irr jo smeekligaki; tee pehz patikschanas

şawâ starpā sarunajahs. Tahdu likkumu naw seminarija, kas

latwiski runaht leeds. G. k. pats raksta, ka leela daļļa semi--

naristu wahzişki nemahkoht. Tee tad laikam kà kurlmehmee

ar sihmehm sarunajahs.

Lai runājam tahļak: Kas ar uszihtibu jau Latweeschu

semakâs tautas-şkohlâs darbojees, teescham tur to leelu Latwee-

schu mahzibas grahmatu truhkumu jau buhs sajuttis; zik jo

leelaks irr schis truhkums, kad us tahm mahzibahm raugam, kas

seminarijâ wajadsigas un ne°atlaischamas. Ittin weegli irr par

ģeometrijas pentereschanu sohbodamees pentereht; itin weegli
irr no seminarijas un pa wissarn no ziteem zilwekeem wişşu

labbu un derrigu prassiht; bet laikam gruhtaki irr pascham

rohku pee arkla peelikt un ar şweedreem şawâ waigâ preeksch
tautas apgaismoschanas derrigu labbumu sagahdaht. Kad kahdi

gribb eeteikt, kà G. k., ka tik wiņşch ihsti Latweeschu tautu mihļo

un par wiņņas pastahwigu laimi deenâs un naktis nomohzahs,

tad tak ir katrs prassihs: Ko tad G. k. irr sagahdajis, lai ta

no wiņņa ween tik karstii mihļota Latweeschu tauta şawâs mah-

zibâs un şawâ garrigâ gaişmoşchanâ tiktu pazelta? Waj wiņşch

warr şazziht : Nahkat un semodamees skattat, tà strahda weens

wihrs, kas sawai tautai gribb palihdseht un wiņņas truhkumu

islabboht ? ? To wahrdu „Gedauts" dsirdu pirmo reis, un

ka wiņşch preeksch Latweeschu skohlahm, ihpaschi preeksch semm-

arijas mahzibahm, ko sarakstijis, ne-esmu dsirdejis. Ja man

buhtu wihlees, tad luhdsu par ļaunu neņemt.

Zaur mahzibu paşneegşchanu Wahzu wal-

lodâ seminarijâ teek tik „t autas audse" e e w'e-

sta gaismotas tautas garrigâ pilnibà un w.iņ-
ņas wallodas jaukumā, un man schķeet, ka

ihpaschi zaur to ta jo labbaki atsihst sawas

tautas wallodas un garrigas gaismo schanas

truhkumu, un mahjâ pahrnahkusi un ar jo

leelaku uszihtibu pee darba stahjahs un sa°

wus brahļus arri us tahda attihstischanas

stahwokļa pazelt dsennahs. — G. k. şewişchķi dusmo-
jahs, ka pat reliģija, rihta- un wakara-luhgşchanas eşşoht wah-

ziski. Par apmeerinaşchanu peeminnu, ka ar reliģijas şapra-
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şchanu seminarijâ ittin labbi eet, un es gribbu Wehl taggad G.

k. latwişki isteikt, ko seminarija wahzişki mahzija: ka Deews

luhgşchanas ne ween wişşàs wallodâs, bet arri bes wallodas

şaprohtoht, ja tik tahs nahkoht no şirds.

Wehl japeeminn Latweeschu kauna-stunda : Waj G. k.

nebuhs gaddijees peedsihwoht, ka behrns, weenu klaweeru

stundu par nedēļu ņemdams, labs spehletajs tohp? —Un tad

weens şawâ tautā usaudsis Latweeschu jauneklis newarr trihs

gaddôs, ik nedēļas weenu stundu ņemdams, no sawas wallodas

ne ko zitu, kà tik wisseem Latweescheem kaunu saņemt?! Waj,

Latweeschi, kahdus jaunekļus jums G. k. raddaN — Atkal

eedrohschinajohs kahdu jautaschanu: Kurras no seminarija

pasneegtahm mahzibahm jeb „mahzibu preekşchmetteem" şkohlâ

nederr?

Pee dseedaşchanas pahrşpreeşchanas G. k. pirmoreis sakka,
ka essoht tik dsirdejis. Ka seminarijâ Wahzu dseesmas tohp

dseedatas, irr taişniba; bet ka seminarijas muhri Latweeschu

dseesmu skaņņu naw dsirdejuschi, to tikkai tas warr leezinaht,
kas to nesinn jeb ar ļaunahm dohmahm kaujahs. Es daschu--

reis seminarija latwiski dseedaju: „Skohlmeistaram şuhra dsihwe

un t. pr., un z.,
— un şcha gadda janwara mehneşî — şirşniga

pateikschana direktor kungam — Walkas seminarijâ buhdams,

preeka pilns dsirdeju, kà semimaristi stiprā kohrî Latweeschu
tautas dseesmas latwiski skandināja; kurras (lihds 200), kà

awisês bija laşşams, drihs wişşai tautai drukkatâ grahmatâ, zaur

Walkas semmarijas direktor k. gruhtu darbu, taps paşneegtas. —

Kad nu G. k. seminariju ar wahrdeem saimo, kas wişşu

redsamu labbumu pahrgrohsa un laupa, seminariju, kur teescham

ik deenas, ne par spehli, bet tikkai tautas-labklahschanai par

labbu, ar wişşu dsihwibas spehku tohp strahdats, — tad jau

naw brihnums, kad G. k. „labbako tautas audsi", prohti semi--

narijas mahzekļus, ar nekahrtigu un neklahjigu drohschibu, bes

kahda mehra un peeradişchanas, waino, neewa, nizzina, wişşu

gohdu wiņņai laupa un skaidros wahrdôs, ne par tautas lab--

klahschanas kohpeju, bet maitātāju noleek un norahda.

Kamehr G. k. tikkai tukschus apsuhdseschanas ■ wahrdus.

bes kahdas peerahdischanas, — tikkai nopohstischanu, bes jaunas

uskohpschanas, — tikkai wissa issmeeschanu, bes buhdama un

pastahwedama labbuma atsihschanas, — tikkai eewainoschanu,

bes dseedinaschanas, pasneeds, tikkai tumschus pakrehslus mekle,

kur jau teescham dauds gaismas rohdas ; tikkai tohs wahgus

teiz, kas pa weenu grumbu eet, ne kahdu swehtibu neatsihdams,

neds atsiht gribbedams, kas zaur zittu palihdsibu nahk ;
— ta°

27*
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mehr gan ihsts tautas zeenitajs G. kunga karrogam ar pateizibu

un ustizzibu newarrehs peebeedrotees.

Arī 1871. g. Turaidas konferencē Gedauta raksts sa-

cēlis kājās Cimzes audzēkņus un konference pieņēmusi

īpašu protesta rezolūciju pret Ģ. rakstu. Cimzes audzēkņi,

redzams, aizstāv „Cimzes godu", bet ne jau Cimze noteica

vācisko audzinašānu Valkas seminārā, — to taču noteica

vāciskā Vidzemes skolu virsvalde. Pret viņu arī vērsts

Ģedauta raksts.

Turaidas konferences „piesutījums" nodrukāts 1871. g.

Balt. Vēst." 29. num.

Peeşuhtijums no Turraidas skohlmeisteru şapulzes.

Redakzijai, pehz Turraidas skohlmeisteru sapulzes spree-

duma, irr no schihs sapulzes protokolla-weddeja 15. jūlija schahdi

raksti peesuhtiti:

„Die geehrte Redaction wird von der diesjährigen livl

Volksschullehrer - Conferenz, zu Treyden, ersucht, beifolgende

Zeilen in den «Baltijas wehstn." freundlichst aufnehmen zu

wollen*).

Widsemes skohlmeistaru-sapulze ar scheem wahr-
deem gauschi noschehlo, ka „Baltijas wehstneşis"
19. un 20. nummurâ s. g. „Par skohlahm" weenu

nepateesu nizzinaschanas-rakstu par muhsu mihlu

Walkas skohlmeistaru-skohlu, bes kahdas pretti-

runnaschanas un Peesihmeschanas no redakzijas

pusses, usņehmis, ko kahds „Gedauts" şawâ neap-

dohmibâ un augstprahtibâ wiņam peeşuhtijis.

Turraidâ, 30. junijâ, 1871.

Widsemes şkohlmeistaru-şapulze".

Peesihmeschana no redakzijas pusses

Ik katram mihļa ta weetiņa, kur tas sawu mahzibu dabbujis

un şawus jaunibas-gaddus pawaddijis. Tadehl nebrihnamees,
kad ik katrs us şcho weetiņu ar behrna godbihjaschanohs skattahs

un to pret neewaşchanahm aisstahw, tadehl nebrihnamees arri,

kad Erdmann k. un tee schogadd Turraidas konferenzê bijuschi

skohlotaji, kas pa leelakai baļļai (jeb warbuht wişşi?) ir Walkas

seminarijas mahzekļi, eeskatta par sawu peenahkumu, scho semi-

nariju pret Gebaut k. apwainoşchanahm aisstahweht. Tagad

*) T. i.: Zeen. redakzija teek no şchogadda Wids. skohlo-

taju-şapulzes, Turraidâ, luhgta, gribbetu tahs sche peeliktas
rindas „Baltijas wehstneşî" labprahtigi usņemt.
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wispirms rohdahs ta waizaschana, waj Gebaut k. teeşcham kaut

kà seminariju nepareisi aiskehris, ka kahda aisstahweschana bij

wajadsiga. Mehs essarn Wehl reisi ar apdohmibu wiņa „nizzina-

schanas-rakstu" zauri laşijuşchi, bet pateeşibu şakkoht, ne°atrad°

dahm tur ne pret seminarijas skohlotajeem neds wiņņas mah°

zekļeem ne kahdas pahrmeschanas, bet tik- atraddahm usrahditas

daschas wainas pee seminarijas eeriktes un mahzibas plahna,

pee kam tatschu neds skohlotaji neds mahzekļi ne mas naw wai-

nigi. Gebaut k. nizzina, ka seminarijâ mahza wissas sinnaschanas

Wahzu wallodâ, zaur ko gan derrigi skohlotaji preeksch Wahzu,
bet masak preeksch Latweeschu skohlahm teekoht sagattawinati;
ka seminarijâ zaur to, un zaur Wahzu dseesmu dseedaschanu,

pee Latweescheem teekoht Wahzu gars kohpts un tee us tahdu

wihsi sawai tautai atrauti; ka seminarija dabbas sinnaşchanâs,
ar fisiku un ķimiju, pahrak mas un nepilnigi mahzoht, un peh°

digi ka pee seminarijas naw behrnu-skohlas, kur semināristi
warretu mahzitees mahziht un tà us sawu amatu labāk şataişitees.

Ja nu bijuschi seminarijas mahzekļi atradda. ka Gebaut k. pee°

saukschanas neriktigas, tad kadehļ nepeerahdija neriktigumus,
un ja tahs riktigas, bet pehz wiņņu dohmahm tahm arri tah--

dahm wajag buht, kahdas wiņņas irr, — tad kadehļ to ne-is-

skaidroja? Tas buhtu derrejis seminarijai par attaisnoschanu un

wiņņeem pascheem par gohdu! Un to mehs no wiņņeem arri

zerrejahm, kad isdsirdahm, ka konferenze atbildi şagattawojoht.
Bet tahda zerriba bij welta. Konferenze atradda par gudru

şawadâ wihsê atbildeht, un, prohti tik bestaktigâ, kahdu mehs,

no Walkas seminarijas mahzekļeem, taisnibu sakkoht nebijahm

gaidijuschi. Zaur tahdu atbildi wiņņi sawai aisstahwamai leetai

ne tikai nekahda labbuma nedarra, bet tur pretti Wehl şkahdè,

un drihsak tahs wiņņai darritas pahrmeschanas apstiprina ne

kà peerahda par netaisnahm. Waj ne°apleezina mums tas no

minnetas Latweeschu skolotāju konferenzes Latweeschu laikraksta

redakzijai suhtits Wahzu raksts, ka Walkas semināristi pehz

garra teescham irr wairak Wahzeeschi ne kà Latweeschi? Waj

nepeerahda ta uspuhsta augstprahtiba, ar kahdu tee sawu wis-

schehligu „noschehloschanu" par „Baltijas wehstnescha" darri-

schanahm un par Wimm lihdsstrahdneekeem issakka, un ar kahdu

tee sawu rakstu par jo pilnigu eeskatta, kad to leek, kà leelida--

mees, arri zittôs laikrakstos nodrukkaht, — ka teem teescham

ļohti wajadsigs buhtu wairak ar dabbas sinnaschanahm puhle-

tees, lai tee pee atsihschanas nahktu, kahdu neezigu daļļu wiņņi

Deewa ne-ismehrojamâ raddibâ eeņemm? Un waj naw is wişşa

redsams, ka pee Walkas semmarijas teescham behrnu-skohla

wajadsiga, kur semināristi warretu mahzidami mahzitees sewi
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şawaldiht un lehnaku garru eemantoht, bes kuŗŗa zilwekam

dsihwê beeschi ween japeedausahs un — jazeeşch. — Lai nu

buhtu, kà buhdams, tomehr mehs dohmajam, ka ne wişşi şkoh-

lotaji augşchâ nodrukkatai konferenzes atbildei peekrittihs, un

eşşam pahrleezinati, ka zaur tahdu neapdohmibu no daschu wihru

puşşes Widsemmes şkohlotaju un „Balt. wehstn.* redakzijas şaw-

starpiga ustizziba netiks satrihzinata un şchaubiga padarrita, bet

ka abbi, kà şkohlotaji, tà redakzija, kà pee tautas apgaismoschanas

strahdadami, warrehs arri us preekşchu drandsigi weenu zeļļu
eet. Tà ir muhşu wehleşchanahs!

Erdmanim vel atbildēja Varaidošu Zanders (Vebers)

„Bali. Vēst." 1871. g. 30. un 31. num.

Zeenijams kungs! Appaksch ta wirsraksta — „Wisgruhtaki
ir sewi paschu pasiht, wisweeglaki zittu smahdeht", luhs „Balt.

Wehstnescham" essat nesen rakstu şneeguşchi, wehledameesatbildi

doht Gedauta kungam. Latweetis un Walkas semmarijas mah-

zeklis, kà paschi leezinajeet, buhdami, luhs juhtatees aisķerts

zaur Gedauta rakstu par skohlahm. Un atkal Latweetis un

Walkas semmarijas mahzeklis buhdami luhs par sawu augstu
peenahkumu atrohdeet, „tak kahdu wahrdu rakstiht." Eedroh-

schinajohs Jums atbildeht, ne zaur kahdu wahrdu, bet zaur

teikumeem. Wissu pirms Jums un zeenigeem laşşitajeem man

jasakka, ka pats ne-esmu bijis Walkas seminarijas mahzeklis,

un ka tadehļ strihdum par seminariju un starp seminaristeem

druşziņ attahļu stahwu. Tebe nu, dohmaseet un — ja tik pasem-

migi buhseet, man atbildeht — jau şawu aşşu şpalwu aşşina-

şeet, man us galwu şleet, tadehļ, ka eedrohşchinohs strihdû par

seminariju maisitees, kur, kà leekahs, mannim ne kahdas daļļas

naw. Wehledamees, Jums leeku puhliņu atņemt, man turpmāk
tè prettotees, tuhlit gribbu ihsi un skaidri teikt, ka mans no--

dohms nawa, plaschu rakstu par seminarijas buhschanu sastah-

diht, bet tik luhsu spreedumeem prettotees, kur tohs par nepa--

teeşigeem, wainigeem un neapdohmateem eeraugu. Un dohmaju,

to isdarroht mannim ne mas newajaga buht bijuscham semina-

rijas mahzekļam, jo tur peeteek tik weşşela zilweka prahts.

Jums kà Latweeşcham jāatbild us Gedauta rakstu; es tur--

prettim Latweetis buhdams eedrohschinajohs Jums prettotees.

Man schķeetahs, muhsu şpalwu-kaŗŗâ, eerohtschi mums weenlih--

dsigi. luhs, zaur Gedauta rakstu paschi aisķerti, drihksteet ta-

dehļ dauds spehzigaki runaht un ar tahdeem swarrigeem wahr-

deem şawam eenaidneekam usbrukt, kà: saimoht, wainoht, nee-

waht, nizzinaht, gohdu laupiht, nekahrtigs, neklahjigs v. t. j. pr.

To ne kas Jums tik dauds par ļaunu newarr ņemt, jo kur sirds

pilna, tur mutte pahrpluhst. Arri aisbildinaschanu atraddiseet,
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wahrdu-şkaņņas ween şneedseet. Es turprettim, druşziņ attahļu

stahwedams, nedrihkstu tik karsti un şpehzigi runnaht, kà luhs,
bet zeru, juhşmahm nepadewees, wairaki pateeşibai tuwotees, ne

kà luhs.

Şahkşim! luhs teizeet, ka negribbeet peeminneht, ff>

Gedauta kungs par Pruhşiju un wiņņas şkohlas buhşchanu

raksta, tadehļ ka şchihs leetas mums attahļu. Kadehļ tahs at°

tahļu? Waj tadehļ, ka luhs eşşeet Latweetis un Walkas se°

minarijas mahzeklis? Waj tadehļ, ka muhsu Baltijā tahda

buhşchana walda, kahda gan ne kur zittur neatrohnahs? Waj
mums nebuhs no zitteem mahzitees, ihpaschi no Pruhscheem ?

Waj eşşam jau tik pilnigi, ka ne kur mums nebuhs ko mahzi--
tees? Wai mums nebuhs sinnaht, kà un zaur ko zittas tautas

tik dauds panahkuschas? Waj Pruhschu ministera Altensteina

wahrdi arri preeksch mums nawa eewehrojami : „Warr zerreht,
ka pehz tahdeem gruhteem pahrbaudijumeem muhsu augstāki

isglihtota kahrta un muhsu zeenigaka tautas daļļa atmettihs

dohmas. ka isglihtoschana pastahw tik sweschas wallodas, sweschu
tikkumu un eeraschu, sweschas dsihwes peeşawinaşchanâ un tur-

rehs par noseegumu pret tautu un tehwiju, sawus behrnus au-

dsinaht agrakâ garrâ, kas irr pa wişşam şweşchi un prettim

Wahzu-Pruhşchu tautibai?" Man leekahs, ka Gedauta kungs

ar nodohmu par Pruhşijas (jeb Wahzsemmes) skohlas buhschanu

siņņoja. Wiņşch gribbeja tabs tautas darbus mums par preeksch-

sihmi zelt, kurra taggad us tahdu augstu warras un apgaismo-

schanas pakahpeni pazehlusehs. To arri, luhs laikam nojehdsat,
Erdmaņņa kungs! Un ja arri teizeet, ka Pruhsijas skohlas

buhschana Jums attahļu, tomehr negribbu tizzeht, ka luhs, kas

par Latweeti skaļļi issluddinajatees, pee bismaņņu ļaudim pee-

dereet, kas ne ka newarr aismirst, un ne ka negribb mahzitees.

Jums par gohdu tizzu, ka nesajuhteet ar bismaņņeem, kas kad

teem us zittahm semmehm un tautahm rahda, lai apşkattahs, kà

tur wişs seļļ un plaukst, kà wişşas ļauschu kahrtas dallibu ņemm

pee semmes un tautas wajadsibu apşpreeşchanas. kahdi tur

brangi likkumi un brihwprahtigi eestahdijumi, — tad tik sinn

atbildeht, ka tas muhsu şwehta ihpaschiba, ka pee mums wisşa

ta nawa, un ka mums tas nederr, kas zittahm tautahm derr.

Un lai arri şchahdi wihriņi sawas dohmas appaksch gluddeneem

wahrdeem slehpj, luhs, Erdmaņņa kungs, turreseet par leelu

apwainoschanu, teem tikt peeskaititi.

Us preekschu 5 luhs zelleet diwi jautaşchanas preekşchâ,

no kurrahm ta ohtra man gluschi ehrmiga isleekahs. luhs wai-

zajeet: »Waj no zilweka behrneem, kurri ar gohws peenu teek

423
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audsinati, gohwis isaug ?" Pa preeksch şcho jautājumu nemās

nesaprattu, bet Pehzak, luhsu rakstu usmannigi işlaşşijis, nojehdsu

luhşu dsiļļas dohmas. Zilweku behrni pee Jums irr Latweeschu

behrni. Teem truhkst mahtes-peena, tas irr, Latweeschu Wal--

lodās. Bet ja tohs gribb pee dsihwibas usturreht, teem jadohd

gohws peens, tas irr Wahzu walloda. Tomehr Latweeschu

behrni nepaleck par gohwim, tas irr, par Wahzeescheem, bet

par Latweescheem, tas irr, par zilwekeem. Zik branga lihdsiba ??

Bet sargajatees, ka luhs Wahzeescheem naggôs nekrihteet, kad

luhs teem tahdu neslawu zelleetl Pehz Jums ir Latweeschi

zilweki un Wahzeeschi gohwis, Latweeschu.walloda — mahtes-

peens un Wahzu walloda — gohws-peens. Laikam Paschi sawu

isgudrojumu apbrihnoseet, waj arri — par to pasmeesatees ?

luhs, Erdmaņņa kungs, nosauzeet Walkas seminariju

par Latweeschu seminariju, tadehl ka ta Latweeschu semmê, Lat--

weeschu widdü, ka tanm Latweeschu direktors un Latweeschu

jaunekļi un t. j. pr. Neņemmeet par ļaunu, ka te Jums lihdsibu

pehz luhsu garra preekşchâ zeļļu, luhs waizadams, waj teļşch,
kas peedsimmis sirgu-kuhtî, paleck par sirgu, jeb waj behrss, us--

audsis preeschu meschâ, irr preede ? Waj wiss, kas Latweeschu

semmê atrohnahs, irr Latweeschu ihpaschums ? Waj par prohwi

ģimnasiju, kas atrohnahs Latweeschu semmê, kur warrbuht dsim-
mis Latweetis par direktoru un kur Latweeschu jaunekļi mah--

zahs, bet kur wişşu mahzibu şneedş Wahzu wallodâ, noşaukşeet

par Latweeschu ģimnasiju? Wahzeeschi Jums par tahdu no--

krustischanu paldees nesazzihs, un Latweeschi Jums netizzehs,
bet pehz augstākas Latweeschu skohlas zihnisees. Ja to Wehl

nesinneet, tad mau luhs japamahza, ka pehz mahzischanas°wal°
lodās mehds kahdu skohlu nosaukt par Wahzu, Kreewu, Fran-

zuschu, Latweeschu u. t. pr. skohlu.

luhs teizeet, ka Latweeschu tautas audse lids 17 gaddam

latwiski ehduşi un latwiski dsehruşi. Atļaujeet te luhs waizaht,
kà dseŗŗ un ehd latwiski. Te laikam luhs us to sihmejaht, ka

Latweeschi, nabbaga tauta buhdami, tahdus labbus ehdeenus

ne°ehd un tahdus brangus dsehreenus nedserr, kà zittas tautas,

bet sliktākus. Zik luhs daschreis arri warreet johzigi buht!

luhs eeraugatpar jo smeekligu, ka semināristi şawâ starpā

wahzişki runa. Tè luhsu dohmahm pa wişşam peekrihtu, un

scha spreeduma dehļ gandrihs warretu Jums draugs palikt, ja

luhs tuhlit neissazzitu schahdu teikumu: «Tahdu likkumu naw

seminarija, kas latwiski runaht leeds." Kur to Gedauta kungs

teizis ? Kur pehz tahdeem likkumeem praşşijis ? Wiņşch tik

sawu noschehloschanu issazijis, ka semināristi şawâ starpā lat-

wişki neruna. To gan paschi apleezinaseet, ka tas tà irr. Bet



waj arri noschehloşeet, to nesinnu, un pehz luhsu raksta garra

arri negribbu tizzeht. Dauds paldees Jums sazzitu, kad luhs

isskaidrotu, kur waina meklējama, ka Latweeschu jaunekļi Lat-

weeşchu semmê, Latweeschu seminarijâ v. t. j. pr. Latweeschu

mahtes wallodu tà şmahde, ka to newihscho runnaht. Man

şchķeet, ka te wişşa waina nebuhs uşweļļama nabbaga Latweeschu

mahzekļeem Leelaka waina buhs peeşchķirrama semmarijas ee-

stahdijumeem. Kur seminārists mahzişees, sawu dahrgu mahtes

wallodu zeeniht, ja Patte seminarija tahs nezeena ! Un ka Lat-

weeşchu şe-minarijâ tik weenu stundu par nedēļu ar Latweeschu
wallodas kopşchanu darbojahs un pat Deewa-luhgşchanas neturr

Latweeschu wallodâ, to lihds ar Gedauta kungu eeraugu par

wallodas nezeenischann un smahdeschanu. Par peerahdischanu,
ka şeminarijâ newarr Latweeschu walloda sinnatnibas mahziht,

luhs peeweddeet leelu grahmatu-truhkumu Wehl preeksch sein-

makahm tautas skohlahm. Man glnschi schehl, ka Jums newar-

reju labbu padohmu sneegt, eepreeksch luhsu peerahdischana

zaur „Baltijas Wehstneşi" klajā tikkuse. Laikam to, ko rakstijaht,

ne mas neapdohmajaht. luhs Walkas semmarijas bijis mal)-

zeklis buhdami un par sawu şwehtu peenahkumn eeraudsidami

seminariju aisstahweht, eşşeet newiļļoht şawâ peerahdischana to

sliktāko leezibu par seminariju dewuschi. Ko dohmajeet, kas lai

mahzibas-grahmatas raksta preeksch semmakahm tautas skohlahm ?

Waj kahdi professori, jeb waj paschi skohlas behrni? Jeb waj

gaideet, ka tahs no debbesim kristu, kà reis Israela behrneem

swehta manna? Nè, kad luhs zeenijams Erdmaņņakungs, no

ziteemskohlas-grahmatu apgahdaschanu gaideet, un ne no pascheem

skohlotajeem, tad warreşeet tik ilgi gaidiht, zik ilgi Schagarres

schihdiņi us jaunu pestitaju gaida. Un ka skohlas-grahmatu

truhkums mannams, tas der par peerahdischanu, ka seminarija

Wehl ne derrigà un pilnigà wihsê skohlotajus şagattawo. Kad

is wiņņas teescham tahdi wihri isnahktu, kas deenâs un naktis

par sawas tautas labbumu puhlejahs un darbojahs, tad muhsu

skohlas pa wişşam zittadi usseltu un plauktu un mehs nemannitu

skohlas-grahmatu truhkuma.

luhs spreeschat turpmāk tà: „Zaur mahzibu pasneeg--

şchanu Wahzu wallodâ seminarijâ tik teek „tautas > audse"

eewesta gaismotas tautas garrigâ pilnibâ un wiņņas mallodas

jaukumā, un man schķeet, ka ihpaschi zaur to ta jo labbaki at°

sihst şawas tautas wallodasun garrigas gaismoschanas truhkumu,

un mahjâ pahrnahkusi nu ar jo leelaku uszihtibu pee darba

stahjahs un şawus brahļus arri us tahda attihstischanas

stahwokļa pazelt dsennahs."

Ne mas ne°esmu tam prettim. ka Wahzu wallodu kà
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wallodu arri mahza Walkas seminarijâ un nebuhtu prettim, ka

tur Kreewu, Franzuschu, Latiņu, Greeķu u. t. j. pr. wallodas

mahzitu, ja tik laiks un şpehşchana buhtu. Bet tam eşmu pret--

tineeks, ka Latweeschu seminarijâ wissas sinnatnibas wahzişki

ween mahza un Latweeschu wallodu par pastariti eerauga.

Buhtu labbaki, ka seminarija, eepreeksch ta dsenas Latweeschu
tautas audsi eewest Wahzu wallodas pilnibâ un jaukumā,

Latweeschu jaunekļeem atklahtu mahtes un tehwu wallodas

brangumu, jaukumu un pilnibu. Lai gan Latweeschu walloda

Wehl ne mas tik dauds kohpta un isglihtota nawa, kà Wahzu

walloda, tomehr tai pamats dauds kreetnaks, un ta şawâs

formās un gallotnês dauds baggataka un Pilnigaka, ne kà schi.

Leişchu-Latweeşchu walloda irr ta tuwaka raddneeze tai sermai

wallodai, no kurras wissas Areeschu tautu wallodas zehluschahs,
kà Şlahwu, Wahzu, Franzuschu, Latiņu, Greeķu u. t. j. pr.

wallodas. Latweeschu-Leischu walloda jo labbaki usturrejuse

sennas Areeschu wallodas formu un gallotņu pilnibu un bag--

gatibu. Şchi walloda lihds muhsu laikeem usturrejuşehs kà

kahds sirms ohsolg-kohks jaukā, brangi apkohptâ birsê, no weht--

rahm nelohzits un neaisķerts. Zik tuwa ta sermai Areeschu

wallodai, to apleezina wissi leelee wallodneeki, kas ne ween pee

sennas Areeschn tautas wallodas ispehtischanas, bet pee ik

katras wallodas garra dsişļakas ismahzişchanas wiņņu palihgâ

ņemm. Wişşleelakee wallodas-pratteji, kas gan desmitu wallodu

pilnibâ un jaukumā eewesti. teekno brihnoşchanahs pahrņemti,
kad sahk ar Latweeschu-Leischu wallodu eepasihtees. Wişşè
wiņi spreesch, ka schi walloda zaur sawu formu baggatibu un

gallotņu pilnibu augstak stahw, ne kà wissas zittas Europas

wallodas, un ka tik senna Greeķu walloda ar to lihdsinatees

warr. Ko domahjeet nu, Erdmaņņa kungs? Jums gan is>

leekahs manni wahrdi par jaunu brihnischķigu sluddinajumu ?

No tam gan luhsu seminarijas tşchetrôs muhrôs ne pusplehsta

wahrdiņa ne--eşşat dsirdejuşchi? Bet Jums wajadsetu wişşu to

sinnaht, un sawu mahtes wallodn augstāki zeeniht, ja tik druşziņ

buhtut eepasinnuşchees ar şlawenu wallodneeku Boppa, Ņotta

un Şchleichera darbeem Bet kà zilweks, kas grimst, luhs

pehz salma steebrischa ķerseet un issaukseet, tas tik blehņas ween,

ko Jums stahstu, tam ne kahds Wessels prahta zilweks newarr

tizzeht? Atļaujeet, ka Jums par apmeerinaschanu tahdus scho

wihru teikumus preekşchâ zeļļu. Tà şchinnîs deenâs Wehl

laşiju grahmatu par usşkaņņahm (akzentehm) Kreewu wallodâ

no Dr. Kaysslera. Şchis wallodneeks tà şpreesch: „Leischu

walloda dauds wezzaka un gohdbihjigaka, ne kà Kreewu un

zittas Slahwu wallodas. Lihds ar leelaku formu-daudskahrtibu
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rohnahs Leişchu walloda ta leelakà usşkaņņu daudskahrtiba un

daschadiba." Wallodneeki Potts un Bopps ar lèelu zeenischanu
no Leischu-Latweeschu wallodas runna. Mums labbi pasih-

stamais wallooas prattejs, Blelenstein kungs, tà şpreesch:

„Latweeschu walloda, kà walloda, pee dsiļļakas wiņņas formu,
wiņņas ehkas un dabbas şapraşchanas, wairs netiks turreta

par rupjas, uswarretas tautiņas wallodiņu, bet par lihdsigu

Pirmejahm kultūras wallodahm wişşôs laikôs." Un walodneeks

Schleichers dohd Leişchu wallodai tahdu şlawu: „Donaleifcha

tşchetras gadda-kahrtas, şcho teizamu darbu, laşşoht, no wişşas

şirds janoschehlo, ka tahda walloda (Leişchu walloda) isnihkst

bes burtneezibas (litteraturas), kas formu pilnibâ ar Greeķu,

Rohmneeku, Indu garigeem darbeem lihdsinatees warretu."

Tà Jums, Erdmaņņa kungam, warretu Wehl dauds şla->

wenu sinnatnibas wihru leezibas peewest, no Wahzu dseesmi-
neeka Herdera lihds muhsu laikeem. Bet lai schihm paschahm

peeteek. Tahs luhs gan pahrleezinahs, ka Latweeschu walloda

nawa pelnijuse, ka to par pelna-ruşchķi un pastariti eerauga.

Bet te Jums warr buht buhs eemeslis un luhs teikseet,
ka tee slaweni wallodneeki tik Leischu wallodu isdaudsina, bet

ne Latweeschu. luhs spreediseet, ka Latweeschu wallodai nawa

ne kahdas dallas pee Leischu wallodas slawas. Un tomehr tai

daļļa, tik dauds dallas, kà weenam brahlim pee ohtra brahla

slawas. Leischi un Latweeschi bija reis weena tauta; teem bija
ta Patte Deewa-kalposchana, tizziba, walloda un tikkumi. Tik

ar laiku zehlahs starpiba starp abbeern un ik katrai wallodai

sawas ihpaschibas. Bet Wehl taggad warrabbas wallodas par

weenas un tahs Paschas wallodas islohksnehm (dialekteem)

eeraudsiht. Wehl taggad weena walloda ohtrai tik tuwa, zik

par prowi augschgalla Wahzu walloda tai, kuŗŗu leijas Wah->

zeeschi runna. Latweeschu walloda irr tik wairak zaur sweschu
wallodu grabbaschahm samaitāto, ne kà Leischu walloda. Ta,
arri irr wairak no formu un gallotņu pilnibas un semibas

suddis, ne kä schai. Bet preeksch Latweeschu wallodas isrnah-

zischanahs, preeksch wiņņas likkumu un dabbas ispehtischanas,

Leischu walloda no leela swarra. Schi tur ir lohti wajadsiga.

Tà pat kà Kreewu wallodas baggatibu newarr labbi saprast

bes sennas Slahwu wallodas praşchanas, tà arri Latweeschu

wallodas pilnigi nesaprattisim, Leischu wallodu palihgâ neņem-

dann. Tamdehļ nebuhtu par leelu ta pagehreschana, ka Leischu

walloda tiktu mahzita Latweeschu seminarijâ.

Us preekschu ! luhs, Erdmaņņa kungs, spreeschat, ka

deesgan jau preeksch Latweeschu wallodas padarrits, ka tik

weenu stundu par nedēļu ar to puhlejahs Latweeschu semināristi.
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luhs Gedauta kungam şchahdu ehrmigu jautaşchanu

preekşchâ zelleet, waj wiņņam nebuhs gaddijees peedsihwoht,

ka behrns weenu klaweeru stundu par nedēļu ņemdams, labs

spehletajs tohp? Bet ko dohmajeet, waj wiņşch jo labbaks

nepaliktu, kad diwi waj trihs stundas par nedēļu ņemtu? Waj

Latweeschu jauneklis, kas diwi, trihs stundas par nedēļu kreetni

ar Latweeschu wallodu puhlejahs pilnigaki wallodu nesaprattihs,
ne kà tahds, kas tik weenu stundu ween? Pehz luhsu doh-

mahm tad weenalga, zik ilgi ko mahza. Brihnums, ka mehs

Latweeschi to Wehl ne°esam nojehguschi. Ko tik dauds ar

Wahzu wahrdu ismahzişchanohs puhlejamees, kad jau warretum

tikt par Wahzu wallodas prattejeem, ja tik weenu

stundu par nedēļu Wahzu wallodu mahzitohs.. Waj zittas

tautas leelu muļķibu uepadarra, tik dauds ar sawas wallodas

ismahzischanahs puhledamahs ?! Ne, Erdmaņņa kungs, ja

Jums arri ne kur nebuhtu mişşejees, tad şchinnî leetâ Jums

mişşejahs. Pats pasihstu, zik gŗuhti irr lihds weenas wallodas

kreetnai praschanai tikt. Jau tşchetrus gaddus nepeekuşşis un

neapnizzis ar Latweeschn wallodu darbojohs, bet ar weenu Wehl

man jaatsihstahs» ka wallodu gluschi nepiluigi prohtu. An

man schkeetahs, arri preeksch Jums, Erdmaņņa kungs, buhtu

derrejis» ka luhs Walkas seminarijâ wairàk ne kà weenu

stundu par nedēļu Latweeschu wallodu buhtu mahzijuschees,

jo tad nebuhtu eekuhluschahs luhsu rakstā tahdas Wahzu kon--

strukzijas. — Un dehļ pahrleezinaschanas, ka trihs jeb tschetras

stundas par nedēļu nebuhtu pa dauds preeksch Latweeschu wal°

lodās mahzischanahs, gribbu tè peeminneht, ka Kreewu Alek°

şander-ģimnasijâ Rihgâ 10 stundas latwiski mahza. Starpiba

starp Kreewu ģimnasiju un Latweeschu seminariju arri Jums,

Erdmaņņa kungs, azzîs krittihs!

Jums isleekahs, ka Gedauta kungs dusmojahs, ka

pat reliģija, rihta- un wakara-luhgşchanas eşşoht wahziski, kas

reis bija latwiski. Erdmaņņa kungs! Te sahku schaubitees,

waj luhs teescham tas esseet, par kahdu issluddinajatees, Waj

eşşat Wahzeetls, waj Latweetis? Man tas gluschi nesaproh--

tams, ka Latweetis to drihkst aisbildinaht, ka jau arri is Deewa

luhgschanas isdsenn Latweeschu wallodu. Nesinnu, ko Wahzee--

tis Jums atbildētu, kad luhs, Wahzeetis buhdami, tam slud°

dinatu, ka weenalga, kahdâ wallodâ Deewa luhgschanu turr !

Bet Latweeschu tautai tahdu padohmu drihksteet sneegt ! Ta

mahzijusehs dauds zeest. Jums buhtu pateiktees, ja bnhtu

isskaidrojuschi, kahda waina bija Latweeschu wallodai peeschkir-

rama, ka to atradda par nederrigu preeksch Latweeschu jau--

nekļu Deewa luhgschanas. Jo ķad Deewa-luhgşchanâ un reli°
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ģijâ eewedda Wahzu wallodu, Latweeschu wallodas weetâ, tad

tatşchu dohmaja, ka Wahzu walloda preeksch Deewa-luhgschanas

derrigaka un labbaka, ne kà Latweeschu walloda. Tadehļ kah--

rotum pehz siņņas, kadehļ Latweeschu jaunekļeem Latweeschu
Walkas seminarijâ leedsa Deewu peeluhgt un pahtarus skaitiht
tannî mihļâ wallodâ, kuŗŗâ tee no şawahm kreetnahm Latweeschu

mahtehm mahziti un eeradduschi Deewu peeşaukt, kurrâ tee

pirmohs brihnischkigus sluddinajumus par Deewa gudribu un

mihlestibu dsirdejuschi.

Taggad tuwojohs luhsu atbildes gallarn, kur skaidri re--

dsams, ka luhs Gedauta rakstu negribbejaht saprast, jeb
arri nesaprattaht, un tadehļ no dusmahm pahrwalditi teekeet.

luhs Gedauta kungam pahrmeteet, ka tas tikkai tukschus

apsuhdseschanas wahrdus, bes kahdas peerahdişchanas, klajā

laidis. Bet waj tee tukschi apsuhdseschanas wahrdi ween, kad

wiņşch sakka, ka seminarija ko par Latweeschu seminariju dau--

dsina, wissas sinnatnibas wahziski ween mahza, ka tur weenu

stundu par nedēļu ween ar Latweeschu wallodas ismahzişchanu

darbojahs; ka Latweeschu wallodu isdsinna is Latweeschu jau--

nekļu Deewa--luhgschanas un t. j. pr. ? Waj wiņşch nepateeşibu

şazzijis? Kur luhs peerahdijaht, ka wiņņam netaişşniba?

Kahdu peerahdischanu prasseet ? Jel buhtut skaidrāki sawas

dohmas issazzijuschi, jo tahs man allasch gluschi tumsas un ap--

şlehptas isleekahs ? Tik weenâ weenigâ weetâ luhs peerah-

dijaht, ka Gedauta kungam mişşejees, prohti tannî, kur

par dseedaschanu runnats. Bet kà Jums pascheem ja--atsihst,

tas tik sakka, ko no zitteem dsirdejis, ka seminarijas muhri

Latweeschu dseeşmu şkaņņu nawa dsirdejuļchi. Gribbedami pee--

rahdiht, ka wiņņam mişşejees, luhs apleezinajeet, ka scha gadda

janwara mehneşî preeka pilni eşşat dsirdejuschi, kà semināristi

stiprā kohrî Latweeschu tautas-dseesmas latwiski skandināja,

kuŗŗas Walkas semmarijas direktors, Zimse kungs, şalaşşijis.

Esmu pahrleezinats, ka arri Gedauta kungs lihds ar Jums

par şcho preeka-wehsti preezasees un ka şawâ sirdi, ne masak

kà Jums, Zimse kungam par wiņņa teizamu darbu pateiksees.

Bet luhs tik sakkeet, ka şchinnî gaddâ Latweeschu tautas°dsee°-

smas Walkas seminarija skandinātas, bet nesakkeet, waj sennak

arri tà bija. Laikam gan nè! Tà tad arri şchinnî weetâ luhsu

peerahdischana gluschi nepilniga isdewuşehs. Tà tad arri schi

weeniga pabalsts, us kurras Wehl swttejatees, Jums issuhd, kà

kahds mahns preeksch pateesibas gaismas. Kas Jums Wehl

paleek Erdmaņņa kungs? Jums paleek tik tukşchas apwaino-

schanas ween; luhsu daļļa tik tahdi wahrdi, kà: saimoht, lau»

piht, wainoht, nihzinaht,>ekahrtigs un neklahjigs un t. j. pr.,
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ar kuŗŗeem luhşu prettineekeem rupji usmahzatees. Buhtu

labbaki bijis, ka pa preekşchu Gedauta rakstu buhtu pahr°

dohmajuschi, eekam gahjaht pee şmahdeşchanas. Tad nebuhtut

bijuşchi tik apstulbuşchi pret pateeşibas eewehroşchanu. Gluschi

zittadi us rakstu par skohlahm skattohs es, ne kà luhs. Es

eeraugu Gedauta kungu par tahdu wihru, kas, eewehro--

dams, kà zittas tautas seļļ un plaukst, behdajahs, ka Latweeschu

tauta ne mas tik ahtri us preekşchu nesteidsahs, kà daschi gribb

eemelst un zaur to ik katru kreetnu zenschanohs noslahpeht.

Wiņşch meklēja pehz isskaidroschanas un atradda, ka tik tad

tautas sehluschas un Wehl seļļ, kad tahs sawu tautibu, wallodu,

tizzibu uu sawus tehwu tehwu tikkumus karsti mihļoja un

augstā gohdâ turreja. Nu wiņşch eewehroja, ka wissas şchihs

tautas dahrgas mantas pee mums neteek tà zeenitas, kà tahs

pelna. Wiņşch salihdsinaja Walkas seminarijas buhschanu, par

prohwi, ar to, kas Wahzsemmê un Pruhşijâ redsams, un at°

radda, ka Walkas seminarija zaur wissu sawu buhschanu ihstus

tautas skohlotajus ihstâ tautas gara, kà tas Pruhşijâ noteek,

nesagattawo. Wehledamees muhsu skohlas-buhschanu us labbaku

zeļļu greest, wiņşch sarakstija rakstu »par skohlahm". Tur wiņşch

gribbeja neds tautas audsi neds Walkas direktoru aisķert. bet

tik seminarijas eestahdijumus pahrspreest, kurrus par nepilnigeem

eerauga. Gedauta kungs tāpat laikam, kà arri luhs, sin°-

nahs, ka neds «tautas audse" dauds warr seminarijas eestah-

dijumus pahrgrohsiht, un neds direktoram dascha tur atrohnama
waina usweļļama.' Zimse knngs naw neds seminariju zehlis,

neds wiņņas likkumus şastahdijis; wiņşch tik sawu peenahkumu,
kà eezelts direktors, ispilda, un dsihrahs, zik Pee taggad pastah--

woscheem eestahdijumeem eespehjams, labbus skohlotajus sagat-

tawoht. Un ka Widsemmê ar ļauschu°şkohlas°buhşchanu schi-

glaki us preekschu eet, ne kà Kursemmê, ka skohlotaji labbak

skohloti is Walkas semmarijas isnahk, ne kà is Irlawas, par to

leelaks nopelns peeder Zimse kungam. Tadehļ wiņşch irr

pelnijis sawas tautas pilnigu pateikschanu. Bet pateikschanu

pelna arri Gedauta kungs, kas, pee wissas zeenaschanas
pret Zimse kungu, nvn akls bijis pret wainahm, kas tai no

wiņņa wadditai seminarijai peelihp. Mamas usklaht irr wa°

jadsigs, jo zittadi ne kahda pahrlabboschana naw gaidāma. It

ihpaschi awises dauds labbak sawu augstu peeuahkumu ispilda,
kad tahs wainas atklahj, ne kà kluşşu zeesch. Jo tik zaur to,

ka mehs pee atsihschanas nahkam, ka essam nepilnigi, mehs

teekam dsihti, labbu mekleht. Zittadi snaudisim turpmāk tà pat,

kà snaudahm seschus gaddu--simteņus. Scho pateesibu arri luhs

atsihseet, Erdmaņņa kungs? Ja luhs no tahda stahwokļa us
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Gedauta rakstu şkattişatees, tad şcho °wihru şaprattişeet un

rakstā daschas pateesibas atraddiseet. .Arri par ļaununeņemseet,

ka tas no tautas un tehwişchkas mihlestibas aisgrahbts, daschreis

şihwi, skarbi un spehzigi runna. *

Kad şawa raksta beigās teizeet, kà ihsts tautas zeenitajs,

Gedauta kunga karrogam ar pateizibu un ustizzibu newarrat

peebeedrotees, tad taikam turratees par tautas zeenitaju un

par tahdu skaļļi issluddinajatees. Es ne->eedrohşchinajohs sew

tahdu şlawu peelikt neds par tahdu issluddinatees, jo spreeschana

ziteem peederr. Bet to gribbu sluddinaht, ka Gedauta

kungam peebeedrojohs un ka pasihstu daschus teizamus wihrus,

starp kurreem arri bijuschus Walkas semināristus, kas to paschu
darr. Tà nu Gedauta kungs ar sawahm dohmahm nestahw

weens pasaule, kà arri Jums, Erdmaņņa kungs, pabalsts ne-

truhka un warrbuht turpmāk arri netruhks k

Beidzot vēl D. Dambergs, kā 1871. g. konferences pro-

tokolists, iesūtīja „В. V." sekošu 1871. g. 32. num. no-

drukātu rakstiņu :

Zeen. „Baltijas wehstneşcha" redakzija.

Luhdsu şcho şawâ lappâ usņemt:

«Baltijas wehstneşcha" 29. nummurâ „Peesuhtijumu no

Turaides skohlmeisteru-sapuļzes" ar turklaht peeliktu „Peesih-

meschanu no redakzijas pusses" islassijis, atraddu par sawu pee-

nahkumu zeen. «Balt. wehstn." laşşitajeem şcho isteikt:
No Widsemmes şkohlotaju-şapulzes netikļa preeksch no-

drukkaschanas Latweeschu laikrakstos wairak zits ne kas nospreests,

kà tik schee wahrdi ween:

„Widsemmes şkohlmeisteru-şapulze ar şcheem wahrdeem

v. t. pr.°

Kad nu zeen. «Baltijas wehstnescha" redakzija, ne wis tà

kà zitti Latweeschu laikraksti, augşchâ minnetas rindiņas ween,

kas irr Latweeschu wallodâ, bet arri to, ko pawişşam zittâ pa-

pihrâ, tik ar sawu wahrdu parakstijees, zeen. redakzijai, wahzişki

rakstidams, es luhdsis, irr pehz patikşchanas tà isleetahts, it kà

tahs Wahzu rindiņas, kas augşchâ stahw, arr no konferenzes

buhtu redakzijai Peesuhtitas, lai warretu şawâ «Peesihmeşchanâ"
tà waizaht: «Wai neapleezina mums tas no minnetas Lat-

weeşchu skohlotaju konferenzes Latweeschu laikraksta redakzijai

suhtits Wahzu raksts, ka Walkas semināristi pehz garra teescham

irr wairak Wahzeeschi ne kâ Latweeschi? Tad man ja°atşauzahs,

ka tahs Wahzu rindiņas «Baļtij. wehstnescha" 29. nummurâ

naw wis no konferenzes, bet zaur manni ween pee ta gohda

nahkuschas, zeen. laşşitajeem preekşchâ stahtees, un tadehl augşchâ
minneta pahrmeschana us manni ween kriht. Beidsot tas wahrds
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man prahtâ nahk: „Ne ik katrs, kas us manni sakka: Kungs!

Kungs! debbeşu-walstibâ ee-ees:" — tāpat ne ik katrs, kas lat-

wiski ween runa un raksta» zaur to jau irr Latweeschu tautas--

garra draugs. D. Dammberg,

schagadda konferenzes protokolla-weddejs.

Peesihmeschana no redakzijas pusses. Us

zeen. Dammberg kunga suhroschanos par to, ka „Balt. Wehst--

nesis" wiņņa tik ar sawu wahrdu parakstitas un tadehļ ne no

Wids. skohlmeisteru konferenzes redakzijai Peesuhtitas Wahzu
rindiņas „eesmä spraudis," redakzijai jāatbild: 1) ka tahs min-

netas Wahzu rindiņas bij parakstitas: D. Dammberg, als Pro-

tokollführer, im Auftrage der Conferenz" (t. i. D. Dammerg, kà

Protokolles weddejs, pehz konferenzes usdewuma) un ka tahdâ

wihsê parakstits raksts ne buht newarr par Dammberg k. pri-

watrakstu eeskaitits tikt, bet ik katrs, kas tahdas leetas jel zik

isproht, atsihs, ka sche Dammberg k. wahrds peelikts tik dehļ ap-

rahdischanas, kas konferenzes usdewuma isdarritajs un kas wiņ-

ņas wahrdâ rakstu latsch; 2) ka ja nu Dammberg k., gribbe-
dams Wahzu rindiņas, kà pats sakka, şawâ wahrdâ rakstiht, irr

konferenzi lihdsi strlhds-leetâ eewilzis, tad lai attaisnojahs par

to pret paschu konferenzi; „Balt. Wehstnescha" redakzijai un las-

sitajeem pee tam naw ne kahdas daļļas, un tadehļ wiņņeem

schis Dammberg kunga isskaidroschanas un attaisnoschanas raksts

arri ne mas nebij wajadsiģs; 3) ka redakzijai gan brihw buhs,
wiņņai eesnhtitas rindiņas tāpat pehz patikşchanas eeşmâ spraust,

kà rindiņu-eesuhtitajs to ar redakziju un wiņņas darboschanah'n

darra; 4) ka zilweku sirdis un „garu" tik Deews sina, un ka ta-

dehļ warr gan buht, kà Turaidesskohlmeisteru konferenze leelars

Latweeschu tautas-garra draugs ne kā „Balt. Wehstnescha" re--

dakzija, bet — ja tas tà irr — tad jasakka, ka konferenzes skohl-

meisteri Wehl ļohti kaunigi Latweeschi.

Tik augsti sacēlās tautības viļņi 1871. g. Šie noti-

kumi Turaidas konferences un latviešu nacionālajā presē
krietni vien saviļņoja kā vācu vadošās aprindas, tā arī

latviešu inteliģenci. Sakustējās arī latviešu tautskolotāju saime.

Kronvalds avižu polemikā nepiedalījās, bet māc. K.

Kundziņš pastāsta, ka Kronvalda papīros atrasts kāds raksts

saturā līdzīgs Vebera rakstam. lespiests tas nekur nav.

Skolu padomnieks šulrāts Klots, kas savā laikā prie-

cājās par vācināšanas panākumiem, tagad sajuta, cik maz

viņš panācis. Rādās, arī muižniecība vairs nebija apmie-
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rināta ar viņa darbību, vismaz Guleke savā skolu vēsturē

(manuskirptā) pastāsta, ka skolu virsvaldes priekšsēdētājs
landrāts Volts nav bijis apmierināts ar Klota rīcību un

redzami noņēmies Klotu nobīdīt pie malas (144. lp. р.). Tas

arī noticis: 15. septembrī 1871. g. Klots iesniedzis lūgumu

atsvabināt viņu no šulrāta amata. Landrātu kolēģija tam

piekritusi un piešķīrusi Klotam 400 rubļu lielu pensiju.
Tā pašā pirmā latviešu nacionālās pašapziņas uzliesmojuma
laikā nogāja no skatuves viens no noteiktiem vācināšanas

idejas aizstāvjiem. 1869. g. 29. jūnijā (v. st.) slēdza savas

acis bīskaps Fr. Valters. Ari Neikena vairs nebija. Švechs,

Erdmanis, Tērauds, Gaiķis, un visa tā draudzes skolotāju

grupa, kas stingri un pakalpīgi stāvēja Klota pusē, tagad

palika «apdomīgāki." Bet visi notikumi un konferenču

darbība tomēr liecina, ka šī skolotāju grupa ir bijusi ļoti

darbīga. Kas būtu Turaidas konferences bez Švecha, Tērauda,

Erdmaņa, Šmita v. t. t. ? Viena zīmīga parādība šinī laikā

konstatējama: daudzi apdāvināti, enerģiski un visai čakli

latviešu darbinieki ir sekojuši J. Neikena 1851. g. Turaidas

konferencē uzstādītam mērķim. Tā tas bija kā ar tā laika

draudzes skolotājiem, tā mācītājiem (Aunings, Neilands), tāpat

arī īpaši ar Rīgas pilsoņiem. Tā tad Kronvalda un viņa domu

biedru saucieni nāca īstā laikā.

Bet, pirms ejam tāļāk, vēl dažas ziņas par, līdz 70

gadiem noturētām, apriņķu un draudžu skolotāju. konfe-

rencēm. Vienu, Cēsvainē noturēto, mēs jau pieminējām.

Tanī pat laika Vidzemē šur tur tika noturētas arī citas

lokālas skolotāju sapulces. 1867. gadā skolotāju sapulce

noturēta Jaun-Piebalgā 1). Tuvāku ziņu par šo sapulci mums

nav. 1868. gada 30. decembrī tādā pat sapulce bij Vec-

piebalgā, kurā piedalījās 15 skolotāji un 3 mācītāji.

Abās Piebalgas draudzēs tanī laikā, rādās, jau bija 15 sko-

lotāji, jo 1873. gada Piebalgas skolotāju sapulcē piedalīju-
šies 21 abu Piebalgas draudžu skolotājs

2
). Tā tad šīs

1) .Balt. Vēst." 1869. g. 16. num.

2) Skat. .Cēsu apriņķa VIII. gada sapulces protokols* 20. lp. р.

28
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1867. un 1868. gadu sapulces būs gan tikai Jaun- un Vec-

piebalgas skolotāju sapulces, bet nevis Cēsu apriņķa sapulču

sākums. Ļoti var būt, ka Piebalgas sapulces gan ierosināja

Cēsu apriņķa sapulču dibināšanu, bet, kā vēlāk aprādīsim,
Cēsu apriņķa sapulču dibināšana dabiski izauga pēc Turai-

das sapulču sabrukuma. Kurzemē visas tā laika skolotāju

sapulces vadītas vācu valodā, un, ar ļoti maziem izņēmu-

miem, vadītāji bijuši mācītāji. Arī protokoli, kur tādi atrasti,

visi ir vācu valodā rakstīti. Tikai vēlākos gados kurzemnieki

savu sapulču protokolus pamazām sāk rakstīt latviešu valodā.

Mums nav zināms, kāda darīšanu valoda bijusi pirmām

Piebalgas sapulcēm.

1868. gadā, 14. nov., notikusi skolotāju sapulce Alūksnē.

Piedalījušies 10 skolotāji, Alūksnes prāvests Kupfers un

baznīcas priekšnieks f. Koskuls. Prāvests Kupfers ziņojis

par skolu stāvokli un konventa lēmumu, ka valsts (pagasta)
skolās jāiet visiem bērniem pēc kārtas, 3 ziemas puikām un

pēc tam 2 ziemas meitenēm. Valsts1) skolās mācīs: lasīt,

rakstīt, rēķināt, katķismi, bībeles stāstus, dziedāšanu, «tēv-

zemes un zemes aprakstīšanu", kā arī «kādas dabas zinā-

šanas." Pēc pirmās ziemas bērni tiks dalīti divās grupās

(klasēs), — tie labākie nāks draudzes skolā, kur tās pašas
mācības «gruntīgāki mācīs", kā arī vēl pasaules stāstus,

«zemes mērīšanas skunsli" (ģeomttriju), krievu un vācu

valodas. Tālāk pārrunāti dažādi paidagoģiski un metodiski

jautājumi. Pie lasīt un rakstīt mācīšanas ieteikts lietot Lūben-

Nackes un pie rēķināšanas Henčela metodes. Spriests par

rīkstes noderīgumu skolā, un sapulces vairākums domājis,

ka dažreiz rīkste esot noderīga. Turpretim «tuvināšana" uz

zirņiem, «zaķu ausu" piešūšana, slotas kāta turēšana v. t. t.

atzīti par atmetamiem audzināšanas līdzēkļiem.
1870. gadā, 2. jūnijā, Smiltenes valsts mājā noturēta

Valkas apriņķa skolotāju pirmā sapulce. Šī sapulce kā

apmeklētāju, ta arī darba ražīguma ziņā pārspēj tā laika

vispārējās Vidzemes, jeb Turaidas sapulces. Šīs pirmās

') Dažos Vidzemes apvidos vārda „pagasts* vieta lieto «valsts".
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Valkas apriņķa skolotāju sapulces organzātors bijis Smiltenes

mācītājs J. H. Guleke, vēlākais Vidzemes skolu padomnieks.

Klāt bija arī Cimze un Valkas apriņķa laicīgais skolu pār-

lūks, Svārtavas lielkungs f. Zöckels. Sapulcē piedalījās
70 Valkas apriņķa skolotāji, un zāle bijusi pilna viesu un

klausītāju. Vispirms apspriests pagasta skolu jautājums.

Uzstādītas sekošas prasības: 1) pagasta skolas ir mūsu īstās

tautas skolas; 2) pagasta skolu vajaga katram bērnam ap-

meklēt, ja viņš nav nodots citā skolā; 3) pag. skolā būs to

vien mācīt, kas katram cilvēkam jāzin; 4) uz pagasta skolu

bērni jāsagatavo mājās, cik tik tālu vien var; 5) bērniem

vajaga skolā nākt ne uz kādiem lāgiem, bet no vietas tik

daudz ziemu, cik nospriests ; 6) zēnus un meitenes šķirti

mācīt nav iespējams; 7) skolmeisteram jāturas nevien pie

tā, kas tautskolā der, bet arī jāliek vērā «mērs, kas var par

labu nākt" ; 8) no skolas atlaistus bērnus vajaga likt drau-

dzes skolā vai pagasta skolās noliktās dienās pārklaušināt.

Guleke ieteicis pagasta skolās mācīt arī vēsturi un ģeogrāfiju.

Skolotājs Dambergs runājis par «skolas bērnu miesīgu

izkopšanu." Cimze skubinājis bērnu vecākus, kuri arī sa-

pulcē klāt bijuši, gādāt par savu bērnu veselību. Šīs sapulces
darbība nobeigta vienā dienā, bet, kā redzams, bijusi ļoti
dzīva. Gandrīz visi sapulces dalībnieki

runājuši tikai latviski, kamēr Turaidā —

tikai vāciski.

J. H. Gulekem, Smiltenes sapulces organizētājam,

drīz vien nācās saņemt no Klota mantojumu — Turaidas

sapulču tālākvadīšanu. Smiltenes sapulce Gulekes vārdu

bija popularizējusi un, varbūt, arī pašam Gulekem pašķīrusi

ceļu uz Vidzemes skolu padomnieka amatu. Kad Gulekes

iecelšana padomnieka amatā bija notikusi, pat Kronvalds par

to priecājās un novēlēja jaunajam skolu pārlūkam laimi.

Kādā 1872. g. 25. jūlijā Dīriķim rakstītā vēstulē Kronvalds

saka :
„

.
. . Gulekes raksts 1) liecina, ka citādi laiki mums

gaidāmi, nekā zem Klota vadības . . ."

>) Guleke 1872. g. 2. jūnijā rakstījis Kronvaldam plašāku vēstuli

aprādīdams savas darbības plānu.

28*
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Cik tālu šis cerības piepildījās, to redzēsim vēlāk.

Kad 40 gados nodibinājās Vidzemē pareizticīgo lat-

viešu draudzes, tad tūdaļ pareizticīgo baznīcu priekšniecība

atdūrās uz visai svarīgu trūkumu: nebija šīm draudzēm

mācītāju. Vajadzēja mācītāju amatā iesvētīt ļaudis, kam

nebija šim amatam vajadzīgās izglītības 1). Mēģinājuši izpa-

līdzēties ar Pleskavas garīgo semināru, nosakot, ka tiem

semināristiem, kas gribētu dabūt vietas Baltijas guberņās,

jāmācās latviešu vai igauņu valoda. Tomēr izrādījies, ka

Pleskavas semināristi gan teorētiski ko iemācās, bet prak-

tiski pavisam vāji, — nevar sarunāties latviski un igauniski

ar iedzīvotājiem. Sūtīt tādus kandidātus pareizticīgo lauku

draudzēm bija pārāk riskanta lieta, jo viņiem bija jāstrādā

pie ļaudīm, kas krievu valodu nemaz neprata, un līdzās"

luterāņu mācītājiem, kam augstskolas izglītība un pietiekoši

laba latviešu valodas prašana
2

). Lai no šī stāvokļa izietu,

11. febr. 1846. g. ķeizars Nikolajs I. piekrita garīgas skolas

dibināšanai Rīgā. 1. sept. 1847. g. šī skola (Рижское духов-

ное училище) tika atvērta. Kāds šis skolas vēstures sacerētājs
3
)

saka, ka vietējie valdības orgāni skolas atvēršanu saņēmuši

naidīgi. Tikušas izlaistas visādas baumas, un tām bijuši

panākumi, jo tikai ar pūlēm salasījuši 10 latviešu zēnus,

kas iestājušies pirmā kursā. Tā ka skolai ieteicamo apdā-

vinātu un noderīgu zēnu izraudzīšana bijusi uzticēta „ord-

nungsrichteriem," tad noticis pat tāds gadījums, ka Rigas

„Ordnungsrichters" nav savā rajonā atradis neviena 11—13 g.

veca noderīgāka zēna, ka tikai vienu kurlu puisēnu, ko ari

atsūtījis pareizticīgo skolai. Vēlāk zēnu izraudzīšana uzticēta

pareizticīgo draudžu mācītājiem.

1850. g. skolai piešķīra garīga semināra nosaukumu

1) ПятидесятилътнШ юбилей Рижской Духовной Семинарш
8. lpp.

2 ) Par šiem pareizticīgiem mācītājiem, latv. valodas nepratējiem, vel

līdz mūsu dienām tautā uzglabājušās anekdotes.

3 ) 50—л-втнш юбилей и. т. д. 11. lpp.



ar visām viņa tiesībām, tikai mācību kurss (kopā ar garīgo

skolu) bija 10 gadīgs, kamēr parastais bija 12 gadīgs.
Skolai gribēja piedot arī latvisku nokrāsu. Bez latviešu

valodas bijā jāmāca arī latviešu tautas vēsture. Par to šāds

noteikums: „въ преподавании исторш излагать обстоятельно

HCTopiio Латышей и Эстовъ, чтобы лучше выяснить проис-

хождение, обстоятельства и характеръ ихъ народности и чрезъ

приходскихъ священниковъ развивать въ нихъ национальное

сознаше, которое должно еще больше расположить ихъ къ

государственному и духовному единешю съ русскими
1)".

Sākumā vispāri Rīgas garīgā semināra mācību programmu

piemērojuši vietējiem apstākļiem, bet ar 1867. g. arī šim

semināram piemēroja vispārējos statūtus, pastiprinot veco

valodu mācīšanu. Vēlāk (1884. g.) Rīgas garīgā semināra

kursā atkal ieveduši dažas pārgrozības par labu vietējām

vajadzībām, īpaši teoloģiska rakstura, (luterāņu, katoļu

baznīcas vēsture v. t. t.). Mēs šeit nerunāsim par Rīgas ga-

rīgā semināra darbību plašāki, tas arī neietilpst mūsu šis

grāmatas uzdevumā, pieminēsim tikai, ka šis seminārs ir

savā laikā pabalstījis mūsu tautas atmodas kustību un viņas

vadoņus, kā ari devis prāvu skaitu mūsu tautā pazīstamu

darbinieku.

Līdztekus garīgam semināram Vidzemē attīstījās arī

pareizticīgo baznīcas skolas. Jau 40 gados ar valdības pa-

balstiem izdodas nodibināt šādas skolas: Koknesē (1848),

Lielvārdē, Ikšķelē (1846.), Jaun-Kalsnavā (1848.). Golgav-
skā (1847.), Līderas muižā (1849.), Ļaudonā (1847), Vestienā

(1849.), Grozdonā(lB47.), Lazdonā (2 klasīga 1847.), Kārz-

dabā (1846.), Enzelē (1847.), Jaunpilī (1847.). Cēsīs (1846.),
Valkā (1845.), Limbažos (1845.), Rūjienā (1846.). Staken-

bergā (1849.). Tā ka šinī laikā mums vispāri bija skolu

trūkums, tad šāds darbs, kas tika darīts pa daļai ar valdības

lldzēkļiem, bija apsveicams. Šīs skolas, tāpat kā luterāņu,

stāvēja ciešā sakarā ar baznīcu, un pareizticīgie garīdznieki

bija viņu faktiskie vadītāji un revidenti. Ar katru gadu pa-

') бО-л-Ьтн. юбилей 15. lpp.

437



reizticīgo skolu skaits pieauga un ap 60 gadiem Vidzemē

(ierēķinot igauņu daļu) to bija pāri par 200. Tanī laikā, kad

luterāņu draudzes skolās sākās vācināšanas darbība, pareiz-

ticīgo skolās jau nomanāmas tieksmes uz krievināšanu, t. ir

šeit pastiprinātā kārtā māca krievu valodu. Tāpat, kā savā

laikā latviešu bērni labprāt mācījās vācu valodu, lai ar vi-

ņas palīdzību tiktu dzīvē pie labāka stāvokļa, tā vēlāk viņi
dzinās arī pēc krievu valodas. Ap 70—80 gadiem jau no-

vērojam, ka dažās pareizticīgo baznīcas (draudzes) skolās

mācās vairāk luterāņu kā pareizticīgo bērnu. Cik varam

spriest, tas notika vienīgi krievu valodas dēļ, jo luterāņu

draudzes skolās krievu valodu mācīja pavisam niecīgos ap-

mēros, vai pat pavisam nemācīja. Vēlāk gan ari vairākās

luterāņu draudzes skolās pieņēma īpašus krievu valodas

skolotājus, lai tā varētu konkurēt ar pareizticīgo skolām.

Nepatiesi gan ir dažu krievu darbinieku nostāsti, ka vispāri

pareizticīgo draudzes skolas mācībās stāvējušas stipri aug-

stāk par luterāņu skolām1). Bet pareizticīgo mācītājs Vja-
rats taču apgalvo, ka pareizticība — „было и есть единствен-

ный культурный двигатель для туземцевъ въ крат.." Kāds

cits pareizticības vēsturnieks un aizstāvis raksta šā: „Право-

славш, по его историческому развитш и соприкосновенности

съ общимъ началомъ, не свойственно общественное раздвле-

Hie линь, исповъдующихъ его, и оно никогда не посягало на

нацюнальныя особенности какого либо народа, а напротивъ

позволяло имъ безпрепятственно развиваться. Кареные жи-

тели ПрибалтШскаго края ни въ древности, ни въ новъйшее

время ничего не теряли изъ своей самобытности, перешедшивъ

православие: произведешяихъдуховнаготворчества,
саги

, песни,

сказки и. т. д. оставались неприкосновенными. Православие ни-

когда намеренно неденацюнализировалофинс'те народы, не дей-

ствовало ступательно въ недухъ руссификацш"
2
) Še nav vieta

polemizēt ar pareizticības slavinātājiem, nav arī mūsu nolūks

') „Значение правослашя на Прибалтийской окраин-fe." Свящ.
А. Вярата.

2) „Журналъ Христ. Чтенlя * 1887. 10. Ст. Культурно-религ

движешя въ Лифляндди.
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noliegt to, kas patiešām bijis, — kad pareizticīgo garīdz-
nieki (kā pat 1905. g.) ir nostājušies mūsu tautas aizstāvju

vietās, — bet kopsummā gan pareizticīgo garīdzniecība ne-

var uzrādīt mūsu kulturālā attīstībā tik lielus faktiskus pa-

nākumus, kā to apgalvo augšminēto rakstu autori. Šinī

jautājumā varētu liecināt arī ļoti daudz pretēja.

Šinī vietā vēl atzīmēsim, ka tikai 1870. gadā pareiz-

ticīgo skolas Baltijā dabūja noteiktu satversmi. Nodibināja

īpašu padomi (Училищный оовптъ), kas sastāvēja no augstiem

kungiem : Baltijas ģenerālgubernatora, arķibīskapa, Rīgas

garīgā seminārā rektora, Tērbatas mācības apgabala kuratora

un Rīgas Aleksandra ģimnāzijas direktora. Draudzēs

dibināja īpašas kuratorijas. Pēc 1870. g. 26. janvāra likuma

katrai pareizticīgo draudzei dibināma viena draudzes skola

un vidučos, kas no draudzes baznīcām stāv tālu, ierīko-

jamas palīga skolas. Virspārraudzīšana par šīm skolām

pieder augšminētai padomei, bet tuvākā skolu kopšana pie-

krīt draudzes kuratocijai, kas sastādās no: draudzes mācītāja,

vecākā skolotāja un 3 no pašas draudzes uz 5 gadiem iz-

vēlētiem locekļiem. Līdz 10 gadiem pareizticīgo bērni

mācāmi mājmācībā, bet pēc tam ikkatrs, ja vien ir vesels,

bez kādas aizbildināšanās jāsūta skolā. Kas to neizpilda
maksā IV2 кар. soda naudas par katru nokavēto skolas

dienu. Mācības laiks no 1. novembra līdz 1. aprīlim, bet

pavisam 4 ziemas. Tiem, kas arī vasarā mācās skolā, mācības

laiks 3 gadi. Lai ziemas skolēni neaizmirstu, ko skolā

mācījušies, viņiem vasarā katru mēnesi reiz jāiet pie skolotāja

uz pārklaušināšanas stundām. Skolās jāmāca : lasīt, rakstīt,

rēķināt, krievu un latviešu valoda (igauņiem — igauņu

valoda), reliģijas mācība (katķisms, bībeļstāsti uu garīgā dzie-

dāšana). Tā tad programma, samērā arjluterāņu draudzes un"

pat pagasta skolām, šaurāka, kā to pat prasīja Vidzemes

skolu virsvalde, kas jau ari negribēja latviešu jaunatni „pārāk

gudru" izaudzināt.



XI.

Tagad palūkosim, kādus rezultātus skolu attīstībā

uzrāda oficiālie gadu pārskati 1). Ņemsim trīs gadus 1868/69.

1869/70. un 1870/71.

1867/68. un tāpat 1868/69. bija Vidzemē neražas, vai

vājas ražas gadi un, sakarā ar to, saka šulrāts Klots, arī

skolu darbība cieta.

Ķesterskolā mācījās 34 audzēkņi, kas visi uzrādījuši

pietiekošas sekmes un ari uzvešanās ziņā nav smādēti.

Ari citādi ķesterskolā Klots atrod visu labā stāvoklī.

Rīgas apriņķī draudzes skolas darbojušās kārtīgi,

bet skolēnu skaits bijis mazāks, kā agrākos gados, kas

izkaidrojams ar neražu. Dažās vietās pat skolas laiks

bijis jāsaīsina. Tas pats sākāms par pagasta skolām.

Jaunas skolas ierīkotas Krapes pagastā (Kokneses draudzē),

Līgatē - fabrikas skola un Jaunpilī skola vācu strādniekiem.

Lielvārdes draudzē 1868. g. rudeni nākšot gatavi divi

masīvi skolas nami. Kokneses draudze ceļot vēl trīs skolas

mājas. Siguldas draudzē divām skolām zeme iemērīta un

būvmateriāls sagādāts, tikai sliktie ražas gadi apturējuši

būvdarbu uzsākšanu. Allažu draudzē ari divi skolas nami

uzcelti. Vairākās ķirspēlēs zeme pagasta skolām vai nu

jau ierādīta, vai tiekot izraudzīta. Vispāri tomēr varot

skaitīt, ka Rīgas apr. pagasta skolu skaits šinī gadā pavai-

rojies tikai par divām. Apriņķī bijis 12.298 skolas gados
esoši bērni, no kuriem skolas apmeklējušie 14.6%, — 483

draudzes un 1319 pagasta skolās. Uz 273 bērniem bijusi

viena skola. Rakstīt mācījušies 3303, rēķināt 2171 bērni.

Skolu skaits: 20 draudzes, 25 pagasta, 19 svētdienas skolas;

bez tam darbojušies 23 katecheti.

Valmieras apriņķī. Katriņas draudzes skola

slēgta, jo nebijis neviena skolēna. Matīšu draudzes skolā

uzņemti bērni, kas nav pagasta skolas kursu beiguši.

Tas turpmāk noliegts, jo tādi nesagatavoti skolēni traucējot

vispārējo draudzes skolas kursa veikšanu. Citur draudzes

«) Gada pārskati hektografēti.
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skolas darbojušās sekmīgi, bet pagasta skolas arī šinī apriņķī

sajutušas trūkuma gadu iespaidu, piemēram, Straupes un

Dikļu pagasta skolās mācības noturētas tikai 3—4 dienas

nedēļā. Jauni pagasta skolu nami uzcelti: Valmierā dr. 3

(Valmieras muižā, Majānos un Mūrmuižā), Vec-Salacā, Ran-

zenos (Burtnieku dr.), Breslavā (Matīšu dr.), kur par sko-

lotāju iecelts Valkas ķesterskolas audzēknis Strauss. Te

muižnieks Keumerns devis skolai 10 pūravietas zemes un

algas piemaksu 100 rubļu gadā. Rūjienes ķirspēlē, — Dū-

ķeros un Virķī jauni labi skolas nami uzcelti; pirmo pa-

balstījis muižnieks Menzenkampfs ar 9 dālderi un 2 grašiem

lielu zemes gabalu, otrs muižnieks Engelhards ierādījis
skolai 10 dālderu lielu zemes gabalu, kas pagastam dota par

lētu rentes maksu. Nodibinātas vēl pagasta skolas—Limbažu

muižā, kur Rīgas pilsēta devusi skolai 75 pūrvietas lielu

zemes gabalu, un Pālē. — Apriņķī uzdoti 16.288 skolas

gados esoši bērni, no kuriem 15 draudzes skolās mācī-

jušies 510 skolēni un 78 pagasta skolās — 2994 bērni, —

pavisam 21,5% no visa bērnu skaita. Viena skola bijusi
uz 175 bērniem. Rakstīt un rēķināt no visiem bērniem

mācījušies 4037.

Cēsu apriņķi nedarbojusies Cēsu draudzes skola,

jo mirušā draudzes skolotāja Spundes pēcnācējs Tērauds

vēl nebijis vietā iestājies. Nodegusi Liezeres dr. skola, kas jau

atkal no jauna uzcelta.

Pagasta skolas darbojušās ar sekmēm. Vestienas skolā,

kur mācījušies 15 bērni, mācīta ar sekmēm arī vācu va-

loda. Piebalgas draudzes skolas kurss pagarināts par vienu

gadu, jo mācību programmā uzņemta arī vācu valoda.

Arī šinī apriņķi maizes trūkums sāpīgi sajūtams. Skolo-

tāju atalgojums dažās pag. skolās tik mazs, ka še skolo-

tāja darbu strādā tikai lai atsvabinātos no zaldātiem.

Citur atkal skolotāji uzņēmās arī pagasta rakstveža pienā-

kumus, lai gan tas ļoti traucē skolas darbus.

Jauni pagasta skoluiiami uzcelti: Mēdzaulē, Bērzaunē,

Jaun-Piebalgā; divām skolām jau būvmateriāls pievests, bet

celšanas darbi vēl nav uzsākti. Cesvaines draudzē muiž-
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nieks skolai devis zemi (4 pūra vietas) un 1000 rubļu

būves darbiem. Še pagasta skola būšot zem viena jumta

ar pagasta māju.

Skolas gados bija 16.729 bērni, no kuriem 21 draudzes

skolā mācījās 478 un 59 pagasta skolās — 1880 bērni; tā

tad 14,1% no visiem. Darbojās ari 7 katecheti.

Valkas apriņķī Smiltenes draudzē uzcelta viena

jauna pag. skola. Alūksnes draudzē vairākas skolu mājas

top celtas. Te vienam pagasta vecākam piedraudēts ar sodu,

ja līdz 1870. g. 1. janvārim skolai nebūs būvmateriāls sa-

vests. Gulbenes draudzes skolu konvents nolēmis, ka lie-

lāko skolu skolotājiem jāsaņem 60 rbļ., mazāko 40 ibļ.

gadā un bez tam 1 rubli no katra skolēna. Tomēr šie no-

teikumi nākšot vēl vietnieku pulku apspriešanā.

Valkas apriņķī bija pavisam 16.830 skolas gados esošo

bērnu, no kuriem 16 draudzes skolās mācījās 484, bet 71

pagasta skolā 2403 skolēni, t. ir 17,1% un uz 210 bērniem

bija 1 skola.

Ja šos datus salīdzinām ar 1864. g., kad rīkojums par

pagasta skolu obligatorisku ierīkošanu vēl nebija dots, tad

dabūjam šādus skaitļus:

Tā tad pagasta skolu skaits visā Vidzemē (latviešu

daļā) pieaudzis 5 gadu laikā par 84 vienībām. Ja te vēl

pieskaita 14 pareizticīgo skolas, kas arī šinī laikā dibinātas

(Skat. „Ведомость о православныхъ народныхъ училищахъ),
tad pieaugums iztaisa 98 skolas.

Nākošā, 1869./70. m. g. (Pēdējais šulrāta Klota sastā-
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dītais gada pārskats) beigās Klots, starp Citu, sniedz šādas

ziņas (ņemam tikai svarīgākās): Ķesterskolā šogad izlaidusi

34 jaunus skolotājus. Līdz šim ķesterskolā devusi jau 241

tautskolotāju. Ķesterskolai gan latviešu presē izdarīti atklāti

uzbrukumi, bet ka viņa darbojas par svētību, to pierāda tas,
ka nupat kursu beigušiem jau piesolītas vietas, dažas pat

pirms audzēkņu izlaišanas no skolas. Tāpat arī katru reizi,

pie jaunu audzēkņu uzņemšanas, pieteicas tik daudz gribē-

tāju iestāties šai skolā, ka nekad nevar visus uzņemt. Ari

šinī 1871. gadā, lai gan pēc jauniem noteikumiem tapa

ziņots, ka uzņems tikai 5 latviešus un 5 igauņus, pieteicās

11 igauņi un 24 latvieši. Esot jāliecina, ka visa zemnieku

izglītības pacelšana izgājusi no ķesterskolas, kas devusi kā

labus skolotājus, tā arī baznīcām ērģelniekus, kora vadoņus

v. t. t., turpretim tie, kas rakstot uzbrukuma artiķeļus, skolu

labā neesot neko darījuši, bet kurinot iedzīvotājos naidu un

kaitējot vispārības lietai.

Ķesterskolā tikšot turpmākā darbā vēl uzlabota ar

mēģinājumu skolas nodibināšanu un triju klašu iedalījumu,
tā ka trešā kursa audzēkņi varēšot praktizēties šai mēģinā-

jumu skolā.

Muižniecība arī rūpējoties par skolotājn sagatavošanu

pagasta skolām un nolēmusi nodibināt divas tādas skolotāju

skolas — 1 latviešiem, 1 igauņiem, pie kam pirmai jau

telpas Valkā noīrētas un vadītājs — skolotājs Tērauds pie-

ņemts, kas 17 gadu jau darbojies kā skolotājs un tagad

ar bruņniecības līdzekļiem dabūja ārzemju ceļojumu, lai

iepazītos ar turienes semināriem.

Varot arī priecāties, ka drīzā laikā tikšot izdoti liku-

mīgi noteikumi par pagasta skolu skolotāju minimālo algu
1).

Pārejot uz atsevišķiem apriņķiem, Klots ziņo, ka :

Rīgas apriņķī 1869/70. m. g. pagasta skolas

mājas uzceltas: Kokneses draudzē 4, Krimuldas 1,

Lieljumpravas — 1 (etapu stacijā), Salaspilī 1 — Allažos

— 1, Sisegalē — 1. Suntažos ierīkoti 5 katechetu punkti.

') Par šiem noteikumiem runāsim turpmāk.
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Valmieras apriņķī jaunas pagasta skolas j

Straupes draudzē 7 (te gan dažas pagaidām ierīkotas

zemnieku mājās), Matīšu dr. ļ, Maz-Salacā — 1, Valmieras

dr. 4, Liepupes — 1, Umurgas — 3.

Cēsu apriņķī: Ļaudonā — 1, Vec-Piebalgā — 2,

Kalsnavā-Vietalvā — 2, Cesvainē — 2 un Cēsu dr. — 1.

Valkas apriņķī: Gulbenes dr. — 4, Smiltenes — 7.

Pavisam kopā 45 jaunas pagasta skolas. Vairākas at-

rodoties dibināšanas stādijā. Kur vēl pagasta skolu nav,

pavēlēts apspriesties un vienoties ar muižniekiem par

skolas zemes iegūšanu skolas vajadzībām. Atzīmēti vairāki

gadījumi, kad muižnieki arī šinī gadā skolai dāvājuši zemi.

