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Priekšvārdi.

Nelaiķis skolotājs Jānis Kriškāns, kas jau dažus gadus

bija centīgi krājis mūsu skolu vēsturei materiālus, 1912. g.

kādā gadījumā uzaicināja un pamudināja mani nākt viņam

šo materiālu vākšanas talkā, jo darbs esot visai grūts.

Ļoti cienīdams nelaiķi, bez apdomāšanās devu savu pie-

krišanu. K. arī norādīja, kas man vispirms jādara, — jā-

meklē ziņas iz pagastu protokoliem par pagasta skolu no-

dibināšanos, attīstību v. t. t. Tūdaļ ķēros pie darba un

arī dažu pagastu archivus izrakņāju. Visas savāktās ziņas

nodevu J. Kriškānam. Bet drīz pēc tam es pārnācu uz

Rīgu un līdz ar to kļuvu ciešākā sakarā ar nelaiķi, kuŗs

tanī laikā cītīgi izrakstīja ziņas par mūsu skolām iz da-

žādiem laikrakstiem. Viņš pierakstīja kādas 10 klades un

gribēja vēl rakstīt, bet slimība darbu pārtrauca. 1914. gada

sākumā, kad es K. vaicāju, vai tas jau nesāks skolu vē-

sturi sarakstīt, viņš man atbildēja, ka to vēl nevarot, esot

maz materiālu. Tanī pašā gadījumā K. mani sarāja, ka

es gan solījies materiālu vākšanā palīdzēt, bet nu gandrīz
nekā šinī lietā vairs nedarot. Bija jāatzīstas, ka doto so-

lījumu neesmu noteikti pildījis, un es no jauna solījos
ķerties pie materiālu vākšanas. Bet mani drīz ķēra ka-

reivja liktenis, un 1914. g. rudenī J. Kriškānu redzēju pē-

dējo reizi. Kara laukā saņēmu ziņu, ka J. Kriškāns

1916. g. 18. oktobrī miris. Vēlāk man arī paziņoja, ka

K. uz slimības gultas būdams saviem draugiem aizrādījis

uz mani, kā skolu vēstures materiālu krāšanas turpinātāju
un varbūtēju latviešu skolu vēstures sarakstītāju. Nelaiķa

savāktos skolu vēstures materiālus, sakarā ar viņa gribu,

skolotāji Indr. Cīrulis un Vold. Zālītis nodeva man. Tā

es paliku par K. savākto materiālu mantinieku. Atstātos

materiālus sakārtodams redzēju, ka tiešām nelaiķim bijusi

taisnība, — skolu vēsturi ar šiem materiāliem vēl neva-
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rēja rakstīt, un cik daudz varēja uzrakstīt, to K. arī savā

laikā padarīja, sniegdams plašākas ziņas par latviešu

skolām mūsu konverzacijas vārdnīcā. Tā tad, ja gribēju
K. darbu turpināt, — vajadzēja turpināt materiālu vāk-

šanu. To arī darīju. Tiklīdz ar Latvijas valsts nodibi-

nāšanos atvērās arī latviešiem dažādu vēsturisko archivu

durvis un skapji, tūdaļ gāju meklēt to, kas tur slēpās.
Ar valsts archiva direktora, vēsturnieka J. Krodznieka,

kā arī visu valsts archiva darbinieku visai laipnu palī-

dzību, esmu krietni papildinājis K. mantojumu, jo tieši

dokumentarisku ziņu iz archiviern J. Kriškāna krājumā

nemaz nebija. Tagad manās rokās jau ir tik plaši mate-

riāli, ka var sākt arī viņus sakarīgi apstrādāt un publicēt
Tāds arī ir še pasniegtais darbs — »Iz latviešu skolu vē-

stures«, kuŗâ aplūkoju skolu lietas Vidzemē no 1700,līdz

1800. gadam. Nosaukt šo manu darbu par kādu »Lat-

viešu skolu vēstures« noapaļotu daļu, saprotams, vēl nevar.

Es pats arī, varbūt, vislabāki apzinos šā darba satura ne-

pilnību un uzbūves trūkumus, bet tiešām — »tik liels

koks nekrīt ar vienu cirtienu . ..«

Gaidīšu no lietpratējiem labus padomus, aizrādījumus

un kritiku. Bet, kas zina, gadīsies arī kāds talcinieks, vai

pabalstītājs pie materiālu vākšanas.
. .

Tad vēl jāatzīmē, ka šis darbs parādās jau tagad

klajā tikai pateicoties Rīgas Latv. Biedr. Derīgu Grāmatu

Nodaļas laipnai apgādībai. Par to viņai mans paldies.

Rīgā, 3. oktobrī 1923. g.

A. Vičs.



I.Vidzeme 18.gadusimtenimsākoties

18. gadu simtenim sākoties Vidzeme pārdzīvoja ār-

kārtīgi grūtu laikmetu. 1695.—1697. gadu bads jau stipri

izretināja šejienes iedzīvotājus, — tūkstoši latviešu un

igauņu krita badam par upuri. Ar 1700. gadu sākās

kaŗs Krievijas un Zviedrijas starpā un Vidzemei drīz

vien nācās izbaudīt ne tikai visas kaŗa grūtības, bet arī

mežonīgas varmācības. Līdz ar kaŗa sākumu Vidzemē

radās ļoti nenoteikts stāvoklis un zīlēšana, — kas būs šīs

zemes nākamais pavēlnieks un valdnieks. Vācu muižnie-

cība savā vairumā šķielēja uz Krievtjas pusi, jo Zviedrijas
valdība tai nebija mīļa dažādu veco privilēģiju apgraizī-

šanas, muižu redukcijas un zemnieku stāvokļa nostiprinā-

šanas dēļ.

Īsi priekš tā saucamā ziemeļu kara, Zviedrijas val-

dība mēģināja ievadīt arī Vidzemes skolu darbību kautcik

noteiktās robežās, bet ar kaŗa gadiem šis labi domātais

darbs apstājās un izbeidzās
. . . Vidzemes landtāgs, ar

kuŗa palīdzību, vai nu labprātīgu, vai nelabprātīgu, Zvie-

drijas valdībagribēja izvest savus skolu projektus, 1700. gadā
sanāca uz beidzamo zviedru valdības laikmeta sēdi, pie
kam šai sēdei bija noslēptas, bet cietas opozīcijas raksturs

pret tā laika valdību1
). Turpmākā landtāga sēde notika

1710. gada decembrī un tad jau citos valstiskos apstākļos,

kuŗi muižniecībai vismaz jau solīja ļoti iepriecinošas

izredzes, kas arī drīz vien izrādījās daudziem muižniekiem

pat par necerētu «veco tradīciju» atjaunošanos . . .

Lat-

vieši šaī lieliskā politisko apstāķļu maiņā vienīgi cieta un

cieta, pat bieži neapzinādamies un nesaprazdami, kas tad

īsti notiekas. Bads, kaŗs, ēku nodedzināšana, cilvēku no-

l ) Skat. «Livland im achzehnten Jahrhundert von Julius Eckard.

Leipzig 1876.» 69. un tālākā* lp. p.
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slepkavošana un aizvešana gūstniecībā, — tas viss ievadīja

jauno gadu simteni viņa tumšā gaitā, kura arī tumša

palika līdz šā gadu simteņa beigām . . .

Mūsu tā laika skolu lietas stāvēja visciešākā sakarā

ar baznīcu un garīdzniecību un cik lielā mērā baznīca

atkarājās no muižniecības virskundzības, tik tālu tas pats
notikās ar zemnieku skolu lietām. Bieži notikās tā, ka

muižniecība redzēja vienīgi baznīcu, bet skola kā kaut-

kāda atsevišķa iestāde viņai gandrīz nemaz neeksistēja.
Tādā gadījumā, saprotams, ka vienīgais skolu lietu vadī-

tājs, rīkotājs, un pat dažkārt arī pats skolotājs bija draudzes

mācītājs. Zviedru valdībai gan bija redzami nolūki šādu

skolu stāvokli pārorganizēt, bet ar 1700. gadu tam visam

tika pārvilkts pāri kaujas krusts.

Pirms mūsu skolu lietas krievu laikmetā

(sākot ar 1710. g), paraudzīsimies, kas notikās šinī ziņā,

tā sacīt, starplaikmetā, — kamēr dalu Vidzemes jau

izbradāja krievu zaldāti, bet otrā daļā vēl rīkojās zviedru

valdība. Par to ir uzglabājušies daži tā laika mācītāju

ziņojumi Vidzemes konsistorijai un reti zviedru valdības

rīkojumi, kā arī atzīmes baznīcu grāmatās.

Tirzas mācītājs Cakarijs Piels 1703. gadā ziņo kon-

sistorijai, ka 1702 g. 13. augustā krievi 1) iebrukuši Tirzas

un Lizuma'2) draudzēs, nodedzinājuši baznīcas, mācītāja

»muižu« un skolas ēkas. Mācītājam gan palikusi

klēts un veca pirtiņa. No šā ziņojuma redzams, ka Tirzas

skolmeisteŗam ir bijusi arī 1A arkla liela zeme. Kā skol-

meisteris te darbojies kāds Kantinins, kurš 1703. g. aiz-

vests krievu gūstā. Lizumā bijis skolmeisteris Meijers,

kurš trīs reizes kritis ienaidnieka gūstā, bet katrreiz pratis

tikt vaļā (domājams izbēdzis). Meijeram ir l /8 arkla

zemes. Tirzas skolmeisteram pašam esot jāapstrādā sava

zeme, kamēr Lizumā pienākoties no pagasta dabūt arī

kādu strādnieku un bez tam arī mazliet graudu (etwas

1) Piels krievus sauc par ienaidniekiem.

2) Vēlāk — Velēnas draudze
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korn). Tomēr, piebilst mācītājs Piels, arī Lizuma skol-

meisteram maize jāēdot ar sūrumu. Kara laikā skola

netiekot turēta, jo pie baznīcas vairs neesot nekādu ēku.

Tirzas skolmeisteris dzīvojis pirtiņā, bet Lizuma — rijā.

Piela ziņojumā aizrādīts, ka viņš cirkulāru, par ziņu iesū-

tīšanu konsistorijai, saņēmis no Cesvaines caur turienes

skolmeisteri. 1) Te vēl jāpiezīmē, ka arī pats Piels

1704. gadā kritis krievu gūstā, no kura 1705. gadā izpirkts

par 150 rbļ., bet jau 1708. gadā viņš ir no jauna gūstā,

Vologdā. 1716. gadā viņš nokļūst Maskavā, no kurienes

atgriežas Vidzemē un darbojas kā mācītājs Valkā (1723. g.)

Otrs ziņojums ir no Lazdonas mācītāja Miķeļa Klemb-

kena, rakstīts 1703. gadā aprilī, kā atbilde uz konsisto-

rijas pieprasījumu, rakstītu 25. jūnijā 1702. g. Klembkens

savu ziņojumu sāk ar aizrādījumu, ka barbariskais ienaid-

nieks krievs (der barbarische Feind der Russ) iebrucis

Vidzemē, bet atrodoties no Lazdonas 4 jūdzes (ziņojuma

laikā). Par skolu lietām mācītājs Klembkens ziņo sekošo:

Skola, kas nav nekas vairāk, kā maza dzīvojamā mājiņa

un pirtiņa (ein klein Wohnhaus und Badstuebchen) kura pie

tam šai nemieru un posta laikmetā no ļauniem zemniekiem

(bösen Bauren) divreizes izpostīta (2 mahl ruiniret worden).

Esot aiznestas durvis, logi v. 1.1. Skolai piederot
1
/b arkla

zemes un viņa — skola — atrodoties XU jūdzi no baznī-

cas, tā tad, pēc priekšniecības noteikumiem, esot par tāļu

no baznīcas un neparocīgi. Tāļāk Klembkens pastāsta,
ka viņš katru svētdienu, pēc evanģelijuma nolasīšanas,

ņemot kādu no pirmiem diviem katķisma gabaliem
(baušļi un ticības locekļi) un to draudzei izskaidrojot. Ja
izrādoties, ka vajadzīgs un laiks to atļaujot, tad viņš pēc

izskaidrojuma arī noprasot draudzi, lai pārliecinātos, cik

daudz ļaudis ir sapratuši. Par draudzes locekļu ap-

meklēšanu mājās un līdz ar to ieturēto mājas mācību,

ziņotājs saka, ka arī to darot cik vien iespējams, bet bei-

dzamie kara gadi ar visādām sirošanas briesmām (piemin

') Skat. Vidzemes Konsistorijas archivā, akta N° 91/322.
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ari kazākus), kad esot jādzīvo bailēs un cerībās, traucējot

šo svētīgo darbu. Beidzot Klembkens piezīmē, ka ļaudis

mazā skaitā apmeklējot baznīcā dievkalpojumus, un nobeidz

ar lūgšanu, lai visspēcīgais Dievs dodot mieru un labāku

kristīgas ticības garu. Te par pašu Klembkenu jāpiezīmē,
ka arī viņš 4. jūlijā 1704. gadā krita krievu gūstā un tika

aizvests uz Krieviju. Gūstā viņš uzaudzinājis lielu bārdu,

kuŗu pēc tam neesot ļāvis nekad nogriest un paņēmis to

līdzi kapā. Klembkens dzimis Prūsijā un, cik vērojams,

bijis, samērā, izglītots draudzes mācītājs.

Tāļākais 1703. gadā rakstītais ziņojums — ir Siguldas

mācītāja H. Hinkeldeja, kurš vispirms izteic savu prieku,
ka barbariskais ienaidnieks vēl nav viņa draudzi sasniedzis,

un ticību, ka tas to arī nekad nesasniegs. Skolas māja

esot sliktā stāvoklī, un neesot līdzējušas ne runas no

kanceles un cita rīcība — trūkums un kara laiks visu skolas

darbu izpostot. 10 gadus Hinkeldejs jau te strādājot.

Svētdienās, pēc sprediķa, viņš izskaidrojot kādu katķisma

gabalu, ieturēdams jautājumu un atbilžu metodi. Bet arī

te kara briesmas visu traucējot un zemnieki labprāt ne-

gribot iziet no savām mājām, baiļodamies no visādām

nejaušām nelaimēm. Arī darbdienās, pēc iepriekšēja sludi-

nājuma no baznīcas kanceles, kādā noteiktā vietā (mājā)

notiekot zemnieku sapulcināšana, atsvabinot tos no darbiem,

lai tiem tad izskaidrotu katķisma gabalus. Šāda izskai-

drošana, saprotams, iesākoties un nobeidzoties ar dziedāšanu

un lūgšanu. Cik »pamatigi« ņemti katķisma izskaidrojumi,
tad redzams no tam, ka mācītājs Hinkeldejs ziņo, — viņš

šādā gadījumā ņemot visu galvas gabalu (ein gances Haupt-

stück). Visa draudze tiekot tā sadalīta, lai pēc 7—B

nedēļām reiz katrā punktā notiktu šāda »izskaidrosana«.

Ziņotājs saka, ka esot arī cilvēki, kuri skolā iemācījušies

»grämatu« un varot svētdienā dievvārdus citiem priekšā
lasīt. Zīmīgi vēl tas, ka ziņojumā runā arī par »privatäm

sapulcēm», bet tiek aisrādīts, ka tādas draudzē nenotiekot

un nekas par tām šaī apgabalā neesot dzirdēts. Te ggarn
r

cik nojaušams, runā par to, vai latviešu zemnieki bez



dievkalpojumiem baznīcās, nenotura vēl kādus «dievkal-

pojumus» pēc vecām pagānu ierašām. Ka tas tā bijis, to

rāda daži baznīcu vizitaciju protokoli.

Tanī pašā 1703. gadā ir ziņojums arī par Ikšķiles

Salaspils draudzi. Ziņo mācītājs H. Meijers. Skola un

baznīca 19. jūlijā 1700. gadā no ienaidnieka ļoti sapostītas.
Skolu pa daļai remontējuši, bet zemnieki caur karu lielā

nabadzībā krituši, neesot ne maizes, nedz drānu bērniem ko

dot. Ko gan domāt par skolā sūtīšanu? Mācītāja māja

arī izpostīta. Pirtī jānotur pat dievkalpojumi un citas

baznīcas darīšanas1). Arī Meijers ziņo, ka viņš katru

svētdienu pēc sprediķa ar draudzi katechizējot Lutera

katķisma gabalus, pie kam prasot no zemniekiem arī at-

bildes, kā piemēram: «Vai tu esi grēcinieks? Kā tu to

zini? Kā skan 10. bauslis? Ko Dievs viņā pavēlējis un

aizliedzis v. t. t.» No ticības locekļiem, piemēram, tā:

«Cik ir Dievu? (Wie viel sind Goeter?) Kas ir Dievs tas

Tēvs? Kās ir Dievs tas Dēls; Svētais Gars? Ko ticiet

no viņiem?» Mācītājs sūdzas arī par slikto pārtiku, jo labi

ja 20 šilingus gadā ieņemot. Ja, kāda dzīve gan tādā

gadījumā bija skolmeisteŗam, žēl, ka Meijers par to savā

ziņojumā neko nepiemin, pat neaizrāda, vai pavisam tāds

cilvēks Ikšķiles draudzē dzīvojis-).

Bīskaps Ulmanis') atstāsta Alojas mācītāja Bormaņa

ziņojumu tanī pašā 1703. gadā. (Konsistorijas archivā es

viņu neatradu A. V.) Mācītājs Bormanis (Samuel Born-

mann) deviņus gadus pats strādājis skolmeistera uzde-

vumus un varējis novērot un apbrīnot zemnieku jaunēkļu
čaklumu, kā viņi viens no otra mācījušies lūgšanas un lasī-

šanu. Visu, saprotams, vadījis mācītājs.

1) Mācītājs Meijers 4 reizes Ikšķilē, kaŗa laikā, aplaupīts (ausge-
plündert), 1705. g. pāriet dzīvot uz Rīgu.

2 ) Augšminētie 1703. gada mācītāju ziņojumi atrodas Vidzemes

konsistorijas archivā.

3 ) Mittheilungen un Nachrichten für die ewangelische Geistlichkeit

Russlands J. B. 2. Heft. S. 134.
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Jaunpils mācītājs Korsvandts (Corswandt) apmeklējis
no mājas mājā zemnieku bērnus, mācījis katķismu, —

jautādams tik ilgi, līdz bērni zinājuši no galvas. Kāds

cits mācītājs sapulcinājis bērnus katru pirmdienu, pie kam

divas stundas strādājis skolmeisteris, skaitīdams bērniem

priekšā katķismu, bet pēc tam mācītājs ķēries pie izskaidro-

šanas. (Die übrige Zeit erklärte und katechisirte Pastor).

Skujenes draudzē, neskatoties uz mācītāja pūlēm, no 1000

draudzes locekļiem tikai 6 pratuši lasīt. Par šo pašu
Skujenes draudzi ir mācītāja Jāņa Neuhauzena ziņojums

konsistorijai, rakstīts 1704. gadā, Neuhauzens ziņo, ka

viņa draudzē labi ja 10 cilvēki prot katķismu. Esot ļoti

tumša un pagāniskā aklumā dzīvojoša draudze, kuŗa maz

ko saprotot no Dieva svētiem vārdiem. Baznīcā nākot

ļoti maz, dažreiz esot jāsprediķo gandrīz tukšā dievnamā.

Nenākot arī pie svētā dievgalda, ne tikai jauni ļaudis,

kuri nebūtu vēl paspējuši likties iesvētīties, bet arī veci,

vai pieauguši un stipri cilvēki. Mājas vizitējot, viņš,

— mācītājs — esot atradis ļaudis, kuŗi neko negribot
zināt par baznīcas lietām. No Dieva lūgšanas un

baznīcas dziedāšanas maz varot runāt. Visa draudze

dievkalpojumos parasti ciešot klusu, kad mācītājs

un vēl kāds rets dziedot «meldijas». Par cēloni šādiem

apstākļiem draudzē Neuhauzens atzīmē pilnīgu skolas

mācību trūkumu, — te neesot bijis skolas un arī tagad

tādas neesot. Tā kā neesot arī nekādu drošu noteikumu

par jaunatnes apmācīšanu, tad nekas negribot šinī ziņā

laboties. Viņš — mācītājs — izpildot mācītāja, skolmei-

steŗa un dziedātāja amatus. Ar baznīcu vien bez

skolas nevarēšot pacelt draudzes garīgo
līmeni un kristīgo ticību patiesi sludināt

(Lehre des Christenthums treulich unterrichtet werde).

Tāpat neesot iespējams mācītājam turpmāk izpildīt visus

trīs amatus, — mācītāja, skolotāja un ķesteŗa, tas traucējot

katra laba darba izpildīšanu, bet ļaudis paliekot aizvien

uz ļaunu stiprāki (in ihrer Bossheit gestärket werden).

Tā āk Neuhauzens apraksta savas materiālās grūtības.
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Mācītāja muižas (mājas) neesot un dzīvojot muižas pirtī

(und habe ich mich bis diese Stunde in der Schloss Bade»

stube u. t. t.), panesot gan dūmus (Rauch und Schmauch),

bet varot samaitāt savu veselību. Par mācītāja muižas

uzcelšanu nevarot pat cerēt (auch nicht zu hoffen). Tie

nedaudzie (venige) mācītājam piederošie zemnieki ir no

ienaidnieka tā izpostīti, ka viņi nevar savus pienākumus

pret mācītāju, ne arī kādus darbus izpildīt. Arī no mui-

žām mācītājam noliktās nodevas pa daļai neienākot (Zum

Theil gar nich Bekommen). Un arī tas, ko dabūnot, esot

parasti slikts un nepietiekošs, tā kā viņš — mācītājs —

nezinot, kā būšot uz ziemas beigām ar dienišķu maizi.

«Manas bēdas ir tik lielas», raksta Neuhauzens, «ka es

ticu, neviens skolmeisteris nepārmainītu savu vietu ar

manējo» (und ist mein Elend so gross, dass ich nicht

glaube, dass ein guter Schulmeister mit mir tauschen und

mir seine Schule vor dies Pastorat, wie es jetzt beschaffen,
überlassen würde). Neuhauzens saka tāļāk, ka viņš ne-

zinot no laiku, kad viņam v iens dālderis būtu bijis kabatā.

(Dass ich die Zeit nicht weiss darin ich einer einigen
Dahler u. t. t). Nobeidz ziņojumu ar to, ka izsaka

cerību: Dievs un augstā priekšniecība viņa stāvokli

turpmāk uzlabošot.

Otrs mācītāja Neuhauzena ziņojums ir rakstīts

1705. gadā, — arī konsistorijai. Ziņo, ka ienaidnieks

Skujenes baznīcu nav nodedzinājis, bet vajagot tomēr

izdarīt dažus remontus. Mācītājam pagājušā rudenī uz-

celta viena maza istaba (Kleine Stube), bet tā vēl neesot

pilnīgi gatava. Uzcelta arī maza rija, bet klēti mācītājs
cēlis pats ar saviem lidzēkļiem. Par skolu šai ziņojumā
teikts, ka tādas Skujenē nekad neesot bijis. 1688. gadā
gan no kādas ģeneralkomisijas stingri pavēlēts, ka jāceļ
skola un esot savesti arī daži baļķi, bet tāļāk neesot

tikuši. Baļķi sapuvuši. Esot savā laikā skolai noteikts arī

A arkla zemes (no zviedru valdības), bet zeme ierādīta

tādā vietā un pilnīgi neapstrādāta, ka neviens to ne-

ņemot. Saprotams, ka tādā gadījumā nevarēja rasties arī
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skolmeisteris. Draudze šaī parādībā neredzot neko sliktu,

viņai skolas itin kā nemaz nevajagot. Te Neuhauzens

redzami sašutis izsaucas, viņš ticot, ka visā Vidzemē (im

ganzen Herzogthum Livlander) gan nebūšot otras tik

tumšas draudzes. Draudze esot arī ļoti nabadzīga, ka pat

nespējot samest naudu dievgalda maizes un vīna iegādā-
šanai, un mācītājam arī šai vajadzībai esot jādod savi

līdzekļi. Esot gan daži bagātāki vācu draudzes locekļi,
bet tie ļoti reti baznīcā nākot. Tāļāk ziņo par katechi-

zaciju baznīcā, kuru noturot katru svētdienu, bez tam

mācītājs apstaigājot arī mājas. Darot kas vien

iespējams.

Trešais Neuhauzena ziņojums konsistorijai ir rakstīts

1706. gadā, 5. janvārī. Redzami, ka dotas atbildes uz

kādu pieprasījumu. Vispirms plašāki ziņo par to, kā

baznīcā izdarot katķisma mācīšanu un izskaidrošanu. Tas

te notiekot priekš sprediķa. Vasarā plašākā, bet ziemā

šaurākā apmērā. Ziemā notiekot arī māju apmeklēšana.
To izdarot, kā jau parasts, — zināmās vietās tiekot sa-

pulcināti, kā veci, tā jauni un tad mācītājs ar visiem kopā

strādājot katķisma gabalus mācīdams un izskaidrodams.

Pēc izskaidrošanas tiekot visiem noprasīts, lai pārlieci-

nātos, vai ir sapratuši un kaut ko paturējuši. Slikti esot,

ka ļoti maz, kas protot lasīt (6 visā draudzē). Un atkal

Neuhauzens lūdz, lai ceļot skolu, lai dodot skolotāju, lai

dvēseles samaitājošā nezināšana un tumsība mazinātos un

visa draudze nāktu labākā stāvoklī (in Bessere Ordnung).
Vai tad tas esot pat ciešami, ka draudzē atrodami cilvēki,

kuŗi piedzīvojuši vecumu un nekad nav bijuši pie svētā

vakariņa, vai pat vispāri baznīcā. Notiekoties arī tā, ka

cilvēks nomirstot bez dievvārda un tiekot paglabāts kaut

kur mežā, ko gan citur turētu par kauna darbu. Ka šāda

apglabāšana Skujenē būs notikusi diezgan lielā skaitā,

redzams no Neuhauzena ziņojuma, ka turienes kapos triju

gadu laikā paglabāti tikai 20 līķi. «Baznīcas» krogā 1 )

l

) Tā Vidzemē parasti sauca krogu, kurš atradās baznīcas tuvumā
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pēc dievvārdiem notiekot iedzeršana un negodīgu dziesmu

dziedāšana, pat kaušanās (da sie die Zeit mit Saufen, Gott

und Ehrlosen Lieder zu bringen). Mācītājs vien ar spre-

diķiem te nevarot līdzēt, vajaga skolas v. t. t.

No visiem mācītāja Neuhauzena ziņojumiem nojau-

žama cieša pārliecība, ka, lai varētu kaŗot ar tumsību,

vajaga ierīkot skolu. Bet kas to lai darītu? Taču ne tie

zemnieki, kuŗi cieta lielu trūkumu, nepazina dažkārt pat

vārda pēc skolu, — kur tie lai atzītu skolas labumus.

Skolas ierīkošanu varēja gaidīt vienīgi no muižniecības,

kuxai bija kā lidzēkļi, tā saprašana. Bet redzams, ka vel-

tīgas bija mācītāja Neuhauzena gaudas, ja viņam pašam
muižnieks par mitekli nodeva savu pirtiņu . . .

Pret zem-

nieku izglītību pilnīgi vienaldzīgi izturējās tā laika vare-

nie, — muižniecības priekšstāvji. Te maz ko līdzēja pat

zviedŗu valdības pārstāvju rīkojumi; te līdzētu vienīgi
valsts vara, bet tā tanī laikā bija nodarbināta ar kasa
lietām pret Krieviju. Jāpiezīmē vēl, ka mācītājs J. Neu.

hauzens 1708. gadā kā bēglis ieradās Rīgā, kur arī nomira,

uz Skujenes draudzi vairs neatgriezies
1).

Dzērbenes mācītājs G. F. Baumgartens decembrī

1705 gadā ziņo sava rajona prāvestam, ka viņš savā draudzē

līdz tam netraucēti noturējis dievkalpojumus un izpildījis
citus baznīcas darbus. Baznīca gan no ienaidnieka node-

dzināta (eingeäschert), bet uzcelta kāda pagaidbaznica
(Nothkirche) no baļķiem, kura gan ļoti maza. Filiale (Drustos)

nemaz neesot uzcelta, bet dievkalpošana tiekot noturēta

vai nu pirtī, vai rijā, kam jānotiekot ar lielām grūtībām
(mit grossem Beschwert. Katechizaciju mācītājs uzlūkojot kā

svarīgu darīšanu un viņa draudzē tā vajadzīgā mērā nostā-

dīta. Kā ar skolu ? Vai ir skolmeisteris ? — Par to ziņo-
jumā cieš klusu.

Palsmaras mācītājs J. G. Ottonis maijā 1707. gadā

ziņo ģeneralsuperintendentam, ka viņa draudze ilgāku laiku

') Beiträge zur Geschichte der Kirchen un Prediger in Livland

Drittes Heft, zweiter Theil, S. 98.
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(3 —4 gadi) bijusi bez mācītāja (ohne Seelesorger) un ka

tādā gadījumā varējušas parādīties visādas tumšas būšanas,

neizslēdzot pat nodošanos pagānismam. Starp citu atradies

arī kāds vīrs (Kerl) no Rūsiņu (Russine Gesinde) mājām,
vārdā Jānis, kas salaulājis dažādus ļaudis (welcher unter-

schiedene Leute Copuliret). — Viņš, — Baumgartens —

darot visu, cik vien iespējams un cik laiks atjaujot, lai

apkoptu draudzi. Par skolu ziņojumā nav nekas minēts.

Drīzi pēc tam Baumgartens no krievu zaldātiem aplaupīts
un bēdzis uz Rīgu, kur nonācis 1708. gadā 1

).

Madlienas draudzes mācītājs M. Praetorius 1707. gada

beigās, vai 1708. gada sākumā ziņo konsistorijai par ļaužu

tumsību, viņu pagānisko izturēšanos, tad par savu nesati-

cību ar vietējo muižnieku, kuŗs pret mācītāju rīdot savus

zemniekus, bet rakstā neko nemin par skolu, vai arī pa-

rasto mājmācību un katechizaciju. Baznīca esot sliktā

stāvoklī un vētras laikā dievkalpošana jānotur ar dzīvības

briesmām. Nekas netiekot darīts, lai baznīcu remontētu,

turpretim muižnieki gan gādājot par krogu celšanu. Sevišķi

mācītājs sūdzas par kādu muižnieku, leitenantu Meku, kas

tīši pabalstot dzeršanu un ar savām alus mucām tieši

apgānot baznīcu Mācītāja cīņa pret dzeršanu šādā gadī-

jumā esot pārāk grūta un redzama esot bezdievīgas dzīvo-

šanas pieaugšana, kura atrodot pabalstu (einiges Gehör

gefunden) arī pie dažiem vāciešiem.

Ja nu tādi apstākļi valdīja Madlienas draudzē, vai

tad tur pavisam varēja kaut ko darīt skolas labā? 1710,

gadā mācītājs Praetorius kā bēglis ieradies Rīgā un
1711.

gadā Madlienas draudzei jau ir cits draudzes gans — J.

H. Kibutcs 2
).

Vestienas mācītājs E Dorthemius3) 1705. £. ziņojis

prāvestam Neudālam (Gesvainē), ka viņš, lai gan šo draudzi

ganījis no 1702. gada, vēl neesot saņēmis nekādu algu

M Beiträge zur Geschichte der Kirchen 111. Heft.

2) Beiträge zur Geschichte der Kirchen. IV. Heft.

') Beiträge. 11. Heft
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(Er habe noch keinen Schilling Salaire erhalten und das

Pastorat sei so verfallen, dass er unter Gränenstrauch le-

ben müsse und die Wände seines damaligen Aufenthalts

von Stroh un Kuhmist wären) un mācītāja »muiža« esot

pavisam sliktā stāvoklī, dzīvojamās mājas sienas esot tai-

sītas no salmiem un govju mēsliem. Tā agrāk bijusi kāda

pussagruvusi zemnieku māja. Prāvests Neudahls ziņoja

par to konsistorijai, aprādīdams, ka vestienieši varot gan

kārtīgi uzturēt savu mācītāju (einen Priester zu ernähren

im Stande wäre), ja tikai savus pienākumus pareizi pildī-

šot. Tomēr tas šinī gadījumā nenotika. Mācītājs Dort-

hemius bija spiests meklēt sev mitekli Aizkraukles mācī-

tāja mājā, jo 22. jūnijā 1706. gadā krievi iebruka arī

Vestienas draudzē un gandrīz visa mācītāja manta krita

laupīšanas kārei un ugunij par upuri, tā ka viņam nekas

vairāk nepalicis, kā četri bērni un sieva, kuŗiem vajadzē-

jis vilkt bēdīgu dzīvi Ropāžu draudzē.

Mācītājs Kristaps Gerstenmeisters, kuŗs arī kritis

krievu gūstā un par 200 dâldeŗiem izpircies, 1700. gadā

ierakstījis Allažu baznīcas grāmatā
1), ka virsnieks Min-

sters (krievu) devies caur Vidzemi, nākdams no Ropā-
žiem vedis sev līdzi savaņģotos un, nonācis Allažos, pa-

ņēmis 12 skaistus zirgus. Viņa ļaudis — kazaki, aplau-

pījuši mācītāju, skolmeisteri un mācītājmuižas ļaudis. (Seine
Leute (es waren Kosaken) plünderten mich, den Schul-

meister und die Pastoratsbauern ganz aus.) Krodzinieku

pārdūruši ar pīki un tas drīzi nomiris. Mācītāja vecākais

dēls dabūjis trīs sitienus par galvu, izģērbts līdz kreklam,

kuŗs samircis asinīs un uz miesas sasalis; tāpat nosaldētas

dēlam ari kājas tā, ka nevarējis vairs nostāvēt. (Sein Ge-

sicht konnte man vor Blut nicht kennen und auf den er-

frorenen Füssen konnte er vor Schmerzen nicht stehen.)

16. martā 1/03. gadā Gerstenmeisters raksta konsistorijai

(tagad no Vec-Piebalgas, kur tas pārcelts par mācītāju),
ka skaistā baznīca (Piebalgas) ir galīgi nopostīta. Nekas

l
) Beiträge... 11. Heft. S. 75.
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nav atlicies, kā vienīgi velve (das Gewölbe) pār altāru

un baznīcas kambaris, bez logiem. Mācītāja muiža un

skola guļ pelnos (in Asche). Draudze ir izpostīta, tomēr

viņš — mācītājs — to apkalpojot, cik nu spējot. 1705. g.

tas pats raksta, ka dievkalpošana labā laikā notiekot pie

vecā baznīcas altaŗa, tas ir zem klajas debess, bet sliktā

— muižas rijā. Mācītājs dzīvojot kādā vecā pirtiņā, kur

ietekot lietus. Skolmeisteris dzīvojot mācītāja rijā. (Den

Schulmeister habe ich in meine Rie genommen.) Jaun-

Piebalgas draudze piedzīvojusi tādu pat izpostīšanu:

augustā 1702. g. krievi te nodedzināja baznīcu un skolu,

mācītāja dzīvojamo ēku un riju, kā ari 80 no 100 zem-

nieku mājām, kas tolaik tur bija. Draudzes mācītājs Zei-

fards aizbēdzis uz Nītauri, kur nomiris 1703. g.
1) Pēc

Zeifarda par mācītāju Jaun-Piebalgai dots M. Šulcs, kas

dievvārdus noturējis Kāpurkalna rijā, bet sev par dzīvokli

ierīkojis mācītāja muižas pirtiņu. Mācītājs J. Ozoliņš ap-

rāda, ka Jaun-Piebalgas draudzes grāmatas uzrādot, ka

1702. gadā, pa krievu iebrukšanas laiku, kāds skolas pui-

sēns nokristījis dažus bērnus un šo kristīšanu mācītājs

Sulcs, pēc ķēnišķa baznīcas likuma atzinis par pareizu.

Mēs jau pieminējām, ka Palsmares draudzē kāds »ķerlis«

Jānis laulājis pâŗus. Mācītājs J. Ozoliņš 2) pastāsta, ka

Gaujenē kristīšanu un laulāšanu izdarījuši skolas bērni,

Arī dažās citās draudzēs, pa mācītāju bēguļošanas laiku

par mācītājiem uzmetušies (die neu aufgeworfenen Priester)

dažādas personas un skolas mācekļi, kas izpildījuši laulā-

šanas, kristīšanas v. t. t.B).

Mācītājs Ch. Millers 28. novembrī 1705. g. ziņo

konsistorijai, ka ienaidnieks 1701. gadā nodedzinājis Ope-
kalna baznīcu un skolu. 1702. gadā ienaidnieka nodaļas

atpakaļnākdamas vispirms nodedzinājušas Gaujenes baz-

nīcu un skolu, bet nedēļu vēlāk tas pats noticis ar Lejas-

*) J. Ozoliņa »Skati pagätne«. 11 lp. p.

2
J »Skati pagätne«, 13. Ipp.

3) Dr. Fr. Bienemann — Die Katastrophe der Stadt Dorpat. 69 lpp.
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Ciema, Zeltiņu un Alūksnes baznīcām un skolām. Mācī-

tājs Millers paslēpies četras nedēļas mežā, bet pēc tam

nevarējis ne Alūksnes, ne Zeltiņu draudzē atrast kādu

būdu, kur ievietoties (fand ich weder im Marienburg-

schen, noch im Seltingschen eine Hüte, wo ich hätte

einkriechen können). Divi gadi tā viņš darbojies šai iz-

postītā apgabalā, izpildīdams mācītāja, dziedātāja un skol-

meistera amatu
1
). Milleram tanī laikā uzcelta maza ista-

biņa (eine kleine Rauchstube), bet dievkalpošanu viņš no-

turējis tā apgabala trijās vietās (lehrte er Sonntags an

drei Orten im Gebiete). Šā apgabala skolmeisteri, re-

dzams, vai nu krituši nāvē, vai aizvesti krievu gūstā

Prāvests Jānis Neudāls Cesvainē arī piedzīvojis de-

dzināšanas un laupīšanas postu. 1705. gadā viņš raksta

konsistorijai: »Mēs dzīvojam dienu no dienas briesmäs.«

Neudāls arī aizvests gūstā uz Pleskavu, kur nomiris

1707. gada beigās, vai 1708. g. sākumā 2).