Skolu revidenti gandrīz viscaur apmierināti ar re-

dzētām sekmēm.

Zīmīgi arī tas, ka igauņu daļā šinī gadā nodibinātas

tikai 6 pagasta skolas, bet tur gan darbojušās, tā sauktās,

māju skolas.

Beigās Klots dod vēl skaitlisku pārskatu, no kura mēs

še sniedzam tikai kopsummas:

Rīgas apriņķī bija 30.688 lut. kons. iedzīvotāju
Valmieras

„ „
35.324

„ „

Cēsu
„ .

38.474
,

Valkas
„ .

37.223
, .

Kopā 141.709 lut. kons. iedzīvotāju

Skolas gados esošie bērni:

Rīgas apriņķī 12.306 bērni

Valmieras
.

16.984
,

Cēsu
„

16.636
.

Valkas
„

18.211
,

64.137 bērni

Skolas apmeklēja:

Rīgas apriņķī 3.305 bērni

Valmieras
„

5.081
„

Cēsu
.

2.850
.

Valkas
,

4.920
,

16.146 bērni
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Skolu skaits:

Rīgas apriņķī 20 draudz. 34 pagasta skolas

Valmieras 15
„

96
„

Cēsu
„

21
,

67

Valkas ļ 16
,

75

72 draudz. 272 pagasta skolas.

Vēl Klots piezīmē, ka 14 gados (viņa darbības laikā)

skolēnu skaits pieaudzis visā Vidzemē no 23.239 uz 41.024,
draudzes skolu skaits no 102 uz 111. pagasta skolas no

521 uz 811. Te vēl jāpiezīmē, ka skaitā 521 ietilpa igauņu
daļas mājskolas, tā ka tiešām īsto pagasta skolu skaits Vid-

zemes latviešu daļā šinī laikā pieaudzis no 62 uz 272,
kamēr igauņu daļā, kur līdzskaitīja ari mājskolas, pieau-

gums — no 459 uz 529.

Par 1870./71. m.g. ziņo jaunais šulrāts, mācītājs Th.Pfeils.

Arī viņš konstatē progresu mūsu skolu attīstībā, bet, sapro-

tams, par to paslavē muižniecību, kas izdevumus tautskolu

vajadzībām no savas kases šinī gadā pavairojusi par

4750 rubļiem.

Par ķesterskolu Pfeils ziņo, ka tur tagad jau iekārtota

trīs kursu sistēma uu katru gadu uzņemšot 10 jaunus audzēk-

ņus, tā ka ar 1874. gadu katru pavasari izlaidīšot

10 jaunus draudzes skolu skolotājus. Līdz ar jauno skolu

iekārtu vajadzēšot pavairot ķesterskolas skolotāju skaitu no

2 uz 4. Bet kad mēģinājumu skola būšot gatava, vajadzēšot

pieņemt vienu paraugskolotāju (Musterlehrer). Kas zīmējas

uz tiko atvērto pagasta skolotāju semināru, tad Pfeils te

atgādina 1848. g. bīskapa Ulmaņa vārdus: „Die Ober-Land-

schulbehörde kann nicht anders als darauf hinweisen, dass

wir mit der Zeit auch Bildungsschulen für die Gemeinde-

schullehrer werden nötig haben, und wenn's jetzt noch

nicht an der Zeit erscheint auf ihre Errichtung zu dringen,

so muss sie umsomehr daran mahnen u. z. w." Tikai tagad,

1871. g. oktobrī pagasta skolotāju seminārs Valkā uzsāka

savu darbību ar 27 audzēkņiem.

Pārejot uz tiešu ziņojumu par tautskolu darbību, Pfeils
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pirms pastāsta par izdarītām skolu revīzijām. Izrādās, ka

revīziju kārtība nav saskaņota. Piemēram Kokneses - Krapes
draudzē revīzija ieturēta šādā kārtībā: noteiktā dienā no

visām pagasta skolām, — 8 skolotāji, katrs ar kādiem

10 skolēniem sapulcināti vietējā draudzes skolā, kur tad

arī notikusi pārklaušināšana. Izrādījies, ka arī visās pagasta

skolās māca vācu valodu. Igauņu daļā praktizēta atkal

citāda kārtība, — tur skolotāji ar saviem skolēniem sapulcināti
baznīcā un tur notikusi pārklaušināšana. Valmieras, Cēsu

un Valkas apriņķos parastās revīzijas izdarītas tieši skolās

un tas, — saka Pfeils — arī ir pareizāki, jo tad revidenti

dabū iespaidu no visas skolas dzīves.

Izrādoties, ka dažās draudzes skolās joprojām uzņemot

skolēnus bez iepriekšējas sagatavošanas pagasta skolās, ar

ko tad ari izskaidrojama parādība, ka dažas draudzes skolas

mācībās līdzinājās pagasta skolām. Katechetu skaits stipri

samazinājies un šis institūts drīz izmiršot. Tas pats sakāms

par agrākām „sträpes" skolām, kādas 1871. g. visā Vidzemē vēl

bijušas 45. Tā Valmieras apriņķi vēl konstatētas 6 „sträpes"

skolas, bet tikai ar 19 skolēniem. Igauņu daļā tikai viena

palikusi. Par pagasta skolām daži revidenti ziņojot, ka

viņas vāji apmeklētas, citur turpretim pagasta skolas atrastas

ļoti labā kārtībā un skolēnu pilnas.
Kā pagasta skolas skaitā pieaugušas, to rāda sekošie

skaitļi:
1869./70. g. 1370./71. g.

Rīgas apriņķī ...
34 pag. sk. 58 pag. sk.

Valmieras apriņķī . .
96

„ „

96
„ „

Cēsu apriņķi. ... 67
„ „

77
„

Valkas apriņķī ... 75
„ „

104
„

kopā: 272
. .

335
.

~

Ta tad pieaugums par 63 pagasta skolām, kamēr gadu

iepriekš šis pieaugums bija 45.

Darvojošo draudzes skolu skaits samazinājies no 72

uz 69 skolām, bet tam esot tikai pagaidu raksturs.

Skolas gados esošo bērnu skaits maz pavairojies —
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64395 pret 64137 — 1869./70. g. Skolēnu skaits pavairojies

no 16.156 uz 19.807. Pa atsevišķiem apriņķiem tas uzrāda

šādus skaitļus:

1869./70. g. 1870./71. g.

Rīgas apriņķī. . .

3305 skolēni 3679 skolēni

Valmieras apriņķī .
5081

,
5250

„

Cēsu apriņķī. . .
2850

„
4392

Valkas apriņķī . .
4920

„
6486

Te vēl jāaizrāda, ka meiteņu skološana pieņēmusies

un viņu skaits, salīdzinot ar zēniem, bijis šāds:

Mājmāclbā tomēr mācījās lielais vairums bērnu —

40214, „sträpes" skolās 1222 (visvairāk Valkas apriņķī,
kur vēl darbojušās 25 šādas skolas ar 673 skolēniem, tad

Cēsu apriņķī 13 skolas ar 367 skolēniem un Rīgas apr.

1 ar 163 (!) skolēniem).

Salīdzinot skolu un skolēnu skaitu, dabūjam šādus

skaitļus:

') Te gan jāpieskaita vel 89 tā saucamie repeticiju skolēni, kas

arī attiecīgā tabelē uzrādīti.

Jra

skc

dzes ì

sk

asta

)lās
pā

äs

Apriņķi
Meite-

Zēni
Meite-

Zeni
Meite

Zēni
nes nes nes

Rīgas apr . . .

Valmieras apr .

617

457

525

446

143

125

93

81

1696

2454

2039

3332

1223

2214

1646

2637

2313

291i

2564')
3778

1366

2339

1739

2718

Cēsu apr. . . .

Vālkas apr. .
.

2045 442 9511

;+89;
7720 11.556

(+89)

8162
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Vidzemes igauņu daļā tanī pašā gadā bija šāds skaitlisks

stāvoklis: 40 draudzes skolas ar 654 skolniekiem un 30

skolniecēm, 532 pagasta un māju skolas ar 18412 skol-

niekiem un 18881 skolnieci. Mājmācībā mācījās 17247

bērni.

Par skolotāju algām atradām ziņas 1868/69. gada
skolu virsvaldes papīros; oficiālos un kārtējos šulrāta gada

pārskatos līdz šim tādu ziņu nav.

Sniedzam par viņām sekošas tabeles:

*) Krievijā — krievu guberņas — 1 skola bija uz 3,504 cil-

vēkiem.

Apriņķi

Uz cik bēr-

niem bija
vispāri 1

skola

Uz cik lutert.

iedzīvotājiem
1 skola

Uz cik drau-

dzes skolē-

Uz cik paga-
sta skolēniem

caurmērā

1 skola

niem caur-

mērā 1 skola

līgas apr.
ralmieras apr.
lēsu apr . . .

ralkas apr .

178

148

175

144

561

373

493

349

32

31
27

30

53
50

50

61

aurmērā . 159 426*) 29 54



Piezīme.
Tanī

tadele,
ko

mēs

izlietojām,
uzdotās

summas
bija

rubļos

un

kapeikās.

Mēs

ņēmām

tikai

rubļus,

caur

ko

ari

kopsummās
niecīga

starpība.
A.

Draudzes
skolu

skolotāju

algošana.

(Apaļos

rubļos

rēķinot
)
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29

Skolas nauda

Dažādas
pie-

maks.
un

izd.

skol.

vajadz.

Diputāti skolotājiem

Zeme

Apkurināšana,apgaismošana u.

t.

t.

Kopsummā skolotājualgošanai
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Rbļ
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а
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RbJ.

I

Rbļ.

о

о2

Rbļ.

ПГь|Г

о

о

Z

Z

=

-

Rbļ.

Rbļ.

Rbļ.

!

Rbļ.

Rigas

apr..
.

Valmieras
apr...

Cēsu

apr

Valkas

apr.

.

.

.

Tērbatas
apr..
.

Veravas
apr.
.

..Pērnavas
apr.

.

.Vilandas
apr.

471 90 80 20 45

1141 1518 1188 1321 213 120 280 803

930 589 512 445 1866 14860 71

899 739 310 450 1231 514 144 588

170 48 274
6

105 25

978 244 647 372 1173 137 34 52

461 610 699 440 387 262

85

886 424 1116 477 255 117 796 100

658 334 101
i

220 124 97 76 142

2919 1761 2681 1388 2660 552 896 369

3678 2836 3247 2365 2743 888 534 1586

21 14 21 16 168 6 9

314 328 282V2 234V2 300
'/2

193 238 217V3

19

40 50

_

148

Kopā.

798

6588

111

280

4622

4876

628

3641

3008

104

4173

2669

13.231

17.880
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В.

Pagasta
skolu

skolotāju

algošana.

(Apaļos
rubļos

rēķinot.)

Kopā
.

lēsu

apr

r

alkas
apr.
.. .ērbatas

apr.
.

.

.
r

eravas
apr.
.

.

.

ērnavas
apr.

.

.blandās
apr.
..
.

līgas

apr.
.

.

r

almieras
apr.
.

. Apriņķi

2167

4877

113445663105281530065
E>N

ļ

5EоZ_Rbļ.
Skolasnauda

11868747221286142203316145
i£a>'cENОZRbļ.

i

6743 189979314153601355340225355 I
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Tabeli sastādījusi skolu virsvalde. Pēc še uzdotiem da-

tiem Vidzemes muižnieki draudzes skolu skolotāju uzturēšanai

1868/69. g. devuši visu pārrēķinot naudā 13.231 rubļus,
zemnieki 17.889 rubļ., — kopā 31.111 rubļ. Pagasta
skolu skolotāju uzturēšanai — muižnieki 44.730 rbļ. un

zemnieki 36.900 rbļ. — kopā 81.638 rbļ. Kopā draudzes

un pagasta skolotāju algošanai izdots 112.471 rbļ.

XII.

Krievijas tautas apgaismošanas ministrs grāfs A. D.

Tolstojs par 1870. gada Krievijas skolu darbību iesniedza

ķeizaram zīmīgu pārskatu
1
). Šī pārskata izvilkums parā-

dījās vietējā krievu avīzē „Рижсшй Въстникъ" 1872. g. 6.

aprija numurā. Tā tad gan ar ievērojamu novēlošanos.

Ko tad grāfs Tolstojs par 1870. g. ziņojis ķeizaram attiecībā

uz Baltijas guberņu skolām? Citēsim še šo ziņojuma saturu

pēc „Рижск. ВЪстник-а."

Выписка изъ всеподданн-вйшаго

отчета министра народнаго про-

свъщентя за 1870. г. Въ мартовской книжкъ

„Журнала Министерства Народнаго Просвъщешя"

помъщено извлечете изъ всеподданнъйшаго от-

чета министра народнаго просв'Бщешя за 1870. г.

Представляемъ внимашю читателей нижеследую-

щую выписку изъ этого документа объ училищахъ

Дерптскаго учебнаго округа:

Гимназш Дерптскаго учебнаго округа поль-

зуются особеннымъ положешемъ: за исключешемъ

Александровской русской гимназш въ РиНЬ, всъ

почти предметы въ нихъ преподаются на нъ-

мецкомъ языкъ и успъхи учащихся въ русскомъ

язык-b крайне неудовлетворительны, о чемъ я

считалъ долгомъ довести до свъдъшя Вашего

Императорскаго Величества въ отчетъ за 1869. г.

') Всеподданн-Ьйшш отчетъ министра народнаго просв-Ьщешя

за 1870. г.

29*
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Къ крайнему моему прискорбию, я обязываюсь

доложить, что дъло обучения русскому языку и

теперь нисколько не подвинулось тамъ впередъ;

познашя учениковъ по этому предмету весьма

слабы, и какъ устные такъ и письменные отвъты

учащихся поражаютъ неправильности въ обо-

ротахъ ръчи. Одною изъ главныхъ причинъ,

тормозящихъ успъхи преподавания русскаго языка

въ здъшнихъ гимназ!яхъ, слъдуетъ признать не-

состоятельность самихъ учителей русскаго языка

— или нъмцевъ, не вполнъ влап,ъющихъ русскимъ

языкомъ, или природныхъ русскихъ, за некото-

рыми исключениями, плохо подготовленные къ

преподаван!ю и не имъющихъ не только хоро-

шаго филологическаго, но даже достаточнаго об-

щаго образована.
Относительно приготовлешя способныхъ

учителей русскаго языка для гимназш Дерптскаго

округа имъются въ виду два источника. Съ од-

ной стороны, мъстное управлеше Дерптскаго

округа расчитываетъ на прlобрътен!е такого рода

дъятелей изъ воспитывающихся въ прибалтш-

скихъ гимназ!яхъ сыновей мъстнаго православ-

наго духовенства, пользующихся съ 1864. года

стипенпдею отъ правительства въ продолжение

всего гимназическаго курса, и которымъ достав-

ляется возможность оканчивать потомъ курсъ

въ историко-филологическомъ факультетъ Дерпт-

скаго университета; одинъ изъ числа такихъ

молодыхъ людей, по окончанш университетскаго

курса, уже назначенъ въ 1870. г. учителемъ рус-

скаго языка въ одну изъ гимназш Дерптскаго

округа*). Съ другой стороны, вслъдствю одоб-

*) Къ изложенному дозволяемъ себъ прибавить следующее
Число упоминаемыхъ въ министерскомъ отчетЪ стипендш

простирается до 15. Каждая стипендlя состоитъ изъ 120 руб. аь

годъ и назначается по усмотръшю епархlальнаго арх!ерея и по сно-



реннаго Вашимъ Императорскимъ Величествомъ

замъчашя коммисш, разсматривавшей отчетъ мой

по министерству за 1869. годъ, о пользъ приго-

товлешя учителей русскаго языка для гимназш

Дерптскаго округа при московскому универси-

тетъ, мною предложено университетами дерпт-

скому и московскому войти въ подробное об-

суждеше мъръ, могущихъ обезпечить успъхъ

шенш съ начальствомъ той гимназш, гдъ обучается желающш

воспользоваться Открывшеюся стипендlальною ваканаею. Требуется

удостовърете въ благонадежности воспитанника и расположены его

къ изучешю древнихъ языковъ, такъ какъ эти стипендиаты обя-

заны, по окончан!и гимназш ческаго воспиташя, предолжать даль-

нейшее свое образованlе только по предметамъ историко- филоло-

гическаго факультета. Въ 1864. году было предположено приготовить

изъ нихъ преподавателей преимущественно древнихъ языковъ и къ

тому же исключительно для съверозападныхъ губернш. Универси-

тетскш курсъ они должны были прослушать въ Юрьевъ. Но съ

перенесешемъ въ 1867. году, по учреждены въ С.-ПетербурНЬ

историко-филологическаго института, почти вевхъ казенныхъ сти-

пенд!й, опрецъленныхъ для студентовъ-филологовъ, въ это учебное

заведете, утвердилось само собою убъждеше, что означеннымъ

стипендlатамъ Прибалтшскихъ гимназ»й слъдуетъ поступать для

высшаго образована не въ юрьевск!й университетъ, а въ названный

институтъ. Недавно это поставлено имъ даже, какъ говорятъ, въ

непременную обязанность.

Любопытно бы было узнать, сколько лнцъ пользовалось съ

1864. года и до настоящего времени выше приведенными стипен-

Дlями. Знаемъ только то, что четверо вышли изъ гимназш не

окончивъ курса, а первые, успъшно выдержавнпе выпускной эк-

заменъ въ юрьевской гимназш, были два брата Елленскихъ,

сыновья того умершаго Верроскаго протоlерея, который въ 1842.

году, во время перехода многихь эстонцевъ въ правослаше, принад-

лежалъ къ единствиннымъ двумъ въ епархш священникамъ,

оказавшимся тогда сведущими въ эстонскомъ языкъ. Кромъ того

въ декабрь 1871. г. окончили еще двое съ успъхомъ курсъ въ риж-

ской классической гимназш.

Въ настоящее время три стипендш свободны, но, замечатель-

ное дЬло, не находится между сыновьями мъстнаго духовенства

охотниковъ для получетя ихъ, тогда какъ въ прежнее годы не-

достатка въ поступлен!и прошен!й о стипендш никогда не было.

453
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этого дъла. По полученш сображенШ означенныхъ

университетовъ по сему предмету, дъ\лу этому

дано будетъ мною надлежащее движеше.

Сверхъ того, мною обращено было внимаше

на нъмецюе учебники, употреблявппеся до сихъ

поръ въ гимназlяхъ Дерптскаго округа, причемъ,

по моему распоряжению, въ 1870. году были изъ-

яты изъ употребления некоторые учебники по

истории и reorpachin, въ которыхъ на первомъ

планъ поставлена была не Россlя, а Гермашя. и

въ которыхъ содержались недоброжелательные

и ошибочные отзывы о Россш и русскомъ народЪ
и политически собьтя представлялись въ долж-

номъ и неблагопрlятномъ для Poccìh свът-б. Въ

то же время приняты мъры къ издан!ю новыхъ

учебниковъ, более соотвътствующихъ цели.

Что касается до Александровской русской

гимназlи въ Риге, то она заключаетъ въ себе

все задатки для дальнейшего процветашя, и

успела уже заслужить полное доверlе русскаго

общества, заметно проникающее и въ инород-

ные слои прибалтшскаго населения; число учащихся

въ ней постоянно возрастаетъ и можетъ сде-

латься впоследствии весьма значительными, съ

постройкою для нея собственнаго помъститель-

наго дома, на что, съ высочайшего разрешешя
Вешего Импереторскего Величестве, ессигновено

уже, кекъ скезено выше, 117,000 р. Зеключея

въ числе учещихся не мелое число инородцевъ,

Алексендровскея гимнез!я вместе съ предполо-

женною къ открьтю русскою гнмнез!ею въ Ре-

веле, будутъ служить въ свою очередь могу-

щественнымъ проводникомъ русскего языке.

Смею думеть, что последовательное, твер-

дое, чуждое всякего рездрежен!я осуществление

кекъ вышеукезенныхъ меръ, текъ и прежде из-

денныхъ, должно привести къ цели — постевить
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русскШ языкъ въ Прибалтшскомъ кра-fe на ту

почетную степень, на которой онъ долженъ сто-

ять, какъ языкъ государственный.

Общее число начальныхъ народныхъ учи-

лищъ во всей имперш къ концу настоящего от-

четнаго года простиралось до 22.827 съ 831.402

учащихся, въ томъ числъ мужскаго пола 669.173

и женскаго пола 162.229. Какъ ни велики эти

цифры, впрочемъ, только приблизительно върныя,

но, сравнительно съ 80-миллюннымъ населешемъ

имперш, он-fe должны быть признаны крайне не-

значительными. Оказывается, что число уча-

щихся въ народныхъ училищахъ составляете, въ

общей массъ населешя не болъе I,оз% и что на 3.504

человъка приходится у насъ всего одно началь-

ное народное училище. Наибольшее число учи-

лищъ по отношению къ народонаселению нахо-

дится въ дерптскомъ, варшавскомъ, зат-Ьмъ въ

виленскомъ и юевскомъ округахъ, а наименьшее

въ западной и восточной Сибири.
Въ наличномъ чисггв учащихся среднимъ

числомъ приходится на каждое училище по 36

человт,къ ; но по отношешю къ различными,

мъхтностямъ, число это видоизменяется, состав-

ляя въ варшавскомъ округъ 56 учащихся на

училище, въ дерптскомъ 48, въ губершяхъ с.-пе-

тербургскаго, московскаго, харьковскаго, казан-

скаго и одесскаго округовъ 36, въ виленскомъ

и кювскомъ округахъ и въ Сибири отъ 24 до 29.

Важнымъ успъхомъ слъдуетъ считать, что въ

общемъ числъ училищъ находятся уже до 340

училищъ двухклассныхъ, благоустроенныхъ, снаб-

женныхъ сравнительно хорошими учителями и

не нуждающихся въ учебныхъ пособlяхъ, что

число посьщающихъ так! я училища составляетъ

во внутреннихъ губершяхъ имперш не менъе 2

проц. изъ общаго числа учащихся, и что, нако-
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нецъ, замътно увеличивается въ всъхъ округахъ

число учащихся женскаго пола, представляющее

болъе 14 проц. изъ общаго числа, и восходящее

въ дерптскомъ округъ до 36 проц. и въ варшав-

скомъ до 36 проц.

По свъдъшямъ, доставленнымъ попечите-

лями учебныхъ округовъ, на содержаше всъхъ

начальныхъ училищъ въ 1870. году, за исключе-

шемъ 1.497 сельскихъ лютеранскихъ школъ въ

ПрибалтШскихъ губершяхъ и 175 начальныхъ на-

родныхъ училищъ въ восточной Сибири, по ко-

торымъ нътъ СВЪДЪНIЙ, употреблено до 3.215.433 р.

11Vi к., т. е., каждое училище обошлось сред-

нимъ числомъ около 140 р.; въ дерптскомъ ок-

ругъ 120. 151 р. 74 к. или около 276 р. на училище.

Суммы, употребленныя на содержаше народ-

ныхъ училищъ въ 1870. году, шли изъ разныхъ

источниковъ и главнымъ образомъ —

изъ госу-

дарственная казначейства 664.484 р. 99 '/2 к., отъ

земства 817.897 р., 9172 коп. и отъ городскихъ

и сельскихъ обществъ 1.464.934 р. 403/* к. Суммы

изъ государственная казначейства составляли

въ общемъ количествъ содержашя въ губершяхъ

учебныхъ округовъ с.-петербургскаго, москов-

ская, харьковскаго, казанская, одесская, въ

двухъ губершяхъ Полтавской и Черниговской

юевскаго округа и въ западной Сибири 10 проц.,

въ варшавскомъ округе 18 проц., въ дерптскомъ

округе 41 проц. и въ виленскомъ и трехъ гу-

бершяхъ Невской, Подольской и Волынской

киевская округа 63 проц.; но взамънъ того въ

губершяхъ первой категорш падаетъ, въ содер-

жали училищъ, на долю городскихъ и сельскихъ

обществъ, 43 проц. и земства 37 проц., всего

около 80 проц., въ варшавскомъ округе на долю

городскихъ и сельскихъ обществъ 74 проц., въ

дерптскомъ округе на долю городскихъ и сель-



скихъ обшествъ и дворянства 37 проц.; въ ви-

ленскомъ же округЪ и трехъ югозападныхъ гу-

бершяхъ KießCKaro округа городсюя и сельсюя

общества выплачиваютъ только 28 проц. общаго

содержашя начальныхъ народныхъ училищъ. По-

этому делается очевиднымъ, что безъ усиленной

помощи со стороны государственная казначей-

ства дело народнаго образования въ губершяхъ
этой последней категории, при слабомъ содъйствш

его развитии) со стороны местныхъ обществъ,

необходимо пострадало бы въ ущербъ нашимъ

нацюнальнымъ и государственнымъ интересамъ.

Печальная обстановка материальная состо-

яшя начальныхъ народныхъ училищъ делается

еще разительнее, если обратить внимаше на то,

что только немнопя начальныя училища имъютъ

собственные дома, немнопя также помещаются

удобно въ наемныхъ домахъ ; что къ числу такихъ

училищъ относятся преимущественно яродскш

и те изъ сельскихъ, которыя учреждены мини-

стерствомъ народнагопросвещешя, и что затемъ

самая значительная часть сельскихъ училищъ по-

мещены въ тесныхъ комнатахъ при волостныхъ

правлешяхъ, въ церковныхъ сторожкахъ или въ

крестьянскихъ избушкахъ, холодныхъ и угарныхъ,

въ которыхъ ученье, во время зимнихъ морозовъ,

почти невозможно. Крестьянсюя общества въ

большинстве случаевъ не могутъ принять на

себя всъхъ расходовъ по постройке удобныхъ

училищныхъ домовъ, а потому, для пользы и

успеха учебнаго дела, было бы весьма жела-

тельно постановить существовавши до 1870. года

въ мъстностяхъ, населенныхъ крестьянами госу-

дарственные имуществъ и другихъ казенныхъ

ведомствъ, законъ о безплатномъ отпуске леса

изъ казенныхъ дачъ на постройку домовъ для

сельскихъ училищъ тамъ, где крестьянсюя об-
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щества или земства примутъ на себя остальные

расходы по этой постройкъ.
Независимо отъ скудости матерlальныхъ

средствъ, самую слабую сторону нашихъ началь-

ныхъ народныхъ училищъ составляетъ недоста-

токъ въ учителяхъ, не только знающихъ свое

дъло, но и знакомыхъ съ улучшенными методами

начальная обучешя, а потому вопросъ объ уси-

лены и улучшении способовъ приготовлешя та-

кихъ учителей обращалъ на себя особенное мое

внимаше.

Поэтому значительнымъ улучшешемъ въ

этомъ отношенш слъдуетъ считать произведен-

ное въ течеше 1870. года преобразование Моло-

дечнянской учительской семинарш, открьте учи-

тельскихъ семинар!й въ Ригъ, Тамбовъ и Черни-

гов-B и принятие мъръ къ устройству новыхъ

учительскихъ семинарий.

На тъхъ же основашяхъ, какъ и Молодеч-

нянская семинарш, учреждена въ 1870. году учи-

тельская семинарш въ Ригъ на счетъ общей

суммы, назначенной въ количестве 30.000 руб.
высочайше утвержденнымъ 2. марта мнъшемъ

государственнаго совъта для развитая началь-

наго народнаго образовашя между сельскимъ на-

селешемъ въ губершяхъ Лифляндской, Эстлянд-

ской и Курляндской. Въ семинарш должны при-

готовляться изъ эстовъ и латышей учителя для

училищъ въ селешяхъ православныхъ эстовъ и

латышей; преподавание въ семинарш произво-

дится на русскомъ а потому будушде учи-

теля, вышедппе изъ семинарш, будутъ проводить

знаше русскаго языка и въ сельсюя школы, а

посредствомъ школъ и между эсто-латышскимъ

населешемъ этого края, желающимъ учиться

русскому языку, но до сихъ поръ не имевшихъ

къ тому средствъ.
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Въ дерптскомъ окруНв всъ начальныя учи-

лища этого округа кромъ городскихъ, изъяты

изъ въ\ггвшя министерства народнаго просвъще-

шя. Сельсюя училища въ селен!яхъ православ-

ныхъ эстовъ и латышей находятся въ

особаго совъта, состоящего, подъ предсЬдатель-

ствомъ генералъ-губернатора, изъ епархlальнаго

арх!ерея, попечителя учебнаго округа или его

помощника, директора Александровской рижской

гимназш и ректора рижской духовной семинарш.

Совътъ этотъ, будучи коллепальнымъ учрежде-

шемъ, и не заключая въ своемъ составъ спещ-

алистовъ но дълу народнаго образовашя, лишенъ

возможности имъть сколько нибудь правильно

организованный педагогический надзоръ за ввъ-

ренными ему православными школами въ селен!-

яхъ эстовъ и латышей, а между тъмъ такой

надзоръ оказывается крайне необходимымъ : изъ

донесенш, представленныхь совъту священни-

ками, видно, что некоторые изъ приходскихъ

школъ существуютъ только по имени, что при

школахъ числятся учителями лица почти безгра-

мотныя, и что въ преподавании не существуетъ

никакой системы. Училища въ лютеранскихъ

селешяхъ эстовъ и латышей Прибалтшскихъ гу-

берн!й находятсявъ въдънш особыхъ комитетовъ,

губернскихъ и уъздныхъ, состоящихъ изъ пред-

ставителей духовенства и дворянства ; все отно-

шеше этихъ комитетовъ къ министерству народ-

наго просвъщешя ограничивается тъмъ, что гу-

öepHCKie предводители дворянства, на основаши

высочайше утвержденнаго 13. сентября 1838. г.

положешя комитета министровъ, обязаны еже-

годно доставлять министерству свъдъшя о со-

стоянш этихъ школъ, но и это постановление

большею частью не исполняется, и такимъ об-
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разомъ до 1.500 школъ съ 80.000 учащихся оста-

ются вит, всякаго правительственнаго контроля.

Такое положеше дълъ, относительно устрой-

ства управлешя училищами во всей имперш, по

моему, не можетъ долъе продолжаться безъ яв-

ная вреда для народнаго образовашя и даже

для политическихъ интересовъ Россш ; необхо-

димо дать министерству народнаго просвъщешя

должное влlяше въ направлении такого важнаго

дъла, отъ котораго зависитъ будущность госу-

дарства.

Существующая съ 1868. года Ломоносов-

ская женская гинназш въ Ригъ составляетъ въ

дерптскомъ округе единственное высшее жен-

ское училище, которое получаетъ отъ прави-

тельства nocoöie на свое содержаше и въ кото-

ромъ всв предметы преподаются на русскомъ

языке ; съ начала настоящего отчетная года

училище это обезпечено относительно помеще-

ния переводомъ въ собственный домъ, на по-

стройку которая назначено было изъ государ-

ственнаго казначейства 27.000 руб.

По числу частныхъ училищъ богаче всвхъ

с.-петербургскш учебный округъ, въ которомъ

находится 427 частныхъ училищъ, и притомъ въ

одномъ С.-Петербурге 356; затемъ сл-вдуетъ по

числу частныхъ училищъ : дерптскш округъ (144),

московский (128), въ томъ числе въ самой Москве

111, варшавский округъ (113), виленскш округъ

(108), одессюй округъ (102), юевскш округъ (57),

казанскш округъ (40), харьковскш округъ (32),

западная Сибирь (16) и восточная Сибирь (4).
Ka šis ziņojums rādija, uz kuŗu pusi velk krievu val-

dība, par to šaubu nebija. Vietējā vācu prese viņu citēja

un sabiedrība pārsprieda. Arī mūsu komentāri še lieki.

Nodrukājām šo grāfa Tolstaja ziņojumu, lai konstatētu tā

laika Krievijas valdības uzskatus un nodomus. Vēlāk re-
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dzēsim, kā vācu muižnieki un garīdznieki, apkarodami
latviešu tautiskos centienus, paši gatavoja ceļu pārkrievo-
šanas politikai.

Tanī pašā 1870. gadā valsts padome pieņēma grāfa

Tolstoja priekšlikumu dibināt Baltijas guberņām vienu krievu

skolotāju semināru. Valsts padomes attiecīgā lēmuma 2. p. šāds:

„Для приготовлешя русскихъ учителей въ народныя учи-

лища ИрибалтШскаго края учреждается въ одной изъ Прибал-
тШскихъ губерний учительская семинарlя, съ примт>нешемъ

къ оной штата Молодечненской учительской семинарш." ')

Ķeizars šo valsts padomes lēmumu apstiprināja tā paša

gada 2. martā. Šī semināra statūtus apstiprināja 1870. g.

10. novembrī. Atzīmēsim ari šī krievu semināra statūtu

galvenos pantus.
Seminārs pagaidām ierīkojams Rīgā (1. р.). — Semi-

nāra mērķis sagatavot Baltijas tautskolām skolotājus, uzņemot

īpaši latviešu un igauņu tautības audzēkņus (2. р.). —

Semināristu vingrinājumiem jāizlieto Rīgas Pētera - Pāvila

brālības divklasīgā tautskola (3. р.). — Semināru uztur

valdība kā slēgtu mācības iestādi (4. р.). — Seminārā

mācās 60 valdības stipendiāti un bez tam var pielaist arī

pagastu pašvaldību un privātu personu stipendiātus, kā arī

„savā maizē" (своекошные) esošos audzēkņus. Mācība visiem

audzēkņiem brīva (5. р.). — Mācības laiks seminārā trīs-

gadīgs, — vienu gadu katrā klasē (6. р.). — Seminārs

atrodas Tērbatas mācības apgabala kuratora uzraudzībā (7. р.).
— Vada semināru direktors (8. р.), ko izrauga mācības ap-

gabala kurators un apstiprina tautas apg. ministrs (9. р.).

Direktoram visas ģimnāzijas direktoru tiesības (10. р.).

— Semināra direktoram tiesības piedalīties Baltijas pareiz-

ticīgo skolu padomes sēdēs (11. р.). — Semināra skolotājus

izrauga direktors, pie kam vismaz diviem vajaga prast kādu

vietējo valodu; arī semināra garīdzniekam jāmāk vai nu

latviešu, vai igauņu valoda. Skolotājus apstiprina kurators

') Законоположения и распоряжешя объ учительскихъ семина-

piļix'k и школахъ. Составилъ П. Аннин ь. СПБ. 1880. 56. lpp.



(12. р.). — Semināra garīdzniekam nav brīv pārzināt kādu

draudzi un viņam bez ticības mācībām jāmāca semināristiem

arī slāvu valoda (13. р.). — Semināra padome sastāv no

visiem štata skolotājiem un garīdznieka, direktora vadībā

(15. р.). — 16. р. nosaka parastās semināra (paidagoģiskās)

padomes tiesības. Ja direktors nepiekrīt padomes lēmumam,

lietu izšķir mācības apgabala kurators (17. р.). — Seminārā

uzņem jaunekļus, kas vismaz 16 gadus veci, bet ne vecāki

par 22 gadiem (18. р.). — Uzņem katru gadu pirmā klasē

(19. р.). — Labākas zināšanas uzrādījušie top pieņemti uz val-

dības rēķina, pie kam viņi dabū ari grāmatas par brīvu, kas

paliek viņu īpašumā (20. р.), bet šiem audzēkņiem, pēc kursa

beigšanas, jānokalpo Baltijas tautskolās vismaz četri gadi

(21. р.). — Kas to nevēlas, vai izstājās no semināra pirms

kursa beigšanas, tam jāatmaksā saņemtā stipendijas summa

(22. р.). — Semināra kursu beigušie ar tautskolotāju ap-

liecību, ja viņi darbojas kā skolotāji, atsvabināmi no visiem

personīgiem nodokļiem un kara klausības (24. р.). — Seminārā

mācās: ticības mācību, paidagoģiku, krievu, slāvu, latviešu

un igauņu valodas, rēķināšanu, ģeometriju, zemes mērī-

šanu, technisko zīmēšanu, krievu vēsturi, pie kam sniedzamas

arī galvenās ziņas no Baltijas un vispārējās vēstures, īsu

vispārējo, bet pamatīgu Krievijas ģeogrāfiju, valodas mācības

un fizikas svarīgākās nodaļas, glītrakstīšanu un dziedāšanu.

Bez tam māca arī rokdarbus un pasniedz vingrošanu (26. р.).

— Par semināra iešējo kārtību tautas apg. ministrija izdod

īpašu instrukciju (27. р.).
Tāds Rīgas skolotāju semināra statūtu saturs. 1873. g.

13. jūnijā ķeizars apstiprināja valsts padomes lēmumu, ar

kuru semināru stipendiju skaitu pavairoja par 30 — „для

приготовлетя учителей русскаго языка яъ Эстляндсюя на-

чальныя училища".
1876. g. 28. decembrī ķeizars piekrita, ka Rīgas sko-

lotāju semināra kursu pārvērš četrgadīgā un tieši pie semināra

atver mēģinājumu skolu 1
).

>) П. Аннинъ 61.-62. lp. p

462



Rīgas skolotāju semināra budžets bija:

1. Direktoram 2500 rbļ.
2. Ticības māc. pasn 1200

„

3. Štata skolotājiem (2) 2400
„

4. Krievu valodas skolotājam 1350
„

5. Luterāņu tic. māc. skolot 300
„

6. Dziedāšanas un mūzikas skolot 300
„

7. Ārstam 200
„

8. Mājas uzraugam 200
„

9. Audzēkņu uzturam 7200
„

10. Paraugu skolai 450
„

11. Mācīb. līdzekļiem 450
„

12. Kursu beigušo audzēkņu prēmijām ....
150

„

13. Bibliotēkai 300
„

14. Zāles audzēkņiem (medikamenti) 300
„

15. Telpu īre 4500
,

16. Apkurināšana, apgaismos, v. t. t 930
„

17. Kancelejai , 930
„

18. Rokdarbiem un vingrošanai 600
„

kopā 24.320 rbļ.

Salīdzinot šo budžetu ar Cimzes semināra izdevumiem,

pēdējie, it visu ierēķinot (algas, telpas, malku, māc. lī-

dzekļus v. t. t.), nesasniedza pat ceturto daļu no Rīgas se-

mināra budžeta.

Bet 1871. g. Valkā atvērtā pagasta skolotāju semināra

budžets bija tikai 1000 rubļu liels. Tā tad valdības seminārs

varēja ari attīstīt spirgtāku darbību, uzņemt lielāku audzēkņu
skaitu v. t. t.

Rīgas skolotāju seminārs, ko vēlāk nosauca par Bal-

tijas (Прибалтаекая учительская семинар!я), savu darbību

uzsāka 1870. g. septembrī gan tikai ar 46 audzēkņiem —

30 latviešiem, 16 igauņiem. Vēlāk šis skaits pieauga līdz

120.

Par Rīgas skol. semināra nodibināšanu un pirmo gadu
darbību sniedz ziņas arī daži šī semināra pirmo kursu au-

dzēkņi: Jēkabs Ozoliņš, Adams Argalis un Bebru Juris.
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Pirmie divi, šī semināra darbības sākuma liecinieki,

pastāsta 1):

Pareizticīgo latviešu mācītājs Jēkabs Martinovičs Lin-

denbergs, kam bijusi pazīšanās ar Kijevas mitropolitu Pla-

tonu, ierosinājis šī semināra dibināšanu. Semināru atverot

par pagaidu direktoru iecelts Rīgas garīgā semināra rektors

Miķelis Drekslers, kas pirmā laikā pasniedza seminārā arī

latviešu valodu. Ari lielākā daļa skolotāju pirmā laikā bi-

juši garīgā semināra paidagogi. Pareizticīgiem reliģiju pa-

sniedza augšminētais Lindenbergs. Seminārs atradies Eli-

zabetes ielā, pie dzelzceļa, Šeluchina mājā. Pēc kāda

pusgada semināram iecelts pastāvīgs direktors Pēteris Va-

siļjevičs Zancevičs. Par viņa darbību Bebru Juris liecina

šā2):

Pirms 30 gadeem nebija Wehl eeşahzees pahr-

kreewinaşchanas laiks. Tolaik wişa semināra dsihwe

stahweja us humanitātes un lojalitātes pamateem.

Sanzewitşchs bija wihrs ar plaşchu kà sinişku, tà peda-

goģişku isglihtibu. Winşch bija şlawenà kreewu peda-

goga Aşchinşka şkolneeks, bija apmeklējis Wahzijas

eewehrojamakàs audsinaşchanas eestahdes, peem. Hal-

berstatê, pee tolaik şlawenà Kehra, un z. un pamatigi

eepasinees ar to eekşchejo dsihwi, zenteeneem un idea-

leem; bija peeşawinajees Reetum-Eiropas humānos

eeşkatus audsinaşchanâ. Wahzijâ peeşawinatos eeşkatus

un ideālus wiņşch zentàs şawâ seminārā realiset. Tadehļ

naw nekahds brihnums, ka tolaiku semināra dsihwe bija

brihwa un atstahja patihkamas neisdsehşchamas atmiņas.

Sanzewitşchs zentàs şawos audsekņos eedwest zeenibu

pret leelo Kreewiju, bet ne ar spaidu un waras lihdsek-
ļeem. Wiņşch rahdija şaweem audsekņeem tos laizigos

un garigos labumus, kas latweetim waretu zeltees по

tuwoşchanàs kreewu tautai. Bet wiņşch neleedsa zeenit

sawu dsimteni, sawu lautu un wiņas garigas mantas.

') J. Ozoliņš un A. Argalis sniedza personīgi man ziņas par R. sk.

semināru 1920. g. 2. maijā.
2) .Latvija" 1909. g. 28. okt. num.
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Winşch atļahwa pa Walas brihscheem nodarbotees ar

latweeschu literatūru, ar latweeschu tautas dseesmu

krahschanu. Pa brihwlaiku sakrahtas tautas dseesmas

tika seminārā kopā wahktas, kahrtotas un suhtitas

Brihwsemneekam us Maşkawu. Wehlaki wiņşch mums

stahstija, ka Brihwsemneeks pee wiņa bijis, pateizees

par semināristu rosigo darbu tautas dseesmu wahkşchanâ
un atnesis preeksch semināra bibliotēkas wina kreewu

walodâ isdoto latweeschu tautas dseesmu krahjumu.

Pee ta Pascha gadījuma isteiza atsihschanu ari no sawas

puses, aisrahdidams, ka kahdas tautas jauuo paaudsi

tikai tad warot ar sekmēm mahzit un audsinat, kad pa-

matigi pasihstot şchàs tautas dwehseli un wislabak ar

to warot eepasihtees zaur wiņas gara mautam. Sanze-

witşchs atļahwa seminārā nodibināt latwişku dseeda-

schanas kori; atļahwa tam peedalitees wişos R. L. B.

isrihkojumos, konzertos, gada swehtkos un 11. wispah-

rejos dseesmu swehtkos; winsch nogahja Pats schad un

tad paklausitees muhsu dseedaşchanâ. Kad Ausekļa at-

dsişuşchàs meesas weda us dsimteni, tad semināristi tàs

iswadija kopā ar L. B. kori lihds Aleksandra wahrteem

un kaweja weşelu darba deenu; muhsu direktors mums

to atļahwa. Ja semināru apmeklēja kahds eewehro-

jams weeşis, peem. Kapustins, Pobedonozsews, Prof.

Wişkowatows, tad direktors tos aizinaja noklausitees

ari muhsu latwişkâs dseeşmâs. Wiņşch atļahwa semi-

naristeem apmeklēt R. L. B. jautājumu wakarus un

teātra israhdes. Tur mehs eepasinamees ar to laiku

eewehrojamakeem Rigas latweescheem: Kalniņu, Bau-

mani, Saķiti, Spundi, Laubes Indriķi, Māteri, Allu-

nanu un dauds, dauds ziteem. Un kad tagad nobrauzu

Rigâ un noeju L. 8., tad beeschi sastopu pasihstamas

laipnas sejas un nejuhtos kà sweschineeks. bet kà wezs

pasiņa. Mehs laşijàm latweeschu laikrakstus un grah-

mātas, un neweenam skolotajam nenahza ne prahtâ

mums to leegt. Tà Sanzewitşchs pabalstija muhsu

zenteenus, jo wiņşch tajos neatrada neka ļauna, peļama
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waj pat leedsama. Weenu wiņşch gribēja: — sinat
kur ejam, ko darām. Lai usturs bija zik truhzigs, bet

muhsu gars bija brihws, bes spaideem, bes eerobescho-

jumeem, bes ihgnuma. Tadehļ naw nekahds brihnums,
ka ta laika audsekni kreetni tauteeschi un labi audsina-

taji-skolotaji un rakstneeki; lai minam te Ahrgali, Sosti

Augenberģi, Kopmani, Medni, Adamowitşchu, Lihziti,

Abbulu, Purapuķi, Sudrabu Edschu, Stipro v. z.

Mehs stahwejàm tahļu no katras politikas. Muhsu

zenşchanàs bija — pazelt tautisko apsiņu, modināt

latweetî paschzeenibu un peekopt sinibas. An par şcheem

idealeem mums japateizas, ja ne teeschi, tad aplinkus,

muhsu neaismirstamam Peterarn Waşiljewitşcham.

Bet Sanzewitşcha audsinaşchanas wara nebeidsàs

semināra telpas atstahjot. Wiņşch bija gataws katrâ

gruhtakâ gadijumâ ispalihdset ar leetderigeem padomeem

ari wehlakâ dsihwê. An to wiņşch labpraht darija.
Kà wiņşch şawus audsekņus aisstahweja jau amatâ

stahwot, to rahdìs şekoşchais gadijums. Semināru ap-

meklēja Pobedonoşzews. Eenahk augstais weeşis IV.

klaşê, noklausās mahzibas gaitā un eeşahk ar direktoru

apmehram şchahdu sarunu: „Ko domajeet; brauzu

zaur
***

(kahda draudse Widsemes igauņu daļā); bija

şwehtdeena. Deewkalpoşchana bija tikko beigusees. Ap-

metos pee mahzitaja un luhdsu lai notur preeksch ma-

nis aisluhgumu (молебенъ). Mahzitajs suhta us skolu

pehz pşalmotaja; wiņa naw mahjâ; pehz brihscha suhta

otrreis: — wiņşch atdusotees. Nu suhtu es pats treşcho

reis un leeku wiņam teikt, ka es sw. sinoda Prokurors,

wiņu şauzu. Atnahk. Waizaju, kadehļ wiņşch naw

tuhdaļ nahzis. Wiņşch atbild: luhsu Augstgodiba!

esmu zilweks ; nostrahdajees wişu nedēļu skolā, fest-

deenas wakarâ basnizâ, — şwehtdeen basnizâ — meeşa

prasa atpuhtas; atswehlos un eemigos. Ko luhs

teikşeet us şchahdu atbildi? An tas bija weens no

luyşejeem". Sanzewitşchs meerigi atbildēja: „Онъ
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правъ"; t. i. wiņam taişniba. Augstais kungs şarauza
peeri un gahja us zitu klasi.

Ari politiskā siņâ Sanzewitşcham bija dauds gai-

şchaki eeşkati. nekà tagad weenam otram mehds buht.

Pehz Aleksandra ļl. breeşmigàs nahwes leelu lomu

şpehleja tà şauzamee nihilisti. Tos nu wişur meklēja

un ķerstija. Sanzewitşchs lika şawus audsekņus Pilnigi
meerâ. Kahdreis wiņşch mums teiza: „Redsat, jaunekļi,

tagad mehds widus skolu skolneekeem peesuhtit pa pastu

noseedfiga satura broschuras. Ja kahdam gadās tahdu

broschuru saņemt, tad uepaturat, bet nododat man. Ja

juhs kahdreis ismekletu un atrastu, tas buhs slikti, bet

ja juhs man atdoseet, tad es par jums atbildeschu.

Kà jau minēju, „noseedsiga rakstura politika" Baltijas

seminārā tolaik netika Peekopta. Ne tikai tautiskā, bet

ari reliģiskā siņâ S. bija humāns. Wişi audsekņi wi-

ņam bija weenadi, weenalga — pareistizigi, luterāņi

waj katoļi. An şchaî siņâ wiņşch mehdsa lepotees.

Kad wiņşch şahka stahstit par Disterwega wajaşchanu,

brihwo tautibas un tizibas eeşkatu labad, tad wiņşch

mehdsa arween paleelitees: mehs ar neatsihstam ne-

kahdas Preekşchrozibas ne tautiskā, ne reliģiskā no-

siymê; pee mums gluschi kà Pee Disterwega. An wiņşch

runāja dsihwo pateeşibu.
Bet ari Sanzewitşchs bija zilweks» ar wişàm

zilweka wahjibam. Tomehr — eewehrojot wiņa labàs

ihpaşchibas, ļaunumi aptumşchojàs, un muhşu azu

preekşchâ stahw bespartejişkais, Humanais Peters Waşil-

jewitşchs. Tagad wiņşch atdusas sem saļàm welenàm,

bet audsekņu atmiņā wiņşch eeņems arweenu zeenijamu

weetu.

Par dažiem citiem skolotājiem J. Ozoliņš un A. Argalis

pastāsta starp citu vēl, ka krievu valodas un literātūras sko-

lotājs Ivans Maļcevs bijis visai brīvprātīgs cilvēks, uzlūdzis

semināristus arī pie sevis mājā un pamudinājis uz mācī-

šanos. Tad Ivans Fomičs Saviņičs — dabas zinību skolotājs,

jau pavecs vīrs, — īsts „добрякъ." Matēmatikas skolotājs
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Ivans Zuzukins bijis ass un bez tam pats redzami vājš sava

priekšmeta pārzinātājs. Luterticīgiem reliģiju pasniedzis

Hugenbergs, — labs cilvēks, bet vājš pasniedzējs; Linden-

bergs bijis pārāks. Alberts Berndts mācījis vijoles spēli;

ērģeļu mācības tad seminārā nav bijis.

Pēc semināra kārtības audzēkņi varējuši vakaros līdz

lūgšanai brīvi iziet pastaigāt, bet pēc lūgšanas — tikai ar

atļauju. Disciplīna nebijusi nospiedošā. Nodibinājuši lat-

viešu literārisku rakstu krājumu „Sakta." Arī lasāmā ma-

teriāla izvēlē nav bijusi nebrīvība, — lasījuši, ko katrs gri-

bējis. Latviešu laikrakstus gājuši lasīt uz Latviešu biedrību.

Biedrībā arī piedalījušies korī. Atmin gan gadījumu, kad

audzēknis Miķelis Zözenbergs (vēlāKais Rīgas latv. labda-

rības biedrības skolas priekšnieks) dabūjis ciest dēļ nicinošas

izturēšanās pret pareizticību, — viņam, kauču gan bijis trū-

cīgs, atņemta stipendija. Tad vēl piemin, ka stipendiātiem

dažkārt, īpaši gavēņos, bijis jāiztiek ar vāju barību.

Seminārs darbojas Rīga līdz 1886. gadam, kad to pār-

cēla uz Kuldīgu.

1860. g, septembrī atvēra Rīgā valdības semināru, bet

5. novembri tanī pašā gadā skolu virsvalde nosūtīja muiž-

nieku konventam garāku ziņojumu 1), kam šāds saturs:

Tērbatas mācības apgabala kuratora sēdekļa pārcelšana

uz Rīgu, pareizticīgo skolu padomes noorganizēšana ar

ģenerālgubernātoru, archibiskapu un māc. apgabala kuratoru

priekšgalā, vienreizēja pabalsta 42.000 rbļ. apmērā un katru

gadu 30.000 rbļ. došana no valsts budžeta Baltijas pareiz-

ticīgo skolām, tautskolotāju semināra nodibināšana Rīgā,
— tās visas ļoti zīmīgas parādības, kas jāsaprot un

sakarā ar ko mums jāstrādā. Rīgas skolotāju semināru

atverot, mācības apgabala kurators teicis, ka tautskolotāju

trūkums gan esot visā valstī, bet visstiprāk! (!) viņš sajūtams

Biltijas guberņās, jo šeit pacelt tautas izglītību varēs tikai

») Skat. LOLB. 1870. papīros — valsts archivā.
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tad, kad būs paidagogiski labi sagatavoti skolotāji, kas

netikai krieviski prot runāt, bet ari ieaudzināti krievu garā.
Valdībai jau muižniecība, kā tas likumā noteikts, katru

gadu iesniedzot statistiskas ziņas par šejienes skolām, no

kurām taču redzams, ka Baltijā skolu ierīkošanā nomanāms

pieaugums. Tāpat arī skolotāju sagatavošanā daudz darīts,

un Valkas ķesterskolā jau izlaidusi krietnu skaitu labi

sagatavotu skolotāju. Ja valdība šo progresu ignorē un

domā, ka še viss jāsāk no jauna, tad tas nenotiek vis

tautas izglītības, bet gan politisku nolūku labā. Valdība,

redzams, mūsu skolās atradusi to vārīgo vietu, kur mūsu

provinču Ipatnīgai dzīvei dod nāvīgāko dūrienu. Un tāļāk
skolu virsvaldes iesniegumā vārdu pa vārdam šā teikts:

„Solchen Bestrebungen mit allen ihr zu Gebot stehenden

Mitteln entgegen zu treten, hält die Ober-Landschulbehörde

für die dringendste und heiligste Pflicht der Livl. Ritter-

schaft, weil nur so die wahren Güter für unser Landvolk zu

erhalten sind, mit dem wir durch Gottes Fügung seit

Jahrhunderten solidarish verbunden sind und dem wir

die grosse „Schuld noch abzutragen haben, dass wir ihnen

nicht schon längst den Segen deutscher Cultur in ihrer

ganzen Fülle zugewandt haben.
.

." Un tāļāk: „Gewiss,

es handelt sich bei diesem Kampfe nicht nur darum, ob

die Landessprache unseres Volkes die bisherige bleiben,

oder russischen weichen solle, sonder auch darum : ob die

luterische Kirche in unseren Provinzen noch weiter Bestand

haben soll, weil Schule und Kirche in so engen Kontinuität

mit einander stehen, dass mit der Vorgewaltigung der Schule

auch der Bestand der Kirche in Frage gestelt wird."

Kas tad tagad darāms? Virsvalde ieteic muižniecībai

nest skolu lietā upurus. Viņa, saprotams, nevarot dot tādas

summas, kādas sāk izsniegt valdība, tomēr muižnieki gan

varot pabalstīt pagasta skolu nodibināšanu. Nemaz jau

neesot ari ieteicams, ka muižnieki ar saviem līdzēkļiem
vien še ierīkotu skolas, —tas pašai tautai nebūtupar svētību,

jo tikai tas ir mīļš, ko ar sviedriem iegūst. Zemniekiem skolu

celšanā jādarbojas ar muižniekiem, — tikai tā skolas



iegūs ļaužu mīlestību un nodibināsies ciešāki sakari starp
vācu un latviešu iedzīvotājiem. Virsvalde ieteic katram

muižniekam šinī ziņā strādāt ar apziņu, ka cīņa iet par

nākotni: lai katrs muižnieks sniedz pēc iespējas pabalstu
laukskolu galīgai izbūvei un iekārtošanai, lai luterāņu skolas

izceltos pār pareizticīgo skolām, kas ar valdības pabalstiem

tagad izaug kā sēnes vienā naktī. Tautai vajaga redzēt,

kur viņas bērnus labāk māca, tad viņa neļausies aizviļināties

uz pareizticīgo skolām.

Bet skolā visievērojamākais faktors ir skolotājs un tā-

pēc jārūpējas par derīgu pagasta skolotāju sagatavošanu.

Šinī ziņā landtāgs savu vārdu jau teicis un atvēlējis 1000 rbļ.

praktiskai pagasta skolu skolotāju izglītošanai. Nepieciešams

arī pie ķesterskolas drīzāk atvērt mēģinājumu skolu, kā tas

Prūsijā ir pie itin visiem skolotāju semināriem.

Tāds bija šī raksturīgā skolu virsvaldes ziņojuma sa-

turs. Kā jau agrāk aizrādījām, ar šādiem bažīgiem notiku-

miem ari lielā mērā izskaidrojama muižnieku diezgan ievē-

rojama mūsu pagasta skolu pabalstīšana īpaši 60 gadu bei-

gās un 70 gadu pirmā pusē.

Tagad aplūkosim Vidzemes latviešu pagasta skolu sko-

lotāju semināra nodibināšanas un pirmās darbības vēsturi.

Šāda semināra nodibināšanu jau prasīja K. Zontāgs,

vēlāk šulrāts Ulmanis, bet 1869. g. Vidzemes mācītāju si-

nodē (protokola 38 p.) mācītājs Hanzens un biskaps Ulma-

nis noteikti uzsvēra pagasta skolu skolotāju semināra va-

jadzību. Tanī pašā gadā ari landtāgs asignēja 1000 rubļu

pagasta skolu skolotāju klasēm latviešu un

igauņu daļā. Tā tad, ja gribēja dibināt divus šādus se-

minārus, tad katram bija tikai 500 rubļ.. Ar tik niecīgu

summu neko nevarēja šinī darbā iesākt. Bet tanī pašā

gadā, 50 gadu zemnieku brīvlaišanas piemiņai, landtāgs no-

dibināja 10.000 rbļ. lielu kapitālu, kā procentes izlietojamas

izglītības veicināšanai. Šīs procentes bija 500 rbļ. gadā.
Tā tad 1000 rbļ.+ 500 rbļ. = 1500 rbļ. Landrāts Vrangels
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nu nāca muižnieku konventā ar šādu priekšlikumu, — 10.000

kapitāla procentes izlietot pagasta skolotāju semināru dibi-

nāšanai, caur ko katram semināram (viens latviešu, otrs

igauņu daļai) iznāktu 750 rubļu. Ja ņemtu no audzēkņiem
10 rubļu gadā skolas naudu, tad kopsummā katram semi-

nāram būtu 1000 rbļ. Ar šo summu varētu darbus uzsākt.

Skolotājam maksātu 700 rbļ. gadā, bet 300 rbļ. paliktu ci-

tiem izdevumiem. Šo Vrangeļa projektu muižnieku konvents

ari pieņēma, kā arī pieņēma 1 ) priekšlikumu par tuvāko no-

teikumu izstrādāšanu, kas tika izdots īpašai kuratorijai ar

landrātu bāronu Voltu kā priekšsēdētāju. Volta vadītā ku-

ratorijā piedalījās šulrāts Klots un apriņķa skolu valžu

pārstāvji. 13. martā 1871. gadā barons Volts iesniedza

landrātu kolēģijai kuratorijas izstrādāto latviešu semināra pro-

jektu. Tā ka muižnieku konvents bija lēmis šos seminārus dibi-

nāt nevis uz laukiem, bet kādā mazā pilsētā, tad vispirms Volts

ziņo, ka no trim varbūtējām pilsētām, — Cēsis, Valmiera un

Valka, apstājušies uz divām, — Cēsīm un Valkas. Cēsis

atrodoties vairāk Vidzemes vidū, bet šeit grūti dabūt telpas

un nav noderīgas tautskolas, kurā semināristiem praktizēties,

jo šai pilsētiņā dzīvo gandrīz tikai vācieši, vai vāciski

runājošie amatnieki, kuru bērni mācās vācu elementārskolās

(der Bewohner meist aus Deutschen, wenigstens deutsch

redenden Handwerker besteht). Valkā turpretim dzīvo ari

latviešu strādnieki, kā bērniem skolas nemaz nav. Pašā

pēdējā laikā še ierīkotā „nabagu skolā" pieņemti 40 bērni,

bet pieteikušies 80. Otrkārt, — nodomātā semināra au-

dzēkņiem pašiem būs jārūpējas par dzīvokli un pārtiku, un

arī šinī ziņā kuratorija atrada Cēsis par neizdevīgu

pilsētu, jo šeit panzija (dzīvoklis un uzturs) maksā 150—

200 rbļ., kamēr tādu var dabūt par 50—70 rbļ. Bez

visa tā Valkā ir ķesterskolā, kuras kopdarbība ar pagasta

skolotāju semināru visai noderīga. Ķesterskolā pašlaik tiks

pārorganizēta, un būs jāpieņem viens jauns skolotājs. No-

domāts aicināt kādu Prūsijas semināra audzēkni, un tas ļoti

]) Convents-Rezess von November 1870.



noderētu arī pagasta skolotāju semināram. Ķesterskolā gan

nodomāto semināru nevarēs ierīkot, jo tur jau tā, līdz ar

3 klašu sistēmas ievešanu, trūkst telpu. Bet projektā ir pa-

līgskolotāja dzīvokļa un mēģinājumu skolas celšana un te

varētu līdzēt arī pagasta skol. semināram. Mēģinājumu

skolai varētu ierīkot divas klases: vienu vācu, otru latviešu,

pirmā noderētu ķesterskolas, otrā pagasta skol. semināra

audzēkņu praktiskiem vingrinājumem Ar vienu vārdu abi

semināri varētu strādāt kopīgi un, caur to aiztaupītos līdzēkļi,
bet darbs vēl labāki veiktos. Valkā varēs vieglāki arī pa-

gaidu lokālu dabūt abām augšminētām vajadzībām, līdz

muižniecība uzcels nodomāto ēku. Pagaidu telpu īre, do-

mājams, nepārsniegs 200 rbļ. gadā un viņas jāīrē 2 gadiem.

Jaunās telpas jāceļ starp pilsētu un ķesterskolu, lai pagasta

skolotāju semināra audzēkņiem, kas dzīvos pilsētā, un

ķesterskolas audzēkņiem, kā arī mēģinājuma skolas sko-

lēniem nebūtu tāļš ceļš jāiet. Tālāk landrāts Volts (viņš arī

skolu virsvaldes prikšsēdētājs) ieteic pieņemt draudzes sko-

lotāju Tēraudu par pagasta skolotāju semināra vadītāju ar

750 rbļ. gada algas. Šim landrāta Volta ziņojumam pie-

vienots arī nodomātā semināra statūtu projekts. Visi šie

Volfa vadītās kuratorijas projekti nāca 1871. g. marta

mēnesī sasauktā muižnieku konventa apspriešanā
1), kas

visus projektus ar maziem pārgrozījumiem pieņēma un no-

deva landrātu kolēģijai, kas savukārt 3. aprīlī 1871. g. ar

rakstu № 3992) visus minētos lēmumus nodeva skolu virs-

valdes izpildīšanai un pagastskolu skolotāju semināra atvēr-

šanas priekšdarbu veikšanai. Skolu virsvalde [šos priekš-

likumus apsprieda 1871. g. 13. aprija sēdē un nolēma tūdaļ
stāties pie sagatavošanas darbiem. Priekšsēdētājs Volts uz-

ņēmies nokārtot telpu jautājumu. Šulrāts Klots ziņojis par

nodomāto jaunā semināra vadītāju, Cēsu draudzes skolotāju

Tēraudu, kas jau arī devis savu piekrišanu. Tālāk no-

') Skat. Convents-Rezess. März 1871

2) Bauerschulsachen № 13. V. VIII.
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lemts paziņot visām ķirspēļu skolu valdēm, ka semināra

domāts uzņemt 25 audzēkņus.
1 )

11. maija sēdē-) nolemj Tēraudu tūdaļ aicināt par

semināra direktoru ar algu 750 rbļ., bet lai viņš varētu

iepazīties ar Prūsijas semināriem, piešķirt tam ārzemju

ceļojumu uz I—2 mēneši, izsniedzot 100 rbļ. pabalsta.

Atlīdzināt viņam pārcelšanās izdevumus no Cēsīm uz Valku.

Tanī pašā sēdē arī pieņēma „Projekt für das zu

errichtende Gemeindeschullehrer-Seminar".

Projeckt für das zu errichtende Gemeindeschullehrer

Seminar.

I. Allgemeine Grundz ü g c.

§ 1. 2?-'
Die in großem Maasstabe wachsende Anzahl der Gemeinde--

schulen läßt die Errichtung eines Gemeindeschullehrerseminars
als unumgänglich nothwendig erscheinen.

§ 2.

Das Gemeindeschullehrerseminar hat einen den Unterricht

ertheilenden und leitenden Lehrer. Die Anzahl der Semina-

risten wird vorläufig auf 25 angenommen, wobei eine Erwei-

terung der Anzahl schon bei der Anlage im Auge behalten
werden muß.

§3. V

Der Lehrcursus ist ein zweijähriger. Demnach findet

Aufnahme und Entlaßung nur alle 2 Jahre statt.

§4. . , ...

Soll das Seminar das Erforderliche leisten, so ist es

unumgänglich nothwendig, mit demselben eine Uebungsschule zu

verbinden.

§ 5.

Die Seminaristen sind nicht Pensionaire des Seminars,

sondern leben auf eigene Rechnung in der Nähe des Seminars

und zahlen jährlich 10 R. S. Schulgeld.

11. Lehrplan.

§ 6.

Der Unterricht im Seminar wird in lettischer Sprache

ertheilt, aber als Lehrgegenstände werden auch die deutsche und

die rußische Sprache festgestellt.

-) Protokoll d LOLB. 13. April 1871. p. 5.

2) Protokoll d. LOLB. 13. Mai 1871. p. 2.



§ 7.

Es ist bei der Ausbildung der Seminaristen besonders

auch durch die practischen Uebungen darauf hinzuarbeiten, daß

sie im Stande sind, wenn erforderlich, auch in deutscher Sprache

zu unterrichten.
§ 8.

Der Hauptzweck des Seminars ist darauf gerichtet, me-

thodisch geschulte und geübte Gemeindeschullehrer practisch aus-

zubilden, jedoch ist dazu auch die Ausfüllung der im vorausge-

gangenen Parochialschulunterricht bei deu Schülern gebliebe-

nen wissenschaftlichen Lücken erforderlich.

§ 9.

Den specialisirten Lehrplan hat die Oberlandschul-

behörde in Gemäßheit mit den in dem projectirten Regulativ

gegebenen Bestimmungen zu entwerfen.

§ 10.

Bezüglich der § 4. erwähnten Uebungsschule ist Folgen-
des festzusetzen: Die Schüler der Uebungsschule sind für die

Uebungsstunden nicht zu entnehmen aus anderen Schulen, son-
dern müßen eine eigene Schule bilden.

§ N.

Die Schüler der Uebungsschule sind nicht Pensionäre des

Seminars, sondern genießen nur den Unterricht und haben

dafür ein geringes Schulgeld zu entrichten Der Unterricht

dauert mit Ausnahme der Ferien das ganze Jahr hindurch.

111. Ort.

§ 12.

Als Ort zur Errichtung eines Gemeindeschullehrer -

Seminars ist die Stadt Walk anzunehmen.

IV. Baulichkeiten.

§ 13.

Ein für das Seminar zweckentsprechend eingerichtetes

Haus muß folgende Räumlichkeit?« haben : 1„ eine aus wenig-

stens 3 Cimmern bestehende Wohnung für den verheiratheten

Lehrer nebst den dazu gehörigen Wirthschafts-Bequemlichkeiten,

2., einen Schulsaal für wenigstens 25 Seminaristen und etwas

20 Uebungsschüler. Der Bauplan ist diesem Project angeschloßen.

§-14.

Dieses Haus müßte zwischen der Stadt Walk und dem

Küsterseminar gelegen sei, damit sowohl die in der Stadt woh-
nenden Seminaristen und Uebungsschüler, als auch die Zög-

linge der Küsterschule es ohnezu große Zeitversäumniß leicht

erreichen können, zumal vorauszusetzen ist, das nur arme,

schlechtbekleidete Kinder die Uebungsschule besuchen werden.
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§ 15.

Die Kosten eines solchen Baues würdenauf c. 4000 Rb. S.

zu veranschlagen sein, wenn eine hochwohlgeborene Ritterschaft

geneigt wäre, aus dem nahen Ritterschaftswalde das nöthige

Bauholz gratis zu bewilligen.

V. Etat.

8 16.

Die jährlichen Einnahmen des Seminars bestehen:

1., aus den von einer hochwohlgeborenen Ritterschaft für
das lettische Livland zu Schulzwecken be-

willigten 500 R.-S.

2., aus den Zinsen des bewußten Capitals

von 10000 R'-S.

zur Hälfte für Lettland in Be--

trage von . - 250
„ „

3., endlich an Schulgeld von je-
dem Seminaristen . . ...à 10 R.-S. 250

„ „

Summa 1000 R.-S.

Die jährlichen Ausgaben würden betragen:

An Gage für den Seminarlehrer 750 R.-S.

für Beleuchtung 50 R.-S.

zur Holzanfuhr wenn die Ritterschaft dasBrenn-

holz aus dem Ritterschaftswalde gratis abläßt 100
„ „

Amortisation des Bau-Capitals 100
„ ,

VI. Verwaltung.

§ 17.

Das von einem hochwohlgeborenen Convent zur Erricht-

ung dieses Seminars bestellte Curatorium legt seine Functionen

nieder, sobald das Seminar in's Leben getreten ist. Sodann

wird das letztere wie alle andere Land- und Kirchenschulen von

der Ober-Landschulbehörde administrirt.

VII. Aufnahme und Entladung.

§ 18.

Als Schüler des Gemeindeschullehrerseminars werden

Jünglinge Evang.-lutherischer Confeßion aufgenommen, welche

das 17-te Lebensjahr vollendet haben, wenn sie von ihrem Orts-

Pastor und ihrer Schule das Zeugniß guter sittlicher Führung

und tüchtiger Parochialschul-Kenntniße nebst Tauf- und Imp-

fungsschein beibringen. Bei ihrem Eintritt werden sie vom

Seminarlehrer und dem Ortspastor examinirt und müßen die

laut Regulativ bestimmten Kenntniße eines tüchtigen Parochial-

schülers beweisen.
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§ 19.

Bei der Entlaßung müßen die Zöglinge durch ein Exa-

men bei einem Examinations-Eomitè die durch ein Regu-
lativ festzustellenden Kenntniße an den Tag legen und sich ein

Zeugniß guter Führung erworben haben.

VIII. Examinations-Comite.

§ 20.

Das Examinations-Comitê besteht aus dem ältesten geist--

lichen Schulrevideuten jeder der beiden Kreislandschulbehörden

des lettischen Biolands, dem Lehrer des Gemeindschullehrersemi-
nars und dem Pastor loci. Die beiden letztern haben das

Aufnahmeeramen, das ganze Comite das Entlaßungsexamen zu

bewerkstelligen.
§ 21.

Jeder, der als Gemeindeschullehrer angestellt sein will,

muß auch, wenn er gar nicht im Seminar gewesen ist, von dem

oben bezeichneten Eraminations-Comitè examinirt worden sein,

welches letztern verpflichtet ist, 2 Mal jährlich Sitzung zu halten

und den Termin derselben zeitig vorher durch die Zeitungen.

bekannt zu machen.

§ 22.

Jeder examinirte Gemeindeschullehrer erhält sein Diplom

wie bisher von der betreffenden Kreislandschulbehörde auf Grund-

läge des von dem Eraminations-Comite ertheilten Zeugnißes.

Jau 8. maijā landrāts Volfs laida visām ķirspēlēm

tādu apkārtrakstu :

Aus der Livl. Ober-Landschulbehörde

an die Schulverwaltung des Kirchspiels

Nachdem von der Livl. Ritterschaft die Summe von

1000 Rbl. S. jährlich zur besseren Ausbildung der Gemeinde-

lehrer bestimmt worden, hat der Adels-Convent — zufolge

Auftrags des Landtags — hinsichtlich des lettischen Districts

Livlands beschlossen: in der Stadt Walk, wo bereits die Küster-

schule seit Jahren wirkt, eine zweite Anstalt zur theoretischen
und praktischen Ausbildung von Gemeindelehrern für die

lettischen Landschulen Livlands zu errichten. Da dieses Institut
unter der Leitung des — früher in Erlau und zuletzt in Wenden

als Parochiallehrer thätig gewesenen — Herrn Theraud in

diesem herbste eröffnet werden soll, so hat diese Oberlandschul-

behörde nunmehr diejenigen lettischen Nationalen, welche

Gemeindelehrer werden wollen, hiermit aufzufordern: sich zum

Aufnahme — Examen am 4ten Juni d. I. Tags zuvor bei

dem Herrn Propst Kupffer in Walk, welcher dasselbe leiten
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und die nächste Inspection der Anstalt haben wird, zu melden-

Diese Anstalt wird keine solche sein, in welcher die Zöglinge

zusammen wohnen und beköstigt werden, sondern diese haben
sich in der Stadt Walk oder deren nächster Nähe Wohnung
und Kost selbst zu besorgen, da sie nur zum Unterricht, den sie

sowohl selbst geniesten, als auch in einer mit der Anstalt zu

verbindenden Uebungsschule zu ihrer praktischen Ausbildung

geben werden, sich im Anstaltslocale einzufinden haben. Für
diesen theoretischen und praktischen Unterricht, der in 2 lahren
beendet wird, hat jeder Zögling in halbjährlich mit 5 Rbl. S.

vor auszuzahlenden Quoten: 10 Rbl. S. jährlich an die Schul-

easse zu entrichten.

Die Aufzunahmenden müsse» 17 Jahr alt und confirmirt

sein; die Vorkenntnisse die beim Anfnahme-Examen verlangt

werden, sind die bei denen vorauszusetzenden, welche in einer

guten Parochialschule 3—4 Jahre unterrichtet worden: für den

musikalischen Unterricht wird gutes Gehör und Fertigkeit im

Singen der gewöhnlichen Kirchenmelodieen durchaus verlangt,
aber keine Vorbildung im Klavierspiel. Nach Beendigung der

Schul-Cursus von 2 lahren hat der Schulamts-Aspirant ein

Examen bei einem Examinations-Lomitè, bestehend aus den

beiden ältesten Schul-Revidenten der Kreis-Landschulbehörden

lettischen Districts, dem Lehrer des Gemeindelehrer-Seminars

und dem örtlichen Pastor, zu machen und erhält, falls es genügt,
ein Diplom von der betreffenden Kreis-Landschulbehörde, das

ihn zum Anspruch auf eine Gemeindelehrerstelle berechtigt,

welche iv Zukunft nur in ganz kleinen Gemeinden eine Gage

von mindestens 100 Rbl. S., in mittleren und größeren aber

von mindestens 150 Rbl. S., bei freier Wohnung und Be-

Heizung, bieten wird; bei demselben Exannnations-Lomite wird

in Zukunft auch jeder andere SchulaMts „Aspirant, der seine

Ausbildung anders wo" erhalten hat, eine Prüfung zu bestehen

haben, deren zweimal jährliche Termine durch die Zeitungen

zeitig vorher bekannt gemacht werden sollen. Der Termin des

diesjährigen Aufnahme Examens ist auf denselben Tag —

d. 4ten Inni — angesetzt worden, an welchem auch die Auf-

nähme Prüfung der sich zum Eintritt in die Küsterschule

Meldenden stattfinden wird, weil nach verändertem Lehrplane

derselben: statt, wie bisher, 30 Zöglinge alle 3 Jahre, von jetzt

an nur 10 in jedem Jahre aufgenommen werden sollen, und

daher manche Aspiranten nicht wegen Undichtigkeit, sondern

nur wegen solcher Umwandelung der Küsterschule aus einer

einclassigen in eine dreiclassige nicht würden aufgenommen
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werden tonnen; solche könnten aber gleich in dem Gemeinde-

lehrer-Seminar Aufnahme und Ausbildung finden. —

Die zum Examen sich Meldenden haben Tags vorher —

d. 3. Juni c. — dem Herrn Propst Kupffer in Walk zu über-

geben: 1, einen Taufsche i n, 2, ein Sittenzeugniß vom

Pastor des Kirchspiels, in welchem sie sich zuleßt aufgehalten

haben, 3, ein Schulzeugniß von der Parochial- oder

sonstigen Schule, in welcher sie ihre Vorbildung erhalten haben,

unterschrieben vom Parochiallehrer und Ortsprediger oder

Anstaltsvorsteher, 4, einen Impfungsschein vom Kirch-

spielsarzte.

Diese Ober-Landschulbehörde ersucht sonach die obgen.

Kirchspiels-Schulverwaltung und namentlich den Herrn Kirch-

spiels-Prediger: Vorstehendes baldmöglich st auf geeigneteste

Weise im Kirchspiele bekannt zu machen, damit der obige

Examinations-Termin von den Aspiranten eingehalten werden

kann.

Riga. d. Bten Mai 1871.

Im Namen der Livl. Ober-Landschulbehörde :

Landrath Baron Wolf

Präses.

Tā ka šulrāts Klots šinī laikā, kā to aprādīsim vēlāk,
vairs nedarbojās, tad skolu virsvaldes priekšnieks landrāts

Volts, kā uzņemšanas pārbaudījumu, tā semināra atvēršanu

L. oktobrī uzlicēja prāvestam Kupferam — Valkā 1
). Tomēr

jau aprilī Klots izstrādājis jaunam semināram stundu plānu,
kas ar maziem pārgrozījumiem arī pirmā laikā ievests:

i) Skat. Akta d. LOLB № 24. Volfa rakstu № 347.
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Wochentage

9—10.

10—11.

11—12.

2-3.

3—4.

4-5.

Montag

a.

bibl.

Geschichte
b.

Lesen

a.

Schreiben
b.

Schreiben
s

а.

Probelection
\

b.ttn

Rechnen

Raumlehre
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Singen
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l

а.
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\b.
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bibl-

Geschichte

a.
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b.

Rechnen

a.

Lettisch
b.
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Geschichte

Geographie

Russisch

Mittwoch

a.

Katechismus
b.

Lesen

a.
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b.

Schreiben

а.
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ļb.im

Singen

Naturlehre

Bibellesen

Aufsatz

Donnerstag

sa.

Probelection jb.imKatechism.
a.

Schreiben
b.

Rechnen

a.

Lettisch
b.

Schreiben

Geschichte

Singen

Deutsch

Freitag

a.

bibl.Geschichte
b.

bibl.

Geschichte

a.

Rechnen
b.

Schreiben
l

а.

Probelection
(b.

im

Lesen

Schulkunde

Geographie

Russisch

Sonnabend

a.

Katechismus
b.

Katechismus

a.

Rechnen
b.

Schreiben

a.

Zeichnen
b.

Lesen
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Lehrgegenständen
der

Seminaristen.

Biblische

Geschichte

2

Stunden

Katechismus

2

„

Geschichte

...
2

„

Rechnen

-
4

„

Schreiben

2

„

Lettisch

,

2

J„

Deutsch

2

„

Russisch

-

2

„

Singen

2

„

Geographie

2

„

Aufsatz

. 1
Raumlehre

. 1
„

Naturlehre

1

„

Schulkunde

1

„

Bibellesen

1

Zeichnen

._.

vj

Л

'ļV

Summa
:

28

Stunden

Probelectionen

5

„II

Im

Ganzen
33

Stunden

und

noch

Geigenspiel.Lehrgegenstände
der

Aebungsschule.

Lesen

5

Stunden

Rechnen

.3
„

Schreiben
.

.

5

„

Bibl.

Geschichte
...

.'

2

Katechismus

2

„

Gesang

....
l

„

Summa:
18

Stunden

NB.

Es

könnten
auch

nur
4

Stunden
im

Lesen
u.

2

Stunden
im

Gesang

genommen
werden.

Für

Seminaristen
allein
am

Nachmittag.

Geschichte

.-
2

Stunden

Deutsch
..

,

!..
.2
_

Singen

................
2

'

„

Russisch
.

.

.

.

.

.

.

,

.

.-....
2

„

Geographie

......

.2

„

Aufsatz

.
.

.

.

•..-.<...
.

:

..;

.

.

1

Raumlehre

I

„

Naturlehre

1

„

Schulkunde

1

„

Bibellesen

.........
......
1

„

Sllmma:
15

Stunden

Seminaristen
(a)

mit

der

Uebungsschule
(b)

zusammen

am

Vormittage.

Biblische

Geschichte

2

Stunden

Katechismus

•.. 2
Schreiben

2

„

Rechnen

4

„

Zeichnen

1

„

Lettisch

,

.

.

...

.

.

.

2

Snnnna:
13

Stunden

Probelectionen.

Biblische

Geschichte

1

Stunden

Katechismus

1

Rechnen

.............

.

.

1

»

Lesen

•

.

.

.

1

.

Singen

1

„

,Summa:
5

Stunden

Im

Ganzen
33

Stunden
wöchentlich.
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Mēģinājumu skolai izstrādātais stundu plāns, kas at-

rodams virsvaldes 24. aktā, redzams, domāts divām nodaļām

un uzrakstīts latviešu valodā. (Skat. 482 lp. p.)
1. oktobrī 1871. g. pagasta skolotāju semināra darbību

iesāka. Uzņemti sekošie 27 audzēkņi: Adams Krieviņš,

Teodors Lipsbergs, Kārlis Bürbergs, Kārlis Mudīgs, Jānis

Bērzons, Aleksandrs Ābels, Jānis Rebāns, Jānis Ozols, Mi-

ķelis Balodis, Jānis Ziediņš, Indriķis Kamenskis, Juris Vējiņš,

Indriķis Vinklers, Pēteris Čakste, Pēteris Dzirkalis, Pēteris

Jauntīrāns, Pēteris Dolmans, Jānis Junga, Jānis Ramiņš,
Davids Vīstucs, Pēteris Vēciņš, Jānis Bērziņš, Pēteris Linde,

Jānis Gangnuss, Kārlis Kesners, Pēteris Bērziņš un Andrievs

Raģis.