Valkas un Lugāžu mācītājs D. Reinekens (vai Rei-

nikens ?) 6. aprilī 1703. gadā raksta konsistorijai, ka

Valkas un Lugāžu baznīcas un skolas 20. jūlijā 1702. gadā
krievi nodedzinājuši (eingeäschert); nodedzinātas arī divi

muižas, Valkas pilsētiņa un 65 zemnieku mājas; 13 per-

sonas nonāvētas un 37 aizvestas vaņģniecībā; 1704. gadā

vaņģniecībā krita arī pats Reinekens3
).

Vēl briesmīgāki izpostīts Raunas apgabals. Turienes

mācītājs H. Ch. Vageners 28. februārī 1703. gadā ziņo

konsistorijai, ka ienaidnieks 9. augustā 1702. gadā node-

dzinājis baznīcu, skolu un mācītāja muižu. Nodedzināja

ari 241 zemnieku mājas, 31 cilvēku nobendēja, 147 aiz-

veda gūstā. Viss apgabals līdz Jaunai muižai (bis auf

das Gut Neuhof) pilnīgi nopostīts. Pēc 1702. gada, kad

ļaudis sākuši savas rētas sadziedēt, 1708. gadā, 13. jan-

vārī, ienaidnieks no Trikātes puses nākdams, nodedzi-

1 ) Beiträge... 111. Heft. S. 97.

2) Beiträge,.. 111 Heft, S. 84-85.
3

) Beiträge ... IV. Heft. S. 9.
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nājis jaunuzcelto muižas riju, klēti, mācītāja muižu (Pa-

storaO, skolu un dzirnavas. Tanī pašā reizē nodedzi-

nātas arī 30 zemnieku mājas (redzams, tās bijušas tikko

uzceltas). Tāpat nodedzinātas visas Raunas apvidus
muižas. Zemnieki sabēguši mežos, līdzpaņemdami ari ko

neko no pārtikas. Tomēr arī meži tikuši pārmeklēti un

tikai retais izglābis savu dzīvību. No Raunas baznīcas

grāmatām redzams, ka 1710. gadā mēri nomiruši 2686 cilvēki.

Bērzones draudzes mācītājs Ch. Vendebaums

1707. gadā no kāda tatāru pulka nežēlīgā kārtā piekauts
(mit Peitschen) un, neklausoties uz mācītāja lūgšanām
dēļ apžēlošanas, miris briesmīgā nāvē. Apgabals, sa-

protams, izpostīts.

1700. gadā, kā to zin pastāstīt ģeneral-zuperitendents
K. Zontags 1), izpostīta Aizkraukles baznīca, nozagts

zvans, aiznesti durvis, logi un citas lietas. Mācītāja

muiža izlaupīta līdz beidzamam (so wie Pastor von

Büchern, Feldfrüchten und Vieh nicht das Geringste

behalten) un pats mācītājs B. Reders aizvērs krievu

vāņģniecibā.
Tanī pašā 1700. gadā nopostīta arī Doles baznīca

Zvans aizvests. Nācītāja muižā (mācītājs te D. Alberti)

palikušas tikai četras dzīvojamās ēkas sienas un salmu

jums. Saudzētas tikai kāda veca rija un klētiņa, kas

pavisam sagruvuši un bez durvīm. Arī 1703. gadā
Doles mācītājs dzīvojis kādā pirtiņā (Badestube auf

Nulpenholm).
Smiltenes baznīca un skola nodedzināta 1702. gada

jūlijā. Tad pat tur nodedzinātas 9 muižas un 204 zem-

nieku mājas2).

Dažās vietās gan pirms ienaidnieka iebrukuma

baznīca un skola bijušas pavisam bēdīgā stāvoklī. Tā

Rubenes baznīca, tāpat, kā jau atzīmētā Madlienas,

1703. gadā, kad krievi vēl līdz turienei nebijuši nokļu-

1) Gravve-Magazin — 1817. S. 189.

2) Grawe-Magazin tBlB
.

S. 92.
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vuši, stāvējusi pussagruvusi. Skolas mājas nemaz nav

bijis, bet skolmeisteris dzīvojis kādā rijā, kur arī no-

tikusi mācīšana.

Kokneses mācītājs ziņo konsistorijai 28. decembrī

1705. gadā: Baznīcā lietus laikā nevar tverties neviens

cilvēks (in der Kirche kann bei regnichtem Wetter kein

Mensch bleiben). Mācītāja māja taisās sagrūt, bet skola

vēl nav uzcelta (und die Schule ist noch nie fertig ge-

wesen). Un tas viss, kā to arī piezīmē K. Zontags, bez

ienaidnieka vainas1).

Limbāžos Rīgas »rahte« 1694. gadā uzcēlusi skaistu,

lielu latviešu skolu (ein schönes, grosses lettisches Schul-

haus erbauen lassen), bet tā kā līdz 1699. gadam nav

bijis ne skolmeisteŗa, ne skolēnu, tad vēlāk māja atdota

nojaukšanai (einer adlichen Wittwe zum Wegführen ge-

schenkt). 1703. gadā mācītājs žēlojas, ka Lieldienās, pa

pa baznīcas laiku kādā baznīcai pretim stāvošā mājā

(domājams pagalmā) ļaudis šūpojoties un tā vilinot baz-

nīcēnus pie sevis.

Ka ar skolām un baznīcām nav stāvējis labi arī tur,

kur neķēra nežēlīgo krievu, kazaku un tatāru pulku asi-

ņainās rokas, to pierāda kāda zviedru valdības vīra

Michaila fon Stokircha pavēle, dota 1707. g. 25. februārī ').

Arī pats Zviedrijas karalis 7. jūnijā 1706. gadā, no kara-

1 ) Grave-Magazin 1817. S. 192

2) Ši pavēle iesākas tā: »Ikrer Königl. Majest. zu Schweden verord-

neter Stadthalter über den Lettischen Distrikt des Herzogthums Lieffiand.

Michael von Strokirch. — Wie bey diesen verderblichen Krieges-Läufften
unter andern auch in dem Kirchen-Wesen viele Unordnungen, Zerrüttung
und Missbräuche eingerissen, woraus noch weiter viel schädliche Dinge

erwachsen könten, wenn dennselben nicht bey Zeiten vorgebeugt würde.«

Strokirchs tāļāk saka, ka stingri jaizpildot visi noteikumi un tas jādara
visiem, kā vāciešiem, tā latviešiem, muižniekiem un zemniekiem, lai glābtu
zemi no Dieva soda (... »Unordnungen, dienen und erspriesslich seyn kan,
damit der Zorn Gottes, der insonderheit über alles unordentliche wild und

wüste Leben entbrent nicht mehr über dieses unter der Zuchtruhten

Gottes bereits stehende Land, entzündet und zur grössern Straffe gereisset
werden möge .. .« Tiek uzdots paklausīt prāvestu tiesām (Probstey-Ge-
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lauka pie Luzukas laidis ķēnišķu pavēli stingri izpildīt
valdības rīkojumus baznīcas lietās (bet baznīca un skola

bija kopjēdziens A. V.)

Redzams, zviedru valdība stingri gribēja turpināt
17. gadu simteņa beigās enerģiski uzsākto baznīcas un

skolas lietu nostiprināšanas darbu, bet vēsture bij lēmusi

Vidzemei citu gaitu ...
Ar 1710. gadu mūsu zeme nāca

krievu valdības rokās, pie tam tik šausmīgi izpostītā

stāvoklī, ka, kas zin, vai pašiem krieviem vēlāk nebija

jānožēlo savi nedarbi.

1705. gadā Seremetjevs ziņoja ķeizaram Pēterim

starp citu sekošo: »Man Tev jāziņo, Visuvarenais Dievs

un Dievmāte Tavu vēlēšanos piepilda: ienaidnieka zemē

nav vairs ko postīt. No Pleskavas līdz Tērbatai un no

Rīgas līdz Valkai viss ir izpostīts, visas pilis sagrautas.
Nekas nav atlicies izņemot Pērnavu un Rēveli un šur tur

pa muižai pie jūras . .
.«-).

Starp Vidzemes izpostījumiem skaitāmas arī visma-

zākais 17 skolas, no apmēram, kā domā K. Zontags, 25

še pastāvējušām ēkam, kuras bija dabūjušas skolas

nosaukumu.

II.BaronaLövenvoldes1711.g.13.dec.izdotāskolupatentepar
skoluatjaunošanuVidzemē

Ar 1710. gadu Vidzemes skolu lietas, lai gan iestā-

jās ilgstoši miera gadi, dabūja pretēju virzienu tam, kuŗu

savas valdīšanas beigu laikā ieturēja zviedŗu valdība.

Pēdējā cieši un noteikti gribēja skolu un baznīcu noorga-

nizēšanas jautājumos teikt arī savu vārdu, kamēr Pētera

Lielā valdība šinīs lietās atjāva pilnīgu vaļu vietējai muiž-

niecībai un garīdzniecībai. 1710. gadā, jūlijā gan Sere-

richte) un izpildīt viņu rīkojumus, kuŗi tiekot doti ķēnišķas valdības vārda.

Par nepaklausību piedraud ar bargu sodu.

Te jāpiezīmē, ka Strokirchs tiešām rūpējies par baznīcu un skolu

stāvokļa pacelšanu, bet bieži vien »vietējie« ļaudīs pretojusies, vai nav

pareizi un laikā izpildījuši viņa pavēles.
l) Pēc E. Seraphim »Geschichte Liv-, Est- un Kurlands 11, 402 lap.

p. 1896. izd.
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metjeva un Vidzemes bruņniecības sastādītā »padošanās«
rakstā1) teikts vārdu pa vārdam sekošais: »Kirchen un

Schulen im Lande und in den Städten werden bei der

evangelisch-lutherischen Religion erhalten, und wieder

hergestellt, in dem Zustande, wie sie in den ruhigsten
Zeiten eingerichtet un erbaut gewesen ; dass insonderheit

die Trivialschulen in den Landstädten überall mit drei

tüchtigen, von der Krone besoldeten Lehrern besetzt

werden« (Baznīcas un skolas kā uz laukiem, tā pilsētās

jāierīko un jāuztur evanģeliski-luterticības garā; viņas

jāatjauno un jānostāda tanī stāvoklī, kādā bija miera

laikā Īpaši trivialskolas (brīvu pilsoņu skolas. A. V.)

jāierīko vispāri Vidzemes pilsētās un katra šāda skola

jāapgādā ar trim centīgiem, no valsts algotiem, skolotājiem.)

Seremetjevs uz ši »padošanās« punkta uzrakstījis rezolū-

ciju »wird placidirt» (t. ir tiek tā noteikts, apstiprināts).
Tā tad nodomi un griba, vismaz vārdos izpaudās labi.

1711. gada 13. decembrī ķeizara komisāri Vidzemē,

barons fon Lövenvolde, saziņā ar muižniecību, izdeva

pirmo krievu valdības rīkojumu Vidzemes skolu lietās.

(Skat. I. pielikumu) Šis rīkojums latviski brīvi tulkojot ir

šāds: Tā kā pagājušos kara gados draudžu mācītāji

pa daļai aizvesti gūstā, pa daļai nomiruši, tad draudzes

palikušas bez vajadzīgās dvēseļu apkopšanas un kristīgas
mācības; daudzi zemnieki palikuši barbari, jo, starp citu,

nesaprātīgai jaunātnei trūkst skolu, tāpēc ar īpašu patei-
cību Dievam un Ķeizaram jāatzīst ka tā ir liela žēlastība,
ka ķeizars pavēlējis no jauna ierīkot skolas. Tālabad

kopā ar augstiem landratiem noturētā konferencē labvē-

līgi nolemts, ka draudzēm, kurām tagad nav skolmeistera,
tāds jāpieņem un zemnieku bērni, pēc agrākiem
labiem noteikumiem, jāsūta skolā. Gaidāms, ka

l
) Accordspunkte der Ritter und Landschaft bei der Übergabe

Livlands
un Scheremetjevs Resolution auf diese Punkte. Skat. Chronolo-

gisches Repertorium der russischen Gesetz und Verordnungen für Liv-,
Est- un Curland von F. G. Bunge I. B. S. 3., kā arī Gadebusch Jahr-

bücher, lii. Th
, Anhang § 166 S. 502.
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priekšniecība, kurai uz to ir tiesība, prasīs no muižnieku

kungiem, lai tie nopietni pieliktu savas rokas pie šī darba

un saviem zemniekiem noteikti pavēlētu viņu bērnus ziemā

skolā sūtit, kurtie varēs baudīt vajadzīgās kristīgās mācības.

Nava šaubu, kā zemnieki šim darbam piekritīs, ja tiks

gādāts arī par to, lai būtu attiecīgas skolas grāmatas. Un

lai ikviens šo darbu dara Dievam par godu un nabaga
zemniekiem par svētību, tad mēs varam būt droši, ka

šāds darbs nāks arī visam turpmākam par labu.

Augšā uzzīmētā pavēle gan jaunu neko nedeva, bet

mēģināja atdzīvināt to, kas Vidzemē tika ievests zviedru

valdības laikā. Pavēlē arī tieši aizrādīts, ka jārīkojas pēc

»agrakiem labiem«» t. i. zviedru valdības noteikumiem1').

Vidzemes garīdzniecība, kuŗa pret luterisko zviedru val-

dību vienmēr sajuta vairāk cienības, kā pret pareizticīgo
krievu iekārtu, ilgi vēl nemitējās slavēt zviedru laika

kulturelo darbu baznīcu un skolu lietās. Gluži ne tā

bija ar vācu muižniecību, kuŗa savā laikā dabūja just

zviedxu valdības stingro roku pret savām patvaļībām, bet

arī muižniecībai, kad caur krieviem bija guvusi savas

varas pilnību, vairs principā nebija nekas pret to, ka

garīdzniecība agrākos, zviedru laika, baznīcas likumus jo-

l ) Šikāki par zviedru laika skolu lietām še neuzkavēsimies, tas

ietilpst mūsu skolu vēstures citā nodalījumā (zviedŗu laikmets); aizrādāms

būtu, ka ķēniņa Kārla XI. 1686. gadā izdotais baznīcu un skolu likums

(Kirchengezetz und Ordnung) diezgan plaši runā arī par skolu lietām.

Pēc šā baznīcas likuma tad arī, pirms krievu valdības, notika skolu iekār-

tošana, katechizacija baznīcā un mājā, kā arī vispāri bērnu mājmācība.

Par mājmācību runā minētā likuma 20. nodaļas XI. pants, kuŗs nosaka,

ka vecākiem uzcītīgi jāpiespiež savi bērni pie mācības, bet kaplaniem jeb

ķesteriem uzcītīgi jāmāca bērni grāmatu lasīt. Te jāpiezīmē, ka šis baz-

nīcas likums bija kopija no Zviedrijā pastāvoša tāda pat likuma, un tā

tad Vidzemē skolu lietu gribēja nostādīt tam līdzīgi, kā zviedŗu skolās.

Bez baznīcas likuma Vidzemē vēl tika ievests tā saucamais »Oekonomie-

Reglament« (Saimniecības noteikumi), kuŗi saturēja arī vairākus noteiku-

mus par skolu lietām. Uz šiem likumiem gribēja atbalstīt Vidzemes skolu

lietas arī 18, gadu simteņa pirmā pusē. Tas skaidri redzams no augšā

atzīmētās pavēles, kā arī no vairākiem vizitaciju protokoļiem. Bet, Dievam

žēl, labās zviedru valdības pavēles bieži vien netika pildītas.
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projām uzlūkoja par »nepieciesami« pildāmiem v. t. t.

Katrā neizdevīgā gadījumā, kad minētos likumus muiž-

niecība negribēja pildīt, varēja tos noraidīt, kā visā pil-
nībā no krievu ķeizara neakceptētus. Tā arī ilgāku laiku

Vidzemē starp garīdzniecību un muižniecību skolu un

baznīcas lietās nebija īstas saskaņas, jo garīdzniecība gri-

bēja visās savās lietās izpildīt zviedŗu laika likumus un

noteikumus, bet muižniekiem tas bieži vien nebija, vismaz

ekonomiski, izdevīgi. Man nav izdevies uzzināt, cik tuvu

dalību pie barona fon Löwenwoldes, 1711. g. parakstītās,

pavēles sastādīšanas ir ņēmis tā laika Vidzemes zuper-

intendents H. Bruiningks, bet tas gan ir droši zināms, ka

Bruiningkam bijis liels iespaids uz valsts komisāru Löwen-

woldi un ka viņš caur kādu notikumu nācis labā slavā

arī pie ķeizara Pêteŗa Lielā1), kurš] arī Bruiningku atsū-

tījis uz Vidzemi (no Narvas). Te vēl jāpiezīmē, ka B. ir

bijis izglītots garīdznieks, kuram nav bijuši sveši baznīcas

un skolu apstākļi Vācijā un Zviedrijā, jo viņš šīs zemes

savā laikā apceļojis. (Dzimis B. Narvā 7. jul. 1675. g.,
mira Rīgā, 24. janv. 1736. g.) Tādos apstākļos ir ļoti

iespējams, pat, varbūt, neapšaubāms, ka barons fon Löwen-

wolde neizdeva pavēli, kura tieši attiecās uz baznīcām un

skolām, neizprasījis iespaidīgā ģeneralsuperintendenta pa-
domu un piekrišanu. Kas zin, vai pat pavēles teksta au-

tors nav Bruiningks. Kas zīmējas uz tā laika muižniecības

vadoņiem, tad starp tiem, rādās, nav bijis neviena visai

darbīga vīra, ko pierāda jau tas, ka šinī laikā landmaršali

mainījās vai katru gadu, un droši var teikt, ka landmar-

) Par to vēsturnieks Gustavs Bergmans pastāsta sekošo: kāds ju-
velieris, kuram ķeizars Pēteris uzticējis kādu dārgakmeņu apstrādāšanu,
akmeņus noslēpis un paziņojis, ka laupītāji tos nozaguši. Ķeizaram izlicies,
ka juvelieris melo un viņš pavēlējis to dārgi šaust, bet tas neko neesot

līdzējis atzīšanās nav panākta. Bet pie šā nelaimīgā esot gājis Bruiningks
un uzrunājis viņu Jozua vārdiem (mit worten Josuä) : »Mans dēls, dod

Dievam godu un atzīsties man v. t. t.« Noziedznieks ticis aizkustināts no

siem vārdiem, kā arī no lēnā vīra balss un atzinies savā noziegumā. Šis

notikums Bruiningkam esot devis Vidzemes general-zuperintendenta vietu,
— saka Bergmanis. Skat. G. Bergmann, Geschichte von Livland. S. 122.
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šalam Magnus fon Megdenam1) bija stipri mazāks iespaids

pie barona fon Löwenwoldes, kā Bruiningkam.
Tik tālu viss būtu labi. Bet vai Löwenwoldes pa-

vēlei varēja sekot arī viņas izpildīšana? Kādi apstākļi

valdīja tanī laikā Vidzemē?

Cik lielā mērā krievu kazāki un tatāri izpostīja šo

zemi, to jau redzējām. Bet, ja ne atklāta postīšana, tad

«mierīga rekvizēšana* turpinājās vēl joprojām. Bija gan

kāda noruna, ka kazāki pilnīgi no Vidzemes jāaizsauc, bet

netik drīz tas notika. Pirms 1710. gada ziemas svētkiem

Seremetjevs kara pulku pacienāšanai pieprasīja 300 vēršu,

bet varējuši dot tikai 100 govju, jo zeme bijusi galīgi iz-

postīta
2). Ja jau muižniecība vienbalsīgi žēlojās par

nabadzību, kā gan tādā gadījumā klājās latviešu zemnie-

kiem? Bez tam, barona Lövenwoldes pavēli varēja izpildīt

vienīgi ar draudžu mācītāju noteiktu līdzdarbību, bet

daudzas draudzes bija palikušas pavisam bez dvēseļu

gana. Gaujenes draudzē nav mācītāja no 1704.—1717.

gadam,Palsmarē — 1704.—1737., Ērģemē — 1704.—1713.

Lugāžos — 1706.-1718., Gulbenē — 1715.-1717., Tirzā

— 1709.—1711., Liezērī — 1707.-1712., Ļaudonā —

1703 —1712., Kalsnavā — 1704.—1715., Āraižos -

1711.—1722, Straupē — 1710.—1714., Rubenē —

1705. -1723., Umurgā — 1711.—1714., Limbāžos —

1703.-1711., Alojā - 1707. -1714
,

Salacā - 1710.-1713.,

Valmierā - 1711.-1713., Skujenē - 1711.—1724, Jaun-

pilī - 1711.-1712, Aizkrauklē —1706.—1714, Lēdurgā
- 1710.-1712, Mālpilī - 1710.-1713, Suntāžos —

1711.—1717. g, Lielvārdē - 1710.-1715, Ropaižos —

1710,—1712. 3) Par dažām draudzēm nevar drošu ziņu

sameklēt, bet arī viņās bieži nav bijis mācītāja, vai tāds

dažkārt bijis tikai vārda pēc. Daudziem mācītājiem jo-

projām nebija dzīvokļa un vajadzēja mitināties rijās un

1 ) Viņš 1711. g. beigās izpildīja muižniecības vadoņa amatu.

2 ) J. Eckard Livland, S. 124-125.

3) Beiträge zur Geschichte der Kirche IV. Heft; arī Eckard Livland.

S. 430-431.



pirtiņās, līdz pēc gadiem tika uzcelta kaut kāda mācītāja

māja. Daži mācītāji tiešam uzupurējušies, gadiem ilgi
dzīvodami pat mazās būdiņās, pirtiņās v. t. t. lai tikai

varētu uzturēt sakarus ar savām draudzēm. Tādi ir —

Meijers — Ikšķilē, Millers — Opekalnā un Alūksnē, Neu-

hauzens — Skujenē un citi. Bieži vien viņiem pietrūcis

arī maizes kumosa. Bijuši arī pretēji piemēri, kad mācī-

tāji tīši bēguši no «tukšām» draudzēm. Dažam mācītājam

atkal nācies pat 10 draudzes apkalpot1). Tā kā trūcis

likumīgi ieceltu mācītāju, tad bieži vien par mācītājiem

uzmetušies dažādi amatnieki un, kā jau agrāk pieminējām,

arī skolēni. Pēc kaŗa tādus mācītājus, saprotams, neatzina.

Bet kādam Verneram Arēnām (vai latvietis?), kas dzimis

rīdzinieks un pēc amata grāmatsējējs, izdevies no Pêteŗa

Lielā 1712. g., kad ķeizars ceļoja pa Vidzemi, izlūgties

atļauju palikt arī turpmāk par mācītāju. Ķeizars arī viņam
devis īpašu «Schutzbrief» un pēc ilgstošā examen rigorosum
Arēns ticis tiktāļu, ka varējis draudzi pēc labām grāmatām

pamācīt (aus guten Büchern unterrichten könne) 2). Tam-

līdzīgi gadījumi gan ir bijuši jau arī zviedru laikmetā

(Jēkabs Rauliņš — Krimuldas ķesteris ticis mācītāja amatā

1659. g.).
No visa tā redzams, ka vispirms vajadzēja nokārtot

draudžu mācītāju jautājumu un Vidzemes izpostītās drau-

dzēs atjaunot baznīcas un mācītāju mājas un tikai tad ar

mācītāju gādību gudrot par skolas māju celšanu un skol-

meisteru sameklēšanu, vai pat jaunsagatavošanu. Cita ceļa
tanī laikā nebija. Bet atgadījās arī mācītāji, kuri ļoti
nicinoši izturējās pret latviešu zemniekiem un tā tad no

šādiem vīriem gan nevarēja cerēt siltu iestāšanos par
mūsu tautas izglītības pacelšanu. Tāds mācītājs ir J. H.

Hugke Ērgļos (1711. gadā), kas savas baznīcas grāmatā
latviešus raksturojis kā idiotus un vispāri ar aklu nicinā-

šanu runā par mūsu senčiem3).

1) Eckard, Livland. S. 438.
2) Beiträge 11. Heft. S. 5. Eckard-Lišland S. 438.

3
) Bergmann, Geschichte Livlands, S. 145

— 27
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Bet Vidzemes muižniecība? — Tā kapitulācijas nolī-

gumā par sevi liecināja, ka viņa no tā laika, kad vācu

bruņinieki savu dzimteni pametuši, savu mantu un asinis

uzupurēdami, vietējos pagāniskos iedzīvotājus pie svētīgas

kristīgas ticības pieveduši (Seit der Zeit, dass der Deutsche

Adel das Vaterland verlassen und mit Aufopferung sei-

nes Gutes un Blutes die heidnischen Einwohner zu dem

seligmachende Glauben des Evangeliums in Christo ge"

bracht) 1). Vai tamdēļ arī ievērojot pieminētos muižnie-

cības »lielos nopelnus«, kapitulācijas 5. akordpunkts

(accordspunkt) nosaka — »der status provincialis wird

retablirt und die Ritterschaft bei den von Alters dabei

gehabten Competenzen conservirt«. Provinciālie noteikumi

paliek spēkā un bruņniecībai pieder no veciem laikiem

mantotās kompetences. Sestais kapitulācijas līguma punkts

noteica, ka vietējās zemes tiesās locekļi var tikt iecelti

tikai no vācu tautības (deutscher Nation). 12. punkts, —

ka katrs muižnieks patur savu muižu, kuŗu agrāk ieguvis.

18. punkts nosaka, bruņniecības (die adelichen Güter) mui-

žas nevar dažus gadus (einige Jahre lang) nekādām no-

devu nastām aplikt, t. ir līdz zeme saņemsies spēkā. Vis-

pāri jāliecina, ka pie kapitulēšanas Vidzemes muižniecība

sev ieguva tādas tiesības un privilēģijas, par kādām viņa

zviedru valdības laikā vairs varēja tikai sapņot. Tā tad

muižniecība, sakarā ar kapitulācijas līgumu, bija pilnīga
Vidzemes iekšējo lietu kārtotāja un vadītāja. Saprotams,
ka tādos apstākļos mūsu skolu lietas varēja virzīties uz

labo pusi, t. ir tikt atjaunotas zviedru valdības likumu

garā, ja to gribētu varenā muižniecībā. Ne tikai skolu,

bet arī baznīcu jaunuzcelšana lielā mērā atkarājās no

muižniecības, jo arī baznīcu lietās krievu valdība nedeva

nekādu noteiktu likumu, neuzlika muižniecībai ciešu pie-

nākumu, bet visu atstāja muižniecības »labai« gribai.

Taisnība, baznīcu lietās pašā pirmā laikā, pēc Vidzemes

l) Baron Tiesenhausen »Zur Erinnerung an die vor
150 Jahren am

4. Juli 1710. stattgehabte Vereinigung Livlands mit dem Russischen Reiche

Riga, 1860.
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kapitulācijas, Pēteris Lielais itin kā gribēja iet patstāvīgu,

no Vidzemes muižniecības neatkarīgu, ceļu. Pirmo krievu

laika Vidzemes ģeneral-superitendentu taču, kā redzējām,

atsūtīja pats cars, neprasīdams, vai muižniecība to vēlējās

pieņemt, vai ne. Bet ģeneral-superintendenta amats bija

ļoti ievērojams un, ja šinī amatā stāvēja no muižniecības

pilnīgi neatkarīga persona, tad tas gan itin kā norādīja uz

krievu valdības patstāvīgu politiku baznīcu lietās. Var-

būt tā arī pirmā laikā gribēja cars Pēteris Lielais, bet

turpmākā gaitā gan neko nemanam no patstāvīgā krievu

cara nodomiem aprobežot muižniecības varu. Un, kauču

arī ģeneral-superitendents tiešam bija neatkarīga persona,

tad tomēr viņam nebija iespējas šo neatkarību parādīt

darbos, jo visa ekonomiskā rīcība par sko-

lām un baznīcām piederēja muižniecībai.

— Ja, bet kur tad paliek latviešu zemnieks? Nu, tam

nebija nekādu citu tiesību, kā vienīgi paklausīgi iet kunga
gaitās ..

. Kapitulācijas līgums pat nepiemin vārdu »lat-

vietis«

Tādi, lūk, bija apstākli Vidzemē, kad barons Loevven-

wolde izsludināja savu pavēli skolu lietās. levērojot nupat
aprādīto, var teikt, ka šīs pavēles izpildīšana idejiskā ziņā

atkarājās visvairāk
no garīdzniecības, bet materiālā ziņā

pilnīgi no muižniecības labās gribas, jo likums ne vienu,

ne otru nespieda šo pavēli izpildīt. Bet muižniecība pēc
kara ar lielu skubu ķērās pie savu muižu atjaunošanas,
bagātību jauniegūšanas un varas nostiprināšanas, katrā

gadījumā aizrādīdama valdībai uz savu grūto stāvokli.

Krievijā skolu lietās tāpat nekas netika darīts un tāpēc
valdībai nebija nekāda nopietna iemesla un gribas jaun-
ìekaŗota provincē prasīt to, kas nebija visā valstī. Citādi,
kā jau pieminējām, bija Zviedrijā, bet viņas likumiem

vairs Baltijā nebija noteicoša spēka.

Te vēl būtu pieminams, ka 1713. gadā, kad Vidze-

mes konsistorija izdarīja kādu paviršu baznīcu vizitaciju,
izrādījies, ka tikai vienā draudzē bijusi runa par kādu
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mācīšanu. To liecina vēlākais ģeneralsuperitendents X

Zontags.
Tā tad viss bija sliktākā stāvoklī un uzlabošana

atkarājās no tam, cik darbīgas un labvēlīgas skolu lietās

bija abas valdošās un vadošās šķiras — muižniecība un

garīdzniecība. Bet šī labvēlība lielā mērā atkarājās no

tam cik tāļu abas minētās šķiras patiesi bija ieinteresētas

skolu lietās.

Biskaps K. Ulmanis par Vidzemes muižniecības un

garīdzniecības savstarpējām attiecībām saka sekošo:

»Geht doch durch die ganze Geschichte Livlands der

unselige Kampf zwischen Geistlichkeit un Ritterschaft

u. t. t.« (Cauri visai Vidzemes vēsturei velkas neauglīgā

cīņa garīdzniecības un bruņniecības starpā) 1 ). Visumā

šim godājamā bīskapa spriedumam gan nevaram piekrist,

jo gandrīz visos kritiskos brīžos garīdzniecība ir pabal-
stījusi bruņniecību, tā zināmā mērā būdama itin kā pēdējās

kalpībā, — tomēr ir brīži, ka garīdzniecība tiešam nostājās

muižniecībai opozīcijā un bieži šī opozīcija ir arī nākusi

latviešiem par labu. Tādā, latviešiem labvēlīgā, opozīcijā
redzam

pa daļai garīdzniecību arī 1700. g. s. pirmā pusē.

Tas tā bija īpaši skolu lietās. Muižniecības mantkārībai

un vēlāk atkal izšķērdībai šinī laikmetā nebija gandrīz
nekādu robežu. Ar to galvenā kārtā tika veicināta

latviešu nospiešana smagā verdzībā. Garīdzniecība, vis-

maz savu labāko priekšstāvju personās, nepiekrita tam,

ka latviešu zemniekus atstāj kā kustoņu baru, bez kaut-

kādas izglītības. Ja ne vairāk, tad izglītībai jābūt kauču

šaurās, — kristīgas ticības dogmatiskās robežās. To

prasīja baznīcas stāvoklis, jo mācītājiem bija pārāk grūti

rīkoties ar ļaudīm, kuri bija kristīgas ticības piekritēji

tikai pēc baznīcas grāmatām, bieži nezinādami pat vis-

elementārākās lietas no ticības pamatmācībām. Vai varēja

mācītājs apmierināties, ka zemnieks uz jautājumu, — kur

ir tavs Tēvs, Dievs ? atbildēja :.
. . »Rijā« . . .

2) Bet lai

1 ) Mittheilungen v. Nachrichten 7. Bd. 2. Heft S. 105.

2) Iz Rujenes vizitacijas protokola 1739. g.
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zemniekus uzvestu uz kristīga ceļa, vajadzēja mācīt, kauču

tikai spējīgākos no viņiem, cik necik lasīt. Lai to varētu,

vajadzēja cilvēku, kuŗi mācītu zemniekus »grāmatā«, —

vajadzēja skolotāju, skolu, skolas zemes. Tā bija mācī-

tāju interese. Bet vai tā bija arī muižnieku interese?

Redzami ne. Muižniekam vajadzēja tikai rupja darba

strādnieku, šim strādniekam vajadzēja pēc iespējas daudz

strādāt, mazāk patērēt, bet vai viņš zināja »pätarus«, tas

te visai nekrita svarā. Katrā ziņā muižnieki neredzēja
tiešas vajadzības, lai taisītu izdevumus skolas ceļot un

skolotājus uzturot. Šur tur muižnieki pēc kaŗa nemaz

negrib rūpēties pat par baznīcu, kur nu vēl par skolu.

Bija vairāki gadījumi, ka no zviedŗu valdības skolām

piešķirto zemi pēc kaŗa piesavinājās muižnieki, pievieno-
dami to »savām robežām«. Bet par to būs runa vēlāk.

Mācītāji savukārt, ja arī nevarēja skolu uzcelt, tad vismaz

centās pieņemt skolmeisteri, vai ķesteri, kuŗam par algu
deva vai nu zviedru laikā iedalīto skolas zemi, vai arī

kādu < zumiņu naudas no baznīcas lādes, kā, arī, kur

zemnieki to iespēja, tā saucamos sieciņus. Saprotams, ka

skolotāja — ķestera stāvoklis tādā gadījumā bija pilnīgi
nenoteikts un materiālā ziņā nabadzīgs. Bet tomēr lieta

pamazām kustējās 1), pie tam pirmā laikā parasti bez

kādas muižniecības līdzdalības ne pie skolotāja pieņem-

šanas, ne algošanas. Vēlāk gan arī šinī ziņā apstākļi
dažos novados grozījās.

Mācītāju ziņojumos, cik nu viņi konsistorijas archivā

ir uzglabājušies, apmēram līdz 1720. gadam nekas netiek

minēts par skolām un tikai retumis runā par »skolmeiste-

ŗiem«. Droši domājams, ka šinīs lietās mācītājiem arī

nebija ko ziņot. Retas ziņas ir sekošas : Gulbenes mā-

cītājs H. Hiksteins 14. janvārī 1719. gadā ziņo Vidzemes

konsistorijai, ka »Das Schul-Land lieget hier gleichfals

wüste«, — tas nozīmēja to, ka zeme skolotājam gan te

bija, bet nebija skolas mājas un nebija arī skolotāja.

l
) Saprotams ne tā, kā prasīja barona Löwenwolde pavēle.
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Smiltenes mācītājs Dītcs1
) 1718. gadā ziņo, ka tur ir arī

skolmeisteris Andrejs Disholms, vidzemnieks, 40 gadus

vecs, kas kā algu saņem dažas pūrvietas skolas zemes

un 6 dālderus gadā no baznīcas kases. Bez tam viņam

tiekot doti arī strādnieki zemes apstrādāšanai. Mācītājs

piebilst, ka skolmeisteris sūdzoties par savu grūto stāvokli.

Smiltenē bez skolmeisteŗa esot arī zvanītājs, kuŗs lietojot

gabaliņu baznīcas zemes. Dzērbenes-Drustu draudzei arī

jau 1719. gadā ir skolmeisteris, kāds Möllers, ar kuru

mācītājs nemierā. Dažos ziņojumos mācītāji aizrāda, ka

skolas zemes neesot. Tas nozīmēja, ka viņa no muiž-

nieka piesavināta. Tā tas, piemēram, bija noticis ar

Cesvaines skolas zemi »Stilbe Ār". Kādā rakstā konsi-

storija 1724. gadā uzdod, lai skolās tiktu iegādātas grā-

matas. 1726. gadā Suntāžos jau bijusi skola, bet Liel-

vārdē 1726. gada ziemā skolotājs Andrejs Hibenets

mācījis savā skolā 30 skolniekus. Šinī pat gadā, rādās,

skola jau ir Koknesē2
). 1727. gadā ģeneralsuperitendents

Bruinigks iesniedzis landtāgam ziņojumu par skolu bēdīgo
stāvokli ar priekšlikumu rūpēties par viņu uzlabošanu.

Ziņojumā Bruinigks aizrāda, ka ļaudis esot tik nabadzīgi,

ka nespējot savus bērnus mācīt un skolā sūtīt. Par šo

1 ) Mācītājs S. G. Dītcs dzimis Raunā 1670. g., bijis par Smiltenes

dr. mācītāju un Cēsu apriņķa prāvestu. Miris 1723. g. 23. februāri. D.

izglītots un humāns vīrs. Viņš sarakstījis latviešu valodā grāmatu: »Ta

svēta Bērnu-mācība ta Dieva kalpa Lutherus«, ar vajadzīgām jautāšanām

un atbildēm. Šī grāmata vairākkārtīgi pārdrukāta 1732., 1753., 1768.,

1777., 1796., 1818. un 1824. gados). Kurā gadā iznāca pirmais izdevums

— nav zināms, bet grāmatai bija plaša gaita latviešu tautā un 18. gadu

simteņa pirmā pusē viņa ir vai vienīgā katķisma grāmata, kuru lietoja

skolās un mājās. Bez šīs grāmatas D. sarakstījis, vai pareizāki gan teikt,

pārstrādājis no vācu latviešu valodā: 1) »Rokas grämatu«, kurā aprādīts,

kā jānotur Dieva kalpošanas. 2) »Garīga pērļu rota«, domāta sieviešiem

kā lūgšanu grāmata. Bez tam Dītcs sadzejojis vairākas garīgas dziesn as

latviešu valodā ; Vidzemes dziesmu grāmatā tās apzīmētas ar burtiem:

M S. G. D. Dītcs ir redzams tā laika izglītības darbinieks, bet arī viņa

draudzē, cik noprotams, ir bijis gan skolmeisteris, bet nav skolas, jo savā

ziņojumā D. par skolu nerunā.