Katram semināristam bija jāmaksā 10 rubļu skolas

naudas gadā. Raksturošanas labad atzīmējam visus l. se-

mestra izdevumus:

R. К

Semināra direktoram Tēraudam V* gada alga.... 187.50

6 asis bērza malkas 19.50

Veis madāmai '/s gada telpu īre 75.—

4 soli, 1 katedrs, 1 melna tāpele 63.—

4 galdi un soli 1 tāpele mēģ. skolai 42.—

Tirgotājam Bolem par lampām 7.20

5 asis malkas à 2 rbl 10.—

Par pievešanu —.75

6 asis malkas à 2.20 ar pievešanu 13.20

Trauks petrolejai —.60

Par svecēm un petroleju 18.37

Krīts un švamme —.15

1 dienas grāmata —.50

1 sienas pulkstens 5.—

1 rēķinu mašina 2.—

1 svereklis un 1 liniāls 1.20

6 tintes trauciņi un tinte —60

Kopā Rb. 446.57

Tie ir visi 1871. gada izdevumi, pie tam laikā, kad

semināru organizēja. 1872./73. m. g. izdots 1533 rbļ.

31
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1872./73. — 1531 rbļ. 45 кар. Ar tik niecīgiem izdevumiem

muižniecība uzturēja savu pagasta skolotāju semināru, kad

Rīgas valdības semināra budžets bija 24.320 rbļ.

Zīmīgi gan arī tas, ka Tērauds uz semināra rēķina

abonē 1872. un 1873. g. g. 1. eks. „Baltijas Vēstneša" un

tāpat 1. eks. „Mäjas Viesa," kas šaurā budžetā ienes 4 rb.

85 кар. izdevumu1
). Vēlāk, direktora Fovelina laikā, šo

avīžu abonēšanas izdevumi norēķinā nav, tā tad uz semināra

rēķina tās vairs nav abonētas.

Kad pēc īslaicīgā šulrāta Pfeila, muižnieku konvents

šulrāta posteni uzticēja Gulekem (par šulrātu maiņām ru-

nāsim īpaši), pēdējais skolu virsvaldē izveda lēmumu, ka

pagasta skolotāju semināriem, Valkā — latviešu un Tērbatā

— igauņu, jāpieņem direktori ar augstāku izglītību. Tas,

saprotams, bija smags pārbaudījums Tēraudam, kas atstāja
labo Cēsu draudzes skolotāja vietu un pārcēlās uz Valku.

Taisnība, Guleke solīja Tērauda algu nepamazināt, bet to-

mēr vilšanās bija liela. Semināru līdz ar to no vienkla-

sīgā nodomāja pārvērst divklasīgā. Tā tad būtu direktors

un Tērauds, pie kam Guleke solījis abus titulēt par direk-

toriem 2
). Tuvāku ziņu par šo notikumu nava, bet Tērauds

tomēr pie semināra palika un tautā šis seminārs pazīstams

ar Tērauda vārdu (Cimzes seminārs — cimzenari, Tērauda

seminārs — tēraudieši), arī direktora titulis viņirn palika
līdz pat 1887. g., kad šo semināru muižniecība slēdza.

Kad Guleke meklēja pagasta skolotāju semināram

jaunu direktoru, un par to caur „Baltijas /ēstnesi* dabūja

zināt arī Kronvaldu Atis, kas šinī laikā darbojās kā skolo-

tājs Tērbatas valdības skolotāju seminārā, viņš arī no-

domāja pieteikties kā kandidāts uz šo amatu. Pirms ofici-

1) Skat. Tērauda semināra izdevumus 1871— 1874. g. Akta LOLB.

№ 24.

2) Skat. Gulekes skolu vēstures 177. lp. p. (manuskripta).
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āla lūguma iesniegšanas viņš rakstīja Gulekem šadu vēstuli

latviešu valodā:')

Augsti zeenijams kungs!

luhsu laipnigohs atbildes wahrdus no 2tra lu-

lija şch. g. dabūju rohkâ, Wirtembergas Wildbadê

buhdams. Toreis man neisdewahs Jums neka rakstiht

par tahm luhşu wehstulê issazitahm dohmahm. Kamehr

mahjâ pahrnahzis un sawus amata darbus isdaridams

zihnohs, deenas un uedeļas aistezehjuschas ļohti ahtri.

Tadehļ norizees, ka es Jums, augsti zeenijams kungs,

lihds schim neesmu rakstijis, kaut gan mana sirds us to

nesahs. Tagad nu pee schi pirmajā Wehl zits eemeslis

peenahzis klaht, kas manim neļauj ilgāki nokawetees.

Pirmkahrt es Jums şirşnigi pateizohs par to ap-

leezinajumu, ka „muhsu mehrķis, Latweeschu tautas

iskohpschana un labklahschana paliks arween tas pats".

Un kad luhs turklaht issazijuschi: „warbuht, ka kahdu

reisi muhsu padohmi un zeļi us kahdu brihdi isschķirahs,

tad es schohs wahrdus usskatu tikai par peemineta

mehrķa neschaubibas apstiprinājumu. Kad nu luhsu
manim rakstitee wahrdi sakriht gluschi kohpâ ar to, ko

es par luhsu darbeem sinu, tad es waru gan droschi

leezinaht, ka mihlestiba un zeenischana, ko luhs tautas

pateesigas labklahschunahs labad ispelnatees, parahdi-

sees deenu no deenas jo pilnigakâ mehrâ. Latweeschu
tauta naw wis nepateiziga tauta, jo nepareizibu usteele

wiņai tikai tee, kas grib, lai mehs Latweeschi ari tur

Pateizibu un zeenischanu rahdahm, kur to it newecna

tauta newar un nedrihkst israhdiht. An ja Latweeschi

') Kad Guleku iecēla par šulrātu, Kronvalds vigam novēlēja laimi,

rakstīdams vēstuli no Vildbādes. Uz šo vēstuli Guleke 2. jūnijā 1872. g.

atbildējis Kronvaldam Latviski) rakstīdams starp citu šā: „Jus vien vēl

gribētu lūgt, ja varbūt Jums nepatīk kāda no manām izdarīšanām, tādēļ

mani nepamest. Varbūt, ka kādu reizi mūsu padomi un ceļi izšķiras uz

kādu brīdi, bet mūsu mērķis arvienu paliks tas pats, — latviešu un

igauņu tautas izkopšana
. .

." Lūk šo vēstuli tad arī Kronvalds piemin

savā 4. oktobra vēstulē. Pie Kronvalda un Gulekes attiecībām vēl atgrie-

zīsimies.
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tomehr tahdeem kreetneem wihreem, kà Glükim, Sten-

derim, Hugenbergerim un dauds ziteem sawas Pateizi-

bas seedus lihds schim naw nekahdos gresnös wainagos

wiseem redsami isrohtajuschi, tad ta naw nebuht muhsu

nepateizibas, bet tikai muhsu tautas nelaimigà likteņa

waina. Ka ari şchinî leetâ drihsi us preekşchu kļuhsim,
to zeru un tizu it neschaubigi, jo es redsu, zik ahtreem

sohļeem tagad Latweeschu tauta atskaidrojahs.

Otrs eemeslis, kas mani paskubinājis Jums tagad

rakstiht, sihmejahs us to pasiņojumu, ko es „Baltijas

wehstnescha" pehdejâ numurā laşijis par Pagasta skoh-
lotaju-seminaru Walkâ. — Daschi pehdejâ laikā pee-

dsihwoti atgadijumi muhsu tehwu-senn'tê manim tahs
dohmas sazehluschi, ka lihdsşchiniga naidiga pretoscha-

nahs pret Latweeschu tautibas zenteeneem, ko es deem-

schehl deesgan sahpigi dabūjis baudiht, patlaban sahk

masumâ eet. Par tagadēju laiku sapraschanas sihmi

usskatu ari to issludinajumu, ka preeksch minēta semi-

nara grib jaunu direktori eezelt. Pehz jaunāko laiku

sihmehm spreeschoht, manim tahs dohmas prahtâ nah-

kuschas, ka warbuht ir mani paschn peeņemtu par

minēta semināra waditaju. Bet pehz wişa, ko şawâ

muhschâ peedsihwojis, sinu ari, ka tas waretu pawişam

ohtradi nahkt. Negribēdams gluschi par welti pee

schahs weetas peeteiktees, greeschos pee Jums, augsti

zeenijams kungs, ar to luhgumu, lai luhs buhtu tik

laipnigi, manim ja ne wairak, tad tak it ihşôs wahrdös

pasiņot, wai tahdai zeribai us Walkas semināra weetu

kaut kahds pateesigs pabalsts dohmajams, jeb wai tur

wisa zeriba no manas Puses gluschi pee malas atme-

tama. luhsu augscham peeminehts apleezinajums dohd

man to teeşibu un droschibu, Jums ar tahdu luhgumu

tuwotees.

To peelihgumu dehļ, kuri minētā sludinājumā is-

saziti, peeleeku kahdus wahrdus Par sawu dsihwes

gahjumu. Es esmu kahda Kursemes mahzitaja Dr. H.

E. Katterfelda audseknis. Kad biju Durbē un Leepajâ



şkohlu apmeklējis, usşahku 1860. gadā augstskolas mah-

zibas Berlinê medizinu studeeredams. Naudas truh-

kuma dehļ nespehju sawu nodohmu lihds galam iswest.

Kursemê pahrnahzis sabiju kahdus 4 gadus Durbes

mahzitaja muischâ par mahjas skohlotaju buhdams.

Tad nonahzu us Tehrpatu. Pee scheues uniwersitetes

pastahweja toreis ta nosauktee „pedagogijas kursi", kas

wehlak tika us Pēterburgu pahrzelti. Şchos pedago-

gijas kursos eestahjees, nodarbojohs scheues uniwersi-
täte ar daschadahm sinatnehm, şewişchķi ar pedagoģiju
un winai peederoschahm mahzibahm. Pedagoģijas kursu

nobeidsis, notaişiju pee şchenes uniwersitetes apriņķa-

skohlotaja eksāmeni. Augsta skohlu waldiba usaizinaja

mani Tehrpatas elementarskohlotaju seminārā par skoh-

lotaju eestahtees. Schis seminārs bij, manim us Tehr-

patu atnahkot, tizis pahrlabohts pehz tagadējo laiku

prinzipeem. Diwi gadi biju par scheues mehģinaschanas

skohlas preekschneeku un nu jau tschetri gadi aistezeh-

juschi, kamehr mani par semināra skohlotaju apstipri-

naja. Tà tad esmu gan teorētiski gan praktiski ar

skohloschanas un şewişchķi ar semināra darbeem labi

tuwu eepasinees. Man sinams pascham nepeekrihtas

par sawas strahdaşchanas weiklibu un sekmehm sche

kaut kahdu spreedumu issaziht, bet no ta esmu gan

pahrleezinahts, ka mans akadēmisku mahzibu stahwoklis

nebuhtu par semu preeksch pagasta-skohlotaju semināra

wadischanas, ja Zitas wainas nekahdas neatrastohs.

Par sawu Latweeschu Walodas praschanu atļauju

Jums Pascham şpreest, jo mani raksti şchinî walodâ

Jums buhs Pa leelakai daļai pasihstami. Latweeschu

literatūra Wehl naw nepahrredsama.

Tas eemeşls, kura dehļ es tohmer pee Walkas

semināra bes luhsu padohma ņepeeteizos, ir schahds.
Es turohs, ka luhs, augsti zeenijams kungs, laikam

deesgan sinaseet, neschaubigi pee tautibas karoga. Scho

stahwokli esmu şawâs runās, şawôs rakstos un darbôs

skaidri issazijis un israhdijis. Tadehļ gluschi weegli
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saprotams» ka gan no draugu, gan no pretineeku puses

daschadi şpreedumi par manim issaziti. Un tadehļ ka

Par muhşu tautibas zenteeneem bija daschadas aplamas

dohmas ļaudis ispauduşchahs, dabūju es ari par şew

paşchu gluschi nepareisigus şpreedumus dsirdeht. Tà

tad pehz maneem senakeem peedsihwojumeem un eeweh-
rojumeem Walkâ, Turaidā un daschâs zitâs weetâs,

warehtu gan buht, ka tee kungi, kam pagasta skohlotaju

semināra direktors jaeezeļ, manim mana tautibas stay-

wohkļa dehļ nebuht negribētu ustizeht tik ļoti şwarigu
amatu. Bet daschas pehdejo laiku sihmes us wişahm

pusehm apzeroht, manim ohtrkahrt jāsaka, ka ari tas

warehtu notikt, ka tautibas stahwoklis wairs netiktu

par nekahdu pareisigu schķehrsļu usskatihts, ja es tik

zitadâ siņâ preeksch pagasta-şkohlotaju wadişchanas Par

derigu israhditohs. To nesinadams, kuram no scheem

padomeem ihsti tas pahrşwars peekriht, issaku Jums

sawu luhgumu pehz padohma un pasiņojuma. Lai nu

luhsu atbilde tai zeribai us minēto skolas weetu dohtu

kautkahdu drohschaku pabalstu, wai tà wiņu usrahditu

par itin weltigu: katrahdi es Jums ļoti pateikşchohs.

Es tak sinu, ka es neesmu tas weenigais, kas scho
amatu spehtu un gribētu usņemt; es esmu turklaht

pahrleezinahts, ka skohlai paschai buhs tomehr jākalpo

Latweeschu tautai, lai to waditu tautibas zeenâ gohdâ

turētājs wai wiņas nizinatajs.

luhs augsti zeenidams paleeku

luhşu pateeşi padewigais

Tehrpatâ, A. Kronwalds.

tai 4td oktobri

1872.

Uz šo Kronvalda vēstuli Guleke atbildēja tikai 12.

decembrī un ar šādu īsu rakstiņu: „Kad es uz Jūsu rakstiem

agrāki neesmu atbildējis, tad neņemat to par ļaunu. Es

gan jau domāju, ka es Jūs nedrīkstēšu paskubināt pie mūsu

semināra par direktoru uzdoties. Bet es tak vēl šo lietu
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labāki izmeklēt gribēju. Tagad es Jums saku, ka es par

labāku turu, ka Jūs šoreiz neuzdevāties. Bet es ceru janvāra
mēnesī Tērbatā nonākt un ar Jums tur satikties. Tad tās

lietas dziļāki varēsim pārrunāt."

Jāpiezīmē, ka latviešu skolu šulrāta ortogrāfija pa-

visam nesakrīt ar Kronvalda ortogrāfiju: šulrāts raksta ar

dubultniekiem: labbaki, şakku, taggad, gribbeju, turru и. t. t.,

Kronvalds dubultniekus še nelieto. Guleke rakstīja tā, kā

.bībelē un dziesmu grāmatā, Kronvalds lietoja tādu ortogrā-

fiju, kādu lietoja „Baltijas Vēstnesis."

Gulekes atbilde Kronvaldam ir tāda, ka pēdējais jo-

projām varēja cerēt uz Gulekes labvēlību, tomēr, redzams,

Guleke ir domājis jau pavisam citādi: savā skolu vēstures

manuskriptā (177. lpp.) viņš raksta: „Am 4. Nov.1
) 1872.

fragte auch Kronwald bei mir im lettischer Sprache

an, ob er Aussicht auf Erfolg habe, wenn er sich melden

würde. In seinem Brief gab er mir seinen Lebenslauf an

und erzählte, dass er in Berlin studiert habe. Wenn's aber

ein studierter Mann lettisch an einen Deu-

tschen schreibt, dann beweist er dadurch entweder

Borniertheit, oder Fanatismus. In beiden Fällen war er

für uns unbrauchbar."

Tā tad jau tas vien, ka Kronvalds rakstījis Gulekem

vēstuli latviski, ko studēts cilvēks, rakstot vācietim (latviešu

valodas pratējam) nedrīkstot darīt, — esot muļķība un fa-

nātisms. Ja jau pat vēstuli latviešu valodā Guleke uzlū-

koja par „muļķību," ko tad lai saka par Kronvalda nacio-

nālismu v. t. t.

Par pagasta skolotāju semināra direktoru Guleke iz-

raudzīja Valkas apriņķa skolas skolotāju Kārli Fovelinu,

kas direktora amatu uzņēmās 1873. g. vasarā (12. jūnijā?)

un kopā ar Tēraudu strādāja līdz 1875. g. pavasarim, kad

Fovelins iesniedza skolu virsvaldei lūgumu atsvabināt viņu
no semināra direktora amata. Savā iesniegumā Fovelins

starp citu raksta, ka viņam neesot vajadzīgās patikas

') Te ir pārskatīšanās, — Kronvalda vēstule rakstīta 4. oktobrī.



(Freudigkeit und Neigung) un tieksmes semināra vadī-

šanai, un arī divos nostrādātos gados viņš tās nevarējis

iegūt1
). Pēc Fovelina uz pagasta skolotāju se-

mināru Guleke aicināja mācītāju Balsonu no Podolijaš
gub. (Krievijā). Te jāpiezīmē, ka Fovelins nav cik necik

pietiekoši pratis latviešu valodu, un tas, kā no kādas viņa
Gulekem rakstītās vēstulēs redzam, bija varbūt pats spie-
došākais iemesls atstāt semināra direktora vietu2

). Jāat-

zīmē, kā Fovelina laikā semināra budžets vairāk kā dubul-

tojās. Algās vien izmaksāja: Fovelinam 1200 rbļ. Tē-

raudam 750, Nurmikam par 2 vijoles stundām (nedēļā)
25 rbļ. un krievu valodas skolotājam Veberam par 4

nedēļas stundām 50 rubļu. Tā tad skolotāju algās vien

izdots 2025 rubļu.

Par pag. skolotāju semināra darbību runāsim arī vēl

turpmāk. Tagad atgriezīsimies pie citiem notikumiem 70.

gadu pirmā pusē.

Vispirms jāatzīmē daži svarīgi notikumi Vidzemes skolu

galvenā pārvaldes orgānā : skolu virsvaldē.

1870. g. 16. novembrī skolu virsvalde pieņēma savai

darbībai šādu reglamentus:
1. No 4 apriņķu baznīcu priekšniekiem skolu virsvalde

savā pilnā sēdē izvēl priekšnieku (Praeses).
2. Ja priekšnieks sēde nebūtu, viņa vieta stājas ģenerāl-

superintendents.

3. Virsvaldes sēdē ievēl darbvedi (sekretāru), kas raksta

sēžu protokolus un, sakarā ar virsvaldes lēmumiem un

prezidija aizrādījumiem, izpilda visus citus šīs iestādes rakstu

darbus.

4. Virsvalde vai nu kādam savam loceklim, vai arī

sekretāram uzdod izpildīt kasiera pienākumu, pieturoties pie

kases reglamenta, kas pieņemts 13. janv. 1848. g. un

L martā 1856. g.

1) Akta LOLB. № 24.

2) Fovelina vēstule Gulekem 15. febr. 1875. g. (Guleke papīros

Valsts archivā).
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5. Visas velēšanas izdarāmas ar absolūtu balsu vairā-

kumu un uz 3 gadiem.

6. Prezidijam pienākums rūpēties lai steidzīgas darīšanas

laikā tiktu izpildītas un pirms muižnieku konventa sanākšanas,

kā arī katru mēnesi reiz jāsaaicina virsvaldes locekļi uz

kārtējām sēdēm.

Jaunā virsvaldes darbības reglamentā svarīgi bija divi

punkti, — pirmais un pēdējais. Pirmais nosaka virsvaldei

īpašu priekšnieku, kas ievēlams uz 3 gadiem, kamēr līdz šim

šāda noteikta priekšnieka nebija, un sēdes vadīja vecākais

landrāts. Līdz ar priekšnieka ievēlēšanu virsvaldes darbībā

radās vadoša persona, kas katrā gadījumā var rīkoties kā

iestādes pilnvarotais. Pēdējais punkts noteic, ka jānotur

kārtējas sēdes un pie tam diezgan bieži. Agrāk virsvaldes

sēdes notika reti, — reiz, divreiz gadā, pie kam, kā proto-

kolos redzams, viņās dažreiz apspriesti visai mazvērtīgi

jautājumi, piemēram, 1869. g. 1. apriļa sēdē noprotokolēts

viens vienīgs jautājums — par Ropažu draudzes skolotāja
Valdemāra atlaišanu no amata.

Tanī pašā 16. novembra sēdē skolu virsvalde izvēlēja

sev priekšsēdētāju, — baronu Voltu, kas no 5 balsīm dabūja 3

(1 nodota par Menzenkampfu un 1 par Kampenhauzenu)
Par sekretāru ievēlēts līdzšinējais V. Pētersens.

Mēs jau agrāk pieminējām, ka ar šulrāta Klota dar-

bību pēdējos gados daži muižnieki vairs nebija apmierināti.

Cik vērojams, tad 69. un 70. gada skolotāju konferences

Turaidā lielā mērā šo nemieru ar Klota darbību pastiprināja.
Kad baronu Voltu ievēlēja par skolu virsvaldes priekšnieku,
Klotam tūdaļ vajadzēja saprast, ка stāvoklis vairs nav nor-

māls, jo tieši Volts bija visvairāk nemierā ar viņa — Klota

— darbību. Nav mums sīkāki zināms oficiālā konflikta

iepriekšēja sagatavošana, bet rādās, ka pats Klots pārāk
karsti ievadīja konfliktu oficiālās skolu virsvaldes sēdēs.

1871. g. 11. maija sēdē (protokola 3. punkts) Klots itin pie-

pēši nācis ar protestu pret priekšnieka Volta rīcību, kas

kopā ar sekretāru izsūtījuši dažus cirkulārus ķesterskolas un

pagasta skolotāju semināra lietā bez šulrāta ziņas un pie-
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krišanas (ohne sein Wissens und ohne seine Zustimmung).

Domājams taču, ka Klots, kas nebija jauns darbinieks, gluži
labi saprata, kādas sekas būs viņa protestam pret savā

laikā ievērojamā landrāta Volta rīcību. Klots tomēr šo soli

spēris un noteikti izsaucis konflikta atrisinājumu. Klots lū-

dzis ierakstīt protokolā, ka līdz šim, un tas saskanot arī ar

laukskolu lietās dotu instrukciju, ķesterskolas darbība bijusi
tieši viņa pārzināšanā, šulrāts te noteicis uzņemšanas un

beigu eksāmenu laiku v. t. t. Tagad priekšnieks Volts bez

viņa ziņas izsūtījis cirkulāru par uzņemšanas eksāmeniem

š. g. augusta mēnesī. Tāds pats cirkulārs izsūtīts par pa-

gasta skolotāju semināru1). Tam Klots nevarot piekrist.

Volts atbildējis, ka viņš varot gan kā virsvaldes priekšnieks

tā rīkoties, kā tas arī saprotams no virsvaldes 1870. g.

16. nov. reglamenta. Apriņķa deputāts Menzenkampfs, kas

virsvaldes sēdē piedalījies kā landrāta Kampenhauzena viet-

nieks, pilnīgi piekritis Volta rīcībai un atbildei šulrātam.

Ar to šai sēdē pieticis, bet uzdots sekretāram Pētersenam,

lai viņš savāc visus datus par to, kas un kādās lietās pa-

rakstījis dažādus virsvaldes cirkulārus un tad par to ziņo

nākošā sēdē. 25. maijā tad arī šis ziņojums sniegts un iz-

rādījies, ka daudzi ziņojumi par ķesterskolas eksāmeniem

parakstīti no landrāta Rennenkampfa, daži svarīgāki cirku-

lāri izsūtīti ar visu virsvaldes locekļu parakstiem, bet bijuši

ari daži ziņojumi, īpaši skolu revidentiem, vienīgi ar šulrāta

Klota parakstu2 ). Klots palicis pie savām domām, ka šādi

cirkulāri par ķesterskolas un pagasta skolotāju semināru iz-

laižami ar viņa līdzparakstu un prasījis gandarījumu. Volts,

saprotams, to nav devis, bet pateicis, ka šulrāta Klota dar-

bība, vairs neesot tāda, ko viņš varētu atzīt. 27. maija sēdē

Klots nācis vēl ar diviem pieprasījumiem Voltam: 1) dot

tuvākus paskaidrojumus par pagājušā sēdē izteikto spriedumu,

ka viņa — Klota — darbība esot tāda, ka viņu nevarot

vairs atzīt. Volts pasacījis vēl noteiktāki, ka kamēr viņš

>) Minētais cirkulārs augšā nodrukāts.

2) Arī mēs pārliecinājāmies, ka, piem., 20. apr. 1862. g. izsūtīts

kāds paziņojums par beigu eksāmeniem ķesterskolā tikai ar Klota parakstu.
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(по 1869. g.) darbojoties skolu virsvaldē, esot novērojis, kā

sēdēs, tā ārpus tām, ka šulrāts izrādījis jo dienas vairāk

(immermehr) mazāk intereses skolu stāvokļa pacelšanā.

2) Klots vaicājis priekšniekam, uz kāda pamata un ar kādām

tiesībām virsvaldes sēdēs piedalās Menzenkampfs. Uz ko

Volts un arī pats Menzenkampfs atbildējuši, ka to viņš

darot kā likumīgs Kampenhauzena vietnieks, un ka pēdējais

pats lūdzis Menzenkampfu arī skolu virsvaldē izpildīt viņa

— Kampenhauzena vietu. Pēc tam šulrāts Klots vairs nav

skolu virsvaldes sēdēs piedalījies, bet paziņojis, ka viņš

iesniegšot landrātu kolēģijai atlūgumos no amata. Tomēr

vēl kādu laiciņu Volts „cīnās" ar šulrātu Klotu, kas nenodod

dažas aktis, zīmogus v. t. t.

Tā šķīrās no Vidzemes skolām otrais šulrāts. Pirmais

šulrāts Ulmanis mira tanī pašā gadā, kad Klotam bija jā-

atstāj amats. Starpība te tomēr tā, ka skolu virsvalde savā

sēdē svinīgi godināja Ulmaņa piemiņu, atzina viņa lielos

nopelnus un nolēma sūtīt pēdējo sveicienu arī pieļ viņa

kapa. Klotam vajadzēja ar lielu sarūgtinājumu atstāt savu

1856. g. uzsākto darbību.

Klota vietu 1871. g. beigās ieņēma mācītājs Teodors

Pfeils, no Tērbatas, bet tikai uz īsu laiku, — līdz 20. jūni-
jam 1872. gadam. Arī Pfeils nav ieguvis barona Volta lab-

vēlību, jo Guleke pastāsta
1

), ka Volts viņam teicis: Pfeils

jau sava pakurluma dēļ vien nevar palikt šulrāta amatā

un ja Guleke negribot šo amatu pieņemt, viņš — Volts —

meklēšot citu noderīgu kandidātu. Guleke tad arī priekšli-

kumu pieņēmis, un muižnieku konvents drīz pēc tam viņu

ievēlēja šulrāta amatā.

J. Gulekes2) iecelšanu par Vidzemes tautskolu šulrātu,

kā jau agrāk pieminējām, apsveica pat Kronvalds. Gulekes,

kā Smiltenes mācītāja un Valkas apriņķa garīgā skolu pār-

lūka vadītā skolotāju konference 1870. gadā noritēja tik

dzīvi un ar latviešu darbības valodu, ka pēdējās Klota

>) Gulekes Skolu vēsturē 148. lpp.

2) Jānis (Johann Heinrich) Guleke dzimis 13. okt. 1821. g. kā Maz-

salacas mācītāja dēls. Miris 2. jūnijā v. st. 1889. g.



vadītās Turaidas konferences palika ēnā. Vēl vairāk, Guleke

1872. g. iesūta „Baltijas Vēstnesim" kādu savu rakstiņu:

„Dornas par skolas lietu izrādīšanu"1), pie tam ar pilnu

sava vārda parakstu. Bet „Balt. Vēstnesis" taču bija „jaun-

latviešu" preses orgāns, un ja jaunais šulrāts viņam deva

rakstiņu, tad to gan varēja iztulkot, kā mēģinājumu saprasties

arī ar Jaunlatviešiem". Gulekes rakstiņš šāds:

Dohmas par şkohlas-leeru israhdişchanu.

Nupat no şkohlu pahrraudsişchanas kahdâs Walkas kreises

draudsês biju mahjâs greesees, kad par semkohpibas israhdi-

şchanu Zehsis siņu dabūju. Pa preeksch scho siņoschanas-lapu

pagruhdu pie malas, pee sew dohmadams: ko tas man lihds k

Bet drihs şchahwahs zitas domas prahtâ. Şchi israhdişchana

e-şot ihpaşchi semkohpeem par labu isdohmata. Waj tad labāks

arklis, ezeşchas, labāka sehkla, labāki sirgi un lohpi tik semes-

kohpejam ween par labu nahks? Şchôs laikos semneeks ar

to ween wairs nepeeteek, kas wiņam agrāk bij; wiņşch ari naw

wairs tik rupjşch, ka newar daschadus zitus amatus ismahzitees

un zitâ dsihwes-kahrtâ eestahtees. Waj newaretu pee schahs

israhdischanas ari şkohlas-leetu kur peedaliht? Es siņoşchanas-

lapu atkal rohkâs ņehmu. Tur stahw, ka beedriba wehrpjumus,

audumus, ķeeģeļus. mahlu-traukus, wara--, dselses-, kohka- un

ahdas-prezes sohlahs us israhdischanu saņemt. Schi beedriba

nenoşauzahs wis tik par semkohpibas-, bet par leeti derigu sein-

kohpibas-beedribu; tad laikam gan ari preeksch skohlas-leetahm

Wehl kahdas durwtiņas useeschu, kur tahs wareşchu lihds eewilkt

israhdişchanâ. Tà dohmaju un israhdischanas komitejai par to

rakstiju. Drihs atbildu dabūju, lai ween es isgahdajot to wa-

jadsigo issiņoschanu; ruhmes buhschot pa pilnam un labpraht

skohlas°l«.etas peeņemschot. Tad nu labi platas durwis bij

atwehruschahs. Es rakstiju un aprunājos, gahju apkahrt un

usaizinaju şchinî leetâ daļu ņemt, un gohds Deewam, es waru

saziht, ka reti stihwu atbildi dabūju. Wiswairak labpraht so-

lijahs ar israhdamahm mantahm un ruhpigu palihdsibu pee

şchihs leetas daļu ņemt. Es tagad zeru, ka mums israhdişchanâ

wişadas derigas leetas atradisees. — Bet nu zaurscheem raksteem

es tik labi kungus kà pagasta-wezakus, şkohlotajus un behrnu

wezakus, un wişus zitus, kam pee skohlahm daliba, luhdsu us

israhdischanu nahkt un tahs leetas tur apskatiht.

Walkas kreise ttohlas pahrluhkodams es daschu skohlu

') .Baltijas Vēstnesis* 1870. g. 29. num.
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usgahju, kur teescham bij jabrihnojahs un jaschehlojahs. Dascha
laba skohlas-istaba bij par dauds masa un behrni sehdeja tik

zeeti kà maisā sabahsti; guļamā istabā knapes ruhmes dehļ gaiss

tahds, ka ne mas ilgi iszeest newareja. Tumşchi ļohgi seemâ bes

dubultlohgeem pawişam aisşalst. Krahşns şilta gan, bet isdohd

nelabu twaiku. Behrni, pawaşarî gluschi noguruschi, tik ganôs
atkal atdsihwojahs. Dauds weetâs ari skaistas skohlas-mahjas

ustaişitas, bet skohlas buhschanai nederigas: guļams kambars

mass, jeb skohlas istabai greesti tik semi, ka 40 un 50 behrneem

tikpat kà şutâ jaşehd. Peeleekamas weetas, kur skohlas behr-

neem no mahjahm sawu lihdsnestu maisiti paglabaht, wişai ne-

derigas jeb ne mas naw eetaişitas. To wişu apskatot teescham

jāsaka, ka ja buhwmeisteram ween labāka rise buhtu bijuse, tad

par tahdahm wainahm ne mas nebuhtu jaschehlojahs. Mehs

zeram, un tas ir gauschi wajadsigs, ka kahdi buhwmeisteri mums

labas un derigas şkohlas-rişes israhdihs. Tàpat mehs dohma-

jam, gauschi labi buhtu, ka mehs ari dabutum redseht jaunas

un labas eeriktes par behrnu guleschann, masgaschanos, deri--

gakus galdus un benķus preeksch şehdeşchanas şkohlâ. Lihds

schim bij dauds skohlas-behrneem jāguļ kà kuģeneekeem no semes

lihds greesteem luktâs, zitam pahr zitu, kas ne mas labi naw.

Ihpaschi preeksch guleşchauas wajag dauds wairak ruhmes, ne

kà lihds schim tika gahdats. Wahzsemê ir preeksch skohlas-behr-

neem jaunus galdus isgudrojuschi, un tagad israhdişchanâ ari

tahdu rahdişim. Ka tas wajadsigs, behrneem prahtigaku sehde-

schanu isgahdaht, to ne weens neleegs, kas muhsu skohlas-galdus

un benķus buhs apskatijis. Behrnu kruhtiņahm un aztiņahm

pee tahdas şehdeşchanas pateeşi janihkst.

Kad mehs jau pee şchahm leetahm zaur israhdischanu

zeram ko mahzitees, tad Wehl dauds wairak pee ihstenahm mah-

zischanas-leetahm. Tahpeles, papihri, rakstāmas leetas, tinte,

rakstu-grahmatas v. t. pr. tur tiks israhditas. Mehs dabūsim

redseht un dsirdeht, kahdas no schahm leetahm zitâs skohlas

bruhķe, un redseşim kur mehs schahs leetas wislehtak un labāk

wareşim eedabuht. Daschâ şkohlâ skohlmeisters sen jau labākas

grahmatas jeb landkahrtes gribējis eegahdaht un skohlas ap-

gahdneekus pehz ta luhdsis, bet schee nesinaja, kur to wislabak

dabuht jeb waj ar dohmaja, ka tik skohlotajs par welti deedele.

Zitā skolā atkal es atradu, ka labs un uszihtigs skohlotajs Wehl

ar tahdahm grahmatahm strahdaja, kuru weetâ sen jau labākas

bij zehluşchahs, Wiņşch ar amata-beedreem mas satikdamees to

nebij dabūjis sinaht.

Wehletos, ka kahdas ehrģelites (positiws) mums buhtu

us israhdischanu usdohtas. Lihds şchim tas Wehl naw notizis.



Bet weenu Wahzsemê it lehti pirkamu Harmonium« gan zeru

us israhdischanu dabuht.

Tà tad laikam no wişahm preeksch skohlas wajadsigahm

leetahm mehs tak ko labu us israhdischanu dabūsim redseht, un

katrs, kam pee skohlahm kahda darişchana, warehs nahkt un

apluhkot, waj preeksch şewis newarehs waj labāka padohma waj

derigakas leetas us mahjahm West.

Awisês kà ari şewişchki man pascharn ir ziti Wehl to luhg-
şchanu preekşchâ likuşchi, turklaht ar şkohlotajeem un skohlas--

wezakeem Zehşîs şapulzi notureht, kur wişas israhditas leetas

waretu pahrrunaht un tà şcho israhdischanu augligaku padariht.

Şcho wehleşchanos es israhdischanas komitejai preekşchâ liku un

schi man gauschi laipnigi to atwehleja 5. augusta wakarâ, ja tas

war buht, paşchâ israhdischanas weetâ notureht. Bet kad ta

deena sestdeena ir, tad es nesinu, waj tas ihpaschi dascheem skoh--

lotajeem, kuŗeem şwehtdeenâ atkal wajag mahjâ tikt, gruhti ne-

buhs. Tadehļ es gandrihs labāki peektdeenas wakarâ scho sa-

pulzi noturētu, kur tak Wehl wişeem waļa ir. Tik to es gribu

peemineht, ka şchaî şapulzê tik par tahm israhditahm leetahm

wareşim sarunatees, un ne wis zitadas runas tureht. Sinams,
ka man ar schehl ir, ka muhsu mihļeem skohlojeem schogad ta

weza sapulze, ko ar ween Turaidā noturēja, neisnahk, un man

pehz ta laukskolu preekschneeka (Schulrath) amata, kuŗâ tagad

esmu eezelts, gan nahzahs to isgahdaht. Bet es Wehl tik şchâs

deenâs sawu apstiprinaşchanu şchaî amatā dabuju un bes tahs

jau tahdas sapulzes newareju şahkt isrihkot. Turklaht man ari

jāsaka, ka es Wehl şchinî amatā tik jauns esmu, ka es gribētu

pa preeksch apskatitees, pirms es scho gabalu usņemu. Nah-

koşchâ gadā, kur schai sapulzei buhs sudraba-kahsas turamas, pee

laika wişu isgahdaşim.

Smiltenē, 13. jūlija 1872. H. Üuleke.

Vai tad nu kads brīnums, ka Kronvalds tā paša gada

25. jūlijā rakstīja „Balt. Vēst." redaktoram:„ .. .

Guleke

raksts liecina, ka citādi laiki mums gaidāmi, nekā zem

Klota vadības." Kronvalds raksta 21. jūlijā 1872. g. jau-

najam šulrātam Gulekem garāku vēstuli, kurā vaļsirdīgi pa-

stāsta savas vēlēšanās v. t. t.

Par Kronvalda vilšanos jau mēs runājām, sakarā ar

viņa pieteikšanos uz Valkas pagasta skolotāja direktora

vietu. Turpmāk būs vēl par citām tādām lietām jārunā,

bet redzams, ka Guleke savu darbību uzsāka nevien kā
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skolu technisks vadītājs, bet kā īsts sava laika mūsu taut-

skolu vācu politiķis.

Kā mēs jau agrām aprādījām, 70 gadu sākumā muiž-

niecība un garīdzniecība, — vai nu tas dažkārt bija sir-

snīgi domāts, vai te galveno lomu spēlēja politika, tas cits

jautājums, — gribēja skolu lietās sadarboties ar zemniekiem.

Šinī nolūkā landtāgs 1870. g. janvārī
1) nolēma apriņķu

skolu valdes papildināt ar diviem zemnieku pārstāvjiem, —

skolu vecākiem. Šo lēmumu iesniedza caur ģenerālguber-

natoru Baltijas lietu komisijai un pēc tam Valsts padomei.

Kad visās instancēs viņš bija dabūjis piekrišanu, ķeizars to

apstiprināja 18. oktobrī 1871. g.
2
). Par šiem zemnieku

pārstāvjiem patentē teikts, ka viņi izvēlami „aus der Mitte

der Parochiale Schulältesten von diesen selbst gewählt

werden." Kā izdarīt šo zemnieku pārstāvju vēlēšanas, to

noteica 1872. g. 18. sept. patente № 83. Tā tad apriņķa

skolu valdes turpmāk sastāvēja no apriņķa draudžu priekš-

nieka kā priekšsēdētāja, 2 muižnieku izvēlētiem skolu lai-

cīgiem revidentiem, 2 garīdznieku izvēlētiem skolu garīgiem

revidentiem un 2 zemnieku draudzesskolu vecāku pārstāvjiem.

1872. g. 18. sept. patenti № 83 guberņas valde izsludinā.

jusi arī latviešu un igauņu valodā, pie kam kropļotais lat-

viskais tulkojums 3) šāds:

Dehļ spehkâ likşchanas tahs ar patenti no 31. Dezember

1871 Nr. 151 şluddinatas Wişsaugstaki apstiprinātas walsts

rahtes labb'turreşchanas no 18. Oktober 1871 teek peepildişchanâ

tahs palihga luhgschanas tahs Kommişşiones eekşch Widsemmes

semneeka leetahm ar Şr. Erl. Ta Rihta juhras guberniju

Ģenerālgubernatora Kunga paļauşchanu no Widsemmes guber-

nijas waldişchanas ar scho şluddinahts, ka tee no draudses wez-

zakeem is wiņņu widdus wehlejamee semju teeşas

lohzekļi us şcho teeşu pawehleşchanu, appaksch topaşchu teesu

weena lohzekļa waddişchanas, tai no peekristdamas semju Kreis-

skohlas teesas preeksch tam norahdamâ weetâ, un tai no tahs-

1) Delib. 5

2) Patent № 151. 1871.

3 ) Jāpiezīmē, ka šie rīkojumi oficiālā patentu krājumā parasti do-

māti tikai vācu valodā. Arī 70 gados krievu valodu vel še nelieto.



497

Paschas teeşas noleekamâ terminnâ iswehlejami, un ka şchahm

iswehleşchanahm, kad kahda weeta waļļâ nahkuşe şchinnî norahditâ

wihsê turpmāk janoteek.

Otrs jautājums, kas tāpat šinī laikā tapa izšķirts, bija

pagasta skolotāju algu minimuma noteikšana. Ari viņam

sākot no skolu virsvaldes bija jāiet caur muižnieku konventu,

ģenerālgubernatoru, Baltijas zemnieku lietu komisiju, līdz

beidzot ģenerālgubernātors izsludināja īpašu patenti 1 ), šoreiz

tikai vācu valodā.

Befehle Seiner Kaiserlichen Maje stä t des Selbst-

Herrschers aller Reussen usw. aus der Livlän-

difchen Gouvern e m e n t s°V erwal t u n g zur allge-

meinen Wissenschaft und Nachachtung.
№ 52. In Folge einer desfallsigen Requisition der Com-

Mission in Livländischen Bauersachen wird von der Livländischen

Gouvernementsverwaltung in Grundlage des § 594 der Livl.

Bauerverordnung von 1860, nachstehender von Sr. Erlaucht dem

Herrn Generalgouverneur der Ostseegouvernements bestätigter

Beschluß des Livländischen Adelsconvents, betreffend die Fixi-

rung des Gehaltsminimums der Lehrer an den Gemeindeschulen

evangelisch-lutherischer Confession, desmittelst zur allgemeinen

Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht :

1) Als Minimalentschädigung für ihreMühwaltung, welche

selbstverständlich eine höhere Willigung nicht ausschließt,

haben die Lehrer an den Gemeindeschulen evangelisch-

lutherischer Confession, außer der ihnen zu gewährenden

freien Wohnung und Beheizung, zu erhalten :

a) bei einer Anzahl von 200 oder weniger männ-

licher Angehörigen vorzugsweise, und, wenn

möglich, die freie Nutzungeines Landstückes von

mindestens 7 Thalern oder als Aequivalent eine

Gage von mindestens 100 Rbl. S.,

b) bei über 200 männlichen Gemeindeangehörigen

vorzugsweise und, wenn möglich, die freieNutzung

eines Landstückes von mindestens 10 Thalern

oder als Aequivalent eine Gage von mindestens

150 R.

2) In das dem Gemeindeschullehrer fortan zu gewäh-

rende Gehaltsminimum ist die Nutzung der der Ge°

meindeschule auch von andere Seite als von der Ge-

i) Patent № 52. 31. maijā 1871. g.

32
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meinde, namentlich also auch von den Gutsherrn ge-

währte Landdodation einzurechnen, — während die

dem Schulmeister von anderer Seite herzukommenden

Geldznschüsse zu seinem Gehalt, oder die mit einem

anderen Amte vereinigte Gage, bei der Berechnung
des Gehaltsminimums nicht hineinzurechnen ist.

3) Die zwischen den Gemeinden und ihren Gemeinde-

schullehrern hinsichtlich der Gagirung der letztern be-

reits getroffenen Vereinbarungen werden durch diese

Verordnung für die Vertragsdauer nicht alterirt.

Tā tad uz 200 vīriešu kārtas iedzīvotājiem valdība

prasīja vai nu 7 dālderi zemes, vai 100 rubļu naudā, bet

ja vairāk par 200 vīriešu -dvēseļu, tad 10 dālderu zemes

vai 150 rbļ. naudā.

1870. gadā pārregulēja arī baznīcu un skolu konventus

par ko izdeva patenti № 128 — 16. oktobrī.

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des

Selb st Herrschers aller Reussen usw. usw. aus

der Livländischen Gouvernements-Ver-

waltung zur allgemeinen Wissenschast
und Nachachtung.

Nr. 128. Von der Livländischen Gouvernements-Verwal-

tung werden auf desfallsigen Antrag ' Seiner Crcellenz des

Herrn General-Gouverueur» der Ostsee-Gouveruemeuts nach-

stehende, von dem im Februar dieses Jahres versammelt ge°

wesenen Livländischen Landtage beschlossenen Bestimmungen über

die künftige Zusammensetzung der Kirchspiels-, resp, lutherischen

Kirchen- uud Schulconveute, nach geschehener Bestätigung der-

selben durch die Civil-Oberwaltung am 15. Juli 1870, hiermit

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht:

1. Die bisherigen Convente der ländlichen Kirchspiele

Livlands zerfallen hinfort in Kirchspiels-Convente, auf denen

die die lutherische Kirche und Schule nicht berührenden Ange-

legenheiten des Kirchspiels zur Verhandlung zu kommen habeu,

und in lutherische Kirchen- und Schulconvente, ausschließlich

für die lutherischen Kirchen und Schulen berührenden Fragen.

2. Auf den Kirchspiels-Conventen der ländlichen Kirch-

spiele sind die einzelnen Landgemeinden des Kirchspiels hinfort

in Ausführung des § 20 Litt. c. uud d. der Baltischen Landge-

meinde-Ordnung vom 19. Februar 1860 durch ihre Gemeinde-

ältesten zu vertreten.

3. Auf den lutherischen- und Schulconventen -der land-



lieben Kirchspiele sind dagegen hinfort die zu den Leistungen für
die lutherische Kirche und Schule des Kirchspiels beitragenden

Landgemeindeglieder durch je einen für jede Gemeinde zu diesem

Zweck von ihnen aus der Zahl der lutherischen Gemeindeglieder

auf 3 Jahre zu wählenden Delegirten zu vertreten. An der

Wahl dieses Delegirten haben, für jede Landgemeinde besonders,

sämmtliche für die lutherische Kirche und Schule beisteuernden

Eigenthümer undPächter bäuerlicher Grundstücke Theil zu nehmen

und findet dieselbe in dem betreffenden Gemeindehause unter

Leitung des Gemeindeältesten, oder, wenn dieser griechisch-or-

thodoxer Confession ist, eines lutherischen Gemeindevorstehers

und, in Ermangelung eines solchen, eines lutherischen Gemeinde-

gerichtsgliedes statt.

4. Den bäuerlichen Vertretern auf den Kirchspiels-Con-

venten, sowie auf den lutherischen Kirchen- und Schulconventen,
steht gleich den Vertretern der Rittergüter das volle Stimmrecht

in allen zur Verhandlung und Beschlußfassung kommenden Ge-

genständen, vorbehälltich jedoch der auf dem jus patronātus be-

ruhenden besonderen Rechte, zu.

5. Für jede einzelne Landgemeinde und jedes einzelne

Rittergut steht den betreffenden derselben besondere Stimme zu.

6. Durch die sub 2—5 geregelte Betretung hört die bis-

herige Betheiligung der KirchenvormünderundGemeindevorsteher

an der Kirchen- und Kirchspielsconventen auf.

7. Von den beiden in jedem Kirchspiel zu wählenden

Kirchenvorsteheru ist der eine derselber von demKirchspiels-Con-

vent, der andere dagegen von dem lutherischen Kirchen- und

Schulconvent zu erwählen.

Tanī pašā laikā izcēlās konflikts par luterticīgo bērnu

sūtīšanu pareizticīgo skolās. Kāds baznīcas priekšnieks (Rū-

gātnes — Rangensche) pieprasījis sodīt zemnieku (Dānieļi

Veso) ar parasto naudas sodu par nokavētām dienām,

jo viņš savu bērnu nav sūtījis luterāņu, bet pareiz-

ticīgo skolā 1). Par to izcēlās pamatīga sūdzēšanās līdz

pašam ķeizaram, kas pavēlējis dot šādu, 1872. g. 19 ok-

tobra patentē № 87, publicēto rīkojumu, kaš šinī gadījumā

nodrukāts arī latviešu un igauņu valodās, un latviskais teksts

ir šāds:

Dehļ iszehluşchas şchaubişchancchs pahr to rēkti to

Widsemes semneeku no Lutterişkas tizzibas, şawus behr-

■) Bauerschulsachen № 13 V. VI. р. 377.
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nusĢreekişkas pareistizzibas (Kreewu tizzibas) semju tau-

tas-şkohlâs şuhtiht. beska par to tai naudas ştrahpê eekriht,

kas P. 3 § 516 to Widsemmes semneeku likkumu no 1819.

.pahr neşuhtişchanu Lutterişkas tizzibas draudses şkohlâ

nolikta, irr Ş. Ķeiserişka Majestete Wişşaugstaki pa-

wehlejuşe: Eekşch işşkaidroşchanas ta p. 3 § 516 to 26.

Merz 1819 Wişşaugstaki apstiprinātu semneeku likkumu

isşluddinaht, ka pee teem senmeeku behrneem, kas ka

wiņņâ punkte nosazzihts> no şuhtişchanas Lutterişkâs

draudses şkohlâs şwabbinati, arri tee behrni peederr,

kas Pehz şawu wezzaku jeb fehrminderu gribbeşchanas

zittâs no waldişchanas paļautās şkohlâs, appakşch ko

arri tahs weetas Greekişkâs pareistizzibas semju tau-

tas şkohlâs mahziti teek.

Pee ta no şewis şaprohtams, ka tee behrni, kas

Ģreekiskas pareistizzibas semju tautas şkohlâs eet, naw

şwabbinati no tahs pahrjautaschanas tizzibas mahzibâ,

appakşch ko wişşi behrni no Lutteriskas tizzibas preeksch

kristības apstiprinaşchanas (peeweşchanas pahtaros)

stahw.

Preekşchâ stahwedama pawehle teek no Widsem-

mes gubernijas Waldischanas ar şcho wişşeem un wiş-

şur par sinnaşchanu un peepildişchanu şluddinata.

pie šīs patentes piezīmējams, ka skolu virsvaldes

priekšnieks, barons Volks. īpaši enerģiski cīnījies pret luterāņu

bērnu sūtīšanu pareizticīgo skolās. Viņš arī šo sūdzību

novadījis uz formāla likuma pamata līdz senātam, bet,

saprotams, lieta bija jāpazaudē caur visaugstāko (ķeizara)

pavēli. Dažos pagastos un draudzēs prāvs skaits luterāņu

bērnu gāja pareizticīgo skolās, īpaši tanīs, kur gadījās

enerģisks skolotājs, kas mācīja labi krievu valodu, ar kuŗas

palīdzību vecāki cerēja dot saviem bērniem labāku nākotni.

Ari jaunlatvieši («Pēterburgas Avīzes") skubināja mācīties

krievu valodu. Volta un luterāņu mācītāju aizrādījumu, ka

pareizticīgo skolās bērni paliek bez pietiekošas reliģiskas

audzināšanas, valdība noraidīja.



Diezgan gara vēsture ir Vidzemes tautskolotāju eksā-

minēšanas kārtībai. Pirmā laikā šinī zinā gandrīz viss

atkarājās no vietējiem mācītājiem ; pēc tam eksāminēšanu

pārņēma savā rokā prāvesti, dažās vietās baznīcu priekšnieki.

Bija arī publiski eksāmeni baznīcās, visai draudzei piedaloties.

Kad nodibināja Valkas (Cimzes) semināru, tad varēja

domāt, ka vismaz šos semināristus eksāminēs paši semināra

paidagogi. Tāpat to varēja gaidīt ari no pagasta skolotāju
semināra. Tomēr apstākļi gatavoja citu eksāminēšanas

kārtību. Skolu virsvalde sprieda un pārsprieda, līdz beidzot

izdeva īpašus eksāminēšanas noteikumus, kā draudzes, tā

pagasta skolotājiem. Šie noteikumi zīmējās arī uz Cimzes

ķesterskolu, Valkas (latviešu) un Tērbatas (igauņu)

pagasta skolotāju semināriem. Ar šādu rīcību skolu virsvalde,

redzams, ar gudru ziņu skolotāja tiesību piešķiršanu paturēja
savās rokās, lai neviena persona, kas gan būtu dabūjusi

skolotāja izglītību ārpus Vidzemes bruņniecības semināriem,

tomēr nevarētu še ieņemt skolotāja vietu. Kad Kronvalds

no Tērbatas valdības semināra pārnāca uz Vec-Piebalgas
draudzes skolu, no viņa prasīja eksāmena izturēšanu.

Valdības semināru audzēkņus tāpat nelaida darbā bez

eksāmena nolikšanas pie virsvaldes ieceltām komisijām.
Šīs komisijas eksāminēja ne tikai semināristus, bet itin

visus, kas vēlējās Vidzemē strādāt skolotāja darbu.

Skolu virsvalde izdeva īpašus pārbaudījumu reglementu

par pagasta skolotāju eksaminēšanu.

Bez šī reglamenta (drukāts) virsvaldes archivā atradām

arī rakstiskus noteikumus par pagasta skolotāju „eksämena

izsludināšanu" 1), kās uzrāda, ko īpaši pagasta skolotājus

eksāminējot prasīja.

Pagasta şkolmeisteru eksama isşluddinaşchana.

Skohlmeisteru eksamineereschanas komiteja, pee kurras

peederr Zehsu Walkas apriņķa wezzakais skohlu pahrluhks

Dsehrbenes mahzitajs Keussler, Walmeer Rihgas apriņķa Mass

Salazes mahzitajs Kügler, semināra direktorsTehraud un Walkas

i) Skolu virsvaldes archivā 1871. g. papīros.
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mahzitajs, şcheit issluddma, ka pagasta skohlmeisteru eksams tiks

turrehts şcha gadda 23şchâ un 24tâ Nowemberî Walkâ, pagasta

skohlmeisteru şkohlâ.

Eksamineerehts tiks: Bihbeles stahstôs, katekişmî, laşşi-

şchanâ un rakstişchanâ pa latwiski un wahzişki, rehķinaşchanâ,

ģeogrāfijā, pasaules stahstôs, dabbas mahzibâ. wijoļu şpehleşchanâ

un dseedaşchanâ.

1. Bihbeles st ah st ôs tiks paģehrehts. lai ikkatrs,
kas teek eksamineerehts, Kurtza bihbeles stahstus buhtu eemahzijees

un par katru usdohschanu ihsu un şaprahtigu prohwes mahzibu
warretu turreht. Arri to waijaga saprast isşkaidroht, kä Deews

pestişchanu sagahdajis un dewis.

2. Waijaga mahzeht, par katru Luttera masa ka»

teķisma gabbalu kateķiseereht, un ne tik ween wahrdu şapra-

schana, bet arri to tur atrohdamu mahzibu ihsi un saprahtigi

isskaidroht.

3. Pa latwiski buhs dohmas jausraksta un pa

latwiski un wahzişki ortogrāfija riktigi jāraksta.
4. No paşa v l c s st ahst cc m waijaga sinnaht to tautu

un walstibu stahstu, kas Israela tautas stahstös teek aisņemti,

un kristigas draudses stahstu waijaga pehz Bischof grah-

matiņas mahzeht.
5. Ģeogrāfijā waijaga sinnaht ne tik ween pasaules

daļļu, bet arri walstibu, juhru, to leelako kalnu, uppu un pils-

sehtu, it şewişchķi no Kreewusemmes.

6. No dabbas mahzibas waijaga to saprast un

isskaidroht, kas „skohlas maisê no Heerwagen" atrohdahs.
7. Rehķinaşchanâ jasinn tahs 4 rehķenu wihses bes

un ar daschadahm wehrtibahm, daļļu un treiju skaitu rehķeni bes

un ar daļļahm pehz „mahziba galwas.rehķenôs no Tehrauda."

8. Ruhmes mahziba arri pehz tahs Paschas grah-
matiņas.

9. Prohwes mahziba buhs jadohd laşşişchanâ un bohk-

stereşchanâ ar wahrdu şapraşchanas atprassischanu.
19. Tee pasihstamee meldiņi buhs pehz Punsche! nohschu

grahmatas us wijoles jaspehle un pehz nohtehm jadseed.

1874. g. virsvalde izsludināja ari jaunus noteikumus

par uzņemšanu bruņniecības skolotāju semināros.

Ilgāku laiku aizņēma priekšdarbi Vidzemes laukskolu

instrukcijas izstrādāšanas lietā (Instruction für die Liv-

ländischen Landschulen).

Vidzemes mācītāju sinodē 1867. g. (Protokola 35. p.)

mācītājs Hanzens aprādīja, ka Vidzemes tautskolu darbība
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esot neapvienota, jo trūkstot kopēja skolu reglementa.
Hanzens nodeva arī sinodei viņa izstrādāto reglementa pro-

jektu, ko vēlāk norakstā nosūtīja skolu virsvaldei. 1868. g.

sinode nolēmusi: „Es wünsche nur, dass seine von den

Synodalen emendirte Arbeit durch die Ober - Landschul-

behörde an den Landtag käme, damit derselbe entscheide,

ob die Einführung eines neuen Schulreglements an der Zeit

sei." Pēdīgais aizrādījums cēlās no bažām, ka tik atkal

valdība neiemaisās šejienes skolu lietās.

Bet tanī pat laikā, kad muižniecība un garīdzniecība

gatavoja latviešu skolām jaunu skolu reglementu, par

latviešu skolu trūkumiem, likumu grozījumiem v. t. t. sāka

runāt ari paši latvieši. Bet pēdējie savos rakstos jau aiz-

ķēra tautas izglītību vispāri un runāja par to, kā par mūsu

nacionālo jautājumu. Vairiļki raksti parādījās „Baltijas

Vēstneša" 1871. un 1872. gada numuros.

Kaudzītes Reinis raksta ar sava vārda pilnu parakstu

un, saprotams, ir „uzmanīgs". Viņš aprāda, ka Vidzemes

skolām vajaga „vispārīgu skolu likumu", lai visur darbotos

vienmērīgi, lai katrā novadā nebūtu īpaša iekārta. Kau-

dzīte par skolu līdzšinējo darbību nodod šādu spriedumu :

„ ...
Un tiešam tik nepilnīgas un neapgādātas ļaužu

skolas, kādas līdzšim viņas pa lielākai daļai ir, var ļoti

maz pie tautas apgaismošanas strādāt, tāpēc pārlabošana,

pilnīga pārlabošana ir vajadzīga". Rakstu Kaudzīte nobeidz

šā: „Tāpēc beidzot lūdzu visas mūsu zemītes ļaužu kārtas,

ja ne iekš citiem darbiem, tad jel iekš skolu celšanas un

pārlabošanas vienprātīgi rokas likt klāt". — Mēs jau agrāk

konstatējām, ka arī Kronvalds cerēja mierīgi sadarboties ar

vācu skolu politiķiem, bet viņu atgrūda. Te redzam, ka

arī Kaudzīte aicina visas kārtas vienprātīgiem būt skolu

lietās. Bet šis pats Kaudzīte kādus desmit gadus vēlāk

piedzīvoja „vajāšanu" par līdzstrādāšanu tautiskos latviešu

laikrakstos. Tā vācieši veicināja kopdarbību ar latviešu

inteliģenci! . . .

«Baltijas Vēstneša" 1872. g. №№ 4, 7, 11, 12, 26

nodrukāts kāda cita (Vidienas) skolotāja raksts par mūsu
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skolu izbūves lielo dažādību. Šī raksta autors bija skolotājs
Gailītis-Gaidulis. Gailiša-Gaiduļa 1) raksti parakstīti ar pie-

ņemtiem vārdiem: „Videnietis" un „Gaidulis". Gailītis

asi uzbrūk vācināšanas nolūkiem. Pastāstīdams par tā

sauktā „pluksta" kāršanu kaklā tiem bērniem, kas sarunā-

jušies vāciskās mūsu draudzes skolās latviešu valodā, Gai-

lītis raksta: «Tā tad runājošam latviešu bērnam jāpaliek

mēmam, un viņa līdzskolnieki arī nedrīkst ar viņu tanī no

mātes iezīstā valodā runāt, jo tad zināms „pluksts" bez

žēlastības būs kaklā, un mācies tad par «saviem grēkiem"
kādu vācu bausli, vai rīmi. Vai skolēni var tādā vīzē at-

tīstīties, savas domas un jušanas pareizos teikumos izsacīt?

Skolēni dzied: „Was ist des Deutschen Vaterland" un „Ich

bin ein Preuse". Un šīs dziesmas lai nu modina latviešu

jaunās audzes krūtīs tautas un tēvijas mīlestību ?! Vai

caur to viņi nezaudē dedzību uz mācīšanos ? Skolēni

mācās pazīt citu tautu krietnākos vīrus, rakstniekus, bet no

savas tautas un tēvzemes likteņa it maz ko zina. Tādā

vīzē jau nevar latviešiem vairoties īsteni rakstnieki un

dziesminieki. Un kur tad nu lai tāds skolnieks tās vācu

zīmes, peršas, baušļus un dziesmiņas dzīvē izlieto?"

Gailīša-Gaiduļa raksts tā tad bija smaga apsūdzība
vāciskām mūsu tautskolām. Te jau redzam latviešu skolo-

lāja pilnīgu nodalīšanos no vācu skolu kungu politikas.
Par kopdarbību šādos apstākļos nevarēja runāt.

Ārpus latviešu darbiniekiem mūsu nacionālo jautājumu

pacēla ari vācu presē.
Jau 1861. g. „Balt. Monatsschrift" (4. sējumā 464—478

lp. p.) Kurzemes mācītājs G. Brāže stipri uztraucas par

latviešu literātūras attīstību (Ein Blick auf unsere lettische

Volksliteratur der letzten Zeit, besonders die Journalistik).
Brāže tad uzstājas pat pret „Mäjas Viesi," apgalvodams,
ka ari šī avīze esot nevajadzīga, jo latviešiem pietiekot

ar «Latviešu Avīzēm." Tāpat nederīga esot „Sēta, daba

') Toms Gailītis — Dzērbenes draudzes skolotājs, J. Cimzes se-

mināra audzēknis.



505

un pasaule." Vispāri esot lielāka nepateicība, ka latvieši

gribot atsvešināties no vāciešiem.

1871. g. „Balt. Monatsschritt" novembra un decembra

burtnīcās atkal parādījās kāds raksts „Par zemnieku būšanu

1871. g." Tanī pašā gadā „Zeitung für Stadt und Land"

246. numurā sniedza rakstu „Nationale Bestrebungen."

Abi raksti mēģināja noliegt mūsu tautas nacionālās attīstības

iespēju un vispāri pareģoja latviešiem asimilēšanos uz vienu

vai otru pusi.

Pret „Balt. Mon." rakstu uzstājās Varaidošu Zanders

„Baltijas Vēstnesi" 1872. g. 9—13 numuros, bet pret

„Zeitung für Stadt und Land" — Kronvalds sarakstīja īpašu

brošūru.

Varaidošu Zanders (A. Vēbers) rakstīja:

„Par laukskolām runājot" Baltijas mēnešraksts dod

ziņu, ka drīzumā var cerēt uz jaunu skolu likumu ievešanu,

kas tagadējai skolu būšanai dos pastāvīgu organizāciju.

„Balt. Monatsschrift" saka :

»IsglihtiVa, so ar ustizigu, uszìhtigu strahdaşchanu ihpaschi

beidsamos desmit gados tautā mehs sekmejuschi, ir ta labakà

leeta, ko esam pauahkuschi, un buhs aisween tas leelakais, ko

waram sneegt „sawai tautai" . . . Scho tautas isglihtibu esam

pauahkuschi, ne tadehļ, ka mums muhsu tautibu buhşchanâ ir

derigi palihdsekļi, bet gan mums bija japahrwahr nelahgumi.

Jo liktenis muhs par tautu taişijis, şastahditu is daschadàm ziltim,

zitadu walodâ un şawâ stahwoklî, un, janoschehlo, zitadu do»

maşchanâ un zihnişchanâs. Tagad wairs neko nepalihds, tapehz

us likteni pukotees, ne ko nepalihds, mums wahzeescheem, jeb

latweescheem, jeb igauņeem, ar likteni un şawâ starpā gribēt

strihdetees un teesatees, ka wişs tà notizis, ka tagad iraid, ka

muhsu abēju şentehwi krituşchi tahdâ buhşchanâ, kuŗâ tautu lee-

lakā daļa weena pret otru stahwejuse, un is uswahretajeem un

uswahreteem zehluşchàs labākās kultūras tautas pasaulē. Pus

Wahzseme tagad ir uswaretaju un uswareto şajaukşchanâs; Angļu

tauta ir zehluşès zaur wispirms naidigu zilşchu warmahzigu

sajaukschanu; Amerikā şajauzàs wişas pasaules tautas, un tik

sarkanu, dseltainu un melnu krahşu tihràm şugam, kà leekas,

nawa spehks, pretim turetees juku sugu usmahkşchanai. Tà sugu

şajaukşchanàs, kà peedsihwojàm, nes şwehtibu. Bet augstāka

kultūra paģehr ihstenu şajaukşchanos, meerigu şaweenoşchanos,
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ne pretdabigu tautu zilşchu pretestibu, kuras apkopj to paşchu

semi. Un augstāka kultūra paģehr, ka tai walodai şawa teeşiba

notiktu, kas augstākas kultūras aisstahwetaja. Mehs Wahzu

Balteeşchi ar şirdehsteem atpakaļ şkatamees us laikeem, kur bes-

galigi kari ar warenakeem kaimiņeem aiskaweja eekschejo meera

darbu, kur pa zeeti jeb pa mihksti laiki aiskaweja tautu zilschu

sajaukschanos, kam bija japaleek preeksch nahkoşchàs kultūras tik

warigai. Bet sirdehsti pagahjibas dehļ muhs nedrihkst ne-

şpehzigus darit tagadibâ, teem wajaga muhs diwkahrt stip-

rinat meera darbu, ja ari sebu, pabeigt. „Muhsu tautas" is-

glihtibas paaugstinaschana un isplahtischana, tas ir tas leelakais

usdewums, kas peenahkas ik katram domadamam Balteescham,
kurai no tām trim tautu ziltim tas ari nepeederetu."

Waraidoschu Sanders atbild: »Scho şlaweno meera darbu

pasiht nawa gruhti. Senāk daschi gadijumi aiskaweja Baltijas

eemihtneeku sajaukschanos weenâ tautā, tas ir, aiskaweja semes

sentschu, latweeschu un igauņu apwahzinaşchanu, par sajaukschanos

te saprotama apwahzinaschana. Tai walodai jawalda, kura ir

augstākas kultūras aisstahwetaja. Un tà kà nu gadijees, ka tà

ir wahzu waloda, tad latweescheem un igauņeem ne kas labāks

naw jādara, kà şawa tehwa un mahtes waloda jāatmet un ja-

paleek par wahzu tautas lozekļeem. Un ja tee tik akli ir un

sawu labumu neeerauga, tas ir, labpraht neatmet sawu tautibu,

tad tee japeespeesch, to darit. Tas irarziteem, taisneem wahrdeem

tas pats issazits, ko „Baltijas mehneschraksts" prata gludenākos

un wairak apslehptos wahrdos rakstit. Un lai tik newaretu

malditees par „Baltijas mehneşchrakstâ" isşazitàm domam, pa-

domeem un spreedumeem, tas zitâ weetâ raksta: „Masai ziltij

tagad tik pat dauds japanahk kultūrā, kà leelai tautai, jo zitadi

ta teek aprihta no schis. Zeetaki laiki ar uguni un eerotscheem

to padarijuschi, ko isglihtiba zitadâ, mihkstakâ isşkatâ pastrahda.

Lihwu zilts jau sen zaur waru kà zilts ir isnihzinata.

Senāk tautas un ziltis ar uguni un sobenu isnihzinaja,

tagad to grib panahkt zaur meera darbu. Jo laiki pahrwehrşchas,

un wezos rupjos eerotşchus wairs nedrihkst leetot. Tadehļ ja-

usmeklè jauni, smalkāki. Tee atrasti? Isglihtiba un skolas, zaur

kuram isglihtiba un apgaismoschana zeļas, ir tee isredsetee jaunee

eerotschi. Zaur skolām grib semes şentşchus, latweeşchus un

igauņus, wahzinat, zaur skolām tos atşweşchinat şawai tautibai,

walodai, şaweem tehwu tikumeem. Tas gaişchi zaurskatams is

„Baltijas mehneschraksta" wahrdeem. Waj Wehl nesen tas

wihrs '), kura waldibâ stahweja Widsemes laukskolu buhschana,

') sulrà Klotz А. V
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itin weenteeşigi nerakstija, ka ar skolām ejot us preekschu, jo

tams ar weenu wairak wahzu walodu mahza ? Waj jau ais°
mirsts biskapa Waltera sprediķis pee Widsemes saeimas (lantaga)
atklahschanas, ka saeimas usdewums ir, latweeschus zaur skolam

wahzinat? Wiss tas gaischi apleezina, ka Baltijas wahzeeschi
Wehl newarejuschi atsazitees no mihļàm domàm, latweeschus un

igauņus ar peespeeschanu wahzinat un zaur to wahzu tautu ap°

bagatot ar kahdeem diweem 'milijoneem dwehselu. Tee par

preekschsihmi ņem Pruhsiju, kas tik brangi protot wahzinat, un

kur Wehl tagad skolas eerauga par apwahzinaşchanas eerotscheem".

„Zeitung für Stadt und Land" raksta autors, starp citu,
izsaka šādus spriedumus:

Cenšanās savu tautu celt kultūrai un civilizācijai ir nenolie-

dzami laba un pelna, ka to, kur vien vajadzīgs, pabalsta katrs,

kam uz to spēja un prašana. Bet ar visu to šī cenšanās, kā

gandrīz viss labs, ko cilvēki rada un pabalsta, var nokļūt uz ne-

ceļiem, var tapt vienpusīga un savus mērķus aizspraust aiz iespē-

jamības robežām.

,Kā tas var notikt? Mēs domājam, ka tā tautiskā cenšanās,

kuŗu „Baltijas Vēstnesis" aizstāv, rāda, kā tas var notikt. Pie-

ņemsim labprāt to, ka ari ,B. V." grib tikai latviešu tautas lab-

klājību un viņas sekmīgu attīstīšanos, tikai viņš dažureiz, varbūt

gan aiz nepacietības un pārsteidzības, top vienpusīgs un nostāda

sev daudz tāļākus mērķus, nekā tos pavisam iespējams sasniegt.

Vienpusīgs viņš top ar savu straujo tautiskuma uzsvēršanu un

viņa mērķi pārvēršas par tukšiem sapņu tēliem, tādēļ, ka viņš
neievēro patiesos dzīves apstākļus, kādos latviešu tauta attīstījusies

un tagad dzīvo."

.Pēc tuvākas iepazīšanās ar „В. V." mēs neticam, ka prin-

cipiāls naids pret mūsu guberņu vāciešiem viņu tik daudzkārt dzen

uz jo asu pretestību pret viņu darbību; bet neuzticēšanās, ka vā-

cieši par latviešiem taču tik labi negādā, kā to paši latvieši darītu,

viņu neatstāj ne uz brīdi, —
tas viņu dara vienpusīgu un netaisnu,

tā ka viņš visu trūkumu cēloņus meklē pa lielākai daļai no vācie-

šiem atkarīgos apstākļos, nevis šo apstākļu grūtumos, ari ne cil-

vēcīgās dabas vispārējā nepilnībā, bet ar labpatiku tajā apstāklī,

ka viņa piekšā ir vācietis un nevis latvietis. Jo kur ar

skolu neiet pareizi, tad vācu mācītājs, vācu skolu valde vainīgi;

tā ari ja pie pārvaldības, tiesām cits ,B. V." kas nav pa prātam,

tad viņš gan zinās vainu un iemeslus kaut kā nogriezt uz tautisko

pusi. Mēs nepiederam pie tiem, kas atrod, ka viss pie mums

pilnīgs bez trūkumiem, mēs zinām, ka daudz kas, kam vajadzētu

notikt, nenotiek, un ka daudz kas aplam un trūcīgi notiek, un
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esam ari ne vienīgu reizi, kad „В. V." mums tādus trūkumus un

nepareizības uzrāda, tam piekrituši.

Bet kālab arvien no jauna pie visām nepatīkamām lietām

atsaukties uz pretībām vācisks un latvisks? Tas nav izskaidrojams

citādi, kā, vai nu „Balt. Vēst." domā, ka citi vadīšanu labāki iz-

darītu, kā vācieši, jeb vai viņš tic, ka latviešu tauta ātri un viegli

pārceļama kultūras augstumos, kur viņa bez citu palīdzības un

vadības, pati varēs gādāt par visām vajadzībām, kuras prasa augstu

izglītības stāvokli. Vai šī attīstības gaita līdz šiem augstumiem

iespējama? Vai „Balt. Vēstn." tic šādai iespējamībai? Mums

gandrīz tā liekas, un ja mēs šajā lēzējumā nealojamies, tad ari

tiešam zinām, ka „Balt. Vēstn "
savu mērķi uzspraudis daudz, daudz

tāļāk, nekā to patiesībā spējams sasniegt, un ka viņš vēl nava

skaidrībā par to, kā, no kā un kādiem Hdzēkļiem vienīgi civilizā-

cija sasniedzama. Vēl nav neviena augsti mācīta lat-

vieša. Kas mācīti un saucas par latviešiem, tie piekrāpjas. Viņi

savu mācību nav smēluši no latviešu, bet gan no vācu, krievu

vai kādas citas tautas mācību avotiem un ar to, var darīt un sacīt

ko grib, pārgājuši pilnīgi tajā kultūras dzīvē, kas viņus lielus uzau-

dzināja. Reizē latvietim un mācītam būt nav iespējams, jo

nav nekādas latviešu izglītības, un tālab visi pūliņi, visu tautu,

vai kādus tautas locekļus vest izglītībā tāļāk, nekā pie viszemākā

pakāpiena un pie tam izslēgt katru citu valodu, bez vien latviešu,

ir it nekas un tīrā pretruna. Mēs lūdzam kādu no šiem kungiem,

kas tādā dedzībā runā un raksta par tautas izglītību un par vie-

nīgi latviešu valodas valdību tautskolā, iedomāties reiz to stāvokli,
kādā viņi atrastos, kad tie, nezaudējot līdz šim iegūto izglītības

pakāpienu, piepeži atrastos vienīgi ar savu latviešu valodu

vien, bez vācu, krievu un citu tautu grāmatām, nevarētu runāt ne

ar vienu vācieti, krievu, vai citu nelatvieti, īsi sakot, kad viņiem

piepēži visa garīgā barība būtu jāsmeļ tikai no pašu savstarpējas

satiksmes un savas rakstniecības. Šis stāvoklis nav viļinošs un ir

pavisam nedomājams; kā latvieši un ar latviešu valodu vien viņi

nevarēja sasniegt ne viszemāko izglītības pakāpienu. Bet „Balt.

Vēstnesis" taču katrā ziņā grib latviešu tautas locekļus vest pie

attīstības un tomēr pretoties pretojas tam, ka tautskolās, pat drau-

dzes skolās latviešu valodai blakus māca vēl kādu citu valodu.

Ja pat, ka skolotāju seminārā nevalda latviešu valoda, viņam ir

kā skabarga acī. Skolotājam taču vajaga būt mācītam, un kas

mācīts latvietis ir bez vācu valodas — it nekas (ein UndingJ. Šo

lietu var griezt kā grib, ar latvisku vien neiet, vismaz tagad ne,

un jautājums, vai kādreiz tas būs citādi — ari nemaz nav domā-

jams. Bet tā ka par to šimbrīžam nav runa, tad ari netiepsimies,

tikai gribētum tos kungus, kas par šādām lietām sapņo un ar
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šādu sapņošanu liekas pārcelties pāri tagadnei un maldināties par

viņas prasījumiem, — tos gribētum lūgt, lai drusku pārdomā un

orientējas par sekošiem jautājumiem:

1) Vai domājama apmierināšanās kādas tautas kultūras dzīvē,
kad pēdējā patstāvības, izplatības un dziļuma ziņā stāv daudz

zemāk par kaimiņu kultūru un kurai gandrīz vienīgi jāuzturas tik

no pēdējo radīšanas spējas, caur pārtulkojumiem un pakaļmēģinā-
jumiem ?

2) Vai domājams, ka kādai mazai tautiņai ar kādu miljonu
iedzīvotāju, kas dzīvo starp lielām, vecām kultūras tautām, būs tik

daudz radītāja spēka, lai patstāvīgi radītu no sevis tādu kultūru,
ar kuru tā varētu viņām cienīgi blakus stāties? Ja viņa tā ne-

spēj, tad viņa iekļūst tai kļūmīgā stāvoklī, kuru atzīmējām savā

pirmā jautājumā.

3) Vai kāda tauta, tikai miljonu liela, spēj civilizāciju aiz-

maksāt? Še nav jāievēro vien, ko skolas maksātu, bet cik dārgi

gan neiznāktu mazām tautām p. p. visnepieciešamākie mācību lī-

dzekļi, kuri pie lielām tautām iznāk lēti, tādēļ, ka viņiem stipri

daudz pircēju. Cik gan neizmaksātu latviešu konversācijas vārd-

nīca, citas vārdnīcas, vēstures, ģeogrāfijas v. c. grāmatas, pie tik

maza pircēju skaita? Un cik mācītu latviešu gan spētu pat

visnepieciešamākās grāmatas sev iegādāties?
Kas uz šiem jautājumiem taisnīgi atbildēs, tam tiešam būs

jāatmet ticība, ka mazās tautiņas spēj iegūt savu patstāvīgu tau-

tisku attīstību, un varbūt tāds turpmāk tad ar mazāk skābu ģīmi

noraudzīsies uz to, ka latviešu bērni arī tautskolās nemācas latviski

vien: jo šā vai tā, bet ar latviešu valodu vien nav sasniedzams

izglītības augstums."

Tā tad „Zeitung für Stadt und Land," kas skaitījās

pat par sava laika liberālu orgānu, arī noliedza cerību, ka

latviešu tauta kādreiz varētu būt patstāvīga. Šinī ziņā

viņas raksts ļoti saskanēja ar „Baltische Monatsschrift"

augšminēto apcerējumu.
Sakarā ar „Zeit. I Stadt und Land" rakstu Kronvalds

1872. gadā laida klajā veselu brošūru: „National Bestre-

bungen. Erläuterungen zu einem Artikel der „Zeitung für

Stadt und Land" von Otto Kronwald. Dorpat 1872."

Mēs, saprotams, nevaram Kronvalda brošūru še at-

stāstīt un domājam, ka tas ari nav vajadzīgs, jo viņa ari

mūsu dienās ir pieejama katram, kas par viņu interesējas.

Citēsim tikai Kronvalda domu galveno saturu.
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Pirmā nodaļā Kronvalds aprada, ka esot gan jau mā-

cīti latvieši.

Bet kad nu līdz ar brīvības iegūšanu latviešiem

vairs nevarēja liegt apmeklēt arī augstākas skolas, no kurām

tie pa līdzšinējo civilizācijas darbības laiku bija izslēgti,

tad radās gluži dabiski drīzi vien „mäcrti latvieši," ievērojot
vēl to, ka daži latviešiem labvēlīgi vācu muižnieki un

mācītāji laipnā kārtā gan vārdiem, gan darbiem palīdzēja

latviešu jaunekļiem tikt pie augstākām mācībām. Tas

otrai pusei pagalam nepatika, un mūsu tik ātros laikos

radās jo dīvaini pierādījumi, — kādēļ nevarot būt neviena

mācīta latvieša, ja, kādēļ viņu pavisam vajagot.

Šo rindiņu rakstītāja bērnības gados valdīja zināmā

ļaužu šķirā uzskats: Mācīts cilvēks vairs nevar

būt latvietis. Kas mācīts un tomēr vēl saucas par

latvieti, tas apsēsts no garīga augstprātības velna, jo nav

latviešu tautas, tikai zemnieks ir latvietis.

Daudzi ticēja šīm domām un dzīvoja, vai vēl tagad

dzīvo, pēc šīs pārliecības, nemaz neapsvērdami, ka latvieši

nav nekas vairāk, ne mazāk, kā tauta, kas ilgi kalpināta

un nospiesta uz viszemākā dzīves pakāpiena un kam,

protams, tik ilgi nevarēja būt nekādas augstākas izglītības,
kamēr viņai nebij iespējams pie tās tikt. Par pierādījumu,

cik cieši tie sajēgumi „latvietis un zemnieks," „väcietis un

mācīts" ar laiku varējuši saaugt kopā, lai noder sekošie

fakti: kad priekš dažiem gadiem gadījumā iznāca runa, ka

Vācijā zemnieki runājot vāciski, tad kāda mācīta kundze

iesaucās: „Kā tas var būt, vai tad tur visi tik mācīti, kas

tad tur apstrādā zemi?" — Daudz vairāk svara, nekā šāda

acumirklīga, nevainīga sajēgumu şamaiņa pelna, gan jā-

pieliek kāda zināma mācītāja atlaišanas runai, kurā viņš

uz kursu beigušiem Valkas semināra audzēkņiem, kam

taču jāstrādā pie tautas izglītības veicināšanas, tā teica:

„Tagad jūs varat droši stāties dzīvē, vācu publika jūs ar

prieku uzņems savās rokās, jo jūs neesat vairs latvieši, bet

pilnīgi vācieši". Tiešām aizgrābjošs paglaimojums latvietim,

ka viņu pāris gados, turklāt bez grieķu un latīņu valodām,
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var pataisīt par lielākās kultūras tautas dēlu. Bet vai jaunās
sirdis šādus glaimus ari pienācīgi prot cienīt, to pārru-
nāsim kādā citā atgadījumā. Te tikai gribējām drusciņ
norādīt uz to, cik viegli visādos atgadījumos, tā jautros,
kā nopietnos, prot triekt un svaidīties ar sajēgumiem

„latvisks un vācisks," mācīts un nemācīts resp, zemnieks.

Par spīti visai runāšanai esot nenoliedzams fakts —

saka Kronvalds, ka mācīto latviešu skaits vairojas ar katru

gadu. Otrā nodaļā Kronvalds runā par latviešu valodu

augstākās un zemākās skolās.