2 ) Kādā rakstā Kokneses mācītājs Skodeiskis piemin arī skolu.
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Bruiningka iesniegumu teikts, ka viņu daži (!) muižnieku

kungi esot izlasījuši (!) un pēc tam tas nodots kancelejā

uzglabāšanai . . .

Tikusi gan izteikta »vēlēšanās«, ka

baznīcas virspriekšnieki (Oberkirchenvorsteher) pamudi-

nātu kur vajadzīgs, lai »pienäkumi« pret baznīcu un skolu

tiktu pildīti 1 ).

1727. g. dažās Vidzemes draudzēs izdarīta baznīcu

pārlūkošana (vizitacija) un no šīs pārlūkošanas protokoliem,

kuŗi vēl ir uzglabājušies konsistorijas archivā, atzīmēsim

še dažas zinas par skolām. Viņas ir īsas. — Ērgļos

skolas nav, nav skolmeisteŗa, nav arī skolas zemes. Ko-

misija pieprasa, kur palikusi zeme. Vestienē skolmei-

steris ir, vārdā Jānis Deckens, kur.am ir V 4 arkla liels

zemes gabals un katru svētdienu no upura (aus dem

Beutel) dabū 3 grašus. Var domāt, ka Vestienē skola

pastāvējusi jau no 1713. gada2), bet kādā veidā, par to

nevar pat nojaust. Skujenē ir skolotājs Mārtiņš Steins,

kuŗam ir 7* arkla zemes un par miroņu paglabāšanu dabū

1 pāri cimdu. Vizitatori prasa, lai darba laikā skolmei-

staram dod arī vienu strādnieku. Bērzonē — skolmei-

steris Andrejs Verners, kuram V* arkla zemes un viņš

mācījis 10 bērnus. Bez tam te ir arī ķesteris vārdā Bēr-

tulis (tā tad bez familijas vārda). Kalsnavā — arī

skolmeisteris, bet pavisam vecs un bijis jāatlaiž. Vizita-

tori izteic »vēlēšanos«, lai tiktu pieņemts cits. Vietalvā

ir skolm. Viļums Kersteins, ari viņam 1
i arkla zemes,

bet vairāk nekā. Ļaudonā nav ne skolmeisteŗa, ne

ķestexa. Vajagot būt V 4 arkla zemes, bet nav. Pazudusi.

Uzdod mācītājam zemi uzmeklēt un par panākumiem pa-

ziņot, kur pienākas Lazdonā — skolmeisteris Jānis

Lītners (Johann Lyntner); Iļi arkla
zemes. Zeme dota

no Cesvaines muižas. Skolas mājas nav. Cesvainē —

skolmeisteris Cakarijas Bohns. Viņam pienākoties V 4arkla

Vol. IV. der Ritterschafts-Recesse pg. 614. Ari Mittheilungen

un Nachrichten 7 Bd. 2 Heft, S. 136.

2) Par to ir kāds ziņojums no mācītāja Šulca.
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zemes un 1 pāris cimdu par katru līķa apbedīšanu. Mācot

4 bērnus, bet skolas mājiņa pavisam nederīga, jāceļot

jauna, vai jāizlabojot. Liezērī ir skolas zeme, bet nav

skolas mājas. Skolmeisteŗa zemi lieto krodzinieks, kas

arī izpilda skolmeisteŗa amatu. Vec-Piebalgā —

V* arkla zemes. Skolmeisteris Jānis Bergs. Skolas, rādās,

nav. Tirzā — nav ne skolas, ne skolmeistera. Vai

zeme ir — nezināms. Gulbenē — agrāk te bijušas
trīs skolas, tagad nevienas. Skolas zeme esot un divi

gadi atpakaļ tā izrentēta kādam zemniekam Nav ari

ķestera
1). Lejas-Ciemā —ir skola un skolotājs Pauls

Roze; izlieto V 4 arkla zemes. Māca 17 bērnus. Alūksnē

ir skola. Palsmarē — nav kārtīga skolmeistera; viya >

vietu izpilda krodzinieks Jānis, kas māca 6 bērnus. SmiV I
tenē — skola sliktā stāvoklī; skolmeisteri vizitacijas ko-

misija atlaiž. Trikatē — »vācu« (teutscher)-) skol-

meisteris Jēkabs Kaurs; viņam V 4 arkla zemes; māca

5 bērnus. Koknesē nav nevienas skolas; skolas zeme

V 4 arkla lielumā gan esot, bet tik slikta, ka neesot vērts

to apstrādāt. Domājams, ka tāpēc te nav arī skolmei-

stera. Komisija uzdod mācītājam gādāt, lai tiktu pieņemts

skolmeisteris. Aizkrauklē ir skola un ir arī skolas

zeme, V 4 arkla lielumā. Mācītājam uzdod pieņemt skol-

meisteri ; viņš to apsolās izdarīt, bet saka, ka vajagot i
skolmeisteri arī noeksaminēt.

.
Dzērbene Drusti -

skola ir tikai Dzērbenē; skolmeisteris Indriķis Roze.

Jaunpilī ir V 4 arkla zemes, bet nav kārtīga skolmei-

stera un skolas. Tiek uzdots uzmeklēt. Nītaurē ir

skolmeisteris Pēteris Bokmanis, kuŗam V 4 arkla zemes un

bez tam pienākoties sieciņi. Skolas, rādās, nav. Ārai-

x) 1727. gada beigās, vai 1728. gada sākumā jau te ir skolotāji

Juris Pulss.

2) Hupels savā grāmatā »Topographische Nachrichten« I. Bd.

149 Ipp. saka, ka par vācieti Vidzemē saucot katru, kas nenēsājot zem-

nieku uzvalku, — tā visus poļus, krievus, angļus un arī visus brīvību

ieguvušos (freygelassene) latviešus un igauņus saucot par vāciešiem. Tādi

�latviešu vācieši«, kas zin, būs bijuši arī daži skolmeisteri.



35

žos ir skolas zeme V 4 arkla lielumā, ir arī skolmeisteris

Jānis Inkens, kurš dzīvo kādā rijā. Skolas bērnu nav.

Raunā ir »vācu« skolmeisteris Danijelis Mums, kurš

dabū lU arkla zemes un sieciņus, bet skolas māja sliktā

stāvoklī. Gaujenē ir skolmeisteris Jānis (Johan); viņam

lietošanā V 4 arkla zemes; mācot ziemā 75 (?) bērnus. (Te

gan, rādās, būs domāta arī mājmācība, jo vienā skolā tik-

daudz bērnu mācīt gan būtu kas neparasts un arī skolas

māja tik plaša diezin vai varēja būt.) Bez tam vēl ir

protokoli (1727. g.) par dažām jūrmalas draudzēm.

Daugavgrīvā — skolmeisteris Jānis Slāgs te strādājot

jau 8 gadus. Pagājušā gadā viņš mācījis 13 bērnus. Da-

būjot algu »dažādā' veidā. Carnikavā (Meņģelē) ir

skolmeisteris Miše Kāns, kas līdz ar to ir arī ķesteris.
Skolā nav neviena bērna, domājams tāpēc, ka Kāns vecs

un nespēcīgs. Vizitatori uzdod meklēt citu skolmeisteri.

Pēterupē (Peterskirche) — skolas neesot, bet skol-

meisteris Pēteris Hintcis ir, kas te savu amatu izpildot
45 gadus. Skolas bērnu nav un vizitatori uzdod Hintčam

mācīt arī bērnus. (Bet kur ?) Skultē — skolas nav, bet

par skolotāju tas pats Pēteris Hintcis, kas Pēterupē.

Liepupē — skolas nav. Esot agrākos gados bijusi
viena ēka (an der Ruhtersche grentze), bet tur nav bijis
ne zemes, ne saimniecības ēku. Skolmeisteris te ir vārdā

Evolds Rieps. Tā kā skolas nama nav, tad pagājušā
ziemā mācījis tikai vienu bērnu. Vizitatori pavēl meklēt,

kur palikusi skolas zeme un celt jaunu skolas ēku. Āda-

žos — skolmeisteris Jānis Poršins, kas te strādājis jau
7 1

a gada. Skola ir, bet viņā nemācās neviens bērns. Uz

jautājumu, kamdēļ skclā nemācas bērni, skolmeisteris at-

bild, ka viņš mācītu, bet ļaudis nesūtot.

No šiem īsiem vizitaciju protokolu atzīmējumiem gan

pagrūti taisīt kādus noteiktus slēdzienus par mūsu tā laika

skolām, vēl vairāk tāpēc, ka netiek pieminēts, ko tad īsti

»skoläs« mācīja, bet ir gan puslīdz droši pieņemams, ka

šur tur mācīja ari lasīt, tas ir tur, kur to prata pats skol-

meisteris. Bērnu skaits gandrīz visur, izņemot Gaujeni, ir
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ļoti mazs 1 —10. Skolmeisteris stāv baznīcas kalpībā,

viņu pieņem mācītājs, kas to var arī atlaist, lai gan ir ga-

dījumi, kad mācītājs dēļ skolmeisteŗa atlaišanas griežas

pie prāvesta tiesas,, vai arī skolmeisteri atlaiž vizitacijas

komisija. īpašu skolas ēku parasti nav, bet skolmeisteris

māca savā dzīvojamā mājā (istabā), vai pat rijā un pir-

tiņā. Vairākās vietās skolām, kā redzējām, pazudusi

zviedŗu laikā dāvātā un iemērītā zeme. Nevienādraudzē,

redzami, nav vairāk, kā viens skolmeisteris un viena

skola, bet dažās, kā redzējām, nav nekā tamlīdzīga. Vis-

pāri tomēr konstatējams, ka skolu lietas tiek cilātas un

garīdzniecībai te redzami nopelni. Rigas apriņķa prāvests

Neuhauzens 1729. vai 1730. gadā iesniedzis iespaidīgam
landratam fon Felkerzamam rakstu, kuŗâ sūdzas par skolu

slikto stāvokli (schlechte Zustand der Kirchen undSchulen),

aprāda latviešu draudžu tumsību, lūdz Felkerzama aiz-

stāvību v. t. t.
1) Landtags tad arī nolēmis aizrādīt bāznīcu

priekšniekiem (tie viscaur bija vietējie muižnieki) rūpēties

par baznīcu un skolu atjaunošanu (Wiederherstellung der

verfallenen Kirchen un Schulen). Muižniecība vispār!

esot solījusi turpmāk vairāk rūpēties par skolām, nokār-

tojot viņu materiālo eksistenci. Bet par šo solījumu

bīskaps K. Ulmanis saka, ka muižniecības rezolūcijas bi-

jušas pa daļai izvairošas, pa daļai sološas, bet patiesībā
skolu lietu uzlabošanas ziņā nekas neticis darīts (die Re-

solutionen sind immer theils ausweichend, theils ver-

sprechend, ohne dass doch irgend eine wirklich bessernde

Maassregel ergriffen würde). Tā gan bija arī ar 1730. g.

landtāga nenoteikto lēmumu2), — viņu pildīja tikai tie

muižnieki, kuŗi to no sava laba prāta gribēja. Kā lietas

ne visur gāja cik necik uz labo pusi, tas redzams kauču

l) Mittheilungen un Nachrichten 7 Bd. 2 Heft S. 137 un IX. Vol

Landtags-Recesae pg 134—135. Ari Patent der livländ Gouvernements

regierung vom 10 aug. 1730.

2) Par 1730. gada landtāga lēmumiem runājot, jāpiezīmē, ka tika

stingri noteikts, ka mācītāji nedrīkst vairāk degvīna pagatavot, kā tikai

savām vajadzībām, jo izrādījās, ka daži mācītāji bija ar degvīnu ari tirgo-
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no tā, ka Aizkraukles draudzē 1732. gadā bijuši tikai 12

veci cilvēki (nur zwölf alte Leute), kas pratuši lasīt. 1)

Tā tad jauni lasīt pratēji nav klāt nākuši, bet vecie bija

no zviedru laikiem
...

No vairākām turpmākā laikā (1730.—1735.) notikušām

baznīcas vizitacijām, kuras izdarītas pēc ģeneralsuperiteri-

denta Bruiningka rīkojumiem un zviedru laika paraugiem

redzams, ka draudžu mācītāji arī piekopuši zviedru laikā

ievesto, tā saucamo, baznīcas katechizaciju, t. i. katķisma

mācīšanu baznīcā un bez tam šinī pat nolūkā arī sapul-

cinājuši ļaudis pēc noteiktiem rajoniem kādās zemnieku

mājās, vai arī muižās. Šī katechizacija tad izpildīja skolas

uzdevumus.

11. februārī 1733. gadā vizitacija izdarīta Tirzas

draudzē, kuŗâ tanī laikā bijis 140 zemnieku māju un no

muižām minētas: Tirza, Adliena, Lizums, Druviena, Gol-

govska, Sinole, Veišu muiža (Weissenhof) un Vindeca

(Winditz). Tā tad apmēram tagadējās draudzes robežas.

Uz vizitaciju ieradušies, kā tas bijis parasts, arī muižu

īpašnieki, vai viņu pilnvarnieki, kuŗiem vizitatori noprasa,

vai ļaudis mājās noturot rīta un vakara lūgšanas. (Ob sie

Leute verordnet, die in den Höffe das Gebeth Morgens
und Abends treiben?). Muižnieku kungi atbild, ka tas

notiekot (Ja, solches geschiehet in allen Hoffen Morgens
und Abends). Otrs jautājums muižnieku kungiem ir, vai

viņi sestdienās ļaudis īstā laikā atlaiž no darba. Arī uz

to atbildēts, ka tas tiekot darīts. Trešais jautājums, vai

kungi sūtot ļaudis uz nedēļu katechizacijām (Wöchentli-
chen Catechismus-Unterweisung). Mācītājs te atbild, ka

viņš dažkārt noteiktās vietās, t. i., kur bija noteikts sa-

pulcēties, atradis ļoti maz ļaužu. Mācītājam Hoffmanim

jušies. Tāpat redzams, ka ari zemnieki līdz tam laikam gatavojuši lielākā

mērā degvīnu (brāgu). Muižniecībai caur to, saprotams, cēlās zaudējumi.
Pieminētais muižniecības lēmums vēlāk tika ļoti stingri ievērots un deg-
vīnu pagatavoja tikai muižnieku brūžos.

l
) Mittheilungen un Nachrichten 7 Bd. 2 H. S. 139.
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prasa, vai un kādā veidā viņš pēc sprediķa svētdienās

katķismi eksaminē. Atbild, ka tiekot atsevišķi gabali no

katķisma katechizēti. Sapulcināšana mājās arī notiekot,

bet sliktu ceļu, kā arī tādēļ, ka mājas dažkārt viena no

otras esot 4—5 jūdzes (?), šis darbs neesot vienmēr savā

laikā padarāms. Tiek arī prasīts, vai mācītājs atzīmē

visus bērnus, kuŗi paliek 13 gadus veci. Mācītājs atbild,

ka kautkas tamlīdzīgs tiekot darīts. (Šiem 13 gadīgiem
tad redzams, vajādzēja sākt mācīties katķismi un lūgšanas).
1727. gadā te skolmeisteŗa nebija, tagad jau ir, Efraims

Rinkelbijs. Uz jautājumu kādi skolotājam uzdevumi, mā-

cītājs saka, ka viņš līdz šim dziedot baznīcā. Skolas

bērnu viņam vairāk neesot, kā 3 no Druvienas muižas
(laikam tie būs bijuši »vācu« bērni). Skolas zeme esol ļ
slikta un arī citi ienākumi mazi. Skolmeisteŗam divos

beidzamos gados vajadzējis pirkt maizi, jo savas nepie-
ticis. Rinkelbijs paziņo vizitatoriem, ka nevēlas tādos ap-

stākļos turpmāk būt skolmeistera amatā. Tiek uzdots

salīgt citu skolmeisteri, dodot viņam pietiekošu pārtiku

(Auskommen), bet tad lai viņš arī mācot zemnieku

bērnus. Skola te esot veca un jālabo (1727. g. skolas

nebija, tā tad jauna nav celta, bet gan skolotājam būs ie-

rādīta kāda veca ēka). Jāpiezīmē vēl, ka izdarot baznīcas

vizitaciju baznīcā sapulcināta visa draudze un pēc spre-

diķa noticis »eksamens«. Par Tirzas draudzi 1733. gada
vizitacijas protokolā ierakstīts: »Wie sie im Examme be-

standen?« Atbilde: »Ziemlich gut.« Tas tomēr ne visur

tā bijis, — vairākās draudzēs tiek konstatēts, ka eksamens

vāji »izturēts«. Pie miroņu apbedīšanas jāmaksā 12 vēr-

diņu, no kuŗiem 5 baznīcas lādē, 5 mācītājam un 2 skol-

meisteram — ķesteŗam. Tirzai bija arī filialdraudze —

Velēna. Zīmīgi arī tas, ka vizitatori prasa, vai ļaudis

neupurējot elka dieviem. Mācītājs atbildi dod »negatur«.

1733. gadā 13. februārī vizitacija tiek izdarīta

Gulbenes draudzē, tādos pat apstākļos kā Tirzā un

atbildes dod uz tiem pašiem jautājumiem. Rīta
un vakara

lūgšanas gandrīz visur noturot, sestdienās no darba atlai-
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žot laikus (kad baznīcā zvanīja svētvakaru A. V.)

Katķisma katechizaciju mācītājs izdara tāpat, kā Tirzā.

Par skolu teikts: skola ir uzcelta un labā stāvoklī

(1727. g. skolas nebija). Skolotājs Juris Pulss 1 ), par kura

darbību mācītājs nodod liecību »sehr schlecht«. Tiek

uzdots viņam laboties, pretējā gadījumā jāatlaiž un jāmeklē

cits. Skola tā tad te netiek turēta. Draudzē 140 zemnieku

mājas (kopā ar filiāli Lejas-Ciemu). Vizitacijas eksāmenu

izturējuši pa daļai labi, pa daļai slikti. Zimīgi tas, ka

mācītājs žēlojas, — ļaudis nenākot baznīcā (sehr unfleissig).
Tiek uzdots, ka tos, kuri nenāk, vajaga vispirms caur

skolmeisteri pamācīt, bet ja tas nelīdz, tad sodīt ar

2 vērdiņi baznīcas lādei par labu. Par līķu apbedīšanu

mācītajam pienākas 4 mārkas, baznīcas lādei 5 m. un

skolmeisteram 1 mārka (veina mārka
—

4 vērdiņi).

Alūksnes draudzē vizitacija notikusi 15. februārī

1733. g. Draudze samērā ļoti liela — 264 semnieku mājas

un daudz muižu. Tiek ziņots, ka rīta un vakara lūgšanas
tikai šur tur noturot. Uzdod sodīt visus, kas pie tam

būtu vainīgi. Skolmeisteris te Jānis Längs. Viņš saņem

kā atalgojumu 1
/t arkla zemes, 10 šiliņu no baznīcas lādes

un vienu strādnieku bez zirga ; bez tam par līķu apbedī-
šanu — katreiz 2 mārkas. Skola ļoti sliktā stāvoklī (die
Schul-Gebäude sind in so miserablen Stande, dass fasst

nicht möglich darein zu wohnen ist), Baļķi skolai šinī

ziemā netikšot savesti, tāpēc mēģināšot skolas māju

tiktāļu pielabot, lai skolotājs sausumā varētu dzīvot.

Skolā mācoties 7 bērni. Vizitacijas protokolā atzīmēts,
ka par skolotāja darbību neviens nesūdzējies.

Gaujienē vizitacija izdarīta 1735. gadā 4. februārī.

Katru gadu vismazākais reiz mājas notiekot katechizacija
(katķisma noprasīšana.) Svētdienās pēc sprēdiķa arī

notiekot katķisma paskaidrošana un iztaujāšana. Rīta un

vakara lūgšanas mājās ne visur tiekot noturētas. Skolmei-

steris te ir Pauls Roze (vai tas būtu agrākais Lejas- Giema

1) VaiLejas-Ciemā skolotājs Roze vēl strādā, — nav pieminēts.
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skolmeisteris ?) un par viņu tiek liecināts, ka latviski (im

Lettischen) savu amatu izpildot labi, mācot 9 bērnus

(1727. gadā bija uzdoti 75 bērni, kuŗus mācīja skolmei-

steris Jānis). Skolas māja tiekot celta jauna un jau esot

līdz jumtam; (ist bis auf das Dach fertig) ; nākošā gadā

pabeigšot. Igauņu draudzes daļa prasa, lai ari viņu

bērniem dodot skolmeisteri Vizitatori to atzīst par

pareizu. Draudzē 190 zemnieku mājas. Vizitacijas eksā-

menu izturējuši ļoti slikti. Baznīcā nākot paslinki, tāpēc
uzdod nenācējus sodīt ar naudas sodu.

Palsmares draudzi vizītē 6. februārī 1735. gadā.
Rīta

un vakara lūgšanas mājās tiekot noturētas. Skolmei-

stera nav. Zemnieki lūdz, lai pieņemot, viņi labprātīgi
došot skolmeisteŗam no mājām

1/g pūra labības. Filiālē

Aumeisterē skolotājs ir Ernests Valfiš, kas labi

mācot 14 bērnus.

Smiltenē - vizitacija 8 februārī 1735. g.
Vakara

un rīta lūgšanas ne visur tiekot noturētas. Skolmeisteris

Jēkabs Faujenfreids savu amatu izpildot slikti; bet tomēr

māca 7 bērnus. Draudze, ir arī mācītājs, sūdzas, ka

skolmeisteris vairāk nodarbojoties ar dzeršanu, nekā ar

bērnu mācīšanu Tiek uzdots, ja skolmeisteris nelabojas,

to atlaist no amata. Muižnieki ieteicot līdzšinējo skolas

māju nodotnespējnieku ievietošanai, bet skolas vajadzībām,

lai draudze ceļot jaunu māju tuvāk mācītāja muižai, pie

kam tagadējo skolas zemi varot pārmainīt ar muižas

zemi. Tad skola būšot tuvāk mācītāja mājai un pēdējais

to varēšot labāki pārraudzīt. Komisija tomēr nekādu

lēmumu šinī jautājumā nav taisījusi, vismaz protokolā

nav tāds ierakstīts. Draudzē 253 zemnieku mājas. Vizi-

tacijas eksāmenu draudze izturējusi slikti. Baznīcā nākot

nekārtīgi.
Trikātē vizitacija notikusi 10. febr. 1735. g.

Skolmeisteris Jēkabs Kauers (viņš tur bija arī 1727. g.)

esot labs, mācot 38 bērnus. Skolas māja uzcelta jauna

un skolmeisteris bez Vt arkla zemes dabūnot arī V 6pūra

labības no katras zemnieku mājas (Bet kamdēļ tikai no
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zemnieku mājām un no muižām ne? A. V.) Draudzē

225 zemnieku mājas. Katechizacija baznīcā un mājās

notiekot, kā parasts. Vizitacijas eksāmenu draudze

izsturējusi puslīdz labi, arī baznīcā nākot kārtīgi.

Tanī pašā gadā, 12. februārī vizitēta arī Cēsu

draudze. Skolmeistera un ķestera amatu te pilda Kārlis

Kaurers, mācīdams vizitacijas laikā 4 bērnus. Tiek aiz-

rādīts, ka zemnieki te savus bērnus mācot arī mājās.

Pilsētai ir īpašs skolotājs, kuru protokolā sauc par rektoru

Gabrieli Melleri (Moeller), ar kura darbību draudze

(laikam vācu) apmierināta, bet nemierā esot ar, tā saucamo,

šreibmeisteri (Schreib-Meister), kas slikti mācot rakstīt.

Šis pats šreibmeisteris atzīstas, ka viņš dažudienu sešas

reizes esot bijis krogā. Baznīcā viņš nesen samainījis

dziesmas un dziedājis pavisam ko citu, kā vajadzējis. To

ievērojot tiek atļauts šo «šreibmeistēri» atlaist no amata

un viņa vietā meklēt citu. Draudzē 160 zemnieku māju

un 52 nami pilsētā. Vizitacijas eksāmenu izturējuši labi,

īpaši spirgti atbildējuši vācu bērni. Baznīcu apmeklējot
labi un latvieši pie dievgalda ejot divreiz gadā.

Araižu draudze vizitēta 14. februārī 1735. g. Te

mācītājs līdz šim neesot nedēļas katechizacijas māju

rajonos izdarījis, turpmāk to darīšot. Svētdienās, pēc

sprediķa, tas tiekot darīts. Kārtīga skolmeistera te nav,

jo agrākais Inkens 1) (Skat. 1727. g ) no amata atlaists.

Skolas mājas nav. Kāds Rencēnu novadazemnieks Auges
Indriķis' 2) izpildot baznīcā skolmeistera vietu, par ko viņš

dabūjot savā lietošanā skolas zemi. Bērnus Indriķis ne-

mācot, bet vecāki šo darbu paši izpildot. Baznīcas pēr-

minderi tomēr atzīst, ka vajaga skolu celt un savu novadu

vārda apsola labprātīgi nest visas nastas un maksājumus,
kādi būtu vajadzīgi pie skolas mājas uzcelšanas, lai tikai

kungi izklasējot, cik katram zemnieku mājas turētājam

') Mācītājs Stauve kādā rakstā uzrakstījis «Ihnkens».

") Mācītājs J. Berents »Izg. Ministr. Mēnešrakstā 1923. g. N° 9,
atzīmē, ka esot bijušas Klaugu mājas un tā tad, pēc viņa domām, būtu

Klaugu Indriķis. Vizitacijas protokolā turpretim stāv «Auge Henric».
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pienākoties šai lietai par labu nest. Vizitacijas komisija

arī ieteic (recommendirt) tādu repartaciju izdarīt. (Tā tad

zemnieki gribēja dot izglītību saviem bērniem, vajadzēja
tikai pabalsta un vadības). Draudzē 135 zemnieku mājas

un mācītājam gandrīz ne par ko nav jāsūdzas. Arī vizi-

tacijas eksāmenuesot izturējuši pavisam labi. (Recht wohl )

Nītaurē vizitacija notikusi 16. februārī 1735. g.

Skolmeisteris Juris (George) Neidels (1727. g. bija Pēteris

Bokmanis); izpilda savu amatu labi, māca 8 bērnus

Neidels sūdzās par vājo pārtikšanu un lūdz, lai viņam no

baznīcas lādes cik necik dotu. (Bet vai skolas māja ir

un kāda? A. V.). Draudzē 100 zemnieku mājas un vizi-

tacijas eksāmens iet slikti, kamdēļ tiek uzdots, lai mācitājjg
rūpējas, ka bērnus vairāk sūtītu skolā, jo tas esot īstais

ceļš, kā uzlabot kristīgās mācības saprašanu.

Jaunpils draudzi vizitēja 18. februārī 1735. g.

Draudzē tikai 46 zemnieku mājas. Skolmeisteris Kristiāns

Stepansons izpildot savu darbu labi, bet mācot tikai 2

bērnus, jo daudzi zemnieki paši mājās mācot, ko pierādot

arī tas, ka vizitacijas eksāmenu draudze izturējusi labi.

Kā ar skolas māju un skolotāja algu, par to protakolā

ziņu nav.

Aplūkoto vizitaciju protokoļi ir tikai vienkāršs skelets

no mūsu ta laika skolu dzīves. Zīmīgi, ka nevienā proto-

kolā, izņemot Cēsu pilsētas, nav teikts, ko tad īsti skol-

meisteri māca, vai tikai katķismi un lūgšanas, vai arī lasīt

un kādas ir mācību sekmes. Ja iet runa par eksāmeniem,

tad tie notiekas vienīgi katķisma zināšanā un dažu lūgšanu

prašanā. Kur draudze vāji »pastäv« eksāmenā, tur vizi-

tacijas komisija parasti vaino skolotāju un skolu, tā tad,

redzams, ka skolas galvenais uzdevums ir mācīt katķismu

un lūgšanas. Vēl kas ievērojams. Muižnieki joprojām

maz rūpējās par skolu uzlabošanu, vai jaunu celšanu.

Zemnieki turpretim gatavi nest nastas un upuŗus skolu

vajadzībām. Viņi to droši vien darītu vēl lielākā mērā,

ja būtu skolu ziņā kāda noteikta un organizēta kārtība.

Zīmīgi tas, ka dažkārt paši zemnieki caur saviem pār-
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stāvjiem, baznīcu pērminderiem, iekustina jautājumu par

sieciņu došanu skolotajiem un jaunu skolas ēku celšanu-

Tas katrā ziņā liecina par mūsu senču, nevis idiotismu

(mācītāja Johanna Hugke spriedums), bet gan noteikto

gribu gūt izglītību, kauču arī visniecīgāko, jo tikai tādu

varēja sniegt aplūkojamā laikmetu skolas.

Tagad dažus vārdus par šā laikmetā skolotāju stāvokli.

Kā jau no visa aplūkotā redzams, skolotājs bija baznīcas

kalps un viņa eksistence, redzami, atkarājās no draudžu

mācītājiem. Bet bijuši tomēr gadījumi, ka skolotāji meklē

savu taisnību pat līdz konsistorijai, vai vismazākais līdz

prāvestam. Cits jautājums, cik daudz taisnības skolmei-

steris šīs iestādēs atrada.

1730. gadā Mālpils skolotājs Andrējs Längs (Alūksnē

1733. g. par skolotāju ir Jānis Längs) ticis atlaists no

amata, Längs par nepareizu atlaišanu iesniedzis sūdzību

konsistorijai, kuŗa lietu izmeklējusi, bet Langa sūdzībai

panākumu nav bijis. Mācītājs M. Vitenburgs apvaino sko-

lotāju Langu dažādās nolaidības: neesot savu amatu tā

izpildījis, kā baznīcu likuma 24. nodaļā, 32. pantā pavē-
lēts 1). Längs neesot vajādzīgā laikā iezvanījis svētvakaru ;

neturējis kārtībā altāra piederumus, ne vienmēr pavadījis

mācītāju, kad tas braucis pa māju rajoniem izdarīt katķisma

noprasīšanu; nav vajādzīgā laikā nonesis cirkulārus un

pat pretojies šo darbu darīt; neesot, kā tas te parasts,
baznīcas vīnu pagādājis no Rīgas; nekārtīgi izdarījis stei-

dzamus kristīšanas darbus (Noht-Tauffe); izplatījis pa

krogiem un citās vietās par mācītāju nepareizas runas un

l ) Te mācītājs atsaucās uz zviedŗu laika baznīcas likumu, kurš tiek

uzturēts spēkā. Pieminētais pan
f
s nosaka, ka ķesterim (vārdu »skolmei-

steris« šis pants nemin) ir jābūtpiepalīdzīgam mācītāja baznīcas darbos, izpil-

dot bez pretrunas visu to, kas viņam tiek uzdots, bet tikai ķesteri nedrīkst

nodarbināt mācītāja privātās lietās. Bez tam ķesterim uzcītīgi bērni

jāmāca un jānones prāvestam mācītāja vēstules. Ja ķesteris to visu nepilda,
tad viņš par to dabū vajadzīgo sodu.

Bez šaubām Lai gs būs bijis kopā ķesteris un skolmeisteris, lai gan

sūdzībā runa tikai par skolmeisteri.
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t. t. Zīmīgi, beidzot, tas, ka mācītājs lūdz konsistoriju
neticēt Langa sūdsībai, bet, ja vajādzīgs, sūtīt uz Mālpili

īpašu komisiju šīs lietas izmeklēšanai1). Šo mācītāja

apsūdzības rakstu parakstījis arī baznīcas priekšnieks fon

Svanenbergs. Te nav tikdaudz no svara tas, ka skolmei-

steri atlaida, bet gan tas, ka viņa atlaišanas dēļ pieprasa

pat komisijas izsūtīšanu. Cik zināms, ģeneralsuperiten-
dents Bruiningks gan bijis ļoti liels taisnības draugs un

mācītājiem, kā arī muižniecībai, pret šo, ciekārt, paša

ķeizara paziņu bijis liels respekts. Varbūt ar to izskai-

drojami arī »sīkumi« ar Langa atlaišanu.

Gulbenes skolmeisteris Juris Pulss 1732. gadā sūdzas,

ka viņš esot nabaga cilvēks (Armer Man), strādājot Gul-

benes draudzē jau piekto gadu, bet līdz šim laikam viņam

no baznīcas lādes neesot pielikta nekāda atlīdzība (aus der

Kirchen-Lade mir keine Besoldung zugeleget worden).

Viņam iznākot tik-tikko dienišķa maize, pie tam ar lielām

pūlēm. Lūdz, lai viņam piešķirtu kaut cik no baznīcas

lādes, kā arī par miroņu apbedīšanu maksātu 2 mārkas.

— Domājams, ka šis lūgums nebūs sakaitinājis ne mācī-

tāju, ne baznīcas priekšnieku, jo Pulss ir skolotājs Gul-

benē ari 1733. gadā (skat. 1733. g. vizitacijas atzīmes).

Zīmīgi vēl tas, ka Pulss, ja tas ir viņa paša darbs, lūgumu

uzrakstījis ne sliktāki par mācītājiem, saprotams, vācu

valodā. Tamlīdzīgi lūgumraksti dēļ materiālā stāvokļa

uzlabošanas ir arī no citiem skolmeisteŗiem, kā Matīšu

draudzes — Hessena, Ērģemes — Velnera un c.

Ādažu mācītājs J. Sreders 1730. g. ziņo ģeneralsu-

peritendentam, ka draudze neesot apmierināta ar tagadējo
skolmeisteri un izteic domas, ka tas būtu atlaižams un

pieņemams cits. Lūdz ģ.-s. piekrišanu. Araižu mācītājsStauve
'

1733. gadā, sakarā ar skolmeistera Inkena (Ihnken) atlai-

šanu, raksta konsistorijai, ka viņa — mācītāja — rijas

puisis (Rigen Kerl) tagad izpildot ķestera un zvanītāja

l ) Vidzemes konsistorijas archivā, 1731. g. aktīs.
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vietu. Arī Inkens sūdzējies par viņa atlaišanu, bet tuvāku

ziņu par viņa lietu neesmu atradis.

Vidzemes igauņu daļas Kambi draudzē no 1704. līdz

1734. gadam darbojies kā skolmeisteris un ķesteris kāds

Kavandžu (Guthe Palloper) sādžas dzimtzemnieks (Erb-

Bauren) 1734. gadā vietēja Paloperu muižas īpašniece

Renenkampe uzzinājusi, ka minētais ķesteris ir viņas zem -

nieks, tā tad viņas īpašums, pie tam vēl diezgan bagāts,

proti viņam — 7 bērni, pieprasa lai ķesteri — atdod viņai.

Kambi mācītājs A. Zutors par to raksta baznīcas virs-

priekšniekam, aprādīdams, ka minētais zemnieks un ķeste-

ris-skolmeisteris (kāds viņam vārds, tas rakstā nav piemi-

nēts) strādājot skolmeistera un ķestera amatu jau 43 gadus.

Viņš savā laikā tieši šim amatam sagatavots
1). Tā laika

pazīstamais zviedru darbinieks Verzelijs (saukts arī Ferze-

lijs) dažus šīs skolas audzēkņus, starp tiem arī nupat pie-
minēto Kambi draudzes ķesteri, 1686. gadā aizvedis uz

Zviedriju un stādījis priekšā Kārlim XI, pie kam audzēkņi

pierādījuši labas zināšanas lasīšanā un dziedāšanā. Kār-

lis XI. katram audzēknim pašrocīgi dāvājis vienu dukātu.

Pēc atgriešanās no Zviedrijas pieminētais ķesteris strādā-

jis vairākās draudzēs, līdz beidzot apmeties uz ilgāku
laiku Kambi draudzē, kur strādājot savu darbu par lielu

svētību draudzei. Viņa bērni apmeklējot vācu skolas.

Lai nu ari tas esot taisnība, saka savā rakstā mācītājs
Zutors, ka ķesteris cēlies no Renenkampes dzimtļaudīm,
bet tas laiks jau esot sen un mācītājs Zutors domā, ka te

vairs neesot vietā piederuma tiesības uz tādu zemnieku.

Ja tā gribēšot uzmeklēt dzimtļaudis, tad varēšot daudzām

Vidzemes baznīcām atņemt ķesterus-skolmeisterus, bet tas

taču nākšot tikai par sliktu un t. t. Kas noticis ar šo

ķesteri, par to tāļāku ziņu nav. Bet, domājams, ka Renen-

kampene gan viņu atpakaļ dzimtļaudīs nebūs dabūjusi, jo,

1
) Sagatavošana bija notikusi īpašā skolā, netāļu no Tērbatas. Šī

skola 1684. gadā ierīkota uz karaļa Kārļa XI. pavēli un tos bērnus, kas
šinī skolā mācījušies ēdinājuši ar valdības izsniegto pārtiku. Skolas uzde-

vums bijis sagatavot ķesterus »neväcu« draudzēm.
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kā redzams iz kāda cita raksta, guberņas valde aizrāda,

ka esot notecējis sūdzības laiks, — taču 43 gadi ķesteris

jau bija ārpus dzimtļaužu kārtas 1).

III.Vidzemesskolu vizitacija1736.gadā

Lai par Vidzemes skolu stāvokli varētu iegūt cik

necik pareizu un plašāku pārskatu, ģeneralsuperitendents

Bruiningks 1735. gadā iekustinājis jautājumu par vispā-

rējas skolu vizitacijas izdarīšanu. Domājams, ka šai

darbā Bruiningkam savu palīdzību piesolījis arī prāvests

Neuhauzens un citi. Tomēr kā Bruiningks, tā Neuhau-

zens nepiedzīvoja vizitacijas rezultātus, — pirmais nom/ra

24. janv. 1736. gadā, otrais jau 1735. g Skolu vizitacija

tomēr 1736. gadā notika, gan, varbūt, šaurākos apmēros,
kā bija nodomāts un arī ne visur pēc kāda viena no-

teikta plāna.
Kādas ziņas par skolām deva šī vizitacija?

Prāvests Vurms vizitējis (1736. g) 20 Cēsu apriņķa
draudzes un par viņu skolām ziņo sekošo :

Gaujenē nav nekādas īpašas skolas, bet skol-

meisteris dzīvo kādā rijā. Rudeņos pēc labības nokul-

šanas un parasto kāzu godu nosvinēšanas, skolmeisteris

uz mācītajā uzaicinājumu salasījis 8 bērnus, kuŗus tad

rijā mācījis. Ne visas muižas bērnus sūtot. Skolmeisteris

Roze. Kāds skolnieks, kas jau divus gadus pie Rozes

mācījies, palīdzējis viņam citus bērnus mācīt, kā arī iz-

pildījis skolmeisteŗa vietu tanī laikā, kad tas uz Rīgu

aizbraucis Minētais skolēns protot arī lasīt. Viņš kopā

ar citiem skaitot lūgšanas un katķismu, kā arī protot dot

dažas atbildes uz katķisma katechizacijas jautājumiem.

Vai tos 7 bērnus arī māca lasīt, par to nav pieminēts.

Igauņu Gaujenes draudzē esot kādas 70 mājas, bet, tā

kā Roze igauniski neprotot un arī pats mācītājs Einbergs

šo valodu nepārvaldījis, tad igauņi paliekot bez dvēseļu

l ) Sīkāki par šo lietu skat. Bunge. Archiv IV. Bd. S 105.
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apkopšanas un skolas. Gik skolmeisteris Roze dabu

atalgojuma, — vizitators cieš protokolā klusu.

Opekalnā. Skolotāja amatu te pildot kāds audējs

(vēveris) vārdā Volkovskijs. Mācot 20 bērnu, no kuriem

2 meitenes. Mācītājs pats dzīvi piedaloties skolas darbos.

Tomēr vācu valodu skolmeisteris pavāji protot, nevarot

izrunāt »h«. Kā algu viņš saņemot zemi lietošanā, līdz

ar vienu zemnieku-strādnieku.

Alūksnē. Skolotājs Lange, kuram laba skolas

māja. Bērnu šogad skolā nav. Tas izskaidrojams ar to,

ka te daži ļaudis mājās prot lasīt un māca arī bērnus.

Zeltiņos (Alūksnes filiālē) agrāk bijusi skola, bet

tagad nav. Muižas īpašniece Kālen esot vizitatoram

teikusi, ka viņa ir ar mieru palīdzēt skolas māju uzcelt,

jā to pašu darīšot arī citas muižas draudzē, bet ja citas

atsakoties, viņai vienai vien nevarot šo darbu uzkraut.

Skolmeistera te nav.

Gulbenē esot labs skolmeisteris Gotfrīds Korints

(tā tad Pulss atlaists), arī skolas māja labā stāvoklī, bet

skolas bērns viens vienīgs. Kur meklājama vaina? Zem-

nieki nesūtot bērnus skolā, uz priekšu tikšot gādāts, lai

piespiestu. Piemin gan arī, ka skolai esot slikta slava —

tā esot bijušā skolmeistera Pulsa vaina
. .

.

Lejas-Ciemā (Gulbenes filiāle)skola priekš dažiem

gadiem nodegusi (1727. gadā bija. A. V.) un jauna vēl

neesot uzcelta. Baļķi gan tagad tikšot savesti. Skol-

meisteris ir — Danijelis Dannenfelds, bet viņa mācībā

tikai viens bērns un neesot arī cerība vairāk skolēnus

sagaidīt, jo nav taču skolas mājas. Kur skalmeisteris

dzīvo — nav teikts.

Tirzā esot uzcītīgs skolmeisteris Peuchners, kas

mācot arī lasīt; skolā 6 zēni un divas meitenes. Skol-

meisteris soloties arī turpmāk godīgi savu amatu kopt,
bet lai muiža tikai dodot viņam visu, kas pienākās un

ko par algu solījusi ..
.

Lizumā skolas nav. Lizuma muižas īpašnieks
fon Meijers soloties skolu uzcelt, ja arī Sinoles muiža šai
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darbā piedalīšoties. Skolas zeme guļot neapstrādāta
(gantz wüste). Tā tad nav arī skolmeisteŗa.

Liezeri — majors fon Funks esot licis skolu

uzcelt, lai gan citas muižas neko neesot piepalīdzējušas.
Skolmeisteris Hartvigs Sturms māca 12 skolas bērnus.

Mācībai esot sekmes. Skolā izmācītie mācot citus mājās.

Cesvaines skola esot jau tik tāļu uzcelta, ka

šogad skolmeisteris Cakarijas Bons (Bonn) varot viņā
dzīvot un mācīt 27 bērnus. Dažu muižu kungi gan par

to nemaz nerūpējoties, lai viņu zemnieku bērni arī tiktu

skolā sūtīti, bet bez kungu gribas te nekas neesot

panākams . . .

Lazdonā skola nesen uzcelta. Līdz tam skol-

meisteris Jānis Lindners 9 gadus kā piedzīvotājs pie

citiem mitinājies (aus Ablager) un, saprotams, tanī laikā

bērnus nevarējis mācīt. Tagad viņam pašam sava māja

un arī rija, bet nav ne klēts, ne lopu kūts. Viņa atalgo-

jums arī ļoti vājš; mazs zemes gabals (kur palicis

V 4 arkla? A. V.) un nav ganību. Zemi skolmeisteris

apstrādā pats un viņa bērni. Siena dabūnot (no savām

pļavām) tikai seši vezmi. levērojot viņa vājo pārtiku,

tam no priekšniecības atļauts rudeņos apbraukāt zemnieku

mājas, lai dabūtu cik necik labības (etwas Korn).

Lindners dzimis tīrinģietis (Thüringer 1
) un nevarot

latviešu mīkstskaņas (die durchgestrichenen Buchstaben)

izrunāt, kas pie latviešu bērnu mācīšanas darot sliktu

iespaidu. Tagad skolā 6 bērni.

Ļaudonā ir skola, kuŗâ mācītāja Neudāla uzrau-

dzībā skolmeisteris Eriks Runsse, dzimis zviedris, māca

17 bērnus. Skolai gan ir visas vajadzīgās ēkas, bet nav

ne skolas galdu, ne beņķu un skolēni sēd uz klučiem.

Skolotājam zemes diezgan, bet nav kalpa. Agrākos gados

muižas īpašnieks Keimerns skolmeisteŗa ziņā nodevis

vienu cilvēku, bet tas aizbēdzis uz Latgali un pēc tam

kungs citu nav vairs devis Kad skolai vajagot malkas,

l) Apgabals Vidus-Vācijā.
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tad skolas bērni ar skolmeistera zirgu braucot mežā malku

meklēt. Šis skolmeisteris neesot bez vainas, — katrā iz-

devīgā gadījumā viņš piedzeŗoties.
Lubānā (Ļaudonas filiāle) strādā skolmeisteris

Indriķis Stamms. Viņš māca 9 bērnus, pielikdams lielas

pūles, tā kā bērni mācas pat katķisma izskaidrojumus un

baznīcā visas draudzes priekšā lasa. Tādi bērni varot

mājā lūgšanas ļaudīm iemācīt, jo daži draudzē neprotot

pat »Mūsu Tēvs debesīs« noskaitīt. Mājas te ļoti izkai-

sītas un ļaudis, arī bērni, dažkārt gada ceturksnī reiz ne-

varot baznīcu apmeklēt.
Bērzonā ir skolas māja, bet nav skolotāja, jo

agrākais skolmeisteris Korints, meklēdams labāku vietu,

aizgājis uz Gulbenes skolu. Skolas māja pietiekošā stā-

voklī, tikai rija sagruvuši, bet baļķi jaunai rijai tikšot

pievesti.

Kalsnavā tagad nav kārtīga skolmeistera, jo bi-

jušais Rinkelbijs aizgājis labākā vietā — uz Suntažiem.

Tagad skolmeistera vietu izpildot mācītāja Sredera kalps,
kas, tāpat arī viņa dēls, protot lasīt. Strādnieks, kuru
muiža agrāk devusi skolmeisteram, tagad ticis aizsaukts

uz muižu, bet kungs solot, ja tikšot atrasts kāds vācu

skolmeisteris, strādnieku dot atpakaļ. Un tas arī esot ne-

pieciešami, jo skolas zeme izstreijota un tāļu no skolas,
tā kā vācu skolmeisteram neesot iespējams iztikt bez

strādnieka. Skolā arī tagad mācoties daži bērni (einige
Schul-Kinder).

Vietalvā ir skola un skolmeisteris, vārdā Šraders,
kas šinī ziemā mācot 15 latviešu un 3 vācu bērnus. Vie-

talvas muižnieks ar skolmeisteri salīdzis tā: skolas zemi,
līdz ar piederošo strādnieku izlietojot muiža, bet skol-

meisteris dabūnot no muižas pilnīgu pārtiku (Deputat).
Sraders vizitatoram teicis, ka esot ļoti apmierināts ar

šādu kārtību, caur ko tiekot atņemtas visas rūpes, kas

ceļoties zemi apstrādājot.
Vestienā esot viss, kas pie skolas mājas vaja-

dzīgs, trūkstot tikai laba vācu skolmeistera (ein tüchtiger
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teutscher Schulmeister), jo līdzšinējais ir kāds zemnieks

kuŗu muižas īpašnieks, kā savu dzimtcilvēku prasot at-

pakaļ. Patiesībā arī, — saka vizitators, — vajagot cita

skolmeisteŗa. Kapitäns fon Igelströms soloties skolu pa-

balstīt, ja tikšot pievemts vācu skolmeisteris.

Liepk a 1 n ā skolas mājas nav, bet skolmeisteŗam,
kurš kalpo baznīcai, ir rija ar kambari un klēts. Bērnus

varētu mācīt, bet ļaudis labprāt nesūtot. Gādāšot, lai nā-

košā ziemā sūtītu. Skolotājs vācietis Vogels.

Koknesē skolas nams labā stāvoklī. Skolmei-

steris Kristiāns Vinkonts Vīze (Wiese) mācot 3 skolas

bērnus. Skolmeisteris sūdzas par sliktu pārtiku. Strād-

nieku, kas pienākoties no muižas, dabūnot nekārtīgi un

parasti tad, kad gandrīz neesot vajadzīgs.

Aizkrauklē ir skolas māja, — viena vienīga

ēka, — istaba un priekšnamiņš. Skolmeisteris Kristiāns

Chemnitzs, vecs goda vīrs, kā viņu raksturo vizitators.

Viņa materiālais stāvoklis gan esot visbēdīgākais, kāds

novērots pie šīs vizitēšanas. Dzīvojot ar savu sievu divi

vien un mācot 6 bērnus

Tās ir 20 draudzes, kuru skolas vizitējis prāvests
Vurms 1). Vizitacijas protokolu Vurms nobeidz vārdiem:

Dieses alles habe nun nach meiner unterthänigsten Pflicht

treulichst aufsetzen und rapportiren sollen (šo visu es pēc

mana pienākuma esmu uzticīgi uzrakstījis un tagad ra-

portēju, t. i. paziņoju).

Rīgas apriņķa vienā daļā (tanī laikā to sauca par

pirmo daļu) 1736. gadā skolas pārlūkoja (vizitēja) prāvests

Jēkabs Fišers 1). Viņš pavisam pārlūkojis 23 draudzes.

Atradis skolu lietas sekošā stāvoklī:

Burtniekos (tanī laikā piederēja Rīgas apriņķim) —

skolmeisteris Bernhards Ulmers, 48 gadi vecs un B. draudzē

strādājis jau 10 gadus; bieži nododas dzeršanai, caur ko

l ) Cesvaines mācītājs no 1704.—1707. un 1711.—1747. g.

1 ) J. B. Fišers dzimis Rīgā 1684. g., kā ievērojamā zviedļu laika

generalsuperit. Jāna Fišera dēls. J. 43. Fišers mira 1744. g.
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dažreiz paliek neizpildīti amata pienākumi. Skolas māja

ir, — viena istaba (Stube), viens kambaris (Kammer) un

priekšnamiņš. Māja ziemā grūti sasildama, — vāji bū-

vēta. Tā kā skolmeisteŗam bez skolas mājas ir vēl tikai

viena veca rija, tad skolas priekšnamā tiekot ievietots arī

skolmeisteŗa zirgs, kas gan, tā domā arī Fišers, neesot

ieteicams. Skolas ēkas tiekot celtas un uzturētas no zem-

niekiem un muižniekiem kopīgi. Skolas laiks gan esot

nolikts no Mārtiņiem līdz Jurģiem, bet šinī gadā bērni

skolā sanākuši tikai pēc Zvaigznes dienas un būšot uz

Lieldienām jāatlaiž. Mācoties pavisam 15 skolēni, vis-

pirms «boksterēt», tad «kopā lasīt» un beidzot vingri-
noties atsevišķu dziesmu uzšķiršanā dziesmu grāmatā, bī-

beles lasīšanā un atsevišķu grāmatu (bībelē) uzmeklēšanā

Ja vien iespējams, tad skolmeisteris bērnus iepazīstinot
arī ar kalendāri1). Uz vizitatora jautājumu, cik ilgā laikā

skolmeisteris varot bērnus iemācīt «kopā» lasīt, pēdējais

atbild, — ja labi paveicoties, tad no Mārtiņiem līdz Liel-

dienām jau varot lasīt. Tādā gadījumā, otrā gadā tiekot

mācīts dziesmu grāmatā un bībelē atsevišķus gabalus uz-

meklēt un lasīt. No 15, šinī gadā skolā atrodamiem

bērniem, 11 mācījās otru un 4 pirmo gadu, pie kam tie-

šām izrādījies, ka tie 11 prot jau lasīt, bet pirmziemnieki
cik necik boksterē. Otrziemnieki mācas arī katķismu ar

izskaidrojumiem, kā arī baznīcas dziesmu dziedāšanu.

Tiek aizrādīts, ka arī dažās zemnieku mājās tiekot «skola»

turēta, bet ko tur māca, par to protokolā nav pieminēts.

Skolmeisteŗa lietošanā lU arkla zemes, kuŗas apstrādā-
šanai pienākoties arī viens strādnieks bez zirga, tomēr

tagad strādnieka neesot un nezinot arī no ka un ar kādu

tiesību lai strādnieku pieprasot. No baznīcas lādes skol-

meisteris saņemot 8 dālderus. Bez tam, skolmeisteŗam,

sākot ar 1716. gadu uz ģenerālgubernatora lēmuma, jādabū
V« Pūra graudu Drudžu vai miežu) no katras zemnieka

mājas, kas muižām jāievāc un skolmeisteŗam jānodod.

') Saprotams vācu, jo latviešu kalendāra vel nebija.
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1724. gadā gan daži muižnieki gribējuši caur kādu ģeneral-

revizijas komisiju tikt vaļā no minēto sieciņu nodošanas,

bet uz vizitatora Fišera lūgumu, kas tanī laikā bija ari

Burtnieku draudzes mācītājs, sieciņu došana tikusi ustu-

rēta spēkā.

Pēterupē (Peters-Kirche) — skolmeisteŗa amatu

joprojām pilda Jēkabs Hintcis, kam tagad jau 60 gadu un

šinī draudzē viņš savu amatu kopj 45 gadus, pie kam uz

jautājumu, vai viņš ir cītīgs savā darbā un labs uzvešanā

tiek dota atbilde: »Darüber ist keine Klage...« (Nav par

to neviens sūdzējies.) Skolas mājas Pēterupē nav (Es ist

niemahls hier ein Schulhaus gewesen), bet skolmeisteris

dzīvo Skultē, kur arī mācot bērnus, kā no Pēterupes, ta j
Skultes draudzēm. Arī skolas zemes Pēterupes draudzei

nava; skolmeisteris dabū no zemnieku mājām sieciņus, bet

no baznīcas lādes nedabū nekā. Bet tanī pašā proto-

kolā tāļāk runā par Skultes draudzi un izrādās, ka ari

tur nav vēl skolas mājas. Tā tad, redzami, Hintcis māca

bērnus, kad tādi viņa mācīšanai tiek uzticēti, kur citur,

varbūt kādā privātā mājā. Vizitacijas laikā skolas bērnu

nav. Tiek gan aizrādīts, ka stārasts Jānis, kas tanīs svēt-

dienās, kad Hintcis ir Pēterupē, lasot Skultes baznīcā

lūgšanas, savā māja mācot arī 2 bērnu?. Stārasts Jānis

protokolā tiek »titulets« par »Bauer-Kerl«. Skultē ir ari

neliela skolas zeme, kuŗu lieto minētais stārasts Jānis. Te

vēl varam atzīmēt, ka Skultes Pēterupes mācītājs J. C.

Gerike 12. dcc. 1735. gadā ziņo prāvestam Fišeram, ka

ne Skultē, ne Pēterupē nav skolas mājas. Kas tādas lai

celtu, to Gerike nezina, bet valdībai būtu par to jāgādā

v. t. t. Tomēr, — saka Gerike, — varu droši apgalvot,
ka nav 2 māju, kur kāds neprastu lasīt. Vairākiem ir

bībeles mājā un nav tā, ka ļaudis negribētu Dieva vārdu

klausīties un mācīties.

Liepupē 1) — ir skolmeisteris Fridrichs Dürens

(1731. g. te bija skolm. E. Rieps), 45 gadus vecs, un

1 ) 1736 gadā skaitijas Rīgas apriņķa prāvesta pārzināšanā.



53

Liepupē jau 5 gadu. (Tā tad Rieps aizgājis 1731. g)

Tiek aizrādīts, ka Dürens arī prot labi rakstīt un rēķināt.

Skolas māja uzcelta 1732. gadā un atrodas I,U jūdzes no

baznīcas, purvainā vietā. Skolas mājai šādas telpas:

viena istaba, divi kambari — katrā istabas galā viens un

viens priekšnamiņš. Skolmeisteris ir neprecējies un skolas

mājā nedzīvo, bet mājo pie kāda zemnieka baznīcas

tuvumā. Skolai zemes nav, izņemot to laukumiņu, uz

kura skolas māja uzcelta, lai gan 1731. g. vizitacijas laikā

tika pavēlēts ierādīt skolai zemi. No baznīcas lādes skol-

meisteris neko nedabū, tikai triju lielo svētku otrās dienās

saņem iemetumus no baznīcas upura makiem. Sieciņu

došana turpretim te labi noorganizēta, izklasējot nodevas

pa atsevišķu muižu rajoniem, tā kā skolmeisteris var

katru gadu kārtīgi saņemt 24 pūrus labības (rudzu, vai

miežu). Zīmīgi tas, ka skolas māja ir, skolmeisteris protot

pat labi rakstīt un rēķināt, bet skolā 1736. gadā nav ne-

viena bērna. Zemnieki vai nu paši mācot savus bērnus,
vai ari tos nododot mācībā pie pazīstamiem un radiem.

Esot vairākas mājas, kurās neesot neviena lasītpratēja.

Lēdurgā — skolmeisteris Jakobs Eks, 50 gadus
vecs, un šai draudzei kalpo 13. gadu. Eks pēc amata

audējs, bet vecuma dēļ vairs nevarot aušanas darbus uz-

ņemties. 1732. g te uzcelta skolas māja — 8 asis gaŗa

un 4 asis plata. Logus un krāsnis draudzes mācītājs licis

ierīkot par baznīcas lādes zumām, kas kopā izmaksājis
4 dâldeŗus. Skolas mājai divas lielas istabas. Tā kā bez

dzīvojamās mājas ir tikai veca rija, tad skolmeisteris savus

lopus tura kādā piebūvē pie dzīvojamās mājas. Tas ne-

esot labi un tāpēc vajadzētu celt kūti. Skolā mācījās
4 bērni, no kuŗiem 3 mācījās pirmo ziemu, bet viens jau
agrāk skolu apmeklējis. Skolas laiks te no Ziemassvēt-

kiem līdz Lieldienām. Bērnus māca burtot (boksterēt) un

pēc tam lasīt; kas uzcītīgi visu ziemu apmeklē skolu,
pavasarī jau prot lasīt. Tie, kuŗi mācās vairāk, kā v enu

ziemu, prot arī katķismu, baznīcas dziesmas un dažas

lūgšanas. Skolas zeme te ļoti maza, — varot izsēt tikai
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trīs pūrus labības. No baznīcas lādes skolmeisteŗam ne-

maksājot un arī siecinus ļoti skopi dodot. Pavisam vāja

pārtikšana. Bez šīs, tā sauktās, kārtīgās skolas draudzē

vēl bērnus mācot Murkažu muižas Stūrmaņu mājā un Lē-

durgas muižas Ciemgaļu mājā, — pirmā 5, bet otrā

3 bērnus. Protokolā tikai ierakstīts, ka minētās zemnieku

mājās tiek skola turēta (Schule gehalten wird), bet nav

teikts, kas un kā «skolmeistera» darbu tur izpilda!

Turaidā — skolas māja uzcelta 1735. gadā. Līdz

tam skola turēta rijā, kura celta ap 1720. gadu, pie rijas

bijis »vācu kambaris« (teutsche Kammer). Jaunā skolas

māja 8 asis gara un 3Va asis plata, kurai šāds sadalījums:
viena lielāka istaba 372 asis gara un tikpat plata, divi

kambaŗi un divi priekšnamiņi. (Tā tad laikam, ieeja no |

divām pusēm A. V.) Lielākā istaba, saprotams, skolas

vajadzībām. Skolmeistera amatu te izpilda zemnieku

skroderis (Bauer-Schneider) Andrējs, kas tiek protokolā
atzīmēts kā cītīgs vīrs, bet arī labs dziedātājs, tā ka

Turaidas draudze dziedāšanas ziņā (baznīcā) pārspējot
Lēdurgas draudzi. Vai Andrējs jaunuzceltā skolā māca

arī bērnus, par to vizitacijas protokolā nav ne vārdiņa,

no kam gan slēdzams, ka skolas bērnu nebūs bijis. Pie

skolas V 4 arkla zemes, un skolmeisteris izsējot 4 pūri
rudzu. Ne strādnieku, ne kādu atlīdzību no baznīcas •

lādes, ne arī siecinus skroderim Andrējam draudze

nedodot. Tā tad vienīgā atlīdzība ir skolas zeme.

Krimuldā — skolmeisteris Indriķis Kükens

(Kielken), 43 gadus vecs un šaī amatā Krimuldas draudzei

kalpojot 20. gadu. Skolas māja galīgi sabrukusi un nav

lietojama. Skolmeisteris dzīvo ar savu ģimeni rijā, kur

māca arī bērnus. Rijā mitinās arī skolmeisteŗa lopiņi

(in der Vor-Riege). 1734. gadā uzsākta pie rijas kādas

piebūves celšana, bet tāļaku par 5 baļķu iebūvi cēlāji

nav līdzšim tikuši
...

Šī piebūve domāta skolas bērnu

mācīšanai. Protokolā aizrādīts, kā jau 1729. gadā kāda

baznīcas komisija pavēlējusi celt skolas māju un kūti.

Bet kamdēļ tas nav izpildīts? Nebija nekādas varas, kas
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spiestu šādas pavēles izpildīt. Skolas zeme ir un skol-

meisteris izsējot 5 pūri rudzu; dabūnot arī darba laikā

strādnieku, 21/a dienas nedēļā; no baznīcas lādes skol-

meisteram nemaksā, bet katru svētdienu viņam dod otro

upura maku. (Pirmais nāca mācītājam par labu). No

katras mājas tiek dots J /6 pūra labības, kuŗu skolmeisteris

pats, draudzi apbraukādams, salasot. Vizitešanas gadā
Krimuldas skolā (rijā) mācīti 4 bērni. Uz jautājumu, cik

stundu dienā skolmeisteris mācot, pēdējais atbild, ka

noteikts stundu skaits te neesot pieņemts, bet parasti viņš

bērnus pārklaušinot 4 reizes dienā. Mācību priekšmeti

parastie (kā Burtniekos, vai Lēdurgā A. V.) Saī draudzē

vēl «skolas» tiek turētas arī dažās mājās.

Siguldā — skolmeisteris Krišjānis Grafs 25 gadus
vecs un šaī draudzē strādā otru gadu. Skolas māja

pavisam veca un nederīga. Bērnus skolā neviens nesūta,

jo skola pārak auksta, nesakurinama. Bez skolas mājas
ir vēl veca, pussagruvusi pirtiņa un tāda pat klēts. Piecus

gadus atpakaļ iesāka celt riju ar priekšriju, bet darbi

apstājās (kādēļ, nav teikts) un tagad savestie baļķi sapūst.
Pie skolas ir zeme. Skolmeisteris izsēiot 3 pūrus rudzu;

viņš dabūnot arī sieciņus.

Mālpilī ir skolmeisteris Jānis Roliņš, (Rollin)
45 gadi vecs un še strādā otru gadu; viņš esot mācītāja
Vitenburga padēls, Tā tad šinī draudzē mācītājs Vitenbugs
un viņa padēls abi kopā sastrādājusi, — pirmais kā

draudzes gans, otrais kā skolmeisteris. Bet izrādās, ka

skolā nav bijis neviena skolēna, lai gan skolas māja,
redzams, laba, jo to protokolā nosauc par vācu «ērbērģi»
(teutsche Herberge), kuram viena istaba un divi kambari,
kā arī priekšnams. Ir arī rija un kūts, bet klēts jau trīs

gadi bez jumta Skolai -/a arkla zemes. No baznīcas

lādes skolmeisteram nekas netiekot dots, tāpat viņš

nedabūnot ari sieciņus. Tā tad tikai samēra lielā skolas

zeme, kura redzams, ne visa tiek izlietota, jo izsējot tikai

5 pūrus rudzu.

Alažos — skolmeisteris Kārlis Hāns, 40 gadus



56

vecs un šinī draudzē 13 gadu. Hāns strādā arī skrodera

darbus. Vīns mācījis vizitacijas gadā divus bērnus. Skolas

māja, kura celta 1702. gadā, tagad pavisam nederīga:

nav ne logu, ne kārtīgu durvju, krāsnis arī nederīgas ud,

ja istabu grib sasildīt, tad ogles jānes istābā no ārienes.

Rija un klēts vēl noderot, bet kūts sāk sabrukt. Skolas

zeme ir lU arkla liela, bet uz viņas muižnieks uzcēlis ari

krogu. Strādnieka no muižām skolmeistaris nedabūnot,

lai gan Hāna tēvs, kas pirms dēla te bijis skolmeisteris,

dabūjis no muižas arī strādnieku. Tāpat skolmeisteris

nedabūnot ne sieciņu. ne arī naudu no baznīcas lādes.

Alažu filialdraudzē Vangāžos — arī skola, kurai

7* arkla zemes. Te kā skolmeisteris strādājis Friedrichs

Hāns (vai Kārļa Hāna brālis ?), kas mācījis divus bērnus,i
Skolas māja labā stāvoklī un tiekot vienīgi no draudzes

zemniekiem celta un uzturēta. Še skolmeisteris dabūnot

arī sieciņus, kurus zemnieki dodot labprāt. Fridrichu

Hānu vizitacijas protokolā atzīmē kā uzcītīgu cilvēku.

Viņš bez skolmeisteŗa amata strādā arī audēja darbus.

Ropažos — skolmeisteris Jānis Jakobi, 35 gadus
vecs un šinī draudzē strādā 13 gadu. Skolas māja vēl

pietiekoši labā stāvoklī. Divas skolas mājas kambarus

skolmeisteris pats izlabojis. Tāpat viņš pats uzcēlis kūti,

Rija esot vēl derīga, klēts veca, bet pirtiņa pavisam nede-

rīga. Skolā nebijis neviena bērna. Skolai zeme ir, un

Jakobi pagājušā rudenī iesējis 7 pūri rudzu. Zviedru

laikā skolmeisteŗam dots arī kāds strādnieks no muižas,

kā arī sieciņi no zemniekiem, bet tagad nedabūjot ne

vienu, ne otru. Bet . . .
skolā jau nemācās arī neviens

bērns. Skolmeisteris vienīgi piepalīdz mācītājam baznīcas

darbos.

Suntāžos — skolmeisteris Efraims (Ephraim).

Rinkebijs (viņš līdz 1734. g. bija Kalsnavas draudzē), 40

gadus vecs un 25 gadus jau strādājot skolotāja darbu.

Skolas māja vēl noderīga, tikai jumts jāizlabo. Beidzamos

gados skolā bērnu nebijis, bet tagad esot trīs. Uz jautā-

jumu, cik īsti skolai zemes, skolmeisteris atbild, ka viņam
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noteiktas robežas nav ierādītas un viņš nezina, cik liela

īsti ir skolas zeme. No baznīcas lādes skolmeisteris

nedabū neko, bet sieciņi tiekot doti diezgan kārtīgi.

Strādnieks no muižām netiekot dots. Draudzē dažās

mājās, kā: Melderos, Vampēs — arī mājās zemnieki

mācot bērnus lasīt, vai, kā to saka vizitators, «tiek skola

turēta«.

Lielvārdē — skolmeisteris Jakobs Hübenets,

40 gadus vecs, šinī draudzē strādā 11 gadus. Skolas māja

nesen nodegusi. Saimniecības ēkas esot kārtībā. Hü-

benets mācot 40 bērnus no Mārtiņiem līdz Lieldienām.

Uz jautājumu, cik ilgi bērniem jāiet skolā, lai viņi izmā-

cītos labi lasīt, skolmeisteris dod atbildi, — ka 2—3 gadi

(ziemas). Pirmziemnieku Hübenetam 17 bērnu, kuri

mācoties boksterēt No protokola nav redzams, kur skol-

meis'eris māca bērnus, jo skola taču nesen nodegusi, jeb

vai skolas darbi pašlaik pārtraukti ? Skolai pieder V*

arkla zemes, uz kuŗas pagājušā rudenī izsēti 6 pūri rudzu.

Dabū dažus sieciņus, bet vairāk gan nekā.

Lieljumpravas draudzei (Lielvārdes filiāle) ir

skolmeisteris vārdā Jordans, 30 g. vecs un šinī draudzē

strādā divi gadi. Vizitacijas gadā mācijās skolā 4 bērni,

bet gadu iepriekš skolā nebijis neviena skolēna. Šinī gadā
bērni skolā atvesti pēc Ziemas svētkiem un skolas darbus

slēgšot uz Lieldienām. Jordans bērnus mācot «boksterēt»,
kā arī dažus «galvas gabalus», t. i. katķismu, lūgšanas

v. t. t. Skolas māja jauna un labā stāvoklī, bet no saim

niecības ēkām ir tikai rija, — nav kūts un klēts. Skolai

7* arkla zemes un skolmeisteram tiek dots arī viens

nedēļas strādnieks (Wöchentl. Fuss-Gänger), tikai ne no

muižas, bet no zemnieku mājām, pēc kārtas. No baznīcas

lādes skolmeisteris neko nedabū, bet sieciņus vajaga pašam
salasīt, apbraukājot zemnieku mājas.

Ikšķilē — skolmeisteris Konrāds Raufs, 52 gadus

vecs; Ikšķilē kalpo 8 gadus. Skolas māja sliktā stāvoklī.

No saimniecības ēkām ir tikai rija, kamdēļ skolmeisteris

savus lopiņus turot skolas mājas priekšnamā. Skolā
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mācoties 23 bērni, kuŗi atnākuši pēc Ziemas svētkiem un

tikšot no skolas atlaisti priekš Jurģiem; 12 bērni skolā

pirmo ziemu, bet 11 — jau otro ziemu mācās, pie kam

izrādījies, ka otrziemnieki labi lasījuši bībeli un citas grā-

matas. Skolā mācot arī katķismu, pirmziemniekiem bez

izskaidrojumiem, bet otrziemniekiem ar Lutera izskaidro-

jumiem. Rītos un vakaros, tāpat pirms un pēc ēšanas

noturot kārtējas lūgšanas. Skolai — V 4 arkla zemes, bet

pagājušā rudenī skolotājs izsējis tikai 4 pūri rudzu. Siena

esot ļoti maz, — pagājušā vasarā nopļauts tikai 4 vezumi,

— tā ka skolmeisteris nevarot lopiņus izmitināt. Strād-

nieka nedabū, arī no baznīcas lādes skolmeisteram neko

nemaksā, tikai no Ikšķiles muižas viņš dabū 20 šiliņu»

dālderus, ne kā skolmeisteris, bet gan kā baznīcas dzie-

dātājs. Bez tam Rīgas pilsētas valde skolmeisteram «par

viņa pūlēm» maksā 4 dâldeŗus gada algas.

Salaspils draudzei arī savs skolmeisteris —

Francis Ķevkus (protokolā rakstīts «Ķewkus» —

ar mīk-

stinātu «k»), vairāk kā 60 gadus vecs un gandrīz 50

gadu, kamēr strādā pie šīs skolas (Beynahe 50 Jahre er bey
der Schule gewesen), bet tagad arī pavisam neredzīgs.
Par viņa darbību neviens neesot sūdzējies. Ķevkus tagad

pats vairs nevar savu amatu pildīt un skolmeisteŗa pienā-
kumus izpilda viņa vecākais dēls. Bērni skolā salasoties

ap Mārtiņiem un tiekot atlaisi ap Jurģiem Bērnus māca

burtot un lasīt. Skolas laiks parasti divgadīgs (tikai

ziemās). Vizitacijas gadā te mācījās 5 bērni, — visi

pirmziemnieki, kuri mācījās burtus pazīt, bet katķismu

vēl nemācījās, turpmāk to mācīšoties. Tāļāk protokolā

aizrādīts, ka vecais, aklais Ķevkus protot baznīcas

dziesmas no galvas un ar labu balsi dziedot baznīcā Arī

viņa dēlam esot laba balss. Skolas māja jauna, nesen

uzcelta, — viena istaba ar diviem kambariem un mazu

priekšnamiņu No saimniecības ēkām ir tikai viena veca

rija. Skolai V 4 arkla zemes, no kuras skolmeisteris ne-

kādi nevarot pārtikt un katru gadu viņam jāpērkot maize.

Strādnieka muižas nedodot. No baznīcas lādes Ķevkus
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dabūnot 2 šiliņus, jo viņš izpilda ari zvanītāja pienā-

kumus. Salaspils muiža ne kā skolmeistaram, bet kā

ķesterim dziedātājam maksā 20 šiliņu - dâldeŗus gadā.

Sieciņus neviens nedod. Rīgas pilsētas valde, tāpat kā

Ikšķiles skolmeisterim, arī Ķevkum maksā 4 dālderus 1)
gada algas.

Dolē — skolmeisteris Ēvalds Rieps, 30 gadus vecs

un šinī draudzē 4. gadu (1731. gadā Ēvalds Rieps bija

Perniģelē, kur tagad (1736. g.) redzam Dürenu A. V.).

Skolas nams te pirms astoņiem gadiem uzcelts, — viena

istaba ar diviem maziem kambariem un priekšnamiņš.
Skolai lubu jumts, kas jau maitājies. No saimniecības

ēkām ir tikai rija ar priekšriju, bet nav ne klēts, ne

kūts, tā ka skolmeisteris nezina, kur lai viņš turpmāk
novieto savus lopiņus, jo pagājušā rudenī jau viņa zirdziņu,

kas stāvējis sētā, vilki "saplosījuši. Skolai ir zeme
1/s arkla

liela. Ne strādnieku, ne sieciņu skolmeisteris nedabū,

izņemot mazumiņu no Briediķu (Pulkam) muižas. Bet

skolā nav arī neviena bērna . . . Zemnieki gan mājās

mācot, — kā Kaugu Kāvs (Kauge), Jorenu Andžs un

Renķeļu Juris (Rentkel Jurius).

Daugavgrīvas (Dünamünde) draudzē darbojies

skolmeisteris Juris Kāls, 20 gadus vecs un še tikai vienu

gadu. Skolas māja ir, — viena istaba ar vienu kambari

un priekšnamu. No saimniecības ēkām ir kāda veca,

gandrīz nederīga kūts un jauna pirtiņa (bez priekšnamiņa).
Skolā mācās 20 bērni, no kuriem 13 pirmziemnieki. Bērni

skolā sanāk ap Mārtiņiem, bet izstājas no skolas, — arāju

bērni ap Lieldienām, zvejnieku — ap Vasarsvētkiem.

Mācīšana tāpat kā citās, jau aplūkotās skolās. Skolai

zemes nav. Uz jautājumu, vai skolmeisteram tiek dots

arī strādnieks, protokolā ierakstīta šāda atbilde: No

veciem laikiem (schon von alten Zeiten) skolmeisteŗam

pienākas viens strādnieks un šo strādnieku dabūjis arī

Kāļa priekšgājējs, bet tā kā tagadējais skolmeisteris ir

) Domājams, arī siliņu-dâldeŗus.
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nevācietis (unteutscher) un nevācietim citi zemnieki ne-

gribot klausīt (und ein Unteutscher den andern nicht

gerne gehorchet), tad strādnieku baznīcas priekšnieks no

devis mācītājam, līdz tam laikam, kad turpmāk, varbūt,

tiks pieņemts vācu skolmeisteris. Skolmeisteŗis Kāls, kā

atlīdzinājumu par strādnieku dabū pa Î-/2 pūra rudzu,

miežu un auzu. So labību Mangalu muižas īpašnieks
ievāc no saviem zemniekiem (!) un nodod skolmeisteŗim.