Kamēr „Z. f. St. v. L." nezin neviena cita ceļa, —

saka Kronvalds, pa kuru ejot latviešu tautas garīgo līmeni

varētu piepeži pacelt, kā vien to, ka pat tautskolā par

valdošām valodām ieved vācu, krievu un vēl citas valodas,
tamēr latvietis apskatās pēc līdzēkļiem, kas pie visām citām

tautām izrādījušies par visderīgākiem, lai tā arī savu tuutu

garīgi un — tikumīgi paceltu. Steidzīgi kalt tautskolā da-

žādu valodu vokabuļus un frāzes viņam nav īstais

brīnuma līdzeklis, ar ko paceļama patiesa izglītība tautā,
kurai vēl trūkst lielas daļas likumīgi noteiktu skolu, kamēr

pastāvošās ir pa lielākai daļai tikai ziemas skolas, kuras bez

reliģiskās vielas maz vien ko spēj izņemt no reālmācībām,

pārvarēt grūtības, kas ceļas lasot latviešu populārākos laik-

rakstus, un vēl dažam labam pagasta vecākam sava vārda

vietā jāpavelk zināmie krusti. Izglītota latvieša pienākums

tagad ir, vienkārt, ar lielāko nopietnību rūpēties par to, ka

jau sakrātais izglītības materiāls izplatītos plašāk tautā, un

otrkārt, ka viņa paša pa gadiem ar grūtiem pūliņiem iegū-

tos izglītības elementus, ko ne katrs tautas loceklis spēj

sasniegt, darītu savai tautai pieejamus, ciktāl to latviešu

rakstniecības pamati atļauj. Visnoderīgākais līdzēklis uz

tam ir tautas jeb tēvu valoda, kuras audzinātāju un glītotāju

spēku tikai nemācītais nespēj sajēgt, tādēļ ka viņš ļaujas
sevi maldināties gan no iedzimtiem aizspriedumiem, gan

no mirdzošām viltus sekām. Lai izpildītu savu uzdevumu,

mācītais latvietis pēc savas spējas un saviem dzīves apstāk-

ļiem lūko ņemt dalību pie lielā civilizācijas darba. Viens
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piestājas kādai latviešu avīzei par redaktoru, otrs pārtulko
cittautu rakstus latviešu valodā, vaj saraksta kādus oriģi-

nālsacerējumus tēvu valodā un tā tāļāk. Ka pie šādas sa-

cenšanās gadās šur tur paklupt un pakļūdīties, nāk no tam,

ka arī latvietim daudz vien jācieš no
„cilvēcīgās dabas vis-

pārējās nepilnības". Kauču ari šī mācīto latviešu cenšanās

nedibinās uz kādu specifiski latvisku ideju, taču tā nav mazāk

auglīga, kā tā, kuru atronam dzīvē visur tur izlietotu, kur vien

tik bijis vajadzīgs nodibināt un sekmēt īstu izglītību. Tā р. р.,

ari vecais Luters prata itin labi pārcelties savas toreiz vēl

neizglītotās tautas stāvoklī. Ari viņu šis stāvoklis skubināja

uz darbību. Tikai tas, ka viņa tautai arī toreiz trūka derīgu
nacionālu mācības līdzekļu, viņu vis nemudināja uz domām

aplaimot tautas skolas, cik iespējams, daudz valodām, lai

tautas skolēniem būtu pieejamas toreizējās kultūras valodas

bet gan viņš lūkoja viņam pieejamo izglītības materiālu gan

caur pārtulkojumiem, gan oriģināliem sacerējumiem tēvu

valodā pasniegt savai nemācītajai tautai, lai to garīgi un

tikumīgi paceltu. Pie tam viņam arī bij jānokaujas ar diez-

gan lielām valodas grūtībām, jo toreiz vēl trūka vispārīgi

izplatītas vācu rakstu valodas, kas viņa idejas varējā nestu

tautā. Ja Kārklu vācietis „nemodinätu tik stipri mūsu līdzcie-

tību — ar lielāku tiesību varētu to dēvēt par „itneko". — Kādēļ

viņa stāvoklis tik bēdīgs ? Viņš taču runā vāciski, tā tad viņam

viegli vajadzētu būt pieejamiem vismaz vienas lielas tautas

lielākiem un ziniskākiem darbiem, viņš taču no ikdienišķās sa-

tiksmes ar vāciešiem varētu smelt diezgan pamācību, pamu-

dinājumu v. t. t. Varbūt vaina būs tā, ka viņš vēl par maz

pārņemts no otras vecās kultūras tautas civilīzātoriskajiem
elementiem pēc „Ztg. f. St. v. L." metodes? Katrā ziņā
kārklu vācieša garīgais un tikumīgais stāvoklis maz apskau-

žams. Cik vientuļam gan nav jāsajūtas šādam cilvēku

bērnam pašas skaistas „Dieva zemītes" vidū! Aiz smeja-
mas augstprātības un aizspriedumu sagrābtām tāds kārklu

vācietis turas par augstu priekš latviešu literātūras, nelasa

pat ne viņu laikrakstus: un tomēr viņš nespēj vēl ne Dieva

vārdus vācu valodā tā saprast, ka tie viņam būtu par dvē-



seles svētību. Tādas dabas grūtas nomaldīšanās dēļ viņš
pat ģimenes saites, kas sniedz cilvēka garam dažādu baudu

un pacildinājumu, caur atsvešināšanos no savējiem aprobe-

žojis uz vismazāko mēru. Gan vācietis lūko aiz politiskiem

mērķiem teicamā kārtā viņa stāvokli labot, bet ir pa lielākai

daļai par godprātīgu vai
„mācītu", lai pie personiskās sa-

tiksmes ar to tūliņ viņam nešautos prātā še sastopamā lielā

dabas kļūda, kādēļ tad viņš pret to, kārklu vācieti, sajūt
vairāk necienību, nekā cienību. Viņam latviešu zemnieks

ar visu vācu valodas neprašanu tomēr daudz atgadījumos
ir mīļāks. Tā tad kārklu vācietim nav nedz pagātnes, nedz

nākotnes, ja, pat ne tagadnes. Viņš ir tiešām nelaimīgs
un nožēlojams šo vārdu īstajā nozīmē, citiem vārdiem sakot :
bez tēvijas.

Bet vajagot taču apdomāt, ka mums mācītiem un tau-

tiski apzinīgiem latviešiem nav nekāda īsta pamata līdzi

savas rokas pielikt pie šādas mūsu tautas sakropļošanas,
— lai viņai laupītu tēviju. Un tālāk:

Tadehļ mehs aisstahwam domas, ka tehwu walodai jawalda

tautskolās, un paļājam tautas walodas nolaişchanu wişâs tajās

skolās, kas ar tautskolām un zaur schim ar tautu stahw sakarā
un no kurām jaisnahk ustizigeem tautas druwas kopejeem. Jo

tikai ar tehwu walodas palihdsibu pasneedsams latweeschu tautas

skolēnam un lihds ar to wisai latweeschu tautai mehrenais mehrs

pateesu sinaschanu, teizamu spehju un wihrişchķa gara un prahta.

Scho pahrleezibu tagad israhda tà wahrdos, kà darbos ari daļa

wahzeeschu, kas aizinati gahdat par latweeschu isglihtibu.

Trešā nodaļā „Vācu iespaids" Kronvalds saka:

Latweeschu pahrwahzinaşchanas şajuhşminateem peekri-

tejeem atgahdinadami ziwilisatoriskajos faktoros, mehs luhdsam

wiņus, apdomāt godigi un nopeetni, ka wiņu zenteeni nesakriht

ar muhsu semes interesēm. Neds mehs latweeschi, neds tee wah»

zeeschi, kas turas pee muhsu semes, neds augstà waldiba war

peekrist wiņu mehrķeem. Wahzeetis ispilda wisnotaļ Kreewijâ

un şewişchķi Latwijâ newis ar pahrwahzinaşchanu şawu pasaules-

wehsturisko usdewumu, bet gan ar to, ka wiņşch ari ahrpus sawas

garigàs dsimtenes palihds isplatit apgaismibu un kultūru.

Bet tee wahzeeschi, kas skaidri apsinas muhsu semites stah-

wokli pret walsti, kultūru un ziwilisaziju, newar ne tagadni,

ne nahkotni nomest par seedu azumirkligeem juhtu sakustina-
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jumeem. Jo wairak wiņi atşkahrtìs, ka wiņu un latweeschu in»

teresem, kuras isleekas esam schķirtas, ir kopējs pamats, jo masaka

kļuhs nowezojuşchos aisşpreedumu wara un jo şaşkanigaka warès

buht weizinataja şawstarpiba starp şchejeenes netikween telpu sìņâ

tuweem elementeem, dsimtenei par labklahjibu, wişzi walstij

par şwehtibu.

No pēdējiem vārdiem mēs redzam, ka Kronvalds ai-

cina vāciešus uz kopdarbību dzimtenei par labklājību. Kā

vācieši Kronvaldam atbildēja uz šo aicinājumu, to mēs jau

redzējām no šulrāta Gulekes izturēšanās pret Kronvalda

lūgumu dot viņam vietu pie pagasta skolotāju semināra.

Ceturta nodaļa „Nakotne," Kronvalds starp citu saka:

Taisni leelu un wezu kultūras tautu tuwuma dehļ mehs

latweeschi wararn buht droschi, ka gadu simteņus buhsim pa»

sargāti no kaut kahdas meschoņu tautas usbruzeena, kas muhs

gribētu noşpeest werdsibâ un kalpibâ. Bet Wehl wairak.

Leelu un wezu kultūras tautu tuwums tautām naw tik ween

par aissargu, bet ari par usmudinataju un pabalstitaju. Zik

behdigi un weenmuļai gan latweeschu tautas nahkotnei wajadsetu

parahditees, kad wiņa peepeşchi şewi redsetu pahrzeltu nepahr»

ejamu purwu wai Afrikas şmilşchu tukşneşchu widü. Bet zik

brangi tihkama te wiņas dsihwe. Starp leelàm wezàm kultūras

tautām latweeschu attihstiba azim redsot augtin peeaug. Lat°

weetis jau war baudit augstskolu şwehtibu.

Tā 70 gadu sākumā sadūrās vācu un latviešu presē

latviešu nacionālās eksistences jautājumi. Presē teorētiski

pārspriestais savukārt neatvairāmi parādījās arī vispāri sa-

biedrībā un viņas organizācijās.

Kā Vidzemes, tā Kurzemes mācītāju sinodēs 1872.

gads atzīmēts ar latviešu tautiskās kustības jautājuma sparīgu

apspriešanu. Un abās sinodēs šī jautājuma pamatus nosprauda
Dobeles mācītājs Bīlenšteins, labs latviešu vēstures, valodas

un dzīves pazinējs. Viņa referāta „Über die nationale Be-

wegung unter den Letten" ') īss saturs bija šāds: vispirms

Bīlenšteins aizrāda uz Vaiга i došu Zandera „Baltijas Vēst-

nesī" 1872. g. 9—13 num. nodrukātā raksta saturu, kas stā-

vot ciešā sakarā ar to garu, kas vispāri nākot no Rīgas lat-

viešu biedrības. B. saka, ka tādas domas, kādas izsakot

') Skat. Kurzemes māc. sinodes 1872. g. protokolu (drukāts).
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„Balt. Vēst." esot nacionāl-švindelis (Nationalitätsschwin-

del). Ja skolotājus negribot „verbauern" un vispāri kaitēt

viņu vispārējai un paidagoģiskai izglītībai, tad semināros

jāatstāj vācu mācības valoda. Tautskolas sadaloties divās

pakāpēs — zemākā, kas visiem obligatoriska un augstākā,
kas tikai fakultātlva. No zemākās pakāpes visas svešās va-

lodas jāizslēdz, bet augstākā pakāpē vācu un krievu valo-

dām jābūt obligatoriskām, pie kam tiem bērniem, kas grib
pāriet uz augstākām skolām vācu valodai jābūt ari mācības

valodai. Nekādi spaidi te taču netiek lietoti, jo augstākā

pakāpe nav obligatoriska, bet tikai fakultātlva. Par ģim-

nāzijām Bīlenšteins saka: „Das Lettische als Lehrgegen-
stand auf dem Gymnasium sei weder nothwendig, noch

möglich, noch nützlich." Pārnacionālas kustības izcelšanos

Bīlenšteins nodod šādu spriedumu: „Neben einer edlen

Liebe und Treue gegen seine Nationalität, gebe es auch

bei uns einen Nationalitätsschwindel. Die Momente dessel-

ben seien ; 1) Ueberhebung des eignen Werths, Dünkel,

Hochmuth; 2) Unterschätzung und Verunglimpfung der an-

deren Nationalität ; 3) die unabsichtliche und absichtliche

Unwahrheit ; 4) die Narrheit zu pointiren auf den ausschliess-

lichen Gebrauch der eignen Muttersprache ; 5) die Verken-

nung des historisch-politischen Rechts."

Nacionāl-švindeļa taisītāji gribot atsvešināt latvie-

šus no vāciešiem, celt neuzticību, naidu, ķildas. Un

panākumi viņiem esot. Pret šo kustību gan jācīnās, bet

garīdzniekiem jābūt neitrāliem: die Prediger insbesondere

hätten eine möglichst neutrale Stellung zu behalten, weder

für Germanisation der Letten, noch für Lettisation der Deu-

tschen, sondern für Evangelisation der Letten und der

Deutschen zu arbeiten " Mēs varam pēc mācītāja Bīlensteina

referāta konstatēt, ka arī šis vācu mācītājs, kas tanī laikā

jau bija populārs latviešu inteliģencē, visai naidīgi no-

skaņots pret latviešu tautisko kustību.

Šo savu referātu Bīlenšteins 1872. g. nolasījis arī

Vidzemes mācītāju sinodē, bet šeit protokolā atrodam tikai
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sekošu ierakstu1): „In Anknüpfung an einen Antrag des

Pernauschen Sprengels: die Synode wolle die nationalen

Bestrebungen der Esten und Letten einer eingehenden Dis-

cussion unterziehen, beleuchtete Pastor Bielenstein aus

Döhlen in längerem Vortrage die Bestrebungen der Letten

und unserer Verhalten zu denselben. Die Synode beschloss

in Anbetracht der Wichtigkeit der angeregten Frage, diese

an der Sprengelssynode zu verweisen, und bat den Pastor

Bielenstein um eine Abschrift seiner Arbeit, damit diese

als Grundlage für die Discussion dem Sprengeln zugewiesen
werden könnte."

1873. g. Vidzemes mācītāju sinodē (17. augustā) ap-

riņķu prāvesti ziņojuši par šī jautājuma apspriešanu apriņķu

sinodēs, pie kam gandrīz visur pamatā liktas un arī atzītas

Bīlensteina -domas par latviešu tautisko kustību. „Valkas

apriņķis atšķīris no vispārējā nacionālā jautājuma to nelielo, bet

mums (vāciem) naidīgo partiju, kas gribot nostāties par

tautas vadoņiem". Valmieras apriņķis otrādi, —nacionālā ku-

stība izsaukta no racionālistiska liberālisma. Pret viņu jā-

strādā visiem līdzēkļiem, īpaši presē. Tautskolās jāstrādā

kristīgā garā. Draudzes skolām jābūt pārejas skolām uz

augstākām mācības iestādēm, bet citādi viņām jābūt
nacionālām. Pēc tam bijusi garāka diskusija, kas tomēr

neveduši pie kāda skaidra rezultāta (wenn sie auch zu keinem

abschliessenden Resultate führte, doch vielfach zur Klärung

den Ansichte in der angeregten Frage betrug,") — tad si-

node uz mācītāja Holsta (Cēsu) priekšlikuma nolēmusi vēl

reiz so jautājumu nodot apriņķu sinodēm, bet lai viņām

būtu kopējs pieturas punkts, tad tūdaļ vajagot izvēlēt ko-

misiju, kas uzstādītu jautājumus, uz.kuriem tad apriņķu si-

nodes dotu savas atbildes. Komisijā ievelēti: prāvests Kēl-

brands, mācītājs Neilands, Lütkens un Herschelmanis 2
).

1874. g. sinodē jautājuma aplūkošana jau notikusi

1) Vidzemes mācītāju 1872. g. protokola § 19.

2) Vidz. sinodes 1873. g. protokolā §§ 18. un 24,
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ziņojumiem un motivējumiem.

No Valkas apriņķa sinodes ziņo mācītājs Keuslers

(Gulbenes). Viņš aprāda, ka tauta, līdzīgi atsevišķam indi-

vidām, kad pārdzīvo bērnības gadus, sāk prasīt zināmu

brīvību. Tas pats esot vērojams pie jaunlatviešiem, un ne-

būtu jau nekas bīstams, ja šie elementi nedarbotos uz ļaunu.
Un tāļāk Keuslers nodod šādu spriedumu: „Die Bestre-

bungen Junglettlands seien cultur-sozialpolitisch eigentlich

nicht materialer Art, sondern trachten nur nach formaler

Umgestaltung des historisch gewordenen Gepräges unseres

Culturstandes, indem es dasselbe in lettisches Gewand zu

kleiden trachte, oder wenigstens die lettische Sprache als

die Cultursprache des Landes einzuführen gedenke." Reliģiskā

ziņā jaunlatvieši sekojot nepareiziem liberālisma uzskatiem.

Līdzēkļi, ar kuriem jaunlatvieši grib sasniegt sprausto mērķi,

pašlaik ir: vārds, prese, biedrības un arī skolas. Šos līdzekļus

jaunlatvieši bieži lieto negodīgi un caur to maitā tautas

vēsturisko un reliģiozi-tikumisko apziņu. Bet še savu lomu

spēlē ari latviešu verdziskā pagātne un jauno laiku liberālie

centieni vispāri. Maz izglītotie jaunlatvieši tagad atrodami

gandrīz itin visā zemē, bet visvairāk tur, kur agrāk darbo-

jušies hernhūtieši. Mācītājiem jādarbojas bezbailīgi un

enerģiski, aizstāvot veselīgu, evaņģēliskā garā saprotamu

humānu tautas attīstību.

Pēc tam Valmieras mācītājs Valters nolasījis savu

referātu par nacionāliem centieniem, aprādīdams, ka viņi

cēlušies no slimīgas saknes, un ka jaunlatviešu darbībā ir

saredzams tikai „nacionäls švindelis". Šie ļaudis lietojot at-

baidošus līdzēkļus. Referents tāpēc domā, ka nepareizi

meklēt šo kustību aizbildinošus iemeslus, bet vajagot pret

to cīnīties visiem likumīgiem lldzēkļiem un ieročiem.

Cēsu apriņķa sinodes domas sakopojis Raunas mācī-

tājs Fīrhufs (Vierhuff). Sinodes protokolā teikts, ka Flrhufs

aplūkojis jautājumu arī no latviešu tautas vēsturiskā attīstības

viedokļa un salīdzinājis viņus ar citām Eiropa tautām.

Pēc tam referents taisījis šādus divus slēdzienus;
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1) Junglettenthum ist die krankhafte, einseitige Ueber-

spannung des natürlichen Gegensatzes zwischen dem let-

tischen Volkssplitter und dem deutschen Volkssplitter in den

Ostseeprovinzen, die sich auf völlige Verkennung unserer

gemeinsamen Aufgabe und die äussere Lage der gemein-

samen Heimath gründet, und in unreifer Weise den lettischen

Volkssplitter für ein reifes selbständiges Volk angesehen und

als solches behandelt sehen will.

2) Die evangelischen Pastore hier zu Lande haben

diesen Bestrebungen gegenüber sich aller Parteinahme pro

et contra völlig fern zu halten und, unter Ablehnung aller

nicht kirchlichen Ehrenämter, alle Kraft auf die Predigt des

Evangelismus zu conzentriren, wobei sie zuerst darauf zu

achten haben, dass sie den Geist und die Formen der

Sprache, in welcher sie predigen, wirklich erfassen und be-

herrschen, damit das rettende Evangelium bei unseren noch

gerne das Wort Gottes hörenden lettischen Gemeinden

auch wirklich die Herzen finden kann."

Kā redzam, Firhufa izteiktie slēdzieni stāvējuši saprā-

tīgā attiecībā pret tā laika reāliem notikumiem. Patīkami

ari atkal še konstatēt izteiktās domas par visu mūsu zemes

iedzīvotāju kopējiem uzdevumiem un kopēju dzimtenes

nostiprināšanu. Žēl tikai, ka šādu valodu gan runāja dažas

atsevišķas personas, bet vācu vadošās aprindas, pat vēl

šinī draudošā laikmetā, joprojām latviešus uzlūkoja kā ne-

vērtīgus līdziedzīvotājus, jaunlatviešus — par švindeļu tai-

sītājiem v. t. t. Kā gan ar šādu rīcību varēja sakausēt

kopīgā darbā un cīņā pret tuvojošām krievu uzmācībām

vāciešu un latviešu „Volkssplitter." Latviešu darbinieki ne-

bija pret kopdarbību, bet ko darīja vācieši? Piemērus

jau uzrādījām.

Rīgas apriņķi šinī pat jautājumā reprenzentējis mā-

cītājs Neilands 1). Viņš — „die Wurzel der sehr heterogenen

Bewegung, die sich selbst junglettisch nennt, in der Zeit

J) Jānis Neilands pec dzimuma latvietis, bet, līdzīgi Jurim Neikenam,

Robertam Auningam v. c, turējās pie vāciešiem.
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um 1845. Kerum zu finden meinte, ihren Fortgang aber

erster Linie durch die von Bischof Ulmarm und besonders

Walter angeregte und getragene Hebung der Schule und

Gründung des Seminars, wie auch in mehr äusserer Be-

ziehung in dem gewaltigen Umschwünge der alten Ver-

hältnisse. Die in die Erscheinung tretende Bewegung cha-

rakteiisirt er, sie in ihre verschiedene Fractionen zerlegend,
unter welchen die unberechtigste ist die kleine Partei ge-

bildeter Letten, die sich zu Leitern des Volkes aufwirft,
theils auch dafür gehalten wird, eine selbstständige lettische

Bildung machen will, ja ein gebildetes lettisches Volk de-

cretirt, das nach und nach um seine besten Güter im Glauben

und in seiner Sprache gebracht wird." Kā mācītājiem
izturēties pret šo kustību, — tur Neilands piekrīt iepriekšējiem

(Cēsu apr.) aizrādījumiem.

Tādas domas par latviešu tautisko kustību izteiktas

1874. gada Vidzemes mācītāju sinodē. Tomēr ar to vēl

sinodes uzcītīgā darbība šinī [jautājumā nav izbeigusies,
bet uz ģen. sup. Kristiāni (Christian!) priekšlikumu visu re-

ferātu kopsaskaņošana uzdota īpašai komisijai (prāvests

Heršelmanis, mācītāji Flrhufs un Lütkens), kas lai 1875. g.

sinodē nāktu ar šī svarīgā jautājuma koncentrētu rezumē-

jumu (1874. g. Protokola § 36.)
1875. gada sinodes protokolā (§ 15) tad arī atradām

mācītāja Fīrhufa (Vierhuff) formulētās tēzes. Nodrukājam

viņas, kā laika dokumentu, pilnīgi:

§ 15. In Erfüllung der §§ 36 und 43 des vorigjährigen

Synodalprotokolls referirte Pastor Vierhuff von Ronneburg
über die Arbeiten und Wandlungen des Comites in Sachen der

nationalenBestrebungen und legte der Synode im Namen dieses

Comites 13 Thesen vor, von denen These 1 das als lunglet-

tenthum(lungestenthum) auftretende ungesunde nationaleStreben

definirt, ohne die berechtigte Pflege nationaler Eigenart anzu°

tasten ; worauf dann These 2 das Ziel des in These 1 definirten

lunglettenthums (lungestenthums) zeichnet ; weiterpräzifirt These

3 die prinzipielle Stellung, welche von der Livländischen evan°

gelischen Geistlichkeit dieser Richtung gegenüber einzunehmen ist

und endlich beantworten These 4—13 die Frage, wie si.ch die

Geistlichkeit praktisch zu verhalten habe, um ihrer eigenen prin»
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zipiellen Stellung in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Nachdem

Referent, wo nöthig, die Thesen motivirt hatte, wurden dieselben

nach eingehender Discussion in folgender Fassung als Meinungs-
ausdruck der Synodalen angenommen:

These !. lunglettenthum (lungestenthum) ist die krank-

hafte einseitige Ueberspannung des natürlichen Gegensatzes zwi-

schen dem lettischen (enstnischen) Volkssplitter und dem deutschen

Volkssplitter in den Ostseeprovinzen, gegründet auf die völlige

Verkennung der Verhältnisse und der gemeinsamen Aufgabe der

gemeinsamen Heimath.

These 11. Indem das lunglettenthum (lungestenthum)

in unreifer Weise den kleinen Volkssplitter für ein reifes selbst-

ständiges Culturvolk ansieht, will es — unter Beiseiteschiebung

der deutschen Mitbürger in der gemeinsamen Heimath — dem

Volkssplitter all die Lebensformen künstlich beschaffen, die sich

bei den historischen selbstständigen Culturvölkern in langer Arbeit

und in schweren Kämpfen imLaufe der Jahrhunderte absichtslos

herausgebildet haben.

These 111. Unter voller Anerkennung dessen» daß auch

der kleinste Volkssplitter, als eine von Gott geschaffene Indivi-

dualität, das Recht und die Pflicht hat, die eigene Mutter-

spräche in ihrer wirklichen Bedeutung zu lieben und zu pflegen
und seine ihm von Gott verliehenen Kräfte für das Ganze zu

bilden und zu gebrauchen, können und dürfen wir evangelischen
Pastore im Lande, in Bezug auf die Nationalitätsfrage über-

Haupt, wie auf das lunglettenthum (lungestenthum) speziell in

unserem Amte nur den Standpunkt des Apostels Paulus (Römer

1, 14. 10, 12. Gal 3, 28. Coloss. 3, 11.) festhalten, der sich

klar in dem Satz ausspricht „hier ist kein Jude noch Grieche".

Wir sind hier Schuldner der Deutschen, Letten und Esten, und

haben hier keine andere Ausgabe, als den Deutschen, Letten und

Esten, jedem in seiner Sprache, Christum zu predigen, ohne uns

von nationalen Sympathien und Antipathien bestimmen zu lassen.

These IV. Wir haben uns zu hüten, jemals in die Pre-

digt, im Confirmanden-Unterrichte, oder sonst wo im amtlichen

Verkehr mit unserem Gemeindegliedern, und als politische Par-

teimänner hinzustellen ; denn unseres Amtes ist es nicht, Politik

auch mit Kirchenpolitik zu treiben, sondern die Gnadenmittel

auszutheilen an die, die danach begehren.

These V. Wir haben uns zu hüten vor jeder unberufenen

Einmischung in weltliche Gemeinde-Angelegenheiten. die uns

amtlich nicht angehen, um auch den geringsten Schein hierarchischer

Gelüste abzuwehren, wir sind nicht berufen, über- die Gemeinden
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zu herrschen, sondern ihnen zu dienen, als Haushalter über die

Geheimnisse Gottes.

These VI. Wir haben uns ferne zu halten von allen

Vereinen, Bestrebungen und Aemtern, die nicht eine direckte

klar ausgesprochene Beziehung zum Reiche Gottes, zur Bildung

unserer Gemeindeglieder, oder zur Pflege unserer eigenen wissen-

schaftlichen Bildung haben und in denen nicht von aggressiven

junglettischen (jungestnischen) Bestrebungen überhaupt abgesehen

wird, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß wir unsere Gemeinde-

glieder, wo sie uns um Rath fragen, in ihren weltlichen Ange-

legenheiten belehrend oder mahnend berathen, soweit wir von

der betreffenden Sache etwas verstehen.

These VII. Unter ernster Arbeit an der eigenen Heiligung

haben wir allen Fleiß auf subjectiv-wahrhaftige, tüchtige Pre-

digt des Evangeliums zu verwenden und daran zu arbeiten,

daß wir, jedem in seiner Sprache, so predigen, daß es wirklich

seine Sprache ist, deren Geist vom Geiste des Evangeliums ver-

klärt ist.

These VIII. Damit wir also nach St. Pauli Wort (1. Cor.

9, 22.) Jedermann allerlei werden können, haben wir dieSprache,

in der wir predigen, in ernster Arbeit zu studiren, ihren Geist

zu erfassen, so daß unsere Kanzeln zugleich die Stätten sind, an

denen die Landessprachen am reinsten und edelsten gesprochen
werden.

These IX. Unsere Kirchen-Vormünder und Schulmeister

haben wir als Mitarbeiter am Reiche Gottes an uns heranzu»

ziehen und sie namentlich auf Conferenzen zu gewissenhafter
und treuer Berufsarbeit und zu Arbeit an ihnen selbst anzu-

regen, gebildeten Männern unter den Nationalen ist Zutritt zu

unseren Geselschaftskreisen zu schaffen.

These X. Evangelische Musik-, Missions-, Jünglings-,

lungfrauen-Vereine sind anzuregen und zu pflegen, um dem

Gemeinschafts-Bedürsnisse in gesunder Weise Befriedigung zu

schaffen.

These XI. Durch Anlegung evangelischer Volksbibliotheken

ist das im Zunehmen begriffene Lesebedürfniß des Volkes zu

befriedigen. Wer die Gabe und Zeit dazu hat, schreibe auch

selbst Bücher in reinen Lettisch (Estnisch).

These XII. Die Landschulen, die nicht als Club- und

Theaterlocale benutzt werden dürfen, sollen in lettischer (est-

nischer) Unterrichtssprache gediegenen Elementarunterricht geben

unter Ausschluß aller Verhetzung der jungen Seelen und aller

sprachlichen Experimente.

These XIII. Endlich haben wir evangelische Pastoren, so-
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viel an uns ist, Frieden zu halten mit Jedermann, der Frieden

zu predigen und bei passender Gelegenheit unsere Gemeinden

eindrücklich auf das Wort unseres Herrn, Luc. 21, 10. Matt.

24, 7. Marc. 13, 8 hinzuweisen.

Auf Vorschlag Praests synodi votirten die Synodalen dem

Comite und speziell dem Pastor Vierhuff für seine Arbeit ihren

herzlichen Dank.

Kā redzam, sinodes gala slēdzienā par latviešu resp,

igauņu nacionālo kustību uzvarējis bija Fīrhufa viedoklis.

Tas vismaz sakāms par protokolā oficiāli formulētām tēzēm.

Ir gan zināms, ka vēlākos gados daži mācītāji rīkojās pavi-

sam pretēji šīm 1875. g. sinodes tēzēm. Reti kur bija mā-

cītāji, kas izpildīja IX. tēzi tā, kā to, redzams, bija domājis

Fīrhufs. Bieži vien mācītāji pret mūsu skolotājiem izturējās

pārāk kundziski un oficiāli, kas taču nevarēja radīt tik vē-

lamu kopdarbību. Vienīgi tie skolotāji, kas redzami pieslē-

jās vācu tautai, sarunājās savās ģimenēs vācu valodā, bau-

dīja mācītāju labvēlību, bet tas lūk bija kaitīgi tam kopdar-

bam, ko arī daži vācieši gribēja še ievadīt. Ar uzbrukumiem

jaunlatviešiem, pat ar viņu vajāšanu, vācieši dzītin dzina

latviešus meklēt atbalstu krievu ierēdņu un inteliģences lēģerī.

Bet paskatīsimies vēl kā pret kopdarbību tanī pašā
laikā izturējās mūsu tautskolu vadītāja, — skolu virsvalde

un viņai pakārtotie orgāni.

1872. g. Vec-Piebalgas draudzes konvents nolēma pie

savas draudzes skolas ierīkot augstāku mācības klasi, kurā

skolēni sagatavotos uz ietāšanos vidējās mācības iestādēs.

Piebaldzēni tautas atmodas laikmetā bija Vidzemes dzīvākais

un rosīgākais apgabals. Še nebija tik smagi sajūtama vācu

muižnieku spaidu kārtība. Arī turības ziņā piebaldzēni bija

krietni vien priekšā daudzām citām draudzēm. Še darbojās
dakters Jurjāns, skolotāji Pilsātnieks, brāļi Kaudzīši, Ratmin-

ders. Bija nodibināta labdarības biedrība. Tas viss- Kron-

valdam bija zināms, kad viņš 1872. g. jūnija sākumā saņēma

Vec-Piebalgas palīgmācītāja Kūglera vēstuli, ar priekšlikumu
— nākt uz Vec-Piebalgu par augstākās klases skolotāju. For-

māli Kronvalds būtu draudzes skolotāja Ratmindera palīgs,

tāpat kā Pilsātnieks. Kā zinām, Kronvalds šinī laikā bija
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Tērbatas skolotāju semināra skolotājs un kā tāds atradās

valdības dienaslā ar pensijas un citām tiesībām. No šādas

vietas un stāvokļa nākt uz Vec-Piebalgu par draudzes sko-

lotāja palīgu, — tas taču bija tīrākais ideālisms un griba

kalpot savai tautai. Piebaldzēni arī tā šo Kronvalda uzņem-

šanos saprata un arī mācītājs Küglers viņus šinī darbā pa-

balstījis. Ja jau vācu vadošie vīri tiešam gribēja sadarboties

ar latviešiem, kā to daudzkārt viņi vārdiem apliecināja, tad

neprātīgi bija uzstāties pret Kronvalda un piebaldzēnu aiz-

raujošo ideālismu, jo še taču varēja sagaidīt jaunlatviešu

visenerģiskāko pretsitienu. To mēs ari tūdaļ varēsim uz-

rādīt.

1873. g. 21. jūnijā, „kreslai, metoties ceļa putekļiem

apputējuši plānrati pieturēja pie Vec-Piebalgas draudzes

skolas, un no viņiem izkāpa Kronvalds ar saviem ģimenes

locekļiem". Kronvalds izlicies nopietns, domīgs. Apsveici-

nātājiem viņš atbildējis runādams par to spēku, kas

viņu vedis Latvijas vidū1). Piebaldzēni bijuši

lielā sajūsmā kā par Kronvaldu, tā savu draudzes skolu.

Bet ko darīja tie, kam, pēc mūsu domām, vajadzēja šo lat-

viešu tautas izglītības lietu arī pabalstīt? Un kas zīmējas
uz Kronvalda personu, tad viņš arī gribēja sadarboties ar

vācu skolas kungiem, ko mēs jau agrāk konstatējām. Tomēr

1873. g. 13. septembrī skolu virsvaldes sēdes protokolā (§ 2)

mēs atradām visai skaidru virsvaldes nostāšanos kā pret

Kronvaldu, tā Vec-Piebalgas draudzes skolas augstāko klasi.

Kronvalds lūk neesot nolicis vajadzīgo draudzes skolotāja

eksāmenu un tāpēc viņu nevarēšot darbā pielaist. Guleke

pie tam vēl piebilst, ka Kronvalds ir aģitators v. t. t. Virs-

valdes priekšnieks Volts ziņo, ka pieminētā augstākā klase

arī vēl neesot apstiprināta.

Cēsu-Valkas apriņķu skolu valde neapstiprināja Kron-

valdu amatā, jo viņam neesot draudzes skolotāja tiesību;

prasīja, lai viņš noliek attiecīgu eksāmenu pie šim nolūkam

>) K. Kundziņš — Kronvaldu Atis — 221. lpp.
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pastāvošās komisijas
1
). Kronvalds, kam bija apriņķa skolu

skolotāja tiesības, uzlūkoja šādu prasību par vienkāršu nerro-

šanu. Bet tā kā pie šī eksāmena prasīja ari mūzikālu iz-

glītību (ērģeļu spēlēšanu v. t. t.), bez tam krietni daudz

reliģisku zināšanu, tad Kronvaldu varēja viegli eksāmenā

izgāzt cauri. Par visu šo notikumu kā Kronvalds, tā pie-

baldzēni bija ļoti uztraukti, jo kā neapstiprināšanā, tā eksā-

mena prasībā atrada apriņķa skolu valdes kungu nodomu

izjaukt visu uzsākto un labo lietu. Vec-Piebalgas baznīcas

konvents ar baznīcas priekšnieku Budenbroks priekšgalā tomēr

enerģiski aizstāvēja savu skolu. Budenbroks 23. novembrī

1873. g. rakstīja skolu virsvaldei, ka Cēsu-Valkas apriņķu
skolu valdes rīcība, neapstiprinot Kronvaldu amatā, nostādot

piebaldzēnu pasākumu pavisam grūtā stāvoklī, jo bez mā-

cīta skolotāja augstākā klase nevarot pastāvēt, bet ja Kron-

valdam jāiet, tad citu dabūt nav iespējams, un bez tam

Kronvaldam tomēr būs jāsamaksā alga. Budenbroks lūdz

skolu virsvaldi revidēt apriņķa skolu valdes lēmumu un

atļaut Kronvaldam vadīt Vec-Piebalgas draudzes augstāko
klasi 2

).

Skolu virsvaldes priekšnieks barons Volts uzdeva Cēsu

apriņķa garīgam skolu revidentam, Dzērbenes mācītājam

Keisleram, ievākt tuvākas ziņas. Keislers, kā tas redzams

no Voltam 30. novembri 1883. g. rakstītās vēstules, 30. no-

vembrī apmeklējis Vec-Piebalgas draudzes skolu un noklau-

sījies ari kādu Kronvalda pasniegto stundu. Kronvalds

pasniedzot latviešu valodā, bet lietojot arī vācu valodu.

Vispāri Kronvalds esot pārliecināts, ka, pielietojot viņa

metodi, augstākās klases skolnieki būšot labi sagatavoti arī

vācu valodā. Augstākā klase atrodoties atsevišķā istabā, un

viņā mācoties 18 skolēni. Keislers šo klasi sauc par privāt-
skolu (Privatschule). Bet Kronvalds pasniedzot dažas stundas

arī draudzes skolas pirmā klusē (2 stundas dabasmācību

un 2 zīmēšanu). Ratminders un Pilsātnieks dodot atkal

') Komisijas priekšsēdētājs bija šulrāts Guleke.

2) Budenbroka raksts LOLB 1873. g. papīros.
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dažas stundas Kronvalda «privātskolā". Vispāri no Keislera

vēstules baronam Voltam taisāms slēdziens, ka nekas ļauns
ne Kronvalda, ne augstākās klases darbībā nav atrasts. Katrā

ziņā mācītājs Keislers uz visu šo lietu skatījās daudz mie-

rīgāki un miermīlīgāki, ka šulrāts Guleke, kas skolu virs-

valdei (2. IX. 1873.) iesniegtā rakstā starp citu raksta: „Er

(Kronwald) hat aber in der letzten Zeit durch sein sonstiges,
litterarisches wie politisches, Verhalten eine solche Stellung
in unserem provinziellen Leben eingenommen, dass ich nicht

glaube, ihm eine solche Vergünstigung zugestehen zu

dürfen.
. .

ttl)

Skolu virsvalde beidzot 1873. g. 14. decembrē (Protokola

35. pants) visu šo lietu apspriedusi, nolasīti arī Budenbroka,

Keislera un Gulekes iesniegumi, un tad taisīts šāds lēmums:

augstākā klase pie Vec-Piebalgas draudzes skolas uzlūkojama
kā Kronvalda privātskola, kas neatrodas skolu virsvaldes

pārvaldīšanā (nicht unter die Competenz und Autorität der

Ober-Landschulbehörde sortirt). Ar šādu lēmumu, saprotams,

augstākās klases stāvoklis nebūt netika legālizēts un tagad

varēja iemaisīties valdība un prasīt šīs klases vai nu slēgšanu,
vai legālizēšanu pie valdības iestādēm. Tomēr tas gan

nenotika un augstākā klase, kā arī Kronvalds, turpināja savu

darbību. Cik vērojams, mācītājs Keislers visā šinī lietā

ieņēmis miermīlīgu stāvokli un ar to, varbūt, novērsis asumus

un konflikta nevēlamu atrisinājumu.
Tanī pašā (1873. g. decembra) sēdē, kad skolu virsvalde

sprieda par Kronvaldu un viņa vadīto augstāko klasi, šul-

rāts Guleke nāca ar vispārēju ziņojumu par ieņemamo stāvokli

pret jaunlatviešu kustību 2
). Gulekes referātam virsraksts:

„Unsere gegenwärtige Lage", un viņam šāds saturs:

Vidzemes tautskolu darbība iegājusi tādā stadijā, ka

nepieciešams apspriest, kas turpmāk darāms. Muižniecība,

kā skolu un baznīcu patronē, še negrib spriest par to, kas

agrākos gados ir nokavēts, bet pēdējos 30 gados viņa ir centu-

>) Te domāts, ka Kronvaldu nevar atsvabināt no draudzes skolotāja

eksāmena.

2) О t B. protokols B—l6. dcc. 1873. p. 47
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sies tautskolu lietās savu uzdevumu izpildīt. Vidzemē tagad

darbojās trīs skolotāju semināri. Bet skolu lietās agrāk

mēs bijām brīvi, kamēr tagad mums radušies konkurenti,

kas tāpat kā mēs, skolu atzīst par savu operāciju bāzi un

tāpēc traucē mūs darbā. Pie tam konkurenti ir divi, bet

abiem viens un tas pats nolūks: apkarot vācietibu. Tomēr

ārīgi viņi atšķiras viens no otra. Jaunlatvieši iziet savā

darbībā no nacionāliem dzenuļiem, krievu valdība domā

valsts intereses veicināt. Mums jātiek skaidrībā kā sevi

nostādīt pret šiem spēkiem.

Jaunlatvieši mums (vāciešiem А. V.) nevar pārmest, ka

latviešu elementārizglītiba nebūtu veicināta, — šinī ziņā

Baltija stāv augstāk par Poliju un Krieviju. Bet jaunlatvieši
tīko pēc latviešu apriņķa skolām un pat ģimnāzijām. Tomēr

tas viņiem nav tik viegli sasniedzams — nav naudas. Igauņi

gan nodibinājuši kādu fondu, bet pie latviešiem lidzšim nav

nekas vairāk panākts, kā A. Kronvalda mēģinājums Piebalgas
draudzes skolu pārvērst par kādu augstāku tautas skolu.

Bet tā ka Kronvalds pats visus spēkus neziedojot šai skolai,

bet nodarbojoties ar vispārēju latviešu skolotāju konferenču

sarīkošanu, tad no viņa skolas gan laikam nekas sevišķs

neizaugšot. Vispārējā latviešu skolotāju konferencē notikusi

enerģiska brēkšana pret vāciešiem. Pie tam varot nomanīt,

ka valdības simpātijas tomēr ari šinī gadījumā esot jaunlat-

viešu pusē, jo kā gan citādi viņiem atļautu šādu konferenci.

Kā mums še jāizturas? vaicā Guleke un dod sekošu atbildi:

„Mums vajaga enerģiski rīkoties. Vēl mums ir stūre rokā

un mēs varam strādāt, kamēr viņi (jaunlatvieši А. V.) salasās

un kliedz (während sie sammeln und schreien). Bet, sapro-

tams, mums jāstrādā apdomīgi." Tāļāk Guleke aizrāda, ka

visa Baltijas skolu pārvalde atrodoties vācu rokās. Tās

simpātijas, kuras valdībai esot pret jaunlatviešiem, nevarēšot

ilgi pastāvēt, radīšoties pretešķības. Jaunlatvieši un krievi

ilgi nevarēšot iet roku rokā. Un kas zīmējoties uz vispā-

rējām latviešu skolotāju konferencēm, tad esot paredzams,
ka viņas neattīstīšoties, nenostiprināšoties, tāpat jau tas bijis

Vācijā. Bet esot arī jājautā vai tādu stāvokli, kad valdība
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šis konferences atvēl nesazinoties ar vietējām iestādēm, varot

atzīt par normālu. Vietējām pašvaldības iestādēm, t. ir

skolu pārvaldes orgāniem, tiekot atņemta līdzspriešana par

tik svarīgu lietu, kā skolotāju konferences. Kad vācu ģim-

nāziju skolotāji gribējuši noturēt konferenci, valdība nav

devusi atļauju, bet latviešu konferencei atļauja dota. Tā

esot zīmīga parādība. Rīgas krievu seminārs katru gadu

izlaižot 30 skolotājus, kas gan visvairāk apkalpojot pareizti-

cīgo skolas, kurām valdība atvēlot ievērojamas naudas sum-

mas. Vispāri esot iesākusies pārkrievošanās politika Baltijā,
bet ka valdība ar viņu ko panākšot, tam Guleke netic.

Tomēr šī valdības un krievu politika sējot naidu starp vā-

ciešiem un latviešiem. Esot ari nomanāms, kā latvieši savus

bērnu labprāt sūtot krievu skolās, cerēdami ka ar krievu

valodu dzīvē varēs iegūt labāku stāvokli. Tā Valmierā krievu

7skolā no 23 skolēniem 15—18 ir latviešu saimnieku dēli,

kas te mācās visas mācības krievu valodā. Tas pats no-

vērots ari citur. Vācu muižniecībai un garīdzniecībai, kas

līdzšim vada latviešu un igauņu tautskolas, apdomīgi jāstrādā

tāļāk. Jāpastiprina arī vācu augstākās skolas. Visu kopā

saņemot Guleke taisa šādus slēdzienus:

1) Vajagot enerģiski un bez bailēm strādāt, — cieši

noorganizējoties un ar stipru administrāciju strādājot! Tie

katru gadu izlaistie 30 krievu semināristi, kā ari valdības

celtās tautskolas nevarēs konkurēt ar mūsu semināristiem.

Viņu „топорная работа" tāda ari paliks.

2) Kur nodibina krievu skolas, tur mums īpaši ener-

ģiski jāstrādā. Valmieras un Cēsu mūsu skolām (kur no-

dibinātas krievu skolas) vajaga piegriezt vērību un palīdzēt
konkurencē.

3) Jālūdz zemes reprezentētāji, lai viņi, kur vajadzīgs,

enerģiski iestājas pret tagadējām nevēlamām parādībām.
Kā redzam, Guleke aicina enerģiski uzstāties kā

pret jaunlatviešiem, tā arī pret krievu politiku. Bet te Gu-

leke tomēr pārāk zemu novērtējis krievu valdības spēku.
Ar latviešiem varbūt vācieši tiktu viegli galā, ja nebūtu

šīs krievu lāviņas, kas pamazām tuvojās Baltijas guberņām
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un pret kuŗu cīnoties galu galā ari vācu vara beidzot bezspē-

cīgi nolaida rokas. Bet par to šoreiz nerunāsim. Gulekes

memorandumā, ko skolu virsvalde pieņēmusi ar atzinumu,

zīmīgi tas, ka oficiālais mūsu tautskolu vadītājs par jaun-

latviešiem nerunā vis miermīlīgā, izlīdzinošus ceļus meklē-

jošā garā, bet vairāk aicina uz cīņu un runā nevis par

visas zemes, bet vienīgi vācu interesēm. Tā gan nebija

pareiza skolu un vispāri šejienes kultūrpolitika. Ja jau

Guleke runā par cīņu pret krievu uzmāclbām, tad viņam

vajadzēja nevis atgrūst, bet pievilkt latviešu inteliģenci, kas

dažkārt tikai šis atgrūšanas dēļ meklēja atbalstu pie krieviem.

Vispāri šinī laikmetā mēs novērojam vienu nelāga parā-
dību: vāciešu inteliģence un valdošās aprindas dažkārt

pilnīgi netaktiski un rupjā veidā atgrūž no sevis mūsu pie-

augušos inteliģentus darbiniekus. Un sekas no tā bija —

krievu iedomības un varas kāres pieaugšana. Bet par to

tuvāki runāsim aplūkojot pārkrievināšanas laikmetu.

Tanī pašā laikā, kad Guleke un skolu virsvalde taisīja
savus plānus, kā cīnīties pret jaunlatviešiem un krieviem,

Kronvalds un viņa domu biedri noorganizēja pirmo vispā-

rējo latviešu skolotāju konferenci. Vidzemē tanī laikā vispāri

jau notika spirgta cīņa par skolotāju sapulču ..latviskošanu".

Visas kustības priekšgalā stāvēja A. Kronvalds. Līdzšinējās
vāciskās sapulces vairs Vidzemē nesaskanēja ar to latvisko

garu, kas izteicās Kronvalda runās un darbībā un vispāri

jaunlatviešu kustībā. Skolotāju sapulcēm vajadzēja, ja ne

vairāk, tad noritēt latviešu valodā. Bez šis prasības apmie-

rināšanas nevarēja cerēt uz ražīgu sapulču darbību. Smilte-

nes 1870. g. skolotāju konference pierādīja, cik spirgta bija

pat viena apriņķa sapulce, ja viņa noritēja cik necik brīvi

un ar latviešu darbības valodu. Cēsu apriņķī 1872. gadā
radās šī apriņķa skolotāju sapulces, ari ar latviešu darbības

valodu. Pirmo Cēsu apriņķa sapulci noturēja Dzērbenē,

11. jūlijā 1872. gadā Vec-Piebalgas mācītāja R. Guleke

vadībā (nesajaukt ar Smiltenes J. Guleke. А. V.). Tā daļa
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apriņķa sapulcēs, daļa to pašu dabūja Valkas apriņķī. Bet

tomēr minētās apriņķu sapulces nebūt pilnīgi neapmierināja

Kronvaldu un viņa domu biedrus. Doma par vispārējo
latviešu skolotāju sapulci Rīgā, kā jau agrāk aizrādījām,

bija dzimusi un viņu vajadzēja reālizēt. Tās šaurās lokāl-

sapulces, kuras pamazām sākās visā Latvijā, nevarēja no-

virzīt uz citu pusi radušos domu par visu latviešu, — kā

vidzemnieku, tā kurzemnieku, skolotāju sapulci Rīgā. . .

Bija tikai šaubas, vai šādu sapulci valdība atļaus sasaukt.

Apstākļi tomēr bija labvēlīgāki, kā to pat domāja. Tanī

laikā Pēterpili un Maskavā, kā jau aprādījām, auga krievu

vēlēšanās nobīdīt Baltijā vācu virskundzību un viņas vietā

pamazām ievadīt pārkrievošanās politiku. Starp dažiem tā

laika krievu birokrātiem atradās viens, otrs, kas sirsnīgi vē-

lējās palīdzēt latviešiem atsvabināties no vācietības. Te nu

vajadzēja tikai latviešu tā laika vadoņiem mācēt lietu iekārtot,
— un atļauja uz pirmo vispārīgo latviešu skolotāju sapulci

tika dota.

1873. g. Rīgā sarīkoja pirmos vispārējos dziesmu

svētkus un, sakarā ar tiem, dziesmu svētku priekšniekam

R. Tomsonam laimējās dabūt arī atļauju sapulcei. R. Tom-

sons gan nebija īstais skolotāju sapulces rīkotājs, — tas

bija Kronvalds un Dīriķis, pa daļai arī Vēbers. Ļoti var

būt, ka Kronvalds ar saviem domu biedriem jau tūdaļ pēc

Turaidas sapulču izbeigšanās būtu ķērušies pie vispārējās

latviešu skolotāju sapulces organizēšanas, bet Kronvalds

saslima un 1872. gadā ārstējās Vildbādē, Vācijā. Nav arī

apstrīdams tas, kā Vidzemes un Kurzemes vācu skolu val-

des bija pret šādas skolotāju sapulces sasaukšanu.

1873. gada 27. jūnijā piepildījās Kronvalda vēlēšanās,

— sanāca gaidītā vispārējā latviešu skolotāju sapulce Rīgā.

Sapulce bija pieejama ne tikai skolotājiem, bet ari neskolo-

tajiem, — vienīgi ar to izšķirību, ka balsot par priekšliku-

miem varēja tikai skolotāji, kuru sapulcē bija 200 cilvēku.

Šāda atklāta skolotāju sapulce, un tik apmeklēta, bija kaut-

kas pavisam sevišķs, nepiedzīvots. Par sapulces vadoni
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ievēlēja Kronvaldu un par viņa vietnieku J. Bētiņu; par

rakstvedējiem E. Dūnsberģi, R. Gaili, T. Gailīti, J. Švānberģi
un L. Šternu.

Sapulces oficiālā programmā bija šādi temati: 1) par

dziedāšanas kopšanu, 2) par bērnu miesīgu un garīgu at-

tīstību, 3) par skolas grāmatu sagatavošanu. Bet tā ir pro-

gramma, kura, kā redzam, ir pat šaurāka, kā Turaidas bei-

dzamās Klota sapulcēs. Galvenais te bija ne programma,

bet latviešu skolotāju apvienošana un pamudināšana uz dar-

biem tautas atdzimšanas labā. Ne programma noteica Rī-

gas sapulces raksturu, bet tas gars, kas te sāka skolotāju
vidū strādāt. Kronvaldu Atis bij šī gara nesējs. Sapulcē

bija arī Cimze, mācītājs Bīlenšteins, „
Latviešu Avīžu" redak-

tors Zakranovics. Visi trīs viņi tanī laikā skaitījās pie lat-

viešu tautas draugiem. Bet starp viņiem un Kronvaldu

bija redzama plaisa. Kronvalds arī uz Cimzi raudzījās, vis-

maz, ar šaubām, pie kam tādi viri kā Kronvalds nemāk

daudz liekuļot, — kas uz sirds, no tā runā mute. Kādā

1872. gadā 21. jūlijā J. Gulekam rakstītā vēstulē Kronvalds

pastāsta atgadījumu, ka viņš — Kronvalds apmeklējis Cimzi

viņa dzīvoklī un sarunu sācis latviski. Cimze lūdzis Kron-

valdu nerunāt viņa mājoklī latviski, jo tad viņš varot pa-

zaudēt vietu .
. .

Mēs šaubāmies, ka Cimzem tiešām tik

maz bija patstāvības, un saprotams arī tas, ka Kronvalds

mēģināja būt saudzīgs tik tāļu, cik pretinieks neaizskāra

tieši viņa lepnumu — tautas godu. Pirmās Rīgas skolo-

tāju sapulces laikā tomēr izcēlās atklāta sadursme starp

Kronvaldu un Cimzi. Sadursme notika ne tieši pašā sko-

lotāju sapulcē, bet gan goda mielasta vakarā pirms sapul-
ces. Cimze bija ielūgts kā goda viesis. Savā galda runā

tas pieminēja garīgo attīstību, ko latvieši pierādījuši, sarīko-

dami dziesmu svētkus. Par to latviešiem vispirms esot

jāpateicas vācu skolām. Cimze droši vien bija pārliecināts
par savu vārdu pareizību. Bet jau agrāk aizrādījām uz

Ģedauta rakstu par Cimzes semināra vācisko raksturu. Tā

tad Cimze pats aizskāra vārīgo vietu, jo tāda uzslava vā-

cietībai šinī brīdī bija tiešs izaicinājums, ko Kronvalds tū-
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daj ari pieņēma. Kronvalds piecēlās un pacilātā balsī starp
citu teica, ka ne vācu skolas to esot darījušas, bet latviešu

tautības gars, kas jaunākos laikos brīnišķi spēcinājis lat-

viešus. Vācu skolas strādājot jau sen gadus mūsu zemē,

bet vispārējos dziesmu svētkus svinot tikai tagad, „kad tau-

tas gars latviešus cilājis saviem varenajiem spārniem." Ar

latviešu studentiem priekšgalā, pilnā zāle uzgavilēja Kron-

valdam, tā ka Cimze to gan saprata tieši kā visas sapulces

negatīvo atbildi uz viņa runu. Kāds no Cimzes audzēk-

ņiem piegājis to apmierināt. Bet Kronvaldam nācies vēl

runāt pret otru savu tā laika pretinieku. Mācītājs Bīlen-

šteins pie tā pa paša mielasta galda runājis par latviešu

tautas dziesmām. Tautas dziesmas esot radušās tautas bērna

gados. Tur esot bērna gars. Tādēļ viņu gods kādu laiku

bijis panīcis
1
), bet tagad to sākot pacelt. Tikai nevajagot

pārspīlēt. Beigās Bīlenšteins uzsauca augstas laimes bīska-

pam Ulmanim un Cimzem, kas rūpējušies tautas dziesmas

celt godā. Bīlerīšteina vārdos Kronvalds izdzirda vispirms

pārmetumu tautas dziesmu garam un arī redzēja nostāšanos

Cimzes pusē.' Svētku gaviļu iesilumā Kronvalds atbildēja.
Roku iespiedis sānos, viņš lepnā uzvarētāja balsī sacīja :

„. . .
Un kas vēl uzdrošināsies nosaukt mūsu tautas dzie-

smas par bērnu dziesmām?!" Visa lielā sapulce gavilēja

kā viens vīrs. Bija dzirdami izsaucieni: „Tādu valodu mēs

saprotam I* Kronvalda runa bija notikums latviešos 2). Un

tiešam 1873. gada dziesmu svētkos un skolotāju sapulcē

Kronvaldu Atis stāvēja savas slavas augstumos. Viņš bija

visu mutē. To nesa uz rokām. Bija taisnība, ka „Latviešu

Avīzes," gan zobgalīgi, ziņoja: „Ļaudis sitot plaukstas,
ieraudzīdami Kronvalda matu galus." Bet, saprotams, Kron-

valds viens netaisīja svētkus, viņš bija tikai spilgtākais no

jauno latviešu svētku viesiem.

Kronvalda uzstāšanas pret vācu darbības cildināšanu,

domājams, atrada pamatu arī Gulekes un skolu virsvaldes

>) Bielenstein, »Ein glückliches Leben* 415. lap. р.

2 ) Skat. Kundziņa „Kronvaldu Atis" 224. lap. p.

34*
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rīcībā personīgi pret Kronvaldu un Vec-Piebalgas draudzes

skolas augstāko klasi. Vispāri Kronvalds savā laikā meklēja

kopdarbību ar vāciešiem un sevišķi Guleku, bet kad tas

visai strupi tika noraidīts, tad mēs tagad redzam arī Kron-

valda darbībā dažus asumus, ko viņam gan Guleke visma-

zāk varēja ļaunā ņemt. Bet ari Cimze un Bīlenšteins taču

bija Kronvalda idejiski pretinieki.
Tautiskais gars bija pirmās vispārējās latviešu skolo-

tāju sapulces spēka avots. Pati sapulce noritēja šā spēka

impulsā un, jāsaka, noritēja dzīvi 1). Apspriedi iesāka ar

jautājumu, par skolas grāmatu sagatavošanu. Kronvalds

paskaidroja, kāds sliktums ceļoties no labu skolas grāmatu
trūkuma. Ar nepilnīgām un nevienādām grāmatām iesak-

ņojoties nevienādība un raibumi pastāvošās skolās. Ap-

sprieda un pieņēma trīs tēzes: 1) skolas literātūras trūkums

ir vainīgs, ka mēs ar skolām neesam tāļāk tikuši; 2) tikai

savienotiem spēkiem varam savu skolas literātūru veicināt;

3) skološanas un mācīšanas darbs neatnesīs vajadzīgos

augļus, kamēr mums trūks patstāvīgas skolotāju konferences.

Ar to beidzās pirmās dienas darbi, jo daudziem skolotājiem

bija jādodas pie dziesmu svētku programmas izpildīšanas.

Otrā sapulces dienā apsprieda ortogrāfijas jautājumu,

pie kam izcēlās plašas, jo plašas debates, kuras aizņēma

gandrīz visu otro darba dienu.

Kronvalds slēdza sapulci, aizrādīdams, kadu labumu

atnesīšot skolotājiem vispārējās sapulces 2).

Tā noritēja pirmā latviešu skolotāju sapulce Rīgā.

Bet lielie ierosinājumi nenobeidzās ar 23. jūniju. Bija no-

domāts 1874. gadā sasaukt otro vispārējo latviešu skolotāju

sapulci, un pat tika ievēlēta komiteja, kurai jārūpējas par

atļaujas dabūšanu un citiem priekšdarbiem. Tā tad vispā-

rējās skolotāju sapulces bij nodomāts padarīt par kārtējām.

Tas taču bija lieliski
...

arī draudoši. To sajuta kā sa-

>) Jāatzimē, ka Kronvalds, atklādams sapulci, starp citu pieminēja

ari Dr. Bīlenšteina nopelnus tautas labā, tā gribēdams mīkstināt aprakstīto

konfliktu.

2) Skat. .Balt. Vēst." 1873. g. 27. num.
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pulču draugi, tā naidnieki. Un „Latviesu Avīzes" uzsāka

tiešu cīņu pret vispārējām Rīgas sapulcēm. 1873. g. 29.

un 30. numuros, rādās, pats Zakranovics aplūkoja Rīgas

sapulces gaitu, vajadzību un nodomus. Gala spriedums

bija: šādas sapulces nav vajadzīgas. Arī vācu avīzes bija

pret sapulcēm. Bet pretiniekiem ar to vien nepietika. Viņi

mēģināja pret vispārējām sapulcēm piedabūt arī skolotājus,
kā Vidzemē, tā arī Kurzemē. Cik plašā mērā tas izdevās,

par to mums sīku ziņu nava, izņemot, kādu Saldus apriņķa

skolotāju sapulces lēmumu, kuram šāds saturs1): Tā kā

nesen Rīgā sasauktā vispārējā latviešu skolotāju sapulce esot

kurzemniekus slikti uzņēmusi, esot strādājusi pavisam tādā

garā, kāds „nav vispareizīgs bijis" un uz visu to esot tomēr

Kurzemes skolotāju piedalīšanos mantojusi, tad esot vēlams,

lai vismaz Saldus apriņķa skolotāji ar īpašu rakstu atteiktos

no vispārējās sapulces un atsacīšanos paziņotu Bētiņa kungam,

kurš bija vispārējās sapulces priekšsēdētāja biedrs. Šādu

lēmumu tad arī parakstījuši Saldus skolotāju sapulces da-

lībnieki 1873. g. septembra mēnesī un nosūtījuši Bētiņam.

Šim Saldus sapulces lēmumam vēlāk pievienojusies arī Kul-

digas skolotāju sapulce 22. okt. 1873. gadā, kurā piedalī-

jušies 20 skolotāji un 4 mācītāji. Ari Aizputē tā paša gada

oktobri sasauktā sapulce nolēmusi nepiedalīties pie vispā-

rējās skolotāju sapulces. Domājams, ka minētie skolotāju

sapulču lēmumi stāvēja ciešā sakarā ar Kurzemes mācītāju

opozīciju Rīgas sapulcei. Šādas domas arī izteica „Baltijas

Vēstn." Tad gan saldinieki iesūtīja „Balt. Vēst." paskaidro-

jumu, ka minētais Saldus apriņķa skolotāju lēmums ir brīvs

no katra spaida. Lēmumu varējuši parakstīt, vai neparak-

stīt, — spiests neviens neticis. Tas, domājams, tā formāli

arī bija, bet vai tiešām paši skolotāji bija minētā pretraksta

ierosinātāji, tam neticēja arī Kronvalds.

Bet bija arī oficiāli protesti un gādāšana, lai otrā

vispārējā latviešu skolotāju sapulce nenotiktu. Cēsu ap-

!) Atstāstām pec ,Balt. Vēst." 1874. g. 9. num
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riņķa prāvests Kaelbrandts 11. decembrī 1873. g. rakstīja 1

)
landr:.tam Oettingenam oficiālu ziņojumu par nodomāto

1874. gada vispārējo skolotāju sapulci, aprādīdams, ka viņu

rīkojot jaunlatviešu partijas skolotāji. Kāds gars šai kon-

ferencē valdīšot, tas esot saprotams. Galvenais nolūks esot

nacionālo jūtu uzkarsēšana un stiprināšana: „Der Traum

dieser junglett. Partei geht dahin, ihr Volk nicht nur eins

und absolut selbständig zu machen, sondern es zur Herr-

schaft im Lande zu bringen". Šo gribot panākt caur taut-

skolām. Skolu gribot izņemt no baznīcas uzraudzības.

Dažiem Kurzemes skolotājiem gan esot bijusi drosme uz-

stāties pret nodomāto konferenci, tāpat ari Vidzemē daudzi

viņai nepiekrītot, bet muižniecībai še vajagot spert soļus,
un viņš — Kaelbrandts — brīdinot no briesmām v. t. t.

Šo Kaelbrandta vēstuli landrāts Gerlingens nolasījis
skolu virsvaldes 16. decembra sēdē2

), iesniegdams pie tam

ari savu paziņojumu. Virsvalde iesniegumiem pilnīgi pie-

kritusi un nolēmusi tos norakstos nosūtīt landrātu kolēģijai
ar lūgumu, šo svarīgo skolu lietu nodot muižnieku konventa

apspriešanai (diese hochwichtige Angelegenheit des Livl.

Landschulwesens dem Livl. Adels-Convente zur Beachtung

und Vertretung dringenst zu empfehlen 3
).

Landrātu kolēģija virsvaldes iesniegumu atrada par

ļoti svarīgu un nosūtīja muižnieku konventam, kas to ap-

sprieda 19. decembrī 1873. g.
4). Arī konvents atzina, ka lieta

svarīga un nolēma lūgt landmaršalu H. v. Вески spert

soļus pie centrālām valdības iestādēm, lai konferenci neat-

ļautu. Ar ko landmaršala soļi šinī lietā beigušies, par to

oficiālu ziņu archivā dokumentos neatradām, bet, kā tūdaļ

redzēsim, vispārējās latviešu skolotāju konferences pēc 1874. g.

vairs nav atļautas.

Tāda apmēram bija vispārējo Rīgas sapulču pretinieku

>) Kaelbrandta raksts atrodas „Bauerschulsachen* V. VII. № 13.p. 35.

2) LOLB. 1873. g. B—l6. dcc. protokola 46. p.
3) Skolu virsvaldes iesniegums landrātu kolēģijai atrodams .Bauer-

schulsachen* V. VIL p. 41.

4) Convents-Rezess 19. XII. 1873. Delib. 65.



darbība tūdaļ pēc pirmās vispārējās sapulces 1). Tika gata-

vots sabiedrības domu virziens pret šīm sapulcēm. Bet ari

rīdzinieki uzņēma aizstāvēšanās cīņu. Varaidošu Zanders

(Vebers) lika nodrukāt „Baltijas Vēstnesī" (1873. g. 44.-48.

num.) plašu aizstāvēšanās rakstu. Raksts bija ļoti spilgts

un darīja ļoti lielu iespaidu uz latviešu skolotājiem.
Varaidošu Zanders vispirms aprāda to, ka kurzemnieki

neiebilsto! neko lietišķu pret Rīgas sapulces darbību, bet

runājot tikai par nevēlamu garu. Kāds šis gars esot, to

varot skaidri pateikt, — tas esot latviešu tautas apvienoša-

nas un pacelšanas gars. Esot ļaudis, kuri neļaujot latvie-

šiem nostāties uz savam kājām. „ .. .
Ka priekš ik-

katras tautas vajaga vienības, ka vienībā

ir viņas spēka un varas pamats, ka viss

tas jāpel, kas šķir vienas tautas dēlus,

kas liek tautas vienībai šķēršļus, — te,

ceru, „Latv. Avīzēm" nebūs ko šaubīties, jo

citādi viņas nebūtu „1 atviešu" avīzes..."

„...„L atviešu Avīžu" pretestība pret vis-

pārīgām skolotāju sapulcē m ceļas no bai-

lēm, ka tik skolotāji netiktu stādīti uz

savām pašu kājām. Nebrīnēsimies, ka arī vā-

cv avīzes iraid vienis pratis ar „Latv. Av." .."

Viss Varaidoša raksts nav vienīgi Rīgas sapulces aiz-

stāvēšana, bet ari visas jaunlatvietlbas domu kodols un iz-

teiksme. Varaidošu Zanders ar šo rakstu ieguva tautā ne

mazāku cieņu, kā Kronvalds ar savām runām goda mielasta

vakarā.

Skolotāji kā Vidzemē, tā arī Kurzemē tomēr gaidīja
otro vispārējo latviešu skolotāju sapulci. Kronvaldu Atis un

viņa tuvākie domu biedri rūpējās, lai otrā sapulce būtu ba-

gāta saturā. Bija atkal tikai šaubas, — vai atļaus? .. .

Nebija arī viņam noslēpums, ka garīdzniecība un līdz

ar viņu arī muižniecība klusībā strādāja pret sapul-

!) Bija ari protesti pret Saldus sapulces lēmumu, — no jelgavnie-
kiem un kādas sapulces Zemītes skolā.
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ces noturēšanu. Atļauju tomēr dabūja, pie kam lieli

nopelni bijuši Krišjānim Valdemāram, un ari pats Kronvalds

mēģināja darīt visu, lai mīkstinātu savu sadursmi ar Cimzi

un Bīlenšteinu. Tādēļ Kronvalds pat pieda-

lījās Vidzemes skolotāju sapulcē Valkā. Šai

sapulcē viņš neatteicās savu sadursmi ar

Cimzi izskaidrot un nolīdzināt 1). Visvairāk

par 2. vispārējās sapulces atļauju tad ari

priecājās, pat gavilēja Kronvalds. Viņš rak-

stīja vēstules uz visām pusēm, skubinā-

dams uz sapulci kā vidzemniekus, tā kur-

zemniekus. J. Bētiņam Kronvalds rakstīja

garu vēstuli, aprādīdams, kas darāms sa-

pulces labā. Vēstuli K. nobeidz: „L aita d

nu Dievs mums palīdz jo pilnīgi sagatavo-

ties uz otro konferenci, nekā bij iespējams
uz pirmo. Tad atkal strādāsim kopā par

labu savai kārtai, tautai un tēvzemei.

„Latv. Avīzes" gan rādījušas naidīgu prātu pret mūsu kon-

ferencēm, bet tāda rraidība mūs nebūt nevar maldināt. Ko

mēs strādājam, tas nevienam nav apslēpts. Mūsu darbs ir

gaismas darbs un ikkatram ir atļauts piedalīties pie šī

darba, ja tam uz to nesas prāts un sirds. Bet spiestin ne-

viens netiek spiests iet uz vispārējo konferenci. Tādēļ droši

ceru, ka tai ziņā Jūs jau sen būsiet apmierinājuši 13 Saldus

draudzes skolotājus, ka ir viņus nekas nespiedīs nākt uz

Rīgu, ja tie to nevar, vai negrib darīt.
. ." Ko Bētiņš at-

bildēja Kronvaldam, un vai viņš pavisam atbildēja, to ne-

zinām, bet daļa kurzemnieku tomēr gatavojās uz otro sa-

pulci, — tur nelīdzēja nekādi „brinumi" par Rīgas sapulces
nevēlamo virzienu.

Un 26. jūnijā 1874. gadā Rīgā, Latviešu Bie-

drības zālē sapulcējās tāds skaits apmeklētāju, kā to rīko-

tāji nebija pat cerējuši: 257 skolotāji, — 61 no Kurzemes,

185 no Vidzemes, 6 no Pēterpils un 5 no citām guberņām.

') Par to runāsim turpmāk.
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Bez skolotājiem bija arī 180 neskolotāju kārtas dalībnieki.

Bet.
. . mācītāja nebija neviena.

.
. Uzlūgti bijuši vairāki,

to starpā arī šulrāts Guleke. Šulrātam GulekemKronvalds

4. IV. 1874. g. rakstījis vēstuli 1):

„Baltijas Vēstnesis" sapulču gaitas aprakstu iesāk šā:

„
1874. gadā, 26., 27. v n 28. jūnijā, bez kāda trok-

šņa tapa Rīgā darbs padarīts, kas gan pa-

liks ne bez svētības priekš mūsu zemes.
.

."

26. jūnijā Kronvaldu Atis atklāja sapulci, uzaicinādams,

„sirdi un prātu uz augšu paceļot," nodziedāt pirmo pantu

no dziesmas „Dievs Kungs ir mūsu stipra pils". Pēc tam

Kronvalds izteica prieku par lielo apmeklētāju skaitu. Šis

skaits liecinot, ka vispārējās skolotāju sapulces esot vaja-

dzīgas. Tāļāk Kronvalds izteica vēlēšanos, kaut šī gada

darbiem laimētos pierādīt, ka tie pārmetumi, kas šur un tur

izcēlušies pret vispārējām skolotāju sapulcēm, ir bijuši pa-

visam tukši. Esot dzirdēti apgalvojumi, ka skolotāju sa-

pulces gribot pataisīt par „jaunäs modes" darbu. Tiekot

izteiktas domas, ka latviešu skolotāju latviskas sapulces ne-

derot. „Bet kādēļ gan latviešiem neder latviskās skolo-

tāju sapulces, kādēļ viņiem sapulces der tikai svešā va-

lodā ? No latviešu skolotājiem ļoti daudzi it vāji prot kādu

citu valodu, kā lai viņi ņem dzīvu dalību pie konferences

darbiem ? Un vai latviešu valoda ir nicināma, ka to sko-

i) Augsti zeenijams kungs!

Ta no Latweeschu wispahrigahs skolotāju konferenzes eezelta

komiteja nospreeda sawâ pirmà sehdejumâ tai 3 janwarî sch. g. usai-

zinaht diwus mahzitajus weenu no Kursemes, otru no Widsemes, lai

tee komitejā par lozekļeem eestahdamees laipnigi peepalihdsetu komitejas

darbus weizinaht. Tahdâ siņâ manim tas gods, luhs augsti zeeni-

jams kungs, luhgt, sawu padomu sinamu dariht, waj luhs to mineto

komitejas usaizinajumu peeņemat un waj Jums buhtu eespehjams,

wasarasswehtku nedeļâ us Rihgu nonahkt, kur tad konferenzes komi-

teja noturehs sawu otru sehdejumu.
Ar augstu zeenischanu sihmejahs par

Wez-Peebalgâ luhsu padewigais

tai 4°tâ aprilâ 1874. g. Kronwalda Attis,

komitejas preekschneeks



tāju sapulcēs nedrīkst runāt?
. . Beidzot, daži ir atraduši

latviešu skolotāju pirmā vispārējā sapulcē kādu garu. Nu

tas nebūtu nekāds brīnums, jo skolotāju sapulcēs vajaga

arī kādam garam būt. Bet ka šis gars nav vis nekāds ļauns

gars, to pierādīs tagadējā skolotāju sapulce."
Pēc tāda, tā sacīt, taktiska ievadījuma, Kronvalds uz-

aicināja ievēlēt sapulces prezidiju. levēlēti par priekšēdē-

tāju Kronvaldu Atis, par priekšsēdētāja biedri Baumaņu

Kārlis, bet par „rakstu vedējiem": E. Dūnsberģis, (Dundagas),
T. Gailītis, Krogzemju Mikus, Zariņu Kārlis un J. Švānberģis.

lesākās konference. Rīgas skolotājs A. Spunde ga-

rākā runā apsveica amata biedrus Rīgas skolotāju vārdā.

A. Spunde savā runā arī aizķēra vispārējo skolotāju sa-

pulču pretiniekus:
». . .

nemaz nav ko brīnīties, ka ļau-

dis, kas par daudz pie vecām ierašām pielipuši, kas ar tām

lieli uzauguši, visam, kas vēl jauns un neparasts, ar visu

spēku pretī turas. Tādēļ arī šai sapulcei naidnieku netrūkst,

kas to par spoku un ļauna atnesēju mēģinājuši izdaudzināt.

Taču lai ceram, ka šo pretinieku pulciņš, kurš vis tik liels

nebūs, ja aprēķinam tos, tik caur aplamām ziņām satraucē-

tos, ka šis pulciņš ar laiku mācīsies vispārējo skolotāju sa-

pulču īsteno gaismu pazīt un tās vairs nenicināt ..."

Kronvalds pateicās Spundēm par Rīgas skolotāju svei-

cienu un aizrādīja, ka pilsētas skolotājiem nevajaga būt

vienaldzīgiem pret lauku skolotāju interesēm.

Tāļāk tika apspriests jautājums par dziedāšanas kop-

šanu (apcerējums no Pilsātnieka). Pieņemti sekosi lēmumi:

1) Skolā jāmāca teorija un praktiska dziedāšana. 2) Grūtas

un komplicētas dziesmas nedrīkst skolā mācīt. 3) Skolā

mācāmas tautas dziesmas. 4) Skolēni tā jāizdailē, ka tie

prot cienīt dziedāšanas mākslu. 5) Draudzē jākopj jauktais

un vīr.u koris. 6) Katram dziedāšanas korim ik gadus jā-

gādā vismaz par trim jaunām dziesmām. 7) Jāgādā derīga

dziedāšanas grāmata. Kā redzam, apcerējums nezīmējās

vienīgi uz skolu, bet vispārīgi uz kora dziedāšanu.

Rucavas skolotājs Šenberģis runājis par rēķināšanas

un rakstīšanas mācību. Pēc Šenberģa referāta bijušas dzīvas
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debates, kurās piedalījies arī Tērauds. Ar to nobeigusies

pirmā darba diena. Vakarā bijuši visi kopā pie mielasta

galda. Latv. Biedrības priekšnieks, advokāts Kalniņš, ap-

sveicis skolotājus Rīgas Latviešu Biedrības vārdā. Bez tam

turētas dažas runas un
„
uzdzertas veselības". „Baltijas

Vēstnesis" pie tam piebilst, kā starp kurzemniekiem un

vidzemniekiem nebijusi manāma nekāda starpība.

Otrā dienā apspriesti šādi priekšlasījumi: 1) „Kā sko-

lēni audzināmi krietnā garā" no M. Krogzemja. Priekšla-

sījums ar zinātnisku saturu. 2) „Kā mūsu skolās mācāma

krievu valoda" no A. Stērstes. Aplūkoti dažādi metodiski

jautājumi. 3) „Par pedagoģiskiem laikrakstiem" no Kau-

dzītes Matīsa. Savā priekšlasījumā Kaudzīte vispirms dod

īsu vēsturisku pārskatu par Baltijas laikrakstiem, kuri lielākā

vai mazākā mērā uzlūkojami kā pedagoģiski un tad ap-

spriež jautājumu par „latviskäs skolu avīzes „izgādāšanu".

Kaudzīte domā, ka skolu avīzi vajagot „izgādāt" vispārējai

skolotāju konferencei. Beidzot uzstāda sekošas tēzes:

1) Latviešu skolu avīze vajadzīga kā sekmēšanas līdzēklis

latviešu skolām. 2) Latviskai skolu avīzei vajaga būt prak-

tiskai un teorētiskai. 3) Vispārīgai latviešu skolotāju kon-

ferencei pienākas latvisku skolas avīzi izgādāt. Visas trīs

tēzes no sapulces pieņemtas un uzdotas sapulces komitejai

lietu virzīt tāļāk. Ar to nobeigta otrā sapulces diena. Trešā

dienā nolasīti referāti: 1) „Par kopēdināšanu laukskolās" no

Th. Gailīša. 2) „Par latviešu ortogrāfiju" no E. Dūnsberģa.

3) „Par disciplīnu skolās" no Kronvaldu Ata. Bijušas vēl

dažas „runas" pieteiktas, bet laika trūkuma dēļ „nevarējuši

vairs turēt." Atzīmējams vēl tas, ka pa konferences laiku

sarīkota ari ..skolas lietu izstāde," kuru organizējis Laubes

Indriķis. Izstāde gan nav izdevusies visai kupla, bet tomēr

sava vērtība tai bijusi. Beigās konference vienbalsīgi iz-

teikusi vēlēšanos, lai vispārējās skolotāju sapulces ari turpmāk

tiktu sasauktas. Slēdza konferenci ar dziesmu „Lai Dievu

visi līdz" un himnu „Dievs, sargi ķeizaru."

Vakarā sarīkots atvadīšanās mielasts un tad šķīrušies

ar „uz redzēšanos nākošā vasarā atkal Rīgā." Vēlēšanās
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tomēr nepiepildījās, — vispārējās latviešu skolotāju konfe-

rences turpmāk netika atļautas. Ka tas tā būs, to, pat ne-

zinot muižniecības oficiālo rīcību, varēja noprast no vācu

laikrakstu ziņojumiem par otro vispārējo sapulci un dažām

„Latviesu Avīžu" piezīmēm. Kronvalds un viņa draugi labi

saprata, ka viņu lolojumu apdraud pašu mājas skolu kungi
un, rādās, tāpēc meklēja aizstāvniecību krievu presē. Kron-

valda draugiem izdevās avīzē „Birževija Vedomosti" ievietot

Rīgas vispārējās skolotāju sapulces aprakstu, pie kam šī

sapulce tēlota kā priekšzīmīga visā Krievijā." Skolotāji neno-

darbojušies ar politiku, bet ar skolu lietām. Arī citās krievu

avīzēs mēģināts aizstāvēt sapulces, bet, kā zinām, panākumu
nebija, jo Baltijas skolas taču pēc likuma atradās šejienas
muižniecības un garīdzniecības uzraudzībā, un krievu ierēdņi,

ja viņi arī to gribēja, nevarēja atļaut latviešu skolotāju
periodiskas sapulces bez vietējo likumīgo iestāžu ziņas un

piekrišanas. Bet tas jau vien, ka otrā vispārējā latviešu

skolotāju sapulcē nepiedalījās neviens mācītājs, rāda, ka

sapulces nebija garīdzniecībai patīkamas, un ka viņa turpmāk

pretosies sapulču sasaukšanai.

Tik īss mūžs bija latviešu skolotāju vispārējām sapulcēm.
Mēs viņas aplūkojām kopā ar vispārējām tautiskās kustības

parādībām. Par citām šī laikmeta konferencēm runāsim

turpmāk atsevišķi.

Beidzot mums jākonstatē, ka Kronvalds vienmēr prata

cienīt vācu vīrus, kas darbojušies latviešu labā. Tā par bīs-

kapu Ulmani viņš saka:
„
Priekš mums latviešiem ir caur

bīskapa Ulmaņa šķiršanos no šās pasaules viena uzticīga

tēva roka beigusi rūpēties" („Balt. Vēst." 1871. g. 45. num.).

Nepareizi bijuši arī mācītāju apgalvojumi, ka Kronvalds

„neturot ticību". Kad Kronvaldu 17. februārī 1875. g.
1)

guldīja Vec-Piebalgas kapu kalnā, mācītājs Guleke (ne šul-

rāts Guleke) pieminēja, — viņš gribot aizstāvēt aizgājēju pret

valodām, it kā tas būtu gribējis tautu novērst no Dieva.

Viņš pats (Guleke) dzirdējis, ka Kronvalds sacījis — Dieva

') Kronvalds mira 5. februārī.