No baznīcas lādes skolmeisteris saņem 6 dālderus un

katru svētdien otru upura maku. Vecāki, kas savus

bērnus skolā sūta, maksā katrs 15 vērdiņus, dod vienu

vezmu malkas un vienu mārciņu 'sveču. Tā kā draudzē

esot zemnieki, kas paši protot lasīt, tad viņi, īpaši tie,

kam nav līdzekļu bērnus skolot, māca savus bērnus paši.

Daži savus bērnus sūtot arī Rīgas skolās. Visvairāk šai

skolā nākot bērni no Mangaļu un Guberņas (Gouverne-

mentshof) muižām.

Ādažos — skolmeistera nav un neesot arī cerība

to salīgt, līdz nebūšot uzcelta skolai māja un vispāri nokār-

tota skolmeistera atalgošana. Skolu pagājušā rudenī sākuši

celt un viņai būšot istaba ar diviem kambaŗiem un priekš-

namiņu, bet līdz šim esot uzcēluši tikai līdz vērbalķu uzlik-

šanai. Arī citu ēku nekādu skolai nav. 1684. un 1731. g.

revīzijas protokolos pieminēts, ka skolai ir arī dažas pūr-

vietas zemes, bet šī zeme ir kaila smilts un tur nekas

gan neaugšot (1731. g. te tomēr bija skolmeisteris Jānis
Poršins).

Carnikavā — skolmeisteris Mise Ansis 1
) (Misse

Hans), vecs cilvēks (ein alter Kerl), kas te jau 34 gadus

savu amatu strādā. Ka Miše tiek nosaukts par «Kerl»,

tā ir zīme, ka viņš ir latviešu zemnieks, varbūt pat dzimt-

cilvēks. Miše izpilda arī ķestera un baznīcas apkalpotāja

darbus. Zīmīgi, ka jau 1731. gadā vizitacijas komisija

atzina Miše par vecu un nederīgu skolmeisteri, bet līdz

1 ) Laikam pareizi būs Miše Ansis, jo 1731. gada protokolā rakstīts

«Mische Kans»; «X» vietā jāstāv gan «H».
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šim cits vēl nav atrasts. Nav te arī skolas mājas un skol-

meisteris dzīvojot vecā pussagruvušā baznīcas krogā.

Skolēna neviena. Skolai ir zeme; pagājušā rudenī skol-

meisteris izsējis 3 pūri rudzu. No baznīcas lādes skol-

meisterim pienākoties 10 šiliņu-dālderj un no Carnikava

muižas 5 pūri rudzu. No protokola nomanāms, ka te ir

tumšs novads.

Ilķenes-Vesterotes filialdraudzē (pie Ādažu

draudzes) arī ir skolmeisteris vārdā Jānis, 30 gadus vecs.

Skolas te nav, bet Jānis dzīvo muižas rijā. No protokola

noprotams, ka skolas bērnus Jānis nemāca.

Ēvelē 1) skolmeisteris Indriķis Dresens. Skolas te

divas : viena protokolā nosaukta par ķirspīles (Kirchspiels

Schule), bet otra — Ēveles muižas skolu. Pirmā 1736.

gadā nebija neviena skolēna, bet otrā mācījās 12 bērni,

no kuriem 5 pietiekoši lasīja jauno derību, 3 prata lasīt

katķisma grāmatiņā, bet 4 tikai burtoja. Bez šim divām

skolām asesors fon Jarmerstedts nodomājis ierīkot skolu

arī savā muižā, (kā to muižu sauc nav teikts) — viņš ceļot

jaunu riju, pie kuras būšot skolas vajadzībām piemērots

kambaris. Ķeišu muižas īpašnieks kapitans fon Meks

nosūtījis kādu savas muižas jaunekli uz Valmieru, lai tur

izmācītos un turpmāk paliktu par skolmeisteri Ķeišu novadā.

Arī kādās mājās — Giezenos (Im Rantzenschen Gebiete)

viens zemnieks (ein Kerl) mācījis bērnus lasīt, bet šis

«skolmeisteris* pagājušā gadā nomiris. Ķirspīles skola

esot ļoti maza, — viņas istabā varot ietilpt ne vairāk par

12 cilvēkiem. Bez istabas ir arī divi maziņi kambari un

priekšnamiņš. Arī saimniecības mājas ir pavisam vecas

un nederīgas. Skolas zemei vajagot būt V 4 arkla lielai,

bet Ēveles muiža 1722. gadā esot skolai noņēmusi gan-

drīz pusi pļavu un beidzot ari kādu gabalu zemes. Skol-

meistera pārtikšana esot vienīgi no skolas zemes, jo ne

no baznīcas lādes, ne zemniekiem viņš neko nedabūjot.
Beidzot protokolā ierakstīts, ka te vajadzīga revīzija, lai

nokārtotu skolas zemes un skolmeistera algas jautājumu.
l) Sākot ar Ēveles draudzi vizitaciju izdarījis prāvests Klembkens.
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Valmieras draudzei ir vācu un latviešu skola.

Latviešu skolā — 5 skolnieki, kuri vēl lasīt neprata.

Esot cerība, ka turpmāk skolēnu skaits vairošoties. Bez

kirzspīles skolas, skola ir arī Mujānes (Mojahn) muižā, kur

vizitacijas laikā mācījās 20 bērni, bet tā kā viņi tikai

nesen skolā sanākuši (vizitacija izdarīta 3. martā) tad

vēl lasīt neprotot. Trešā skola bijusi Koku muižā

(Kokenhof); te mācījušies 16 bērni, bet lasīšana veikusies

slikti, ko atkal izskaidro ar to, ka bērni sākuši skolu

apmeklēt tikai nesen. Kādi skolmeisteŗi, kādas skolas

mājas un vai ir skolas zeme, — par to protokolā ziņu nav.
1
)

Rubenes draudzei skolu sākuši celt 1734. gadā,

bet līdz šim tā vēl nav uzcelta. Pagaidām skolu notura

kādā krogā, pie kura ir arī zemes gabaliņš. Tā kā vizi-

tacija Rubenē izdarīta 1736. g 10. janvārī, tad izrādījies,

ka skolā nav neviena bērna, jo, kā parasts, bērni sanāk

tikai nedēļu pēc Zvaigznes dienas. Skolmeisteris Jānis

Vils (Will), pavisam vecs vīrs, kas šai draudzei nokalpojis

58 gadus. (Tā tad jau 1674. gadā Vils te uzsācis skol-

meistera darbu A. V.) Protokolā atzīmēts, ka Ķieģeļu

muižas novada ļaudis nabadzīgi un savus bērnus skolā

nesūtot un viņus arī neviens «ar warras gohdu». (Šie

vārdi protokolā ierakstīti latviski) nepiespiežot. Kūdumu

(Kudumsche) novada 12 zemnieku māju bērni tiekot

mācīti Unguru muižas (Orellen) rijā, kuru atvēlējis skolas

vajadzībām ģenerālis Kampenhauzens. Briežu muižas

novadā (Palmenhof) ir 8 zemnieku mājas un te zemnieki

paši māca savus bērnus. Pāpenes (Rosenblatt) un

Spriestiņa (Spurnal) novadu zemnieki ir nabadzīgi un

savus bērnus nekur skolā nesūta.

Straupē — skolmeisteris Kristaps Verfs, vācietis

(ein Schlesier). Viņš māca tikai 3 bērnus, bet turpmāk

būšot lielāks skolēnu skaits. Skolas māja pārāk šaura un

istabā varot gulēt ne vairāk, kā 6 bērni. Vajadzīgs būtu

l
) 1736. gadā Valmieras muižā hernhutiešu pabalstītāja generaliene

Halart nodibināja īpašu skolu, kurā, jau pirmā gadā mācījušies 110 bērnu.

Par šo skolu un hernhutiešu lomu skolu lietās runāsim turpmākā nodalījumā.
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uzcelt riju 3—4 asu gaŗu. Zviedru laikā skolmeisteram

zemnieki pieveduši malku, tagad to nedarot. Vajadzētu
dot arī strādnieku. Vai un cik ir zemes pie skolas, —

nav atzīmēts.

Umurgā — skolmeisteris Jānis Harls (Harl) ir

«vācu latvietis» (ein teutscher Lette ist) 1). Viņš te jau
20 gadus strādā, izpildīdams latviešu draudzē dziedātāja
un lūgšanu skaitītāja pienākumus, būdams tanī pašā laikā

arī skolmeisteris. Vizitacijas gadā Harls mācījis skolā

4 bērnus, lasīt un katķismu, no kuriem viens labi pratis
lasīt. Skolas māja ir veca, neliela rija, kurā skolmeisteris

izkuļ aiī savu mazumiņu labības. Baznīcas priekšnieks

kapitans Boehme esot nodomājis celt jaunu skolas māju,
bet līdz šim viņam neesot izdevies savu labo nodomu

realizēt. Tagad Boehme pieprasot, lai katrs zemnieks

pieved skolas nama celšanai vienu piecas asis garu baļķi.

Tomēr, ja muižas nepalīdzēšot celt skolas māju, esot

maza cerība šo vajadzīgo darbu tuvākā laikā paveikt.

Skolmeistera lietošanā nodots V 8arkla liels zemes gabals,
bet tas ir pārāk slikts. Pļavu maz un arī tās sliktas. No

zemniekiem viņš nedabū nekā. Muižas nedodot arī

strādniekus, viss skolmeisteram jāpadarot pašam savām

rokām. Pārtikšana esot tik trūcīga, ka Harls gribot

turpmāk atstāt šo vietu un meklēt citu nodarbošanos.

Viņš lūdzot augsto priekšniecību parūpēties, lai viņam

tiktu piešķirta cilvēcīga iztika, tad viņš labprāt turpināšot

savu darbu Umurgas draudzē.

Lim bāžu pilsētiņā bijusi vācu skola ar skolmeisteri

Ādamu Beķeri (Becker), kas gan tanī pašā pilsētiņā

izpilda arī latviešu skolmeistera vietu. Vācu skolā mācās

6 bērni un Beķers sūdzas, ka vecāki nolaidīgi sūtot bērnus

skolā, neapgādājot tos ar grāmatām un papīru. Latviešu

bērnu skolā nebija. Draudzes mācītājs domā, ka vienam

skolmeisteram nav iespējams mācīt vācu un latviešu

l ) Tas, kā Hupels to apliecina, būs bijis brīvs latvietis, kuŗu tad

arī vairs nesauc par «Bauerkerl«.
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bērnus un vajagot nevācu skolai pieņemt īpašu skolmei-

steri. Tas tomēr viņam, mācītājam, līdz šim neesot

izdevies. Skolmeisteris Adams Beķers te strādājot jau no

kara laika un vienmēr kārtīgi izpildot savu amatu, bet

viņa pārtika esot tik vāja, ka viņš gatavs katrā īaikā

atstāt savu līdzšinējo vietu. Mācītājs gan esot vairāk-

kārtīgi mēģinājis Beķera materiālo stāvokli uzlabot, bet

bez panākumiem. Skolas māja pavisam sliktā stāvoklī.

Nav arī ne rijas, ne klēts un pirtiņas; nav arī ap skolu

nekad sēta taisīta.

Katrīnes draudzē (Limbāžu dr. filiālē) arī ir

skola un tiek atzīmēta labā stāvoklī. Tikai pirtiņas skol-

meisteram neesot, bet arī to celšot. Skolmeisteris Niklas

Seibe x ), te strādā 19 gadus. Skolā tikai 3 skolēni, zem-

nieki nesūtot, lai gan mācītājs no kanceles vairākkārtīgi

uzaicinājis bērnus skolā sūtīt. Skolai ir zemes gabaliņš
un siena varot nopļaut 4—5 vezumi. No Viļķenes muižas

skolmeisteris dabunot 10 pūru rudzu, l1 pūra miežu,

8 pūri iesala un sāli. Vēl aizrādīts, ka agrāk skolmei-

steris aizņēmies no baznīcas lādes drānu iegādāšanai 10

dālderus un neesot atdevis, bet tagad lūdzot, lai viņam

parādu strīpotu.

Sala c a s draudzē skolmeisteris Kristaps Fogts

(Voigdt). Skolas māja remontēta un uzlikts jauns jumts.

No saimniecības ēkām ir rija un kūts, — tās cēlis pats

skolmeisteris ar savu spēku un līdzekļiem. Kūts, kas celta

no veca prāmja kokiem, tagad pavisam sapuvusi un nav

noderīga. Skolā mācījušies 7 skolnieki, kuŗus mācītājs

vizitacijas dienā (18. janvārī 1736. g.) eksaminējis, pie kam

izrādījies, ka bērni vēl neprot lasīt, bet viņi tikai nesen

kā skolā sanākuši. Skol neisteris paskaidrojis, ka viņš esot

gan citus labi iemācījis lasīt, bet tie neesot skokā atnā-

kuši. (Vai tie būtu otrziemnieki, kas dažkārt skolā ieradās

vēlāk, kā pirmziemnieki? A. V.). Skolmeisteris sūdzas

par sliktu atalgojumu, jo viņa lietošanā esot tikai V arkla

l ) Protokolā ierakstīts, ka Šeibes sieva esot rupja vārdos un darbos,

tā kā mācītāja klātbūtnē nepieklājīgi lamājusi savu vīru.



zemes (no zviedŗu laikiem vajadzēja būt *A arkla) un tā

pati neesot laba. No muižām nedabūnot strādnieka.

Skolas zeme bija Jaun-Salacas novadā. Beidzamā baznī-

cas vizitacijas laikā esot nolemts, ka skolmeisteŗam pie-
nākas no Vec-Salacas muižas 8 pūri labības (Hart Korn)

un 3 podi sāls, kā arī vasaras darba laikā divi nedēļas

strādnieks. Bet izrādījies, ka minētā muiža nedod nekā.

Jaun-Salacas muiža dodot tikai 3 podi sāls.

Maz-Salacas skola vizitēta 23. janvārī 1736. g.

un atrasts, ka skolā bijuši 28 bērni, starp tiem arī 5 mei-

tenes. Tomēr starp šiem 28 bērniem bijuši arī tādi, kas

pagājušā gadā jau mācību skolā nobeiguši. (Tā tad būs

atnākuši, lai revīzijas gadījumā skolā būtu vairāk lasīt-

pratēju A. V.). No 28 bērniem 22 pratuši lasīt evanģe-

lijuma grāmatā, bet ne jau visi labi. Daži lasījuši tikai

katķismu, bet 3 mācējuši burtošanas pasākumus. Zinā-

šanā visus bērnus varējis sadalīt 3 klasēs: I. — kusi pra-

tuši katķismu ar Lutera izskaidrojumiem, zinājuši par

visas pasaules radīšanu, grēkos krišanu, pestīšanu v. 1.1.,

kā arī svētā vakariņa iestādīšanu. Pirmās klases bērni

pratuši pa daļai labi, pa daļai puslīdz pietiekoši atbildēt

uz dažādiem jautājumiem no iemācītiem kristīgās ticības

gabaliem. 11. klasē iedalīti tie, kūri prata katķismu bez Lutera

izskaidrojumiem, bet 111. klasē tie, kuri pratuši tikai dažas

lūgšanas (rīta un vakara). Skolmeisteris te esot vācietis,

Fridrichs Neumanis, kas te strādājis jau 14 gadus. Baznīcā

viņš izpilda arī dziedātāja un lūgšanu skaitītāja pienā-

kumus. Tas esot Neumaņa nopelns, ka skola labāstāvoklī.

Skolas māja vēl derīgā, bet vajadzīga klēts un kūts. Skolai

V 4 arkla zemes. Muižas dod arī strādnieku (Wöchentli-

chen Fuss-Gänger). No baznīcas lādes skolmeisteris dabū

6 dālderi, bet no zemniekiem sieciņus (l/t Los hartes

Korn). Tā tad algas ziņā Neumanis nevar žēloties, —

labāk nostādīts kā daudzi viņa kolēģi. Mājās lasīt pratēji

mācot paši savus bērnus un arī pieaugušos un tā lasītāju

skaits vienmēr pieaugot. Bet esot arī tā, ka daži to, ko

skolā iemācījušies, vēlāk pavisam aizmirstot. Maz-Salacas

65
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skolas vizitacijas protokols, kuru uzrakstījis mācītājs A.

Reusners, l
) redzami liecina, ka šaī draudzē zemnieku

izglītība, t. i. lasīt prašana, bijusi vispārīgāka, kā dažās

citās draudzēs.

Alojas draudzei ir sava ķirspīles skola. (Dažās

draudzēs skolas protokolā nav sauktas par ķirspīles skolām,

bet vienkārši par skolām. Cik var noprast, tad nosau-

kums «Kirchspiels-Schule» nav vispāri un oficiāli pieņemts,
bet viņu vairāki draudžu mācītāji lietojuži kā apzīmējumu

tām skolām, kuras uzturētas no visas draudzes. Skol-

meisteris te vācietis Joakims Koge (Cogge), strādā šaī

draudzē ş/2 g. Skola iekārtota agrākā mācītāja muižā

(vormahligem Pastorate) un ēkas vēl palabas, tikai kūts

nav. Pirtiņu skolmeisteris pats uzcēlis un lūdz, lai viņam

par to atlīdzina. Skolā tikai 2 bērni, — viens pirmo,

otrs otro ziemu. Skolas zemes nav, bet Koge lieto kādu

gabalu mācītāja zemes un pagājušā rudenī izsējis 4—5

pūri rudzu. No zemniekiem dabū sieciņus (-/3 pūra la-

bības). Par mirušo apbedīšanu skolmeisteram maksā

2 vērdiņus, tikpat viņš dabū par bērnu kristīšanu. Mācī-

tājs gan piezīmē, ka šie «vērdiņi» patiesībā pienākoties

viņam, — mācītājam, bet tos atļaujot skolmeisteram, lai

uzlabotu viņa materiālo stāvokli. Zemnieki, darba laikā,

pēc kārtas dodot skolmeisteram vienu strādnieku.

Matīšu draudzē skolmeisteris Jānis Hese, dzimis

kurzemnieks, bet viņa vecāki bijuši vācieši. Viņa galve-

nais uzdevums palīdzēt mācītājam baznīcas darbos, jo

bērnu skolā nav tāpēc, ka skolas telpas pavisam sliktas.

Skolas zeme ir -/* arkla liela, bet apstrādāšanai nedod

strādnieka un skolmeisteram pašam ir tikai viens vājš

zirdziņš. Skolmeisteris esot labs, bet viņa stāvoklis būtu

uzlabojams.

Dikļu draudzei nav ne skolas, ne skolmeistera, ne

skolas zemes. Kāds stārasta dēls gan mācot dažiem bēr-

*) Prāvesta Klembkena uzdevumā.
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niem «kristīgo ticību»... Draudzes locekļi liecina, ka ne

esot vēl nekas darīts, lai tiktu skola uzcelta.

Rūje ne s draudzei ir vācu tautības skolmeisteris

Miķelis Holms, viņš te strādā jau 20 gadus, izpildīdams

skolmeistera un baznīcas kalpa darbus. Skolas mājai ir

viena istaba, trīs kambari un priekšnamiņš. Istaba, kurā

notiek bērnu mācīšana, ir pārāk maza un tumša, jo pavi-

sam kopā ir astoņas loga rūtis. (Bet cik lieli bijuši kam-

baŗi, tas nav teikts.) Saimniecības ēkas cēlis skolmeisteris

ar saviem strādniekiem un tagad lūdz, lai draudze viņam

par to atlīdzina 60 dālderus. Skolā vizitacijas laikā

24 zēni un 3 meitenes, no kuriem tikai 3 pratuši lasīt

evanģelijuma grāmatā (Evangelium-Buch), bet citi pratuši
tikai burtot. Skolotājam V 4 arkla zemes; no katras zem-

nieku mājas viņam pienākoties l k pūra labības, kura skol-

meisteram pašam jāievāc, apbraukājot draudzi. Tāda

kārtība neesot laba, jo kavējot skolmeisteri izpildīt savu

pienācīgo darbu, kā ari daži zemnieki izberot sliktu

labību, citi nedodot vajadzīgo mēru (Vs pūra), bet ieberot
tikai Vs pūra, bet esot arī tādi, kuri izvairoties un nedodot

nemaz. Skolmeisteris lūdz, lai turpmāk, kā tas arī citās

draudzēs, sieciņus ievāktu muižas, katra no sava novada

zemniekiem, un kopzumā nodotu skolmeisteram. Naudā

skolmeisteris vairāk nedabūjot, kā tikai «upura maku»

visu lielo svētku otrā dienā.

Ērģemes draudzē bija kārtēja (ordentliche)

ķirspīles skola un skolmeisteris vācietis Francisks Velners,
kas vizitacijas gadā mācījis tikai divus bērnus, vienu zēnu

un vienu meiteni. Skolas māja sliktā stāvoklī. Skol-

meisteris uzcēlis pie rijas vienu istabu 3 1/2 asis kvadrātā

(372 Faden ins Quadrat) un mazu kambarīti 17- asis

garu un platu, bet neesot vēl krāsns. Rijai un kūtīm

jumti sapuvuši; klēts pavisam veca un nederīga, tā kā

labību viņā bērt nevarot jau 5Vs gada. Zeme skolai ir,

bet skolmeisteris Velners nezina, cik īsti liela viņa zeme,

jo kāda muiža daļu zemes itin kā uzlūko par savu. Mā-

cītājs domā, ka šinī ziņā vajadzētu izdarīt izmeklēšanu.
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Pagājušā rudenī skolmeisteris izsējis 7 pūrus rudzu (tā

tad zeme, samērā, maza nav). Naudā skolmeisteris dabū

no baznīcas lādes 5 dālderi (5 Dahler Schillinger). No

zemniekiem jādabū, no katras mājas Ve pūra rudzu un

1
/e pūra miežu. Par kristīšanu arī vajagot kaut ko dabūt.

tāpat pie pāru laulāšanas
. .

.
Strādnieka muižas kārtīgi

nedodot, bet gan palīdzot zemi apstrādāt. — Bez šīs, kā

protokolā teikts, kārtējās skolas, Ērģemes draudzē, Kārklu

muižā ierīkota privāta skola, kuru apmeklēja Kārklu un

Turnavas muižu novadu bērni. Skolas ierīkotāja un uz-

turētāja bija landrata de la Barre kundze. Vizitacijas
dienā Barre kundzes skolā sapulcēti pavisam 101 bērns,

no kuŗiem gan 24 nepiederējuši pie īstiem skolas bērniem,

bet pēdējo bijis tikai 77. Skola ierīkota de la Barres

dzīvoklī, pie kura esot viena liela, labi ierīkota istaba.

Skolmeisteru darbu te strādāja divi latviešu zemnieki:

Kārklu muižas dzimtcilvēks (Erb-Bauer), vārdā Toms un

Turnaves (Turneshof) zemnieks Pēteris, kuŗi par savu

darbu saņemot atalgojumu no de la Barres (kādu — nav

atzīmēts). Bērnu mācīšana notiekot draudzes mācītāja
uzraudzībā. Skolēnu pulkā bija 75 zēni un 26 meitenes.

Skolas uzturētāja bērnus apgādāja ar grāmatām (jauno

derību, ābecēm) un citiem mācību piederumiem. Grā-

matas dotas arī tiem bērniem, kas nav skolu apmeklējuši,
bet mācījušies mājā. Bez grāmatām skolas bērniem

de la Barre devusi katram 6 mārciņas maizes nedēļā un

divreiz nedēļā siltu ēdienu. Sī uztura daļa bijusi kā

pabalsts pie |tās barības, kuru bērni dabūjuši no vecā-

kiem. Tā kā skolā bija 77 bērni, tad pieminētais pa-

balsts bija ievērojams. Bērnus pārklaušinot izrādījies, ka

60 bērni lasījuši jaunā derībā, 12 — mazā katķismā un

29 burtojuši ābecē. Ne visi, kas pratuši lasīt, pratuši arī

labi uzmeklēt dziesmu grāmatā un bībelē vajadzīgos

«numurus» (numerus). Tie 12, kas lasījuši katķismā, arī

ne visi varējuši bez «boksterēšanas» iztikt. Bez lasīšanas

un katķisma bērni mācījušies arī rīta un vakara lūgšanas.
Tanī pat draudzē vēl pastāvēja trešā skola, kurā kā skol-
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meisteŗis strādājis pats draudzes mācītājs F. B. Blaufuss,

un arī skolas telpas ierīkotas mācītāja mājā, lai gan

pašam mācītājam telpu ziņā bijis ļoti neērti. Šaī mācītāja
skolā vizitacijas laikā bijuši 10 skolēni, 8 zēni un 2 mei-

tenes, no kuriem 3 mācītāja laužu bērni, 2 no Ērģemes
muižas, 5 Brentu muižas zemnieku bērni. Mācītājs
piezīmē, ka viņš, cik atliekot laika no kārtējām amata

darīšanām, mācot šos bērnus lasīt un kristīgo ticību saprast.
Pie pārklausīšanas tad arī izrādījies, ka daži lasījuši rokas

grāmatā, citi burtojuši ābecē.

Valkā bijusi tikai vācu skola, kurā mācījušies
18 bērni, no tiem daži pratuši vāciski lasīt, citi tikai

burtot, bet 7 mācījušies arī latiņu valodu un pat latiņu

gramatiku. Pratuši 5 katķisma gabalus, bet nav nekas

pieminēts, vai šaī vācu skolā mācīts arī rakstīt un rē-

ķināt. Latviešu skola ir Lugāžos pie Valkas. Lat-

viešu skolā 3 bērni. Kā skolotājs Valkas un Lugāžu
draudzē strādā kāds Fogels. Lugāžos skola ierīkota rijā.

Par nedaudzām Vidzemes draudzēm 1736. gadā
skolu vizitacijas protokolus neesmu atradis. Zināms tomēr

ir
»

ka 1736. gadā skolas bijušas arī sekošās draudzēs:

Jaun-Piebalgā — 9 skolēni, Vec-Piebalgā — 7, Nītaurē —

8, Madlienē — 2, Trikātnē — 10, Smiltenē — 8, Ogrē —

3, Skujenē — 3. Erglu draudzē nav bijis ne skolas, ne

skolmeisteŗa. Ogres skolmeisteŗa amatu izpildījis vietējais

krodzenieks.

Tādas ir ziņas par Vidzemes skolām 1736. gadā.

IV. 1736.g.skoluvizitacijassekas

1736. gadā skolu vizitacija konsistorijai sniedza ziņas,
kā to arī bija vēlējies ģeneralsuperitendents Bruiningks,

kuras skaidri pierādīja, cik niecīgā mērā tikusi izpildīta
ķeizara komisāra Löwenwoldes 1711. gada pavēle. Izrā-

dijās, ka daudzās draudzēs skolas eksistēja gandrīz tikai

vārda pēc, jo nevaram taču par pilntiesīgām skolām skaitīt

ēkas (dažkārt rijas), kurās dzīvoja kāds, kauču arī vācu
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tautības, vīrs ar nosaukumu skolmeisteris. Dažkārt šāds

skolmeisteris nemāca neviena bērna, dažkārt viņa istabā

uzturas kādu laiku I—4 bērni, kas mācās lūgšanas un

katķismu un tikai labākā gadījumā šie bērni mācas arī

lasīt jaunā derībā. Tas ir retums, ka skolā mācās 10 un

vairāk bērni, pie kam, bez parastām lūgšanām, pirmziem-
nieki mācās «boksterēt», bet otrziemnieki — kopā lasīt.

Labākās skolās mācās arī baznīcas dziedāšanu. Skolmei-

steris ir baznīcas kalps un atrodas mācītāja rīcībā.

Skaidri atzīmēts, kā vairums skolmeisteŗu ir vācu tautības

un ir pat gadījumi, ka muižnieki pabalsta skolu ar stingri

noteiktu prasību, ka skolmeisteram jābūt vācietim

(piem. Vestienā). Saprotams, ka tādā gadījumā notiekas

arī tā, ka skolmeisteris ļoti vāji prot latviešu valodu

(Ļaudonā), ko vizitators atzīmē pat oficiālā protokolā.
Par skolmeisteŗa izglītību neviens nerūpējās, — nebija

iestādes, kas šādus darbiniekus sagatavotu. Skolas ēkas

sliktas un tikai retas, labākās pastāv no vienas skolas

istabas un I—2 kambaŗiem, kuŗi nodomāti skolmeistera

vajadzībām. Par skolas mēbelēm gandrīz nemaz netiek

protokolos runāts. No mācības līdzekļiem piemin ka-

tķismu un jauno derību, bet arī tas visai reti. Bet par

to vēlāk. Skolotāja materiālais stāvoklis vājš, nav viņam

dažkārt pat vajadzīgās pārtikas. Cēsu apriņķa prāvests

par Aizkraukles skolmeisteri saka: godigs virs, bet na-

badzīgāks par visiem citiem
...

Ir gadījumi, ka skolmei-

steris vizitatoram pasaka, — tālāk vairs nevaru savu

darbu strādāt, meklēšu citu nodarbošanos, kur varētu cil-

vēcīgāki dzīvot. Tādus paziņojumus izteica parasti spē-

jīgākie cilvēki, kas apzinājās, ka var arī citur un labāki

dzīvot, nevis vilkt bēdīgo skolmeistera jūgjfc Pie šā

amata parasti ciešāki turējās tikai vājākie cilvēki, kam

nebija iespējams citur labāku pelņu dabūt. Vizitatori at-

zīmē arī tos cēloņus, kas vainīgi pie skolu un skolmei-

steŗu nabadzīgā stāvokļa. Prāvests Vurms saka, ka bez

muižnieku palīdzības nekas nav panākams. Tirzā muiž-

nieks pat nepilda savu solījumu, dot skolmeisteram dažus
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pūrus labības. Skultes mācītājs saka, ka vispār! nav zi-

nāms, kam pienākas skolu celt, kam to uzturēt. Daudzām

skolām «pazudusi» zeme, vai viņai nav novilktas robežas,

pie kam muižas dažkārt pievienojušas savai platībai arī

kādas pūravietas skolas zemes. Vizitacijas komisijas

prasa revīziju, kas atmeklētu skolas zemes, kā arī no-

vilktu ciešas robežas. Izrādās, ka tādi revidenti, kas va-

rētu šādu darbu likumīgi izdarīt, nav nemaz sameklējami

un tā dažai skolai no
1/á arkla palicies tikai 1/i6 arkla,

bet dažai tikai tas laukumiņš, uz kuras uzcelta skolas

ēka. Ir arī tādas draudzes, kurām skolas zemes pavisam

nav (Pēterupē, Liepupē). Saprotams, kā tādos apstākļos

neizzuda arī skolas rijās un pirtiņās

Nav īpaši jāpierāda, ka Vidzemes skolu stāvoklis

1736. gadā biia patiesībā vēl drūmāks un nabadzīgāks,
nekā tas tēlots atzīmētos protokolos, jo, kā jau vienmēr

parasts, pie katras revīzijas revidējamie cenšas rādīt tikai

to labāko, pareizāko un, pēc iespējas, paslēpt ēnas

puses, — trūkumus.

Kad visi skolu vizitacijas protokoli nonāca konsi-

storijas rokās, tikko ievēlētais (mirušā Bruiningka vietā)

generalsuperitendents J. B. Fišers, kas pats arī vizitēja

Rigas apriņķa pirmo dalu, sastādīja īpašu pārskatu un

kopā ar skolu uzlabošanas plānu iesūtīja bruņniecībai. 1)

Fišers savā pārskatā vispirms konstatē, kā skolu stāvoklis

Vidzemē vispāri bēdīgs. Bērnu mācība parasti notiek

bez kādas sistēmas, skolmeisteŗi apmierināšoties ar to, ka

bērni protot mechaniski skaitīt katķisma gabalus, nesa-

prazdami vārdu saturu. Skolmeisteri paši pavisam maz-

mācīti Jaudis, daži pie tam galīgi demoralizēti, vai žūpas.
Skolas

maļas vairumā neapkoptas. Tikai retums kur re-

dzami labāki panākumi skolu lietās. Izlasot Fišera pār-
skatu, un salīdzinot to ar 1736. g. skolu revīzijas iegūtiem
oficiāliem materiāliem, jāliecina, ka Fišers nemēģina stā-

vokli tēlot maigās krāsās, bet rāda tiešām drūmu bildi,

ļ) Fišera skolu uzlabošanas plāns parakstīts 3. martā 1737. g.
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pat drūmāku, kā viņa bija redzama no šī raksta 111. no-

dalījumā pasniegtiem vizitacijas izvilkumiem. Redzams

arī, ka Fišers ir skolu draugs, kam rūp skolu uzlabošana

un tadēl viņš neko nenoslēpj.

Aplūkojis skolu stāvokli, Fišers sniedz savu skolu

uzlabošanas plānu. Pats galvenais esot skolmeisteŗu saga-

tavošanas jautājums. Viņš prasa pavisam jaunus, t. i.

citus skolmeisteŗus. Līdzšinējie nav paši pietiekoši mācīti

ļaudis un tāpēc nevar pienācīgi mācīt bērnus. Vajagot
ierīkot ko līdzīgu zeminaram. To varētu izdarīt, ja pie

Rīgas Jēkaba baznīcas skolas «kroņa» trūcīgos skolēnus

(Krons-Armen-Schüler) izmācītu par noderīgiem skolmei-

stariem. Ja to nevarētu, tad būtu salīgstami kādi centīgi

un pazemīgi studiosi theologiae, kas, tā saucamos, sīk-

vāciešu (Kleinteutschen) bērnus izmācītu skolmeisteŗu

amatam. Latviešu bērnus šim nolūkam nebūtu, varbūt,

iespējams ņemt, jo muižnieki labprāt negribot un latviešu

skolmeisteŗi nebūtu lietojami pie sīkvāciešu bērnu mācī-

šanas, kam tādā gadījumā (ja skolmeisteri būtu latvieši)

vajadzētu sagatavot īpašus skolmeisterus. Bīskaps K. Ul-

manis atzīmē 1) kādu dokumentu ar nosaukumu Annota-

tiones, kurš bez laika un autora atzīmējuma esot uzglabā-

jies (es šo dokumentu konsistorijas archivā neesmu atra-

dis) un, domājams, esot rakstīts apmēram vienā laikā ar

Fišera skolu projektu; katrā ziņā šo rakstu rakstījis kāds

tā laika skolu draugs, varbūt uz Fišera uzaicinājumu.

Annotationes autors par skolmeisteŗiem vāciešiem ir citā-

dās domās, kā Fišers. Nezināmais skolu draugs saka, ka

latviešu skolām vajaga latviešu skolmeisteru, jo kā lat-

viešu jaunekļi, tā arī vecāki ļaudis labāki uzticas savas

tautības skolmeistariem, kā sveštautībniekiem. Bez tam

esot pareizi, ka latviešiem uzticot kauču tādus pienāku-

mus, kā bērnu mācīšanu. Vācu bērnu uz laukiem nav

daudz un tos varētu mācīt draudžu mācītāji, vai arī no-

dot skolās mazās pilsētiņās. Bet, kā jau agrāk pieminējām,

l) Mitteilungen und Nachrichten 7. Bd. 2. Heft. S. 161.
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ar vārdu «vācu» skolmeisteris apzīmēja ari tādus cilvēkus,

kas bija dzimuši no latviešu vecākiem, bet vēlāk kļuvuši

par brīviem ļaudīm un tad arī tika «godināti» kā vācieši.

Tā, piemēram, Paistu (Paistel) skolmeisteris tiek atzīmēts:

dzimis no nevācu (unteutschen) vecākiem, bet tagad ir

vācietis l). Katrā ziņā jautājums par skolmeisteŗu sagata-
vošanu un viņu tautību tiek uzlūkots par ļoti svarīgu un,

kā Fišers, tā Annotationes autors viņu stāda pirmā vietā.

Muižniecība, redzami, nosveras uz vācu tautības skolmei-

steŗu pusi. Bet tomēr savādi, ka Fišers, kas pats atzīstas,

ka vācu skolmeisteri ir nederīgi, žūpas v. t. t., ka vajaga

jaunu, — bet piekrīt vācu tautības skolmeisteŗiem. Vai

tad tiešam Vidzemē bija brīvu vācu profesiju ļaudis, kuŗi,

būdami spējīgi un godīgi, labprāt uzņemtos nabadzīgo
skolmeistera amatu, kauču citur varētu nopelnīt labāku

pārtiku. Var noprast
2), ka tādu nopietnu un godīgu vācu

vīru nebija un par skolmeisteŗiem pieņēma dažādus zub-

jektus, kuri citās vietās izrādījās par nederīgiem un neuz-

ticamiem. Var jau būt, ka šie vācu skolmeisteŗi bija
dažkārt «vairāk mācīti», kā latvieši, tā paša mata brāļi,
bet tikumības ziņā vāciešu skolmeisteŗi bieži vien stāvēja
zēmāku par latviešiem 8

).

Ģen.-sup. Fišera otrā prasība ir — rūpēties par

skolmeisteŗu atalgošanu, jo 1736. g. skolu vizitacija

pierādīja ka šinī ziņā nav gluži nekādas kārtības un,

saprotams, ka ar tik sliktu atalgojumu nebija nekāda

cerība arī turpmāk dabūt labākus skolmeisteŗus. Treškārt,

Fišers aizrāda, lai tiktu gādāts par to, ka muižnieki

rūpētos, lai viņiem padoto zemnieku bērni tiešām tiktu

skolā sūtīti un prastu lasīt. Ceturtkārt, — lai skolu ēkas

tiktu celtas un izlabotas.

1 ) Mitteilungen und Nachrichten 7. Bd. 2. Heft. S. 156.

2) Pēc Hupeļa, gen-sup. Zontaga, māc. Vatsona u. c. apcerējumiem.

') Par to var atrast pašu vāciešu liecības: 1) Braunschweig. Ideen

zur Gründung lett. S. 17. 2) Hupel. Topogr. Nach-

richten 2. Bd. S. 125, 147. 3) Arndt. Chron. l. Th. S. 96.
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Šīs ģen.-sup. Fišera prasības tika apspriestas 1737. g.

Vidzemes muižniecības landtāgā, kuŗa darbība vilkās

vienu mēnesi, no 17. februāra līdz 16. martam1). Landtags

vispirms pieprasa no Fišera pamatīgas ziņas
2
). Tad jau-

tājumu pārrunā dažās turpmākās landtāga sēdēs 3), bet

pie kāda lēmuma nevar tikt un atliek no vienas sēdes uz

citu, līdz beidzot 12. marta sēdē galu galā nāk arī

spriedums 4). Tas ir pavisam nenoteikts. Esot izrādījies,
ka neviens muižnieks nav pret (!) skolu uzlabošanu un

katrs ir ar mieru savā rajonā darīt visu, kas šinī ziņā

iespējams. Bet ia skolu stāvoklis dažās vietās (!?)

izrādījies, kā to aprādot Fišers, slikts, tad citās

vietās viņš esot pavisam labs (!) To ievērojot

nekādu vispārēju lēmumu nevarot taisīt,

bet pēc baznīcu vizitaciju izdarīšanas, cik nu iespējams;

jānovērš visi tie trūkumi, kas traucē skolu gaitu un tas

esot jādara «nabagu zemnieku labā»
. . . Baznīcu priekš-

nieki un, ja vajadzīgs, virspriekšnieki šinī ziņā darīšot

to, kas viņiem pienākas 5 ). Tā visa vairāku dienu landtāga
darbība skolu lietās nobeidzās, tā sacīt, ar status quo

ante, — tika apstiprināts līdz 1737. gadam pastāvošais

stāvoklis. Muižniecībai atstātas pilnīgi brīvas rokas «pēc

iespējas» uzlabot skolu lietas
. . .

Kā muižniecība savu

«brīvību» šinī ziņā izlietoja, par to liecību dod turpmākie

gadi. Bet pirms tam mums vēl jāapstājas pie kāda cita

faktora, — brāļu draudzes darbības Vidzemes skolu lietās-

1 ) Skat. Landtagsrezesse vol. IX. (Vidzemes Bruņniecības archivā)

2 ) » » vol. IX. S. 330.

3) » » vol. IX. S. 334, 347, 371, 378, 387.

>) » » vol. IX. S. 392.

5 ) Šo baznīcu priekšnieku un virspriekšnieku «pienākumu», varbūt,

varēja prasīt arī kā krievu valdības pavēles izpildīšanu, jo 1730. g.

10. augustā tika izdots šejienes ģenerālgubernatora rīkojums (Patent), kuŗâ

tika noteikti aizrādīts, ka baznīcu priekšniekiem jārūpējas par skolu un

baznīcu atjaunošanu (Wiederherstellung der verfallenen Kirchen-Pastorats

und Schulgebäude). Landtags, redzami, ar gudru ziņu arī no sevis aizrāda:

ka šī valdības pavēle nav aizmirsta, jeb palikuse neievērota. Tikai izpildīt

darbos šo «patenti» muižniecība nebūt nesteidzās . .
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«Brāļu draudze», — saka mūsu vēsturnieks J.
Krodzenieks, — «kā meteors nejauši parādījās pie latvju
zemes apvārkšņa, modināja tautu no daudzsimtgadēja

miega, iedvesdama viņas izdēdējušos kaulos jaunu
dzīvību

. . .

J ). Bīskaps K. Ulmanis par brāļu draudzes

darbību saka: «... Tikai viens gaišāks stars (Lichtpunkt)

atspīd šinī laikmetā, — tā ir brāļu draudzes darbība

Vidzemē, sākot ar 1735. gadu . .
.»

2
). Lai gan pret brāļu

draudzi drīz vien pēc viņas darbības uzsākšanas nāca no

oficiālām iestādēm pērkoņi un zibiņi, līdz savā laikā

gandrīz visa oficiālā luterticīga garīdzniecība nostājās

naidīgi pret šo «zektantismu», — tad tomēr arī šim

pašām iestādēm vēlāk nācās konstatēt brāļu draudžu lielo

tikumisko nozīmi. Tā 1835 gadā, izdarot baznīcas vizi-

taciju Cesvainas draudzē, oficiālie un «augstie» vizitarorj

pat protokolā ierakstījuši, ka to pagastu iedzīvotāji, kuros

iespaids brāļu draudzei, ir lielāki grāmatnieki, nenododas

dzeršanai v. t. t.
3)

Brāļu draudzes pirmie sludinātāji un darbinieki, kā

zināms, nāca pie mums no Vācijas un viņi, kā redzams,

tūdaļ nomanījuši, ka īstas kristīgas ticības vairošanas darbs

jāiesāk ar skolu pabalstīšanu un skolmeisteŗu sagatavošanu.

lerosinājumu skolu celšanai esot devis pats brāļu draudzes

galva grafs Cincendorfs 1 ), un ar viņa pamudinājumu
generaliene Halarte ierīkojusi plašāku skolu savā muižā

pie Valmieras. Skola sāka darboties 1736. gadā (pēc
dažām ziņām pat jau 1735. g). Valmieras mācītājs F.

Bruiningks (bijuša ģeneralsuperitendenta dēls) Halartes

ierīkoto skolu revidējis 1736. gadā un savā ziņojumā

prāvestam Klembkenam raksta par sekošo: Halarte

1) Austrums. «Brāļu draudze Vidzemē». 1898. g. 11. p. 19 lp. p.

2
) Mitteil, und Nachricht. 7 Bd. S. 162.

3J Protokoll über die am 9. Juni 1835 im Kirchspiel Sesswegen
vorgenomene Kirchen-Visitation.

4) Th. Harnack. Die luth. Kirche Livlands. S. 29 un tāļāk. Par

to pašu var atrast ziqas — Verbeck. Des Grafen Zinzendorfs Leben und

Charakter.
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ierīkojusi labu skolu, kura tiekot ar mīlestību kopta un

apgādāta ne tikai ar pārtiku bērniem, bet arī vajadzīgām

katķisma rokas grāmatām un Jaunām derībām 1). Skolā

110 bērni, kas tiek 4 skolotāju vadībā uzraudzīti

un mācīti. Skolotāji ir uzcītīgi un darbīgi cilvēki.

Bērnus māca lasīt un katķisma gabalus. Savu

ziņojumu Bruiningks nobeidz vārdiem: «Lai Dievs dod,

ka daudzi strādātu tik svētīgu darbu mūsu nabādzīgo jau-

nēklu labā, tad tumsība izzudīs un svētību nesošā kri-

stīgā ticība dvēselēs bagātīgi dzīvos
.. .» 1737. gadā

Halarte nodibina arī skolotāju zeminaru, kurā lai sagatavotu

latviešus skolotājus. Zeminara darbības plānu esot gata-

vojis pats grafs Cincendorfs, kas novērojis, ka latviešiem

trūkst no pašu vidus derīgu skolotu cilvēku 2
), pie kam

grafs esot novērojis, ka latvieši ir apdāvināti, tikai viņiem

trūkst izglītības. Zeminara vadība tika uzticēta kandi-

dātam Magnusam Buntenbartam, kas Jenā bija studējis

«im seminario theologico» 3). Pirms zeminara vadības

uzņemšanas Buntenbarts pie ģen. zup. Fišera nolicis eksā-

menu, pēc kam Fišers devis atsauksmi, ka B. var zeminara

vadību uzņemties 4 ). Buntenbarts čakli uzsāka darbu.

Zeminārā ieradās mācekļi gan no tuvienes, gan tālienes

bet arī vecāki ļaudis nāca klausīties un mācīties. Bun-

tenbards, cik var noprast, ātri būs iemācījies latviešu

valodu. Pie zeminara strādāja arī diakons Barlachs un

daži citi «brāļi«. Zeminaram vajadzēja sagatavot «brāļu

draudzes turpmākos darbiniekus, kas tanī pašā laikā būtu

arī skolmeisteri. Var nojaust
5
), ka brāļu draudzes gribē-

1) Oriģinālā teikts: ». . . mit a. b. c — Catechismus-Handbūchern

und N. Testamenten
..

.« Kas te domāts ar a. b. c ? Latviešiem ābeces,

cik zināms, vēl nebija. Vai Halarte būtu kādu «ābeci», t. ir burtus

lietojuse vācu izdevumā ?

L>) Harnaak, die luth. Kirche Livlands, S. 44.

3 ) Recke, Schriftsteller v. Celēhrt. Lexikon I. Bd. S- 307., 308.

*) 1739. g., izdarot Vidzemes baznīcu vizitaciju, ģeneralsup. Fišers

draudzēm aizrāda uz Harlates zeminara svētīgo darbību un uzaicina tur

sūtīt divus jaunekļus no katras draudzes.

5 ) Skat. Harnack —S. 45—46; Verbek — 255 v t. t. lpp.
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jušas savas skolas saistīt cieši ar savām baznīciņām, jeb
kā viņi sauca, — lūgšanas namiem. Šinī ziņā gan pamatos

nebija nekāda sevišķa atšķirība no luterāņu mācītājiem»

kas tāpat baznīcu un skolu uzlūkoja kā kopjēdzienu.

Vienā ziņā tomēr brāļu lūgšanas nami un pie viņiem nodo-

mātās skolas diezgan redzami atšķīrās no oficiālām

baznīcām, — tas bija tā brālīgā un tiešām sirsnīgā savie-

nība, kāda, cik noprotams, valdījusi Valmieras skolā un

lūgšanas namā
1
). Abas šīs iestādes arī tiešām ir viens

visā savā būtībā un darbībā, kamēr ar parastām oficiālām

mūsu baznīcas skolām bija tā: skola un skolmeisteris bija
baznīcas kalpi, bet ne līdztiesīgi «brāļi« un māsas».

Draudzes mācītājs ir, vārda pilnā un dažkārt pat verdziskā

nozīmē, skolmeisteŗa kungs un pavēlnieks. Brāļu draudzē,

lūk, tā nebija. Šaī kristīgā brālībā arī bija hernhutiešu

lielais spēks. To nenoliedza arī viņas pretinieki. Vēstur-

nieks Ekardts 2
) par hernhutiešu darbību saka: «Jaunās

mācības iespaidi bija tādi, kas visus aizrāva sev līdz, pat

garīdzniecību un muižniecību un izslēdza katru prātīgu

kritiku (und jede nüchterne kritik ausgeschlossen). Ko

par viņu, t. i. šo mācību, stāsta, tas atgādina pirmos refor-

mācijas laikus, tās varenās dienas, kurās ticības pamošanās
kā viesulis pārtrieca visu un likās sludinām jaunu laik-

metu. Kur tik parādījās hernhutieši, tie griezās pie tās

iedzīvotāju daļas (t. i. latviešiem un igauņiem), kurai vis-

notaļ vajadzēja tikumīga pabalsta . . .
Tādu liecību nodod

brāļu draudzes pretinieks. Ģenerālleitnants fon Kampen-

hauzens, kas 1739. g. vizitēja Rigas (Valmieras) apriņķa

1
) Halarte, kopā ar Valmieras novada zemniekiem uzcēlusi tiešām

plašas telpas, kuŗas izlietotas brāļu draudzes vajadzībām. Bjušas d vas

1ielas ēkas, viena 16 asu gaŗa un 6 asis plata. Tanī notikušas brāļu

sapulces (lūgšanas). Otra — 23 asis gaŗa un 7 asis plata, kuŗai vairākas

istabas dažādām vajadzībām un dzīvokļiem. Lielākai mājai divi skursteni

un daudz logu. Bez šīm divām lielām ēkām bijušas saimniecības ēkas, kā

kūtis (10 zirgiem) v. t. t. Pie ēkām sakņu dārzs. (Par to plašākas ziņas
atradu: «Protocolla der Herreu-Hutschen Commissions» Vol I. 47—49

aP- P Tur atrodamas interesantas ziņas par brāļu draudzēm vispāri.

2 ) Julius Eckardt. Livland im 18. Jahrhundert. S. 215—2.6.
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draudzes, vēlāķ ziņoja konsistorijai par daudzām tumsām

lietām mūsu draudžu dzīvē. Starp citu viņš raksta:

«Pātaga, rīkste un cietums nevar izdeldēt tautā ieaugušos

netikumus un pagānu laiku ieradumus, nevar izaudzēt

kristīgus cilvēkus, bet sirdis var iemantot tikai tas, kas

prot ieaudzēt Dieva mīlestību un atzīšanu. Tāds darbs

piekrīt draudžu mācītājiem. Tomēr tie ir bijuši jau

agrākos laikos, bet nav nenieka pārlabojuši, jo daudzi

mācītāji savu amatu strādā kā amatnieki
..

.» Lūk, šinī

ziņā hernhutieši nebija «mācītāji-amatnieki», bet ļaužu

brāļi, kristīgas mīlestības sludinātāji. Hernhutiešu skolas

un lūgšanas nami pildījās lūdzējiem — «brāļiem un

māsām», kamēr luterāņu baznīcās bija maz apmeklētāju .

1739. gada vizitacija jau pierādīja hernhutiešu darbības

panākumus. Pats ģen.-sup. Fišers atzīstas, ka viss, ko

viņš Valmieras skolā redzējis, esot silti ieteicams citām

draudzēm v. t. t. Hernhutiešu darbība auga augumā. Tika

celtas vairākās vietās skolas-lūgšanas mājas. (Straupē,

Liepas muižā, Mārcienā v. t. t.) Ļaudīs jaunā mācība

pieauga neparastā tempo. Tā bija pirmā, patiesi kristīgās
ticības nodibināšanās pie mūsu senčiem. Kristus mācība,
kā mīlestības mācība, bija palikusi par dzīvu tautas dvē-

seli. Pirmie hernhutiešu vadoņi nāca kā latviešu draugi,

ne kungi. Kāds Valmieras zeminara māceklis Ķīše Pēteris

rakstīja 1744. g. grafam Cincendorfam: «Man joprojām

atmiņā tā diena, kad Tu pa Valmieras lauku gāji un man

roku spiedi, smagi nopūzdamies par Latviju (voll Seufzen

über Lettland) 1). Tiktāļu viss gāja labi. Bet hernhutiešu

panākumi pievilka jaunus darbiniekus no Vācijas, kuŗi

gan ne visi bija cienīgi Cincendorfa darba darītāji, un

brāļu draudzes auga augumā. Sākās jau redzama nošķir-

šanās no oficiālās baznīcas. Draudžu gani nomanīja, ka

viņiem zem kājām pietrūkst cieša pamata, — tauta klausās

un sajūsminās citā virzienā .. .
Baznīca apdraudēta.

l
) Kurzer Geschieht. Abriss der Wirksamkeit der Lrüderze

meine in Ostseeprowinzen. K. Kyber. 1853. S. 15.



Pirmie Valmieras zeminara mācekli jau bija izklīduši pa

Vidzemi un sāka visur darboties, bet līdz ar to no visām

pusēm, ģen.-sup. Fišeram ienāca sūdzības. 1742. gadā

ģeneraliene Halarte uzcēla jaunu skolas māju Valmieras

muišā *). Tanī pašā gadā, 29. jūnijā, ģen'-spu. Fišers

parakstīja pavēli, ar kuŗu tika iecelta izmeklēšanas komi-

sija par hernutiešu diasporas darbību. Arī ģenerālguber-
nators grafs f. Lassi iecēla divas komisijas —

vienu latviešu, otru igauņu daļai. Komisijām vaja-

dzēja pamatīgi izmeklēt hernu-

tiešu darbības likumību. Bet komisijas vēl

nebija izmeklēšanu pabeigušas, ka 16. apr. 1743. gadā nāca

ķeizara pavēle, ar kuŗu hernutiešu darbība Vidzemē tika

pilnīgi noliegta. Ķeizars rakstīja: «Caur šo tiek pavēlēts
hernhutiešu mācību aizliegt. Tās viņu sapulcēšanai uzceltās

ēkas aizslēgt un neatļaut vairs sapulcēties, nedz tanīs, nedz

citur
.. .» Ar to izbeidzās uz kādu laiku hernhutiešu

darbība Vidzemē vispāri, bet viņu zeminara gaita uz

visiem laikiem. Tomēr līdz ar hernutiešu skolmersteru

zemināra slēgšanu palika tukša vieta, par kuras aizpil-
dīšanu sāka runāt, kā konsistorija, tā landtāgs, kauču gan

tāļāk, par runāšanu un projektiem tanī laikā vēl netika.

Te vēl jāpiemin, ka apmēram tanī pašā laikā, kad

noslēdza heruhntiešu skolotāju zeminaru, Ēvelē mācītājs

Lange, vēlākajs ģen.-superintendents, ierīkojis skolotāju

zeminaru (seminarialum), kas izbeidzies ar Langes aiz-

iešanu no Ēveles2). Par šo Langes zeminaru tuvāku ziņu

mums nav. 1739. g. vizitacijas protokolā par Ēveles

zeminaru nav nekas pieminēts
3).

Bet tagad atgriezīsimies atpakaļ pie Vidzemes skolu

Hetām vispāri.

1737. g. landtāgs, kā redzams, izvairīdamies nedod

noteikta sprieduma par zemnieku skolu uzlabošanu, bet

1) Verbeck. S. 255.
2) C. A. Berkholz. Jacob Lange. S. 95.
3) Lange nebija pietisma piekritējs un ir iemesls domāt, ka vina

»zeminaram»
gan liela vērtība nebija.

79
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probežojas ar aizrādījumu, ka, pēc baznīcu vizitaciju

izdarīšanas, baznīcu priekšnieki un virspriekšnieki (Ober-

kirchenvorsteher) darīšot savu pienākumu. 1739. gadā

Rīgas (Valmieras) un 1740.g. Zēsu (Valkas) apriņķos izdarīja
baznīcu vizitaciju. Rīgas (Valmieras) apriņķa vizitaciju

vadīja landrats un baznīcu virspriekšnieks Baltazars fon

Kampenhauzens, bet Cēsu (Valkas) - landrats un arī

baznīcu virspriekšnieks Kārlis Gustavs fon Budenbroks.

Abās vizitacijas darbīgi piedalījās ģeneralsuperitendents

Jēkabs Benjamiņš Fišers un arī vietējie prāvesti. Šīs

vizitacijas, cik tās attiecās uz baznīcām, bija, samērā,

pamatīgas un katra draudze tika vizitēta 2—3 dienas.

Saprotams, ka skola kā baznīcas iestāde netika atstāta

neievērota. Jau pirms vizitacijas tika sastādīti vizitacijas
noteikumi (Verordnung) un tā kā vizitacija notika ar

ģenerālgubernatora ziņu un piekrišanu, tad šādiem «Ver-

orduung-iem» varēja būt zināmā mērā likuma spēks.
Atzīmēsim pēc kodola tos noteikumus, kas attiecās uz

skolu lietām un tautas izglītību. 1) Mācītājam pienākas

savu ķirspīles skolu katru nedēļu divreiz apmeklēt (ein
Paar mahl zu visitiren und die Jugend zu catechisiren)

un bērnus, kas skolā atrodas, pārklaušināt. Tas pats

mācītājam jādara muižu skolās, ja tādas viņa draudze

atrodas. 2) Tos bērnus, kas mācās mājās, vajaga pieteikt

mācītājam, vai skolmeisteŗam, lai 14 dienas pirms Liel-

dienām viņus varētu sapulcināt skolā, kur tad mācītājam

jāizdara pārklaušināšana. Ja izrādās, ka daži bērni nav

vajadzīgā mērā mācīti, tad tie jāpiespiež nākt skolā

(domājams nākošā ziemā, jo uz Lieldienām parasti skolā

darbi izbeidzās. A. V.). Skolā jāierodas arī tiem bērniem,

kas tanī gadā tiek iesvētīti un pirmo reizi iet pie Dieva

galda 3) Skolā bērniem jānāk no Mārtiņiem līdz Liel-

dienām. 4) Mācītājam jāapbraukā sava draudze un jāat-

zīmē tie bērni, kam laiks skolā iet, īpaši tie, kas jau
12 gadus veci. Ja tādi bērni netiek skolā sūtīti un arī

nedabū mācību mājā, tad viņu vecāki jāpiespiež bērnus

sūtīt skolā, kā to nosaka konsistorijas 9. okt. 1731. gadā
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izdotā pavēle
1). 5) Katram bērnam jāizmācās pieci

katķisma gabali un nevienu bērnu nevajaga atlaist no

skolas apmeklēšanas, pirms viņš šos gabalus neprot.
Skolmeisteram tiek uzdots, lai viņš katru svētdienu baznīcā

lēnām un ar apdomu draudzei nolasa vienu katķisma

gabalu. 6) Rītos un vakaros skolmeisteram kopā ar

bērniem jāskaita lūgšanas un bērni jāmāca dziedātbaznīcas

dziesmas. 7) Katra skolnieka vecāki, vai aizbildņi dod

skolmeisteŗam par katras ziemas darbu mazākais divi

vezumi malkas un 1 mārciņu sveču, bet kad bērns skolas

mācības pilnīgi pabeidzis, tad, kā atzinība par skolmei-

stera pūlēm, no katra bērna viņam pienākas pusmuca

alus. 8) Ja skolmeisteris prot kādu amatu, viņam tiek

atļauts to strādāt, bet tā, lai netiktu nokavēta arī bērnu

mācīšana. 9) Ja skolmeisteram nav malkas, tad viņš to

var ņemt no tā meža, no kura ņem vietējā muiža. 10) Kur

tas vajadzīgs, jāpaskubina baznīcas priekšnieks un

draudze rūpēties par jaunas skolas mājas uzcelšanu

Augšminētie vizitacijas noteikumi doti Rīgas (Val-

mieras) apriņķim, bet tādi pat noteikumi, ar sīkiem pār-

grozījumiem, 1740. g. doti Cēsu (Valkas) apriņķim. Tā

Cēsu apriņķī par katra skolas bērna izmācīšanu skol-

meisteram pienākas viena muca alus. Te doti ari sīkāki

noteikumi par sieciņu došanu skolmeisteram

Noteikumos par mācītāja darbību teikts, ka viņam,

mācītajam, vajaga katrā svētdienā un svētku dienā baznīcā

izdarīt katķisma noprasīšanu 'katechizaciju). Tas darāms

tā, ka mācītājs pirms sprediķa iet no beņķa pie beņķa

(von Bank zu Bank), vienalga, vai tur sēd bērni, jaunēkļi,

vai sirmgalvji, — visiem iztaujādams katķisma gabalus.
Šāda katechizacija velkas vienu stundu, pēc kam seko

sprediķis, — tikai pusstundu. Tāpat mācītājam, ap-

braukājot draudzi, jāsapulcina noteiktās mājās vai muižās

ļaudis
un jāizdara katķisma katechizacija pēc agrāk dotiem

l) Vispirms jāsoda vecāki ar naudas sodu, bet ja viņi izrādās

stūrgalvīgi, tad ar pērienu muižā, vai pie baznīcas.
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ģeneralsuperintendenta Bruiningka aizrādījumiem (meto-

des) 1
). Šie vizitacijas noteikumi arī noliedz mācītājam salaulāt

pâŗus, ja izrādās, ka brūtgāns vai brūte neprot katķisma

gabalus 2) Tā kā caur šādu nelaulāšanu dažkārt muiž-

niekiem cēlās zaudējumi, jo jaunie ļaudis bija jālaiž
mācībā vai nu pie skolmeisteŗa, vai citādi kā jāiemāca

katķisma gabali, tad muižniecības pārstāvji vēlāk izgādāja
šā rīkojuma atcelšanu, gan, zīmīgi, ne caur konzistoriju,
bet ģenerālgubernatoru. Tad, beidzot, vēl kāds vizita-

cijas noteikums, — kur nav skolas mājas, tur komisija

nosaka, cik ilgā laikā skola jāuzceļ, pretējā gadījumā
draudzi sodīšot ar samērā prāvu naudas sodu (40 dāl-

deriem).

Ar šādiem noteikumiem apbruņojušies vizitatori

stājās pie darba. Un tā kā vizitacijas vadīja tādi skolu

un izglītības draugi, kā augšā pieminētie Kampenhauzens,

Budenbroks, tad cerēja sagaidīt arī panākumus. Abi at-

zīmētie muižniecības locekļi, kā tas diezgan noteikti sa-

skatāms vizitacijas protokolos, visādi mēģina labot skolu

stāvokli, piedraudot pat stingri sodīt nepaklausīgos un

kūtros muižniekus. Bet šī 1739. —1740. g. vizitacija arī

pierādīja, ka skolu lietas Vidzemē joprojām atrodas pil-

nīgā novārtā. Lai paklausāmies tikai, ko pēc izdarītās

vizitacijas, saka par to Rīgas (Valmieras) apriņķi vizitators

Kampenhauzens
3
). Viņš starp citu raksta:

1) Vispirms skolmeisteris, ja tas bija kopā ar sapulcētiem, skaita

kādu katķisma gabalu, bet pēc tam mācītājs to pašu gabalu katechizē,

lai ļaudis saprastu iemācīto.

2 ) Šis padoms, — nelaulāt tos, kas neprot katķismu, — atrodams

arī šai rakstā jau pieminētā nezināma autora rokrakstā «Annotationes».

Redzams, ka Fišers to tagad grib noteikti ievest dzīvē. 1749. g. 15. dcc.

ģenerālgubernators ar «patenti» dod rīkojumu, ka minētie noteikumi par

nelaulāšanu varot tikt piemēroti vienīgi jauniem ļaudīm, pirms 20 gadiem,

vecākus nevarot tik stingri pratināt, īpaši vēt tādos gadījumos, ja viņi

agrāk iemācīto katķismu tikai piemirsuši.

3 ) Rīgas (Valmieras) apriņķa 1739. g. vizitacijas protokoli līdz ar

Kampenhauzena vispārējo pārskatu, labā kārtībā ir uzglabāti Rīgas
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«Es nevaru apslēpt to bēdīgo stāvokli, kuŗu man

nācās redzēt. Tas posts (das Elend) ir lielāks, kā to pa-

rasti mēdz daži aprakstīt. Kas runā citādi, tie, rādās,

grib apsegt to briesmīgo trumu, kas beidzot var samaitāt

visu miesu. Manas acis visu to postu redzēja un esmu

pilnīgi pārliecināts, ka tie ļaudis, kas šo postu neatzīst, ir

labākā gadījumā neprašas... Un tas viss notiekas pēc
tam, kad mēs jau ilgāku laiku baudām svētīga miera

augļus, kādus mums, ar Dieva žēlastību, dod Krievijas
valdība

..
.» Tāļak Kampenhauzens aizrāda, ka tikai mazi

apgabali esot, kur nevaldot akla bezdievība un garīga
tumsība. Tas viss tādēļ, ka skolu un baznīcu lietas at-

rodas visbēdīgākā stāvoklī Visā Rigas (Valmieras) apga-
balā pastāvēja tikai viena muižas skola (Valmieras muižā).
Ne skolas, ne skolas zemes nebija: Vesterrotē, Skultē,

Alojā, Dikļos un Limbāžos. Dažās draudzēs skolas māja

pilnīgi nelietojama (Alažos); citur skolas mitinās joprojām

rijās (Krimuldā, Vangažos), vai krogā (Carnikavā, Dikļos)
un pasta mājā (Pēterupē). Skolmeisteŗa nemaz nav Lim-

bāžos, Katrīnas draudzē, bet Liepupē beidzamos sešos

gados skolā nav bijis neviena skolēna, lai gan skola te

samērā laba un celta 1732. gadā. Tāpat vizitacijas gadā
nebija skolēnu arī sekoiās baznīcu skolās: Matīšu, Burt-

nieku 1). Ēveles-), Ropāžu, Mālpils, Alažu (1736. g. 2 bērni),

Pēterupes, Limbāžu un Katrīnas. Ļoti vāji darbojās Sa-

laspils, Ādažu, Rubenes, Salaces, Turaidas, Alojas, Er-

(Valmieras) apriņķa baznīcu virspriekšnieka archivā (Archiv d. Ober-Kir-

chenvorsteher-Amtes Riga — Wohn. Kreises), kas tagad glabājas mūsu

valsts archivā.

*) 1736. g. bija 15 skolnieki.

2) Savādi gan, — jo kā mācītājs te darbojās pazīstamais Jēkabs

Lange. Skolmeisteris Indriķis Drezdens te strādā jau 15 gadus un agrāk
v,nš skolā mācījis arī bērnus. 1739. gadā mācītājs un pērminderi aplie-
cina, ka Drezdens savus «pienākumus» izpildot labi, neesot ne dzērājs, ne

kauslis. Vizitacijas komisija stingri noteic, ka turpmāk skolmeisteŗam jā-
māca arī bērni, jo Ēveles draudzei ir arī pietiekoša skolas māja, celta

!729. gadā (1730? A. V.).
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ģemes, Daugavgrīvas, Lēdurgas, Krimuldas un Doles

skolas.

Skolmeisteŗi saņēma tik vāju atalgojumu, ka viņiem

dažkārt vasarā jāiet muižās par kalpiem, vai citādi kā

jāpelna maize. To, kas skolmeisteŗiem par algu nolemts,

viņi kārtīgi nesaņem, vai arī jāiet pašiem pie zemniekiem

nolemto izlūgties... Ja tā stāv ar atalgojumu, — saka

Kampenhauzens, — tad saprotams arī, ka skolmeisteŗu

vairums ir cilvēki ar ļoti apšaubāmu tikumisku vērtību.

Lēdurgā skolmeisteris dzērājs, Lielvārdē — dzērājs un

netiklis, Salaspilī — dzērājs un kauslis 1
), Carnikavā —

pilnīgi palaidnīgs «ķerlis», Ādažos — dienām un naktīm

dzīvo krogā, dzeŗ, un kaujas' 2); Burtniekos — skolmei-

steris nodevies tik netikumīgai dzīvei, ka

ļaudis atsakās pie viņa sūtīt savus bērnus.

Mālpils skolmeisteris lasa un boksterē tik slikti, ka nav

gan cerība, ka viņš var bērnus iemācīt lasīt; katķismu

viņš pats arī neprot... Daugavgrīvas — vāji prot kat-

ķisma gabalus. Liepupes — tāpat, — neprot katķismu.

Siguldas — nevarēja pat kopā ar citiem nodziedāt baz-

nīcas dziesmas. Izrādās, ka vislabāk! skolu lietas sokas

tur, kur darbojas hernhutieši, īpaši Valmieras novadā.

Tāļāk Kampenhauzens nodod diezgan bargu

par daudziem mācītājiem. Viņu lielākais vairums neesot

mēģinājuši ko darīt skolu labā. Dažās draudzēs skolas

telpas pilnīgi pietiekošas, bet mācītāji nerūpējas, lai viņās

sapulcētos ziemā bērni. Kur skolu nav, vai telpas sliktas,

— mācītāji nemēģina draudzi un kungus paskubināt

rūpēties, lai skolu ēkas būtu kārtībā. Par skolmeisteru

apmācīšanu tāpat nerūpējas. Pat savus tiešos pienākumus

mācītāji vāji izpilda: neapmeklē skolas, neizdara katechi-

zacijas skolā, baznīcā un draudžu sapulču vietās. Kam-

penhauzens īpaši aizrāda uz sekošu draudžu mācītājiem,

kas nolaidīgi pildījuši savus pienākumus: Ādažu, Doles,

l) Neprot ari lasīt.

2) Neprot lasīt un dziedat



Vangažu, Siguldas, Lielvārdes, Carnikavas, Matīšu,

Valkas-Lugāžu, Dikļu, Alažu, Limbāžu, Ikšķiles, Rubenes.

Katechizacija atsevišķos draudžu rajonos, kuros agrākos
gados mācītāji sapulcināja jaunātni un arī pieaugušos,

esot gandrīz pilnīgi izbeigusies. . . Mācītāji

pie tam vainīgi . . .
«Veco laiku tumsība un pagānisms

mācītāju nevīžības dēļ vēl ilgus gadus nemitēšoties
. . »

No revidētām 29 Rīgas (Valmieras) apriņķu draudzēm tikai

retas pierādījušas pie katechizacijas baznīcā kādas zinā-

šanas kristīgas ticības lietās. Viss lielais vairākums

«katechisma eksāmenu» izturējuši pavisam vāji. Dažās

draudzēs (Siguldas, Alažu, Vangažu) nav pratuši pat

pirmo bausli. Rūjenes draudzē no 4000 personām, kas

sapulcinātas vizitacijas gadījumā baznīcā, neviena nav

pratusi pateikt, ko pielūdz, kad saka «Mūsu Tēvs debesīs...»

Daži atbildējuši: «Dievs to zina,» citi pat, ka Dievs Tevs

lr r Ūā ...
To visu dzirdot ģeneralsuperintendents Fišers

izsaucies: «Tas ir aklums, par ko papriecāties .. .» Daudzi

mācītāji pat nevēlas un neatzīst par vajadzīgu pūlēties
par savu draudžu garīgu attīstība, bet apmierinās ar to,

ka pavirši izpilda savus oficiālos pienākumus. Kā retu

izņēmumu šinī ziņā Kampenhauzens piemin Valmieras

prāvestu Neuhauzenu, kas savā draudzē daudz laba

darījis. Tā notiesājis mācītājus, Kampenhauzens beidzot

saka, lai nedomājot, ka visu vainu varot uzkraut tikai

mācītājiem vien. Ko varot viņi vieni iesākt starp tūksto-

šiem, kad nav nekāda pabalsta, nav noderīgu skolmeisteŗu,

nav skolu. Te ir muižniecībai jānāk palīgā, dodot mate-

riālos līdzekļus.

Tādi bija 1739. gadā visitacijas panākami Rīgas

(Valmieras) apriņķī. Cēsu (Valkas) apriņķi nebija labāki.

Daudzām draudzēm joprojām nav skolmeisteru, citām tie

" Pavisam nespēcīgi vecīši, kas galīgi nespēj vairs savu

darbu strādāt (piem. Ogrē, Ērgļos). Pie tam savādi tas,

ka Ērgļos 1739. gadā pieņemts amatā 61 gadu vecs

skolmeisteris. Tā, laikam, liecība, ka jaunāku nav varē-

juši sameklēt. Ir vāirāki aisrādijumi, ka tur, kur agrākos

85



86

gados jau kaut kāda skola bijusi, tagad vairs nav.

(Palsmarē). Drustos skolas māja tik slikta, ka viņā vairs

nevar dzīvot. Smiltenē skolas jumts nederīgs (tek' un

logi izdauzīti. Šis skolas nams celts 1722. gadā un jau

1727. gadā bijis sliktā stāvoklī, bet nav kas izlabotu.

Vizitacijas komisija gan šādos gadījumos stingri nosaka,
ka jāceļ jauna skolas māja un pretējā gadījumā draud ar

naudas sodu baznīcas lādei par labu. Bet arī draudi

maz līdzēja. Ir arī pavisam jocīgi gadījumi. Trikatnē

bijusi laba skola, pat ar skursteni, bet skolmeisteris

dzīvojis rijā un arī bērnus mācījis rijā. Uz jautājumu,

kamdēļ tā, dota atbilde, ka skolmeisteris ir zemnieks
.
.

.

Jaun-Piebalgā veco skolmeisteri Pēteri Svensonu atlaiž

un viņa vietā pieņem jaunu, vācu skolmeisteri, kādu

Demutu *) (Demuth) no Valmieras, kas protot labi vācu

un arī latiņu valodu, bet latviski, rādoties, pietiekoši... Ir

šur tur labas parādības, — tiek ierīkotas muižas skolas

(Ramkā), kur bērniem dod arī grāmatas par brīvu. Bet

vispārējais stāvoklis pilnīgi līdzīgs tam, kuŗu apraksta

Kampenhauzens, kamdēļ pie tā vairāk neuzkavēsimies.

Konstatējams fakts, ka skolu lietās bija nomanāms ne

progress, bet gan regress. Lai šo parādību saprastu,

jāsaka daži vārdi par tā laika sabiedriski-etiskām (varbūtj

padaļai arī politiskām) strāvām.

Te pirmā vietā pieminams tā sauktais pietisms, kas

Eiropā cēlās ar Spenera rakstu «Pia desideria» un izpla-

tījās caur reliģiskām sapulcēm (collegia pietatis), bet Vid-

zemē pietisms plašāku izteiksmi atrada hernhutiešu, jeb

brāļu draudzēs. Pietisti galveno vērību piegrieza garīgai

atmošanai, atkalpiedzimšanai (Wiedergeburt), grēku no-

žēlošanai, labu darbu darīšanai v. t. t. Spenera un viņa

domu biedru A. Frankes un P. Antona darbība meklēja

noteiktāku garīgu īzpaušanos Hales augstskolā, kur jaunā

l) Tas gan būs Valmieras vācu skolas rektora Šmidta palīgs, kuŗu

piemin arī Hernhutiešu darbības izmeklēšanas komisija. Kā Šmidts, tā

Demuts piederējuši pie hernhutiešu piekritējiem. (Skat. «Protocolla der

Herren-Hutschen Commission» Vol. I, S 31.)



teoloģiskā strāva atrada daudzus piekritējus—studentus.
No Hales augstskolas arī Vidzemē ieradās daži teologi,
kas pietismu atnesa arī šurp un vēlāk sirsnīgi pabalstīja
hernhutiešus. Pretim pietistiem nostājās tā saucamā orto-

doksija. Pietismam, kā katrai jaunai un ideāli domātai

mācībai, piekrita dzīvākie, atsaucīgākie teologi un arī

muižnieki Tā tas bija Vācijā, tā arī pie mums Vidzemē.