541

bijība esos pamats visam viņa darbam. Un tas ari bijis
skaidri redzams viņa mūžā.

Kronvalda nāvi tomēr daudzajie viņa pretinieki sajuta
kā patīkamu atvieglinājumu cīņā pret jaunlatviešiem. Ari

vācu oficiālās iestādes varēja priecāties. Kā visai zīmīgu

parādību šinī lietā varam uzrādīt J. Cimzes vēstuli Cesvai-

nes mācītājam Robertam Auningam, kurā starp citu

J. Cimze, neminot gan Kronvalda vārdu, saka: „Es ticu, ka

žēlīgais Dievs caur ķēniņa nāvi mums daudz krustu un

nelaimes būs atņēmis" 1

). (Ich glaube, dass der gnädige Gott

durch den Tod des Königs uns viel Kreuz und Leid hat

ersparen wollen.)

Lūk šādā nacionāli-kultūrālu cīņu laikmetā skolu

virsvaldei un muižniecībai ievērojamas bažas arī radīja jau

agrāk pieminētā skolu reglementa izdošana. Šinī jautājumā
bija jābaidās no abiem šulrāta Gulekes tēlotiem pretiniekiem
— jaunlatviešiem un krievu valdības.

Reglementa izstrādāja jau 1870.—1871. g. Muižnieku

konvents to pieņēma 1871. g. 2. novembra sēdē2) un nolēma

lūgt ģen.-gubernātoru publicēt jauno skolu reglementu kā

valdības patenti. Hen. -gubernators firsts Bagrations tomēr

vilcinājās ar reglementa apstiprināšanu. Tad, uz skolu

virsvaldes ierosinājumu, muižnieku konvents 8. maijā

') Vēstule glabājas Cesvaines mācītāja archivā. Šai pašā vēstulē

J. Cimze par jaunlatviešiem saka šā: „Denn das Junglettenthum hat das

Stadium erreicht, dass es nicht nur ansteckend, sondern auch moralisch

vergiftend wirkt; d. h. alle sittlichen Begriffe corumpirt" (sabojā А. V.).

Tā tad Cimze par jaunlatviešiem spriež gluži tāpat, kā vāciešu publicisti.

Tas pats sakāms par vācināšanu — arī šinī ziņā Cimze stāvējis par vācu iz-

glītību. Viņš raksta:" Dagegen schon die deutsche Bildung im Seminar

VOr 30. J. einem Nolken u. A. gegenüber factisch consequent vertreten

hat."

Barons Nolkens, kā to jau agrāk aprādījām, landtāgā uzstājās pret

latviešu vācināšanu. Cimzes 1875. g. vēstule rāda, kā uz šo jautājumu

skatījies latvietis J. Cimze.

2) .Bauerschulsachen' V. VII. № 13 p. 10.



542

1873. g.1) nolemj vēl reiz griezties pie firsta Bagrationa ar

lūgumu reglementu apstiprināt un publicēt. 2) Firsts Bagrations

atbild 9. jūnijā ar rakstu № 476, ka reglements esot

jāpārveido un jāsaskaņo ar pastāvošiem likumiem, un vispāri

jautājums esot tik svarīgs, ka viņš nevarot piekrist regle-
menta publicēšanai

3
). Tanī pašā gada rudenī skolu virs-

valde no jauna nolemj 4) griezties pie muižnieku konventa

ar lūgumu rūpēties par skolu reglementa apstiprināšanu.
Laika apstākļi to visnoteiktāk! prasot. Reglements esot

katrā ziņā jāizdod. Varbūt, ka šinī ziņā varot ko līdzēt

landmaršala mutiski priekšlikumi firstam Bagrationam.
Muižnieku konvents tad arī nolemj 5

) lūgt landmaršalu runāt

par šo lietu ar firstu Bagrationu. Saruna notikusi Pēterpilī
tikai 26. aprīlī 1874. g. Firsts Bagrations tomēr arī šoreiz

atteicies publicēt skolu reglementu 6), jo tā esot pārāk

svarīga lieta. Tanī pašā sarunā Bagrations tomēr licis

manīt, ka Vidzemes muižniecībai taču ar likumu dota

pilnīga autonomija skolu lietās, un šo autonomiju neviens

nedomājot atņemt, tāpēc viņa varot rīkoties patstāvīgi.

Tas, redzams, bija mājiens, lai muižniecība pati publicē

reglementu. Šādā virzienā tagad ari sāk strādāt. Uz skolu

virsvaldes priekšlikumu, reglementu vēlreiz apspriež muižnieku

konvents7
), pārgroza dažus pantus un tad nodod skolu

virsvaldei publicēšanai.

i) Convents- Rezess 8. V. 1873. Delib. 30

2) Konventa raksts 22. V. 1973. № 1606 Bauerschulsachen V. Vil.

№ 13. p. 18.

3) „Bauerschulsachen" V. VII. N 13 p. 22.

4) OLB. protokols B—l6 dcc. 1873. g. p. 45.

5) Convents-Rezess 19. XII. 1873. Delib. 57.

6) Šulrāts Guleke savā skolu vēsturē pastāsta, ka firsts Bagrations

Livadijā dabūjis ķeizara piekrišanu Vidzemes skolu nodošanai valdības

pārzināšanā. Bet Bagrations šinī pat laikā 1876. g. 29. janvārī mira

Pēterpilī ar trieku un pēc viņa vairs ģenerālgubernatorus Baltijā neiecēla.

Guleke saka, ka ari gubernātors barons Uexküls uzmācies Vidzemes

skolu provinciālām īpatnībām. Te, domājams, Guleke jau pārāk prasījis

no ierēdņa, — Uexküls visumā taču bija muižniecībai ļoti labvēlīgs.
7 ) Convents-Rezess 15. V. 1874. Delib. 65.
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Skolu virsvalde, vai kā mācītājs Flrhufs (Vierhuff), kas

reglementu resp, instrukciju tulkoja latviešu valodā, saka

„virstiesa" tad ari ar savu parakstu 1874. gada jūlijā pub-

licēja : „Instruction tur die Livländischen Landschulen evan-

gelisch-lutherischen Confession". Flrhufs to latviešu valodā

tulko tā : „Prieksraksti priekš Vidzemes lauku skolām no

Evanģēliskas-Luteriskās ticības". Flrhufa tulkojumā jau jan-
vārī 1874. g. virsvalde izlaida arī „Lehrplan". — Mācīšanas

rādītāju lauku skolām. Nodrukājam še kā instrukciju, tā

mācību rādītāju pilnīgi, jo abiem rīkojumiem skolu lietās

ievērojama vēsturiska nozīme.

Preekşchraksti.

Preeksch Widsemmes lauku skohlahm no Ewangelişkas-Lutherişkas
tizzibas.

I. Şkohlasbuhşchanas eerikte.

§ 1. Widsemmes Ewanģelişku-Lutherişku laukujebsemneeku
skohlu mehrķis irr: tohs behrnus şataişiht us èeşwehtişchanas
mahzibu un us eestahschanohs eeksch draudses dsihwi.
(Semn. likk. no 1819 § 516 pft. lun Semn. lisf. no 1860 §590).

§ 2. Şcho mehrķi buhs panahkt:
1) zaur mahjskohlahm jeb mahjas-mahzibu,
2) zaur pagasta- jeb zeema-skohlahm,
3) zaur draudses- jeb kirspehles-skolahm.

(Semn. likk. no 1860 § 590, 591 un 597 un Semn. likk. no

1819 § 516 un 517).

A. Par mah ja s-m ahzi b v.

§ 3. Katram behrnam no şaweem wezzakeem, kohpejeem waj
şaimneekeem jadabu mahjas-mahziba ; prohti : lassischana, kat-

kismus (5 galwas gabbalu skaitischana) un 1 reis 1.

(Semn. likk. No 1819 § 516 Pkt. 3.)
§ 4. Mahjas-mahzibas pahrluhkoschana un waddischana

wispirmahk peekrihtskohlas-basnizvorsteheram un draudses mahzi-
tajam, schee pee tam ņemm palihgâ pagasta- jeb zeema skohl-

meisterus waj arri basnizpehrminderus, jeb şkohlas-wezzakus.
(Semn. likk. no 1760 § 597).

§ 5. Katrs behrns no Ewanģelişkas-Lutherişkas tizzibas,
pehz pabeigta astotā dsihwibas-gadda, teek nolikts appaksch skohl-
Waldibas pahrluhkoschanas un stahw appaksch kahrtigahm pahr-

klausischanahm; draudses mahzitajs noşpreesch, kà un kahdâ
wihsê şchahdas pahrklauşişchanas laj noteek.

Semn. likk. no 1819 § 516 pkt. 7.)

§ 6. Preeksch mahjas-mahzibas weeglakas pahrluhkoschanas
draudses mahzitajam. jeb wiņņapalihgam pee pahrluhkoschanas,
jawedd behrnu-rulļi, kur tee behrni, kas dabu mahjas-mahzibu,
it wişşi riktigi ja°eeraksta, un kur arri japeesihme, ko un zik katrs

ptoī)t (Semn. likk. no 1860 § 594 un 597.)

§ 7. Kad ta mahjas mahziba kahdâ pagastā pawişşam stahw
nekohpta, un kad behrni tur nav eemahzijuşchees nei lassischanu
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nei katķismu, tad şkohlwaldiba laj dsenn, ka tee behrni tohp
nodoti pagasta-şkohlâ us to wezzaku un saimneeku rehķinumu,
kas tohs şawus peederrigohs pareisi nemahza.

Kad tahdâ wihsê wairahk behrni, nelahdsigas mahjas-
mahzibas dehļ, irr eelikti weenâ pagast-şkohlâ, tad schee, ja wai-

jaga, teek salikti weenâ sewişchķigâ şchkirrâ, kas tohp atşchķirta
no teem zitteem pagasta-skohlas behrneem, un ko pats skohl-

meistens, jeb kahds preeksch tam ismeklehts wezzaks pagasta-
skohlasbehrns mahzihs.
(Semn. likk. no 1860 § 594 un Semn. likk. no 1819 § 516pkt. 7.)

§ 8. Preeksch mahjas-mahzibas uskohpschanas un atdsih-
winaşchanas derrigâs weetâs warr eetaişiht şwehtdeenas-şkohlas,
jeb us kahdu laiku warr eezelt apkahrstaigadamus skohlmeisterus.

B. Par şkolahm.
§ 9. Katrā semneeku pagastā wismasakajs weenai pagast-

skohlai waijaga buht eetaisitai us ik 500 Ewanģelişkahm Luthe-
rişkahm rewisijas wihreeşchu dwehşelehm. Ja to Ewanģelişku
Ļntherişku dwehşeļu skaitlis kahdâ pagastā gan leelahks par 500,
bet tuwu nepeeşneeds pee ta skaitļa 1000, jeb arri pee 1500,2000

v t. j. pr., tad ta apriņķa laukuskohlu teesa par to nospreedihs,
zik skohlu ja°eetaisa tannî peederrigâ pagastā. Masakeem pa-

gasteem, kas nesasneeds 500 wihreeşchu rewisijas-dwehşeļu skaitli,

pascheem teek atļauts, waj nu eetaisiht katrs sawu Pascha Pagast-
skohlu, waj nu saweenotees ar kahdu kaimiņu-pagastu pee weenas,

kohpâ eetaisamas skohlas.
(Semn likk. no 1819 8 516 pkt. 1; Semn. likk. no 1860 § 594

un wişsaugstahk apstipr. Baltisku guberniju komitejas-nospreedums
no 4. Juni 1865.)

§ 10. Katrai draudsei, jeb palihga-basnizas draudsei, kam

irr 2000 wihreeşchu dwehseles,waijaga buht sawa draudses-skohla;
tahm draudsehm, kam appaksch 1000 wihreeschu dwehseles. jasa-
beedrojahs pee weenas, ja Paschas negribb turreht katra sawu

Paschas draudses-skohlu.
Semn. likk. No 1819 § 518 Pkt. 1.

§ 11. Kad kahdâ apriņķī wairahk rohnahs to pagast-
skohlu, neka pehz likkumeem wismasahk waijaga buht, tad tahs
nedrihkst atzelt, bes nepeezeeschamas waijadsibas, par ko ta lauku-

skohlu apriņķateesa spreedihs.
(Semn. likk. 1860 § 593 un 594 )

§ 12. Pee pagast-skohlu buhweschanas par to jagahda, ka

skohlasistabas un guļļami kambari irr augsti, ruhmigi un gaischi.
(Semn. likk. No 1819 § 516 Pkt. 14.)

§ 13. Şkohlas-nammôs waijaga buht şchķirteem guļļameem
kambareem preeksch puiseneem un meitenehm.

(Semn. likk. No 1860 § 594.)

§ 14. Kad kahdam pagastam nau eespehschanas usbuhweht

şewişchķigu skohlas-nammu, un kad wiņņam sawa şkohla tamdehļ

ja-eetaişa pagasta-nammâ, tad preeksch skohlas ihpaschi jagahda
ee-eeschana no ahrpusses.

(Semn. likk. No 1860 § 594.)
§ 15. Pagastskohlâs behrneem peespeeschams skohlas-laiks

ikgaddus pastahw masakajs 6 mehneschus, kasteck skaititi no

Oktobers lihds Aprilim.
(Semn. likk. No 1869 § 594.)

§ 16. Teem wezzakeem, kas pee lauku pagasteem peerakstiti,
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wişşi şawi behrni, kas mahjo weenas pagastşkohlas apriņķî, ja-
wadda tannî şkohlâ ar 10°o dsihwibas gaddu sahkot, ja wiņņi

nepeerahda, ka tee behrni eet zittâ kahdâ şkohlâ, kas waj no lik»

kumeem, waj no tahs draudses şkohlwaldibas irr apleezinata

par derrigu ; behrneem tik ilgi ja°eet pagast-şkohlâ, lihds kamehr
draudses skohlwaldiba apleezina. ka wiņņi tà ismahziti, ka peeteek.

Peelikkums: Ewangeliskas Lutheriskas tizzibas behrni,
kas eet kahdâ Greeku-kreewu tizzibas lauku-şkohlâ, nau atlai-

schami neds no katķismus eemahzischanas ahrpus skohlas, neds
arri no tahs tizzibas-mahzibu pahrbaudischanas. appaksch ka

wissi Ewangeliskas Lutheriskas tizzibas behrni stahw preeksch

eeswehtischanas, — pehz Wids. semn. likk. No 26. Merza 1819 §
516 Pkt. 5 un 10, neds arri beidsoht no tahs pahrbaudischanas
eeksch tizzibas mahzibahm, kas pehz ta Pascha § Pkt. 18 noteck

diwreis par gaddu ; schihs beidsoht peeminnetaspahrbaudischanas
irr isdarramas pehz mahzitaju nolikschanas., bet ne tannî laikā,
kas nolikts skohlas mahzibai.
(Semn. likk. no 1819 § 516 pkt. 3. Wişsaugstaka pawehle no 31.

Juli 1872 un wissaugstaka pawehle no 18. Mai 1873.)

§ 17. Draudses skohlwaldiba nospreesch skohlas kahrtibu;

şkohlmeisterim deenu-grahmata jawedd, kur mahzekļu wahrdeem,
sekmehm un aiskaweşchanahm ja°atrodahs eerakstiteem.

(Semn. likk no 1860 § 596.)

Kad kahds şkohlas-behrns bes peeklahjigas waijadsibas
şkohlu aiskawe, tad teem wainigeem behrna wezzakeem waj koh-
pejeem jāmaksā ta, no lauku-şkohlu apriņķa-teeşas nolikta strah»
pes-nauda, bet behrneem Wehl pehzahk japanahk tas aiskawehts

mahzibas-laiks; kas aiskawehjis puşşi no gadskahrtiga skohlas
laika, tas par to Wehl weenu gaddu ees şkohlâ.
(Semn likk. no 1819 §516 pkt. 3 un Semn. likk. no 1860 § 504.)

§ 19. Kad pee behrnu pahrgalwibas un nepaklauşibas ar

şkohlmeistera waldişchanas-şpehku nepeeteek, tad behrnu wezzaku
şpehks jaņemm palihgâ.

(Semn. likk. no 1810 tz 516 pkt. 9.)

§ 20. Pagast-şkohlâ wismasakajs schihs leetas jamahza:
a. lassiht ar sapraschanu;
b. kalligrafiski un orthografiski rakstiht;

c. galwâ un us tāfeles rehķinaht tannîs 4°âs rehķinu
wihsês ar nosaukteem un nenosaukteem skaitļeem;

d. katķismus 5 galwas-gabbalu wahtdu-prattinaşchana;

c. wezzas un jaunas Testamentes Bihbelstahsti;
f. ģeogrāfijas eesahkumi;
g. basnizmeldijas un zittas meldijas dseedaht pehz

nohtehm.
Peelikkums: Pehz şkohlmeisteŗa eespehschanas ir Kree-

wu un Wahzu walloda tohp mahzita, ja pagasts to wehletohs ;

Wehl zitas mahzamas leetas tik ar tahs draudses skohlwaldibas
atļauşchanu şkohlâ irr eeweddamas.

(Semn. likk. No 1819 * 516 pkt. 2 un Semn. likk. No 1860 § 594.)

§ 21. Wisseem behrneem. kas zaur pagast-skohlahm zaur-

gahjuschi, lihds eeswehtischanai Wehl janahk atşkohlâ, kahdâs no

skohlwaldibas noleekamâs deenâs waj nedēļās, ka laj atjauno

to, ko eemahzijuschees.
(Semn. likk. no 1819 § 516 pkt. 10.)

§ 22. Draudses skohlai irr tas mehrķis, ka tee behrni.
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kas dsennahs pehz augstākas mahzibas, nekà pagastşkohlâs wiş-
seem irr panahkams, tur teek pahrwadditi augstākas şkohlâs,
jeb ja us tahm negribb eet, turpat teek ismahziti tahļahk. Drau-

dsesşkohlâ tik tee irr usņemmami, kas zaur pagastskohlu isgah-
juschi zaur, jeb kas to jau mahk, ko pagastşkohlâ mahza.

(Semn. likk. no 1860 § 594.)
§ 23. Kad draudses şkohlâ wismasakajs 12 behrni nav

peemeldejuschees paschi bes peespeeschanas, tad skohlwaldiba is

draudses pagastskohlahm ismeklehs lihds 12 spehzigakus puisēnus,
ko draudses-şkohlâ eeliks us tahs draudses pagastu maksu.

(Semn. likk. no 1819 § 517 pkt. 2.)

§ 24. Draudses-şkohlâ ta gadskahrtiga mahzischana pa-

stahw wismasakajs 7 mehneschus, prohti no Oktobers lihds Mai:
tas mahzamas leetas pawissam irr isdallamas us wismasahk 3

gaddeem.
§ 25. Draudses-skohlai sawa mahzischana tur ja-ussahk, kur

pagastskohla sawu mahzischanu pabeiguse. Tahs draudsesskolai
peederrigas, mahzamas leetas irr :

a. laşsişchana;
b. mahtes wallodas mahziba ;

c. kalligrasiska un orthogranska rakstischana;
a. rehķinaschana, treiju skaitļu rehkini sche peederr klaht;
c. katkismus, galwas-gabbalu mahzibu prattinaschana;
ļ. wezzas un jaunas Testamentes Bihbelstahsti ;

x. ihss pahrskats par pasaules historiju un par refor-
mazijas jeb tizzibas isskaidroschanas gahjumu;

b. to peezu pasaules-daļļu ģeogrāfija;
i. dabbas-siņņu eeşahkumi;

к. zeiķinaşchana;
1 galwas raksti;

tn. dseedaşchana;
n. Wahzu un Kreewu walloda.

<Semn. likk. No 1819§517 pkt. 5 un Semn. likk.no 1860 § 594.)

§ 26. Par skohlas kahrtibu, behrnu waldischanu un mah-
zişchanas lihdsekļeem draudses-skohlâ tee paschi nolikkumi stahw
şpehkâ, kas irr par pagast-skohlahm. Kad mahzekļi daschkahrt
skohlu aiskawe bes waijadsibas, tad tee papreeksch strahpejami ar

pamahzischanu un, ja tas nepalihdsetu, ar isslehgschanu no

skohlas.
(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 27. Kad kahdâ draudsê priwatşkohlas teek eezeltas, kur

semneekeem elementar-mahzibu gribb doht, tad papreeksch schahdu
skohlu mahzibu-pahrskats jeb programma jazeļļ preekşchâ lauku

skohlu wirşteeşai preeksch apstiprinaschanas. Tahdas priwat-
skohlas arri stahw appaksch tahs draudses skohlwaldibas pahr-
luhkoschanas.

Peelikkums. Priwatşkohlu zehleji tahs atkal warr

nozelt, ja papreeksch lauku skohlu apriņķateesai siņņu par to

laiduschi.
C. Par şkohlmeisteŗeem.

§ 28. Kas kahdâ lauku şkohlâ gribb usņemt skohlmeistera
ammatu, tam japeeness:

1) leeziba no tahs peederrigas lauku skohlu teesas par
to, ka wiņņu drihkst zelt par sfohlmeisteri — un
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2) leeziba par to, ka wiņşch şawâ dsihwoşchanâ irr ne-

apwainohts.
(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 29. Kad kahds skohlotajs, kas eksāmenu iszeetis, 3

gaddus no weeras nav strahdajis şkohlmeisteŗa ammatâ, tad
wiņņa leezibas-rakstam spehks suhd, ja wiņşch ne-iszeesch kollok-

wiju (pahrklauşişchanas sarunnu) pee tahs waldibas, kas irr

eezelta preeksch lauku-skohlotaju pahrklausischanas un ja wiņşch
no schihs waldibas nav dabūjis jaunu leezibu, ka wiņņu drihkst
zelt par skohlmeisteri.

(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 30. Kad pagastşkohlmeisteris, jeb wiņņa palihgs irr ja-
iswehle, tad pee tam ja-eewehro, kas to şkohlu ir zehlis un kas

to usturr.
a. kur muischas dsimtskungs jeb zits priwatzilweks

kahdu skohlu eezeļļ un usturr, tur teem skohlas

zehlejeem ween weenigeem peekriht ta iswehleşchana;
d. kad pagasts weens pats to skohlu eezeļļ un usturr,

tad ir wiņņam ween weenigam peekriht ta isweh-
leschana; Patte ta şkohlmeisteŗa iswehleschana tad

appaksch skohlasbasniz-vorstehera waddischanas teek

isdarrita no teem pagasta-weetneeku pulka lohzekļeem,
kas no Ewanģelişkas-lutherişkas tizzibas;

c. kad skohla no muischas dsimtskunga un pagasta

kohpâ tohp zelta un usturreta, tad papreeksch ja-
meklē panahkt, ka muischas dsimtskungs un pagasts

weenprahtigi par to şaweenojahs, kuŗşch kandivats

ja-iswehle par skohlmeisteri; bet ja par to newarr

şaweenotees, tad kà muischas dsimtskungs, tà pagasts,
katrs no şawas puşşes sawu kandidātu zeļļ preekşchâ
ķirşpehles şkohlwaldibai, laj şchi apstiprina waj

weenu waj otru no abbeern.

(Semn. likk. no 1860 tz 594.

§ 31. Pehz ķirşpehles şkohlwaldibas noşpreeschanas un

weena şkohlwaldibas lohzekļa klahtbuhşchanâ tam

kandidātam atwehrâ prohwes mahziba jaturr tannî şkohla.
(Semn. l>kk. no 1860 § 594)

§ 32. Ķirşpehles şkohlwaldibai peekriht apstiprinaht to

kandidātu, ko iswehletaji wiņņai preekşchâ zehluşchi ta şkohlmei-

staŗa-ammatâ; şuhdsibas par apstiprinaşchanu waj ne-apstipri-
naşchanu ir usşuhdsams pee laukuşkohlu apriņķa-teeşas.

(Semn. likk. no 1860 § 594)

§ 33. Weens şkohwaldibas lohzeklis to apstiprinātu şkoh-

las-ammata kandidātu eewedd tannî ammatâ.

(Semn likk. no 1860 594.)

§ 34. Ķirşpehles şkohlwaldibai irr ta rekte, pagasta şkohl-
meisterus apstrahpeht ar norahschanu, jeb arri tohs nozelt no

ammata, ja tee irr nederrigi, waj sawu ammatu nenokohpj, waj

peedausigi dsihwo ; bet par to drihkst schehlotees pee laukuskohlu
apriņķa-teeşas.

likk. no 1860 § 594.)

§ 35. To draudses-skohmeisteri skohlas konwents iswehle

is teem skohlotajeem, kam irr schi ammata leeziba (§ 28), bet ja
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skohlwaldiba tai iswehleşchanai nepeekriht, tad wiņņai irr brihw
usaizinaht laukuskohlu apriņķateeşu, lai schi şpreesch.

(Semn. likk. no 1860 § 594.)
§ 36. Ahrigâs şkohlas waijadsibâs un leetâs draudsesşkohl»

meisteris stahw appakşch skohlas-basniz-vorstehera usraudsişchanas,
paşchâ şkohlas darbāappaksch tahs draudses mahzitaja usraudst-
şchanas; skohlwaldiba draudsesşkoylmeisteri tik drihkst pamahziht
un noraht, waj, — ja pawişşam zittadi ne-eet, — wiņņu drihkst
nolikt no ammata us to laiku, kamehr augstākas teesas laj spreesch;
bet tik ween laukuskohlu apriņķa-teeşa wiņņam war uslikt nau-

das-strahpi un wiņu pawişşam warr nozelt no ammata; par to

atkal drihkst eet schehlotees pee laukuskohlu wirsteeşas.

(Semn. likk. no 1869 § 594 un 595.)
§ 37. Ar skohlwaldibas waj ar şkohlaskonwenta atļau-

schanu waj us wiņņu noşpreeşchanu şkohlmeisteŗa-palihgus warr

eezelt tà pagasta-, kà draudses-şkohlâs; kad ta bajnizas-draudse
arri palihds lohneht to draudses şkohlmeistera palihgu, tad şchis
teek eezelts us to paşchu wihsi, kà draudsesşkohlmeisteŗi teek zelti
(§ 35), bet ja draudses skohlmeisteris to palihgu nolohne pats
no şewis, tad wiņņam arri ta rekte, ka pats sawu palihgu is-
wehle, appaksch skohlwaldibas apstiprinaschanas.

(Semn. llkk. no 1860 § 594)

D. Par skohlu, skohlmeisteru un skohlas behrnu
v st v r re ş ch a nu.

§ 38. Pagastskohlu nammus un tahs pee tahm waijadsigas
wirtşchaftes-ehkas usbuhweht un peeklahjigi usturreht, peekriht
tam peederrigam pagastam, ja preeksch tam nerohnahs şewi-

şchķigas dahwinaşchanas, no priwatļaudihm dohtas; tāpat pa-
gastam peekriht gahdaht par skohlas kurrinaschanu un apgaismo-

schanu.
(Semn. likk. no 1860 § 579 un Semn. likk. no 1819 § 516 pkt.

11 un 13)

§ 39. Kad muischas dsimtskungs semmi nedohd preeksch
şkohlas-eetaişişchanas, tad pagastam irr brihw nopirkt klauşibas-
semmes daiļas preeksch zeļļamahm pagastşkohlam wisleelakajs
3 puhra weetas preeksch katras skohlas, bet ar to nolikkumu, ka

schi peeşpeeschama pahrdoşchana nekahdâ wihsê ne°aisteek tahs

peederrigas semneeka mahjas nepeezeeschamas un wiswaijadsi-
gakas daļļas. Ja tahs pahrdohdamas semmes ihpaschneeks un

tas pagasts şawâ starpā ar labbu nespehj salihkt par to atlihdsi-
naschanas maksas summu, tad ta peederriga teesa par to spree-

dihs, dibbinadamees us semneeku likkumu no 1860 § 44.

(Wişsaugstaki apstiprinahts Baltisku guberniju komitejas nospree-
dums no 4. Juni 1865).

§ 40. Draudses-skohlas nammus ar wajadsigahm Wirtschaf-
tes-ehkahm usbuhweht un peeklahjigi usturreht, peekriht tai

Ewanģelişkai Lutherişkai basnizas-draudsei; schai irr jagahda par

kurrinaschanu un apgaismoschanu, ja preeksch tam warrbuht ne-

rohnahs sewischkigas, labprahtigas dohschanas.
(Semn. likk. no 1860 § 588 un Semn. likk. No 1849 § 644)

§ 41. Ja pagastskohlmeisterim no labba prahta nau no-

wehleta augstāka löhne, tad wiņņam par sawu darbu, — bes

ta wiņņam peenahkama brihwkohrteļa un kurrinajamas malkas,
— Wehl jadabu :

г. wislabbak un ja eespehjams, weens semmes gabbals
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No wismasahk 7 dahldereem, ko wiņşch laj bruhķe,
neko ne-atmakşadams, — jeb tahs semmes weetâ

wismasakajs 100 rubļ. lohnes, — ja pee şchihs
şkohlas-apriņķa wairahk nepeederr ka 200 Ewan-
ģelişkas Lutheriskas wihreeşchu rewisijas--dwehşeles;

b. wislabbahk un ja eeşpehjams, weens semmes gab-
bals no wismasahk 10 dahldereem, ko wiņşch laj
bruhķe, neko ne-atmaksadams, jeb tahs semmes
weetâ wismasakajs 150 rubļ. lohnes, — ja pee schihs
skohlas apriņķa wairahk peederr ka 200 Ewanģe-
liskas Lutheriskas wihreeşchu rewisijas-dwehşeles

Tannî lohne, kas pagastskohlmeisterim wismasahk jadabu,
arri ja°eeşkaita ta dahwinahta semme, kas pagastşkohlai nav

dohta no paşcha pagasta, bet arri no zittas pusses, kà ihpaschi
no muischas dsimtskunga. Bet ja skohlmeisterim pee lohnes
klaht Wehl naudas palihdsiba nahk no zittas pusses, jeb ja wiņşch
arri lohni dabu par zittu kahdu ammatu, tad schahdi eenahkumi
nav ja°eeşkaita tannî lohne, kas wiņņam wismasahk jadabu.
(Semn. likk. no 1860 § 594 un gubernijas waldibas patente no

31. Mai 1881 № 52.)
§ 42. Tas pagasts, kur pagastşkohlmeisteris stahw ammatâ,

maksa wiņņa galwas naudu.

(Senāta ukase no 5. August 1826.)
§ 43. Skohlmeisteri ar skohlwaldibas atwehleşchanu, drihkst

usņemt tik tahdus leekus ammatus, kas wiņņus ne°aiskawe.
(Semn. likk. no 1860 § 594)

§ 44. Draudsesskohlmeisterus lohneht, peekriht Ewanģe-
liskai Lutheriskai basnizas draudsei, ja ta lohne nav apgalwota
zaur zitteem nolikknmeem, kà par prohwi zaur to nolikkumu par

basnizas sullaiņu-eenahkumeem. Basnizas draudse arri lihdsina

draudsesskohlmeistera galwas uaudu.

(Semn. likk. no 1819 § 617 pkt. 13.)

§ 45. Skohlas-behrni par skohlas-laiku ar waijadsigo
usturru ir ja°apgahda no şaweem peederrigeem, jeb no teem,

pee kam wiņņi stahw deenestâ; behrni, kam wissas zittas ap-

kohpschanas truhkst, pagastşkohlâs irr usturrami no saweem pee-
derrigeem pagasteem.

(Semn. likk. No 1819 tz 516 pkt. 4.)

E. Par şko h l a s°k aşşe h m.

§ 45. Skohlahm par labbu un ihpaschi preeksch mah-

zischanas- un rakstişchanas-lihdsekļu eegahdaschanas katrā pagastā
warr eetaişiht şkohlas-kaşşes, kam tee eenahkumi pastahw is lab-

prahtigahm naudas-dahwanahm.
(Semn. likk. No 1860 § 594.)

§ 47. Tahs summas, kas eenahk şkohlaskaşşê, teek eemak-

šahtas pee ķirspehles skohlwaldibas, kas to naudu waldasewisch-
ftat preeksch katra pagasta şchķirtôs rehķinumôs. Par pagast-

skohlu kaşşchm ķirspehles skohlwaldiba rehķinumu zeļļ preekşchâ

konwentam.
(Semn. likk. no 1860 § 594)

11. Par skohlu waldişchanu.

A. Par ķirspehles şkohlwaldibu.

§ 48. Katrā ķirşpehlê skohlas it ihpaschi teek usraudsitas

un uskohptas no Paschas skohlwaldibas.
(Semn. likk. no 1860 § 596.)



§ 49. Ta skohlwaldiba pastahw appaksch skohlas-basniz-
Vorsteher« preekschsehdeschanas is tahs ķirspehles mahzitaja, —

draudses-skohlmeistera un ķirşpehles-şkohlaswezzaka. Skohlas-
konwents to skohlas-basnivorsteheru iswehle pehz teem nolikku»

meem, kaspar to stahw şpehkâ.
Kad kahdâ ķirşpehlê rohnahs wairahk draudses-şkohlmei-

steru, tad katrs no wiņeemşkohwaldibâ tik eet preeksch sawa ap-
wida leetahm.

(Semn. likk. no 1860 § 594 un 596.)

§ 50. Wişşi ķirspehles banizpehrmindeŗi un skohlas-wez-
zaķi Paşchi şawâ starpā weenu iswehle par ķirspehles-skohlas-
wezzako.

(Semn. likk. no 1860 § 596.)

§ 51. Skohlwaldiba tohs skohlas wezzakus preeksch ļk katra

pagasta iswehle is pagasta ammata-wihru un pagasta-weetneeku

skaitļa.
(Semn. likk. no 1860 A 597 un gubern. waldibas patente no

30. August' 1867.)

§ 52. Basnizpehrmindeŗs un skohlas wezzakee katrs şawâ
pagasta-apriņķî, irr skohlwaldibas tuwakee palihgi. Wiņņeem

irr schee darbi:

3. wismasakajs weenreis par nedēļu, ja weenn eespeh-
jams Sestdeenâs, skohlas, apmekleht un redseht,
waj behrni arri nahk şkohlâ;

b. to strahpes-naudu par aiskawetahm skohlas-deenahm
saņemt no tahdu behrnu wezzakeem un audsetajeem,
kas kahrtigi nenahk şkohlâ; mehneşcha gallâ wiņņi

to naudu atdohd, kur peenahkahs;
c. bes kaweşchanas pagasta-wezzako usaizinaht, lai to

skohlas strahpes-naudu peedsenn, ja tee, kam pee-
kriht maksaht, to ne-eemaksa ar labbu;

d. par to gahdaht, ka skohlmeisters wissu sawu lohnt
kahrtigi dabu şawâ laikā, un ka wissas waijadsibas
preeksch kurrinaschanas, apgaismoschanas un raksti-
schanas, zik nolikts, wiņņam tiek dohtas riktigâ
laikā;

c. par to wakteht» ka wissi skohlwaldibas nolikkumi

riktigi teek peepilditi.
(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 53. Ikgaddus preeksch seemasskohlas ussahkschanas un

ta skohlas konwenta, kas Mai mehneşî jaturr, şkohlwaldiba turr

şawas- kahrtigas sehdeşchanas; bes tam wiņņa şapulzejahs katru

reis, kad pehz skohlas basnizvorstehera padohma, waj pehz ķir-

spehles mahzitaja usbildeschanas israhdahs par waijadsigu ;

skohlas basnizvorstehers tahm sehdeschanahm irr preekschehdetajs.
kirspehles mahzitajs mehds buht to apşpreeşchanu leetu preekşchâ»
zehlejs; wiņņşch arri protokolli par teem apspreedu-
mm**- (Semn. likk. no 1860 § 595.)

§ 54. Tuyliht pehz ta konwenta un wehlakajs lihds 1. Juni
şkohlwaldibai tahs skohlas-siņņas un tahs statistiskas skohlas-
tabelles ja-eestelle pee laukuskohlu apriņķa-teesas.

(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 55. Skohlwaldibai peekriht:
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a. mahjas-mahzibu usraudsiht, to paşchu kohpt un

zelt pehz skohlwaldibas lohzekļu Preekşchzehlumêem :

(Semn. likk. no 1860 § 597.)
b. gahdaht par pagast- un draudses-skohlu eezelschanu

pehz laukuskohlu apriņķa-teesas nolikkumeem;
c. şawâ apriņķi pahrraudsiht wissas pagast-, draudses

un no priwatļaudihm usturretas (§ 27.) lauku-skoh-
las;
(Semn. likk. no 1860 § 594 un 596.)

d. pagastskohlmeisterus apstiprinaht, pamahziht, us-
raudsiht un apstrahpeht (§ 34.), kà arri no ammata

nozelt, ja tee irr nederrigi, waj sawu amatu neno-

kohpj, waj peedausigi dsihwo ;

c. draudses-skohlmeisterus usraudsiht, noraht un ja
waijaga nolikt no ammata us kahdu laiku ( § 36.);

(Semn. likk. no 1860 § 594.)

f. kahrtibu gahdaht pee behrnu şawaldişchanas şkohlâs,-
-g. par to usraudsiht, ka pagast- un draudses-skohlu

nami lihds ar tahm zittahm peederrigahm ehkahm;
eerikteti un usturreti, un ka skohlmeisteri

kahrtigi sawu lohni dabu riktigâ laikā.

(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 56. Skohlwaldiba tahs palihdsibas, kas likkumu preeksch-
raksteem par ispildischanu irr waijadsigas, paģehr no skohlas
konwenta un schim arri zeļļ preekşchâ sawas peepraşşişchanas
preeksch şkohlasbuhşchanas tahlakas uskohpschanas un zelşchanas.

§ 57. Kad skohlwaldibas nolikkumi, kas dibinahs us lik-

kumu waj us skohlu wirswaldibas preekschrakstu, neteek pilditi,
tad skohlwaldiba usaizina palihgâ pagastwezzako; schehloşchanas
par to, ka pagastwezzakajs tahs usaizinaschanas nepeepilda, ja-
usdohd pee draudses-teesas.
(Semn. likk. no 1860 § 596 un gubern. wald. Patente no 30.

August 1867 Nr. 115.)

13. Par ķirşpehles-şkohlaskonwentu.

§ 58. Ķirşpehles-şkohlaskonwents pastahw is scheem loh-
zekļeem: tahs ķirspehles muischneeku-muischu aisstahwetaji, —

tahs ķirspehles mahzitajs, — us ik katru tahs ķirspehles pagastu
weens ŗunatajs, kas is Ewanģelişku-lutherişku pagasta-lohzekļu
skaitļa preeksch tam irr ja°iswehle us 3 gaddeem, — un tee bas-
nizpehrminderi; pehdejee konwenta şpreeşchanahm gan dohd şawu

padohmu, bet neschtimme lihds; mahzitajs mehds West protokolli.
(Semn. likk. no 1819 § 516 pkt. 19, gubern. Wald, patente no

26. Oktob. 1870 Nr. 127 un no 8. Febr. 1874 Nr. 7.)

§ 59. Skohlas-basnizvorstehers, ar draudses mahzitaju to

norunnajis, sasauz to ķirspehles gadda-skohlaskonwentu Mai

mehneşî.
(Semn. likk. no 1860 § 504.)!

§ 60. Şkohlaskonwents, kas spreesch appaksch skohlas-

basnizvorstehera waddişchanas, şew leek preekşchâ zelt tahs şkoh-
lassiņņas par it wişşu behrnu-mahzischanas buhschanu, nospreesch
tohs spreedumus, kas teem eetezzejuscheem laukuskohlu-teesu
preekschraksteem par ispildischanu irr waijadsigi, un apspreesch
un nospreesch par tahm usaizinaschanachm un usbildeschanahm,
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kas warrbuht no zitteem kahdeem tam şkohlas konwentam taptu

preekşchâ-zeltas zaur şkohlwaldibu.
(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 61. Konwenta noşpreedumi jo ihşi un skaidri tohp ee-

rakstiti protokoļļu rulli, Protokolle no sapulzes teek apleezinata
par riktigu un teek parakstita no preekschsehdetaja un rakstu-

weddeja; weens konwenta-protokolles noraksts irr ja-eeşuhta
laukuskohlu apriņķateeşai

(Semn. likk. no 1960 § 594.)

С. Par laukşkohlu apriņķateesu.
§ 62. Laukuskohlu apriņķateesa pastahw is scheem lozekļeem:

patte wirs°basnizvorsteher°teesa, — 2 laizigi laukuskohlu pahr-
luhkotaji, no ritterşchaftes iswehleti, — 2 garrlgi laukuskohlu
pahrluhkotaji, no basnizteesas iswehleti, — 2 lohzekļi no sem-
neeku kahrtas, ko tee draudschuskohlas wezzaki iswehle paşchi şawâ
starpā.
(Semn. likk. no 1860 § 594 un Wişsaugstakas pawehles no 2.

Mai 1866 un no 18. Oktobera 1871.)

§ 63. Laukuskohlu apriņķateesa ikgaddus turr 2 kahrtigas
pilnigas sehdeschanas, to weenu şehdeşchanu, kur saņemm tahs
skohlassiņņas is wisşahm ķirspehlehm, — us schihm siņņahm dib-

binadamees nospreesch tohs waijadsigus spreedumus un lauku-

skohlu wirsteesai lihds 1. Oktoberim aislaisch siņņas par sawa
apriņķa şkohlasbuhşchanu, turklaht aisşuhtidama wişşus skohlas-

siņņu un pahrluhkoschanas-siņņu rakstlls, — to ohtru sehdeschanu,
kur saņemm laukuskohlu wirsteeşas nolikkumus, islaisch tohs
waijadsigus preekschrakstus us ķirşpehļu şkohlwaldibahm — un

nospreesch par isdarramahm pahrluhkoschanahm. Zittas kahdas
ahrkahrtigas pilnigas sehdeschanas wirsbasnizvorstehers şaşauz,

zik reis wiņņam leekahs waijadsigi.

(Semn. likk. No 1860 § 594.)
§ 64 Tannî laikā no weenas laukuskohlu apriņķateeşas-

sehdeschanas lihds nahkoschai sehdeschanai ta wirsbasnizvorsteher-
teeşa, kà laukuskohlu apriņķateesa, pehz şpehkâ buhdameem lik-

kumeem islaisch tohs waijadsigus preekschrakstus wissas waija-
dsibâs, kas steigşchus ja°islihdsina, un, ja laiks to Wehl atļauj

un ja rahdahs, ka pahrspreeschanas waijaga, tad papreeksch

Wehl peepraşşa skohlu pahrluhkotaju padohmu. Tannî nahkoşchâ
pilnigâ şehdeşchanâ wişs, kas skohlas leetâs notizzis, pehz ihpaschi
westas galdaregisteres teek zelts preekşchâ, un katram lohzeklim,
kas teem islaisteem noşpreedumeem pilnigi newarretu peekrist,
tad irr brihw paģehreht laj noschtimme par to, waj ta leeta

Wehl nebuhtu nessama pee laukuskohlu wirsteesas, laj schi to

Wehl pahrspreesch un nospreesch.
(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 65. Laukuskohlu apriņķateesai peekriht:
3. nospreest wissas leetas, kas wiņņai par laukuskohlu

buhschanu nahk preekschâ no ķirşpehļu şkohlwaldi-
bahm un skohlas-konwenteem, ja tahs leetas nepee-
kriht laukuskohlu wirsteesai ;

b. laukuskohlu buhschanu, no mahjas-mahzibas sahkoht
lihds draudses-skohlahm, usraudsiht zaur tahm no-

liktahm ikgadda siņņahm, waj zaur tahm ihpaschi,

pehz waijadsibas peepraşşamahm siņņahm, vn zaur
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tahm şkoblupahrluhkoschanahm, kas ikgaddus skohlu-
pahrluhkotajeem janoturr weenâ şawa apriņķa daļļâ;

c. şkohlas strahpes--naudas leelumu noşpreest, pehz ta

şpehka, kas wiņņai dohts pehz semneeku likkumu

§ 595 no 1860;
d. apstiprinaht, waj arri pahrlabbot mahzibu preeksch-

rakstus preeksch jaun°zeļļamahm skohlahm;
c. atļaut, ka kahda skohla teek slehgta, jeb zittâ weetâ

aiszelta:
t. draudses-şkohlmeisteŗus strahpeht, waj no ammata

nozelt, ja tee irr nederrigi, waj sawu ammatu ne-

nokohpj, waj peedausigi dsihwo (§ 36.);

g. pahrspreest tahs suhdsibas eeksch skohlas leetahm.
(Semn. likk. No 1869 § 504 un 595.)

§ 66. Laukuskohlu apriņķateesa pehz sawa Paschas padohma
naudas-strahpes warr uslikt lihds 25 rubļ., un kad ta sawus
preedumus, pehz likkumeem spreestus, waj us augstakahm pa-
Wehlehm dibbinatus, gribb likt ispildiht, tad wiņņa, ja waijaga,
usaizina palihgâ tahs weetas brugguteesu.

(Semn. likk. No 1860 § 594.)
D. Par laukuskohlu wirst e e s u.

§ 67. Laukuskohlu wirsteesas lohzekļi irr : tee 4 wirsbas-
nizvorsteheri, Widsemmes generalsuperdente, un no Widsemmes
ritterschaftes iswehlehts schulrahts.

(Semn. likk. No 1860 § 593.)

§ 68. Laukuskohlu wirsteesa Pate nospreesch, kà sawas

darrischanas pehz kahrtas isdarriht.
(Semn. likk. No 1860 § 594.)

§ 69. Laukuskohlu wirsteesa ar ritterschaftes siņņu, spreesch:
— par to appaksch wiņņas spehka noliktu skohlu eetaisischanu.

pahrluhkoschann un uskohpschanu, — par skohlmeisteru eksāmenu,

lohneschanuun eezelşchanu, — wiņņa nospreesch, kà tahs, appaksch
wiņņas spehku noliktas skohlwaldibas sawas ammata darrischanas

pehz kahrtas laj isdarra, — ar Widsemmes basnizasteesas pa-

dohmu wiņņa eewed waijadsigas skohlas-grahmatas, — wiņņa

spreesch gallaspreedumu par peeprassischanahm un suhdsibahm

eeksch tahm leetahm. kas peekriht pee tahm appaksch wiņņas

spehku noliktahm skohlahm, — un ja wiņņai tà rahdahs par

waijadsigu, tad wiņņa par jaunu skohlu eetaişişchanu v. t. j. pr.
padohmu zeļļ preekşchâ landtāgam wai muischneezibas konwentam.

(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 70. Bes tam Wehl laukuskohlu wirsteesas şpehkâ stahw:
— eezelt un eerikteht skohlmeisteru seminārus, kas no ritte?*

schaftes atwehleti, — uszelt un nozelt scho skohlu skohlotajus, —

un schihs skohlas usraudsiht zaur to schulrahtu.
(Semn. likk. no 1860 § 600.)

111. Par skohlu pahrluhkoschanahm.
§ 71. Ik treiju lihds seschu gaddu starpā teem, no ritter-

schaftes un basnizas-teeşas iswehleteem pahrluhkotajeem japahr--
luhko wissas sawa apriņķa skohlas.
(Semn. likk. no 1860 § 594 un Wissaugstaka pawehle no 18.

Oktobers 1871.)

§ 72. Laukuskohlu apriņķteesa katru reis nospreesch, kuŗŗas

ķirspehles japahrluhko.
(Semn. likk. no 1860 § 594.)
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§ 73. Skohlas-basnizvorstehers, pehz pahrluhkotaju ap-

siņņoşchanas, us to preeksch pahrluhkoschanas no scheem noliktu

deenu israksta skohlas-konwentu, kur to şkohlu-pahrluhkotaju
peepraşşischanas un padohmi ja-apşpreefch un şpreedumi par
teem janoşpreesch; bet pee Paschas noşpreeşchanas tee skohlu»
pahrluhkotaji neschtimme lihds. Şchi konwenta Protokolle, no

basnizvorstehera parakstita, laukuskohlu apriņķateesai zaur skohlu»

pahrluhkotajeem japeeneşş, weens Protokolles noraksts paleck
basnizruļļu-krahjumâ.

(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 74. Ja Paschas tahs skohlas neteek pahrraudsitas katra

şawâ weetâ, tad skohlwaldibai jagahda peeklahjiga ruhmes weeta,
kur şkohlasbehrnus pahrklauşinaht, un turklaht skohlwaldiba
pahrluhkotajeem dohd waijadsigu palihdsihbu un waijadsigas
siņņas.

(Semn. likk. no 1860 § 596.)

§ 75. Pee mahjas-mahzibas pahrraudsischanas teem pahr-
luhkotajeem irr ja°ismekle:j

a. waj wişşi behrni, kas kriht appaksch mahjas-mahzibu,
scho mahzibu arri pateesi dabu;

b. waj tas sinnaschanas mehrs, kas no mahjas--mah-
zibas teek paģehrehts, arri tohp panahkts;

c. waj ta strahpes maksa arri no teem teek peedsihta,
kas aiskawejuşchees behrneem doht mahjas-mahzibu.

(Semn. likk. no 1860 § 594.)

§ 76. Pee skohlu pahrraudsischanas teem pahrluhkotajeem
irr ja-ismekle:

а. kahdâ buhşchanâ skohlas eenahkumi un Wirtschaftes-
eerikte atrohnahs;

b. waj şkohlmeisteris şawâ ammatâ irr rahdijeeS
derrigs un ustizzams ;

c. waj şkohlâ-eeschana tikkuse aiskaweta, un waj tahs

strahpes-maksas par aiskawetahm deenahm irr pee-
dsihtas.

d. kahdâ buhşchanâ tee mahzişchanas liydsekļi atrohnahs,
un waj tee arri rohnahs waijadsigâ skaitli;

c. kahdâ wihsê şkohlu-usraudsişchana teek isdarrita.
(Semn. likk. no 1819 § 594.)

§ 77. Şkohlu-pahrluhkotaji preeksch reisoşchanas eeksch
şkohlas-darrişchanahm dabu şchķuhşchu sirgus.

(Gubern. Wald. Patente no 7. Apriļa 1840.)

§ 78. skohlu-pahrluhkotaju pahrluhkoschanahm
ta laukuskohlu wirsteesa skohlas Wehl leek pahrluhkoht no

şchulrahta, kad un kur wiņņai rahdahs par waijadsigu.
(Semn. likk. no 1860 § 594.)

Rihgâ. Juli 1874.

Widsemmes laukuskohlu wirsteesa.
Für die Richtigkeit der Uebersetzung aus dem Deutschen.

Ģ. Vierhuff, Pastor zu Ronneburg.
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Nlahzişchanas-rahditaji

preeksch Widsemmes Ewanģelişkas-Lutherişkas tizzibas

lauku-şkohlahm.

Wispahrigi nolikkumi.

§ 1. Pee Pascha mahzischanas-darba schee grunts-
padohmi katrā wihsê ja-eewehro:

1) „Katra mahzischana laj ir gaischa un pateeşiga
kà paşchâ mahzamâ leetâ, tà arri mahzibas isstahsti-
şchanâ". — Tadehļ skohlotajs neweenu stundu laj ne-

turr, us to neşataişijees, lai mahzidams runna ihşi un

kohdoligi, laj arween pats şawaldahs.
2) Katrai mahzischanai jadibbinahs us usskatti-

schanu un japeemehrojahs behrnu spehschanai". — Ta-

dehļ skohlotajs laj no tam sargahs, ka no galwas
neleek mahzitees tik ween mechaniski, laj arween meklē

usturreht nomohdâ behrnu patikschanu, it ihpaschi zaur

to, ka skolas tāfeli ņemm palihgâ, laj pahrahtri ne-eet

us preekschu un laj daschreis atmahza.
3) „

Katra mahzischana laj irr audsejiga un tà laj
irr eerikteta, ka it wişşi behrna şpehki weenlihdsigi un

pehz dabbas dabu attihstitees". — Tadehļ skohlotajs,

laj gan arween ar behrneem weenadi laipnigs, tomehr

laj luhko, ka behrni zeeti sarga skohlas kahrtibu, ka

paklausa us wahrdu, ka gohdprattigi usweddahs, —

skohlotajs kà usteikşchanâ tà wainoşchanâ laj ir gauss
un wissas tahs daschadas mahzamas leetas laj mahza
ar weenlihdsigu patikschanu.

§ 2. Par skohlas kahrtibu şewişchki japeeminn:

1) ihşa Deewluhgşchana janoturr preekschpusdee-

nas-stundas sahkoht un beidsoht, un preesch gulleht
eeschanas, — prohti rihta-, pusdeenas- un Wakkar-

luhgschana;
2) stundas un stundu-starpas zeeti jāsarga;

3) guļļamkambarôs un şkohlas-istabâs kahrtiba

un tihriba jāsarga; tadehļ kohpeju-kahrta ja-eezeļļ, pr.

zitti sinami darbi, kà par prohwi galdu notihrischana

v. t. j. pr. pascheem behrneem japadarra, — un teem»

kam tas darbs uswehlehts, şawâ reisā wismasakais

weenu nedēļu no weetas pee tam japaleek;
4) behrneem kahrtiba un tihriba jāsarga şawâ

paşchu ahrigâ apkopşchanâhs, kà arri grahmatâs un

saschuümos (burtnizas A. W.).

5) stundās wişşa preekşchâ-teikşchana behrnu starpā
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zeeti ja-atmett; behrni arri tik tad drihkst teikt un lassiht
wişşi reisā, kad skohlotajs to it ihpaschi paģehre;

6) behrni japeespeesch, ka gaischi runna un ka

atbild pilnigôs teikumos.

§ 3. Skohlas istabā, Pasilli waj gaisch-pelleki
mahletâ, us katru behrnu jarehkina 100

ruhmes, jeb, — ja gaisa tihrischanas eerikte ir labda,
— 90 kubikpehdas us behrnu; skolas istabai waijaga

buht gaişchai, gaişigai, siltai; wiņņai, ja tik ween isdar-
rams, jastahw waj us rihta waj us riht-deenwidpuşşi;

seemâ dubbultlohgi ja-eeleek» un tumşchâ gadda-laikâ
şkohlas-istabai peenahzigi waijaga buht apgaismotai.
Tik dauds skohlas galdu un beņķu waijaga buht, ka

peeteek, un wiņņeem tà waijaga buht eerikteteem un

nolikteem, ka wişşi behrni warr sehdeht un strahdaht,
weşşelibu ne-apşkahdedami; galdi ja-apgahda ar tint-

faşşehm; bes tam skohlas istabā Wehl ja-atrohnahs

şchihm leetahm: şkohlastafele, wirmai blakkam pa-augstâ
weetâ katehders jeb skohlotaja galds ar aisslehdsamu

schublahdi, skappis jeb plaukti preeksch grahmatu un

saschuümu usglabbaşchanas, krihts, şwammis un seenas-

pulkstenis.

§ 4. Kahrtigas tautskohlas irr: pagasta- un

draudses-skohlas.

Pagasta-skohla.
§ 5. Tà sauzama mahjas-mahziba tohs behrnus

laj sataisa us pagastskohlas apmekleschanu. No mahjas-

mahzibas wairahk newarr paģehreht, ka ween: — skaidri
laşşiht, — katķismu 2 waj 3 pirmohs galwgabbalus no

galwas skaitiht, — kahdas basnizmeldijas dseedaht —

un to 1 reis 1.

§ 6. Katrā ruddenî tee weena skohlas-apriņķa
behrni no abbahm kahrtahm — (puisēni un meitenes)
— kas desmitu dsihwibas gaddu pabeiguschi, teek us-
ņemti pagasta-şkohlâ, kur wiņņeem japaleek masakajs
3 seemas; skohlas laiks mehds eeşahktees 1. Oktobri,

wiswehlakajs 15. Oktobri un tekk lihds nahkoscha gadda
Apriļa ohtrai pussei.

§ 7. Tahs mahzamas leetas irr schihs: Reliģija,
— mahtes walloda, — rehķinaschana, — ģeogrāfija,
— dseedaschana, — turneschana jeb stingroschanahs —

un preeksch meitenehm — şeeweeşchu rokasdarbi; —

Wahzu- un Kreewu-wallodas mahzischanu tahs weetas

skohlwaldiba warr atļaut pehz waijadsibas.



§ 8. Katrâ pagastaşkohlâ ja-atrohnahs şcheem
waijadsigeem mahzischanas lihdsekļeem:

1) no katras, tannî şkohlâ eewestas mahzamas
grahmatas 1 eksemplārs;

2) weens globus;

3) weena Eiropas şeenaskarte, weena no Baltiş--
kahm gubernijahm un weena no Palestinas;

4) weens musihķ-instruments, waj nu wijole. kla-

weeres, ehrgelites waj harmonijums; —ar monochordu

nepeeteek;

5) lineāls;

6) rehķiņu galdiņşch;
7) weena Bihbele un dseesmu grahmata.
§ 9. Mahzischanas- un stundu-rahditajam ar-

ween ja-atrohnahs skoblas istabā; bes tam Wehl skoh-

lotajam jawed: deenugrahmata, kur arri redsams, zik
no mahzamahm leetahm jau pabeigtas, — şkohlas-

behrnu rullis, kur arri redsams, zik deenas aiskawetas,

zensuru rullis, — atskohlas-behrnu rullis, — un beidsoht
skohlas kronika, ja wiņşch to proht West; zensuru rullis

arween ja-usglabba.
§ 10. Skohlas behrneemnepeezeeschamimahzischa-

nahs lihdsekļi irr schee:
1) skohlas lassama grahmata;
2) Jauna Testamente, dseesmu grahmata, Bihbeles

stahstu grahmata un katķismus;

3) tafele, griffele un liniäls;

4) weens kalligrafijas un weens orthograşijas

saschuüms (burtniza A. W.)

5) ihsa ģeogrāfija,preeksch teemwezzakeem behrneem.

§ 11. Pagastaskohla irr: — waj weenklaşşiga ar

weenu skohlotaju. kas tos behrnus reisā mahza trijos,
arri ahrigi isşchķirramôs kahpļôs jeb şchķirrâs, — waj
diw- jeb wairahkklaşşiga, kur 2 jeb wairahk şkohlotaji
strahda, — plaşchaka pagastaskohla, kur kahda behrnu

teeşa arri waşşarâ tohp mahzita.

Peelik k v m s. Weenklaşşigâ pagastaşkohlâ to

nepeeze.şchamu daschadu şchķirru dehļ ?newarrehs istikt

bes teem tà şauzameem palihdsetajeem jeb pahrklau-
şitajeem, kas gan derr tàpat pee mahzischanas kà pee

audseşchanas; bet şchi eerikte şkohlotajam ja-eetaişa

zeetâ kahrtibâ.

§ 12. Ļaj gan weena gaddagahjuma behrni istaişa

tà şakkoht weenas şchķirras waj weenas klaşşes kohdoli,
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tad tomehr pee pahrzelşchanas no semmakas şchķirras

waj klaşşes us augstāku nav jaşpreesch pehz behrnu

gaddeem, bet Pehz sekniehm un şpehşchanas.

§ 13. Tee behrni» kas to wirsşchķirru labbi pa-

beiguschi, dabu mahzneeka-leezibu, kas wiņņeem dohd
to rēkti, ka bes şewişchķiga usņemşchanas-ekşamena drihkst

eestahtees draudsesşkohlâ; bet kad kahds Pagasta skohl-

meisters şcho leezibu dewis nepateeşigi. tad ta şkohl-
Waldiba us kahdu laiku şcho rēkti warr atņemt wiņņa

leezibahm.
Weenklaşşiga pagastaşkohla.

§ 14. Weenklaşşigâ pagasta şkohlâ stundu skaitlis

us katru mahzamu leetu un şchķirru ja-isdalla tà:

Appakşch- Widdus- Wirs-

şchķiŗŗa. şchķiŗŗa. şchķiŗŗa.

Reliģija 5 stund. 5 stund. 5 stund.

Mahteswalloda .... 12 „10
„

8
„

Rehķinaşchana ....
6

„

6
„

6
„

Dseedaşchana 3 „3
„

3
,

Turneschana, preeksch puifЛ
о о о

Rohkasdarbi, preeksch meit.i
6

»
ö

»
6

»

Ģeogrāfija „

—

„
2

Wahziskis -

„
-

„

2
.

Ķreewişkis .... . .

—

„
—

„
2

»

29 stund. 29 stund. 31 stuà

Peeli k u m s. Gallâ 2 srundurahditaji irr pee-

likti, ko warr bruhķeht pehz patikschanas ; tas rahditajs
A. ir ihsahks, tas rahditajs B. irr plaschahks un dibbi-

nahs us kahrtigi eeriktetu pahrklauşitaju-kalpoşchanu.

Reliģija.
1. Mehrķis.

§ 1. Reliģijas mahzischana behrneem laj dohd to

pirmo pamattu preeksch tam, ka Bihbeli laj saproht un

ka tahs pestischanas-mahzibas, kas Bihbelê eeliktas, lai

peesawinahs; bet reliģijas mahzischanai behrni arri

ja-uswedd us to, ka Deewkalpoşchanâ lai lihdsdsihwo
eekşch tahs basniz-beedribas, kam wiņņi peederr kà

lohzekļi.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

Mahzischana dallahs Bihbelstahstu mahzibâ un

katķişmus mahzibâ, bet mahzischanai arri reisā jagahda
par to, ka behrni eepasihstahs ar Bihbeli un basniz-

dseesmahm.
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a. Bihbelstahsti, 3 stundas.

Schee behrneem jaşatwerr garrigi. Tadehļ ta ap-

pakşchşchķirra peeşawinaşees tahs wisweeglakas Bihbel-

stahstu nodaļļas, us to Wehl ihpaşchi neşkattoht, kà tahs
stahstamas leetas karrahs kohpâ. Widdus- un wirs-

şchļirŗâ turprettim wiswairahk japeerahda, kà tahs leetas

un tee notikkumi karrahs kohpâ, turklaht arween jarahda

us Vihbeles ģeogrāfiju un (hronoloģiju.

Preeksch tahs appakşchşchķirras schihs ismekletas
nodaļļas buhtu derriģas:

Is Wezzas Testamentes

1) Raddişchana.
2) Varadihse.

3) Pirma apgrehkoşchanahs.

4) Kains un Abels.

5) Abrahams.
6) laseps ar saweem brah-

ļeem.

7) laseps zeetumâ.
8) laseps gohdâ zelts.

9) lehkabs nahk us
Ēģipti.

10) lehkabs mirst.

11) Mohsus peedsim-

schana.

12) Bauslibas dohschana.

13) Dahwids un Goliāts.

14) Absaloms.
15) Eliäs Sareptâ.

16) Elisa un Naèmans.

Is Jaunas Testamentes

1) Jahna peedsimschana.

2) Jesus peedsimschana.

3) Tee gudree no Austru-

masemmes.

4) Behgschana us Ēģipti.

5) Jesus, 12 gaddus wezs,

Deewnammâ.

6) Jesus kristischana.

7) Kahsas Kanâ.

8) Pehtera lohms.

9) Tas ķehniņa şullainis.

10) Naines jauneklis.

11) lairus meitiņa.

12) To 500 meeloşchana.

13) TaKananiteruşeewa.

Щ lesus us lerusalemi

eedams.

15) Schehligais Samari-

teris.

16) Passudis dehls.

17) lesus eejahj Je-

rusalemê.

18) lesus Getsemanê.

19) lesus krustā sists.

20) lesus augschamzel-

schanahs.

21) Debbeşsbraukşchana.

22) Şwehta Garra islee-

schana.

b. Katķişmus. (2 stundas.)
Appakşchşchķirŗâ tee 3 pirmee galwgabali ar Lut-

Hera isşkaidroşchanu ja-eemahza wahrds pehz wahrda.



ka behrni tohs riktigi un neschaubigi mahk skaitiht no

galwas; turklaht arween laskattahs us wahrdu sapra-

schanu un schi teem behrneem japeeşawina.
Widdus- un wirsşchkirŗâ 4. un 5. galwgabbals

ja-eemahza wahrds pehz wahrda, un tee pirmee diwi

galwgabbali dsiļļahk ja-isşkaidro. Katķişmus-stundahm,
kur kriht, pa reisahm warr peelikt Bihbeles laşşişchanu,

un Bihbelperschas un garrigas dseesmas no galwas
likt mahzitees; bet wiswairahk Bihbele buhs jalassa
tannîs Bihbelstahstu stundās, un behrneem buhs ja-
eepasihstahs ar Bihbeles daschadu grahmatu kahrtu

pehz rindas, un ar wiņņu sawadibahm. Eepasihscha-
nahs ar Deewkalpoşchanu basnizâ un ar tahm garri-

gahm dseeşmahm, sewischki ar wiņņu rakstitajeem, kà

arri paschu dseesmu riktigi atskaitischana peekriht wiswai-

rahk dseedaschanas stundahm. Par basnizas gaddu

warr mahziht waj pee Bihbellassischanas, kad tur kriht

laşşiht şwehtdeenu perikopes, — waj pee 3. bauschla

isşkaidroşchanas. — Appakşchşchķiŗrâ behrneem ja ee-

mahzas kahdas ihsas rihta-, pusdeenas- un wakkar-

luhgschanas.
3. Kà jamahza.

Pee Bihbelstahsteem par wissahm leetahm jasar-

gahs no tam, ka tee no galwas neteek eemahziti
mechaniski. Skohlotajs behrneem tohs stahstus usskat-

tigi preekşchâ stahstidams, zik eespehjams laj stahsta ar

Paschas sw. Bihbeles wahrdeem, bet ne wahrdu pehz

wahrda. un laj tad atkal atpraşşa, wiswairahk to

preekşchâ zeldams, kas behrnu şirdi şatwerr un behrnu

prahtu zilla; tik ween pee Pascha Kristus runnateem

wahrdeem un pee sinnameem kohdoļa-teikumeem japa-

ģehre, ka teek atskaititi wahrds pehz wahrda. Pee

katķismus mahzibas jasargahs no nedsihwas isskaidro-

schanas ar dauds skaņņeem wahrdeem. Katķismus

skaidrāka sapraschana jagahda zaur to, ka peelihdsina
derrigus Bihbelstahstus, teikumus un dseesmu perschas.
Preeksch Bihbellussischanas wiswairahk jaņemm: gab-
bali is pirmās Mohsus grahmatas, — ismekletas Dah-
wida dseesmas, — nodaļļas is Ewanģelijumu grahma-
tahm, ihpaschi arri tahs perikopes. No garrigahm
dseesmahm tahs ik pirmās perschas no galwas ja-is-
mahzahs pee tahm 40 lihds 50 meldiju dseesmahm,
kas pee dseedaschanas ja-eemahza, — bes tam Wehl
wismasakajs 5 lihds 6 wesselas dseesmas; bet wissas
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şchihs perschas, Pirms no galwas teek ismahzitas, pa-

preeksch behrneem ja-isskaidro, laj tahs saproht.
Mahtes walloda. (Latwişkis jeb Iggauniskis).

l. Mehrķis.

Zitta dohmas, waj nu isrunnatas, waj usrakstitas,
saprast, un waj Pascha waj zitta dohmas, zik ween

eespehjams, riktigi isteikt un usrakstiht.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

Şchè jamahza teikt, laşşiht un rakstiht.
a. Teikschanas raddinaschana.

Preeksch şchihm mahzibahm şewişchķigu stundu ne-

waijaga, bet tahs jakohpj wişşâs mahzişchanas şchķirrâs,
wiswairahk pee rakstischanas un laşşişchanas. Appaksch-
şchķirrâ ihpaschi stundas warr nolikt preeksch usskatti-
schanas mahzibas, ja skohlotajs to mahk un ja skohl-
Waldiba atļauj. Appakşchşchķirrâ behrns japeeturr pee

tam, ka katru wahrdu, ko lassa waj raksta, riktigi un

skaidri issauz, un ka arween atbild pilnigös, laj gan

weenkahrtigôs teikumos; widdusşchķirrâ wiņņam ja-

mahzahs neschaubigi un riktigi runnaht ir wairahkkahr-
tigôs teikumos, wirsşchķirrâ wiņņam jamahzahs skaidri

un kahrtigi atstahstiht sastahditös teikumos waj nu

Pascha, waj zittu dohmas; wişşâs şchķirrâs behrneem

derrigas lassamas nodaļļas, ihpaschi tautu-dseesmas,

jeb arri labbas prosaiskas nodaļļas ja-ismahzahs no

galwas un weenreis par nedēļu, jeb kad kriht, ja-at-

skaita.
b. Lassischanas mahzibas.

Preeksch Paschas laşşişchanas behrneem papreeksch
ihsi teikumi janodalla wahrdös, wahrdi silbês un silbes
skannös un skaņni atkal jasastahda wahrdös. Ta rakst-

laşşişchanas mahziba wairs nederr tadehļ, ka behrni,
kad şkolâ eestahjahs, wişşi jau mahk laşşiht waj wairahk

waj masahk skaidri; bet tadehļ ka mahtehm Wehl pa

leelakai dallai ir slikta bohksteereschanas Methode, tad

tomehr appakşchķirrâ Wehl jabohksteere, jeb kur şkohlo-

tajs to mahk, jaskaņņo, ka laj ar laiku to war panahkt,

ka skaņņoschanas Methode wispahraki teek walkata —

(6 stundas). Widdusşchķirrâ tik tahļ jamahza, ka

behrni tannî laşşamâ grahmatâ weşelas nodaļļas, tà

rihmetas, kà prosaiskas, mahk laşşiht bes peedausischa-
nahs un ar sapraschanu — (5 stundas). Wirsşchķirrâ
japanahk, ka behrni gruhtakus gabbalus lasşamâ grah-

matā, jeb ari awischu rakstus weegli un swarrigi no
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lappas mahk laşşiht, arween us to jaluhko. ka behrni
to, ko lassijuschi, saproht un no galwas isstahsta —

(3 stundas).

c. Rakstischanas mahzibas.
Appatşchķirrâ behrna lohzekļi papreeksch ja-eerad»

dina ar rakstischanas darbu, un ihpaschi jaluhko us to»

ka behrns riktigi sehsch un griffeli pareisi turr; tad

sistemātiskā kahrtâ masee un leelee bohkstabi un ara-

biskee zihpari pa weenam jāraksta pakkaļ Pehz preeksch-

raksta. Schè ar to warr peepalihdseht, ka tafelehm, us
kam raksta, papreeksch uswelk liniju-tihklus. Pee lasst-

schanas un rakstischanas azs un auss, kur gaddahs,

jamohdina un jaraddina us orthografiju — (6 stundas).
Widdusşchķirrâ rakstischanas mahziba laj wedd us kalli-

grafisku rakstischanu; tadehļ skohlotajs kahdus teikumus,

is zittahm mahzamahm leetahm ņemtus, kalligrafiski laj
usraksta us seenas tāfeli; şchè jabruhķe rakstāmi sa-

schuümi. Orthografiska rakstischana tohp mahzita, pa-
preeksch ar to eesahkoht, ka kahda nodaļļa jānoraksta is

lassamas grahmatas; tad kahda nodaļļa, kas papreeksch

is lassamas grahmatas irr ismahzita no galwas, ja-us-

raksta tct, ka to grahmatu wairs palihgâ neņemm; tad

ja-eet tahļahk pee diktat-raksteem, bet tik ween tadehļ
ka laj behrni stiprinahs orthografijâ; katra mehnescha

gallâ zaur şewişchķigu diktat-rakstu tohp pahrbaudihts,

zik tee behrni gahjuschi us preekschu — (5 stundas).
Wirsşchķiŗrâ ta kalligrafiska un orthografiska rakstischana
tà teek westa tahļahk, ka nu no behrneem teek Pageh-

rehts wairahk; şchè Wehl ihşi dohmu raksti nahk klaht

par temateem is behrnu usşkattişchanas riņķa, jaleek
rakstiht stahstus jeb aprakstus, arri ja-eerahda rakstiht

grahmatas un grahmatu-adreşşes; tahs usrakstamas
leetas papreeksch japahrrunna un janoleek (5 stundas).

3. Kà jamahza.
Lassischanas mahziba dibbinahs us laşşamu grah-

matu. Schè tà jadarra: papreeksch skohlotajs behrneem
to peederrigu nodaļļu laj islaşşa un isstahsta preekşchâ,
tad paschi tee behrni pa weenam to lassa, tad skohlo-

tajs wiņņeem to lassitu gabbalu isskaidro, tad tee

behrni to lassa otrkahrt, arri wişşi reisā, un tad wiņņi

to atstahsta no galwas. Tà zaurstrahdatus laşşamus

gabbalus, — pee kam ihpaschi arri tahs Pehzak dsee-
damas dseesmu-perschas peederr, — tad warr ņemt

preeksch ismahzischanahs un rakstischanas no galwas
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jeb preeksch diktāta. — Kalligrafijâ şewişchķigi preeksch-
raksti jaņemm, ja pats skohlotajs kreetnu roku neraksta;
şchè tannîs semmajâs şchķirrâs warr walkaht takta-
rakstischanas mdhodi, ja skohlotajs to turr par derrigu.
Pee diktateem skohlotajam jasahrgahs, ka nesakka preek-

şchâ nesaprohtami jeb par ahtri, jeb ka to, ko preekşchâ
sazzijis, nesakka Wehl ohtru reis. Diktāti un zitti ortho-
grafijas raksti nekad nav pamettami nepahrluhkoti, waj
nu pats skohlotajs tohs pahrluhko, jeb waj skohlas
behrns pats sawas jeb weens ohtra Warnas pehz
grahmatas peestrihķe, tct ka pats skohlotajs to tik pahr-
rauga. Ta apgabbala dialekta ihpaschibas skohlotajs
ar laiku behrneem laj atraddina. Wirsşchķirrâs tahs
lassamas un orthografijas stundas arri preeksch tam

ja-isleeta, ka behrni, kur den*, eepasihstahs ar wahrdu
schķirrahm, prohti ar leetu-, darrischanas- un ihpaschibas-
wahrdeem un ar wiņņu weeglakahm lohzişchanahm, kà
arri ar weenkahrtiga teikuma daļļahm un ar nodalli-

schanas sihmehm; schihs pehdejas ja-isskaidro ihpaschi
Pee lassischanas, par prohwi zaur skaitischanu.

Rehķinaschana. (6 stundas).
1. Mehrķis.

Rehķiņu mahziba behrneem laj eerahda neschau-

bigi ar skaitļeem darbotees elementar-rehķiņôs un tohs
leetoht dsihwoşchanas waijadsibâs; bet reisā schi mah-
ziba laj behrnus arri raddina gaischi dohmaht un

riktigi teikt.

2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

Appakşchşchķirrâ wiswairahk galwâ tohp rehķinahts
tannî skaitļu starpā no 1 lihds 100, tahs operazijas

turklaht usskattischanai tohp rahditas Pee rehķiņu gal-

dina; bet tannî paşchâ skaitļu starpā arri teek eerahdihts
nummerus rakstiht un us tāfeles rehķinaht, un, kur

derr, arri us to teek strahdahts, ka behrni ar laiku

eepasihstahs ar teem mehreem, naudas sortehm un

swarreem, kas wiswairahk stahw bruhķê. - Widdus-

şchķirrâ behrni teek raddinati tannîs 4 rehķiņu.-wihsês
nenorohbeschotâ skaitļu starpā, turklaht behrneem ja-eepa-

sihstahs, kur derr, ar prastahm daļļahm un ar nosauk-
teem skaitļeem; bet bes waijadsibas şchè nav jarehķina

ar pahrleeleem skaitļeem, un tahdi usdewumi ween ja-

usdod, kas dsihwoşchanâ pateeşi derr. — Wirsşchķirrâ
behrni sistemātiski mahzahs: resolweereht un reduzee-
reht, weenkahrtigu treiju skaitļu rehķiņu un prastas
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batlaê; şchè wiswairahk jagahda, ka behrni neschaubigi
mahk rehķinaht ar tahm daļļam no V 2 lihds VlO

-

3. Kà jamahza.
Pee rehķinaschanas wiszaur us to jaluhko, ka

behrni nerehķina mechaniski pehz nesaprasteem nolikku--

meem, bet ka paschi behrni tos nolikkumus atrohd zaur

usskatischanu un raddinaşchanu. Appakşchşchķirrâ ja-

liļhko us gaischu un riktigu teikschanu, us zihparu tihru

usrakstischanu un us to, ka 1 reis 1 zeeti teek eemahzihts;

rehķiņu galdiņsch jabruhķe preeksch rahdişchanas. Abbâs

wirsşchķirrâs jawehle, ka behrni eegahdajahs drukkatus

rehķiņu usdewumus. laun'eemahzami rehķinumi ar-

ween papreeksch jarehķina galwâ un tad us tāfeles.
Behrni no avpakschejas schķirras sahkoht, pee tam irr

peeturrami, ka sawus usdewumus meklē isrehķinaht da-

schadâ wihsê un ka meklē raddinatees wehrteşchanâ.
It neneeku mechaniski nedrihkst eeraddinaht, wiszaur
pee usdewumu isrehķinaschanas behrneem jasinn rahdiht,

kamdehļ tà rehķina.

Ģeogrāfija. (2 stundas.)
f. Mehrķis.

Wispahriga eepasihschanahs ar semmi, kà ar zil-
weku likteņu un darbu şkattuwi, —

un ihpaschi eepa-

sischanahs ar dsimteni. Mihlestiba us dsimteni ja-

mohdina.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

Ģeogrāfijas mahziba tik widdusşchķirrâ eesahkahs

ihpaschi ar dsimtenes siņņu. Ar Paschas dsimtenes
weetu ja-ussahk, un, — ja skohlotajs to mahk, tad

wiņşch dsimtenes weetas kahrti lai usgreesch us seenas-

tāfeli, tad ja-eet tahļahk pee draudses, — no draudses

pee apriņķa, — pee gubernijas. Tad wirsşchķirŗâ ihşi

jarahda semmes isskats un grohsişchanahs, deenas- un

gadda-kahrtu iszelschanahs, tahs 5 semmes-daļļas un

tahs 5 juhras daļļas, — tad Eiropa un ihpaschi

Kreewuwalsts plaschahk teek eemahzitas. To mahzamu
leetu mehru Wehl smalkahk newarr nolikt, tadehļ ka

şchè katras skohlas şawadiba ihpaschi ja-eewehro.

Peelikkums. Kad kahrschu zeiķinaschana
skohlotajam weegli neschķirrahs, tad winşch — tàpat

fchè, kà wişşur, kur wiņnam usşkatişchauas labbad us

tāfeli jazeiķina, — preeksch stundas pats şewim lai us-
meklē un isskaidro tahs waijadsigas Punktes, ka lai

winņam paşchâ stundā weegli isdodahs ar zeiķinaschanu.



3. Kà jamahza.
Kad behrni irr eepasinuşchees ar dsimtenes pa-

saules-pussehm, tad wiņņi jawadda pee kahrtes un

globus savraschanas; nekahda ģeogrāfijas mahziba laj
nenoteek bes tahs waijadsigas usşkattişchanas. laşar-
gahs, ka tik tee nosaukumi ween neteek atskaititi, un

wissas leetas, kas şchè tohp mahzitas, ja-isstahsta jo
dsihwi.

Peelik k v m s. Ja skohlotajs spehj, ta' wiņşch
Historijas ihşu pahrskattu laj dohd, zittu wisslawejamo
wihru dsihwesgahjumu jo dsihwi isstahstidams, betwis-

pahri tas nau paģehrams; jo us eesahkumu no histo-
rijas un dabbas-siņņahm şchè warr doht tik ween, zik ta

lassama grahmata rahda.

Dseedaschana. (3 stundas).
1. Mehrķis.

§ 19. Dseedaschanas mahziba irr weens no teem

şwarrigakeem lihdsekļeem pee zilweka şirdsisglihtoşcha-
nas, tadehl tee behrni us to lai teek eerihkoti, ka preekôs
un behdâs sawas şirdsjuşchanas peeklahjigi zaur dsee-

daschanu spehj isteikt un ka it ihpaschi warr peedallitees

draudses dseedaşchanai Deewkalpoşchanâ.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

Appakşchşchķirrâ ja-eemahza sadsirdeht un isşchķirt

tohnus, kas jaşpehle preekşchâ, un ta balss jaraddina

zaur tohņu pakkaļ-dseedaşchanu, turklaht tohņu garrumi

ja-isschķirr; tad Wehl jadseed ihsakas tautu-dseesmas un

weeglakas garrigas meldijas. — ШЬаё wirsşchķirrâs

tohņu strehķis wişs un pa daļļahm ja-eeraddina no

weena un ohtra galla, daschadâ tohņu mehrâ un şpehkâ,

turklaht nohschu pasihschana un tahs daschadas taktēs;

paşchâ dseedaşchanâ ja-eet tahļahk no weeglakahm us

gruhtakahm tautu-dseesmahm un garrigahm meldijahm.

3. Kà jamahza.

Jaluhko us to, ka behrni şawus lozekļus turr pehz

waijadsibas» ka mutti riktigi atdarra, ka paschskaņņus

labbi isdseed un ka tohņus usņemm skaidri. Pagasta-
şkohlâs pawişşam nebuhs mahziht tahļahk par diw-

balşigu dseedaschanu. Behrni pee abbahm balsihm nav

japeedalla tà. ka meitenes ween warrbuht tik dseed

sopranu (1. balsi) un puisēni altu (2. balsi); katram

behrnam, ja ween eespehjams, arri pa weenam un ne

tik kohpâ-dseedaşchanâ buhs dseedaht neschaubigi un

riktigi.
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Zeiķinaşchana.
§ 20. Skohlotajs, ja to mahk, tohs gaişchakus

behrnus lai eewedd tehlu-formu mahzibâ uil teem laj

eerahda zeiķinaht; şchè ja-eewehro, kas par zeiķinaşchanu
irr teikts Pee draudses-şkohlas (§ 43).

Turneşchana jeb stingroşchanahs.
(3 stundas).

Turneşchanai, pee kam puisēni ween peedallahs,
nav tik ween tas mehrķis, ka teem ar klussu-sehde-

şchanu ne-aprasteem behrneem jagahda lohzekļu kuste-

schana, bet arri şchis mehrķis, ka behrnu weikliba teek

pawairota un ka us karra-deenestu teek gattawoti; bet

japeeteek ar brihwturneschanu un ar weeglakahm spehka-

spehlehm ween, tadehļ ka muhsu skohlas wairahk tohp
turretas tik seemâ ween.

Peelikkums. Kamehr puisēni teek mahziti
turneşchanâ un, kur tas noteck, Kreewu wallodâ, tarnehr
meitenehm ja-eerahda kahdi şeeweeşchu rohkas-darbi,
kà: addiht, schuht, lahpiht un weschu schuht; skohl-

meisterene smalki lai isşkaidro, kà katrs darbs darrams,
un tahm meitenehm to darbu lai leek strahdaht pa

şchķirrahm. Wahzi ş k i s. (2 stundas).

Kreewişkis. (2 stundas).

§ 22. Ja kahdâ pagasta-şkohlâ teek paģehrehts.

laj mahza Wahzu waj Kreewu wallodu, tà to laj darra

tà, kà tannîs Peederrigôs § § Pee draudses-şkohlu
mahzischanas-rahditaja irr isteikts.

Diw- jeb wairahk-klaşşiga pagasta-
ş ko h l a.

§ 23. Ja kahdâ şkohlâ irr eeşpehjams eerikteht
2 jeb wairahk klaşşes, tad irr labbahk, ka eetaişa sem-
mākas un augstākas klaşşes, ne ka puisēnus un mei-

tenes şchkirt şewişchķigâs klaşşês.
§ 24. Weenklaşşigas pagastşkohlas mahzischanas-

rahditajs Paleek arri şpehkâ preeksch diw- un wairahk-

klaşşigahm pagastşkohlahm, tik ween stundu-rahditajs tà

buhs ja-eedalla, ka tas, zaur 2 jeb wairahk şkohlotaju
eezelşchanu pawairohts şkohlas-şpehks arri şpehj şek-
meht şwarrigakus un gruntigakus mahzişchanas-augļus.

Plaschaka pagastaskohla.
§ 23. Kad ta draudses-skohla irr pahrtahļa no

kahda pagastaskohlas apriņķa, tad tai pagastaskohlai

preeksch sawa apriņķa jāpilda draudses-şkohlas weeta
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zaur to, ka wiņņa teek eetaişita plaşchaka, tas irr: ka
wiņņa arri waşşaras mehneşchôs usņemm tohs şawus
mahzekļus, kas wiswairahk gahjuşchi us preekşchu; tad

şchahda plaşchaka pagastaşkohla laj walka draudses-
skohlas appakşchklaşşes mahzişchanas-rahditaju; bet kur

tik tahdi behrni ween rohnahs, kas draudses-şkohlâ pa-
wişşam negribbetu eestahtees, bet tik şawu pabeigtu
pagastaskohlas mahzibu padaniht par it Pilnigu, tur ta

waşşarasşkohla to dsiļļaku Wahzu un Kreewu wallodas

mahzişchanu warr atmest un tahs stundas, kas zaur to

teek wallâ, warr isdalliht us tahm zittahm mahzamahm
leetahm, pehz behrnu spehschanas.

Atskohla.

§ 26. Wişşâs pagastşkohlâs sirmamas deenas

waj nedēļas irr janoleek preeksch tà sauzamas atskohlas»
ka laj tee behrni, kas pagastskohlas mahzibu pabeiguschi
un draudses-şkohlâ nau eestahjuschees, masahk aismirst
tahs sinnaschanas, ko şkohlâ pauahkuschi, un ka laj

wiņņi, ja to kahro, dabu Wehl tahļahk mahzitees.

§ 27. Preeksch schihs atskohlas janoleek par

seemu wismasakajs 12 deenas, kur skohlotajs tohs

seemas-mahzekļus pawissam warr atlaist us mahjahm;
bet skohlwaldibas, ja to turr par wajadsigu, Wehl wai-

rahk deenu warr nolikt preeksch atskohlas. Waşşarâ

atskohla jatturr 1 reis par mehnesi preeksch seemasskohlas-

un atşkohlas-behrneem kopā. Schumis atskohloschanas

deenâs skohlotajs laj noleek preeksch mahtes-wallodas
2 stundas un preeksch tahm zittahm mahzamahm lee-

tahm pa ik 1 stundu.

§ 28. Ka laj atskohla warretu buht pehz eespeh-

schanas sekmiga, tad skohlotajs tohs wahjakus behrnus

laj gan tik atmahza tannîs leetâs ween, ko zitreis jau

mahzijuschees, bet tohs behrnus, kas mahk wairahk, laj

wiņşch wedd tahļahk un laj tohs meklē usskubbinaht us

tam, ka us preekschu paschi preeksch şewis mahzahs jo

tahļahk; scho pehdigu mehrķi warretu panahkt zaur to:

— ka skohlotajs is labbahm grahmatahm behrneem leek

laşşiht derrigas nodaļļas, kas mahjâs ja-usraksta no

galwas un us nahkoschu reisu janess lihds, — waj ka

par eewehrojameem scho laiku notikkumeem dohd klah-
takas ģeogrāfiskas siņņas, waj ka, behrnus rehķina-

şchanâ us preekschu wesdams, usdod gruhtakus, is prak-

tişkas dsihwes ņemtus usdewumus, ko behrni lai is-

rehķina kà paşchâ atşkohlâ, tà arri mahjâs.



Draudses-şkohla.

§ 29. Draudses-şkohlai tee behrni, kas augstāku
mahzibas-mehru gribb panahkt, ne kà pagast-şkohlâ şa-
şneeguşchi, japahrwadda augstākās şkohlâs, — jeb

paşchai no şewis jamahza tahļahk, ja tee behrni augsta-
kas şkohlâs negribb eestahtees. Draudses-şkohlâ tik tee

behrni drihkst eestahtees, kas pagastşkohlâ mahzibas-
gahjumu pabeiguşchi, jeb kas tik dauds mahk, zik pagast-
şkohlâ tohp mahzihts.

§ 30. Katrā draudses-şkohlâ tee behrni jamahza
2 şchķirrâs jeb kahplös pee weena şkohlotaja, — jeb 2

şchkirtâs klaşşês, ja 2 şkohlotaji strahda pee tahs skohlas.

Appakşchkahplî waj appakşchklaşşê ta behrnu mahtes
Walloda arri irr mahzischanas Walloda, — wirskahpli
un wirsklaşşê tàpat irr tannîs reliģijas stundās, bet

tannîs zittâs stundās Wahzu Walloda turr irr mahzi-

schanas Walloda.

§ 31. Draudses-şkohlâ. kur behrneem janahk
zauru gaddu, mahzibas gahjums tekk zaur 2 gaddeem,
tà ka zaur katru şchķirru waj klaşşi ja-eet zaur weenâ-

gaddâ; bet pee pahrzelschanas no semmakas schķirras

waj klaşşes us augstāku nav jaspreesch pehz ta laika, zik

ilgi behrns şkohlâ, bet tik ween pehz sekmehm un şpeh-
schanas. Ar wişşu spehku jāmeklē to panahkt, ka behrni

draudses-şkohlâs nenahk tik ween Par seemu, bet zauru

gaddu. Kur us laukuskohlas Pamattu dibbinadamees,

gribb panahkt augstākus mahzischanahs mehrķus, tur

draudses-skohlai warr peelikt Wehl weenu augstāku
klaşşi; bet tahdai mahzişchanas-rahditaja pawairoşchanai
wajaga apstiprinaşchanas no peederrigas laukuskohlu

apriņķateesas pusses.

§ 32. Draudses-skohlai, pee teem lihdsekļeem

klaht, kas peederr pee pagastskohlas inwentara, Wehl
wajaga: 2 planiglobi un tahs wajadsigas bildes preeksch

dabbassiņņu mahzischanas, turprettim rehķiņu-galdiņu
warr atmest. Mahzischanas rahditaji, deenu rullis ar

mahzischanas siņņahm un ar aiskawetu deenu ruļļeem,
kà arri zensuru rullis katrā draudses-şkohlâ arridsan
waijadsigi, skohlas kronikas nedrihkst truhkt; pee teem

mahzischanahs lihdsekļeem, kas mahzekļeem waijadsigi,
şchè Wehl nahk klaht : tahs bruhkê stahwoschas skohlas-

grahmatas, un skohlas atlass preeksch ģeogrāfijas
stundahm.

§ 34. Katrâ draudses-şkohlâ stundu skaitlis us
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katru mahzamu leetu un us abbahm şchķirrahm wai
klaşşehm isdallahs tà:

lļ. klaşşe. ļ. klaşşe.
Reliģija 4 stundas. 4 stundas.
Mahtes walloda

.....
5

„
2

Wahzişkis 5
„

6

Kreewişkis 3
„

3

Rehķinaşchana 5
„

4

Ģeogrāfija 2
„

2

historija 2
.

2

Dabbas siņņa —

„
3

„

Zeiķinaşchana 1
„

2
„

Dseedaşchana 2
„

2

Turneşchana 2
„

2
„

Dahrsa kohpşchana . . .
.2

„
2

„

33 stundas. 34 stundas.

Buhtu gauschi teizama leeta, ja preeksch tahm ab-

bahm behrnu kahrtahm warretu eetaişiht şewişchķigas
draudses-şkohlas. Us preekşchu ihpaşchi mahzischanas-
rahditajs taps dohts preeksch meiteņu draudses-şkoh-
lahm; bet kur puisēni un meitenes Wehl teek mahziti
kohpâ, tur meitenes warr mahzitees şeeweeşchu rohkas
darbös, kamehr puisēni mahzahs Kreewişki, turneşchanâ
un augstākos tafeles-rehķiņôs.

Reliģija,
l. Mehrķis.

§ 35. Kas pagastşkohlâ behrneem eemahzihts,
şchè japawairo un ja-islihdsina, behrni jāsataisa preeksch

augstāku skohlu waijadsibahm, jamahza dsiļļahk saprast

Ewanģelişkas-Lutherişkas basnizas mahzibas un jastip-
rina wiņņas tizzibâ.

2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.
2. klaşşe: Wezzas un Jaunas Testamentes Bih-

belstahsti. (3 stundas).

Katķişmus Pirmee 3 ģalwģabbali. (1 stundu).

1. klaşşe: Basnizas-stahsti. Kristiģas basnizas

eestahdişchana un isplattişchanahs, krusta-karri, tizzibas-
isşkaidroşchana. (1 st.).

Bihbelstahsti, pa Wahzişki preeksch teem, kas şa-

taisāmi preeksch auģstakahm şkohlahm. (1 st.).

Pirmee abbi ģalwgabbali dsiļļahk japrattina un

pa Wahzişki jamahzahs no galwas, — preeksch teem

pascheem (2 st.).



3. Kà jamahza.
2. klaşşê Bihbelstahsti паи tik ween zeeti ja>ee-

mahza, bet arri us to jaluhko, ka behrni tos labbi un

bes stohmischanahs mahk atstahstiht; katķişmus-stundâ
tik tas ja-atmahza» kas Pagastşkohlâ jau bij eemahzihts.
— 1. klaşşê tee katķismus wahrdi behrneem gan jaee--
mahzahs no galwas mahtes wallodi bet arri ja-eemah-
zahs pa Wahziski, ta dsiļļaka prattinaşchana wiswai-

rahk laj noteek mahtes wallodâ. Bihbeles perschas un

garrigas dseesmas wişşâ religijas-mahzibâ tannîs der-

rigâs weetâs behrneem jamahzahs no galwas.

Mahtes-walloda.
l. Mehrķis.

§ 36. Tà zittu kà Pascha dohmas weikli isteikt
un usrakstiht, un tautas rakstneezibas laukâ wislabba-

kohs gabbalus sinnaht.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

2. Klasse: Lassiht un to atskaitiht, kas no galwas
ismahzihts; turklaht jamahza Pasiht wahrdu şchķirras
un wiņu lohzişchanas, kà arri weenkahrtigu teikumu un

to teikumu şalikşchanu. (2 st.).
Orthografija un ik pahrnedeļâs dohmuraksti. (2 st.)
Kalligrafija. (1 st.).
1. Klasse: Lassiht, lohzischanas- un teikumu-mah-

ziba jawedd tahļahk; wairahkkahrtigi teikumi, periodes.

(1 st.).

Kalligrafija. (1 st.).
3. Kà jamahza.

Behrni japeespeesch, ka riktigi un tekkoschi lassa

un teiz, ka saschuümus turr tihrus un ka eemahzas
tahs sirmamas formas preeksch grahmatu rakstischanas
un adresseereschanas preeksch ihseem kontrakteem un

protokollehm u. t. j. pr.

Wahziskis.
1. Mehrķis.

§ 37. Wahzu walloda behrneem japeesawinahs
tik tahļ', ka warr eedohtees kahdâ augstākā şkohlâ, jeb
ohtradi ka paşchi us preekschu jo sekmigi warr tahļahk-
mahzitees zaur Wahzu grahmatu lassischanu.

2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.
2. klasse: Behrni Wahzu wallodâ ja-eewed pehz

derrigas rohkas-grahmatas rahdischanas, pee kam ja-
luhko us tam» ka kreetns wokabeļu krahjums teek eeman-
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tohts, kà p. pr. to warr atrast Neiķena Wahzu wallodas

mahzibâ. (2 st.).

Laşşiht. (1 st.).

Wahziski rakstihr. (2 st.).
1. Klasse: Wahziski laşşiht, kohpâ ar Wahzu gra-

matiku, teikumu şalikkumu un interpunktaziju. (4 st.).
Orthografija un pehdigâ pusgaddâ ik pahrnedeļâs

weens Wahzu dohmu-raksts, kas no eesahkuma laj irr

kahdas laşşamas nodaļļas pahrtulkojums no mahtes
wallodas, pehz kahds stahsts waj apraksts. (2 st.).

3. Kà jamahza.
laluhko us tam, ka wahrdi pa Wahziski tohp is-

saukti pehz eespehschanas labbi un ka tad tohp pahr-
tulkoti mahtes wallodâ, un ka abbeju wallodu sawa-
dibas teek salihdsinatas un isşchķirtas.

Kreew i ş k i s.

1. Mehrķis.
Kas pagastskolā usşahkts, şchè japawairo un ja-

islihdsina, tee behrni jāsataisa us eestahşchanohs aug-

stakâ şkohlâ, kà kreisşkohlâ waj seminārā.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

2. klaşşe: Raddinaşchana tekkoşchâ laşşişchanâ, un

wiswairahk tahdu weenkahrtigu teikumu diktāts, kas

weegli pahrtulkojami mahtes wallodâ, tahs wokabeles

un tee teikumi, kas wiswairahk stahw bruhķê, jamahzas

no galwas. (2 st).
No Kreewu gramatikas: Leetu wahrdu un ihpa-

şchibas-wahrdu lohzişchana. (1 st.).
1. Klasse: Jamahza tahļahk laşsişchanâ un diktātā.

(2 st.).
No gramatikas: Darrischanas wahrdu kahrtigas

lohzişchanas. (1 st.).
3. Kà jamahza.

laluhko us tam, ka wahrdi teek issaukti pehz
eespehschanas labbi un ka leels wokabeļu krahjums teek

eemantohts.
Rehķinaşchana.

1. Mehrķis.

§ 39. Neşchaubigs tschaklums un weikliba tirgus-

rehķiņôs; turklaht arri, kà tas rehķiņu mahzibai jau
it ihpaşchi peenahkahs, behrni jaraddina gaişchi doh-

maht un riktigi teikt.

2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.
2. klasse: 1. pusgads. Behrni jāstiprina wehrtibu
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ìsmihşchanâ, laika rehķiņôs un weenkahrtigôs treiju

skaitļu rehķiņôs.

2. pusgads. Tahs 4 rehķiņu-wihses ar desmit-
neekeem un ar prastahm daļļahm. Pagarrinati treiju

skaitļu rehķiņi. (5 st.).
1. klasse: Prozenschu rehķiņi, augstāki tirgus-

rehķiņi ar atrehķinaschana us weenibu. (3 st.).

Formu-mahzibas pirmee eesahkumi usskattigi ja-

usrahda Par weenlihdsigeem tehleem. Planimetrija lihds
tai mahzibai par parallelogrameem, trihskantu kong»
ruenzes un par isplattijumu un tehlu aprehķinaschanu.
(1 ft.).

3. Kà jamahza.

Şchè tee paschi gruutspadohmi paleek şpehkâ, kas

ir nolikti preeksch pagastskolas, jaun-eemahzami rehķiņi

papreekşch jarehķina galwâ un tad us tāfeles; mahzek-
ļeem pee usdewumu isrehķinaşchanas wiszaur jasinn
rahdiht, kadehļ tà jarehķina.

Ģeogrāfija.
1. Mehrķis.

§ 40. Kas pagastskolā mahzihts, tas japawairo
un ja-islihdsina, behrni jāsataisa us eestahschanohs aug-

stakâs skolās.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

2. klasse: Dsimtenes un Baltişku guberniju şewişch-

ķiga ģeogrāfija. Tahs şwarrigakas siņņas par gaisa-
riņķa parahdischanahm, par skattischanas riņķi, par

sauli, mehnesi un swaigsnehm, par deenas- un gadda-
kahrtahm. Semmes forma un greeschanahs. Mate-

matiskajs tihkls. Kontinentu un ozeänu pahrskats.
(2 st.).

1. klasse: Eiropas orografija un hydrografija,
Eiropas un ihpaschi Kreewuwalsts politiska ģeogrāfija.
<2 st.).

3. Kà jamahza.

Nekad nav jamahza bes rahdischanas pee kahrtes

un pee globus; jāmeklē satwert katra apgabbala şewişch-

ķigas ihpaschibas jo dsihwâs bildēs un turklaht jaee-

wehro ta apgabbala eedsihwotaju meeşigas un garrigas

şawadibas; ģeogrāfijas mahziba nebuht nedrihkst palikt

par wahrdu un skaitļu nedsihwu krahschanu. Mahzek-
ļeem teek eerahdihts kahrtes zeiķinaht.
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Hi storija.
t. Mehrķis.

§ 41. Is zilwezibas dsihwes un attihstischanahs
atsiht Deewa waldigu rohku un turklaht tohs mahzekļus
tikkumôs zillaht un stiprinaht zaur leelu wihru preeksch-
sihmes rahdişchanu.

2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.
2. klasse: Biogrāfijas un dsihwes-bildes is wişşu

treiju laiku-schķirru Historijas, ihpaschi is wezzu warronu

laikeem, is Persisku un Punişku karru laikeem, is pirmu
Romas ķeisaru, Kahrļa ta leelaja, Friedrichs ta Pir-
maja, Kolumbus, 30 gaddu karra, Pētera ta leelaja,
Friedricha ta leelaja v. t. j. pr. laikeem. (2 st.).

1. klasse: Dsiļļaka satwerschana zik katra epocha
sroerr preeksch zilwezibas kultūras attihstischanahs, —

kohpâ-karrohts pahrskats par wissas Historijas leetahm
un «Hronoloģija; beidsoht ihss pahrskats par tehwsemmes
historiju. (2 st.).

3. Kà jamahza.
Skohlotajs laj stahsta no galwas un usskattigi,

bes pahrgudras kritikas un bes garras spreddiķoschanas.
Stundās şeenas kahrte jaņemm Palihgâ preeksch us-

skattischanas.
Dabbas siņņa.

1. Mehrķis.

§ 42. Mehrķis nav tik ween şchis, ka ja-eepa-

sihstahs ar dsimtenes wiswairak eewehrojameem dabbas

produkteem, bet ka Wehroschanas spehks un kahrtibas

prahts teek assinahts un ka ehstetiska un reliģiska
juschana teek dsihwinata.

2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.
1. klasse: а) Dabbas-aprakstişchana. Waşşarâ tee

wiswairahk sinnami, semneekeem wiswehrtigakee augi

ja-apraksta. Seemâ zilweka meeşas un tee wiswehrti-

gakee dsimtenes dsihwneeki un akmeņi ja-apraksta.
b) Dabbas-mahziba. Zeetu, tekkoschu un gaişigu

leetu mechaniskas ihpaschibas. Magnētisma weenkahr-

tigakas parahdischanahs, tahs wiswairahk eewehrojamas

mahzibas par elektriziju, siltumu, gaismu un skaņņumu.

3. Kà jamahza.

Mahzischana laj irr, zik eespehjams. usskattiga;

tadehļ, kur tik weeil spehj, lai bruhķe dabbas walstibu

leetas jeb scho bildes, dabbas-mahzibâ jarahda ween.

kahrtigi eksperimenti.
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Zeiķinaşchana.
1. Mehrķis.

§ 43. Wehroşchanas şpehks un skaistuma, tihri»

bas un kahrtibas prahts ir jamohdina, roka un azs

jaraddina.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

2. klaşic: Zeiķinaşchana ar linijahm. (1 st.).
1. klaşşe: Weenkahrtigi tehlotas leetas pehz us-

dohla, pamasinata waj paleelinata mehra, kà arri pehz
dabbas. (2 st.).

3. Kà jamahza.

Wişs, kas jazeiķina, arri peeklahjigi ja-isstahsta,
ka laj to aşchi warr şatwert un zeeti peeşawinatees.

Dseedaşchana.
1. Mehrķis.

§ 44. Kas pagastşkohlâ mahzihts, japawairo un

ja-islihdsina.
2. Kà tahs mahzamas leetas ja-isdalla.

Abbas klaşşes kohpâ teek mahzitas. Nohşchu pa-

sihşchana, balss- un trahpişchanas-raddinaşchana, taktēs-

eedallişchana. Weenbalşigi korāļi un diwbalşigas tautu-

dseeşmas ja-eemahza, un kur kriht, şwehtku dseeşmas

preeksch dseedaşchanas basnizâ. (2 st.).
3. Kà jamahza.

Katrā stundā kahdas minūtes jaņemm preeksch

tohņu un balşchu raddinaşchanas. Dseedamu dseeşmu

wahrdi teem behrneem ja-isprattina, korāļu wahrdi ja-

sinn no galwas; ir wehlejams, ka wissi teksti no galwas
teek ismahziti.

Turneschana un dahrsa kohpschana.
§ 45. Zaur turneschanu un dahrsa kohpschanu

to ween nebuhs panahkt, ka behrni lohzekļus dabu

kusteht, bet turneschana arri us to laj peepalihds, ka

winni dabu attihstitees un ka tohp weikli — un dahrsa

kohpschana wiņņeem teek eerahdita, ka laj to mahzahs
isdarriht pehz prahtiga padohma un laj scho darbu

eemihle.
Kur eespehjams eegahdaht turneschanas rihkus

un kur skohlmeisteris ihsti mahk turneht, to warr us-
sahkt ar rihku-turneschanli; bet brihwturneschana un

şpehka spehles arween paleck ta waijadsigaka leeta.

(2 st.).
Par dahrsa kohpschanu şchè nekahdus dsiļļaļus

preekşchrakstus newarr dot; jo şchè wişs stahw şkohlo-
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taju praşchanâ un şpehşchanâ; bet wehlams gan irr,
ka dahrsaşakņu kohpschana un augļu-kohku kohpschana
un pohteşchana şchè teek eerahdita. Seemâ tahs preeksch
dahrsa kobpschanas nodallitas stundas warr paturreht
preeksch dseedaschanas. (2 st.).

Galla-peesihmejumi.
§ 46. Şkohlmeisterim ruļļi jawedd par katra

behrna skohlas un atşkohlas apmekleşchanu. Kad şkohla
teek aiskaweta, tad iastrahpe, bet japeekohdina şkohl-

meisterim, laj behrnus neleek tik ween şkohlâ eeşpeest
zaur polizejas palihdsibu, bet laj wiswairahk, pats ar

wezzakeem un behrneem satikdamees, teem peepalihds

saprast, ka şkohlâ eet irr şwehta peeklahjiba, — un

wispahri skohlotajam irr peekohdinajams, ka wiņşch ar

behrnu wezzakeem un ar saweem pee-auguscheem mah-
zekļeem paleek şatwerşmê, ka laj skohlas audsejigs spehks

şwehtibu peeşchķirtu wezzeem un jauneem.

§ 47. Ja kahda draudses-şkohlwaldiba to atsihst
'

par waijadsigu, ka schis mahzifchauas rahditajs Preeksch
kahdas skohlas buhtu pahrtaisams, tad Wimm to atļau-

schanu us tam laj isgahda no tahs peederrigas lauku-

skohlu aprinkateesas.

§ 48. Laukuskohlu apriņķateesahm peekriht no-

spreest, kahdas un kurras mahzamas grahmatas un

kahdas skohlasruļļu formas ta apriņķa şkohlâs irr

eeweddamas.

Rihgâ, lanuärî 1874.

Widsemmes laukuskohlu wirsteeşa.

Für die Richtigkeit der Uebersetzung aus dem Deutscheu

G. V i e r h u f f. Pastor zur Ronneburg.

Vidzemes tautskolu instrukcija tā tad izdota nevis

likumdošanas kārtībā, bet vienkārši uz muižnieku konventa

lēmuma pamata, gan saskaņojot to ar jau pastāvošiem li-

kumiem Bet šinī laikā Krievijā vispāri muižniecības iespaids

un vara pieauga, uun skolu lietās iznāca nopietna reakcija.

1866. g. 4. aprill revolucionārs Karakozovs Pēterpill

šāva uz ķeizaru Aleksandru 11. Šim šāvienam bija visai

nopietnas sekas, jo ķeizars, kas līdz tam turējās Krievijas

reformistu pusē, tagad sāka uzklausīt reakcionārā virziena

valstsvīru padomus. Ķeizars uzdeva uzbrukuma sagatavošanu
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un izdarīšanu izmeklēt M. Murajevam, kas jau pēc dažām die-

nām konstatēja, ka skolu jaunatnē ieviesies revolucionārs gars,

īpaši Maskavā. Sakarā ar to nāca spriedums, ka skolu lie-

tas Krievijā neatrodas laba vadītāja rokās. Taut. apg. mini-

strim Golovinam bija jāatkāpjas, un viņa vietā nāca reak-

cionārā virziena piekritējs grāfs D. A. Tolstojs. 13. maijā
1866. g. tapa izsludināts ķeizara reskripts ministru kabinetam,

ar kuru noteica turpmāko virzienu skolās. Tām jābalstās

uz reliģijas un pastāvošās valsts iekārtas ciešiem pamatiem.

Grāfs Tolstojs sāka strādāt. Viņš, kā jau tas pie krieviem

bieži noticies, meklēja savai darbībai labus paraugus ārzemēs,

īpaši Prūsijā. Tādu paraugu Tolstojs, likās, atradis Prūsijas

izglītības ministra Stilla „plänos". Stills jau 1854. g. nāca

ar „reformäm", kuru mērķis tautas izglītību uzturēt, pēc

iespējas, tautai piemērotās robežās. Pietiek, ja zemnieku

skolās māca lasīt, rakstīt, mazliet rēķināt un stipru vērību

piegriež reliģijas mācībām. Kas pāri par to, tas, ja arī
#

tieši

nav liels ļaunums, tomēr lieks un pret to jāizturas ļoti

uzmanīgi. Arī skolotāju sagatavošanā jāievēro, ka vajaga

sagatavot
„
tikai skolotājus", bet ne „pusmäcitus inte-

liģentus". Vispāri pēc Stilla plāniem vajaga tautu no-

vadīt atpakaļ savās garīgās robežās, — viņu vien-

kāršībā.
. .

Lūk šo Stilla „plānu" pieņēma arī grāfs

Tolstojs. Kā agrāk redzējām, pie šī „plāna" turējās

arī daudzi mūsu muižnieki un mācītāji. Tikai zīmīgi

arī tas, ka Prūsijā Stilla gars valdīja apmēram no

1854.—1870. gadam, kamēr Tolstojs to ieveda Krievijā pēc

1870. gada, t. ir tad, kad Prūsijā šī sistēma tapa atzīta par

nederīgu. Tolstojs arī skolotāju sagatavošanu ievadīja tādā

gaitā, lai skolotāji nemācītos vairāk, kā viņiem savā darbā

vajadzīgs. Bet par visām lietām visā skolu sistēmā vaja-

dzēja gulēt diviem pamatiem : reliģijai nn paklausībai val-

dībai. Muižniecības iespaids un vara kā visās lietās, tā ari

skolās tapa pastiprināts. 1873. gada 25. decembrī Aleksandrs 11.

parakstīja reskriptu grāfam Tolstojam. Reskriptā vispirms

norādīts uz tiem darbiem, kas līdz šim skolu lietās un labā

darīti. Bet ķeizars esot nācis pie atziņas, kā skolu uzraudzībā
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vajagot lielākas uzmanības: „Охранение дъла народнаго

образовашя отъ постороннихъ и пагубныхъ вл!я»lй поддер-

жашемъ и упрочешемъонаго въ духт> релипи и нравственности

и возложешя заботы о достижеши сей цт.ли на совмт>стныя

усвипя Министерства народнаго нросвт.и!.енlя, духовенства и

дворянства". Par muižniecību rakstā teikts, ka viņa vienmēr

stāvējusi kā paraugs savu pienākumu izpildīšanā, un tāpēc

ķeizars saka: „Es uzaicinu man uzticīgo muižniecību stāvēt

sarga vietās par mūsu tautskolām
...

Es pavēlu jums, saziņā

ar iekšlietu ministri, griezties uz vietām pie muižnieku pār-

stāvjiem, lai viņi darbotos, kā elementārskolu kuratori savās

guberņās un apriņķos . .
."

Kā Krievijas augstākās valdības aprindas šinī laikā

skatījās uz tautskolām, par to liecina arī sekošais piemērs.
1875. g. caurskatot izglītības ministrijas gada pārskatu, kas

iesniedzams ķeizaram, griezta vērība uz to, ka no armijas

atvaļinātie unteroficieri ļoti labi varētu izpildīt tautskolotāju
amatu. Ķeizars Aleksandrs 11. pie šāda «atrisinājuma" pie-

rakstījis: „Вполн-Ь сочувствую этой мысли"1).

Šinī laika ari Kurzemes un Igaunijas muižniecībai

izdevās dabūt savu skolu reglementu, ko ķeizars apstiprināja
25. aprili 1875. g.

2 ).

Kurzemes un Igaunijas paša ķeizara apstiprinātā

likumā tomēr valdībai (iekšlietu ministrijai) bija dotas tiesības

kontrolēt skolu pārvaldes orgānu darbību, kā ari sūtīt savu

pārstāvi skolu virsvaldē (virskomisijā). Vidzemes skolu virs-

valdes 1874. g. publicētā instrukcijā valdībai šādas tiesības

nebij paredzētas. Tas drīz vien iekšlietu ministrijā tapa

atzīts par nepareizu, un jau 1875. g. 4. novembri ģen. gub.

firsts Bagrations paziņoja Vidzemes landrātu kolēģijai, ka

iekšlietu ministrija gribot arī Vidzemes skolas nostādīt valdības

uzraudzībā3).
Landrātu kolēģija atbildēja, ka viņa uz tik svarīgu

') Skat. tuvāk. „Рождественскш — Исторически обзоръ деятель-

ности Минист. Народи. просв-Ьщетя 561, v. t. t. lpp.

2) Skat. šīs Skolu vēstures 11. gra'matas 239. v. t. t. lpp.

s) Bagiationa raksts atrodas „Bauerschulsachen V. VII. p. 292.

37
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jautājumu nevar dot atbildi bez muižnieku konventa lēmuma.

Kauču gan ari Kurzemes un Igaunijas 1875. g. skolu likums

bija muižniecībai labvēlīgs, tomēr Vidzemes muižniecība to

en bloc negribēja pieņemt, jo viņu instrukcija tiešām muiž-

niecībai atļāva brīvākas rokas. Tādā garā ari muižnieku

konvents 29. janvāri 1876. g. (Delib. 27) apspriedās. Skolu

virsvalde lika konventam priekšā pieņemt šādus pārgrozījumus
1874. g. instrukcijā resp, agrākos likumos: 1) skolu virs-

valdē pieaicināt iekšlietu ministrijas pārstāvi; 2) sūdzības

par skolu virsvaldi ieniedzamas senātam; 3) ļ skolotāju

semināru programmas apstiprina iekšlietu ministrija; 4) gu-

berņas priekšnieks visas ziņas par skolām saņem no skolu

virsvaldes. 1
)

Muižnieku konvents pieņēma skolu virsvaldes 1 un 4

priekšlikumu, bet 2 un 3 atzina par nevēlamu. Konvents

arī tūdaļ nolēma šādā garā mēģināt jautājumu nokārtot Pē-

terpili. Gubernātors 15. martā 1876. g. ar rakstu № 1715

lūdza pasteidzināt atbildi. Landrātu kolēģija atbildēja gaŗi un

atsaucās uz agrākiem likumiem, skolu stāvokļa uzlabošanos.

Tagad visi zemes spēki darbojoties kopīgi, skolas plaukstot

v. t. t. 1875. g. 25. apriļa likums vēl neesot savu derī-

gumu pierādījis, tur neesot nekā tāda, kas būtu labāks par

Vidzemes līdzšinējo kārtību. Kritizēja ari dažus 1875. g.

likuma pantus, kas pavisam nesaskanot ar līdzšinējiem Vid-

zemes likumiem. Ja valdība gribot kontrolēt, tad jāpār-

groza tikai 1860. g. likuma 593 §, pielaižot skolu virsvaldē

valdības pārstāvi.

30. martā 1876. g. landmaršals ziņo, ka viņš Pēterpili

runājis ar iekšlietu ministri un departamenta direktoru Man-

surovu, bet tā ka tur vispāri vēl nav šī lieta no Vidzemes

gubernātora ienākusi, tad viņi ar Mansurovu vienojušies,

ka ja šī lieta arī ministrijā iet āks, Mansurovs viņu nevir-

zīšot tāļāk pirms nebūšot runājis ar landmaršalu, kas rudeni

būšot atkal Pēterpilī.

14. okt. 1876. g. ar rakstu № 6881. Vidzemes gubernātors

I) OLB. raksts 15. I. 1876. №5. „B-Sch\ V. VII.
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barons Uexküll-Güldenbandts 1

) jau deva muižniecībai uz viņas

pēdējo iesniegumu jūtami labvēlīgu atbildi. Gubernātors saka,
ka viņš, pamatīgi visu lietu pārbaudot, nācis pie pārliecības,
ka muižniecības pēdējā iesniegumā esot daudz patiesības.
Tikai par skolu kontroli gan viņš nevarot piekrist muiž-

niecības priekšlikumiem. Šinī ziņā barons Uexkülls-Gül-

denbandts gubernātoram prasīja pat tiesību apturēt visu

skolu virsvaldes lēmumu izpildīšanu uz vienu mēnesi. To

muižnieku konvents kategoriski noraidīja
2
). Skolu virsvalde

arī atzina, ka tādā gadījumā visa viņas darbība tikšot tor-

mozēta. Redzams, ka gubernātors pēc tam no savas pra-

sības arī atkāpies, un vispāri šī lieta pilnīgi apklusa, jo

uznāca krievu-turku karš. Tā tad 1874. gada Vidzemes

laukskolu instrukcija palika spēkā. 1891. g. 3. maijā ar

rakstu № 78823
) tautas apgaismošanas ministrs gan paskaidro,

ka 1874. g. instrukcijai tikai tiktālu likumīgs spēks, cik

viņa saskan ar pastāvošiem likumiem. Bet tas jau bija pār-

krievināšanas laikmetā, un par to runāsim nākošā grāmatā.

Jāpiezīmē tikai vēl, ka ar 1874. g. instrukciju un īpaši

mācību plānu nebija apmierināti ari daži Vidzemes mācī-

tāji (Kaelbrandts, Kupfers), un ka šis nemiers izpaudās 1878.

un 1879. g. mācītāju sinodēs. Mācītāji bija nemierā ar ti-

cības mācības sekmēm mūsu tautskolās. Par to sinodēs

bija plašas debates, kurās atkal vainu meklēja jaunlatviešu

centienos. Daži mācītāji bija neapmierināti ar tautskolu

organizāciju vispāri
4
).

,Baltijas Vēstneša" 1879. g. 2. numurā iespiests Kau-

dzītes Matīsa raksts „Mūsu laukskolu stundu rādītājs," kas

arī vērsts pret skolu virsvaldes 1874. g. izdoto stundu plānu.

Kaudzīte ieteic stundu rādītāju pārstrādāt tā, lai visas stundas

') Barons Uexküll-Güldenbandts bija Vidzemes vācietis, kas gan

audzis un izglītojies Krievijas skolās. Viņš, saprotams, Vidzemes muiž-

nieku tieşïbas aizstāvēja. Manaseina revīzijas laikā viņš savu amatu

Vidzemē atstāja.
2) Convents-Rezess 21. X. 1876. Delib. 34.

3) Циркуляръ по Рижскому учебн. округу № 5. — 1891.

4) Skat. 1878. un 1879. gg. Vidzemes mācītāju sinodes protokolus.

37*



noturētu līdz pl. 1 diena, ar ko aiztaupītu pēcpusdienu, —

dotu kā skolēniem, tā skolotājiem vairāk brīva laika.

XIV.

Mums jāatgriežas vēl reiz pie skolotāju konferencēm.

Par 1873. un 1874. g. vispārējām latviešu skolotāju

konferencēm jau runājām sakarā ar tautisko kustību. Vi-

dzemes skolotāju sapulces mēs aplūkojām līdz šulrāta Klota

aiziešanai, t. ir līdz 1871. gadam. 1872. g. Vidzemes

skolotāju konferences nebija, jo nebija arī īsta šulrāta, —

Pfeils jutās tikai pagaidu amatā. Nākošais šulrāts Guleke

Vidzemes skolotāju sapulces pārcēla no Turaidas uz Valku.

Domājams, ka Guleke ar gudru ziņu mainīja konferenču

vietu. Pirmkārt, Valka atradās uz Igaunijas daļas robežām,

un tā tad še sapulcēs varēja piedalīties arī Vidzemes igauņu

skolotāji, bet tādā gadījumā Gulekem bija iemesls paturēt

sapulcēm vācu darīšanas valodu. Otrkārt, Valka tiešam

Vidzemes skolotāju vairākumam bija vieglāki sasniedzama,

kā Turaida. Un tiesām Valkas konferencēs vācu valoda

palika tādā pat spēkā kā Turaidā, kauču gan igauņu

skolotāji viņā piedalījās visai mazā skaitā, bet tomēr, igauņu

dēļ, grūti bija prasīt, lai šinīs kanferencēs ieved latviešu darīšanu

valodu. 1876. g. gan „Baltijas Vēstnesis"1) pacēla jautājumu

par igauņu daļas nodalīšanu no latviešiem, jo valodu

jautājums pašam šulrātam esot neērts2).
Tā tad Valkā 1873. g. 18. un 19. jūlijā noturēja

25. Vidzemes skolotāju konferenci. Piedalījās 88 skolotāji,
3 mācītāji (Ēvalds, Tillings, Zīlemans), semināru direktori

J. Cimze un A. Tērauds. Konferenci vadīja šulrāts Guleke.

Starp skolotājiem arī Kronvalds, Krogzems-Auseklis, Pilsāt-

nieks, T. Gailītis-Gaidulis, Juris Kalniņš, J. Kaktiņš, vācietis

Varstats (Cimzes semināra skolotājs), Rūjienas Švechs, Limbažu

Šmidts, Smiltenes Dambergs v. t. t. Zīmīgi, ka protokolā

pie Kronvalda vārda pielikts „Gast", lai gan Kronvalds jau

') 42. numurā.

г
) Guleke igauņu valodu prata ļoti vāji.
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bija Vidzemes skolotājs. Vai tas tāpēc, ka Kronvaldu skolu

valde vēl nebij amatā apstiprinājusi, un vispāri par Vec-

Piebalgas draudzes skolas augstāko klasi skolu virsvalde

meta kauliņus?
Šulrāts Guleke atklājot konferenci (pēc lūgšanas)

izsaka prieku, ka viņam nākoties vadīt 25. Vidzemes

skolotāju konferenci, kas labi apmeklēta. Viņš gribot rīkoties

tikai paidagogiski un veicināt visu to, kas var pacelt tautas

izglītību („Er habe keine andere Absicht als in das Schul-

wesen Livlands in pädagogischer Hinsicht zu heben").

L zaicina konferences dalībniekus strādāt skolu labā visiem

spēkiem. Rīgas-Valmieras apriņķa skolu valde caur šulrātu

nosūtījusi konferencei sveicienu. Konference nosūta minētai

skolu valdei pateicību par ievērību un sūta telegrammu arī

bijušam šulrātam Klotam.

Švechs sniedza pārskatu par lidzšim noturētām 25

skolotāju konferencēm.

Visas konferences varot sadalīt divos periodos : pirmais

no 1848.—1856. g. un otrais no 1857.—1871. g., t. ir pēc

divu šulrātu — Ulmaņa un Klota darbības. 1858. g. kon-

ferences nebija un 1859. g. konferences protokols nav rak-

stīts. 1872. gadā pagaidu šulrāts Pfeils konferenci nav

sasaucis. Tagadējā (1873. g.) konference atkal atrodoties uz

pārējas punkta jaunā konferenču laikmetā1). Konferenču

ierosinātājs bijis J. Cimze un viņas ievadījis Ulmanis. Pirmā

konferencē 33 dalībnieki. Tanī laikā, īpaši pirms 1850 ga-

diem Vidzemē skolu un skolotāju stāvoklis bijis vēl visai

bēdīgs, un konferences stiprinājušas viņus drūmās darba die-

nās. Visā Ulmaņa vadības laikā konferencēs piedalījušās
95 personas, no kurām 25 tikai vienu, bet 16 — divreiz

konferencēs ieradušās, un tāpēc īsto konferenču apmeklētāju
skaits patiesībā nokrītoties uz 52 cilvēki. Švechs runādams

par konferencēm un draudzes skolotājiem pārmesto vācinā-

šanas politiku, attaisno pēdējo šā : „Die damals grosse Kluft

') Tam mes varētu piekrist tikai tad, ja konferences Guleke sāktu

vadīt latviešu valodā. Ar 18/3. g. nekas Vidzemes konferencēs sevišķi

nemainījās, izņemot Turaidas vietā Valku.

581
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zwischen den Bauern und den anderen Ständen auszufüllen,

was in anderer Weise nicht möglich gewesen." Tie visi, kas

šo viedokli aizstāvējuši neesot bijuši latviešu tautas ienaid-

nieki, — viņi meklējuši ceļu kā apvienot zemes spēkus.

Klota laikā, — no sākuma bijis nomanāms vēsums konfe-

rencēs, bet vēlāk sadzīvojušies, tā ka bijis pat žēl šķirties
no vecā šulrāta. Arī šinī laikā cik necik pastāvīgu konfe-

renču apmeklētāju bijis ne vairāk par 45.

Kad atskatoties atpakaļ un salīdzinot agrāko stāvokli

ar tagadējo, tad zemi un ļaudis gandrīz nevarot pazīt, —

tā viss pārvērties. Arī Rīgā nolikušies pirmie dziesmu

svētki esot lielā mērā skolotāju darbs.

Pēc tam sākušies konferences referāti. Vispirms Švechs

runājis par vēlamiem pārgrozījumiem skolu likumā, īpaši

attiecībā uz draudzes skolām. Švechs nav apmierināts ar

skolu virsvaldes rīkojumu, ka draudzes skolās nav uzņemami
skolēni bez pagasta skolu programmās paredzētām zināšanām.

Visur vēl neesot pagasta skolu un ja tās arī būtu, tad to-

mēr derīgi atļaut draudzes skolās uzņemt tos bērnus, kas

grib turpmāk mācīties arī kādā augstākā skolā. Ja šiem

katrā ziņā vispirms jāiziet pagasta skola cauri un tikai tad

tie var mācīties draudzes skolā, tad bieži jau tiem augstākās

skolās vecums neatļauj iestāties. Bez tam daļa latviešu

saimnieku jau civilizācijā tikuši tik tālu uz priekšu, ka ari

viņu mājas dzīve stipri atšķiras no caurmēra zemnieka.

Tiem nevajadzētu liegt savus bērnus sūtīt tieši draudzes

skolās, lai tur laikus varētu sagatavoties uz augstākām sko-

lām. Draudzes skolas, kā mūsu tautas speciālās tautskolas,

arī var pieņemt labākus mācību spēkus. Kur tas notiekot,

tur draudzes skolas ātri uzplaukst. 1819. g. likums par

draudzes skolām tagad vairs neapmierina. Referenta priekš-
likumi šādi: 1) Vēlams, lai draudzes skolās neliedz uzņemt

arī tādus bērnus, kas nav pagasta skolas kursu beiguši

2) nevajaga draudzes skolas ierobežot ar noteiktu mācību
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programmu
1); 3) ja draudzes skolā ierīko, tā saukto, privāto

klasi, tad vajadzētu kārtīgi algot šai klasei skolotāju, jo
līdz šim dažkārt paši draudzes skolotāji uz savu risku un

ar saviem līdzekļiem algoja privātiem skolēniem vajadzīgo
mācības spēku.

Konference, debatējot par pirmo Švecha priekšlikumu»

atzinusi: — ievērojot to, ka visās draudzēs vēl nav ierīkots

pietiekošs skaits pagasta skolu, virsvaldes rīkojums, ka drau-

dzes skolās uzņemami tikai pagasta skolas kursu veikušie

skolēni, — nebūtu visās vietās stingri jāpilda. Tomēr jā-

raugās, lai ar nemācītu bērnu uzņemšanu draudzes skolā

neciestu skolas darba gaita. Par otro priekšlikumu nolemts,

ka draudzes skolām vajaga noteiktas mācību programmas,

bet kur būtu nepieciešamība no tās atkāpties, — tas jādara

ar attiecīgas skolu valdes piekrišanu. Pie trešā priekšlikuma

konference piezīmē, ka tā izšķiršana neatkarājoties no skolu

valdes.

Pēc Švecha priekšlasījuma un dažām pārrunām par

skolotāju bāriņu un atraitņu kasi, skolotājs Kaktiņš (Burt-

nieku draudzes skolā), redzams, pēc iepriekš sagatavota

plāna, uzsācis debates par A. Kronvalda un J. Cimzes kon-

fliktu pirmās vispārējās skolotāju konferences priekšvakarā.

Kaktiņš uzbrūk Kronvaldam par J. Cimzes apvainošanu.

Izcēlušās debates, kurās, kā protokolā ierakstīts, gandrīz visa

konference nostājusies Cimzes pusē. Skolotāji Jansons un

Tenners izteikuši savu nemieru (Unwillen), ka no visiem

Vidzemes skolotājiem ļoti iecienītais direktors Cimze tā no-

nicināts svētkos, kur viņš ielūgts kā goda viesis. Ari pat

Cimze ņēmis vārdu un paskaidrojis, ka viņa tautas dziesmu

krājums (Dziesmu rotas 2. daļa) radies uz viņa personīgu

iniciatīvu. Kronvalds tad lūdzis vārdu un paskaidrojis, ka

viņš zināmi mērā vadījies no savas tautas nacionālām inte-

resēm (nationale Standpunkt). Viņam esot vairākas personas

aizrādījušas, ka ne mācītājs Bīlenšteins, ne direktors Cimze

') Te domāts, ka varbūt draudzes skolas ar augstāku programmu,
kā piem. Vec-Piebalgā un ari pie Švecha Rūjienē.
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neesot neko tādu izteikuši, kas apvainotu latviešu tautu.

Debates par šo jautājumu ar to nav izbeigtas, bet pārnestas

uz 19. jūliju. Tas pierāda, ka konferencē par šo konfliktu

bijusi liela interese un to var arī noprast pat no īsā iepro-

tokolētā debatu satura. 19. jūlijā Valmieras skolotājs Ūdris

ieteicis konferencei ar šo konfliktu vairāk nenodarboties, jo

visai neērti še spriest par lietām, kas izsaukušas konfliktu

ārpus skolotāju konferences 1) un tiesāt Kronvaldu par vār-

diem, kas runāti zināmā gadījumā. Bet šo Ūdra aizrādījumu

tūdaļ noraidījis šulrāts Guleke (der Herr Schulrath wiess diese

Behauptung zurück), jo Kronvalds esot bijis arī 1870. g.

konferences dalībnieks, kad lemts par Cimzes „Dziesmu

rotu" sastādīšanu. Pēc tam protokolā ierakstīts: „Nach

einer nochmaligen, ausführlichen Verhandlung dieser Sache

war das Resultat der Discussion, dass die Conferenz sich

mit den von H. Kronwald am Tage vorher gegebenen Er-

klärungen nicht zu frieden gab, sondern sich dahin einigte,

sie erwarte von H. Kronwald als Ehrenmann, dass er

H. Zimse eine ausreichende Genugthuung gewähren würde.

Die Art und Weise, wie er das thun wolle, überliess sie

ihm. H. Kronwald selbst erklärte sich mit diesem Abschluss

der Sache einverstanden". Tik daudz par šo lietu pastāsta

1873. g. konferences protokols. Mācītājs K. Kundziņš zina

pastāstīt, ka Kronvalds ieradies šinī konferencē tieši ar no-

lūku nolīdzināt Rīgā izcēlušos konfliktu. Arī no protokola

redzams, ka Kronvalds 1873. g. konferencē izturējies kā

džentelmens un miermīlīgi piekāpies pret konferences lēmumu.

Bet vai šulrāts Guleke, J. Cimze v. c. ari tā izturējās pret

Kronvaldu un viņa nesavtīgiem centieniem? 1874. g. vis-

pārējo skolotāju konferenci, ko vadīja Kronvalds, kā redzē-

jām, šie kungi un arī daudzi skolotāji formāli boikotēja.

Vai tādiem vajadzēja būt Kronvalda izlīgšanas rezultātiem,

un vai tā varēja panākt kopdarbību, par ko mīlēja vārdos

jūsmot ari daži vācieši, — par to tagad divējādi spriedumi

gan nebūs meklējami.

') Kronvalda runa turēta pie goda maltītes. А. V.
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Pēc 1874. g. konferences protokoļa vēl piezīmējams,
ka viņu parakstījis pats šulrāts Guleke, bet ne, kā līdz

šim, protokolists. Protokolu rakstījušas vairākas personas,
jo rokraksts ir četrējāds. Vai protokolisti, kā tas bija līdz

šim parasts, vēlēti, par to protokolā nav nekas teikts.

Laikrakstos par 1873. gada Vidzemes skolotāju konfe-

renci parādījās nevis «miermīlīgas ziņas," bet drīzāk pa-

visam pretējas. „Balt. Vēst." 1873. g. 30. numurā raksta:

„Šodien un rītdien Vidzemes latviešiem ir svarīgas un ievē-

rojamas dienas1). Šodien pulksten 10 priekšpusdienā iesākas

skolotāju gada konferences. Tādēļ katrs gaida ar ilgošanos
kādas ziņas dabūt par to, ko mūsu tautas skolotāji savās

sapulcēs spriež. Zinu, ka arī Jus pēc tādām ziņām kārīgi.
Es nobraucu to nakti priekš tam 30 verstes līdz Valkai, tai

cerībā ari skolotāju spriedumos paklausīties. Nogāju pie
skolu priekšnieka (Gulekes А. V.) pieteikties, bet dabūju

atbildi, ka sapulce būs slēgta. Neko darīt; bija jāblandās

pa pilsētas ielām, kamēr skolotāji .savu sapulci „muses"

zālē turēja. Tādēļ varu tik to paziņot, ko no skolotājiem

īsumā dabūju dzirdēt. Sanākuši esot līdz 80 skolotāji.

Spriešanas notiekot vācu valodā, par ko daži ļoti piktojās.
Daži skolotāji ļoti priecājās, ka mūsu krietnais tautietis

Kronvalds arī ir sapulcē."

Uz šo „Balt. Vēst. ziņojumu atsaucās „Rigasche Zeit."

1873. g. 175. num.: „Eine Correspondenz des „Baltijas
Vēstnesis" aus Walk beklagt sich darüber, dass zu der

Volkslehrerversammlung, die um 18.—19. Juli dort tagte,

keine Zuhörer dort Zutritt gehabt hätten und dass die Verhand-

lungen in deutscher Sprache geführt worden wären. Ersteres

erscheint auch uns als unnütze Geheimnisskramerei, Letzeres

dürfte auf einer die Volkslehrer ganz Livlands umfassenden

Versammlung das einzig Mögliche sein."

„Baltijas Vēstnesis" 1873. g. 33. numurā noteikti uz-

stājās pret vāciskām latviešu skolotāju konferencēm un pra-

>) Tanī laikā tiešām skolotāju konferenču noturēšana bija ļoti ievē-

rojams notikums, apmēram, Hdzigs mācītāju sinodēm.
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sīja latviešu skolotāju konferences noturēt atsevišķi no igauņu

skolotāju konferencēm, tad nebūšot kā vienās, tā otrās jā-

lieto sveša valoda.

Līdz ar 1873. g. konferenci un atsauksmi „В. V." po-

lemika par skolu un nacionālo jautājumu atkal ie

Vācu avīze „Zeitung f. Stadt und Land" 1873. g. 182—185.

num. nodrukāja garāku E. G. F. rakstu, kas asi uzbruka

kā mūsu nacionāliem centieniem, tā viņu iedarbībai taut-

skolās. Varaidošu Zanders „В. V." 1873. g. 35. un 36.

num. deva svarīgu pretrakstu: „Ко tautība padara pie tautas

skolas būšanas." „Zeit, für Stadt und Land" savā raksta

sākumā izteicās tā: „Unsere moderne Bildung geht von

Humanität durch Nationalität zur Bestialität." Pret šo ap-

galvojumu, tad īpaši vērsa savu rakstu Varaidošu Zanders.

Tāļāk V. Z. aizķer vācu publicistu apgalvojumus, kā lat-

viešu un igauņu tautas izaugušas no „zemes ļaudīm" un

tagad „nevāciešu" un „bauru" vietā dzirdot runājam par

latviešu un igauņu tautām. To visu lūk vācieši esot panā-
kuši iz cilvēces mīlestības strādādami. V. Z. pret šo apgal-

vojumu aprāda pašu vācu vēsturnieku (Richtera, Vogta,

Rutenberga v. c.) spriedumus par latviešu un igauņu likteni

pirms vācu ienākšanas un viņiem ienākot. Vispāri V. Z.

pretraksts ir drošs un pamatots.

„Balt. Vēstn." 1873. g. 32. num. nodrukāts Kronvalda

paskaidrojums Cimzes konflikta lietā. Kronvalds raksta:

„Dziedäsanas svētkos tika pie galda maltītes kādā runā lat-

viešu tautas dziesmas salīdzinātas ar bērnu dziesmām un bērnu

spēlēm, un izsacīts, ka tauta, kad sāk prātot, tās piemirstot. Tā-

dam izsacījumam pretojoties man nācās arī semināra direktoram Cim-

zes kungu pieminēt. Kad nu citi klausītāji manus vārdus tā sapra-

tuši, ka es gribējis to iepriekš Cimzes kungam izsacītu .augstu
laimi" atsaukt un viņa nopelnu pie .Dziesmu rotas* otras daļas

apgādāšanas noliegt, tad man žēl, ka tāda pārprašana notikusi. Tā-

dēļ lūdzu šo izskaidrošanu tā ievērot: Es savā runā norādīju vi

to, ka mūsu tautas dziesmas daudz citu lemeslu dēļ un nevis sa-

vas bērnības labad no jaucu mutes arvien jo vairāk pazudušas.
Cik foti lieli novārtā mūsu tautas dziesmas iekritušas, par to lie-

cinājot dažādi dzīves novērojumi. Es atsaucos uz kādiem no Cim-

zes kga Turaidas konferencē izsacītiem vārdiem, kas manim šķītās
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izrādot, ka arī viņš senāk nekur nebij mācījies dziļāki ar mūsu

tautas dziesmām lepazīties; bet arī teicu to, ka viņš tomēr ņēmies

.Dziesmu rotas" otro daļu apgādāt un pie tautas dziesmu atdzīvi-

nāšanas strādājis kā mūzikas mākslas pratējs un savas tautas dēls.

Tos klausītājus, kas manos toreiz sacītos teikumos citādas domas

atraduši, lūdzu, lai manus vārdus vienīgi pēc šā paskaidrojuma

tulko. Kronvalda Attis.

Tanī pašā numurā ievietots arī kāds raksts sakarā ar mācī-

tāja Bilenšteina .konfliktu" un polemiku pret .Rigasche Zeitung."

.kalt. Vēst." raksta: .Rīgas Avīze" savā 178 numurā rakstā

.Jauna uzmākšanās Bilenšteina kungam," — sniedz saviem lasītā-

jiem jaunu pasaciņu no mūsu un sevišķi par mūsu tautas vīra Kron-

valda Atta fanātismu un skubināšanas uz ienaidu un ķildām. Tā-

das lietas ne pirmreiz mums bija jāklausās. Tiešām mūsu preti-

nieki dara kā žīdi, kas citus sisdami gvalti bļauj, ka pašus sit."

Tādos apstākļos un iepriekšējās latviešu un vācu laik-

rakstu polemikās gatavojās kā 1874. g. vispārēja latviešu

skolotāju konference Rīgā, tā Vidzemes skolotāju konference

Valkā. Par pirmo jau mēs runājām, tagad par otro, t. ir

Valkā, 3. un 4. jūlijā, noturēto 26. Vidzemes konferenci.

Vai nu tas izskaidrojams ar sacenšanos pret šinī pat

gadā Rīgā noturēto vispārējo latviešu skolotāju sapulci, vai

ar Qulek.es rosīgumu, bet 1874. gadā Valkas sapulci mēģi-

nāts padarīt jo dzīvu un plašu. Piedalās skolu padomnieks

Guleke, kā sapulces vadītājs, ģeneralsuperitendents Dr. Kri-

stiāni, 5 mācītāji, 3 skolotāju semināru direktori, 1 ģimnā-

zijas skolotājs, 2 semināra skolotāji un 91 tautskolotājs, to

starpā 17 no igauņu daļas. Protokolu raksta Švede no

Matišiem, Damberģis no Smiltenes, Erdmanis no Rubenes

un Grencšteins no igauņu puses. No referātiem atzīmējami:

Švecha — Kā sargāsies Vidzemes tautskolotāji no nīkšanas

savā dzīvē. 2) Cimzes — Par centrālās biškopības biedrī-

bas dibināšanu. 3) Skolotāja Spalviņa (Gaujenes) — Par

latviešu gramatiku. 4) Pestmaļa — Kā skolotājs var vislabaki

savas brīvdienas izlietot. Bez šiem referātiem apspriesti arī

vairāki citi jautājumi, kā par skolotāju atsvabināšanu no

kara klausības, latviešu ortogrāfijas jautājums, par draudzes

skolu stāvokli un t. t. Tad vēl atzīmējams Burtnieku sko-

lotāja Kaktiņa priekšlikums — atļaut par šo skolotāju sa-
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šanās no atklātības nākot sapulcēm par ļaunu. Sapulce
tam piekritusi, tikai ar to piezīmi, lai ziņas laikrakstiem do-

dot «skaidri un pareizi."

Skolotāju skaitā tagad jau lielā pārsvarā pagasta sko'u

skolotāji. Tā ka protokolu ieteicams izplatīt kā Vidzem 5

latviešu tā igauņu daļā, tad nolemj to litografēt. Debatēs

piedalījies arī gen. super. Kristiāni (Christiani).

Plašs bijis Spalviņa referāts par latviešu gramatikas

pasniegšanu skolās. Noprotams, ka tikai vēl tagad sāk do-

māt, ka latviešu tautskolām jāmāca arī latviešu valodas

mācība.

Konferences otrā dienā šulrāts Guleke vēl atgriezies

pie Kronvalda-Cimzes konflikta un izteicis nemieru ar to,

ka Kronvalds tikai ievietojis „Balt. Vēst." atsauksmi (1873. g.

32. num., ko mēs jau citējām), bet nekādus citus soļus nav

spēris1). Bet tā ka Kronvalds 1874. g. konferencē nepieda-

lījās, tad konference aprobežojusies ar Gulekes piezīmi. Vis-

pāri 1874. g. Valkas konference, kauču gan dalībnieku skaits

prāvs, un klāt pat (gen. sup. Kristiāni, prāvests

Kupfers v. t. t.), — bijusi samērā nedzīva un neražīga.
Tā noritēja divas Gulekes vadītās skolotāju sapulces.

Viņām vajadzēja noskaidrot turpmāko Vidzemes skolotāju

sapulču gaitu, — vai šīs sapulces būs tiešām plašas un visu

Vidzemi aptverošas, vai paliks par tādām pat, kā bija Tu-

raidā. Izrādījās, ka viņas maz ar ko atšķīrās no pēdējām

un, domājams, ari tādēļ nepieņēmās plašumā un pilnīgumā,
bet patiesībā bija tikai Valkas un Valmieras apriņķu, bet

ne visas Vidzemes sapulces. Līdzās Valkas sapulcēm pa-

stāvēja apriņķu sapulces, no kurām dažas bija dzīvākas un

satura ziņā bagātākas par Valkas sapulcēm. Tā, piemēram,

Cēsu apriņķa skolotāju sapulces mums jānostāda satura

ziņā daudz augstāk par Valkas sapulcēm, pie kam arī da-

rīšanu valoda še bija latviešu.

') Kādā veidā Guleke gribējis Cimzes lietā no Kronvalda saņemt

izlīdzināšanos, tas nav zināms. Domājams, ka G. sagaidīja no Kronvalda

formālu atvainošanos v. t. t.

588
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1875. gada Valkas sapulce notika 2. un 3. jūlijā un,

kā redzams no referāta „Zeitung für Stadt und Land" (Lat-
viešu laikrakstiem referāts, rādās, nav piesūtīts, jo arī «Mājas
Viesis" par sapulci ziņo pēc „Zeit. f. St. и. L." А. V.), nav

bijusi diezin cik dzīva.

Šai sapulcē piedalījās, bez sapulces vadoņa, šulrāta

Gulekes, arī skolu virsvaldes priekšnieks, landrāts barons

Volts, prāvests Kupfers, mācītāji Ulmanis (Lugāžu), Brandts

(Palsmanes), Keuslers (Gulbenes), J. Cimze v. c.

Konferences dalībnieki šoreiz sagrupēti pēc apriņķiem,

gluži tā, kā mācītāju sinodēs. No Valkas apriņķa piedalīju-

šies 34 skolotāji, Valmieras — 15, Cēsu — 10, Rīgas — 7,
Veravas — 12, Tērbatas — 3, Pērnavas — 3, Vilandas — 3.

Kopskaitā 87 skolotāji. Zīmīgi, ka, piemēram, no Cēsu ap-

riņķa šai konferencē neredzam, izņemot Araižu Peleksi,

neviena tanī laikā atklātībā pazīstama skolotāja, kamēr Cēsu

apriņķa 1874. g. konferencē piedalījās pavisam 88 skolotāji

un starp tiem ari Kronvalds, Pilsātnieks, brāļi Kaudzīši,

T. Gailītis-Gaidulis v. t. t. Kronvalds Cēsu apr.konferencē ļoti

dzīvs un darbīgs, dod „proves stundu" ar 5 maziem bērniem,

lasa referātu.

Bet aplūkosim 1874. g. Valkas konferences darbību,

kā viņa atspoguļojas oficiālajā protokolā 1).
Šulrāts Guleke ziņojis konferencei par skolotāju atsvabi-

nāšanu no kara dienesta, par jauniem mācību plāniem (pro-

grammām) un vispārējo skolu stāvokli. Uzaicinājis skolo-

tājus izmēģināt darbā jaunās programmas, lai tad varētu

spriest, kas viņās, varbūt, pārgrozāms.

Pirmais referāts nācis no Lugāžu mācītāja Ulmaņa:

Vai ir noderīgi apvienot skolotāja un pagasta skrīvera ama-

tus. Slēdziens, — šāda amatu apvienošana noraidāma. Otrs

referāts bijis no skolotāja Erdmaņa: „Vai draudzes skolotāji

pārāk apkrauti darbiem un kādus darbus viņiem varētu

atlaist? Referents saskaita draudzes skolotājam deviņus

amatus: 1. skolotājs, 2. ērģelnieks, 3. kantors, 4. kora

») Protokols, tāpat kā 1873. g., hektografēts
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pavadītājs, 7. iesvētāmo bērnu skolotājs, 8. draudzes gada

pārskata sastādītājs, baznīcas grāmatu rakstītājs, īpaši ja

mācītāja draudzei nav, vai tāds nespēj šos darbus veikt un

9. zemkopis, jo viņa ievērojamākā ienākumu daļa nāk no

skolas zemes. Saprotams, ka visus šos darbus draudzes

skolotājs nespēj kārtīgi veikt, pat tad, kad viņš to nezin kā

gribētu. Kā te līdzēt? Vai nu draudzes skolotājam vajaga

dot uz draudzes rēķina palīgu, vai arī atsvabināt no dažiem

darbiem un pienākumiem. Konference un arī šulrāts atzinuši,

ka tiešām še kas jādara un vislabāk! caur to, ka draudzes

skolotājam dod palīgu, kas daļu darba ņemtu uz sevi. No-

lēmuši lūgt šulrātu, lai tas šinī ziņā spertu kādus soļus.

Protokolā arī atzīmēts, ka pie pusdienas maltītes

uzsaukts „Hochs auf Seines Majestät den Kaizer als den

Beförderer aller Zivilisation und namentlich des Schul-

wesens".

Pēcpusdienas cēlienā mācītājs Keuslers runājis par

skolas literātūru, izejot no preses un literatūras lielā iespaida,

un tautas sociālpolitisku, kā arī reliģisku audzināšanu. Kon-

ferencē Keuslers lūdzis apspriest divus jautājumus: 1. Vai

ir nepieciešams latviešu literātūru vairot ar veselīgiem, tautai

derīgiem rakstiem. 2. Kā vislabāk! tautā pieaugošo prasību

pēc literātūras apmierināt? Konference uz pirmo jautājumu

atbildējusi ar ja, bet otrā apspriešanai atzinuši par labāku

ievēlēt īpašu komisiju.

Skolotājs Erdmanis paziņojis, ka landrāts Kampenhau-

zens ielūdzis visus skolotājus, kas vēlas iepazīties ar racio-

nālu biškopību, apmeklēt viņa muižu 15. jūlijā.

Otrā konferences dienā Valkas semināra skolotājs Var-

stats runājis par domu rakstiem skolā, aprādīdams vispirms

viņu svarīgumu un pēc tam dodams vadošus aizrādījumus

kā labāki šai mākslas priekšmetā gūt panākumus. Pēc tam

referējis arī kāds igauņu skolotājs Kapps par to, vai Vid-

zemes draudzes skolām jābūt gada, vai tikai ziemas skolām.

Slēdziens — tikai gada.

590
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Bez šiem referātiem pārspriesti daži sīki jautājumi un

uzstādīti temati nākošās konferences darbiem.

1876. g. Vidzemes konference noturēta 30. jūnijā un

1. jūlijā. Arī šoreiz konferencē ģen.-sup. Kristiāni, ts

Kupfers, mācītāji Brandts, Bergmanis, Keuslers, Ulmanis un

semināru direktori — Cimze, Balsons, Tērauds. Skolotāji
šoreiz nav dalīti pēc apriņķiem, bet draudzes un pagasta

skolotājos :26 drāudzes un 28 pagasta, bet vienkārši ar

vārdu „Lehrer" protokolā ierakstīti 20 skolotāji, — kopā
tā tad 74 skolotāji.

Pēc konferences apsveikšanas šulrāts teicis plašāku ie-

vada runu, kurā uzsvēris mūsu skolu īpatnību. Pagasta

skolās neuzņemot bērnus, kā citās zemēs, bez kādām priekš-

zināšanām, bet gan jau mājmācībā sagatavotus. Bērni skolā

nonākot jau vecāki gados, bet līdz ar to no mājām nesot

līdzi dažus ļaunus ieradumus un netikumus. Bērni skolā

paliekot visu nedēļu, dienas un naktis; citās zemēs tā ne-

esot. Tas mūsu skolotājiem uzliekot lielāku darbu, bet

dodot arī lielāku iespēju pildīt audzinātāja uzdevumus.

Skolotāju semināriem šīs īpatnības jāievēro un skolotāji jā-

sagatavo šo īpatnējo uzdevumu veikšanai. Vidzemes drau-

dzes skolas, cik zināms, esot vienīgās tādas visā pasaulē.

Viņas uzņem bērnus no pagasta skolām, ir augstākās taut-

skolas ; draudzes skolotājs ir baznīcas amata vīrs un vispāri

šīs skolas stāv ciešā sakarā ar baznīcu. Šis Vidzemes

skolu īpatnības esot jāizkopj un jāsargā. Skolām joprojām

jāpaliekot līdzšinējās attiecībās pret zemes valdošo šķiru —

bruņniecību, jo tikai tā varot cerēt uzglabāt īpatnības un

vērtīgo attīstību. Šis šulrāta Gulekes ievads stāvēja ciešā

sakarā ar krievu uzmāclbām saņemt skolu valdīšanu savās

rokās, kā arī ar dažiem latviešu laikrakstu spriedumiem par

mūbu skolu vāciskām valdēm. Guleke brīdina skolotājus

no nepārdomātiem soļiem uz krievu valdīšanas pusi.

Valkas (Cimzes) semināra skolotājs Varstats nolasījis

plašu referātu par reliģijas mācības pasniegšanu skolās.

Pie pusdienas maltītas arī šoreiz uzsaukts „Hoch" ķei-

zaram kā zemes tēvam.
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Pirmās dienas pēcpusdienā J. Cimze runājis par

latviešu ortogrāfiju. No protokola grūti izprast kādas domas

Cimze aizstāvējis. Rādās, viņš šoreiz atsakās no dziesmu

grāmatas un bībeles ortogrāfijas, ko viņš, kā redzējām,

agrāk aizstāvēja.

Skolotājs Bachs (Katlakalna) runājis par tematu: Kā

skolotājs vislabāk! var pasniegt mācības vācu valodā nevācu

bērniem ? Šis jautājums stipri nodarbinot pilsētu un viņu

apkaimes novadu skolotājus, jo še latviešu vecāki visvairāk

cenšas savus bērnus nodot augstākās skolās, kurās tomēr

nevar iekļūt bez vācu valodas prašanas. Kādēļ latvieši

cenšas bērnus nodot vācu skolās? Dzīves īstenība to prasot,

jo bez vācu valodas grūti tikt uz priekšu. Ja vispāri lat-

viešu bērni gribot iegūt izglītību caur augstākām skolām, tad

sveša valoda nepieciešama un vislabāk! vācu valoda

vācu skolās. Paidagoģiski ir nepareizi, ja latviešu bērnus

bez iepriekšējas sagatavošanas nodod vācu skolās, ar vācu

mācības valodu, jo tas kaitē normālai bērnu attīstībai.

Bachs ieteic latviešu bērnus pakāpeniski ievadīt vācu valodā.

Tādām skolām, kas uzņem latviešu bērnus, kas neprot vācu

valodu, jāņem īpašs skolotājs, kas prot latviešu valodu un

viņš pirmā laikā tad māca latviešu bērnus, pakāpeniski pār-

ejot uz vācu mācības valodu. Sakarā ar šo referātu šul-

rāts noteikti aizrādījis draudzes skolu skolotājiem, ka viņiem

jārūpējas, lai bērni nebūtu bez iepriekšējas sagatavošanas
vācu valodā jāsūta tieši pilsētas skolās. Vispāri agra

bērnu sūtīšana uz pilsētu neesot vēlama.

Otrā dienā šulrāts Guleke noskaidrojis jautājumus sakarā

ar 1875. g. konferences lēmumiem parskolotāju tiesisko stāvokli,

skolotāja un pagasta rakstveža amata šķiršanu un draudzes sko-

lotāju palīgiem. Mācītājs Ulmanis ziņojis par literāriskās komi-

sijas nodomiem, arī sakarā ar pagājušās konferences lēmumu.

Zīle nolasījis savu kritiku par «Dziesmu rotas" IV. un V.

daļu.

Beigās šulrāts izteicis prieku, ka konferencē piedalījies
arī ģen.-sup. Kristiāni, un pagājušā gadā landrāts barons

Volts, kā skolu virsvaldes priekšsēdētājs. Konferencēs valdot
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īsts darba gars. Pēdējo apliecinājis arī ģen.-sup. Kristiāni.

Un tā visi šķīrušies labiem novēlējumiem un uz redzēšanos

nākošā konferencē.

1877. g. Vidzemes konference 29. un 30. jūnijā. Vada

šulrāts Guleke un kā augsti viesi atkal klāt: skolu virsval-

des priekšnieks, landrāts barons Volts, ģen.-sup. Kristiāni,

prāvests Kupfers, mācītāji — Bergmanis, Ulmanis, Hilde

цп Paslaks; semināra direktori — Cimze, Balsons un Tē-

rauds ; .6 semināra skolotāji, 39 draudzes skolotāji, 38 pa-

gasta skolotāji un 3 citi skolotāji. Tā tad kopā pavisam
86 skolotāji, bet kopā ar visiem augstiem un vienkāršiem

viesiem 104 konferences dalībnieki. Labi apmeklēta kon-

ference.

Guleke atklājot konferenci izteicis dažus slēdzienus

pie pagājušā gada konferences, starp tiem latviešu ortogrā-

fijas jautājumā paziņojis, ka lldzšim neesot vēl vienojušies

pie kādas turpmāk pieturēties, un tāpēc šis jautājums paliekot

atklāts. Virsvalde pagājušā gadā izdevusi jaunu instrukciju
skolu revidentiem un noteikumus par skolotāju eksāmeniem.

Viņš (šulrāts Guleke) atstājot mācītāja amatu un paliek
tikai kā šulrāts 1).

Nolasīti sekojošie referāti: māc. Ulmaņa — Bērnu au-

dzināšana caur bērniem; skolot. Erdmaņa — Draudzes

skolām jātaisa konkurence pilsētu elementārskolām; skolot.

Bukbārda — Ka ievadīt pagasta skolās lasīt mācīšanu; skol.

Viļumsona — Skolēnu ēdināšana skolā.

Māc. Ulmanis aprādījis, ka bērnu savstarpējām attic.

čībām darbā un rotaļās ir liela audzinoša nozīme. Te vājais

mācās no stiprā izturību, cietsirdīgais no maigā — mīle-

stību v. t. t. Jāraugās tikai, lai ļaunais neņem virsroku par

labo. Par Ulmaņa referātu bijušas dzīvas debates, bet

protokolā īsi ierakstīts: „An der Discussion hatten sich Di-

rektor Zimse, Erdman, Damberg, Schwech, Gerf-Superin-

tendent, der Präses betheiligt. Da keine Thesen gestellt

i) Guleke 1876. g. iesniedza atlūgumos no šulrāta amata, jo ne-

varot to savienot ar mācītāja pienākumiem. Muižniecība tad viņam

palielināja algu ar noteikumu, lai viņš atstāj mācītāja vietu.

38
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waren, musste sie ohne Abstimmung geschlossen werden."

Viļumsons savā referātā aprādījis, cik liela nozīme

bērnu ēdināšanai skolā un ieteicis viņu veicināt, cik vien

iespējams. Konference un šulrāts visai piekrituši referāta

domām, un Guleke uzaicinājis skolotājus rūpēties, kur vien

iespējams, skolēnu ēdināšanu noorganizēt.

Skolot. Erdmanis izteicis noteiktu uzmudinājumu saviem

kolēģiem — draudzes skolu skolotājiem konkurēt mācību

programmās ar pilsētu elementārskolām un pat apriņķu

skolām, jo laucinieku bērnu sūtīšana pilsētu skolās esot:

a. „pädagogisch falsch, b. moralisch gefährlich und verderblich,

с. ökonomisch schlecht." Audzināšana lauku draudzes skolās

var novērst visus šos trūkumus. Konference tomēr nav

vienprātīgi piekritusi Erdmaņa domām, jo viņš pilsētas skolas

esot tēlojis pārāk drūmās krāsās.

Skolotājs Bukbārds ļoti plaši referējis par lasīt mācī-

šanas paņēmieniem un beidzot iesniedzis pieņemšanai 12

tēzes. Arī debates par tēzēm bijušas plašas.

Bez referātiem protokolā atzīmēts, ka Kurzemes sko-

lotāju konference atsūtījusi apsveikumu telegrammu. Nolemj
atbildēt kurzemniekiem ar tāda pat veida telegrammu. Kur-

zemes skolotāji Simonsons un Dauge, kā veci vidzemnieki,

ari atsūtījuši telegrāfisku sveicienu. Cimze aicinājis skolo-

tājus iestāties skolotāju bāriņu un atraitņu kasē. Pieminē-

juši mirušo draudzes skolotāju Lutcu, kas savā darba laikā

zlaidis tautā kādus 400 skolēnus.

1878. gada Valkas sapulci (28. un 29. jūnijā) atklājot,
Guleke aizrāda, ka „mēs dzīvojam nopietnā laikā, tāpēc

skolai, kopā ar citiem tikumīgiem spēkiem, vajaga naigi
strādāt pie tikumības un dievabijāšanas veicināšanas" 1

).

Skolotājiem nevajagot padoties alošanām un sargāties no

vienaldzības amata darīšanās. Bērnus vajagot tā mācīt, ka

viņi ne tik vien skolotājam, bet katrai priekšniecībai būtu

paklausīgi. Šai sapulcē piedalījās 72 skolotāji. No referātiem

svarīgākais Cimzes „Skola un tautas apgaismošana, jeb vai

') Citējums pec „Rigas Lapas" 1878. gada 151. numura.
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lauta arī citādā vīzē mācāma, nekā caur skolu un cik tāļu
un caur ko?" Cimzes referāts redzami pieskaņots Gulekes

sapulces atklāšanas runai. Cimze teicis: «Laikraksti, koncerti,

teātri ir laika kavēšanas līdzeklis. Kā mācības līdzēkļus tos

var uzskatīt tik vislabākā gadījumā. Bet ja tie pārkāpj ro-

bežas, kas tiem caur tikumības likumiem vilktas, tie ir

bruģēts ceļš uz elli".

Tanī pašā gadā, kad Cimze tā izteicās par laikrakstu

nozīmi, Treilands-Brīvz'emnieks rakstīja «Mājas Viesī" (18.

un 20. num.) garāku rakstu «Kāds drauga vārds dzimtenes

amata biedriem". Rakstā Brīvzemnieks uzstājās pret dažām

nebūšanām mūsu skolās un plaši rakstīja par skolotāju kon-

ferenču vācisko vadīšanu. Viņš rakstu nobeigdams saka:

„ ...
un konferencēs runāt un rakstīt Jus nedrīkstat citādi,

kā savā tautas valodā. To prasa viss tas mērķis, ko Jūs

gribat sasniegt konferencēs pulcēdamies. . .
ko Jūs kopā

darāt, tas skan tāļāki, tas aizsniedz Jūsu godu, tautas godu.

Kur daudzi kopā spriež, tas arvien pa pusei klaji spriests.

Cik to arī neslēptu — kam ausis ir, tas dzird, kam acis ir,
tas redz, kam prāts ir, tas domā, kam spalva ir, tas raksta.

Un latviešu tautas godu sargāt un spodrināt, priekš tam

nav pat Maskava par tāļu."

Nav šaubu, ka Brīvzemnieka raksts aizķēra ari vācu

valodā vadītās Valkas skolotāju sapulces. Un kas zin, vai

B. raksts pat nebija Valkas sapulcēm par krišanu, jo tiešām

pēc 1878. gada šīs sapulces redzami sāka nīkuļot, lai gan

viņas joprojām vadīja Guleke. 1879. gada sapulce bijusi

Valkā, 27. un 28. jūnijā. Tuvāku ziņu par to mums nava.

1880. gadā sapulce pavisam netiek noturēta, bet 1881. gadā

viņu apmeklēja tikai 30 dalībnieki, pie kam «Balss"

par 1881. g. sapulci liecina, ka dalībnieku tik maz vācu

darīšanu valodas dēļ. 1882. gada 3. numurā «Balss" par

Valkas sapulcēm nodod šādu spriedumu : «Vidzemes vispā-

rējās skolotāju sapulces pastāv pārāk par 30 gadiem. Dalīb-

nieku skaits paliek arvien mazāks, kas nāk no tam, ka :

1) uz Valku jāmēro tāļš ceļš; 2) latviešu un igauņu skolo-

tāji sapulcējas kopā: 3) vācu sarunas valoda un latviešu

38*
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valodas neievērošana ; 4) daudzi labākie skolotāji «principiāli
vairs neiet uz Valkas sapulcēm".

Bet notika vēl kāds starpgadījums. Tā bija senatora

Manaseina revīzija, kura nāca kā Baltijas oficiāla pētītāja

un nebija šejienes vācu aprindām patīkama. Latvieši tur-

pretim revīziju uzlūkoja par viņu interešu veicinātāju un

mēģināja augstajam revidentam izsūdzēt savas bēdas un

grūtības. Guleke dažos laikrakstos paziņoja, ka «savu ie-

meslu dēj" šogad viepārējā Vidzemes skolotāju sapulce ne-

notiks. Latviešu skolotāji to tulkoja tā, — Guleke negribot,

ka par senatora revīzijas laiku skolotāji sanāk uz sapulci,

jo uz to var ierasties ari kāds senatora ierēdnis, vai arī

pats Manaseins. Šīs domas tika izteiktas pat presē. Tā

«Latvietis" 1882. g. 23. numurā raksta : «Daži skolotāji un

skolu draugi sūdzas, kā Guleke atcēlis šā gada vispārējās

skolotāju sapulces «savu iemeslu dēļ". Ja Guleke nevarot

sapulcē būt, tad skolotāji paši vadīšot. Par kārtību tie gal-

vojot." Sapulces tagad vajagot, jo kad senators Manaseins

te, skolotāji varētu tam iesniegt par savām vajadzībām.