Arī pieminētais Kampenhauzens ir bijis apgarots pietisma
mācībām. Tā laika ģeneralsuperintendents Fišers pirmā
laikā svērās uz pietisma pusi, tad palika neitrāls un

beidzot tomēr nostājās ortodoksālu pusē Vēlākais ģeneral-
superintendents Jēkabs Lange jau pašā sākumā bija no-

teikti pret pietistiem. Langem silti pievienojās Trikates

mācītājs Dītcs, Lielvārdes Andrea v. citi. Pirmā laikā,

likās, pietistiem bija spožas izredzes uz savu ideju pla-
šāku realizēšanu pie latviešiem, jo arī muižniecība pa-

gaidām necēla nekādu pretestību un, kā jau pieminējām,

ģen.-sup. Fišers arī bija labvēlīgs. Bet nebija ilgi jāgaida,
ka ortodoksāli noteikti sacēlās pret pietistiem. Tam par

iemeslu bija brāļu draudzes panākumi reliģiskā ziņā un

līdz ar to nojaušamā latviešu patstāvīgās garīgās dzīves

pamošanās, kura draudēja iet citu ceļu, nekā to, kas no-

sprausts no ortodoksālās garīdzniecības un verdzību mīļo-

jošās muižniecības. Muižniecības domas par humānismu un

brīvu latviešu garīgu attīstību vēlāk, 1765. g. landtāgā

izpaudās vārdos: «...Die in Livland bestehendeLeibeigen-

schaft ist nicht aus der Barbarei, sondern aus dem natür-

lichen Genie der lettischen Nation abzuleiten, kann sehr

gut neben der Humanität bestehen,..» (Vidzemē pastā-
vošā dzimtbūšana it nebūt nav cēlusies no barbarisma,
bet

no latvju tautai iedzimtās dabas un var itin labi pa-

stāvēt līdzās humanitātei ..) Muižnieki, kas pirmā laikā

ar hernhutiešu palīdzību cerēja dabūt paklausīgus, sātīgus

kalpus, vēlāk tomēr nomanīja, ka pietisms — hernhutisms

draud uzmodināt latviešos snaudošo un jau gadu simteņos

nomākto brīvības sajūtu un no tam var celties visi citi

«ļaunumi». Mācītājiem šī pati kustība draudēja atņemt
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draudžu piekrišanu. Tā sākās cīņa pret pietistiem un

hernhutiešiem, bet šī cīņa sāpīgi ķēra arī tā

laika skolu lietas. Kad notika 1739. g. baznīcu

vizitacija, viņas vadība bija pietistu piekritēju, vai līdz-

jutēju rokās. Bet varam novērot, ka pat arī šai vizitacijas

darbā jau ir cīņa starp abām pieminētām grupām. Es jau

aizrādīju, ka vizitatori ļoti silti propagandēja ģeneralienes
Halartes skolotāju zeminaru, ieteikdami draudzēm sūtīt

zeminarā savus jaunekļus. Ir arī nomanāma vizitatoru,

īpaši Kampenhauzena siltā un labvēlīgā izturēšanās pret

pietistiem un brāļu draudzi. Tā Kampenhauzens ļoti atzi-

nīgi runā par pietistu, prāvestu Neuhauzenu, kas bija

studējis Hales augstskolā teoloģiju. Neuhauzena darbību

Kampenhauzens slavē arī pēc viņa nāves. Bet pašā vizi-

tacijas darbā Kampenhauzenam un citiem pietistiem nācās

dzirdēt arī ļoti sajūtamus pretestības vārdus. Proti, Valkas

mācītājs vizitacijas dienas sprediķī visu vizitatoru klāt-

būtnē uzsvēris, ka labāki būtu, ja vārds atdzim-

šana (Wiedergeburt) bībelē nemaz nestā-

vētu
1
)...). Tas bija atklāts uzbrukums vizitatoriem-pieti-

stiem. Tā kā visi pietisma piekritēji bija arī skolu draugi,

tad, līdz ar pietisma-hernhutisma nomākšanu, tika lielā

mērā kaitēts arī skolu uzplaukšanai. Līdz ar hernhutiešu

darbības noliegšanu, tika slēgts arī skolmeisteŗu zeminars

Vamieras muižā, neradot viņa vietā kādu citu tamlīdzīgu

iestādi. Pietisma piekritēji pamazam apklusa, nogāja pie

malas un dažkārt pat baiļojās atklāti uzstāties. Viņu dar-

bība latviešu labā, labākā gadījumā, tika lokalizēta zināmu,

retu novadu robežās. Bīskaps Ulmanis par Kampenhau-

zena un viņa domu biedru darbību saka : «...Ja šī darbība

palika bez turpmākiem panākumiem, tad tur vainojama

tiklab muižniecība, kā garīdzniecība...» -).

Bez pietisma iespaidiem un kontriespaidiem ta laika

skolu lietās vēl zināmu lomu spēlēja Vidzemes muižnie-

1) Skat. Mitteilungen und Nachrichten 7. Bd. Heft 2. S. 143.

2) Mitteilungen und Nachrichten 7. Bd. Heft 2. S. 144.
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čības politiski-saimnieciskās attiecības, kā savā starpā, tā

arī pret Krievijas centrālo valdību. Vidzemes muižnie-

cība, kas gan vienmēr bijusi jūtīga stīdziņa dažādu val-

dību politiskos barometros, tā laika Krievijas valdību

sarežģītās kombinācijās tika spiesta būt ļoti modrīga, jo

nevarēja droši paredzēt kas vēl notiks ar Kurzemi un

kādi likteņi gaida pašu Krieviju. Daži vācu muižnieki

bija ļoti ieinteresēti politiskās spēlēs, citi atkal pārāk rū-

pējās par jaunu koncesiju un vispāri materiālu labumu

iegūšanu. Nav brīnums, ka tādos apstākļos pati muižnie-

cība savā starpā nebija viengabala. No otras puses,

Krievijas valdība bieži vien itin kā ar neuzticību rau-

dzījās uz Baltijas muižniecību, redzams, nebija droša, ka

izdevīgā gadījumā neatrodas jauni Patkuļi v. t. t. Tas

jau nomanāms no tam, ka pēc 1730. gada landtāga paiet

septiņi gadi, līdz ar varenā Birona svaiņa ģenerāļa Lu-

dolfa fon Bismarka palīdzību izdevās 1737. gadā dabūt

atļauju sasaukt landtāgu. Nākošais landtāgs atkal var

notikt tikai 1742. gadā. Muižniecībai tādos apstākļos

vajadzēja būt ļoti uzmanīgai, lai ne tikai noturētos savās

tiesībās, bet arī iekarotu jaunas un, galvenais, lai viņiem

«savā» zemē (Baltijā) būtu noteicoša vara. Tās bija

muižniecības sirdsdomas, bet viņas prasīja arī daudz

laika un līdzekļu. Domāt šādos brīžos par latviešu iz-

glītības pacelšanu, skolu dibināšanu, labu skolotāju saga-

tavošanu un atalgošanu, — vienkārši nebija nekādas va-

jadzības un patikas. Un tā kā skola un baznīca bija

kopjēdziens, — tad lai jau mācītāji māca «pātarus», —

tā viņu darīšana ... Skolas celt! Ja jau zemnieks var

dzīvot rijā, pirtiņā un būdiņā, kamdēļ tad zemnieku bērnu

skola nevar būt tādās pat telpās. Labi skolotāji! Ja,

cik labiem tad viņiem vajaga būt ? Vizitaciju protokolos
taču teikts: skolmeisteris labs, nedzer, un nekaujas, nav

netikumīgs. Tas bija ideāla skolmeistera tips. Cik un kā

viņš prot, vai māca arī lasīt, - - tas nav nemaz tik sva-

rīgi, jo lasīt prašanai bija vai vienīgi baznīcas — reli-

ģiska vērtība, t. i. prast lasīt bībeli un dziesmu grāmatu,
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lai iegūtu tikumiskas vērtības. Bet ja tikumīgi var dzīvot

arī bez lasītprašanas, — tad labi un ar to pietiek. Lūk,

kamdēļ arī mācītāji vairāk sūdzas par skolmeisteŗiem

dzērājiem un kaušļiem, kā par nemākuļiem, pat galīgiem

sliņķiem...

Tā tad apstākļi bija tādi, ka 1739. —1740. gadu
baznīcu skolu vizitacijas noteikumiem un Kampenhauzena,

Budenbroka, Fišera labi domātiem pamudinājumiem turp-
mākā dzīvē nebija lielāki panākumi, kā Löwenwoldes

1711. g. «ķeizariskai» pavēlei. Iznākums bija viens, —

muižniecība darīja ne kā pavēlēts, bet kā tai patika.
1742. gada landtāgs ar mūsu skolu lietām gandrīz nemaz

nenodarbojās, ja pie skolu lietām neskaitām jau piemi-

nētās ģen.-sup. Fišera pavēles apspriešanu par to pâŗu

nelaulāšanu, kas neprot pātarus...
1
) Kampenhauzena un

Budenbroka materiāli pat netiek cilāti un protokolos at-

zīmēti. Līdz ar hernhutiešu darbības noliegšanu nāk

skolu lietās reakcija. Apklust skolu draugu balsis. Klusē

arī ģen -sup. Fišers'-).

1747. gada landtāgā jaunais ģen.-sup. Cimmermanis

mēģina no jauna uzsildīt vēzumā pamestos skolu jautāju-

mus. Ģeneralsuperintendents nolasījis savu rakstu par

skolu uzlabošanu3
). Šo rakstu pārrunājot

atradusi, ka viņā ir vairāk pārmetumu muižniecībai, nekā

lietišķu aizrādījumu, kā tad īsti skolas uzlabot... Land-

rats Budbergs ieteicis Cimmermanim turpmāk izstrādāt

noteiktu plānu v. t. t. Lēmumu nekādu netaisa, bet no

pieminētā landtāga protokola redzams, ka muižniecība

nemaz nopietni šo jautājumu nedebatē, bet zināmā mērā

pret Cimmermani izturas pat nepieklājīgi, ko tas, cik no-

mānāms, ņēmis arī ļaunā. 1750. gada landtāgā Cimmer-

manis atkal personīgi landtāga sēdē atkārto savu 1747. g.

iesniegumu
4), papildinādams ar sekošām prasībām:

1) Livl. Landtagsrezesse Vol. IX. S. 539-590.

2 ) Fišers mira 1745. g.

») Vol. X. S. 62—63.

*) Vol X S. 118.
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1) Zemi, kas skolām piedalīta jau zviedru laikos,

vajagot uzmeklēt un nodot skolām. 2) Jādibina kādi (ein

Paar) skolmeisteŗu zeminari, kuŗos dievvārdu kandidāti

sagatavotu zemnieku skolām noderīgus skolmeisteŗus.

Zeminaru uzturēšanai muižniecībai būtu jādod līdzekli.

Bet tā kā skolu zemju lietā nekas netiekot darīts, tad viņš
— Cimmermanis — lūgšot ģenerālgubernatora palīdzību...

Tāļāk Cimmermanis runā arī par skolmeisteŗu slikto

pārtiku, skolu ēku vajadzībām v. t. t. Landrats

barons Rozens pateicas (!) ģeneralsuperintendentam

par viņa priekšlikumiem un ar to lieta nobeidzas...

Šinīs pat gados (1744—1750) tiek atkal izda-

rītas dažās draudzēs vizitacijas (vairāk gan igauņu daļā),

kuras nerāda neko jaunu un patīkamu. Šur tur redzama

kāda muižas skola (Ēvelē — 20 skolēnu 1
); retā draudzē

mācītāji arī savā muižā ierīkojuši kautko skolai līdzīgu.
Tie ir atsevišķu muižnieku un mācītāju privatdarbi, kuri

bieži vien izbeidzas ar šo cilvēku nāvi, vai aiziešanu uz

citu dzīves vietu. Bet par muižniecību, kā par veselu

šķiru mums jau nācās aizrādīt ša raksta 11. nodalījumā, —

visi viņas lēmumi bija izvairīšanās no noteikta darba lat-

viešu skolu lietās. Par viņas darbiem vēl še varam lie-

cināt ar bīskapa Dr. K. Ulmaņa vārdiem: «..bet mēs šo

piecdesmitu (1700—1750) gadu laikā neatrodam nekādu

pēdu, kas liecinātu par muižniecības nopietnu gribu skolu

labā ko darīt...»2
).

Bet dažus vārdus arī par latviešu zemnieku līdz-

dalību un līdzdarbību savu skolu lietās. Vizitacijas pro-

tokoli šur tur piemin arī «neväcu« (vārdus «latviešu» un

«igauņu» negrib teikt) pērminderu spriedumus par skolu

un skolmeisteri. Mēs jau agrāk pieminējām, ka dažkārt

«nevācu» pērminderi paši piedāvāja skolmeisteram 3)

sieciņus, vai arī apņēmās celt skolu4 ). Pērminderi, sapro-

1) Varbūt māc. LaDges nopelns.

2 ) Mitth. v. Nachricht 7. Bd. Hef. 2. S. 135

3 ) Palsmarē 1735. g.

4) Āraižos 1735. g.



92

tams, runāja savu pagastu uzdevumā. Šādos gadījumos

vajadzēja tikai laba vadītāja, un skolu lietas ievirzītos cik

necik nopietnā gaitā. Bet šo vadītāju, lūk, nebija. Āda-

žos, kur 1733. gadā zemnieki paši piedāvāja visādu pa-

balstu skolai, arī 1739. gadā skola tādā stāvoklī, ka vizi»

tators Kampenhauzens to pieskaita pie vissliktākām. Ko

tad te līdzējusi zemnieku labā griba un gatavība nest

upurus? Bet visvairāk zemnieku pārstāvju (pērminderu)
liecība par mācību gaitu skolās redzama no tam, kādu

spriedumu tie nodod par skolmeisteŗu darbību. Ja skol-

meisteris nav dzērājs un kauslis, tad pērminderi ir vēl

apmierināti, lai arī ar bērnu mācīšanu ietu vāji. Tur-

pretim pie skolmeistera-kaušļa neviens negribot bērnus

sūtīt, jo tāds piedzēris, vai dusmās nežēlīgi piekaujot
skolēnus. Kad tāds skolmeisteris nākot no kroga mājās,
bērni bēgot kur katrs atzīstot par drošāku, — pat uz

mežu. Ja nu vecāki bērnus tomēr piespieda iet mācībā

pie šāda skolmeisteŗa, tad notikās pat tas, ka bērni skolai

pielika uguni
l), lai tā tiktu vaļā no nemīlamās skolas un

skolmeisteŗa. Ir gadījumi, ka zemnieki atsakās skolmei-

steram dod ne tikai bērnus «audzināšanā», bet arī strād-

niekus pie darba, - kas pēc noteikumiem pienācās, —jo

skolmeisteris arī strādniekus tik nežēlīgi sitot un spārdot

kājām, ka to nevarot paciest' 2). Ja te vēl pieliekam klāt

to, ka daudzi skolmeisteri vāji prata latviešu valodu

(piemērs kauču ar Demutu Jaun-Piebalgā), tad taču gluži
labi saprotams, ka mūsu senči lai arī kā nemīlētu izglītību,

nevarēja mīlēt tā laika skolas, bet viņu bērniem skola bija

pārmācīšanas, jeb soda māja, par kuŗu domājot drebuli

līda pa muguru. Lūk, kamdēļ nevaram piekrist tiem vācu

vēsturniekiem, kuri mēģina mūsu senčus iztēlot par tādiem

tumsoņiem, kas skolu neieredz tieši kā izglītības nesēju,

jo viņiem esot bijusi nepatīkama pati izglītība, pie kam

1
) Neues Museum d. teutschen Provincen Russlands I. B. S. 25.

2 ) Tāda sūdzība 1744. gadā iesniegta vizitatoriempar Skujenes skolm.

Dreijeri, pie kam D. apsolās turpmāk būt apdomīgāks, bet soda, redzams,

nekāda viņam par kaušanos, neuzliek.
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Erglu mācītājs J. H. Hugke (1711. g.) pat nosauc latviešus

par iedzimtiem idiotiem
. . . Latviešu attīstības vēsture

ir pierādījusi mūsu tautas garīgo spēju lielo bagātību.

V.Vidzeme18.g.s.otrāspusespirmāgadudesmitā

18. gadu simteņa otrās puses pirmo gadu desmitu

(1750—1760) pa daļai raksturo tas apstāklis, ka deviņu

gadu laikā sanāca tikai vienreiz Vidzemes landtāgs, jo
no 1750 —1759. gadam valdība landtāgus neatļāva sasaukt.

Vidzemes muižniecība tādos apstākļos nejutās apmierināta

un visas viņas politiskās domas saistījās ap to, kā

drošāki apsargāt savas vecās privilēģijas no varbūtīgiem

satricinājumiem. Muižniecības maršali, kā arī citi piln-

varotie, viens pakaļ otram dodas uz Pēterpili un Maskavu.

Ceļojumi un valdošo aprindu «apmeklējumi» prasīja daudz

naudas. . .
Un muižniecība neskopojās, — deva «ievēro-

jamām» personām tūkstošus naudā un patīkamas mantas

arī graudā. Landrats fon Zīvers labu attiecību uzturē-

šanai 1760. gadā atteicās pat no sava skaistā un iemīļotā

jājamā zirga, atdāvinādams to kādām ievērojamam valsts

vīram («einem gewissen vornehmen Mann seine Pferde

zum Präsent machen musste»), bet ar to nepieticis, —

gadu vēlāk vajadzējis dot atkal naudu, zirgus un vīnu *).

Bez atklātas un slepenas kukuļošanas, Krievijas valsts

vīri vēl prāsīja daudzas citas nodevas. 1757. gadā piepra-

sīja kādus tūkstoš strādniekus pie cietokšņu būvēm.

1758 gadā bija jādod vairāki tūkstoši strādnieki — vedēji

ar pajūgiem un zirgiem krievu armijas pārvešanai caur

Vidzemi, Kurzemi un Lietavu uz prūšu robežām. Šinī

gadījumā ir zināms, ka vienam pašam Cēsu apriņķim

(par citiem nav ziņu) gājuši bojā 1131 zirgs un 183 cilvēki,

kas nosaluši un nonīkuši purvos. Par šīm briesmīgām
šķūtīm ļaužu mutē uzglabājās nostāsti vairāk, kā vienā

paaudzē.

1
) Šikāki par šim lietām skat.: «Livland im achzehnten Jahrhundert.

Julius Eckardt».
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Saprotams, ka tādos apstākļos baznīcu un skolu

lietas nevarēja labvēlīgi attīstīties, — par viņām muiž-

niecībai nebija ne gribas, ne laika domāt, bet garīdznie-
cība labi ja pildīja savus tiešos pienākumus: pie jaunēkļu
iesvētīšanas prasīja «pātarus» un dažas baznīcas dziesmas.

Lielo nodevu un šķūšu dēļ zemnieki palika nabadzīgāki,
bet kungi nervozi un dusmīgi, — kas lai tādos apstākļos

rūpētos par skolas māju izlabošanu un celšanu. Baznīcu

un skolu vizitacijas šinī laikmētā reti kur notika. Tā tad

nebija arī vispārēja pārskata, kuŗu gadījumā varētu kauču

formas pēc iesniegt landtāgam. Baznīcas likumā bija
noteikta kārtība, kas un kā darāms vietējam mācītājam

viņa amata pienākumus izpildot. Šie pienākumi, cik viņi

attiecās uz latviešu izglītību (des Heils der armen jungen
und alten Bauerseelen 1), bija tik trūcīgi, ka no mācītāja

likumīgi tiešām daudž nevarēja prasīt un, saprotams, arī

neviens neprasīja.

Sākot ar 1750. gadu, līdz 1765. gadam ziņu par

Vidzemes skolām un viņu stāvokli pavisam maz. Archivos

ir atrodami vairāku baznīcu rēķini (Kirchen-Rechnung),

kuri parasti sniedz tikai naudas norēķinus par baznīcas

lādes ienākumiem un izdevumiem, bet tikai retums ko

ieminas arī par skolu un skolmeisteri, — piemēram to,

cik skolmeisteram izmaksāts par kādu nebūt pakalpojumu
baznīcai2

). Tomēr ap 1760. gadiem kādam retam baznīcas

priekšniekam, vai mācītājam labpatikas savā «pārskatā»

atzīmēt arī kādus vārdus par skolām un «skolas bērniem».

Vēlāk gan baznīcu virsvalde no visiem mācītājiem pieprasa

«skolas bērnu sarakstus» (Schulkinder Liste), kuŗus tad

arī (ap 1770. g) vairums mācītāju pagatavo, ierakstīdami

sarakstos itin visu to bērnu vārdus, kas vai nu skolā,

vai mājā mācījās lasīt. Bet arī še ir trūcīgas ziņas, par

kurām runāsim turpmāk.

l ) Erlaubniss-Schein zu predigen un kāda Patente, izdota 18. augustā

1754. g.

2
) Šādi baznīcas rēķini vispilnīgāk! ir uzglabāti Rīgas (Valmieras)

apriņķu baznīcu virsvaldes archivā.
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Ap 1860. gadiem, cik tas pēc visai nepilnīgām

ziņām konstatējams, «skolas» ir parasti tukšas. Liezeres

mācītājs 1760. gadā ziņo, ka viņa draudzē mājās mācās

«boksterēt» un lasīt pavisam 513 bērni (318 zēni un

195 meitenes), no kuŗiem 122 prot burtus izšķirt, 149 jau

«boksterē», bet 242 lasa kopā. Liezeres ķirspīles skolā

tanī pašā laikā mācījušies tikai četri bērni. Viņu vārdi

arī ziņojumā atzīmēti, — »Gustav, Joan, Indrik, Anne».

(Familijas vārdu latviešu zemniekiem vēl tad nebija). No

ziņojuma redzams, ka dažās mājās lasīt mācījies vesels

pulciņš bērnu. Tā Liezeres «Randatās» atzīmēti sekosi

bērnu vārdi: «Andres, Mathis, Indrik, Brenc, Jān, Jācob,

Uze, Kathe, Madde;» «Virgabaļos» — «Birn, Katsche,

Anne, Ilse, Edde» ; «Kalna -Kurmjos» (Kalne Kurm) —

«Andres, Bērtol, Gust, Andres, Jokum, Ilse, Edde, Marjet,

Ilse, Edde, Edde» (tā tad trīs «Eddes») ; «Kalna-Bukās»

— «Villum, Brenz, Peter, Birn, Bertol, Jacob, Ansch,

Bubbe, Edde, Madde, Anne, Annusch». Tā tad beidzamā

gadījumā pavisam 12 bērni1).

Drustu draudzes baznīcas priekšnieks A. B. fon

Hagemeisteris 1. zept. 1761. gadā ziņo Cēsu apriņķa
baznīcu virspriekšniekam, ka skola Drustos ir, tikai bērni

mazā skaitā tanī mācās. Daudzi zemnieki savus bērnus

paši mācot mājās, vai arī nododot mācībā pie tiem kaimi-

ņiem, kuŗi protot lasīt. Skolmeisteris te esot kāds vācietis

Roze. Hagemeisteris domā, ka viņš vairāk bērnus at-

baidot, nekā viņus tur pievelkot (der die Kinder mehr

aus der Schule treibet, als sie dahin locket).

Bērzones draudzes mācītājs ziņo, ka 1764. gadā

Zelgovskas muižas novadā tikai viens puisēns mācījies

«a b c»
. .

.

2
)

1759 gadā, pēc deviņu gadu klusēšanas, atkal runāja

1
) Nav šādā gadījumā droši noteicams, vai šie bērni visi pastāvīgi

dzīvoja pieminētās mājās, vai sapulcējās no kaimiņiem te mācīties. Ziņo-

jumos par to nav nekas pieminēts.
2
) Ziņas par augšminētām draudzēm atradu stipri paputējušā Cēsu

Valkas
apr. baznīcu virsvaldes archivā.
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Vidzemes muižnieki savā landtāgā. Tā kā skolu un

baznīcu stāvolkis, kā materiāli, tā garīgi bija noslīdējis

uz leju un jau 1750. gadā ģeneralsuperintendents Cimmer-

manis landtāgam aizrādīja, ka vīna — Cimmermaņa —

1747. g.
1) iesniegtais skolu uzlabošanas plāns pamests ne-

ievērots, — tad varēja gan gaidīt, ka šoreiz landtāgs
lems arī par skolu uzlabošanu. Izrādījās tomēr, ka muiž-

niekiem arī šoreiz nebija patikas nodarboties ar skolām

un baznīcām. Viņi apmierināja savu sirdsapziņu ar to,

ka uzdeva ģeneralsuperintendentam nākošam landtāgam
celt priekšā jaunu projektu par skolu un baznīcu uz-

labošanu.2)

Šī «projektu» taisīšana droši vien būtu turpināta

līdz apnikumam, ja valsts vara neiejauktos un nepiespiestu
muižniecību kādu nebūt «projektu» arī pieņemt un publicēt
kā oficiālu rīkojumu. 9. jūlijā 1762. gadā, pēc Krievijā
notikušās galma revolūcijas, ķeizaru Pēteri 111. ieslodzīja

Ropšas pilī un uz lielās valsts troņa nāca Katrīna 11.

Jaunā ķeizariene izraudzīja grafu Juri Braunu (George

Browne) par Vidzemes un Igaunijas ģenerālgubernatoru.

J. Brauns bija vīrs ar stingru raksturu, lieliem piedzīvo-

jumiem') un baudīja jaunās ķeizarienes pilnīgu

kamdēļ viņa darbībai bija ļoti liela patstāvība. Baltijas
muižniecība to gluži labi zināja un tādēļ viņai gribot ne-

gribot vajadzēja pielāgoties spēcīgā provinces pārvald-
nieka gribai, bet ja viņa to gažkārt negribēja, tad Brauns

tūdaļ lika manīt, ka viņš jokot nemīl un izlietos prete-

stības gadījumā savas pilnvaras.

1764. gadā ķeizariene Katrina 11. pagodināja Igau-

niju un Vidzemi ar savu lieliski un grezi sarīkoto ceļo-

jumu no Peterpils uz Rīgu. Muižniecība darīja visu, ko

tik spēja, lai ķeizarieni saņemtu pilnīgā padevībā un pa-

l ) Landtagsrezesse Vol. X. S 91.

-) Landtagsrezesse Vol. XI. S. 112.

3) Dzimis (1698. g.) islandietis, viņš pēc dažādiem pārdzīvojumiem

1730. g. iestājās Krievijas armijā un te drīz vien ieguva kaŗa vadoņa slavu.
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zemībā, lai viņai rādītu Vidzemi tikai no labās puses,

bet noslēptu visu to, kas jaunai un tanī laikā vēl samērā

humānai valdiniecei varētu sniegt nepatīkamus iespaidus

par vācu bruņniecisko saimniekošanu Vidzemē un Igaunijā.
Muižnieki nežēloja ne pūlu, ne naudas. Bruņniecības

namā priekšā ķeizarienei par godu laida gaisā vīna

strūkļus (fontānus), sarīkoja vislepnākās dinejas, maska-

radus v. t. t. Tomēr noslēpt zemes patiesos apstākļus
neizdevās. Tam par laimi bija savi jau ievērojami priekš-

apstākļi. Katrīnai 11. 1763. gadā mācītājs Eižens Svarcen-

bergs 1
) bija iesniedzis savu apcerējumu «Ein livländischen

Patrioten Beschreibung der Leibeigenschaft, wie solche

in Livland über die Bauern eingefürt ist», kuŗâ tika ap-

rādītas zemnieku ciešanas un vietējo muižnieku pārāk ne-

cilvēcīgās patvaļības pret saviem dzimtsļaudim. Svarcen-

bergs aprādīja, ka visa zemnieku apstrādātā zeme, mājas,

zemnieku lietotā manta, viņu sievas un bērni, — viss

piederot muižniekiem. Muižnieks varot zemnieku ar

sievu un bērnu pārdot kam gribot, bet varot arī sievai

atraut vīru, vai bērnus un tos atsevišķi pārdot. Liberali-

zējošai ķeizarienei Katrīnai 11. Svarcenberga apcerējums

bija iepaticies un viņa to mēģināja pielāgot kā materiālu

novērojumiem savā ceļojumā pa Vidzemi. Lai arī muiž-

niecība kā gribēja noslēpt ķeizarienes acīm zemnieku

bargo verdzināšanu, valdniece tomēr nojauta, ka Svarcen-

bergs bija patiesību ziņojis. Katrīna 11., atstādama Rīgu,

uzdeva ģenerālgubernatoram Braunam izlietot savas piln-

varas, lai, cik vien iespējams, atvieglinātu zemnieku lik-

teni. Landrāts Šulcs pat nojautis, ka pate ķeizariene

gudrojusi nākt klajā ar īpašām reformām Baltijas zem-

nieku labā1). Tādā gadījumā muižnieki baidījās par savu

privilēģiju ieskrambāšanu un tālredzīgākie bija ļoti

Priecīgi, ka ķeizariene visu šo lietu galu galā nodeva

l
) E. Svarcenbergs dzimis Vācijā 1717. g, miris Krievijā 1779. g.

Kādu laiku viiļš izpildīja mācītāja amatu Tonnas un Lobuzas draudzē pie

Tērbatas

') Julius Eckard-Livland. S. 308.



98

kauču arī stingrā Brauna rokās. Aizkraukles barons

Sulcs pirmais prata pieslieties ķeizarienes nodomiem un

gribai, jo viņš 1764. gadā savu muižu zemniekiem izdeva

īpašus «likumus» 1
). Ir iemesls domāt, ka Sulcs savus

«likumus» izdodams ir mēģinājis izpildīt ķeizarienes gribu
un caur to arī atvieglināt ne tikai zemnieku likteni, bet

arī savu ciltsbrāļu — muižnieku sagaidāmās nepatikšanas,
kādas varēja izcelties, ja Katrīna 11. strauji būtu iejau-

kusies «muižnieku privātās darīšanās»
...

Tā ar Sulca

«likumiem», lai kauču tas būtu noticis ar tāļredzīga poli-

tiķa gudru aprēķinu, tika zemnieku likteņa atvieglošana
faktiski ievadīta darbā un vispirms no pašu muižnieku

aprindām. Pie tam Sulcs taču bija ļoti redzama persona,

kam muižnieki vairākkārtīgi uzticēja savu interešu aiz-

stāvēšanu.

Tādos apstākļos sanāca 1765.gadā 1) Vidzemes muiž-

nieku pārstāvji jau iepriekš zināja, ka ģenerālgubernators

šoreiz nāks pie landtāga ar »ārkārtīgi svarīgiem priekš-
likumiem ...« Brauns izturējies lepni un noslēpumaini.

Viņa atbilde uz landmaršala apsveikumu bijuse »höchst

unfreundlich« (augstākā mērā nelaipna)2). Tad pat no-

dotas landtāgam Brauna »propozicijas« par Vidzemes ap-

stākļu uzlabošanu, ar aizrādījumu, ka zemnieku bēdas-

nonākušas līdz troņam, un ķeizariene arī viņas vērā ņē-

musi. Ģenerālgubernatora prasības sacēlušas landtāgā

pilnīgu sašutumu un arī izmisuma sajūtu. Vecākie un

savās privilēģijās garīgi ieaugušie muižnieki zaudējuši pil-

nīgu garīgu līdzsvaru un nezinājuši ko runājuši, izteikdami

draudus v. t. t. Sā apcerējuma robežās neietilpst minētā

landtāga lēmumu aplūkošana vairāk, kā to prasa tanī pašā

reizē pieņemtā skolu reformas projekta izprašana, bet tā

1) K. Šulca zemnieku likumiem šads virsraksts : „Aiskraukies UN

Rihmaņa-Muischas Semneslu Teefa dohta no Kahrļa Spriddiķa

Şchoultz v. t. t."

1) Landtags sanāca janvaŗa mēn. vidū, bet darbība tūdaļ nevarēja

sekmīgi veikties.

2 ) Eckard — Livland. S. 313.



99

kā skolu reforma tanī laikā droši vien vēl netiktu pie-

ņemta, ja vispārējais muižniecības stāvoklis nebūtu tik

saspīlēts, ka nepieciešāmi vajadzēja ģenerālgubernatoru
Braunu apmierināt kauču ar labiem un skaistiem projek-
tiem par latviešu zemnieku izglītības pacelšanu, lai tānī

pašā gadījumā varētu bargā provinču pārvaldnieka uzma-

nību cik necik novērst no smagām zemnieku klaušām un

tumšās verdzības. Šinī gadījumā jau varēja pat attais-

noties, — sak' vispirms mēs parūpēsimies par zemnieku

jaunātnes izglītību, sagatavosim viņu brīvākai un cilvēcī-

gākai dzīvei un tad dosim arī nepieciešamas brīvības u.t.t.

Ģenerālgubernatora Brauna propoziciju pirmais punkts
runā par baznīcu un skolu stāvokli 1

). Tiek aizrādīts, ka

baznīcu ēkas nolaistas, netiekot izdarīti vajadzīgie remonti.

Esot gadījumi, ka sagruvušas baznīcas »zum öffentlichen

Scandal« stāvot ceļmalā vairāk gadus. Neviens muižnieks

dažkārt negribot uzņemties baznīcas priekšnieka amatu,

lai nebūtu jārūpējas par tādām lietām, kurām »neviens

nepiegriež vērību...« Līdzās baznīcām nīkuļojot arī

skolas. Viņš — ģenerālgubernators — ieteicot muižnie-

cībai novērst savu skatu no pilsētu skolām, kurās mācoties

kungu bērni un paskatīties uz lauku ķirspīļu skolām. Tad

atradīšot, ka daudzās vietās nav ne skolu, ne skolmeisteŗu,
bet ja arī esot kur skola, tad muižniekiem trūkstot labas

gribas zemnieku bērnus skolā sūtīt. Vajadzīgi arī labāki

skolmeisteŗi, kurus varētu izlietot kā katechetus. Ja būšot

skolas, pacelšoties zemnieku izglītība, tad līdz ar to vai-

rošoties zemnieku turību un tas nākšot pašiem kungiem

par labu. Tanīs apvidos, kur esot skolas, nomanāma lie-

lāka zemnieku turība un šie apvidi spilgti atšķiroties no

tiem tumšiem apgabaliem, kur skolu, vai skolmeisteru nav.

Tāds bija Brauna iesnieguma saturs par skolu lietām . . .

Bez šā ģenerālgubernatora īsā aizrādījuma skolu lietās,

165. gada landtāgā nāca pārspriežamas arī plašāks Vid-

zemes konsistorijas skolu uzlabošanas plāns, kuru 25. janv.

l ) Landtags Ackta 1765. S. 98. (Valsts archivā).
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1765. g. parakstījuši konsistorijas prezidents barons Ungern-

Sternbergs un ģeneralsuperidents Jēkabs Cimermanis 1).

Konsistorijas iesniegumam deviņi punkti, kuru saturs īsā

atstāstījumā formulējot šāds :

1) Visi zemnieku bērni jāmāca lasīt2).

2) Tā kā līdzšinējās ķirspilskolās nevar visus bērnus

uzņemt, tad viņas jāplašina, vai jāceļ jaunas. Trūkst skol-

meisteŗu, tāpēc jārūpējas par viņu kārtīgu sagatavošanu,

ņemot jaunekļus vienalga vai no vācu, vai latviešu tautības

piederīgiem. Skolmeisteŗiem jābūt centīgiem un diev-

bijīgiem un jādarbojas draudžu mācītāja uzraudzībā
un

vadībā. Ceļi uz skolu jātura kārtībā, — tas zemnieku

pienākums.

3) Ir zināms, ka ķirspilskolās tomēr nevarēs visus

bērnus savās telpās uzņemt, tādēļ jāceļ, vai jāierīko skolas

arī muižās un pagastos.

4) Nav ļaudis pieņemami pie sv. vakariņām (iesvē-

tāmi), ne arī laulājami, ja viņi neprot lasīt un nemāk kat-

ķisma gabalus.

5) Ja zemniekam nav maizes ko bērniem uz skolu

līdzdot, tad muižnieka pienākums ir šādus bērnus skolā

apgādāt ar uzturu. jļ

6) Mācītājiem mājas pārlūkojot jāraugās, vai visi

bērni, kas sasnieguši skolas gadus, arī tiek skolā sūtīti,

kā arī vai mājās katru dienu tiek noturētas lūgšanas.

7) Ja kādi jaunēkļi vajadzīgā laikā nenāk pie Diev-

galda (iesvētīšanas),, tad mācītājs par tādiem paziņo muiž-

niekam, lai sliņķus piespiestu iet pie Dievgalda.

8) Mācītājam jārūpējas, lai iesvētāmie bērni dabūtu

labu mācību.

9) Katru gadu, skolas laikam nobeidzoties, mācītājs

iesūta prāvestam ziņas par skolām un to skolēnu skaitu,

kas viņās mācījušies.

1) Landtags Ackta Vol. XV. S. 277.

2 ) Tā tad obligatoriskas izglītības prasīšana (?1)
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Sakarā ar šiem iesniegumiem landtāgs ķērās pie
skolu jautājuma izspriešanas l), pieaicinot klāt arī sirmo

ģeneralsuperintendentu Jēkabu Cimmermani. Pēc vairāk kā

mēneša spriešanas (tanī pašā laikā apsprieda arī citas

lietas) tandtags pieņēma skolu lietās sekošus lēmumus:

I. Zemniekiem, kas paši spējīgi un prot savus

bērnus lasīt un katķisma gabalus iemācīt, tiek joprojām

atļauts savus bērnus mājā paturēt un mācīt. Mācītājs par

tādiem zemniekiem dod savu atsauksmi šo zemnieku

kungiem. Kad pieminēto zemnieku bērni mājās dabūjuši
pirmmācību, tad tos mācību papildināšanas labad var no-

dot ķirspīlskolā. Tādu zemnieku bērniem, kas neprot

paši savus bērnus mācīt, muižnieks ierīko, katrs pēc savas

muižas lieluma, vienu, vai vairākas mājas-skolas (Haus-

Schule). Šīs skolas vislabāk! ierīkojamas muižās, bet ja
tas nekādi nav iespējams, tad var viņas iekārtot arī kādās

ziemnieku mājās. Muižnieks rūpējas par to, lai iz viņa

ļaudīm tiktu izmeklēti noderīgi cilvēki un tos tad liek

izmācīt lasīt un katķismi tādā mērā, lai viņi varētu izpildīt
skolmeistera amatu. leteicams tomēr, ka, ja vien kur

iespējams, labāki būtu, kad zemnieki savus bērnus, ja paši

neprot mācīt, nodotu mācībā pie saviem radiem, vai

tādām personām, kam viņi labāki paši uzticas.