Sapulce tomēr nenotika, bet nemiers skolotāju starpā ar

vispārējām sapulcēm ar to tikai pieauga. Nepietika ar to

vien, kā laikrakstos par to rakstīja, arī dažās lokālās un ap-

riņķu sapulcēs skolotāji atklāti uzstājās par līdzšinējo sko-

lotāju sapulču kārtību. Tā Cēsu apriņķa 1882. gada sko-

lotāju sapulcē (Drustos, 27. un 28. jūlijā) Vecpiebalgas sko-

lotājs K. Stakle uzstājās ar īpašu referātu, kusā starp citu

aizstāvēja vispārējo Vidzemes latviešu skolotāju sapulču no-

turēšanu latviešu valodā, jo līdzšinējās vispārējās sapulces

Valkā taisni šī trūkuma dēļ ciešot. Bez tam skolotāju sa-

pulcēm vajagot atļaut pašām vēlēt vadoni. Šo Cēsu apriņķa

sapulci vadīja Kalsnavas mācītājs Döbners. Sapulce pēc

debatēm atzina, ka «Vidzemes latviešu vispārējās konferences

viņu tēvu valodā ik gadus ir vajadzīgas un svētīgas, lai

visi skolotāji varētu piedalīties" un konferencēm vajaga

pašām savu vadoni vēlēt un viņas darīšanas ved no kon-

ferences ievēlēta komiteja". Pret pirmo lēmumu Döbners

nav cēlis ierunu, bet pret otro gan. Sapulces protokolā
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starp citu teikts: „Cien. priekšnieks (Döbners А. V.) nolasīja
šādu izstrādājumu, attiecoties uz pirmo tematu (t. ir. Stak-

les referātu А. V.): Tai velēšanā, ko konference izteica, ka

pašai būtu brīv savu priekšnieku iecelt, konference nav

skaidri izsacījusi, kādās konferencēs tie no pašiem būtu

ceļami, vai diaudzes skolotāju konferencēs, vai apriņķa sko-

lotāju konferencēs, vai vēlētā (domāts, ka skolotāji vēl tikai

to vēlas А. V.) vispārējā latviešu skolotāju konferencē. Tā-

pēc vēl reiz ņemos par šo vēlēšanos runāt un to izskaidrot,

kāpēc manim neliekas domajāms, ka šī vēlēšanās varētu

piepildīties. Tai vēlēšanā ir domāts, ka noturētu vispārējas
latviešu tautas skolotāju sapulces. Šīs tautas skolo-

tāju konferences pa daļai jau pastāv. Vispārējai "Vidzemes

konferencei, kur latvieši un igauņi kopā saiet, ari priekš-
nieks ir atzīmēts. Tādēļ no skolvaldlbas saaicinātai vispā-

rējai konferencei Vidzemes latviešu daļā arī vien tas pats

priekšnieks varētu būt, kas vispārējā Vidzemes konferencē.

Ja ir vēlēts, ka šai konferencei pašai savu priekšnieku būs

celt, tad ir domāts, ka šinī ziņā no pastāvošiem likumiem

būs noiet. Bet ja ir vēlēts, ka visas konferences pašas ceļ

priekšnieku, tad ir domāts, ka lai pavisam pārtaisa līdzši-

nējo likumu. Ne vienas, ne otras domas nevarēs notikt."

Te jāpiezīmē, — likuma par skolotāju konferencēm nebija, bet

vienīgi atsevišķi skolu valdes noteikumi, kuŗi nebūt visā

Latvijā nebija vienādi. Tā Kurzemē, Irlavas apriņķa
1
) sko-

lotāju sapulcēs, kārtīgi pati sapulce izvēlēja savu vadoni.

Tāpat bijis Dundagas apgabala sapulcēs. Vecgulbenes
draudzes skolotāju (kopā ar Jaun-Gulbeni) konference pati

izstrādāja savu kārtības rulli, jeb darba nolikumus, kuros

paredzēts, ka pati konference sev izvēl vadītāju. Šo kārtības

rulli 1878. gadā vietējās skolu valdes vārdā apstiprinājis

mācītājs G. Kauslers. Tā tad tas, ko Döbners apgalvo, ка

tikšot pārkāpts likums, bija vai nu pārpratums, vai izvairī-

šanās no īstas atbildes uz Stakles referātu un Cēsu apriņķa

') Protokolu grāmatai virsraksts „Protocol-Buch der Lehrer—Confe-

renzen des Irmlauschen Kreises (rokrakstā, А. V.).
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konferences lēmumu. Döbners tad arī licis priekšā šādas

tēzes: 1) «lai to vēlēšanos, ka konference pati priekšnieku

ieceļ, atmet, vai 2) ja to negribot, tad piezīmējot pie viņas,
ka lūdzam vispārējo konferenci arī tad noturēt apakš šulrāta

vadīšanas, kad pašas konferences priekšnieka celšana tiktu

atrasta par atraidāmu." Tāļāk minētā protokolā lasāms:

«Uz priekšnieka uzaicinājumu K. Stakle izskaidroja, ka

draudzes konferencēs gan vislabāki būs, ka pats draudzes

mācītājs ir par priekšnieku, bet apriņķa un vispārējās kon-

ferencēs ir sapulcēm pašām savs vadonis jāvēl. Sapulce

nobalsoja un piekrita izskaidrojumam." Tātad Döbners nav

panācis savu vēlēšanos. Bet mēs atradām pie oficiālā

Cēsu aprrņķa sapulces protokola arī šādu Döbnera parakstītu

piezīmi: «Pie drukātas protokolēs pārlasīšanas esmu atra-

dis, ka 17. lapā nav skaidri teikts, ko konference nosprieda

(un kas tad arī patiesi tika izdarīts). Konferene nosprieda:

1) pie Vidzemes laukskolu virsvaldes griezties ar to lūgšanu,

lai viņa Vidzemes latviešu skolotājiem atļautu vispārēju
konferenci un tādu saaicinātu, ja varētu notikt, jau to pašu
rudeni ; 2) pie tādas lūgšanas atstāties no tās vēlēšanās, ka

konference pati savu vadoni ceļ."

Kā redzam, šis Döbnera pievienojums protokolam ne-

saskan ar pašu protokolu. Un gala iznākums? Tāds, kā

to pareģoja mācītājs Döbners, — šīs «vēlēšanās nevarēja

piepildīties." 1883. gadā Guleke atkal Valkā sasauca Vid-

zemes vispārējo skolotāju sapulci. Dalībnieku gan ļoti

maz — 20 apkārtējo skolotāju. Vēlāk gan dalībnieku skaits

pieaudzis līdz 35, bet spirgtuma sapulcē nevarēja būt. Gu-

leke atklāšanas runā pieminējis Cimzes nāvi, skolotāji pie-

cēlušies un nodziedājuši: „Jesus meine Zuversicht." Tāļāk
Guleke teicis, ka pērn skolotāji gribējuši, lai rudenī (tas

zīmējas uz Cēsu apriņķa sapulces lēmumu. А. V.) notur

vispārējo sapulci, bet tagad neesot nākuši. Tas pierādot

ka pērn vispārējās sapulces neesot bijis vajadzīgs. Pēc tam

nolasīti trīs izstrādājumi: 1) Gulekes par bībelstāstu grā-

matām (nokritizēta Kaudzītes un ieteikta Döbnera), 2) Smil-

tenes skolotāja Damberga par „lepnuma piekopšanu" (Luxus),
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3) Valkas pagasta skolotāju semināra direktora Balsoņa par
dziedāšanu. Te vēl pieminams, ka Guleke, piedalīdamies
debatēs pie Damberga priekšlasījuma, teicis, „ко latviešu

laikraksti runā — ir meli" un viņam esot žēl, ka skolotāji
ar šiem laikrakstiem tik daudz nopūloties1). Varbūt sakarā

ar to stāvēja skolu padomnieka Gulekes rīkojums, ar kuru

Valkas semināristiem aizliedza lasīt visus latviešu laikrakstus,

izņemot „Latv. Avīzes" un „Arāju."
Šādas attiecības nevarēja veicināt vispārējo sapulču

sekmes un varēja jau teikt, ka viņām pienācis Turaidas sa-

pulču liktenis.

1884. gadā, 13. un 14. jūnijā, Valkas sapulce norit

ar 42 dalībniekiem. Šai sapulcē Guleke nolasa skolu virs-

valdes apstiprinātos noteikumus par skolotāju sapulču kār-

tību2
). (Tā tad tikai tagad, bet ne, kā apgalvoja Döbners,

2) „Balss" 1883. g. 30. numurā.

2 ) Instruction
zur Abhaltung von Conferenzen der Landschullehrer.
§ 1. Es handelt sich hier nur um die allgemeine Lehrer»

Conferenz für ganz Livland und die Kreis-Conferenzen für die

Lehrer der einzelnen Kreise. Die Kirchspiels-Conferenzen, die
jeder Pastor mit den Lehrern seines Kirchspiels abhält, bedürfen
keiner besonderen Instruction.

§ 2. Alle jene Conferenzen stehen unter der Aufsicht der

Schulbehörden, die allgemeine unter der der Oberlandschul--
behörde, die Kreis-Conferenzen unter d?r der resp. Kreisland--

schulbehörden.
§ 3. Für gewöhnlich leitet die allgemeine Conferenz der

Schulrath und die Kreis-Conferenz der betreffende geistliche
Schulrevident. In Behinderungsfällen vertritt jenen ein von

der Oberlandschulbehörde dazu aufgeforderter Schulrevident,
und diesen sein Suppleant.

§ 4 Glieder der allgemeinen Conferenz sind alle Semi-

narlehrer und alle Parochiallehrer, sowie deren Gehilfen in

ganz Livland. Die Gemeindelehrer sind hier, wenn sie er-

scheinen, nur Gäste. — Glieder der Kreis-Conferenzen sind alle

Parochial- und Gemeinde, — sowie Hilfslehrer des betreffenden
Kreises. Lehrer der Seminare oder Lehrer aus anderen Kreisen,
die hier erscheinen, sind nur Gäste. Alle Theilnehmer an den

Conferenzen haben sich vor Beginn derselben bei dem Leiter zu

melden.

§ 5. Gliedervon Schulbehörden oder Schulverwaltungen,
die auf irgend einer dieser Conferenzen erscheinen, haben das

Recht sich an den Verhandlungen, jedoch nur mit berathender
Stimme, zu betheiligen. Gäste erhalten das Recht zum Sprechen,
nur wenn der Leiter der Conferenz es ihnen zugesteht.



1882. gadā, nāk vispārēji noteikumi par Vidzemes skolo-

tāju sapulcēm). Noteikumi šādi: 1) Katrā -apriņķī gadā

noturāma viena apriņķa konference. 2) Katru gadu notu-

rāma viena vispārēja konference. 3) Apriņķa konferencē

dalībnieki ir visi draudzes un pagasta skolotāji, bet citu

apriņķu skolotāji kā viesi, bez balss tiesībām. Vadonis ir

apriņķa garīgais skolu revidents un valoda, latviešu vai

igauņu. 4) Vispārējās konferences dalībnieki tikai semināru

un draudzes skolotāji, pagasta skolotāji kā viesi, bez balss

tiesības. Vadītājs skolu padomnieks (šulrāts) un darīšanu va-

loda vācu. Tad spriests par skolotāju otro eksāmenu. Pēc

izstāšanās no semināra 2—6 gadu laikā jānoliek otrs eksā-

mens. Līdz tam skolotājs tikai pagaidām izpilda savu amatu.

Skolotāji šim priekšlikumam pretojušies. Smiltenes skolotājs

Damberģis runājis par siltu ēdināšanu skolās, un Guleke

par skolas grāmatām.

1885. g. (19. un 20. jūnija) arī noturēta Valka vispārēja

skolotāju konference, bet par to mums tuvāku ziņu nav.

§ 6. Die Conferenz hat der Leiter mit Gesang und Gebet

zu beginnen und zu beschließen.
§ 7. Die Verhandlungen sind nur berathender Art, es

sei denn dag über Interne, wie Wahl der Protocollführer,
Druck des Protocolles oder Zeit und Ort der nächsten Conferenz
beschlossen wird.

§ 8. Die Verhandlungen werden auf der allgemeinen von

Lehrern der lettischen und ehstnischen Districte besuchten Eon»

ferenz in der deutschen, auf denKreis-Conferenzen in der in den

betreffenden Kreisen herrschenden Nationalsprache geführt.
§ 9. Das Wort hat der, welchem der Leiter der Eon-

ferenz es ertheilt. Wird es von diesem Jemand entzogen, so

hat er sofort abzubrechen.
§ 10. Zu verhandeln sind vorzugsweise pädagogische oder

das Schulwesen betreffende Fragen. Die Besprechung sprach-
licher, literarischer, cultureller Themata kann der Leiter der

Versammlung, wenn die Zeit es erlaubt, auch gestatten.
Unzulässig sind Angriffe auf Glieder der Schulbehörden

und Verwaltungen, auf Kirchenlehren, Gesetze und Erlasse von

Schulbehörden.
§ 11. Sind für gewöhnlich die zu behandelnden Themata

und ihre Bearbeiter von der vorhergehenden Conferenz bestimmt
worden, so können doch auch von den einzelnen Gliedern der

Conferenz selbst gewählte Themata bearbeitet und zur Vortrag
gebracht werden, nur müssen diese dann spätestens 8 Tage vor

den Beginn der Conferenz dem Leiter derselben angemeldet und

daran sich etwa knüpfende Thesen eingeschickt werden. Diesem
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Kauču gan šinī grāmatā mēs aplūkojam Vidzemes

skolu vēsturisko gaitu no 1800—1885. g.. tomēr skolotāju
konferenču aprakstā paspersim vienu soli tāļāk un piemi-
nēsim arī 1886. gada Konferences, lai tad viņu vēsturi līdz

pārkrievināšanas laikmetam pilnīgi pabeigtu.

1886. g. Vidzemes skolotāju konference notiek kā

parasts Valkā, 18. un 19. jūnijā, pēc skaita 36. un arī bei-

dzamā. Sakarā ar 1884. g. instrukciju par īstiem konferen-

ces dalībniekiem skaitās tikai semināru un draudzes skolu

skolotāji, kādu konferencē bijis 35 cilvēki. Visi citi proto-
kolā atzīmēti kā viesi, pavisam 21, starp tiem kā pagasta
skolu skolotāji atzīmēti 13. Neredzam dalībnieku sarakstā

daudzu Vidzemes rosīgu skolotāju vārdus. Klāt ir tikai se-

košie plašāki pazīstami draudzes resp, semināra skolotāji:

A. Tērauds, A. Švechs, D. Dambergs un M. Ūdris. Konfe-

renci atklājot šulrāts Guleke teicis vēsturisko runu par lū-

zumu Vidzemes skolu dzīvē. Nodrukājam šo runu pēc ofi-

ciālā protokola.

steht es denn zu, sie abzuweisen oder anzunehmen zur Ver-

Handlung.
§ 12. Die Beschlußfassung über etwaige den Schulde-

Hörden zu machenden Vorstellungen erfolgt durch Abstimmung.

§ 13. Will der Leiter eine Abstimmung vornehmen, um

die Ansicht der Majorität zu konstatieren, so kann das durch

Reclamation oder Aufstehen oder Sitzenbleiben geschehen.

§ 14. Ueber die Verhandlungen wird ein kurzes Pro-

tocoll geführt, zu dessen Abfassung die Conferenz geeignete

Personen wählt.
§ 15. Der Leiter der Conferenz hat das Recht, die Auf-

nähme von Aeußerungen und Sätzen, die er für ungeeignet
hält, ins Protocoll, zu verweigern. Nach erfolgter Genehmigung
des Protocolls ist dasselbe von den Leiter der Conferenz der

Ober-Landschulbehörde resp, der betreffenden Kreis-Landschul-
behörde vorzustellen.

§ 16. Mittheilungen an die Oeffentlichkeit über Confe-
renzverhandlungen sind erst nach Veröffentlichung des Proto-

colles gestattet.
ß 17. Die Conferenzen dürfen höchstens auf zwei Tage

ausgedehnt werden.

§ 18. Der Leiter der Conferenz hat Ort und Zeit der

Versammlung der betreffenden Polizeibehörde zeitig vorher an-

zuzeigen.
Livland. Ober-Landschulbehörde, 7. März 1884.
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Der Herr Präses wandte sich an die Versammelten mit

folgender Ansprache:
„Meine liebenFreunde? Ich habe bei Eröffnung unserer

allgemeinen livländischen Volksschullehrer-Conserenz sonst einen

Rückblick auf das verflossene Jahr gehalten, heute muß ich mich
vor Allem der einen wichtigen Thatsache zuweuden, daß unser
Volksschulwesen unter das Ministerium der Volksaufklärung
gestellt worden ist. Denn einmaltrat das Gerücht hiervon schon
vor einem Jahre auf, und dann ist es ja von solcher Tragweite,
daß daraus alle von uns geplante Fortentwickelung unseres
Schulwesens in Stillstand gerieth, wie z. B. die Erweiterung
der Gemeindelehrer-Seminare oder die Ausdehnung der Ge°

meindeschule auf vier Winter. Wir konnten unmöglich im letzten
Augenblick unserer Selbständigkeit Neuerungen einführen, die

am Ende der angekündigten neuen Oberverwaltung nicht ange-

nehm gewesen wären. Also wir sind, nachdem das Gerücht das

schon lange vorher verkündigt hatte, im November v. I. auf

Antrag des Dörptschen Curators, Geheimrath Ķapustin, von Sr.

Majestät dem Ministerium der Volksaufklärung unterstellt
worden zur Vereinheitlichung der Controle. Am 23. Dezember
erhielten wir das Schreiben des Herrn Curators, in dem er

uns das mittheilte und uns aufforderte, ihm alle unsere bisher

geltenden Erlasse mitzutheilen, damit er seine Inspectoren doch
instruiren könne. Gleichzeitig sollen wir ihm melden, ob wir

die Seminare fortführen wollten, da er sonst seine Seminare
erweitern müßte. Letztere Frage übergaben wir der Ritter--

schaft, die ja die Inhaberin der Seminare ist und allein dar-

über entscheiden kann, ob sie sie fortführen oder eingehen lassen
will. Unsere Erlasse aber schickten wir dem Herrn Curator sofort

zu. Die Verhandlungen desselben mit der livländischen Ritter-

schaft werden, soviel ich weiß, noch fortgeführt und ich vermag

nicht zu sagen, wann und welchen Abschluß sie finden werden.

Wir haben uns also einstweilen in Geduld zu fassen und das

Ergebniß abzuwarten. Ich bitte Sie daher auch, an mich keine

weiteren Fragen zu stellen, da ich selbst nicht mehr weiß uud

es unnütz wäre, über etwa eintretende Möglichkeiten Worte zu

verlieren. Wir müssen schon dieser Uebergangszeit Rechnung

tragen und werden am besten thun, uns wie auch sonst der

uns Allen am herzen liegenden Schulsache sofort und mit Ernst

zuzuwenden.
N0 Konferences darbiem īpaši atzīmējams, ka šulrāts

Guleke lasījis izvilkumus no savas skolu vēstures, kuru mēs

jau vairākkārt esam pieminējuši. Semināra direktors Hak-

mans lūdzis Guleku viņa darbu nodrukāt, lai konferences

dalībniekiem viņa būtu pieejama. Guleke to apsolījis. 1)

Semināra direktors Hakmans nolasījis referātu par

svētdienas svētīšanas paidagoģisku nozīmi, aprādīdams, kā

vajaga bērnus pieradināt pie svētdienas miera un atpūtas

>) Tas tomer nav noticis.
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garīgo vērtību cienīšanas un izjušanas. Pagasta skolotājs
Balodis runājis par skolēnu pašnodarbošanos brīvdienās.

Pašnodarbošanai ļoti liela nozīme un tāpēc viņa jāveicina
ne tikai skolas laikā, bet visvairāk brīvdienās. Skolot.

Dambergs runājis par mājskolotāju attiecībām pret skolu

un Hakmans aplūkojis Herbarta paidagoģisko pamatdomu
saturu.

Beidzot uzstādījuši arī tematus nākošai konferencei,

kas, kā jau pieminējām, vairs nenotika. •

Aplūkosim vēl Vidzemes apriņķu skolotāju sapulces.

Kā jau agrāk nācās aizrādīt, apriņķu sapulces dažkārt bija

pat dzīvākas un saturā bagātākas par guberņas sapulcēm;

tas īpaši sakāms par Cēsu apriņķa sapulcēm.

Cēsu apriņķa sapulces sākās tad, kad izbeidzās Turai-

das sapulces un Valkas vispārējās sapulces vēl nebija ieņē-

mušas viņu vietu. Pirmā Cēsu apriņķa sapulce notika

Dzērbenē 11. jūlijā 1872. gadā, piedaloties 2 mācītājiem,

14 draudzes un 40 pagastu skolotājiem, bez tam bija iera-

dušies 10 viesi, — tā tad pavisam 66 dalībnieki. Turaidas

sapulces reti kad bija tik bagātīgi apmeklētas. Šaī pirmajā

Cēsu apriņķa sapulcē nav skolotāju tikai no sekošām drau-

dzēm un vietām: Kalsnavas, Ogres, Vestienas, Cesvaines

un Lodes. Tā tad apriņķis samērā labi reprezentēts. Bet

ne vienīgi skaita ziņā Cēsu apriņķa sapulces uzlūkojamas

par izcilus nostādāmām, — tas sakāms arī darba ražīguma

un latviskās nokrāsas ziņā. Jau tas vien, ka šo sapulču
darbības valoda bija latviska, padarīja viņas īstam latviešu

skolotājam mīļas un patīkamas. Tad vēl tas sagādi jums,

ka Cēsu apriņķī tanī laikā darbojās vairāki skolotāji, kuri

bija Kronvalda domu biedri. Starp tiem pirmajā vietā mi-

nami brāļi Kaudzīši, J. Pilsātnieks, T. Gailītis-Gaidulis,

A. Tullijs, J. Pelekss, K. Stakle1) un vēl citi. Jāliecina, ka

nevar uzrādīt otra tāda apriņķa ne Vidzemē, ne Kurzemē,

kur tanī laikā būtu darbojušies tik čakli un dedzīgi mūsu

tautas darbinieki — skolotāji, kā tas bija Cēsu apriņķī. Var-

>) Ari pats Kronvalds pirmajās sapulcēs piedalījās.



604

būt sakarā ar to viss Cēsu apriņķis, vispāri jaunlatvietības

ziņā, bija stiprākais. Jaunlatvietības gars tad ari, ja ne

pilnīgi oficiāli, tad faktiski, valdīja gandrīz visās Cēsu ap-

riņķa sapulcēs. Oficiālie protokoli to apliecina, bet viņos

jau visu nedrukāja. . .

Jau pašā pirmajā (1872. g.) sapulcē

spriež par to, ka vajaga «skolas avīzes," izstrādā pamatno-

teikumus par skolu vienādību, un pat mācītājs Firhufs

runā par brīvību.
. .

Pirmās sešas Cēsu apriņķa sapulces

vadīja Dzērbenes mācītājs un Cēsu apriņķa garīgais skolu

pārlūks Keuslers, par kuru pie vecajiem skolotājiem uzgla-

bājušās samērā labas atmiņas. Tā jāliecina, ka Cēsu ap-

riņķa sapulcēm, samērā ar citām, bija ari labs un sava uz-

devuma cienīgs priekšsēdētājs. Ar VII. sapulci Keuslera

vietā nāk Vec-Piebalgas mācītājs R. Guleke, kurš, ar maziem

izlaidumiem, vadīja šīs sapulces līdz viņu noliegšanai (1886.g.).
R. Guleke gan nava atstājis tik labas atmiņas, kā Keuslers,
bet kā sliktu viņu ari neatmin un no visa redzams, ka

R. Guleke tomēr mācējis «ieturēt mēru" savā vadītāja amatā,

kamēr Kalsnavas Döbners, XI. sapulci vadīdams, rādījis jau

gluži valdniecisku vadītāja roku, pie kam arī sagājis kon-

fliktā ar skolotājiem. Daži nesen mirušie skolotāji atrod,

ka Döbnera vadītā sapulce bijusi vētraināka no visām Cēsu

apriņķa sapulcēm. Ir zināms, ka arī R. Guleke dažreiz mē-

ģinājis uzspiest savu gribu, bet kad redzējis, ka tas nav iz-

devīgi, ka atduŗas uz skolotāju noteiktu pretestību, — viņš

pratis arī piekāpties vai noklusēt, bet savas pamācības vairāk

izteicis ar Dieva vārdiem. Zīmīgi tas, ka R. Guleke VIII.

sapulcē (1879. g.), runādams par to, kāpēc un kā mūsu

tautas skolās sabiedrošanās gars kopjams, aizķer tautiskos

centienus šādiem vārdiem: «Ja latviešu laika raksti mazāk

būtu par latviešu tautību un tautas garu rakstījuši un ru-

nājuši, bet vairāk klusībā tam klausījuši (pastrīpojums
mans. А. V.), tad latvieši tagad arī vairāk

vienprātībā sabiedroti justos, un nevis

tik daudz savā starpā plēstos un ēstos."

Tā tad R. Guleke še nevis noķengā, noliedz tautiskos cen-

tienus, bet nepiekrīt tikai viņu ārējai formai. Ne visi mā-
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cltāji tomēr tā darīja. Bet varbūt R. Guleke nojauta, ka

viņa vadītie skolotāji ir tik stipri tautiskā garā, ka, tiklīdz

uzstāsies pret šo garu atklāti un ar necienību, tad tūdaļ
būs jānoklausās stingras pretējās domas. Ka tas tā, to pie-

rādīja kauču skolotāja J. Peleksa runa XII. sapulcē (1883. g.)

„. . .
Kā savas tautas dēlam un audzinātājam, skolotājam

jājūt līdz ar savu tautu un jāpazīst viņas īstās domas un

jušanas. .
. Skolotājiem agrāk bija ieradums, ka saņēma

visu, kas tika dots no mācītājiem vai priekšniekiem — vai

tas bija labs, vai nelabs — bez kādas pretī runāšanas.

Pārbaudāt visu, tā stāv rakstīts. Tādēļ nevar palikt pie tā

vecā ieraduma.
.

Tie bija skaidri un atklāti vārdi un tika

runāti, mācītājiem klātesot. Lai te tīši neceltu žogu starp

skolotāja un mācītāja darbību, tad vajadzēja vai nu saprast

latviešu skolotāja ticības apliecinājumu savai tautai un atzīt,

ka nogriezt no šīs ticības skolotājus nav iespējams, vai, ja

to nesaprata un neatzina, tad vajadzēja klusēt. R. Guleke,

cik zināms, mācējis arī klusēt.

Cēsu apriņķa sapulces noturētas kārtīgi katru gadu, no

1872.—1886. gadam, pavisam 15 sapulces, pie kam visas

labi apmeklētas. I. Cēsu apriņķa sapulce noturēta Dzērbenē

11. jūl. 1872, 11. — Jaun Piebalgā 11. jūl. 1873. g, 111. —

Vec-Piebalgā 16. jūl. 1874. g, IV. — Vec-Piebalgā 8. un

9. jūl. 1875. g., V. — Lubānā 14. un 15. jūl 1876, VI. —

Raunā — 12. un 13. jūl. 1877. g, VII. — Vec-Piebalgā

21. un 22. jūn. 1878. g, VIII. — Vestienā 24. un 25. jūl.

1879. g, IX. — Cesvainē 5. un 6. aug. 1880. g, X. —

Āiaišos 28. un 29. jūl. 1881.g., XI. — Drustos 27. un 28. jūl.

1882. g, XII. — Liezerē 11. un 12. aug. 1883. g, XIII. —

Cēsis 17. un 18. jūl. 1884. g, XIV. - Ļaudonā 27. un 28. jūn.

1885. g, un XV. — Vec-Piebalgā 1. un 2. jūl. 1886. g.

Sapulču skaita ziņā bagātāks par Cēsu apriņķi ir

Valmieras apriņķis, kurā, ja nemaldamies, noturētas pavisam

20 apriņķa skolotāju sapulces; cik necik dzīvākas un ražī-

gākas gan bijušas tikai 4—5 sapulces. Līdz 1881. gadam

šīs sapules top vadītas vācu valodā un arī protokolus raksta

tikai vāciski. 1880. gada sapulcē daži skolotāji iekustinājuši
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jautājumu par sapulču darbības valodu, jo Cēsu, Valkas

un Rīgas apriņķos sapulces notiekot ar latviešu darbības

valodu. Tad 1881. gada sapulci atklājot, Valmieras apriņķa
laukskolu garīgais revidents un sapulces vadītājs, Rubenes

mācītājs Zengbušs, paziņojis, ka uz pagājušā sapulcē

izteikto vēlēšanos viņš atļaujot šogad protokolu rakstīt

latviski. Tikai ar šo gadu parādās par Valmieras apriņķa

sapulcēm drukāts protokols, no kura var redzēt, ka šinī

gadā pavisam 60 dalībnieku, bet satura ziņā konference

stipri nabadzīgāka, kā Cēsu apriņķa sapulces. Mazliet

dzīvāka un, rādās, pat dzīvākā no visām Valmieras apriņķa
sapulcēm ir 1882. g. 31. jūlija un 1. augusta sapulce. Tas

bija Manaseina gadā. Šinī sapulcē bija viens dedzīgs

skolotājs-jaunlatvietis, — J. Vulfs, kas darbojās kā palīgs

Maz-Salaces draudzes skolā. J. Vulfs 1882. g. sapulcei
tad arī piedeva jaunu nokrāsu. Viņš runāja par skolu

valdīšanu un skolotāju sapulcēm. Tagadējās draudžu skolu

valdīšanas esot atceļamas un pārorganizējamas tā, ka viņās
sēdētu tiešie skolu uzturētāji (domāti pagastu priekšstāvji А. V.).

Apriņķu skolu valde, tāpat kā guberņas skolu virsvalde,

sastādāmas, neievērojot kārtu priekšrocības, bez tam abas

šis valdes (apriņķa un guberņas) būtu apvienojamas vienā

un nostādāmas tautas izglītības ministrijas pārziņā. Draudzes

skolās visas mācības pasniedzamas latviešu valodā, un svešas

valodas mācāmas kā mācību priekšmeti. Skolotāju sapulcēs

paši sapulces locekļi vēlē iz sava vidus vadoni. Par šiem

J. Vulfa priekšlikumiem sapulces vadonis R. Zengbušs

neatļāva spriest, jo tie esot pretlikumīgi. Tas skolotāju

starpā radījis redzamu kurnēšanu. Švēde runājis par reformām

skolas laukā, un sakarā ar to pārrunātas tēzes, pie kurām

būtu jāturas, iesniedzot lūgumus «senatora lielkungam".
Sakarā ar to sapulce izteikusi stingru prasību, lai skolu

valde gādātu, ka jau 1882. gadā tiktu sasaukta Vidzemes latviešu

skolotāju vispārēja sapulce, kura vajadzīga, lai senatoram

Manaseinam iesniegtu lūgumu par skolu reformām. Te

jāaizrāda, ka oficiālā protokolā par J. Vulfa referātu sacīts

tikai: «Maz-Salaces dr. skolot, palīgs J. Vulfs apsveica
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sapulci ar runu." Par Švēdes runas kodolu ari nekas nav

pieminēts, bet § 16. sacīts: „Sapulce nosprieda lūgt
šulrāta kungu, vēl šo rudeni sasaukt Vidzemes lauk-

skolotāju sapulci, par ko priekšnieks apņēmās šulrātam

lūgšanas rakstu iesniegt."
Sī 1882. g. Valmieras apriņķa sapulce R. Zengbušam

redzami stipri nepalikusi, jo skolu padomnieks J. Guleke

pastāsta, ka Zengbušs pēc 1882. g. sapulces teicis, ka viņš
vairs nekādu skolotāju konferenci nesasaukšot1

). J. H. Guleke

pie tam no sevis piezīmē, ka esot tomēr grūti reiz

ievadīto darbu apturēt un turpat ar redzamu piekrišanu saka,

ka šo darbu 1886. gadā apturējis gubernātors. Tomēr

1883. gadā 25. un 26. aug. Zengbušs notura sava apriņķa

konferenci, bet šoreiz viņa pavisam klusa un mierīga, jo

apmeklētāju ļoti maz, un izstrādājuma (referāta) neviena.

Zengbušs savā atklāšanas runā lūdz Dievu: „Lai tie musi-

nātāji taptu izdeldēti mūsustarpā ..." („Balsī" 1883.38. num.).
1884. gada sapulce notika Straupes draudzes skolā 3. jūlija,

ar 40 dalībniekiem. R. Zengbušs nolasa vācu valodā izstrā-

dātus noteikumus par skolotāju konferenču kārtību, tiesībām

un pienākumiem. Kāds no skolotājiem lūdzis, lai noteikumus

pārtulko latviski, jo viņš vāciski neprotot. Zengbušs atteicis,

ka latviski netulkošot, bet kad skolotājs tomēr negribējis

apmierināties, tad Z. uzsaucis : „Klusi! vai tu manim priekš-

rakstus dosi ?2
j" Ari šaī sapulcē,lai gan tā bagātāki apmeklēta,

tomēr darbība vāja. 1885. gadā noturēta Valmieras apriņķa

20. un pēdējā sapulce (kā arī 1886. g. būtu noturēta par

to nekādu ziņu nav). Šī sapulce notikusi 26. jūnijā Valmierā.

Piedalījās 2 mācītāji un 16 skolotāji. Konferencē pārrunāti

tikai daži jautājumi par ticības mācību skolās. Vadīja šo

sapulci ne Zengbušs, bet Valmieras skolu revidenta vietnieks

Ed. f. Bergmans. Vispārīgi jāliecina, ka Valmieras apriņķa

sapulces nav nomanāma skolotāju dzīvāka darbība, un izņemot

tikai dažus skolotājus, viss vairums dalībnieku pat līdz

>) Geschichte d. Livländ. Volksschulwesens von J. H. Guleke

(rokraksta).
2 ) .Salt. Vēstn. 1884. g. 156. num.



1881. gadam apmierinājušies ar vācu darbības valodu.

Rādās, tikai J. Vulfs un Švēde te nostājās redzamā vietā,

vismaz citu vārdi un darbi nav spilgtāki redzami.

Diezgan skaisti uzsāk savu darbību 1870. g. Valkas

apriņķa skolotāju sapulce, kuru ievadījis, kā jau agrāk pie-

minējām, J. H. Guleke. Par pirmo Valkas apriņķa sapulci

jau runājām šā apcerējuma X. nodalījumā. Bet jau 1872. g.

sapulcē, Smiltenē, notiek konflikts starp mācītājiem un

skolotājiem dēļ kāda Smiltenes draudzē strādājoša māj-

skolotāja nepielaišanas sapulcē, jo tanī varot piedalīties tikai

«apstiprinātie" skolotāji un mācītāji. Skolotāji, ar Gaujenes
- Spalviņu priekšgalā, nostājās par to, lai minēto skolotāju

pielaiž sapulcē, jo viņš grib nolasīt izstrādātu referātu,

pretējā gadījumā daļa skolotāju draudēja atstāt sapulci.

Tad Valkas apriņķa prāvests Kupfers piecēlies un teicis:

„. . .
šis prieks un šī žēlastība, kas mums šodien piešķirti,

var tūliņ zust un atrauti tikt, ja vēl tāļāk gribot iet.
.

Šī konference tiekot tikai no žēlastības un tikai uz skolas

priekšnieka atbildēšanu turēta v. t. t. 1). Minētais mājskolotājs
tomēr konferencē neticis pielaists, un kādi 15 skolotāji aiz-

gājuši no sapulces. Cik noprotams, viss konflikts izcēlies

dēļ tam, ka mājskolotājs E. esot gribējis runāt par vācu

valodas pārmērīgu mācīšanu draudzes skolās, pie kam

«Balt. Vēstn." aizrāda, ka tanī pašā sapulcē skolotājs D.

lasījis referātu par vācu valodas vajadzību mūsu skolās.

Ne ar ko neizceļas 1873. g. Valkas apriņķa sapulce Gaujenē
23. maijā. Dzīvāka ir 1874. g. sapulce, kura noturēta

Aumeistera muižā 21. maijā. Te jāpiezīmē, ka pēc

J. H. Gulekes iecelšanas par Vidzemes skolu padomnieku

(šulrātu), kas notika 1872. gadā, par Valkas apriņķa

skolu pārlūku nāca mācītājs E. Brandts, kas ari vada

skolotāju sapulces. 1874. g. sapulcē nolasīti vairāki

kodolīgi referāti : no Gaujenes skolotāja Spalviņa par

latviešu valodas mācību skolās; semināra skolotājs Varstats

devis parauga stundu uzskatāmības mācībā; Gulbenes drau-

■) Blūmentāla raksts „Balt. Vestn/ 1872. g. 28. num.
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dzes skolotājs Krastiņš runājis par dabas mācības pasnieg-
šanu skolās. Ari J. H. Guleke piedalījies un devis dažus

paskaidrojumus un aizrādījumus. Vakarā noturēts kopmie-
lasts ar runām. Bijusi pat grāmatu un mācības līdzēkļu
izstāde. Ar šo konferenci, saprotams, skolotāji bijuši ap-
mierināti.

Turpat Aumeistera muižā notika arī 1875. g. sapulce
un arī diezgan dzīva savā darbībā, jo piedalījās visi labākie

Valkas apriņķa skolotāji. 1876. g. sapulci sasaucis Valkas

apriņķa bijušais skolu pārlūks, Vec-Gulbenes lielskungs
barons Volts, savā muižā. Vispirms garīgs koncerts baznīcā,
tad konference un pēc tam kopmielasts. Kāds ziņotājs,

«Mājas Viesi" par šo konferenci rakstīdams, saka: «Labs,

laipnīgs lielskungs dzīvo skaistā muižā ar jaunu lielmāti.

Mūsu vēlēšanās ir, lai tas Kungs liek tādam lielkungam
arvienu labi klāties un mums to vēl ilgi uztura par laicīgu
revidentu!" 1877. g. sapulce noturēta Gaujenes muižā, bet

tuvāku ziņu par šo sapulci mums nav, 1878. g. sapulce

bija Smiltenē 6. jūnijā un, kā 1877. g, tā šo vada mācītājs
E. Brandts. Šī sapulce redzami vājāka, kā dažas iepriekšējās.
1879. g. sapulcē jau nomanāms cits gars, jo, kā var spriest

pēc referātiem laikrakstos, te parādās cīņa par un pret tau-

tiskajiem centieniem. Kad skolotājs Maculis grib pierādīt,

ka latviešu tautas dziesmas ir jāmāca skolās, jo viņās atspo-

guļojas tautas daba un liktenis jo daiļā un šķistākā veidā,

— tad pret to ceļ stipras ierunas un pat negrib jautājumu

pavisam apspriest. 1880. gada sapulce Palcmarē 11. jūlijā

ne ar ko sevišķu neizceļas. Par tālākām Valkas apriņķa

sapulcēm noteiktu ziņu mums trūkst. Pēc dažiem aizrādī-

jumiem, viņas, kā apriņķa sapulces, izbeigušās jau 1881. gadā.

(Lūdzam visus, kam būtu par to drošas ziņas, tās mumspaziņot.)

Rīgas apriņķī noturētas pavisam septiņas skolotāju

sapulces. Pirmā 1875. gada 26. maijā Krimuldā. Vada šo

sapulci Rīgas apriņķa garīgais skolu pārlūks, Mālpils mācī-

tājs Grimms. Sapulces vadonis arī tūdaļ paziņo tos notei-

kumus, uz kuriem var dibināt un sasaukt apriņķu skolotāju

sapulces. «Sapulces var sasaukt tikai apriņķa skolu pārlūks

39



vai viņa vietnieks, kurš ari nosaka sapulces dienu un vietu.

Pie sapulcēm kā viesi var ņemt dalību ari citu apriņķu

skolotāji. Katra sapulce atklājama ar Dieva lūgšanu. Sa-

pulcēs tik tādas runas un priekšlasīšanas drīkst turēt, kas

jau draudzes konferencēs priekšā lasītas un par derīgām

atzītas, vai ari tādas, kas jau 2 mēnešus priekš sapulces

dienas cien. priekšniekam dēļ pārraudzīšanas iesniegtas.

Sapulcē nedrīkst neviens bez priekšnieka atļaujas ko runāt.

Sapulce tiek nobeigta ar Dieva lūgšanu."
Šos noteikumus Rīgas apriņķa skolotāju sapulce vien-

balsīgi pieņēmusi. Pirmā Rīgas apriņķa sapulce noritējusi
dzīvi uu darbīgi. Par viņu pamatīgu pārskatu devis skolo-

tājs Vistucs «Baltijas Vēstnesī" 1875. g. 24 numurā. Otrā

Rīgas apriņķa sapulce noturēta 1876. gada 26. maijā Turaidā,

vadītājs joprojām Grimms, bet piedalījies ari laicīgais skolu

pārlūks barons Kampenhauzens, kuru vairāki Rīgas apriņķa

skolotāji atmin kā sirsnīgu skolotāju draugu. Referātu ziņā

šī sapulce nav bagāta. 1877. un 1878. gadā Rīgas ap-

riņķa sapulces nenotika, bet 1879. g. atdzīvojās mācītāja

Neulanda vadībā un notika 15. jūnijā, pie

kam noritēja diezgan dzīvi. Rīgas apriņķī tanī laikā dar-

bojās daži spirgtāki skolotāji, kā J. Rozītis, P. Bērziņš,

Vistucs un citi, pie kam ari vadonis, mācītājs Neulands,

nebija pret dzīvāku darbību. Pats Neulands lasa pamatīgus

referātus un piedalās debatēs. Salīdzinot ar viņa priekš-

gājēju, mācītāju Grimmu, Neulands bija labs ieguvums Rīgas

apriņķa konferencēm. 1880. gadā atkal Rīgas apriņķa kon-

ference nenotika, bet 1881. gadā Neulands notur IV. Rīgas

apriņķa sapulci, kurā pats saka sirsnīgu runu, paziņodams,
ka viņš vada skolotāju sapulci pēdējo reizi, jo atteicies no

apriņķa garīgā skolu pārlūka amata. Cik zināms, Neulandam

bija dažādas nesaskaņas ar skolu virsvaldi. Ari šī konference

bija diezgan dzīva. Pamatīgi par viņu raksta P. Bērziņš

«Balsi" 1881. gadā 32. numurā. Rīgas apriņķa V. sapulce
notika Turaidā 1884. gadā, 27. jūnijā, jaunā skolu pārlūka,

mācītīja Pohrta vadībā, bet bez sevišķas dzīvības un ražīguma.
1885. gada 26. un 27. jūnijā notur Lielvārdes draudzes skolā
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VI. Rigas apriņķa sapulci, Pohrta vadībā, ar 34 dalībniekiem.

Ropažu skolotājs R. Bērziņš, referēdams par skolotāju kon-

ferencēm, sūdzas, ka konferenču lēmumiem neesot nekāda

spēka, jo tie netiekot izpildīti ne no pagastu priekšstāvjiem,
ne arī no skolu valdēm. VII. un beidzamo Rīgas apriņķa

sapulci noturēja 1886. gadā 27. jūnijā Turaidā. Vada mā-

cītājs Pohrts, un sapulcē nomanāms, ka nāk jauni laiki ar

jauniem skolu kungiem. Gan vēl nolemj, ka ja atļaušot,
tad arī nākošā gadā noturēšot sapulci, bet šķīrās ar redzamu

neticību uz vecās kārtības pastāvēšanu.

Bez apriņķa sapulcēm kā Vidzemē, tā Kurzemē no-

turētas draudžu skolotāju sapulces, pie kam dažās draudzēs

diezgan bieži, — 4 līdz 6 reizes gadā. No Vidzemes draudžu

sapulcēm īpaši jāatzīmē Gulbenes draudzes sapulces ar savu

sīki izstrādāto kārtības rulli, jļkas pieņemts un apstiprināts
1878. gadā. Sakarā ar šo rulli tad noturētas dzīvas sapulces,

kūsās apspriesti dažādi jautājumi, kas zīmējas tieši uz skolām.

Par šīm sapulcēm ir uzglabājušies arī protokoļi (rokrakstā).
Tādas pat sapulces noturētas arī vairākās citās Vidzemes

draud ēs, kā Alūksnē, Raunā, Gaujenē un citur.

Draudžu skolotāju sapulcēm tomēr ir šaura vietējā no-

zīme. Vietējais mācītājs ir viņu ierosinātājs un parasti ari

netikai faktiskais, bet idejiskais vadītājs.

Tāda bija skolotāju sapulču gaita līdz 1886. gadam.

Ka šīs sapulces beidzot nebija patīkamas pašiem sapulču

vadoņiem — draudžu mācītājiem un garīgiem skolu pār-

lūkiem, tas pierādās ar Vidzemes skolu padomnieka J. H. Gulekes

aizrādījumu viņa vēsturiskā apcerējumā par Vidzemes skolām.

Guleke redzami apmierināts, ka gubernātors pavisam noliedza

skolotāju sapulces. Pievedīsim te Gulekes domas pilnīgi, kā

vēsturisku dokumentu: „Von der Manasseinschen Revision

an war aber unseres Volkes Leben vergiftet und die Con-

ferenzen wären von der Zeit an vielleicht besser unterblieben.

Von da an und schon früher wurde von Aussen immer neuer

Gährungsstoff in das Volk hineingebracht. Es kam nicht

mehr zum Ausgähren. Es fing an das Agitieren und Oppo-

nieren und Brutalisieren als seine gegenwärtige Aufgabe

39*
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anzusehen. Da taugen keine Zusammenkünfte, die nur

aufregen, da ist es besser still zu bleiben. Ich kann es

daher bei Kupffer verstehen, wenn er nur etwas zu früh

1875. auf der Synode den Auftrag stellte keine Kreiscon-

ferenzen mehr zu halten; und wenn der Schulrevident

Sengbusch noch der von 1882. erklärte, er würde keine

mehr zusammenrufen. Aber es war schwer, den einmal in

Gang gebrachten Wagen wieder zum Stillstand zu bringen.

Das Verbot der Conferenzen von Seiten des Gouverneurs

hat seine Berechtigung, wenn er sie auch in Anderem finden

wird, als wir." —

No otras puses, jaunie skolu kungi, ar kuratoru

Kapustinu priekšgalā, arī nevarēja turpmāk pielaist līdzši-

nējās skolotāju konferences, jo viņās varēja, kauču tie paši

mācītāji, aģitēt pret jauno skolu politiku. Tā, gluži kā

negribot, skolotāju konferenču noliegšanai ceļš bija sagatavots

kā no vāciešiem, tā arī krieviem. 11. jūlijā 1886. gadā

Vidzemes gubernātors ar rakstu №6951 deva pavēli, tā sau-

camām bruģu tiesām, aizliegt katru skolotāju sapulci. Šī

rīkojuma iniciātors bija kurators Kapustins.

Tā izbeidzās latviešu skolotāju konferences. Reti kur

gan arī pēc tam mācītāji sasauca atsevišķu draudžu skolo-

tājus, lai apspriestos par ticības mācības pasniegšanu un

tikumisku audzināšanu skolās.

Par skolotāju konferenču lielo nozīmi mums nav jā-

runā, par to viņas ar savu darbību runā pašas. Nav jāpiemirst

tikai viena lieta, ka bez oficiālās darbības konferencēs,

par ko ziņo protokoļi, norisinājās arī svarīga skolotāju sav-

starpējā domu izmaiņa ārpus tiešām konferenču sēdēm.

Skolotāji starpbrīžos un vakaros apspriedās privāti un šinīs

apspriedēs ierosinājās svarīgas domas, projekti un centieni.

XV.

Ķesterskolā, jeb Cimzes draudzes skolotāju seminārā

darbība ritēja gandrīz pavisam mierīgi līdz 1873. gadam,
— līdz šulrāts Guleke ataicināja no Prūsijas skolotāju Hein-

richu Varstatu un iecēla to pa Cimzes semināra mēģinā-
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jumu skolas vadītāju. Varstatu Guleke nostādīja pret Cimzi

īpatnējā stāvokli; kamēr visi semināra skolotāji bija pa-
kārtoti direktoram Cimzem, Varstats bija nostādīts patstā-

vīgās darbības tiesībās, vai, kā to mēdz teikt, nevis

„untergeordnet," bet „beigeordnet 1)."
Pēc Varstata atnākšanas drīz vien izrādījās, ka šulrāts

Guleke nostājās pret Cimzi un viņa darbību ar neatzinlbu,
kamēr Varstatu visādi pabalstīja. To nomanījis kā Cimze,
tā citi semināra skolotāji. Pamazām arī starp Cimzi un

Varstatu radušās saspīlētas attiecības, kas dažreiz nogājušas
līdz atklātam naidam. Kad Cimze 1881. g. mira ar trieku,
— par to vainoja Varstatu, kas ar savu izturēšanos visādi

kaitinājis sirmo paidagogu. Vācu avīze „Die Heimath"

1882. g. 32. numurā par to rakstīja šā:

Walk. .Herr Schulrath Guleke brachte aus dem Ausland

einem Herrn Warstat mit und bestimmte ihn zum Lehrer an der

Musterklasse des Seminars. Dem greisen Direktor der Anstalt,

dem hochverdienten Zimse dem man es einzig und allein zu ver-

danken hat, dass das Seminar sich eines so guten Rufes erfreut,

wurde der junge Mann nicht etwa untergeordnet, sondern bei-

geordnet, d. h. Warstat nahm eine ganz selbstständige Stellung

ein, der Direktor hatte ihm nichts zu sagen. Musste schon dieses

den Vater Zimse kränken, wie viel mehr noch das Benehmen

Warstats, der ihn vor den Zöglingen »uf jede Art und Weise lä-

cherlich zu machen suchte und ihm Kränkungen überKränkungen

zufügte. Und als Zimse sich darüber bei seinen Vorgesetzten be-

schwerte, da hiess es, er sei zu alt, zu reizbar. Was Wunder, dass

ein Schlagfluss dem thatenreichen Leben des würdigen Greises ein

Ende machte! Aber das ist noch nicht alles. Herr Warstat ruhte

nicht, bis auch der Schwiegersohn des Verewigten, Herr Balson, der

an der Anstalt Lehrer war, seiner Stelle enthoben wurde.

Saprotams, ka stāvoklis Cimzes seminārā vairs nebija

mierīgs. Kad Cimzes bēru dienas vakarā viņa audzēkņi
un draugi apspriedušies par pieminēkļa celšanu uz nelaiķa

kapa, Varstatam nav dots vārds un sacēlies liels nemiera

troksnis, jo ari sapulcējušies vainojuši Varstata izturēšanos

pret veco direktoru'2). Tas tomēr netraucēja Varstatu palikt

') 1879. gadā izdoto semināra statūtu § 4. gan noteica, ka mēģi-

nājumu skolotājs strādā direktora uzraudzībā.

2) Skat. Gulekes Skolu vēsturē — manuskripta 175. lp. p.
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par šī semināra skolotāju līdz semināra slēgšanai, t. ir

1890. gada 1. jūlijam. Laikā starp 1875.—1881. gadiem

(Cimze mira 1881. g. 10. okt.) kā draudzes skolotāju semi-

nārā vispāri, tā Cimzes dzīvē un darbā sevišķi ievērojama
nervozitāte. Ari latviešu nacionālā presē dažkārt bija jālasa

nepatīkama kritika par šo semināru, īpaši vācināšanas dēļ,
bet Guleke atkal vainoja arī Cimzes audzēkņus par nacio-

nāliem centieniem. Pārskatā, ko šulrāts 1880. gadā iesniedzis

landrātu kolēģijai
1), teikts: „In der Lehrerwelt des Landes

hat sich bei der hier und da ein Geist Kund gethan, der

den nationalen Bestrebungen der Jungletten und Jüngesten

huldigt und hat es gemacht, das wiederholt gegen Einzelne

streng hat eingeschritten werden müsen. Selbst in der Küster-

schule hat dieser Geist einzudringen vermocht und die Ober-

landschulbehördegezwungenauch hier streng zu verfahren. So

lange es aber nicht möglich ist die agitatorische Presse der

Jungletten und Jüngesten zu zügeln, wird es kaum möglich
sein die Lehrerwelt von den Versuchungen derselben zu

bewahren".

Tā tad šulrāts Guleke arī Cimzes seminārā saskatījis

viņa ienīstos latviešu nacionālos centienus. Pats par sevi

saprotams, ka tas vecā direktora stāvokli nevis stiprināja,

bet gan zināmā mērā vājināja.

1879. g. skolu virsvalde izstrādāja un ar landrātu ko-

lēģijas zinu publicēja „Lehrplan für das Parochiallehrer-

Seminar zu Valk". Tā tad tagad ķesterskolā oficiāli no-

saukta par drāudzes skolu skolotāju semināru. Līdz ar to

šī semināra kursu pārvērta no trīs par četrgadīgu. Šie sta-

tūti resp, mācību plāns 2
) pastāvēja līdz semināra slēgšanai.

Pēc Cimzes nāves, 1881. g. seminārā izcēlās nemiera

kustība pret jau pieminēto skolotāju Varstatu. Vēlākā iz-

meklēšanā pierādījās, ka semināristi jau Cimzes bēru dienā

uzstājušies naidīgi pret Varstatu. īstie nemieri tomēr izcēlās

1831. g. vēlā rudeni (novembrī) un nogāja pat līdz tam,

i) »Bericht über das. Schulwesen Livlands für das Triennium

1877.—1880/, — glabājas Akta Bauerschulsachen V. VIII. р. 399.

!) Par šiem statūtiem runāsim Skolu Vēstures IV. grāmatā.
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ka 11. un 111. kursa audzēkņi sākuši, Varstatam stundās

ienākot, dauzīt ar kājām pa grīdu v. t. t. Skolu virsvalde

tad nosūtījusi šulrātu Guleku un landrātu Vrangeli notiku-

mus izmeklēt. 13. novembri sākusies izmeklēšana un tie-

sāšana, kas vilkušies līdz 18. novembrim. Izrādījies, ka

apsūdzētie ir 11. kursa audzēkņi: Hermanis Ābels, Jāzeps

Karlsons, Jānis Hermanis, Dāvids Lācis, Kārlis Lampsons,
Jānis Linde, Dāvids Mīlītis, Jūlijs Neilands, Jānis Neimanis,
Pēteris Neijs, Jēkabs Purkalītis, Jānis Pakalnietis, Eduards

Pavasars un Jānis Šķipsna; 111. kursa audzēkņi: Tenis

Āboliņš, Rēinholds Blaus, Eduards Broka, Augusts Kažoks,
Jānis Kauliņš, Dāvids Paukāms, Pēteris Zāns, Voldemārs

Sams, Jānis Staprāns, Juris Skuja un Juris Tannen-

baums. Kā redzams no izdarītās izmeklēšanas papī-
riem 1), Guleke arī še vaino Cimzi, kas esot jau

agrākos gados semināristus «izlaidis", atļāvis tiem daž-

reiz izdzert pa pudelei alus. Cimzes bērēs daži semi-

nāristi pat piedzērušies. Bez tam Cimze ļāvis semināristiem

dažkārt lielu brīvību, un šo nemieru sakne esot meklējama

ieaugušā iedomībā. Guleke domā, ka Varstatu semināristi

ienīduši arī kā vācieti2). Izmeklēšanas protokolā tomēr Var-

stata rīcība atrasta nevainojama, vienīgi beigās ierakstīts,
ka šulrāts ieteicis Varstatam izturēties pret skolēniem laipni,
bet arī stingri un noteikti (aber auch fest und bestimmt zu

sein). Skolotājam Р. Balsonam3) (Cimzes znotam) jau Gu-

leke dod brīdinājumu, jo viņš esot draudzīgi izturējies pret

nemierniekiem. Balsons savukārt oficiāli pieprasīja, lai

Varstats atvainojas par paidagoģiskā konferencē pret Bal-

sonu izteiktiem apvainojošiem apgalvojumiem, ka viņš —

>) Skat. šulrāta Gulekes ziņojuma uzmetumu skolu virsvaldei. Gla-

bājas valsts archivā (šulrāta papīros).

2) Varstats latviešu valodu nemaz neprata. Tomēr doc. J. Kauliņš,

kas pats bijis nemiernieku vidū, man paskaidroja, ka Varstatu nav ienī-

duši kā vācieti, bet gan kā paidagogu un dēj viņa netaktiskas izturēšanās

pret Cimzi.
3) Bija divi Balsoni — Kārlis, vēlākais pagasta skolotāju semi-

nāra direktors, un Paulis, — Cimzes semināra skolotājs.
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Balsons gumdot semināristus pret Varstatu. Semināra di-

rektora vietas izpildītājs L. Zemels bija pagļēvs cilvēks un

neprata arī rīkoties veikli pie nemieru likvidēšanas, kādēļ

vēlāk Guleke uz laiciņu pats uzņēmās semināra vadīšanu,

līdz izraudzīja jaunu direktoru Hakmani.

Saprotams, ka šādos apstākļos un vēl pēc iemīļotā
direktora Cimzes nāves, semināristiem nebija noteikta pie-

turas punkta un, ja Guleke vēl noteikti pabalstīja Varstatu,

— tad nemiera kustībai bija radīts noteikts pamats. Guleke

pēc izmeklēšanas vispirms izslēdza no semināra 11. kursa

audzēkņus: J. Neilandu, Jāni Neimani un Jāni Pakalnieti,

bet citiem lika nolūgties Varstatu. Bet izrādījās, ka visi ap-

vainotie, kauču gan atsevišķi uzaicināti, kategoriski atteicās

Varstatu nolūgties, pēc kam Guleke arī viņiem pavēlēja

atstāt semināru, apsolīdams par viņu turpmāko stāvokli

apspriesties skolu virsvaldē un tad caur draudžu mācītājiem

paziņot virsvaldes lēmumu. Virsvalde šinī lietā sēdi notu-

rēja 1881. g. 7. decembrī 1) un šulrāts Guleke ziņoja, ka

izmeklēšanas rezultātus, tā arī Balsona un Varstata iesniegtos

paskaidrojumus. Nolemts tā, kā Guleke ieteicis: Balsonu

atlaist no skolotāja amata seminārā; Varstatam izteikt rak-

stisku piezīmi par skarbu izteicienu pret Balsonu paidago-

ģiskā konferencē; no mājās atlaistiem semināristiem prasīt,
lai viņi šulrātam no saviem (draudžu) mācītājiem pienes
rakstiskas apliecības par savas vainas nožēlošanu, tad tos

seminārā atkal uzņems. Tas, cik no oficiāliem dokumentiem

redzams, ir noticis tikai padaļai, — ne visi apvainotie pie-

prasītās apliecības pienesuši, bet tomēr galu galā visi, iz-

ņemot Eduardu Pavasaru un trīs izslēgtos, 1882. g. janvārī

uzņemti atpakaļ seminārā. Pavasars, sakarā ar nemiera

kustības rezultātiem, pats izstājās. Šulrāta papīros atradu

tikai vienu „atvainošanās" rakstu šādā saturā: „Augsti cie-

nīts šulrāta kungs! — Šīs vēstules parakstītājs pavēl savam

dēlam Dāvidam Vārstāt skolas kungu gribēt jeb negribēt

nolūgt. — Ar augstcienīšanu P. Paukul." Tad pēc tēva

') Skat. .Protocoll. d. Sitzung d. L О L В. vom 7. Dez. 1881.
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pavēles seko tanī pašā «atvainošanas" rakstā seminārista

Dāvida Paukula pieraksts: «Savu vecāku skarbai pavēlei

paklausot, es Varstatu nolūdzu. — Ar augstcienlbu Dāvids

Paukul." — Zīmīga ir pēdējā piezīme, kurā Varstatu pat
nesauc par «kungu" un skolotāju. Ari Paukuls uzņemts

un beidzis semināra kursu. Interesanti arī tas, ka no izslēg-
tiem Jānis Neimanis vēlāk izstudējis par ārstu; Jūlijs Nei-

lands bija kādas bagātas tirdzniecības firmas ierēdnis —

bagāts cilvēks; Jānis Pakalnietis aizgāja uz kādu Vācijas
Afrikas koloniju kā tirdzniecības aģents; Eduards Pavasars

izstudēja teoloģiju un vēl tagad darbojas kS mācītājs un

prāvests.

Mūsu universitātes doc. J. Kauliņš, kas, kā jau aizrādījām,
nemierus pats lldzdzlvojis, pastāstīja, ka pēc «nemiernieku"

atgriešanās seminārā viss noritējis, vismaz, ārīgi kārtībā un

pret Varstatu semināristi izturējušies korekti. Cik tomēr

viss notikušais bijis uztraucošs, to pierāda tas, ka šulrāts

Guleke pārcēlās uz Valku un personīgi vadīja semināru līdz

mācītāja Hakmaņa atnākšanai, kas semināra vadīšanu uz-

ņēma 1883. g. jūlijā
1
) un vadīja līdz viņa likvidēšanai.

Tā liktenīga bija Cimzes nāve. Ar pirmā semināra

direktora nāvi izbeidzās arī šī semināra ziedu un brieduma

laikmets un sākās panīkšana. Ja jau Guleke pirms Cimzes

nāves žēlojās, ka arī draudzes skolotāju seminārā iespiedies

jaunlatvietības gars, tad tagad tiešām ira tās saites, kas

Cimzes laikā šī semināra audzēkņus saistīja ar vācietību,

vai vismaz ar vācu kultūru. Guleke, rādās, pats to vāji saprata,

vai izjuta un ķērās pie represijām. 1883. g. viņš seminā-

ristiem noliedza lasīt latviešu tautiskos laikrakstus un patu-

rēja seminārā vienīgi «Latviešu Avīzes" un «Arāju"
2
). Tā

bija netikai nervozēšana, bet arī netieša jaunlatvietības veici-

nāšana seminārā, jo pēc visa notikušā Gulekem taču vaja-

dzēja saprast, ka ar šādām represijām nav iespējams cīnīties

pret spirgto latviešu nacionālismu. Ja viņš to nesaprata,

>) Faktiski gan likai 10. okt. 1883. g., jo pirms tam H. apceļoja

Vācijas seminārus.

2 ) Skat. .Mājas Viesis' 1883. g. 34. num.
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tad arī nevarēja sekmīgi vadīt vāciski-latvisku skolu politiku.
Ja šo, — kā vācieši paši mēdza teikt, — saprašanās politiku

gribēja veicināt, tad nedrīkstēja pabalstīt Varstatu, naidīgi
uzlūkot katru jaunlatvieti un vispāri seminārā ievest gandrīz

visu latvisko noliedzošu audzināšanas sistēmu. Te tiešām

jāsaka, ka vāciešiem tagad vairs nebija Cimzes, un bez

viņa tie seminārā dažkārt nezināja ko darīt, ko ne.

Gulekes naidīgā izturēšanās pret Cimzi, kā art visi

notikumi pēc Cimzes nāves mums tagad dod iemeslu šau-

bīties par Gulekes lielām skolu administrātora un politiķa

spējām, kādas gan viņam savā laikā visai atzītas vācu va-

došās aprindās.

Par draudzes skolotāju semināra darbību direktora

Hakmaņa laikā mēs šinī grāmatā nerunāsim, jo šeit aplū-

kojam mūsu skolu vēsturiskos notikumus tikai līdz 1885.

gadam.

Valkā, kā zināms, darbojās ari otrs bruņniecības uz-

turētais seminārs — pagasta skolotāju sagatavošanai. Par

šī semināra nodibināšanu un pirmiem darbības gadiem jau

rakstījām.

1873. g. rudeni muižniecība nolēma šim semināram

celt jaunu māju. Būvdarbus pabeidza 1876. gadā un līdz

ar jaunpieņemto direktoru, mācītāju K. Balsonu, kas līdz

tam darbojās Padolijas guberņā (Dunajevcos) kā mācītājs,

pagasta skolotāju seminārs varēja pārvērsties no vienklaslga

divklasīgā. Jaunā ēka, ko cēla latviešu būvmeisteri Andžs

Liberts un Jānis Putniņš, izmaksāja vairāk par 14.000 rubļu

(nolīgtā cena bija 14.850 rbļ.). Tā kā šim semināram ne-

bija noteiktu statūtu, bet viņa vadītāji parasti rīkojās „sakarä

ar apstākļiem", tad direktora Balsona pirmās pūles bija

panākt stabilu noteikumu (Lehrplan) apstiprināšanu. To viņš

panāca 1879. gadā, kad šim semināram skolu virsvalde

apstiprināja jaunus statūtus 1 ).
Pēc šiem statūtiem semināra kurss noteikts divgadīgs

>) Pie šiem statūtiem atgriezīsimies Skolu vēstures IV. grāmatā.
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un katrā kursā (klasē) uzņemami 18 audzēkņi. Vēlāk gan

izrādījās, ка atsevišķās klasēs bija līdz 20 audzēkņu.
Vēlāk, kad muižniecības pagasta skolotāju semināram

vjjadzēja konkurēt ar valdības skolotāju semināru (Rīgas),

izrādījās, ka mācību programma valdības seminārā ievēro-

jami plašāka kā pirmajā. Sakarā ar to pacēlās jautājums,
kā konkurēt ar „krieveniekiem", kā tanī laikā sauca valdības

semināru beigušos. Muižnieku pārstāvji un skolu virsvalde

liedzās „krieveniekus" apstiprināt luterticīgo skolās. Tēr-

batas mācības apgabala kurators barons Stakelbergs 1881. g.

izdeva cirkulāru, ka Baltijas (Rīgas) valdības seminārā nav

jāuzņem luterticīgie jaunekļi 1). Šo cirkulāru gan drīz vien

atcēla, jo Pēterpilī jau gatavojās pārkrievināšanās plāni.

Direktors Balsons un daži seminārā izglītojušies pagasta

skolotāji ieteica skolu virsvaldei pārorganizēt muižniecības

semināru tā, lai viņš mācību ziņā nestāvētu zemāk par

valdības (Rīgas) semināru
2

).
Šī vēstule, redzams, rakstīta ar gudru ziņu, lai to va-

rētu izlietot kā pierādījumu par pagastu skolotāju semināra

pārorganizēšanas vajadzību. Tomēr muižniecība vilcinājās un

līdz pārkrievināšanās laikmeta uznākšanai nekāda pārorga-

nizēšana nenotika.

Runājot par skolotāju semināriem mums jāparaugās

vēl uz Tērbatas semināru, jo mēs X. nodaļā apstājāmies pie

šī semināra darbības pēdējā un interesantākā posma sākuma.

>) Skat .Baltijas Zemkopis' 1881. g. 32. numurā.

-) Kokneses skolotājs K. Grobiņš 1883. g. 20 janvāri raksta šādu

vēstuli :

Augsti godājams schulrahta kungs I

luhşu zeeniba man laipni peedos, ka eedroschinajos luhsu

zeenibu apgruhtinaht. Jau wairak reifes esmu rakstijis zeen.

Balsona direktora kungam, lai luhsu zeenibu luhgtu par pag.

şkol. semināra programas vaplaschinaschanu. Bet paplaschma-

şchana tik ir zaur kursa pagarinaschanu eespehjama. Kreews naw

muhşu eenaidneeks. ka mums buhtu pret to jākaro, bet pahr-

şwaru muhsu skolās tam nedrihkstam dot. Tomehr Baltrias

seminārs mums stipri draude. Ştiprakee şpehki şpehj preti

karot, bet wahjakeem ir jakriht. Wahjakee esam mehs pagst.

şkol. semināra audsekņi. Kamehr semstwas naw eewestas, taS
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Tērbatas seminārs 1872. gadā dabūja jaunas telpas,

pa daļai pārbūvētas, pa daļai pilnīgi jaunbūvētas. Līdz ar

to seminārs varēja ērti iekārtoties.

Par šī semināra darbību šinī laikā raksturīgas ziņas
sniedz skolotājs Indriķis Cīrulis, kas šai seminārā mācījās

no 1878—1881. g.
1 ). Starp citu Indr. Cīrulis raksta sekošu:

„Tā ka līdz 1887. g. gandrīz visās pilsētas elemen-

tārskolās pastāvēja vācu mācības valoda, tad labi saprotams,

ka Tērbatas seminārā, kas gatavoja skolotājus elementār-

skolām, mācības valoda bija vācu, — tas bija īsts vācu

seminārs.

lestājos šai seminārā 1878. gada augustā. Seminārs

kā iekārtas, tā ari audzināšanas ziņā stipri atžķīrās no ci-

tiem Baltijas provinču semināriem.

Seminārā iestājoties prasīja bijušo apriņķa skolu kursa

masak spehs, bet pehz ta buhs otrādi. Patrioti wişu gribehs
reformeeret un luhkos şkolu dabuht şawâ rokā, Baltijas semi-
nārs buhs to stute. Tadehļ schim semināram wajag saweem

audsekņeem wairak şpehka doht Tas war natikt zau kursa pa-
garinaschanu, jeb zaur abu semināru şaweenoşchanu weenâ. Zaur
şaweenoşchanu ari meers buhtu wairak luteraneru şkohlotaju
starpā. Is şcha semināra audsekņeem nu waretu tos, kas wis-

masak trihs gadi kreetni ammatâ ştrahdajuşchi un otru wispah-
rigu eksamu pee skolas Waldes ìszeetuşchi, draudses şkohlâs weh-
leht, lai wehja grahbekļi netiktu pee tahs weetas. Tagad tik

partijas wihreem ir peekrischana, ka to Weetalwâ skaidri redsam.
Ka to lai wişu organiseere, to luhsu zeeniba gan sinahs. Tik

eewehrojot zeen. Balsona direktora kunga isteikschanu, ka luhsu
zeeniba sazijusi, ka şaweenoşchana dehļ Igauņeem ne-esot eespeh-
jama, eedroschinajos peemineht, ka nu ar jauna direktora kunga
eeweşchanu tas warbuht eespehjams. Reliģija waretu Latweeschu
un Igauņu walodâ tikt dota un zits wişs Wahzu walodâ.

Wispehdigi luhdsoS Wehl man peedot, ka jau taisni luhsu
zeenibai scho eedroschinajos isteikt. Bet luhdsos ari scho luhg»
şchanu eewehrot, kas nestahw wis tik manā eedomâ, bet ir dauds
sirmu un godigu skolotāju wehleşchanahs.

luhsu zeenibas padewigs kalps
K. Grobiņ.

Kokneses Muischas
Elisabetes skolā,

20. lanwarî 1883.

>) Inär. Cīruļa atminas par Tērbatas semināru (rokrakstā divās kla-

dēs) diezgan sīkas. Mēs še sniedzam tikai dažas raksturīgākās atmiņas.
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absolvēšanu, resp, zināšanas šo skolu programmu apmērā.
Ja pieteicās vairāk kandidātu, kā bija brīvu vietu, tad vi-

siem vajadzēja turēt konkursa eksāmenu. Uzņēma semi-

nārā bez tautības un ticības izšķirības; ari vecums nebija

Stingri aprobežots. Tā seminārā mācījās latvieši, vācieši,

igauņi, krievi, pat armēņi. Visvairāk bija latviešu, tad

igauņi un vācieši. Manā laikā bija tikai viens krievs, un

tas pats nebeidza kursu. Latvieši nāca visvairāk no Valkas,

Valmieras un Cēsu apriņķu skolām; tad Rūjienas, Vec-Pie-

balgas un citām draudzes skolām. Apriņķa skolu audzēkņi
— latvieši bija šinīs skolās pa lielākai daļai stipri iezīdu-

šies vācu garā; tas pats sakāms par Rūjienas draudzes

skolas (Švecha) audzēkņiem. Citu draudzes skolu audzēk-

ņos vācu baciļi nebija atraduši auglīgu vietu.

Pie semināra bija internāts, bet tajā dzīvoja tikai 12

audzēkņi — kroņa stipendiāti; bez šiem dažreiz ari 2 Rīgas

pilsētas stipendiāti, bet pēdējie varēja, ja gribēja, uzturu un

dzīvokli ņemt arī ārpus semināra, — līdzīgi nestipendiātiem.

Katrs Rīgas stipendiāts dabūja gadā 250 rubļu lielu stipen-

diju, bet katra kroņa stipendiāta uzturēšana seminārā bija

aprēķināta (budžetā) tikai par 93 rubļiem, par ko stipen-

diāts saņēma brīvu uzturu, dzīvokli un apmazgāšanu. Bet

25 rubļus liela skolas nauda bija jāmaksā itin visiem, —

arī stipendiātiem.
Manā laikā semināru vadīja inspektors Eduards Maass1

).

Dikretora, kas piedalītos tiešā semināra vadīšanā — še ne-

bija. Uz atlaišanas liecībām tomēr kā direktors parakstījās

vietējās ģimnāzijas direktors von Gööeks, kas tanī pašā

laikā bija arī guberņas skolu direktors2
). Bez inspektora

seminārā darbojās vēl šādi skolotāji: H. Lange, A. Glāge

un A.Guisks (krievu valodas skolotājs). Pēc Guiska, kas

nomira 1880. gada ziemā, nāca slāvu filologs Grozdovs.

Maass, Lange un Glāge bija ārzemnieki un runāja ārzem-

nieku dialektā. Visi trīs viņi izglītību bija baudījuši Vācijā.

Guisks bija polis un prata 8 valodas.

!) Mēs par Maasu jau runājām X. nodaļā

2) Par to jau runājām ari X.^nodajā.
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lekārtas ziņā šis seminārs arī atšķīrās no visiem citiem

semināriem. Vislielāko vērību seminārā piegrieza teorē-

tiskai un praktiskai paidagoģijai, — lai tā sagatavotu sko-

lotājus, kas labi iepazinušies ar visiem paidagoģijas jautājumiem
un pietiekoši ievingrinājušies praktiskā skolotāja darbā.

Lai to sasniegtu, lad paidagoģiju sāka mācīt jau otrā klasē

(kursā). Sākumā izņēma visnepieciešamāko no paidagoģijas
un tad stājās pie galveno priekšmetu metodiku apskatīšanas.
Kad kādas metodikas posms bija teorētiski apskatīts, tad

skolotājs šī posma robežās deva turpat semināra klasē, ar

ieaicinātiem skolēniem, parauga stundu, bet pēc tam turpat

klasē mēģinājās bērnu mācīšanā ari semināristi. Bez tam

jau otrā kursā semināristiem bija katru nedēļu 5 un dažreiz

arī vairāk stundas jāhospilē mēģinājumu skolās (Uebungs-

schule), kurā pasniedza stundas trešā kursa semināristi

un arī semināra skolotāji.

Pie krievu semināriem (arī pie Cimzes) pastāvēja, kā

zinām, tā sauktās paraugu skolas, kuras vadīja un stundas

pasniedza šīs skolas, tā sauktais, parauga skolotājs. Semi-

nāristi hospitēja šaī skolā un pasniedza arī dažas mēģinājumu

stundas, — pusgadā 3—4. Ari pie Tērbatas semināra bija

3-klasīga elementārskola. Šo skolu nedēvēja par parauga,"
bet par «mēģinājumu" skolu (Uebungsschule). Viņai nebija

atsevišķa „paraugskolotäja." Skolu nevienādie nosaukumi

nav šinī gadījumā nejaušība. Tērbatas semināra elementār-

skola atradās vecākā kursa semināristu vadīšanā. Vienu šī

kursa audzēkni iecēla, tā sacīt, par «skolas pārzini," —

„custos." Šim semināristam tiešām vajadzēja izpildīt dažas

administratīvas funkcijas. Stundas mēģinājumu skolā, ar

maziem izņēmumiem, pasniedza tikai vecākā kursa audzēkņi.

Dažas — parauga stundas — pasniedza arī semināra sko-

lotāji (katru trešdienu), lai semināristiem dotu iespēju.noklausīties

piedzīvojušu paidagogu tiešās paraugstundas. Mācības

gada sākumā semināristi izdalīja savstarpēji mācības priekš-

metus, — katrs dabūja vienu vai vairāk priekšmetus. Šie

priekšmeti bija nu jāpasniedz stundu pēc stundas. Iznāca katru

dienu dot I—2 stundas, raugoties pēc tā, cik audzēkņu
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bija vecākā kursā (12 —15). Pēc katra ceturkšņa mainīja

pasniedzamos priekšmetus, — lai katrs seminārists dabūtu

vingrināties vairāku priekšmetu pasniegšanā. Ceturkšņa
beigās nāca tā sauktā „Fachsabnahme." To izdarīja sein -

nāra skolotāji līdzšinējam un nākošam priekšmeta pasnie-

dzējam klātesot. Priekšmeta atņemšana arī noderēja kā

pārliecināšanās par sekmēm izņemtā mācības

priekšmetā. Ja klase uzrādīja labas sekmes, tad seminārists

— priekšmeta pasniedzējs dabūja labu atzīmi, pretējā ga-

dījumā, saprotams, nepietiekošu. Pēc katra ceturkšņa mai-

nījās arī skolas pārzinis. Bez šīm kārtējām stundām, kat-

ram vecākā kursa audzēknim, bija katru mēnesi jāizstrādā
rakstiski viena pamatstunda, kas jānodod skolotājiem un

semināristiem klātesot. Trešdienās bija stundu apspriešana.

Šīs īsās piezīmes gaiši rāda starpību krievu un Tēr-

batas semināra audzēkņu parauga resp, mēģinājuma stundu

pasniegšanā. Krievu semināros semināristi mācījās „mācīt"

vairāk stundās noraugoties, mazāk paši pasniedzot. Tēr-

batas seminārā bija otrādi.

Semināristiem stundas sākās katru dienu 7 rītā. No

7—B visās semināra klasēs notika stundas. Pēc 8 un

apmēram līdz 3 vecākā kursa audzēkņi strādāja mēģinājuma

skolā, bet no 3—6 seminārā.1)
Tā ka Tērbatas seminārā uzņēma ar apriņķa skolas

kursa zināšanām, tad arī še kurss gandrīz visos priekšmetos

līdzinājās ģimnāzijas kursam. To atzina arī valdība. Semi-

nāram bija dota tiesība katru gadu sūtīt divus audzēkņus,

kas beidza kursu, uz Pēterpils skolotāju institūtu, kur tos

uzņēma beidzamā kursā, un tie ieguva apriņķa skolotāja

tiesības, lai darbotos kā krievu valodas skolotāji Baltijas

apriņķu skolās.

Semināra internātā dzīvoja, kā jau pieminējām, 12 kroņa

un pa laikam arī 2 Rīgas pilsētas stipendiāti. Pārējie au-

dzēkņi dzīvoja pilsētā, kur par 10 rubļiem mēnesī varēja

>) Lai vecākā kursa semināristiem būtu vairāk laika praktiskam

darbam, tad jau otrā kursa beigās nolika vairākus gala eksāmenus, lai

ar tiem vecākā kursā vairs nenodarbotos — к. V.
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dabūt puslīdz pietiekošu pansija. Bija zināmas ģimenes,

pie kurām pastāvīgi mitinājās semināristi. Pie tādiem pie-

derēja ari divi brāļi latvieši, kam pilsētas malā bija katram

savs nams ar labu dārzu. Mājas atradās līdzās viena otrai.

Pie šiem latviešu namniekiem apmetās latvieši, tā ka tur

pastāvēja īpaša latviešu semināristu kolonija. Kolonijā val-

dīja latviešu gars un sarunājās latviešu valodā, kas gan

dažkārt nenāca par labu kolonijas dalībniekiem.

Attiecības starp skolotājiem un semināristiem bija ap-

mierinošas, pat labas, izņemot skolotāju Glāgi, kam vienu

otru reizi bija jānorij «rūgts kumoss". Inspektors Maass

bija īsts paidagogs. Pamazs augumā, ar klibu kāju, kādēļ

tam semināristi bija devuši palamu „Miška". Viņa pai-

dagoģijas stundas bija interesantas. Maass bija ari labs

matēmatiķis un īpaši labs audzinātājs
1).

Hermans Lange — arī mazs augumā, gariem matiem

pagaru melnu bārzdu un liku degunu. Viņa palama „Goer-

chel". Kā un kad viņš šo palamu bija dabūjis, — neizdevās

man uzzināt. L. pasniedza vācu valodu, dabas mācības un

muziķu. Viņš bija ļoti čakls savu pienākumu izpildītājs.
Ar semināristiem viņš satika ļoti labi.

Antons Guisks bija liels valodnieks un Tērbatas

universitātes prot. Voskovātovs G. zīmīgi dēvēja par „живая

грамматика". Mums tas liela prieka nedarīja, jo krievu

valodas likumu iekalšanai bija jālieto daudz laika un pūļu.

Bez pārspīlējuma var teikt, kā ne krievu semināros ne ģimnā-

zijās neizņēma tik pamatīgi krievu gramatiku, kā šaī vācu

seminārā. Guisks bija īsts džentlemens. Seminārā vienmēr

ieradās frakā. No sava cilindra viņš nekad nešķīrās, kāpēc

viņam palama dota „Zilinder". G. bija vienmēr korekts

pret semināristiem un ari ļoti brīvprātīgs: deva semināri-

stiem pat aizliegtas grāmatas. Ar G. sastapāmies vienu, otru

reizi ari viesnīcā, kur kopā pie viena galda iebaudījām

glāzi alus. Tādās reizēs viņš neskopojās anekdotēm, bet

vienmēr atgādināja : „Господа, пейте, но д4ло разумейте".

>) Par to J. Cīrulis atmiņās pastāsta dažus zīmīgus notikumus ar

semināristiem.



Nākošā dienā viņš nekad neaizmirsa „draugus" izsaukt krievu

valodā. Semināristi baudīja kā seminārā pašā, tā arī ārpus tā

diezgan lielas brīvības. Semināristi varēja ari skolotājiem
klātesot runāt kādā valodā vien Grāmatas un

laikrakstus lasīja kādus tik gribēja. Nebija liegts mācīties

arī tādas mācības, kas semināra programmā neietilpa. Tā

katru gadu sarīkoja stenografijas kursus, un visi semināristi,

ar maz izņēmumiem prata stenografēt

Visi semināristi kopā bija viena saime. Šai saimē

valdīja lielā mērā studentu korporācijas gars un parašas.

Pastāvēja pakāpes „Fuchs", „neues Hans" un „altes Hans",

bet semināru beigušie bija filistri. Pie iedzeršanas 1) dzie-

dāja parastās studentu dziesmai.

Šīs Indr. Cīruļa atmiņas raksturīgi mums attēlo Tēr-

batas semināra dzīvi un darbību.

Beidzot vēl jāatzīmē, ka Tērbatas skolotāju seminārs

devis latviešiem vairākus labus paidagogus un arī citus iz-

cilus sabiedriskus darbiniekus.

Pieminēsim tikai dažus: Bernh. Dīriķis, māc. Paukšēns,

māc. J. Ozoliņš (Jaun-Piebalgā), māc. J. Ērmanis, prot. Dr.

J. Ozoliņš (Tērbatas universitātē), Dr. R. Liepiņš, Dr. A.

Krumbergs, skolotāji: Indriķis Cīrulis, Pēteris Zālītis, A.

Spunde, Z. Novickis, A. Brods v. dz. ct. Šai seminārā kā

skolotājs darbojās kādu laiku Kronvaldu Atis.

Vispāri par šo semināru itin labas atmiņas uzglabājuši

viņa audzēkņi. Tā bijusi paidagoģiska iestāde, kurā au-

dzēkņi samērā brīvi un lietderīgi audzināti. Mācības gan

pasniegtas vācu valodā, bet vācināšanas nolūku nebijis. Ja

jau kādi semināristi tiešām pārvācojušies, tad tas nebija

semināra „nopelns", bet vai nu jau pirms semināra iesak-

ņojusies kaite, vai ari kādi citi apstākļi uz to dzinuši.

Bet tiklīdz Pēterpils valdinieki sāka domāt par pār-

krievināšanās politiku, tūdaļ viņi ari nevisai labvēlīgi rau-

dzījās uz šo „vācu semināru." 1878. gadā, — kuratora Sa-

i) Žūpošana reti notika, bet dažas pudeles alus iedzert, tas

piederēja .pie lietas".
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burova laikā, — valdība atvēra Tērbatā otru skolotāju se-

mināru.

Otro, jeb krievu (Tērbatas) semināru, valdība apgādāja

daudz bagātāki, kā aplūkoto vācu semināru. Krievu semi-

nāra budžets 1878. g. bija 17.810 rubļu, bet vācu tikai

4435 rubļu liels. Vācu semināra inspektors Maass saņēma
650 rubļu gada algas, bet krievu semināra direktora alga

bija 2000 rubļu gadā. Vēlāk, kuratora Kapustina laikā 1
),

vācu semināram nosprieda nāves sodu, bet krievu semināru

valdība visādi pabalstīja.

XVI.

Aplūkojot Kronvalda darbību, mēs jau aprādījām, ka

šulrāts Guleke stājoties amatā runāja par saprašanos ar tā

laika latviešu darbiniekiem. To pašu apgalvoja daži citi

vācu darbinieki. Kronvalds un arī viņa domu biedri ļoti

nopriecājās par Gulekes nodomu. Tomēr drīz nāca vilšanās.

Kronvalds pats pirmais piedzīvoja „šo savādo saprašanos."

Ari vispārējās latviešu skolotāju konferences Rīgā pierādīja,
ka vācu skolu palītiķi nopietni nedomā par kopdarbību ar

latviešu paidagogiem. No otras puses, likās, ka šī kopdar-

bība top diktēta no tā laika apstākļiem. Krievu vara taču

jo dienas, jo vairāk grasījās uzsākt Baltijas guberņās „savu

politiku." Tas taču nepārprotami bija zināms ari vācu

muižniecībai un garīdzniecībai. Rādās, ka „visu zemes

spēku" sadarbība šādā stāvokli un situācijā lauztos pa

durvīm un logiem. Izrādījās, ka tomēr tā nebija. Lai pie-

nācīgi illūstrētu vācu skolu valžu rīcību šinī ziņā, mums

jāaplūko šulrāta Gulekes un skolu virsvaldes darbība pagā-

jušā gadu simteņa 80 gados.

>) Tērbatas mācības apgabalā līdz pārkrievināšanās laikmetam

<1800—1884) bija šādi kuratori:

L gen.-maj. Klingers 1802— 1819. 2. ģen.-leit. firsts Līvens

1819—1828. 3. ģen.-leit. barons palēns 1828.—1835. 4. ģenerāls Kraf-

atrēms 1835.—1855. 5. von Bradke 1855.—1862. 6. grāfs Keyzerlings

1862.—1869. 7. De Gervais 1869.—1875. 8. Saburovs 1875.-1880.

9. barons Stakelbergs 1880.—1883. Pec tam nāca Kapustins.
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Sāksim ar kādu šulrāta Gulekes ziņojumu skolu virs-

valdes sēdē 20. maijā 1881. g.
1). Gulekes ziņojums nosaukts:

„Die Betheiligung unseren Lehrer an der den nationalen

Bestrebungen huldigenden Presse."

Vispirms Guleke aizrāda, ka viņam jau dažus gadus

bijis zināms, ka daži skolotāji veicina nacionālos centienus

un viņš lūdzis skolu revidentus un draudžu mācītājus uz-

raudzīt tādus aizdomīgus skolotājus. Tad mācītāji tam ne-

piegriezuši nopietnu vērību, — daži negribēdami nodarboties

itin kā ar spiegošanu. Tagad ari mācītāji atzinuši, ka lietas

nestāv vairs labi. Pēc šāda ievada, Guleke konstatē noti-

kumus Alūksnes draudzē ar skolotājiem Matculi un Pēter-

sonu, Ikšķeles — ar Korta nu. Skujienas — ar Krebsu,

Vietalvas — ar Juri Kalniņu v. t. t. Sava ziņojuma beigās

Guleke arī turpmāk ieteic izturēties stingri pret tiem skolo-

tājiem, kas korespondē zināmos laikrakstos, t. ir atlaist šādus

skolotājus no vietām.

Paraudzīsimies kādus «noziedzīgus" darbus sodītie

un sodāmie skolotāji bija pastrādājuši. Sāksim ar Pēteri

Pētersonu — Kalnamuižas skolas skolotāju, Alūksnes draudzē.

Pētersons 1878. gadā iesūtīja «Balss" redakcijā pavisam ne-

vainīgu rakstu «Iz Alūksnes", kas ar pilnu autora parakstu

nodrukāts „Balss" 1878. g. 19. numurā.

Sakarā ar šo rakstu un pieliekot vēl citus apvaino-

jumus (esot kārtis uz naudas spēlējis) vietējā skolu valde

23. jūnijā 1879. g. nolēma Pētersonu atlaist no skolotāja

vietas. Pētersons 4. jūlijā 1879. g. iesniedza pārsūdzību

Cēsu-Valkas apriņķa skolu valdei2
), aprādīdams, ka viņš

taču neko ļaunu «Balsi" nav rakstījis, pie kam arī atstāsta rak-

stītā saturu. Kārtis uz naudu esot spēlējis tikai vienu reizi,

par ko arī pie mācītāja Brennera un baznīcas priekšnieka

atvainojies. Uz šo Pētersona pārsūdzību mācītājs Brenners

un baznīcas priekšnieks 6. aug. 1879. g. (raksts № 317)

devuši savu paskaidrojumu, kusā starp citu raksta: «der

1) Skat. Skolu virsvaldes protokolu (valsts archivā).

2) Skat. ,W.—W. Kr. L. Sch. B. Akta № 7 Lit. A. 1879. (valsts

archivā).
40*
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Kalnamoische Gemeindelehrer Р. Peterson hatte in der let-

tischen Zeitung „Balss" das Schulwesen im Marienburg-

Šeltinghofschen Kirchspiele öffentlich einer Kritik unterzogen,
welche nicht nur über die höheren Schulautoritäten, sondern

auch über die Marienburg- Seltinghofsche Schulverwaltung
eine scharfe Tadel ausspricht."

Apriņķa skolu valde, saprotams, Pētersona pārsūdzību

noraidīja un paziņoja, ka viņa atlaišana spēkā (raksts № 336

— 24. sept. 1879. g.).

Luk, par kadu korespondenci atlaida 1879. gadā piln-

tiesīgu latviešu skolotāju.

Otra atlaišanas lieta bija pret Zeltiņu (Alūksnes dr.)

pagasta skolotāju Pēteri Matculi. Viņu apvainoja par

„angeblich politisch tendentiosen Aufsatz über das lettische

Volkslied auf der zu Marienburg am 3 Pfingstfeiertage dieses

Jahres, unter dem Vorsitz des Herrn Pastores Brandt, ver-

sammelt gewesenen Volksschullehrer-Conferenz vorlesen

und denselben haben drucken lassen"1). Bez tam Matculis

sarīkojis skolā jautāšanas vakarus. Ari Matculis vietējās

skolu valdes lēmumu pārsūdzēja, bet, saprotams, bez pa-

nākumiem.

Te jāpiezīmē, ka skolotājs Matculis savā priekšlasījumā

par latviešu tautas dziesmām esot īpaši apstājies pie šo

dziesmu vēsturiskā satura. Tas, kā jau to atzīmējām runājot

par 1879. g. Alūksnes skolotāju konferenci, visai nepaticis

garīgam skolu revidentam, mācītājam Brandtam, kas ari

visu atlaišanu esot sagatavojis.

Ikšķiles skolotāju M. Kortānu tiesāja par rakstīšanu

„Balsi" un par to, ka viņš uz mācītāja jautājumu, vai viņš
— Kortāns — ir „Balsi rakstījis, liedzies dot noteiktu

atbildi. Kortānu gan aizstāvēja Ikšķiles pagasta valde un

vietnieku pulks, kā tas redzams no vietnieku pulka 24. jan-

vāra 1881. g. sēdes protokola:

i) Skat. Akta W.. VV. Kr. Land-Schul-Behörde № 18. Litt. S

1879.—1880.
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Vietnieku pulks, ievērodams to, ka pagastam vien par pagasta

skolotāja pieņemšanu un lonēšanu jāgādā, un nav vis iespējams

skolotājus dabūt par to loni, kādu likums nosaka, bet jāmaksā

daudz vairāk, un īpaši tagad, kur viens skolotājs še no amata

atcelts, būs jauns skolotājs daudz grūtāki, un ja ari, tad par stipri

lielāku loni vien sadabūjams, bez tam Kortāna uzvešanos šinī

reizē nevarētu par tādu saukt, kura skolas valdībai nepaklauslšanu

amata daibos parāda, īpaši skolu priekšraksta § 34. nosaka, ka

skolotāji tik tad var no amata atcelti tapt, kad tie amatā nederīgi,

vai amatu nekopj, jeb netiklu dzīvi ved, — tad tapa nospriests:

ka pagasta vecākam par šo lietu žēlošanās raksts jāsastāda un

jāiesniedz kur nākas 1).

M. Kortānam vieta tomēr bija jāatstāj.

1882. g. no amata atlaida Skujienas draudzes skolotāju

Rūdolfu Krebsu, kas beidzis Cimzes semināru jau 1856.

gadā2
). Tā tad vecs „cimzenärs." Tomēr ari viņu bija

ķēris jaunlatvietības gars. R. Krebsa „dumplgä" darbība

uztrauca Skujienas draudzes mācītāju Šlēgeri (Schleger)

un, saprotams, līdz ar to bija izšķirts ilggadīgā skolo-

tāja liktenis. Visa nozieguma sakne atkal rakstīšanā

latviešu tautiskos laikrakstos, — „Balsl" un „Baltijas Zem-

kopī.' Savos ziņojumos Krebss bija aizķēris arī Šlēgera
darbību. „Baltijas Zemkopis" ziņoja, ka Skujienas mācītājs

pavalstniekus zvērinādams 3) teicis, ka Skujienas draudzē arī

esot dumpinieki un nihilisti, kas meklējot visu valdību

apgāzt, pastāvošo valsts kārtību izpostīt v. t. t.4). Sakarā

ar to Šlēgers ierosināja Krebsa atlaišanu un 6. augustā

1881. g. rakstīja Cēsu-Valkas apriņķa skolu valdei, ka

esot nepieciešams lietot stingrus Hdzēkļus pret jaunlatviešu

partijas fanātisko rīcību („gegen die Vergewaltigungen

einer fanatischen junglettischen Partei") 5)

1) Šāds protokola oficiāls noraksts glabājas skolu virsvaldes aktīs

JMb 10 — 1881.

2) Das rittersch. Parochiallehrer- Seminar in Walk von E. Peterson

a. t. t. 190. Lp p.

3) Jaunam Krievijas ķeizaram Aleksandram III.': Aleksandrs 11.

krita no terroristu bumbas.

4) .Baltijas Zemkopis" 1881. g. 18. num.

s) Šlēgera raksts atrodas W. W. K. L. B. Aktā 8.
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Kamēr skolu valde (Cēsu-Valkas apr.) Krebsa lietu

izmeklēja, „Baltijas Zemkopi" parādījās jauns ziņojums

par Šlēgeri. Nezināmais korespondents, par kādu Šlēgers
turēja Krebsu, ziņoja, ka Skujienas mācītājs baznīcā sprediķo

pret latviešu tautisko kustību, pret 11. latviešu dziesmu

svētkiem, liedzot skolā gavēņu laikā noturēt kora mēģinā-

jumus, apkarojot „Balsi" un „Baltijas Zemkopi" v. t. t.1
).

Šlēgers tūdaļ ziņoja Cēsu-Valkas apriņķa skolu valdei2),
ka viņš ari par šīs korespondences autoru uzlūko Krebsu,

jo tas tamlīdzīgu ziņojumu sniedzis arī „Batst" 1880. g.

51. numurā. Krebss draudzē sistēmatiski aģitējot un izplatot
uztraucošas ziņas. Beigās Šlēgers lūdz, lai Skujienas
draudzes aģitātoru bandas (Agitaternbande) vadoni draudzes

skolotāju Krebsu, atlaiž no amata (Mācītāja Šlēgera raksts

№ 69, 1881. g. 3. septembrī). Pēc šādas apsūdzības un

pieliekot vēl klāt skolu revidentu atziņu, ka Krebss esot

vājš paidagogs-audzinātājs, — Cēsu-Valkas apriņķa skolu

valde 1881. g. 5. oktobri ar rakstu № 328 paziņoja

Skujienas baznīcas priekšniekam A. Šmidtam, ka Krebss

atcelts no skolotāja amata. Krebss gan pārsūdzēja skolu

virsvaldē, bet, saprotams, veltīgi, — viņa atlaišanu skolu

virsvalde apstiprināja 3), pie kam zīmīgi tas, ka skolu virs-

valde Krebsa atlaišanas oficiālo iemeslu uzdod nevis līdz-

strādāšanu tautiskos laikrakstos, bet vienīgi viņa darba vājās
sekmes Skujienas draudzes skolā. No Krebsa atlaišanas

lietas redzams, ka Skujienas-Lodes draudzes priekšnieks

Krebsu mēģinājis aizstāvēt pret mācītāja Šlēgera sūdzībām.

Šlēgers pat par to sūdzas Cēsu-Valkas apriņķa draudzes

priekšniekam. Beidzot jāpiezīmē, ka Krebss pēc tam vairs

skolotāja amatā neatgriezās, bet darbojās dažādās paš-

valdībās un tiesu iestādēs.

Daudz lielāku troksni un ari nepatikšanas vācu skolu

kungiem sacēla Vietalvas draudzes skolotāja Juŗa Kalniņa
atlaišana no amata. Šim notikumam savā laikā bija plaša

>) .Baltijas Zemkopis" 1881. g. 34. num.

-) Akta № 8 W.W. K. K. B. (1881.—1882.)

3) Protokoll LOLB vom 7. Dcc. 1881.
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atbalssj kā latviešu tautā, tā ari šejienas latviešu un vācu

prese. Mēs tomēr nevaram Juŗa Kalniņa lietu še pietiekoši
plaši aplūkot un tāpēc konstatēsim tikai galvenos faktus.

Juris Kalniņš, vēlākais plaši pazīstamais latviešu avīž-
nieks un redaktors, pabeidza Cimzes semināra kursus

1868. gadā un jau 1870. gadā viņu ievēlēja Vietalvas

draudzes skolotāja amatā. Enerģiskais jaunais skolotājs īsā

laikā ieguva draudzes cienību un mīlestību. Viss, redzams,
būtu gājis joti labi, ja arī Kalniņš nebūtu sācis nodarboties
ar korespondēšanu „Balsl" un biedrību organizēšanu draudzē.
To viņš darīja un tūdaļ sanāca naidā ar mācītāju T. Döb-

neri. Т. Döbners par J. Kalniņā darbību tūdaļ ziņoja ap-

riņķa skolu valdei, kas deva rīkojumu ņemt no Kalniņa pa-

rakstu, ka viņš turpmāk vairs
„
Balsī" ziņojumus un ari

citus rakstus neiesūtītu. Kalniņš ari Döbnerarn 21. augustā
1881. g. prasīto parakstu dod, pie kam tekstu, apakš kā

Kalniņš parakstījies, ar savu roku uzrastljis nevis Kalniņš,
bet Döbners, un Kalniņš tikai parakstījies

1), pie kam Döbners

raksta „Kalning",bet Juris Kalniņš — „Georg Kalniņ". Nosūtot

Kalniņa parakstu apriņķa skolu valdei, Döbners tomēr jau ceļ

jaunu sūdzību, —Kalniņš esot līdzdalībnieks pie kādas sūdzības

sastādīšanas pret viņu — Döbneri, dēļ 4. martā teiktā sprediķa 2).

7. jūlijā 1881. g. noturēta Vietalvas draudzes skolu

konventa sēde, kurā Döbners sniedzis arī ziņojumu par J.

') Skat. Akta W. W. X- L. B. betreff, des amtlichen Verhaltens d.

Parochiallehrers G. Kalning. (Valsts archivā, bet bez numura).
2 ) Par minēto sprediķi ziņo .Balss" 1882. g. 16. numurā, ka Döb-

ners pie draudzes nozvērināšanas Aleksandram 111. uzbrucis jaunlatviešiem,
mēdījis latviešus, aizrādījis, ka viss ļaunums nākot no skolām, ari ķeizara

slepkava bijis izglītots cilvēks. .Šo grēku (ķeizara noslepkavošanu) esot

cēlušas skolas". Vispāri šis Döbnera sprediķis uztraucis draudzi. Jāatzīmē,

ka Aleksandra 11. noslepkavošanu daudzi mācītāji izlietoja aģitācijai pret
latviešu tautiskiem centieniem. Sakarā ar šo sprediķi tad ari iesniegta no

vietalviešiem sūdzība konsistorijai pret Döbneri. Sūdzību parakstījuši gan

tikai 20 draudzes locekļi (Tā ziņo skolu valdei pats Döbners) un starp

tiem arī divi Vietalvas baznīcas pērminderi un viens skolotājs — Andrejs

Liepiņš.



632

Kalniņa darbību. Konventā bijušas vētrainas debates1), pie
kam zemnieku pārstāvji un ari kāds muižnieks Boors2)

Kalniņu stipri aizstāvējuši. Döbners 31. augustā 1881. g.

landrātam Voltam (skolu virsvaldes priekšsēdētājam),
ka viņš esot pazaudējis cerību mierīgi ar J. Kalniņu kopā

sadarboties. Kalniņš esot skolotājs un politiķis un stāvot

sakaros ar Rīgas jaunlatviešiem, kas sprauduši mērķi cīnīties

pret vācu autoritātēm. „Meiner Meinung nach — saka

Döbners augšminētā vēstulē — musste dort der Partei die

Macht gebrochen werden, in dem ihre Glieder von offizie-

llen Ämtern abgesetzt werden."

Varbūt, ja J. Kalniņš būtu sirsnīgi savus „grēkus" no-

žēlojis un meklējis Döbnera piedošanu, viss vēl būtu izlī-

dzinājies, bet Kalniņš, kā redzams no turpmākiem notiku-

miem, atbalstās uz draudzes piekrišanu un neatsakās no sa-

vas iesāktās darbības. Kādā turpmākā vēstulē baronam

Volfam Döbners pastāsta, ka 1880. g. 11. maijā pulksten
12 dienā, kad viņš iesvētījis Kalsnavas baznīcā «mācības

bērnus" Juris Kalniņš turējis biedrībā runu, kurā starp citu

teicis: „No mašiņu likteņa svabadi tapuši ļaudis arvien jo

skaļāki sauks uz saviem gara kopējiem : dodiet dvēselēm

pieticīgākas barības, neskaidrojiet burtus, jo burti nav gara

barība, nekopiet vecu laiku ierašas un māņus, sev peļņu

dzīdami, nenicinājiet zinības un nenovērsiet ļaudis no tām 1

Ari no savām mācības vietām ļaudis paģērēs dvēseles sauk-

dami: skolām nebūs būt iedīdlšanas vietām, tautas gara

nīdētājām, tām nebūs pazemoties par kalponi, kas kalpo
citu tautu un iestāžu pašmīlīgiem nolūkiem." Döbners saka:

„das war also die eigentliche Sontagspredigt meines Schul-

meisters gewesen"
3
). Tāļāk Döbners vainoja Kalniņu arī

reliģijas „brīvībās."

>) Tā ziņo pats Döbners skolu virsvaldes priekšsēdētājam baronam

Voltam.

2) A. Boors bija ari pagaidu draudzes priekšnieks, bet viņu atcēla

no amata.

3) J. Kalniņa runa Vietalvas labdarības biedrības svētkos atstāstīta

ri 1880. g. 44. .Balss* numurā.
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1881. g. 28. septembri Döbners jau par J. Kalniņu
iesniedza apriņķa skolu valdei oficiālu sūdzību, apvainodams

K. par viņa līdzdarbību pie „Balss," zemes autoritātu (Lan-

desautoritaten) graušanā, darbibu Vietalvas labdarības bie-

drībā, kur teicis musinošu runu. 13. novembri 1881. g.

Cēsu-Valkas apriņķa valde taisīja lēmumu, ka Jānis

Kalniņš tūdaļ atlaižams no Vietalvas draudzes skolotāja

amata. Te jāpiemin, ka J. Kalniņš uz apriņķa skolu val-

des locekļa asesora Klota jautājumu, vai viņš grib atteik-

ties no tām maldīgām domām, kādas izteicis Vietalvas labdarī-

bas biedrības 10 gadu svētkos, atbildējis, ka viņš ari tagad

domā tāpat. Ar to tad ari galīgi izšķirts Kalniņa liktenis:

apriņķa skolu valde to atlaida no amata. Kalniņš 18. de-

cembri 1881. g. iesniedza garu pārsūdzības rakstu skolu

virsvaldei, kusā aprādīja, ka nav neko noziedzīgu „Balsi"

rakstījis, bet rakstīšanu laikrakstos vispāri neturot par no-

ziegumu, jo arī mācītājs Döbners esot viņam agrāk teicis,

lai uzrakstot kādus artiķeļus «Latviešu tautas biedrim."

Tāpat Kalniņš aizstāv savas domas, kādas izteicis labdarī-

bas biedrībā, — tur neesot nekā politiska un arī nekā tāda,

kas sodāms. Kalniņš pievienojis lūgumam resp, pārsūdzī-

bai arī savas runas pilnīgu tekstu vācu tulkojumā. Virs-

valde, saprotams, Kalniņa atlaišanu apstiprināja un par to

ar rakstu № 11 — 1885 g. 20 februāri paziņoja apriņķa

skolu valdei. Ar to oficiāli izšķīrās šī visai trokšņainā lieta.

„Balss" 1881. g. 47. numurā ziņoja, ka Kalniņam uz

Vietalvu atnākot draudzes skolā bijuši 8 skolēni, — tagad

100. Tā paša gada 50 numurā ziņo, ka visi pārsteigti par

Kalniņa atlaišanu no amata, jo viņš bijis iemīļots skolotājs, labs

paidagogs. „Balss" 1882. g. 2. numurā ziņo, ka Kalniņu

uz Stukmaņu staciju pavadījis liels ļaužu pulks, bet 11. jan-

vāri Vietalvas draudzes konvents nolēmis, ka turpmāk draudzes

skolā uzņems tikai 12 bērnus, bet ne 120 kā Kalniņa laika.

Par Kalniņa pēcnācēju pieņemts Rikveils no Vitebskas gu-

berņas. „Balss" 1882. g. 11. numurā no Vietalvas ziņots,

ka mācītājs jau divreiz sludinājis no kanceles, lai vedot
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bērnus uz draudzes skolu, bet ļaudis nevedot; 38. nu-

murā vēl ziņots, ka draudzes skola pilnīgi panīkusi.
Tā pagaidām nobeidzās Juŗa Kalniņa lieta, bet vēlāk

viņa no jauna pacēlās ar Vietalvas draudzes skolas pārvēr-

šanu ministrijas skolā, bet par to runāsim skolu vēstures

IV. grāmatā, — kad aplūkosim pārkrievināšanās laikmetu.

Tanī pat reizē atlaida ari Odzienas skolotāju Andreju

Liepiņu, kas bija iedrošinājies parakstīt lūgumu par Döbnera

1881. g. 4. martā teikto sprediķi, kā ari vispāri darbojies

kopā ar Juri Kalniņu.
1881.—1882. g. g. ievadītas preses lietas arī pret skolo-

tājiem Reini Kaudzīti (Vec-Piebalgā) un arī Cimzes semināristu

Tomu Gailīti (Dzērbenes draudzes skolotāju). Abi tomēr

laimīgi tika cauri ar „labu izrunāšanos."

Vispāri 1880.—1885. g. vācu skolu valdes visai vē-

rīgi uzraudzīja visus skolotājus, kas sekoja Kronvalda ieku-

stinātām idejām, kā par latviešu brīvākiem apstākļiem, tā

par skolotāju ciešu līdzdarbību tautiskos centienos. Rak-

stīšana „ßalsl," „Baltijas Vēstnesī" un ari „Baltijas zemkopī"

bija pietiekošs atlaišanas iemesls. Vāciskās skolu valdes

ar atlaišanu gribēja iebaidīt skolotājus, bet panāca tikai to,

ka «avīžnieki" uzmanījās un rakstīja slepeni. No otras

puses, pagastu valdes un vietnieku pulki sāka stingri aiz-

stāvēt savus skolotājus un arī savas tiesības izvēlēties sko-

lotāju vietām, pagastiem, bet ne vienīgi mācītājiem, patī-

kamus kandidātus. Gandrīz visur, kur skolotājus skolu

valdes atlaida no amata, pagasti un draudzes nostājās at-

laisto pusē. Tā auga nemiers ar vāciskām skolu valdēm,

un plaisa „zemes kārtās" nevis izlīdzinājās, bet palika lie-

lāka.

Visskaidrāk! šo „zemes kārtu" plaisas padziļināšanos

sajuta paši draudžu mācītāji. Ar to arī izskaidrojams tas, ka

1881. g. Vidzemes mācītāju sinodē, kas noturēta Valmierā

no 13—18 augustam, atkal jo plaši spriests par «tautisko"

jautājumu
1). Šulrāts Guleke ziņojis par laukskolu stāvokli,

') Skat. „Protocoll der 47. Livl. Provinzialsynode. (Drukāts).
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vai kā protokolā (§ 15) teikts „über verschiedene Angele-

genheiten und Ereignisse auf dem Gebiete des Livländi-

schen Landschulwesens u. t. t." Pēc tam bijušas plašas
debates par mācītāju izturēšanos pret nacionāliem (latviešu

un igauņu) tautiskiem centieniem. Protokolā gan tas, re-

dzams, uzmanīgi atreferēts. Starp citu šāds teikums (§ 29)

„Die nationalen Bestrebungen seien auf der Synode schon

früher besprochen worden, sie hätten aber ihren früheren

idealen Gehalt im Laufe der Zeit mehr und mehr verloren

und wendeten sich immer offener gegenGlauben und Kirche,

es seien auch die Angriffe gegen die Pastore als Repräsen-
tanten der Kirche gerichtet."

Konsistorijas padomnieks Villigerode plaši runājis par

latviešu un igauņu biedrību darbību (protokolā § 30). Bei-

dzot atzinuši, ka sinode lai ar savu lēmumu morāliski ne-

saistot mācītājus viņu darbībā pret nacionāliem centieniem.

Mēs šinī grāmatā nevaram tuvāku pieiet 1881. g. si-

nodes debatēm un tās plašāki atstāstīt, kauču gan viņas

savā kodolā visai zīmīgas. Atzīmēsim vēl tikai to, ka

„Balss" 1881. g. 39—40 numuros ari pastāsta par šis si-

nodes lēmumiem, pie kam zina teikt, ka sinodē tautiskā

kustība nosaukta par sociāldemokrātisku 1
) un jau pieminētais

Villigerode ļoti smagi apsūdzējis latviešu biedrības, kas

izplatot tautā sociāldemokrātiskas idejas.

Pēc visa aprādītā mums jātaisa šāds gala slēdziens:

novērojot jau sākot ar K. Zontagu un viņa domu biedru,

tad barona Bruiningka, mācītāju F. Valtera, K. Ulmaņa

v. ct., un beidzot ar H. Gulekes, Döbnera, Villigerodes

v. ct. darbību, — mēs nomanām vienu interesantu vē-

sturisku gājienu. Velkot savu darba stigu pa Vecā un

Jaunā Stendera ierautām idejām, ģen.-sup. Zontāgs runā par

„Gemeingeist" visu Vidzemes kārtu dzīvē un darbā. Fr.

Valters saka, ka ar vācināšanu vajaga izlīdzināt lielo plaisu,

kas pastāv vācu un latviešu-igauņu attiecībās. Barons Brui-

ningks domā, ka vācināšana ir „zemes" labklājības jautājums.

i) Protokolā šāda apgalvojuma gan nav.
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Konservatīvā muižniecības daļa (Nolkens) vācināšana! līdz

60 gadiem noteikti pretojas: viņi, redzams, savus darba

ļaudis baidāsarīnacionālā ziņāpadarīt par sev līdzīgiem, t. ir par

vāciešiem. Vēlāk pēc 60 gadiem, kad mostas latviešu tau-

tiskā apziņa, un kad jau krievi met savus skatus uz latvie-

šiem, muižniecība un garīdzniecība grib nopietni veicināt

vācināšanas politiku. Bet ir jau par vēlu, — lat-

vieši modušies, krievi palikuši uzmanīgi.

To, ko varēja padarīt, 18. g. s. beigās un

19. g. s. sākumā, — tagad vairs nav iespē-

jams veikt. Sākās politiska nervozēšana,

mēģina latviešiem pierādīt, ka viņu pašu

interesēs būs asimilēties ar vāciešiem, jo

latvieši un igauņi lai necer uz savu nacionālu patstāvību.
Vācieši nevar saprast, ka latviešu tautas vadoņi
vairs nav pierunājami iet viņu (vāciešu) vadībā, ka viņi

iet un ies savā tautā un viņas priekšgalā. Veco varu un

simtgadējās tradīcijas nevar salauzt dažos gados. Tā arī

vācu kungi nevarēja šinī laikā „pārmest kūleni" un pateikt:

„Labi, mēs atzīstam latviešu tautas patstāvības ideju un,

lūdzam, darbosimies kopīgi savas zemes labā, nelaidīsim

šurp krievu iespaidus, celsim kopēju vācu-latviešu-igauņu
zemes labklājību v. t. t. Vācu vadoņi vēl cieši cerēja uz-

turēt savu virskundzību. Lūk, tādos apstākļos parādījās ari

nacionālo centienu un līdzi viņiem sekojošo mūsu tautsko-

lotāju vajāšanas. Mūsu kultūrvēsturē šis jautājums ieņems

ļoti svarīgu un interesantu nodaļu. Mēs šeit pie viņa pa-

kavējāmies tikai sakarā ar mūsu skolu attīstību, betvisā plašumā
un dziļumā, saprotams, viņu nevarējām aplūkot.

Beidzot sniegsim vel raksturīgākās skaitliskas ziņas

par mūsu tautskolām 70—80 gados
1).

No landrātu kolēģijas materiāliem redzams, ka visa

>) Pie šo ziņu sniegšanas mēs izlietojām 1) kārtējos šulrāta gada

pārskatus, 2) Fr. Jung-Stillinga .Beitrag zur Statistik d. Landvolk-Schulen

in Livland,' 3) Vidzemes landrātu kolēģijas materiālus.
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Vidzemē pirms 1849. g. bijis ļoti maz skolu patstāvīgās,
— īpaši skolu vajadzībām — celtās ēkas: 31 pagasta un tikai

4 draudzes skolas. Visas citas līdzšim laikam darbojošās
skolas un skoliņas mitinājušās dažādās pagaidu un privātās

telpas.

No 1849.—1860. gadam uzceltas 65 pag. skolas

.
1860.-1870.

. „
252

,

„
1870.-1880.

. „
399

,

1883. gadā no esošām 929 pagasta skolām savās pat-

stāvīgās telpās bija 850, bet no 126 draudzes'skolām—69.

Te gan jāpiezīmē, ka no šīm 850 pagasta skolām 54 atradās

apakš viena jumta ar pagastu valžu telpām.

Ja raugāmies pēc skolu skaita "pieauguma 10 gadu

laikā, tad landrātu kolēģijas ziņas ir šādas:

1871./72. g. 917 pag. sk.+ll2 draudz. 5k.=1029

1881./82. „
959

„ „ +126
„ „

=1085

Tā tad pieaugums pēdējā gadu desmitā visai mazs,

bet skolas namu celšana šinī pat laikā ļoti ievērojama.

Ja rēķinam visus bērnus, kam vajadzēja apmeklēt

pagasta skolas, tad iznāk uz vieuu pag. skolu:

1871Л2. g. 1881./82 g.

Rīgas apr 188 154

Valmieras apr 156 175

Cēsu apr 190 175

VaKas apr 179 179

Ņemot tos pašus skaitļus par draudzes skolām dabū

jau šādu ainu: uz 1 draudz. sk. bija —

1871 /72. 1881./82.

Rīgas apr
691 700

Valmieras apr 1181 1209

Cēsu apr 926 816

Valkas apr 1142 1007

Tā tad draudzes skolu izglītību baudīja visai niecīgs

bērnu skaits.
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Skolnieku skaits skolās caurmērā bija:

pa g. s k. draud z. sk.

1871 ./72.—1881./82. 1871./72.—1881 /82.

Rīgas apr. ...
41 46 30 28

Valmieras apr. . .
39 52 37 51

Cēsu apr. ...

35 50 29 49

Valkas apr. ... 46 55 38 47

Tā tad ari pagasta skolas apmeklēja samērā tikai ma-

zāka daļa bērnu, mazāk pat par 25%, kamēr draudzes sko-

lās nokļuva tikai 2—4 procentes bērnu.

Par skolotājiem no landrātu kolēģijas ziņām varam

sniegt sekojošo:

1876./78. 1881./82.

Draudzes skolās.
.

183 skolot. 217 skolot.

Pagasta „ . .
1034

„
1125

Uz vienu skolotāju caurmērā iznāca:

1876./77. 1881./82.

pagasta skolās
.

. 40,3 skolēni 36,6 skolēni

draudzes
„ . .

24,1
„

22,1
»

Par skolotāju izglītību atrodamas šādas ziņas:

semināros privāti no likts bez kāda

eksāmens eksāmena

1876./77. 21% 68,1% 10,9%

1881./82. 32,9% 57,2% 9,9%
Tā tad semināristu bija apmēram trešā daļa, bet vai-

rākums ieguvis skolotāju tiesības, noliekot attiecīgus eksā-

menus pie skolu valdēm.

Par skolu uzturēšanu atradām šādas ziņas par 1881./82. g.

(visā Vidzemē):

pag. skol. draudz. skol.

Naudā 127.797 rbļ. 54.719 rbļ.

Naturālijās. . .
.

61.200
„

10.778
„

Klaušās 30.076
„

2.965
.

lenākumi no zemes. 97.660
,

8.425
,

Dažādi
. . . .

.

11.918
.

3.448
.

kopā 328.651 rbļ. 80.335 rbļ.
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Pie šiem skaitļiem gan jāpiezīmē, ka viņu noteiktība

stipri šaubīga un svārstīga, jo naturāliju un zemes vērtību

varēja dažādi taksēt.

Ja ņemam šādas pat ziņas par agrākiem gadiem un

salīdzinām ar 1881 ./82., tad dabūjam šādu ieskatu:

pagasta skolām draudzes skolām

1867 /68.
. . .

84.469 rbļ. 40.069 rbļ.
1874775.

.
.

.

139.322
.

42.524
.

1881./82. . . .
328.651

,
80.335

„

Vienas skolas uzturēšana caurmērā maksāja:

pagasta skolas draudzes skolas

1867778 101 rbļ. 306 rbļ.

1874./75 155
„

524
.

1881782 344
„

627
„

Skolu uzturēšanā piedalījās zemnieki, muižnieki v. t. t.

šādās attiecībās1):

1867./68. 1881./82.

No zemniekiem 46,7% 63,6%

„

muižniekiem
....46,7% 19%

„
citiem avotiem.

. . . 6,6% 17,4%

Tā tad jau 1881/82. m. g. muižnieku izdevumi mūsu

tautskolām samazinājušies līdz minimumam, jo tās 19%

iztaisa parasti skolām dāvātās naturālijas (malka, siens, salmi

v. t. t.) un zemes gabala lietošana, kā ari retums pabalsti

skolotāju algošanai. Kopsummā par visu Vidzemi muižu pa-

balsts aprēķināts uz 71.817 rb. Tā ka šis ziņas uzdevusi

landrātu kolēģija, tad tās gan būs nevis samazinātas,

bet drīzāki gan darīts otrādi.

Tādu ainu rāda statistisko ziņu kopsavilkumi 2). Šīs ziņas
rāda to, ko mēs jau agrāk uzsvērām, — latviešu skolu at-

tīstība stāvēja ciešā sakarā ar mūsu tautas garīgo un ma-

teriālo spēku pieaugšanu, kas strauji kāpa pēc pag. g. s.

60 gadiem.

>) Šulrāta Gulekes zinas.

2) Statistisko zinu izmantošanupar laiku pirms pārkrievināšanas poli-

tikas uzsākšanas atstājam IV. Skolu vēstures grāmatai.
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Ar 80 gadiem mēs nonākam pie mūsu skolu vēstures

jauna perioda, kas gan oficiāli sākās ar 1885. gadu, bet

viņa sagatavošana neatvairāmi redzama jau tūdaļ pēc
Manaseina revīzijas. Kā šinī laikā veidojās mūsu skolu

attīstība, par to runāsim IV. grāmatā.
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Pielikums I.

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,
des Selbstherrschers aller Neuffen, aus dem livländischen Ober-

Konsistorium
an

Eine hochverordnete Kaiserliche livländische Gouvernements-Re-

gierung hat, in Genehmigung des Landtags-Schlusses vom Julius d.

I. : „die Parochial-Schulen durch Mitwirkung der Gutsherrschaften,
Prediger nnd Bauern zu verbessern," und auf Veranlassung des

unter dem 4. Oktober an sämmtliche Kirchspiele erlassenen Patents

wegen zu veranstaltender Konvente, dieses livländische Ober-Konsistorium
unter dem 4ten Oktober dieses Jahres requiriret: „daß, obwohl Eine

Gouvernements-Regierung zu den Herren Predigern ohnehin das Ver-

trauen hege, daß dieselben die Gelegenheit, zur Bildung der ihnen
anvertraueten Gemeinden durch Unterricht in den Parochial-Schulen
das Ihrige beizutragen, gern ergreifen würden, sich dennoch eine

größere Theilnahme von denselben erwarten lasse, wenn sie dazu durch
die ihnen in dergleichen Sachen unmittelbar vorgesetzte Behörde auf-

gefordert würden ; und daß deshalb eine solche Aufforderung von

Seiten des Ober-Konsistoriums an die Prediger des Gouvernements

ergehen möge." Obschon denn nun dieses Ober-Konsistorium sich ge-
nöthiget gesehen hat, in dem von ihm demandirten Sentiment vom

17ten Oktober 1805 über den Einer hochwohlgebornen Ritter- und

Landschaft, von St. Petersburg aus, zur Erwägung mitgetheilten
Parochial-Schulen-Plan, so wie in dem Auszuge dieses Sentiments

vom 30sten Julius d. 1., die fast unübersteiglichen Schwierigkeiten
eines an gewisse Stunden gebundenen Unterrichts in den Landschulen
von Seiten der Prediger darzustellen ; und auch diejenigen Schwie--
rigkeiten nicht verkennt, welche bei gegenwärtiger Aufforderung darin

liegen, daß die Gegenstände, in welchen die Parochial-Schüler unter-

richtet werden sollen, nicht genauer bestimmt sind ; so wie denn endlich

diese Behörde auch den sehr wichtigen Umstand nicht übersehen kann,

daß noch nicht festgesetzt worden, in wiefern das Parochial-Schulwesen
in seinen seitherigen Verbindungen mit den Landesbehörden bleiben,
oder Einer Kaiserlichen Universität zu Dorpat und deren Beamten,
als welche seither darüber so genaue Erkundigungen eingezogen haben,
gänzlich und allein untergeordnet werden soll; so glaubt Ein Kaiser
liches livländisches Ober-Konsistorium dessen ungeachtet, die seiner

Aufsicht anvertraueten Prediger mit Grund und hofnung ermahnen

zu dürfen, auch bei den jetzt Hochobrigkeitlich von ihnen geforderten
Erklärungen über ihren freiwilligen Antheil an den Parochial-Schulen,

jenen Eifer für Aufklärung, Sittlichkeit und Glückseligkeit des Land-

Volks, so wie jene UnVerdrossenheit zu patriotischen Bemühungen
aller Art» welche sich schon von ihrem ehrwürdigen Amte erwarten

läßt, und seither auch in so manchen Fällen schon so rühmlich bewie-

sen worden — auch jetzt an den Tag zu legen.
Um die Erklärungen zu erleichtern, so wie um Mißverständ-

nissen und Besorgnissen vorzubeugen, giebt dieses Ober-Konsistorium
über den obwaltenden Gegenstand hiermit noch einige nähere Be-

stimmungen.
Die Lehrgegenstände, welche die Ritter- und Landschaft in ihrem

Landtagsbeschlüsse für die unentbehrlichsten zur Bildung des Land-

Volks anerkannt hat, sind Lesen, Schreiben, Rechnen und Religions-
Unterricht.

41
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Wenn es denn da nun auch vielleicht scheinen möchte, als ob
manches Andere auch noch seinen Nutzen haben könnte, so wird das

meiste und wahrhaft brauchbarste davon doch auch in einem wirklich
fruchtbaren Unterrichte über die Glaubens-- und Sittenlehre seine
Stelle finden. Für die Entwerfung eines förmlichen Lehrplans hat
man wahrscheinlich nicht eher sorgen wollen, bis man den Umfang des

zur Ausführung dargebotenen guten Willens und der dazu in Be-

wegung gesetzten Kräfte übersehen kann. Und so würde es von den

Erklärungen und Bestimmungen der Prediger mit abhängen, daß
weiterhin etwas von allen Seiten recht reiflich Erwogenes zu Stande
kommen könnte.

Uebrigens sind von diesen Erklärungen eben so wenig Hinde-
rungen der guten Sache an sich, als etwanige Kollisionen mit Einer

Kaiserlichen Universität zu befürchten. Denn was letzteren Punkt an-

langt, so können die gegenwärtig von Seiten des Landes requirirten
Erklärungen auch nur ihre staatsbürgerliche Gültigkeit haben, so lange,
als die Parochial-Schulen in ihren seitherigen Verhältnissen zu der

Landesverfassung bleiben ; und dies um so mehr, als bei dem Parochial-
Schulen-Plane von Seiten der Universität ein ganz anderer innerer

wie äußerer Etat zum Grunde liegt.
Daß aber etwa durch diese jetzigen Einrichtungen, bei welchen

der Prediger so vielen unmittelbaren Antheil nehmen soll, eine reelle

und radikale Verbesserung unsers Land-Schulwesens durch tüchtige
eigentliche Landschullehrer, aufgehalten werden oder eine zu drückende

Last für immer auf den Predigerstand fallen werde, steht um so we-

niger zu fürchten, als theils aus oberwähnter Requisition Einer hoch-
verordneten Kaiserlichen livländ. Gouvernements-Regierung, indem

sie sich auf den gegenwärtigen Mangel an Schullehrern beruft, her-
vorgeht, daß dies nur provisorische Maaßregeln seyn sollen, theils es

ja schon in der Natur der Sache liegt, daß, wer den Zweck will, auch
die Mittel wollen muß ; und wenn Eine hochwohlgeborne Ritter- und

Landschaft also einen mehr umfassenden Unterricht, sein es auch nur

Einiger aus jedem Kirchspiele, wünscht, sie auch thätig sich dafür ver»

wenden werde, daß zur Bildung von Lehrern, welche diesen Unterricht
zu ertheilen fähig sind, die dem Lande durchaus unentbehrlichen Se-
mmarien errichtet werden können.

Uebrigens ist der eigentliche Gegenstand dieser Aufforderung
in sich selbst schon zu groß und heilig, und seine Wohlthätigkeit ge-

winnt, wo sie nicht gefließentlich entstellt wird, so unwillkührlich die

Herzen, daß ein livländlsches Ober-Konsistorium zur eigentlichen Anemp-

fehlung desselben irgend mehr zu sagen, für eine Ungerechtigkeit gegen
den Geist und das Herz seiner Prediger halten würde.

Nur das macht es sich hier noch zur angenehmen Pflicht, den-

jenigen Herren Predigern, welche seither schon, und zum Theil unter

sehr ungünstigen Umständen, sich um den Schul-Unterricht in ihren

Gemeinden das Verdienst persönlicher Theilnehmnng eworben haben,
hiermit seinen öffentlichen Dank zu sagen. So wie Alle insgesamt zu

'

ermahnen, auch bei dieser Angelegenheit nicht den persönlichen Vor-

theil, wäre es auch der einer schon mühsam genug verdienten Ruhe,
nicht die Menschen-Furcht oder die Menschen-Gefälligkeit, zu hören,
sondern einzig zu achten auf die Stimme des Gewissens. Was diese

gebeut, das lohnt sie auch ; wer ihr gehorcht, thut Gottes Werk.

Gegeben im Kaiserlichen livländischen Ober-Konsistorium auf dem

Schlosse zu Riga, den 9ten Oktober 1806.
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Pielikums II.

Von der Seh u l°C ommiss i o n der Kaiserl.
Universität zu Dorpat.

Circulaire an die Herren Gouverements Schuldirectoren des Dörpt.
Lehrbezirks.

Der die Schul-Eommission der Baldigsten Eröffnung der Sem-
minarien Bildung der Lehrer für die Parochial-Schulen entgegensieht,
so muß sie für jetzt im voraus für die Bedürfnisse dieser Anstalten
Sorge tragen; und zwar.

1. für ein Locol. Dieses Locol muß aus dem Lande sein und
enthalten: die Wohuung für 2 Lehrer des Seminariums, einige Schlaf-
zimmer für die Zöglinge der Anstalt ; ein Eßzimmer, undzwei Klassen-
zimmer, nebst den übrigen häuslichen Bequemlichkeiten. In den Klassen-
zimmern, Wohnzimmern und Schlafzimmern mußten die gehörigen
Tische, Bänke und Bettstellen für die Seminaristen angeschaft werden;
da die Zahl derselben noch nicht für jedes Seminarium bestimmt
werden kann so muß man sich auf eine Anzahl von 50 bis 60 ein-

richten nämlich so viel sich Kirchspiele im Gouvernement befinden
Zu Livland aber kommt ein Seminarium für den Lettischen, und eins

für den Ehstnischen Antheil. Die Letten bringen die Seminaristen
selbst.

2. Für die Kost, Wäsche, Bedienung und Licht. Die Kost muß
«ine gesunde Bauerkost sein; die Wäsche so, daß alles, was die Se°

minaristen an Leinwandtragen, wenigstens i mahl wöhentlich gewa-
schen und ausgebessert werde. Die Bedienung betrift nur das Kochen
die Wäsche u. die Reinigung des Hauses. Das Heitzen und das Holz-
spalten können die Zöglinge turnweise besorgen. Ueber diese zwei
Punkte ersucht die Schul-Commission die Herren Directoren in ihrem
Gouvernement entweder durch die Inspektoren, oder dnrch die Pre-
diger aber mittelst ihrer eigenen Bekanntschaft sich zu erkundigen, und

solche Locale auszumitteln, wie № 1 vorschreibt ; und wo der Guts-

besitze? oder Arrendator die Besorgung von № 2 übernimmt diesem
wird zur Nachricht gegeben, daß diese Anstalt 2 bis 3 Jahre dauern

wird, und daß er seine Vorderungen dem Director schriftlich worzu-
tragen habe. Die Bezahlungen geschehen te rtialiter postnumerando.

Ueber diese zwei Punkte wird den Herrn Directoren noch aus-

sä)ließlich zu ihrer Nachricht mitgetheilt, daß Die Kaiserliche

Majestät im Durchschnitt für jedes Seminarium bestimmt haben:
1. für das Locol. Holz, Licht und Bedienung 900 Rb jährlich.
2. für den Unterhalt jedes Seminaristen jährlich 100 Rbl:

Demnach haben Sie alle Vorderungen, welche diese Summen

übertreffen, abzuweisen, dagegen zu suchen, wo möglich Bedingungen
zu erhalten, wobei von den genannten Summen etwas erspart werde,

welches nicht unmöglich sein wird. Ebenfalls wird den Herren Direc-

toren speziell empholen, solche Locale aufzusuchen, die in der Nähe

sold)er Landprediger sich befinden, auf deren guten Willen, Eiser

und Einsicht man sich verlassen könne, da die Schul-Commission vor-

züglich auf ihre freiwillige Bemühungen rechnet. Dasselbe gilt von

den Kreisen in Absicht auf die Inspectoren, welche den größten Theil

der Aufsicht über die Semmarien haben werden.

3. Das dritte Bedürfniß sind die Lehrer. Jedes Seminarium

erhält einen Lehrer und einen Oberlehrer, jener mit 500 Rb.. dieser

mit 1000 Rbl. jährlichen Gehalts nebst Wohnung und Heitzung bei

der Anstalt. Lehrer müßen pflichtliebende Männer sein, in der Landes-

41*
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spräche eine große Fertigkeit haben, und vorzüglich die Lehrer-Talente
besitzen. Daher werden wohl Einheimische dazu zu wählen sein. Die

Herren Gouvernementes-Schul-Directoren werden ersucht, solche aus

fundig zu machen, sie zu prüfen, ihnen das etwa fehlende an der

Lehrmethode zu verbessern, und sie den Schul-Commission vorzuschlagen.
Die Oberlehrer an diesen Anstalten erhalten die Anwartschaft auf die

in ihrem Gouvernement nächsten wacanten Schul-Inspector-Stellen.
4. Die Schul-Commission wünscht ehe sie das genauere Detail

davon bestimmt, die Vorschläge der Herrn Directoren zu erhalten,
auch denjenigen Herrn Inspectoren, welche nützliche Winke hierin
geben können, vorher zu erhalten, um das Brauchbare zu benutzen.
Die im allerhöchst bestätigten Reglement für die Parochial Schulen
festgesetzten Punkte des Unterrichts sind folgende, nämlich dieselben,
als die der Parochial-Schulen selbst:

1. Schreiben.
2. Rechnen.
3. Naturkenntniß.
4. Kenntniß des Vaterlandes in bürgerlicher Hinsicht.
5. Religion und Moral.

Das Schreiben betrift nur die Muttersprache und begreift
die Schön- und Rechtschreibekunst. Das Rechnen soll begreifen
die 4 einfachen Rechnungsarten, die einfache Regel de tri und die

Berechnung von Ouadratflächen.

Die Naturkenntniß soll begreifen Kenntniß der nützlichen
und schädlichen Pflanzen und Thiere in Bezug auf die Landwirtschaft
und die Gesundheit; Kenntniß der Haupt-Naturerscheinungen zur Aus-

rottung der Vorurtheile; Kenntniß des Weltbaues und unseres Erd-

körpers, um einen Begriff der Allmacht und Weisheit des Schöpfers
zu erlangen. Die Kenntniß des Vaterlandes soll enthalten
die Hauptzüge der Geographie des Russischen Reichs, historische Züge
aus dem Leben berühmter Männer von allen Nationen des russischen
Reichs, um Vaterlandsliebe zu erwerben; die Kenntniß der Haupt-
gesetze des russischen Reichs welche auf den Bauerstand sich beziehen,
damit die Schüler daraus ihre bürgerlichen Pflichten und Rechte

erkennen lernen. Die Religion und Moral soll sie auf ihre

Menschen-Pflichten aufmerksam machen, gegen sich selbst durch Anlei-

tung zur Häuslichkeit, Reinlichkeit, Nüchternheit und Erhaltung ihrer
Gesundheit, — gegen ihre Nebenmenschen durch Darlegung ihrer

Pflichten gegen ihre Vorgesetzte, ihres Gleichen, und ihre Untergebene,
und durch Aufmunterung zur Wohlthätigkeit und allgemeine Men-

schenliebe. Als Erholung für die Schüler ertheilen die besten Lehrer
Unterricht im Singen wöchentlich 3 bis 4 mal in ungebundenen
Stunden und muntern die Schüler auf, bei ihren übrigen Arbeiten

sich im Singen zu üben; wobei sie sich nicht bloß an die Lieder des

Gesangbuches halten sondern auch andere sittsame und den Frohsinn-
verwendende Lieder nach der Wahl der Prediger und Schul-Inspec-
toren, und Bestätigung der Schulcommission.

Da die Oberlehrer und Lehrer Bücher eigentlich herüber in den

Landessprachen haben sollten, so werden die Herrn Schuldirectoren
aufgefordert, alles aufzusuchen, was in diesem Fache für ihre respec»
tiven Gouvernements vorhanden ist und der Schulcommission zu-
berichten.

5. Die Bestimmung der Subjecte für die Semmarien ist endlich

noch ein Hauptbedürfniß.
Nach dem Reglement müssen es National-Einwohner sein, und
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können, wenn die Subjecte sich dazu qualifiziren die vorhandenen
Schulmeister und Küster mit Einwilligung der Kirchspiele dazu gewählt
werden. Da aber das Allerhöchste Reglement noch nicht publizirt ist,
so werden die Herren Directoren die Herrn Schul-Inspectoren auf-
forden, die Subjecte für die Semmarien gemeinschaftlich mit den

Predigern vorläufig auszumitteln. Den Gütern, welche sie liefern,
wird bei der nächsten Rekruten u. Aushebung ein Rekrut nachge-
lassen. Von den Adjuncten ist es noch nicht die Rede, vielleicht sind

sie überflüßig, da nach den Aeußerungen der Kirchspiele die Zahl der

Kirchspiels Schüler sich nicht leicht über 30 belaufen wird. Da die

muthmaßliche Zeit der Eröfnung der Semmarien der nächste Sep-
tember Monat ist, so legt die Schulcommission den Herrn Directoren

die treuste und promteste Besorgung dieser der Menschheit so wichtigen
Angelegenheit aufs dringenste ans Herz.

Dorpat, den 17. April 1807.

Carl Friedrich Meyer
D. z. Rector.

Pielikums III.

УСТАВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНIИ, ПОДВЪДОМЫХЪ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ДЕРПТСКОМУ

УНИВЕРСИТЕТУ.

390. (28.303). Iюня 4. 1820. г.

Общ i я положен!я, до разныхъ училищъ

и ихъ управлен!Я касающlяся.

§ 1. Учебныя заведетя каждаго рода должны

имъть определенную съ точности цъль и кругъ дъй-

ствlя своего, для достижешя и выполнешя которыхъ

обязаны они употреблять всъ силы, не выходя одна-

кожъ изъ предъловъ сего круга. Симъ токмо всякое

учебное заведеше производитъ все то, что оно про-

извести должно.

§ 2. Кругъ дейстъчя и цъль училищъ всякаго

рода сами собою уже опредъляюстя различными клас-

сами, на которые человъческое общество разделяется.
Классы cìh въ отношенш къ публичному учешю мо-

гутъ быть слъдуюипе : первый тотъ, принадлежащее

къ коему снискиваютъ себъ ежедневное пропиташе

тяжелою тьлесною работою ; второй тотъ, состояние

въ которомъ назначаются къ ремесламъ или промыш-

ленности ; третш классъ тотъ, котораго члены посвя-

щаютъ себя наукамъ, для службы Государственной,
или общественной.
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§ 3. Какъ сш три класса проистекаютъ не изъ

особаго устройства Государственнаго, но изъ произ-

вольно избраннаго или обстоятельствами определен-
наго звашя каждаго гражданина: то и разные роды

училищъ не должны исключительно принадлежать од-

ному какому-либо классу гражданъ, но всякий имъетъ

право пользоваться оными, т. е. правомъ продолжать

дотоле свое образована, пока позволяютъ его внъ-

шшя обстоятельства, наипаче же тотъ, коего превос-
ходныя дарования могутъ преодолеть все внешшя

затрудненlя, и отъ поступающихъ въ училища ничего

более не должно требовать, кроме однихъ npiyroTO-
вительныхъ познанш, нужныхъ для вступления въ тотъ

или другой родъ училищъ, и нравственнагоповеденш.

§4. Чтобы удовлетворить потребностям-!, упомя-

нутыхъ трехъ классовъ общества, училища должны

быть троякаго рода, то есть : начальныя училища,
Уездныя и Гимназ!и.

§5. Начальныя училища доставляютъ самое

первое публичное учеше, которое съ одной стороны
составляетъ полный кругъ школьнаго образовашя для

бъднейшаго сословlЯ гражданъ, а съ другой — слу-
житъ предуготовлешемъ ко вступлен!ю въ Уездное
Училище.

§6. Уездныя Училища имъютъ П.елlю обра-
зован!е гражданина, посвящающаго себя

или промышленности, и должны доставить учащимся

потребныя для сего прlуготовительныя познан!я. Цель

сихъ Училищъ совершенно практическая ; следова-

тельно и способъ учешя долженъ приноровленъ быть

къ сей ц,ели и не переходить въ ученость, которая

не соответствовала бы будущему занятою гражданина.
Учеше въ сихъ Училищахъ должно путемъ самымъ

простНЬйшимъ образовать здравый разсудокъ и при-

родную силу размышлешя учащихся.
Въ значительныхъ торговыхъ городахъ должны

быть преподаваемы, въ особомъ классе, потребныя
для обширной торговли пр!уготовительныя познашя.

§7. Гимн а з i и имъютъ и.ълlю образован!е
ученаго состояния, посвящающаго себя службе Госу-
дарственной или общественной» и суть npiyroTOßH-
тельныя училища къ дальнейшему себя образованию
въ Университете. Оне должны иметь предметомъ

учешя не одне начальныя основания наукъ, но доста-
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вить учащимся навыкъ къ высшему продолжешю

оныхъ. По сему способъ наставлешя здъсь долженъ

быть совершенно ученый, и полный курсъ долженъ

довести учениковъ отъ перваго основания ученаго

образован!я до зрълости, потребной для вступлешя

въ Университетъ, гдъ наконецъ образованный такимъ

образомъ юноша вступаетъ въ кругъ высшихъ и

практическихъ знашй.

§ 8. Нравственное образование юношества въ

публичныхъ училищахъ должно имъть рабный ходъ

съ успъхами въ наукахъ ; оно требуетъ особенно ра-

чительнаго наблюден!я : ибо безъ онаго образоваше
ума и познашя причинятъ человъческому обществу
гораздо болъе вреда, нежели пользы.

Твердъйшая опора нравственности есть релипя

Христианская, с\я великая наставница человъческаго

рода. Да овладъетъ она человъкомъ съ самаго нъж-

наго его возраста, да сопровождаете- его во все вре-
мя школьной жизни, и да представить ему настояния

и будушдя его обязанности не въ видъ бездушныхъ
правилъ, впечатлъваемыхъ токмо въ памяти, но въ

наставленш живомъ, которое проникаетъ въ самое

существо души, ежедневно болъе и болъе ее усовер-

шенствуетъ и приближаетъ къ Богу. По сему законъ

Божш должно преподавать въ училищахъ не какъ

Богослошю, которая можетъ быть предметомъ учешя
въ Университетъ, но практически, основываясь на

книгахъ Священнаго Писашя, въ истинномъ Христиан-
скомъ смыслъ.

§ 9. Какъ Университеты всегда имъютъ большее

число мужей свъдущихъ и опытныхъ по училищной

части, и ein высшля учебныя заведения сами получаютъ

главнъйиия выгоды отъ хорошаго состояшя училищъ,

поелику на учении, въ оныхъ преподаваемомъ, осно-

вывается учеше въ Университетахъ : то, сообразно
съ цел!ю должны училища состоять подъ управлешемъ

Университетовъ, — что имъ и вверяется исключи-

тельно по сей причине, токмо подъ главнымъ управ-

лешемъ Министерства Духовныхъ Дълъ и Народна! о

Просвещешя.

§ 10. Управленlе училищъ производится отъ лица

Университетскаго Совёта, черезъ избранную имъ изъ

среды его Училищную Коммисслю, состоящую изъ оп-

ределеннаго, соразмерно Губершямъ, принадлежа-
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щимъ къ Университетскому Округу, числа Членовъ,

которые по избранш представляются на утверждеше

высшаго Начальства. Въ сей Коммиссш всегда пред-

съдательствуетъ Ректоръ Университета. Во всъхъ

дтзлахъ, касающихся до училищъ, Коммиссля сносится

съ Губернскими Правлениями и прочими Присутстен-
ными местами, кои безъ отлагательства ей содъй-

ствуютъ.

§ 11. Члены Коммиссш жалованья по сему звашю

не получаютъ, но отправляютъ cìk> важную долж-

ность изъ одной привязанности къ учебной части и

любви къ общему благу.

§ 12. Учебный Округъ Дерптскаго Университета
разделяется на столько Дирекцш, сколько находится

въ ономъ Гимназш ; а какъ обыкновенно въ каждой

Губернш состоитъ одна токмо Гимназш, то и назы-

ваются оныя Губернскими Гимназшми, а Директоры
Губернскими Директорами Училищъ.

§ 13. Губернски Директоръ Училищъ имъемъ

частный надзоръ надъ подвъдомою ему Гимназlею и

надъ всъми прочими публичными и частными

учебными заведениями въ Губернии. Въ потребныхъ
случаяхъ онъ сносится съ мъстнымъ Начальствомъ,

и буде сочтетъ за нужное, дт-лаетъ представления

Губернскому Правлешю, которой должно доставлять

требуемое содъйств^е.

§ 14. Дерптскш Учебный Округъ разделяется
на 4 Дирекцди, кои суть слъдуюшдя : 1) Курляндская
Дирекция, объемлющая всю Курлядскую Губернию. 2)
Рижская Дирекцдя, подъ коей состоитъ

Латышская часть Лифляндской Губерши. 3) Дерпт-
ская Дирекщя, подъ управдешемъ коей состоитъ

Эстляндская часть Лифляндской Губерши. 4) Эстлянд-

ская Дирекцдя объемлетъ Эстляндскую Губернию.

§ 15. Всякое Уъздное Училище имъетъ Смотри-

теля, изъ способнъйшихъ къ сей должности Учителей

сего заведешя. Сверхъ того, имъетъ онъ надзоръ

надъ начальными или народными училищами того

мъста. Онъ доноситъ объ Уъздномъ и начальныхъ

училищахъ Директору.

§ 16. По великому числу публичныхъ и частныхъ

училищъ всякаго рода, которыя въ городе РиНЬ раз-
сеяны на великомъ пространстве, Рижскш Директоръ
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им-Ьетъ Помощника, подъ назвашемъ : Помощникъ

Директора Училищъ.

#17. Каждая Гимназия въ Дерптскомъ Учебномъ

Округв им-Ьетъ 6 Учителей старшихъ и 2 Учителей

наукъ ; сверхъ того 1 Учителя Россшскаго языка, 1

Французскаго языка, 1 Учитель музыки и пъшя и 1

для рисовашя.

§ 18. Уъздное Училище им-Ьетъ, смотря по зна-

чительности мъста, двухъ или одного Учителя наукъ
и одного Учителя Россшскаго языка.

§ 19. Въ начальномъ или народномъ училищъ

назначается одинъ токмо Учитель.

§ 20. Губернскш Директоръ училищъ по уста-
новлешю состоитъ въ 7 классъ. Помощникъ Риж-

скаго Губернскаго Директора училищъ въ 9 классъ.

Смотрители Уъздныхъ Училищъ въ 9 классъ. Crapuiie
Учители Губернской Гимназш въ 9 классъ. Учители

наукъ при Губернской Гимназш въ 10 классъ. Учи-

тель У-Ьзднаго Училища въ 12 классъ. Учители Рос-

сшскаго и Французскаго языковъ при Гимназшхъ въ

10 классъ. Учители начальныхъ или народныхъ учи-

лищъ, неимъюпие никакаго чина, по выслугъ 3 лътъ,

получаютъ чинъ Коллежскаго Регистратора. Учители

публичныхъ училищъ, состоящихъ на городскомъ иж-

дивенш, считаются въ равномъ классъ съ тъми, кои

определены при казенныхъ училищахъ, ибо они имъ-

ютъ съ первыми одну цъль и кругъ дъйствш.
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№

Im

ersten

Jahre

Im

zweiten
Jahre

Im

dritten

Jahre

1.

Christenthum.Walter.)

(Hl.

Pastor

Dr.

Desgl.

Desgl.

2.

Bibl.

Geschichte;
nach

Zahn.

Wö-

chentl.
2

St.

Die

Schüler

bereiten

sich

nach

dem

Leitfaden
vor,
u.

üben

sich

im

Erzählen.
Die

wichtigsten

Sprüche».
Liederverse

werden
aus-

wendig

gelernt,
deutsch
oder

lettisch,

je

nachdem
es

Jeder

für

sich

am

zweckmäßigsten
hält.

3.

Kirchen-Geschichte;
nach

Zahns

Denkwürdigkeiten
d.

christl.

Kirche.

(Weise—wie

bei

der

bibl.

Geschichte.)

Wöchentl.
2

St.

— 4.

Bibel

kunde.
a.

Einleitung
in

die

Bibel
1

St.

wöchentl.

Begriff
der

Bibel,

Namen,

Eintheil.,
göttl.
Ur-

sprung,

Bedürfniß
d.

Offenbarung;

die

Bibel
a.

Sammlung,
Verhältniß

d.

A.

u.

N.

T.

Inhalt
u.

Abfassung

der

einzelnen
bibl

Bücher.—
(Die

Hauptsachen
werden

notiert.)

b.

Notarisches
Lesen

eines

oder

zweier

der

faßlichsten
Lehr-

bücher.

(Paraphrasen.)
1

St.

wö-

chentlich.

c.

Lesen,

Erklärung
u.

A

n

>

Wendung
einzelner
Cap.

durck

die

Seminaristen
auf

die

Schülei

in

Gegenwart
des

Lehrers;
daran

Beurtheilung
durch

die

übriger

Seminaristen.
1

St.

wöchentl.
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№

Im

ersten

Jahre

Im

zweiten
Jahre

Im

dritten

Jahre

5.

DerSchulbesuch
mag
in

d.

2°ten

Hälfte

des

N.

Jahres

beginnen,
u.

sollen

dadurch
d.

Seminaristen
durch

eigne

Anschauung
ein

musterhaftes

Schulhalten
kennen

lernen.

Solche

Besuche
find,
zu

bestimmten
Stund.

—
nach

Umständ.
in

Abtheilungen

statt

u.

dauern
alle

drei

Winter

hindurch.

Auch

Besuchen
die

Se-

minaristen
(im

3°ten

Jahre)

sich

gegenseitig*)
u.

zur

Controle
mag

monatl.
ein

Bericht
von

den

Hos-

pitanten

dem

Lehrer

eingereicht

werden,
davor
bei

den

Conferenzen

verlesen
werde.

5.

Praktische

Uebungen.
1

St.

wöchentl.

Erst

versuchen
sich

Eingaben
in

einem

Gegenstande

nach

gewissenhaften
Vorbereitung»

und

zwar

werden

jedesmal
dazu

nur

4—6

Schüler

gewählt.

Nach

einiger
Zeit

wählt

man

einen

an-

dern

Gegenstand
des

Volks-Un-

terrichts.

Die

praktischen

Versuche

muß

man
nun

vor

der

ganzen
Classe

der

Parochialschule,—
wozu

wie

früher

der

Lehrer

das

Thema

bestimmt.

Die

Kritik

unmittelbar

daraus

—aber

nicht

vor

den

Kin-

dern.
(I

St.

wöchentlich**).

Das

Katechisiren,
oder

der

Unterricht
im

Christenthum
mag

nun

damit

anfangen,
daß

der

Se-

minarist

erst

einzelnen

Schülern

eine

bibl.

Geschichte

erzählt,

ab-

fragt,

erklärt,

nach

dem

Wort-
u.

Sach-Verhältniß.
Darauf

können

sich

davon

auch

kurze

Anwendungen

entschließen.

Nun

kann

der

Stoff

aus

dem

Katechismus

gewählt

werden.

Endlich

mögen

einzelne

Bibelsprüche
zu

förmlichen
Kate-

chesen

verarbeitet
werden.

— 6.

Er

Ziehung
s-u.

Unterrichts-
b.

K

u

rz
e

B

e

l

e

h

ru

n

g

über
den_.
,

,

.

kunde.
a.

Einleitung,
durch

kurze

Leib
u.

Geist
d.

Menschen;
darauf:

c
-

Die

besondern

Grundsatz.

Biographien
der

wichtigsten
päd.

allgem.

Grundsätze
über

Erzieh,
u.

(Methodik),
nach

Dlesterwegs
Weg>

Männer,

namentlich
a.

der

neurer

Unterr.

Nach

Diesterwegs-Weg-
weiser
;

wöchentl.
2

St.

Zeit.

.weiser;

wöchentl.
2

St.

6.

*)

Es

wird

hier

vorausgesetzt,
daß

Einzelne
ihren

Gegenstand
ganz

allein

übernommen
haben.

**)

Zur

Ausbildung
gehört

nun

auch,

daß

den

Tüchtigern

gestattet
wird

einen

Gegenstand
in

der

Parochial

schule

ganz

zu

übernehmen.
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№

Im

ersten

Jahre

Im

zweiten

Jahre

Im

dritten

Jahre

7.

а.

Rechnen;
nach

Diesterwegs
:

Handbuch
für

den

Gesammtunter-

richt

im

Rechnen;
2

St.

wöchentl.

Auch

Hentschels:
100

Aufgaben,

als

Muster

elementarischer
Auf-

lösuNg.

Im

letzten

Jahre:

Reh-

ķinaschanas-mahzibas
v.

Ulmann.

Desgl.

b.

Algebra,
aa.

Lösun-
]

gen

durch

Verstandes-
!

2

St,

Schlüße.
bb.

schriftl.
in

s

wöchtl.

herkömmlicher
Weise.

)

Fortsetzung.
3

St.

wöchentl

8.

Raumlehre,-
nach

Diesterweg.

a.

Die

Planimetrie,
wöchentl.
2

St.

b.

Die

schwereren
Sätze

der

Plani-

Metrie

und

die

Hauptsachen
der

Stereometrie.
2

St.

RePetition.
2

St.

9.

Sprache.Deutsche denklehre.
2

St.

wöchentl.

Die

nach

Wurst's

Sprach-

Fortsetzung.
—Im

2°ten

Semester

die

lettische

nach

Ulmann

und

Heßelberg.

Fortsetzung.
—RePetition.

Die

Kennt-

niß

den

Hauptsachen
aus

der

lett.

Schulliteratur.—Dürste

beim

Vor-

Handensein
der

Werke

auch

berück-

sichtigt

werden.

10.

Aufsätze.
Sie

mögen

mit

Deft-

nitionen

anfangen,
darauf
zu

Be-

schreibungen,

Erzählungen,
Schil-

derungen,

Umschreibungen
und

Uebersetzungen
übergehen,
worauf

sich

Geschäfts-Aufsätze
und

dispo-

nirte

Ausarbeitungen
anreihen

können.
1

St.

wöchentl.

Alle

14

Tage

1

Aufsatz.

Desgl.

Desgl.
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№

Im

ersten

Jahre

Im

zweiten

Jahre

Im

dritten

Jahre

11.

Lesen.

Man

bezwecke
ein

richtiges,

Verständiges
u.

schönes

Lesen

und

Kenntniß

werthvoller

Einzelheiten.

Als

Lesebuch:

Harnisch
3.

Sprach-

buch,

herausgegeb.
v.

Fulda.

Eini-

ges

wird

memorirt.
Wöchentl.
3

St.

Desgl.

Desgl.

Hauptsächtl.—lett.

Predigten.

2.

Geographie.
Wöchentl.
2

St.

a.

die

allgemeinen
nach

dem

klei<-

nen

Raumer.

b.

Die

besondere
nach

Selten

die

mathematische
kann

nur

zieml.

am

Schlüsse

des

Cursus

genommen

werden.

c.

Die

Ostseeprovinzen
u

RePetition.

3.

Geschichte.
Wöchentl.
3

St.

nach

dem

kl.

Volger.
In

biographischer

Form.

a.

Die

alte.

b.

Die

d.

Uebersetz,
der

lett.

und

Geschichte
und

RePetition.
der

rusi.

ittlere.

с.

Die

neue.

14.

Na

tur

-Geschichte,
a.

Tier-

kunde
2

St.

wöchentl.

Uebersicht

der

Classen.

Darauf

Beschreibungen

einzelner
Thiere-
Nach

Gabriel.

b.

Pflanzenkunde
der

Thierkunde.

2

St.

wie

bei

15.

N

a

tu
r

le

hr

e

(Physik).

Wö-

chentl.

2

St.

Leitfaden

noch

zu

bestimmen.
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№

Im

ersten

Jahre

Im

zweiten
Jahre

Im

dritten

Jahre

16.

Schreiben.
2—4

St.

Von

vorn

anzufangen.

wöchentl.
2—3

St.

Das

Schreiben
m.

d.

Kreide

an

der

Wandtafel
zu

beachten.

2

St.

Desgl.

17.

Zeichnen.
2

St.

wöchentl.

Nach

Otto

päd.

Zeichenlehre.
(Linear-

zeichen.

Copieren).

Charten-Zeichnen.

Desgl.

Vorbegriffe
aus

der

Parspar-

tiren.

18.

C

la

v

i

er°

u.

O

r

ge

ls

p

i

el.

2

St.

Eine

Clavierschnle.
(Cramer).

Präludien
u.

Pedal-Uebungen.
2

St.

Prälud.
un

Choräle.
2

St.

19.

G

en

er

a

ll

ast.

2

St.

Bis

zu

den

leichtesten

Modulationen.

Die

alten

Kirchen-Tonarten-Bearbei-
tung

des

Chorals

überhaupt.
Freie

Productionen.

— 20.

G

e

s

a

n

g.

2

St.

wöchentl.

Auswen-

diglernen
den

gangbarsten
Choräle.

Technische

Uebungen.

Vierstimmi-

ger

Gesang.

20.

Desgl.

Desgl.

Tages-Ordnung.
Die

Sem

Jede

Abtheilung
hat

ihren
A

lnaristen

wohnei

ufseher;
die

Clc

I

n

fürs

Erste

in

2

Abtheilungen
in

ehrbaren
bürgert.

Häusern-

asse

einen

Aeltesten.

Sie

stehen

des

Morgens
um

5

auf.

Sie

arbeiten

daraus
bis

7,

worauf
das

F

Um

8

versammeln
sich

Alle

in

die

Classe.

Der

Unterricht
dauert

Vormittags
von

8-

rühstück
folgt.

-12.
Daraus

Arbeit

Um

10

eine

Frei-Viertelstunde.
Von

12—2:

Mittags-Essen,
frei,

Bewegung,
freie

Be-

schäftigung.
Von

2—3—4.

Unterricht.

Schulbesuch
in

der

Zeit
v.

2—6.

tsstunden
bis

10

Abends.
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Pielikums V.

Aus der Livl. Ober-Landschulbehörde

an die Schulverwaltung des Kirchspiels.

Auf bezügliche Vorstellung der Livl. Ober-Landschulbehörde an

den Livl. Landtag hat das Livl. Landraths-collegium derselben mitge-

theilt, daß — laut Patents der Livl. Gouvernements-Verwaltung d. d.

29. Oktober 1865. № 118 - dieselbe, in Erfüllung eines desfalsigen
der Commission in Livl. Bauersachen zugegangenenAntrags S. Erlaucht
des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements, auf An-

suchen genannter Commission zuŗ allgemeinen Wissenschaft und Nach-

achtung bekannt gemacht, daß S. Kaiserliche Majestät unter Bestätigung
eines desfallsigen Beschlusses des Ostsee-Comites wegen Errichtung
Ш ffi?n;r::A : Schulen in Livland und Expropriation das dazu erfor-

derlichen Landes, unterm 4. Juni o. Nachstehendes Allerhöchst zu

genehmigen geruhthat:

1) die Livl. Ober-Landschulbehörde ist zu ermächtigen, die allmäh-

lige Errichtung wenigstens einer Gemeindeschule auf je 500 lutherische

männliche Seelen in einer oder in mehreren vereinigten Landgemein-
oen anzuordnen;

2) den Landgemeinden ist das Recht zu gewähren, Theile das

Gehorchslandes zur Errichtung von Gerneideschulen in dem Betrage
von höchstens 3 Lofstellen für jede Schule, falls das Land nicht
von dem Gutsbesitzer unentgeltlich hergegeben werden sollte, zu

exproprüren, unter der Bedingung, indeß daß die Zwangsenteignung sich
in keinem Falle auf die wesentlichsten und aller nothwendigsten Theile
des betreffenden Bauergesindes erstreckt, und

3) der Betrag der dem Besitzer des zu erprporürenden Landes

zu leistenden Entschädigung ist, falls zwischen demselben und

der Gemeinde keine gütliche Einigung zu Stande kam, in Gemäßheit
des § 44. der Livl. Bauer „Verordnung vom Jahre 1860. und durch
die competente Justizbehörde festzustellen". —

Zur Ausführung dieser gesetzlichen Vorschrift hat die Livl. Ober-

Landschulbehörde inihrer letzten Plenarversammlung beschlossen, sämmt-

lichen Kirchspiels-Schulverwaltungen des lettischen Distrikts —der Zeiter-
sparniß wegen direct — das Erforderliche vorzuschreiben und trägt
daher der abgenannten Kirchspiels-Schulverwaltung hiermit auf: im

Laufe des I a n u a r°M o n a t s 1866.

I) einen Kirchspiel s-S eh u l°C o n v e n t abzuhalten undauf

demselben definitiv festzusetzen:

1) welche Gutsgemeinde, weil sie 500 lutherische männliche See-
len zählen, baldigst eine Gemeindeschule zu errichten haben, 2) welche
Gutsgemeinde wegen ihrer geringeren Seelenzahl sich zu einer Schul-
gemeinde zu vereinigen haben und zur gemeinsamen Errichtung einer

Gemeindeschule verpflichtet sind, 3) welche Gutsgemeinden, falls das

zur Gemeindeschule erforderliche Land von den resp. Gutsbesitzern

nicht unentgeltich hergegeben werden sollte, genöthigt sind Schulland

zu kaufen und wo die geeignetsten Landstücke zu wählen sind, wobei

da in Zukunft jedes Kind wenigstens 3 Jahre während seiner Bildungs-
zeit die Schule regelmäßig wird besuchen müssen, — möglichst darauf

Rücksicht zu nehmen sein wird, daß die Schule in der Mitte der zu

gehörenden Gesindeswohnungen liege; —



II) das bezügliche Schul°Convent s-P roto c o l in cop.
vidim. der Kreis-Landschulbehörde vorzustellen, damit durch dieselbe

die Livl. Ober-Landschulbehörde von dem Erfolge dieser Vorschrift in

Kenntniß gesetzt werde.

Die Livl. Ober-Landschulbehörde ist der festen Zuversicht zu dem

Eifer der obgenannten Schulverwaltung für die Volksbildung ihre?
Kirchspiels, daß dieselbe auf dem bezüglichen Schul-Convente ein.'

freiwillige und freidige Erfüllung der oballegirten, für das Livl.

Landschulwesen so hochwichtigen gesetzlichen Vorschrift bei den Guts"

gemeinden und-Besitzern — wenn es dessen irgend noch bedürfen sollt'

anregen wird. —

Riga d. Dezember, 1865.

Im Namen der Livl. Ober-Landschulbehörde '
Landrats W. Strüxk Präses.
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Jau agrāk iznākušas:

A. Vica

Latviešu skolu vēstures

pirmā grāmata

Vidzeme no 1700.-1800. g. (304 lp. p.) un

otrā grāmata

Kurzeme no 1800.—1885. g. (467 lp. р.).

Par skolu vēstures otro grāmatu autoram piešķirta

Кг. Barona piemiņas fonda otrās pakāpes prēmija.

Par otro grāmatu Latvijas universitātes doc. J. Kauliņš raksta:

,Vičs savā darbā ir ielicis daudz pūļu, sameklēdams un sa-

vākdams pa mūsu archiviern izsvaidītos materiālus, tos ar lielu

rūpību sijādams un apstrādādams. Ar šo savu darbu viņš licis

pamatu mūsu skolu un izglītības vēsturei uz laiku laikiem". (Izgl.

Min. Mēnešr. 1927. g. 6. num.).
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