11. Tā kā zemnieki savus bērnus nelabprāt sūta

skolā, tādēļ mācītājiem tiek uzdots katru rudeni, pirms

skolas laika iesākšanas, sastādīt to bērnu sarakstus, kuriem

pēc viņu vecuma jāiet skolā, un kurus nespēj mājās mācīt

Paši bērnu vecāki. Saraksti nododami vietējam muiž-

niekam, lai tas caur baznīcu pērminderiem bērniem pazi-

ņotu, kad un kur tiem jāierodas skolā. Pērminderi katru

nedēļu (pēc 8 dienām) apmeklē skolas un no skolotājiem
Jzzin, vai visi bērni kārtīgi apmeklē skolas. Tiklīdz iz-

ēdās, ka kādi skolā nenāk, pērminderis par to paziņo

Kungam (muižniekam), lai tas pavēlētu bērnus skolā sūtīt.

l ) Ziņas par to skat.: Landtags Ackta Vol. XII. S. 52; Jahres

Ackta Vol. LIII. JSB 124; Residir-Recess Vol. XIV. S. 71, 132. (Valsts

archivā).
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Bet lai zemnieki neciestu darba laikā, kad viņu bērni

vajadzīgi mājās kā gani, tad skolās mācības uzsākamas

pēc Mārtiņiem un nobeidzamas ap Lieldienām.

111. Ja tādam ziemniekam, kam uzticēta bērnu mā-

cīšana, caur to celtos traucējumi viņa vispārējos darbos,

vai bērnu mācīšanas dēļ būtu darbi jānokavē, tad muiž-

nieks neatsacīsies tādam zemniekam atlaist kādas klaušas,

kādu citu kalpošanu, vai arī iespējamā veidā izsniegt
kādu atlīdzību

IV. Skolu ierīkošana pavisam mazām muižām, kuŗâm

arī zemnieku nav daudz, var izrādīties par pārāk smagu

uzdevumu, kā muižniekiem, tā zemniekiem, — tādēļ tādām

muižām, kuŗu zemes platība mazāka par 5 arkliem, skolas

ierīkošanu nevar uzspiest un ja viņu īpašnieki to nedara

parādīdami kristīga cilvēka cenšanos, tad bērni no tādiem

novadiem sūtāmi ķirspilskolās.
V. Mācītāju pienākums ir muižas (Hofes) un māj-

skolas (Dorf-Schulen) katrās 4 nedēļās reiz pārraudzīt, —

vai visi tie bērni, kam skolā jānāk, to arī dara un kā

veicas ar mācībām un skolas gaitu. Ja mācītājs atrod

skolā kādus trūkumus, tad par to nekavējoši ziņo muižas

īpašniekam, kuram pienākas trūkumus un kavēkļus novērst.

To« bērnus, kas mācās mājās pie saviem vecākiem, vajjj

radiem, mācītājs katru pavasari ap Lieldienām sapulcina uz

pārklausīšanu.
VI. Tos bērnus, kuri zemnieku skolās (Bauer-

Schulen) jau mācīti lasīt un katķismi, var, ja mācītājs un

muižnieks to atzīst par noderīgu, nodot ķirspīlskolā, lai

tur mācītāja un baznīcas priekšnieka uzraudzībā tāļāk

mācītos
1 ).

Vil. Katrā draudzē, kur tas vēl nebūtu izdarīts,

tūdaļ jāierīko ķirspīlskolā, ieliekot tanī vācu, vai latviešu

skolmeisteri, — bet tikai labu, par ko jārūpējas baznīcas

priekšniekam savā draudzē, bet baznīcu virspriekšniekam
visā apriņķī.

l
) Tādus jaunekļus izraudzīja par turpmākiem «skolmeisteŗiem», vai

arī muižu vagariem, klētniekiem v. t. t.
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VIII. Draudžu mācītājiem pienākas, bez tam, ka

viņi pēc katrām 4 nedēļām pārlūko zemnieku skolas, cī-

tīgi sagatavot jaunēkļus(les) un vispāri zemniekus pie-

ņemšanai pie svētā Dieva galda. Mācītājiem šādos ga-

dījumos nav jāapmierinās ar to vien, ka ļaudis prot

katķisma gabalus skaitīt, bet jārūpējas, lai no galvas ie-

mācīto saprastu un lai mācības iespiestos cilvēka sirdī un

sirds apziņā, — lai taptu par cilvēka garīgu pārliecību.

IX. Ja kāds muižnieks (Possessor) neizpildītu še

aprādītos pienākumus, tad mācītājs par to paziņo baznīcas

priekšniekam, kas notikumu paziņo tāļāk apriņķa baznīcu

virspriekšniekam, kas vainīgo muižnieku var sodīt ar

10 dālderiem. Ja vainīgais ir pats baznīcas priekšnieks,
tad mācītājs ziņo tieši baznīcu virspriekšniekam.

X. Ja izrādās, ka kāds mācītājs neizpilda noteiktos

uzdevumus, — neuzrāda muižniekam tos bērnus, kuŗiem

laiks skolā iet, neapmeklē katras 4 nedēļas reizi skolas,

vai citādi neizpilda šos noteikumos minētos mācītāja pie-

nākumus, — tad muižnieks par to paziņo baznīcas priekš-

niekam un pēdējais — apriņķa baznīcu virspriekšniekam,
kas rūpējas par to, lai arī nolaidīgais mācītājs nepaliktu
bez pienācīga soda.

XI. Katram draudzes mācītājam tiek uzdots katru

gadu, pēc skolas darbu beigām, t. i. ap Jurģiem iesūtīt

savam baznīcu virspriekšniekam ziņojumu: cik bērnu

mācījās skolās, vai visi bērni, kam vajadzēja to darīt,

skolas apmeklējuši un ja ne, tad kamdēļ tie no skolas at-

rāvušies. Ziņojumā jāuzrāda arī, cik tāļu bērni tikuši ar

mācībām.

XII. Tādu pat pārskatu iesniedz katrs muižnieks

baznīcas virspriekšniekam, kas šos muižnieku iesniegumus,

kopā ar baznīcas rēķiniem, iesūta baznīcu virspriekš-

niekam. Salīdzinot mācītāja un baznīcas priekšnieka zi-

ņojumus būs redzams, bez vispārēja pārskata, arī tas, ja

kāds
no muižniekiem, vai mācītājiem nav izpildījis savus

pienākumus, kuru tad varēs vajadzīgā kārtā sodīt.
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XIII. Izrādās, ka zemnieku bērnu un jaunēkļu iz-

glītības veicināšanu kavē lētu skolas un mājas grāmatu
trūkums. Grāmatas, kas citur pērkamas iesietas par

35 mārkas, te (Rīgā) maksā 7 ortus
1

). Izrādās, ka Vācijā

(Königsberg) tādas pat grāmatas, kas Rīgā maksā 35 mārkas,

var nodrukāt par 1272 mārkām un grāmātu, par kuŗu pie

mums ņem 7 ortus, Vācijā var nodrukāt, iesiet un no tu-

rienes pārvest uz Rīgu, maksājot par viņu 3 ortus un vēl

lētāki. Muižniecība tāpēc lūdz tagadējo grāmatdrukātāju

(valdības) drukāt un pārdot skolas grāmatas (bībeles, ka-

tķisma, lūgšanu, dziesmu grāmatas un ābēces lētāki, kā

līdz šim, bet ja to nevar, tad lai valdība atļauj vajadzīgās

grāmatas mužniecībai pasūtīt Vācijā, pie kam tiks gādāts,
lai vispirms tiktu iekasēta vajadzīgā naudas zuma, kuru

muižnieki, sakarā ar viņiem vajadzīgo grāmatu daudzumu

iemaksātu saviem baznīcu priekšniekiem kā subskripciju,
bet baznīcu priekšnieki naudu nosūtītu bruņniecības kan-

celejai, līdz ar to grāmatu sarakstu, kuras viņiem vaja-

dzīgas. Tādā veidā varētu nokārtot arī grāmatu jau"

tājumu.
Beidzot landtāgs izsaka cerību, ka ar šo lēmumu un

ar Dieva svētību skolu lietas būs nokārtotas un tiks sa-

sniegts tas svētīgais mērķis, kuŗu visi vēlas, — zemnieku

jaunēkļu labāka izglītība.
Landmaršals Anreps 12. martā 1765. gadā augšminēto

lēmumu piesūtīja ģenerālgubernatoram Braunam1). Ar šo

lēmumu tiešām Vidzemas muižniecība bija skolu lietās

spērusi soli uz priekšu. Kā galu galā veicās ar lēmuma

izpildīšanu, to redzēsim turpmāk, bet muižniecība taču reiz

bija teikusi arī savu vārdu un pieņēmusi jau vairāk, kā

pusgadu simteni cilāto skolu noorganizēšanas projektu.

Netika gan šinī lēmumā uzņemtas visas dažādos projektos

aprādītās skolu vajadzības ; trūka galvenā kārtā noteikumu

par skolotāju zeminariem, kurus vairākkārtīgi prasīja

1) 1 orts =
ll* dâldeŗam =30 kap. sudraba ;

1 dālderis =80

vērdiņiem; 1 marka = 2 vērdiņiem.

») Landtags Ackta Vol. XV. S. 99. (1765 g.)
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konzistorija, bet landtāgs apmierinājās vienīgi ar to prasību,
lai muižnieki paši izmeklē noderīgus cilvēkus, kuri spēj
bērniem iemācīt lasīt grāmatas un skaitīt katķisma gabalus.
Nav arī nekādu tuvāku norādījumu par skolotāju algošanu,

par skolas ēku celšanu v. t. t. Aizrādījums, ka zemniekiem

tiesība un pat ieteicams savus bērnus mācīt mājās, vai,

ja no nespēj, pie saviem radiem, pasargāja muižniekus no

kārtēju skolu ierīkošanas un uzturēšanas. Vajadzēja tikai

parūpēties, lai zemnieku bērni varētu arī mājās kā nekā

iemācīties prasīto un no skolas ierīkošanas varēja izvai-

rīties. Tos bērnus, kurus vecāki paši nespēja mācīt,

varēja nodot pie tādiem ļaudīm kas prata lasīt, sliktākā

gadījumā atlaižot šādiem «skolmeisteŗiem» dažas klaušas

muižā. Tā tad muižniekiem vienmēr bija iespēja izvairīties

no skolu celšanas un uzturēšanas. Tā patiesībā ar jauno

landtāga lēmumu tika veicināta ne tikdaudz jaunu skolu

ierīkošana, kā jau zviedŗu laikā ievestā mājmācība.
Tomēr viena lieta bija apsveicama, — tika prasīts, lai

visi bērni mācās lasīt un lai tiem, kas vēlas arī tiešām

būtu iespēja lasīt izmācīties, ja ne pie saviem vecākiem,

tad citur kur, — skolā, muižā, vai kādās mājās. Kā

turpmāk redzēsim, — daudzi tomēr līdz lasīt prašanai

gan netika.

Ģenerālgubernators Brauns landtāga lēmumu par

skolām izsludināja oficiālā kārtībā, kā patenti (skat. 11.

pielikumu grāmatas beigās), kurai tanī laikā bija likumam

līdzīga nozīme. 1 ). Šī patente uz ilgāku laiku noteica

Vidzemes zemnieku skolu kārtību. Brauns pilnīgi akcep-

tēja muižnieku landtāga lēmumu. Tikai XIII. punkta

lēmuma vietā ģenerālgubernatora patente (18. apr. 1765. g.)

saka, ka ģenerālgubernatora pārvalde gādāšot, lai

lētas skolas grāmatas vajadzīgā daudzumā tiktu kā latviešu,

tā igauņu valodā drukātas. 18. aprīļa patenti Brauns

iesāk
ar aizrādījumu, ka pēdējā landtāgā muižnieki

atzinuši, ka zemnieku izglītības labā tiešam kas jādara,

l ) «Patent gegeben auf dem Schlosse zu Riga den 18. April 1765.»
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pie kam ģenerālgubernators zemnieku līdzšinējo izglītību
nosauc par «sehr elenden Unterricht der Bauer-Jugend»

un aizrāda, ka izglītība paceļama caur labām skolām

(durch Errichtung guter Schul Anstalten)
.. .

Nobeidz

Brauns savu patenti ar aizrādījumu, ka viņš nešaubās

par to, ka muižnieki un mācītāji dotos noteikumus par

skolām sīki un pareizi izpildīs, jo caur to tiks sekmēts

ne tikai visas zemes, bet arī viņu (muižnieku un mācītāju)

personīgs labums Brauna parakstītai patentei tāpat kā

landtāga lēmumam pavisam 13 panti un, kā jau aizrādīju,

patente, ja atskaita augšā atzīmētās Brauna piezīmes, ir

tieši landtāga lēmuma noraksts.

Arzīmējams arī tas, ka 1765. gada lēmums skolu

lietās tika pieņemts, kā landtāga rezolūciju otrais punkts

(§ 2 ), kamēr šā landtāga galvenais jautājums par zemnieku

bēdīgo tiesisko stāvokli nāca pēc skolu lietām. Vai

skolu reformas projektu apspriežot bijušas kādas plašākas
debates un kādas, par to landtāga protokolos (Landtags-

rezesse) nav nekas sevišķis pieminēts. Kas zīmējas uz

Vidzemes zemnieku bēdīgā un apspiestā stāvokļa uzlabo-

šanu, tad par to debates bijušas visai dzīvas un asas
1)

Un cik, itin kā piekāpīgi bija muižnieki skolu lietās tik

stingri vīni pretojās ģenerālgubernatora prasībām atviegli-
nāt zemnieku verdzisko stāvokli. Muižnieki nevarēja

apmierināties ar to, ka valdība, un kauču tā būtu pati

ķeizariene, iemaisās viņu privātās darīšanās un grib izšķirt

muižnieku privātīpašuma piederības, vai rīcības jautājumus,

jo zemnieki tika uzlūkoti kā nešķirams viņu, — muižnieku

— īpašums. Galu galā landtāgs cik necik vienojās ar

Braunu un pieņēma kaut ko līdzīgu kompromisa līgumam

starp valdību un muižniekiem. Arī šo kompromisa

l ) Tā kā šinī rakstā šo interesanto lēmumu tuvāki nevaram

aplūkot, tad aizrādāms, ka par to ir plašāki rakstīts: Julius Eckard —

Livland 314 v. t. t. lp. p. Samson von Himmelstiem «Historischer Versuch

über die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen» (Inland

1838); Tobien «Die Agrargesetzgebung I. Bd. S. 95 u. t t.; Hupel «Topc-

grafische Nachrichten Bd. 11. S. 219 un citur.
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«līgumu» landtāga formulējumā ģenerālgubernators paten-

tēja
1
) un lika publicēt. Šī patente sākas tā: «Lai gan

viss kas zemniekam pieder, kā arī pats zemnieks ir

kunga (des Herrn) pilnīgs īpašums, ar kuru dzimtskungs
var rīkoties kā viņam tīk (nach seinem eigenen Gefallen

schalten und walten kann), tomēr grib Vidzemes dzimts-

kungi turpmāk atzīt zemniekiem viņu īpaši iegūtu mantu,

kuŗu kungs neaiztiks, ja zemnieks nebūs savam kungam
neko parādā v. t t.» Tā tad lai gan zemnieks ar visu

mantu pieder kungam, tomēr viņam turpmāk atzīšot arī

privātīpašumu. Lai arī muižnieki cik uzmanīgi formulēja
savu lēmumu, tomēr vārdi — «zemnieku īpaša manta,

kuru kungs neaiztiks» — bija teikti un ģenerālgubernators

rīkojās tāļāk. 1766. gadā 11. janvārī viņš pavēlēja

publicēt latviešu valodā īpašu patenti, kura nosaukta

latviski par «Sludināšanu». Šis sludināšanas 1. pants ir

šāds a): «Kad tas Vidzemes kroņa jeb ķēniņa zemnieks

no mūsu ķeizarienas puses savam naudas kungam, un tas

dzimtu-kungu zemnieks savam dzimtes kungam savu tiesu

un citas došanas nodevis, tad ir viņam vaļas ar tām

savām lietām un preci, kas viņam atliek darīt ko gribē-

dams, tas uz pilsētu vest, un cik dārgi tas vien māk un

var, pārdot.» Patente tāļāk diezgan sīki nosaka to

kārtību, kura zemniekiem jāievēro Rīgā savus ražojumus

pārdodot. Patente noslēgta ar vārdiem: «Šie likumi trīs

svētdienas no kanceļu būs sludināti, uz visām muižām

pēc caur lasīšanu nosūtīti un pēc tam mācītājam atkal

rokā iedoti tapt.»
3)

Ta 1765. gada «reformas» solīja latviešu zemniekiem

privātīpašumu un skolas. Cik no landtāga lēmumiem un

*) Patent 12. April 1765.

2) Teksts pēc oriģināla, ortogrāfija — tagadējā. A. V.

3) Lai gan šī «Sludināšana» tieši neattiecas uz tā laika skolu lietām,

tad tomēr viņa, kā latviešu valodā dota, zināmā mērā arī liecina par

sava laika latviešu tiešā izglītības ieroča, — valodas neprašanu, vai labāki

sacīt kropļošanu. Ari citādi dokuments ir interesants, tāpēc dodam

viņu grāmatai kā 111. pielikumu.
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patentēs nostiprinātam oficiālam pavēlēm tika patiesi
dzīvē izvests, tas cits jautājums un noskaidrosies turpmāk.

Tanī pašā laikā, kad ģenerālgubernators Brauns rū-

pējās par augšminētām reformām, ķeizariene Katrīna 11.,

11. februārī 1764 gadā ar īpašu ukazu atļāva ticības brī-

vību brāļu draudzēm. Pēc 1743. gada, kad brāļu draudžu

darbība tika ar visaugstāko pavēli aizliegta, brāļi šur tur

darbojās slepeni. Tāda darbība bija iespējama, jo vairāki

muižnieki un mācītāji simpatizēja brāļiem. 1744. gadā

Straupes draudzē bija 800 brāļu draudzes piekritēju,
kuŗus «apkopa» trīs, kā draudzē viņus sauca, vācbrāļi —

Hadvigs, Hansens un Cīglers. Straupes draudzes mācītājs

Sprekelzens brāļus pabalstīja. Ungurmuižas īpašnieks —

pazīstamais barons J. Ch. Kampenhauzens 1750. gadā
kādā savā pusmuižā lika uztaisīt īpašu dzīvokli, kurā

ievietoja brāļu draudzes kopēju, kadu audēju, pie kam

audēja dzīvoklis tūdaļ pārvērties par brāļu saiešanas namu.

1750. gadā te nosvētīti tā sauktie «puišu brāļu» svētki.

Cēsu draudzē 1749. gadā ierīkots saiešanas nams «Podi-

ņos», 1760. gadā — «Stiķenos» 1). Saprotams, ka brāļu
draudzes dzīve šādos apstākļos nebija visai dzīva un

droša, bet arī galīgi neiznīka. Un arī pēc 1764. gada,
lai gan Katrīnas 11. ukazā bija teikts, ka viņa brāļu draudzi

ņem savā aizsardzībā, šīs draudzes dzīve un uzplaukšana

atkarājās no kungu un mācītāju «žēlastības». Nomira

Straupes draudzes mācītājs Sprekelzens — panīka brāļu

draudze, kauču arī likumīgi viņa tagad varēja pastāvēt.

Vispāri pret brāļu draudzēm atsevišķos novados muižnieki

izturējās dažādi, bet Vidzemes garīdzniecība pa lielākai

daļai noraidoši. Tomēr, nesasniedzot tūdaļ agrāko (priekš
1743 gada) spilgtumu, . brāļu draudze atjaunoja latviešu

reliģiski-moralisko apgaismošanas darbu. Nava šaubu, ka

arī tagad, tāpat kā redzējām priekš 1743 gada, lielākie

«grāmatnieki» un skolu draugi bija brāļu draudzes pie-

kritēji. «Saiešanas mājās» notika arī «bērnu svētki», uz

l) M. Kaudzīte «Brāļu draudze Vidzemē» 111. lpp.
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kuŗiem mātes veda maziņos pēc iepriekšējas sagatavo-

šanas, t. i. iemācīja bērniem mājā kādus pantiņus, kuŗus

bērni svētkos vai nu atskaitīja, vai nodziedāja «tētiņa-

teicēja» priekšā. Labākie mājas mācības veicinātāji, māj-

skolu (Dorfschule) ierīkotāji un skolmeisteŗi Vidzemē bija

tanī laikā «tētiņi-brāļi». To ievērojot būs saprotams, ka

jau brāļu draudzes oficiāla pastāvēšana vien spieda mācī-

tājus un līdzi viņiem arī baznīcu priekšniekiem rūpēties

par latviešu garīgo dzīvi, kauču tikai kristīgas ticības

mācības robežās. Ja mācītāji to nedarītu, tad hernhutiešu

spēks vēl vairāk pieaugtu un varētu pat apdraudēt lutera

draudžu attīstību. Šādu spriedumu par brāļu draudzes

nozīmi apstiprina kā viņas draugi, tā arī ienaidnieki1 )

Konsistorija mazāk baidījās no hernhutiešu mācības šauros

saiešanas namos, kā no tam, lai brāļu draudze vispāri ne-

uzsāktu patstāvīgas konfesijas darbību (kristīšanu, laulā-

šanu v. t. t.). Ar to izskaidrojama ģenerālgubernatora
Brauna 1. decembra 1767. g. pavēle (patente), kura aiz-

liedz hernhutiešiem konfesionāli patstāvīgu rīcību un uz-

liek konsistorijai pienākumu, pēc viņas tiesībām quoad
ecclesiastica uzraudzīt arī brāļu draudzi. Brauns, kā re-

dzams no 1. decembra patentes, nostājās pret hernhutiešiem

ja ne tieši opozīcijā, tad vismaz ar redzamu neuzticību.

Raksturojot aplūkojamo laikmetu vēl jāņem vērā

viens apstāklis, kam visai svarīga nozīme arī pie latviešu

skolu attīstības. Baltijas tā laika muižniecība ap 1760.

gadiem bija sasniegusi savas varas kulminācijas punktu.
Zemes valdniece bija muižnieecība ar saviem landtāgiem.

«Zemes ļaudis,» kā tanī laikā dēvēja latviešus, bija zau-

dējuši katru patstāvīgu rīcības brīvību un nospiesti vis-

smagākā verdzība. Totiesu Baltijas pilsētās un miestos

auga jauns spēka faktors, kura pamats bija tā sauktie

«mazvācieši» un brīvu profesiju piederīgie. Muižniecības

lepnums un godkārība neatļāva šos pilsētu un miestu

1 ) Skat. piemēram: Th Harnack «Die lut. Kirche Livlands und die

hermhutische Brüdergemeinde»; vēsturnieka J. Eckarda «Livland..» I. Bd.

341. lpp. u. citi.
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vāciešus uzlūkot kā sev līdzīgus asins radniekus — tautas

brāļus. Arī tos vāciešus nemuižnieku dzimuma, kuŗi bija

ieguvuši sev par īpašumu kādu muižu, vai arī tādu ren-

tēja, — nekādā ziņā neuzlūkoja par muižnieku korporā-

cijā pielaižamiem. Baroni, grafi un firsti uzlūkoja sevi

par tādām personām, kuras no parastiem pilsētu vāciešiem,
literātiem v. t. t. atšķiras ar visai pārākām, tikai aristo-

krātiskām aprindām iedzimtām īpašībām. Par to intere-

santu nostāstu pastāsta Teodors Pantenius 1). Kāds grafs,
būdams kādā mazvācīešu ballē, nokļuvis vārdu ķildā ar

kādu šīs balles sarīkotāju, un, uz jautājumu, kas viņš tāds

ir, atbildējis: «Junger Mann ! Ich bin vornehm ! Ich bin

furchtbar vornehm! Mir graut, wenn ich daran denke, wie

vornehm ich bin! Ich bin der Graf so und so
..

.»

(Jaunais cilvēks! Es esmu augstdzimis! Es esmu ļoti

(briesmīgi) augstdzimis. Man pat šausmas uznāk, kad es

domāju, cik augstdzimis es esmu! Es esmu grafs tāds

un tāds.) Ja arī šim Panteniusa nostāstam būtu
pa daļai

anekdotisks raksturs, tad tomēr savā kodolā viņš izteic

tā laika īstenību. Lūk šāda iedomība par muižnieciski-

baronisku augstdzimtību drīz vien sašķēla Baltijas vācie-

šus divos lēģeros, kuŗi savā starpā dzīvoja ne visai drau-

dzīgi. ' Bieži vien nicinātie, bet vai nu labi izglītotie, vai

Materiālā ziņā bagātie pilsētnieki sāka ieņemt patstāvīgu
stāvokli un atklāti uztājās pret muižnieku iedomībām un

kundziskumu. Plaisa muižniecības un pārējas vācu

sabiedrības starpā palika aizvien lielāka. Muižniecība

nerūpējās par viņas aizpildīšanu, jo domāja, ka viņai nav

nekāda vajadzība izlīdzināties ar saviem tautas brāļiem.

No otras puses — vairāki vācu literāti sinī laikā (ap

1760.—1770. g.) jau izšauj pirmās žurnālistu bultas uz

veco muižniecību. Tas stāvokli padara vēl ļaunāku.

Muižniecība savukārt vēl vairāk nocietinājās. Literātiem

tādā gadījumā vajadzēja materiāla, kas noderētu muižnie-

cības apvainošanai. Tādu vislabāk! varēja atrast muižnieku

t) «Aus meinen Jugendjahren «von Th. H. PanteniusLeipzig 1907

47. ip. p.
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un «zemes laužu» attiecībās. Vajadzēja tikai papētīt
latviešu un igauņu dzīvi un par to sniegt pilnīgi reālus

aprakstus un apvainošanās akti auga, pildīdami nākošo

vēsturnieku vajadzībām nolemtās literatūras un dokumentu

krātuves. Ar šo es negribu apgalvot, ka visi, tanī laikā

un vēlāk latviešu labā rakstītie apcerējumi, ir diktēti

vienīgi no šāda vāciešu «šķiru» cīņas stāvokļa. Sava no-

zīme bija ta laika garam vispāri, bet nav noliedzams, ka

šī «šķiru» nesaskaņa atstāja lielu iespaidu. Un tas nāca

latviešiem par labu.

Tā notika, ka aplūkojamā laikmetā (1750. —1800. g.)

mēs atrodam dažus visai spilgtus latviešu skolu un vis-

pāri izglītības draugus vācu garīdznieku un literātu aprin-

dās. Lai še atzīmējam tikai tādus ievērojamus darbi-

niekus kā Hupeli, Janau'u, Zontagu v. t. t. Par

viņiem runāsim šinī rakstā arī turpmāk. Še lai pie-
minam vēl kādu Šloceri, kas, rakstīdams par 12. aprīļa
1765. gada patenti, aprādīja «visai pasaulei» ka Vidzemes

zemnieku verdzība ir vēl sliktāka par nēģeru verdzību 1 ).

Tādi notikumi un apstākli ievadīja Vidzemē 1765.

gada reformas vispāri un 18. aprija skolu patenti sevišķi.

Šo notikumu un apstākļu īss apgaismojums bija nepie-

ciešams turpmākam apcerējumam, jo tikai pamatojoties uz

nupat aprādīto, var pareizi saprast tos spēkus un faktorus,

kuri veidoja arī tā laika latviešu skolu lietas Vidzemē.

VI.Draudžuvizitacija1765.—1768.g.

18. aprīļa 1765 gada skolu patenti ģenerālguber-
nators Brauns pavēlēja izsūtīt visiem apriņķu baznīcu

virspriekšniekiem dēļ tāļākziņošanas draudžu priekš-

niekiem-). Gan vēlāk izrādījās, ka dažas draudzes patenti

nebija saņēmušas un pat vēl 1786. gadā pie skolu vizi-

tacijas aizbildinājās, ka nepazīstot pieminēto 18. aprīļa

1) «Geschichte der Sklaverey und Charakter der Bauern in Lief-,
und Estland.» 103. lp. p.

2
) Acta Ri^a-Wolmarschen Kreis-Landschulbehörde Nr, 79.
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patenti un tādēļ neesot viņu pareizi izpildījuši. Bet,

varbūt, tas bija tikai vienkārša nejaušība, jeb izņēmuma

gadījums.
Tā kā 1765. gada landtāga lēmumā bija aizrādīts

arī uz lētu skolas un mājas grāmatu trūkumu, tad, sakarā

ar 18. aprīļa patenti, rezidējošais landrāts 28. februārī

1766. gadā izsūtīja uzaicinājumu baznīcu virspriekšniekiem,
bet pēdējie savukārt baznīcu priekšniekiem, lai pa visu

Vidzemi tiktu ievāktas noteiktas ziņas, cik un kādas grā-

matas vajadzīgas zemniekiem mājā un skolā. Muižnie-

cības priekšniecība tad rūpēšoties par šo grāmatu nodru-

kāšanu 1
). Tā kā Rīgas grāmatu drukātājs Frölichs, kā

domāja muižniecība, prasīja par drukāšanu stipri lielu

maksu, tad bija nodoms, ar ģenerālgubernatora piekri-
šanu un pabalstu, grāmatas drukāt Ķenigsbergā, kur jau

priekš 1750. gada Kurzemes lielkungi bija likuši nodrukāt

dažas latviešu grāmatas, jo tiešam Vācijas drukātavas

strādāja stipri lētāki, kā Rīgas un Jelgavas.
1765. gada 14. oktobrī Rīgas un 5. novembrī Cēsu

apriņķiem ģenerālgubernators ar īpašām patentēm noteica

baznīcu vispārēju vizitaciju 2). Sī vizitacija turpinājās no

1765.—1768. gadam un viņas protokolos atrodam samērā

plašas ziņas par tā laika draudžu dzīvi, baznīcām, mācī-

tājiem un pa daļai arī skolām un skolmeisteŗiem.

Paskatīsimies, kādā stāvoklī šinī laikā atrodam skolas :

Lielvārdē vizitacija izdarīta 2. dcc. 1765. gadā.

Skolas māja (Ķirspiles) celta 1751. g. Liela māja —

4 istabas un 3 kambaŗi; arī saimniecības ēkas ir. Pie

skolas ir zeme, bet cik, — nav teikts. Draudzē pavisam

150 zemnieku mājas. Skolmeisteris Jānis Spīgelberģis,
48 g. vecs un šai draudzē jau strādā 16 gadus; viņš

varot arī vācu bērnus mācīt. Draudze skolmeisteŗam dod

bagātīgus sieciņus. S. mācījis skolā (1765. g.) 46 bērnus.

1) Ackta R -V. Kreis-Landschulbehörde Nr. 76. S. 4.

2 ) Tanī laikā tagadējā Vidzeme bija sadalīta tikai divos apriņķos,

Rīgas un Cēsu; sākot ar 1783. gadu Vidzeme sadalīta 4 apriņķos: Rīgas,

Valmieras Cēsu, Valkas.
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Parasto vizitacijas eksāmenu draudzē izturējuši labi.

Muižas skolu draudzē šinī laikā vēl nav
1).

Ikšķilē vizitacija 10. dcc. 1765. g. Ķirspīles
skola — 10 asis gaŗa un 5 asis plata ēka — divām ista-

bām un trim kambariem. Kad celta, nav protokolā
atzīmēts. Pie skolas V 4 arkla zemes. Skolmeisteris

Fridrichs Sadebrodts, 35 g. vecs; te 6 gadi un pēc amata

dreimanis. Bez parastiem sieciņiem S. dabū dāldera

no Ikšķiles muižas un 4 däldeŗi no Rīgas. Tā kā vizi-

tacijas komisijai par Sadebrodtu ienākusi sūdzība, tad

nopratina vairākus draudzes locekļus. Izrādās, ka vairā

kums ar S. ir apmierināts, lai
gan skolā nemācas neviens

bērns. Draudzē 190 māju; vizitacijas eksāmenu iztur

slikti. Muižas skolu nav.

Salaspilī vizitacija 14. dcc. 1765. g. Parastā

ķirspīles skola te celta priekš pieciem gadiem; ir arī

saimniecības ēkas, bet klēti cēlis pats skolmeisteris Got-

frīds Kinders, kas te strādā jau 12 gadus (50 gadus vecs).

Pie skolas ir arī gabaliņš zemes, bet cik, nav teikts.

K. saņem no baznīcas lādes 20 šiliņu-dālderus (Thaler

Schilinger) un 4 dâldeŗus ari no Rīgas. Draudzē 90 zem-

nieku mājas. Skolā vizitacijas laikā mācījās 6 bērni.

Muižas skolu vēl nav, bet ierīkošot

Dolē vizitacija 17. dcc. 1765. g. Skolas māja

celta 1755. gadā, — »Ein teutsches Haus« ar vajadzīgām
saimniecības ēkām, bet sētas ap skolu nav. Pie skolas

Vs arkla zemes. Skolmeisteris Jēkabs Paškevičs (citā vietā

viņš saukts par Batzkeviču. A. V.), 42 g. vecs un te jau

strādā 10 gadus ; pēc amata viņš audējs. Par skolēniem

teikts, ka tagad skolā 4 bērni, bet vispāri bērni nākot

skolā kad un cik tiem patīkas. Skolmeisteram, kā no-

manāms, slikta pārtikšana. Draudzē 170 mājas; vizitacijas

eksāmens noiet palabi. Muižas skolu nav.

Mālpilī vizitacija 16. janv. 1766. g. Skolas maja

celta 1754. gadā, — īpaša (apartes) ēka ar vajadzīgām

X
) Ober-Koas Archiv. Visitationsprotok. 1765—1768 (Tagad

valsts archivā )
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saimniecības piebūvēm. Pie skolas l/a arkla semes. Skol-

meisteris Jēkabs Sabe, 50 g. vecs un te 14 gadus strādājis,
bet tagad skolā neviena bērna. Protokolā aizrādīts, ka

skolmeisteris no bērniem par viņu skološanu nekā nedabū

Draudzē 140 mājas un eksāmenu iztur labi. Muižas skolas

pašlaik ierīkojot: Mālpilī, Mūramuižā un Vītē.

Suntā ž o s vizitacija 20. janv. 1766. g. Skolas māja

celta priekš 10 gadiem. Saimniecības ēkas nav kārtībā.

Pie skolas vajagot būt V 8 arkla zemes, bet daļa «pazudusi».
Pats skolmeisteris nezina pateikt, kur viņa zeme palikusi.

Skolmeisteris te Jānis Zeitcs, 40 gadus vecs un šinī vietā

ir sākot ar 1750. gadu, agrāk strādājis skrodeŗa amatu.

Bērnu skolā pašlaik nav. Draudzē 200 mājas un eksāmenā

izrādījies, ka zināšanas pavājas. Suntažos ir arī muižas

skola. Dažās zemnieku mājās arī ierīkotas skolas. Kā

par muižas, tā zemnieku māju skolām tuvāku nekas pro-

tokolā nav atzīmēts.

Siguldā vizitacija 27. janv. 1766. g. Skolas mājai
1 )

viena istaba un divi kambaŗi, bet pavisam sliktā stāvoklī

Cik pie skolas zemes, — skolmeisteris nezina pateikt.

1739. gada vizitacijas protokolā ierakstīts, ka te V2arkla

zemes. Skolmeisteris te Gotlībs Gotitcs (Goectitz), 32 gadus

vecs un te strādā piekto gadu. Pie skolas zemes apstrā-

dāšanas skolmeisteris dabū vienu kalpu un meitu pie

skolmeisteŗa maizes. Zemnieki dod arī sieriņus, muižas

nedod. Malku saved skolēni'2 ), bet esot par maz, nevarot

iztikt. Sveču vietā katrs skolnieks dodot arī vienu kūlīti

skalu (1 Bund Pergel an statt der Lichte). Skolā vizita-

cijas gadījumā bijis 68 bērni un piezīmēts, ka šis skol-

meisteris mācot arī pieaugušos lasīt grāmatu. Draudzē

190 mājas (kopā ar krogiem). Pie eksāmeniem uz koriem

(Chor) gājis labi, bet apakšā — pietiekoši. Muižas skola

ir Siguldā, bet vecāki savus bērnus mācot arī mājās.

Kri muldā vizitacija izdarīta 30. janvārī 1766. g

Skola atrodas V't jūdzes no baznīcas, kādā rijā, kurai pie-

1) Ar šo apzīmējumu saprotama parastā ķirspīles skola.

2 ) Parasti katrs skolēns deva divi vezumi malkas.
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būvēts vācu kambaris. Vizitatori pavēl, ka līdz 1767. g.

Miķeļiem jāuzceļ īpaša skolas māja. Pieminētā rija —

skola celta ap 1734. gadu 1). Pie skolas — rijas esot

arī zeme, bet cik, to neviens nezina apliecināt. Skolmei-

steris Indriķis Ķilķens 75 gadus vecs (dzimis 1691. g.) un

šai draudzei kalpojis 50 gadus (viņš te no 1716. gada2
).

Muiža skolmeisteram nekā nedodot. Malka jāmeklējot
pašam, kur gadās. Skolā mācījās 2 bērni. Draudzē 70

māju un eksāmenu izturējuši vidēji. Muižas skolu nav.

Allažos vizitacija izdarīta 3. februārī 1766. gadā.
Te un filialdraudzē — Vangažos ir jaunas ķirspīles
skolas, — Allažos priekš pieciem gadiem, bet Vangažos

pagājušā gadā celta. Ir arī labas saimniecības ēkas.

Allažos pie skolas V 2 arkla Vangažos V 4 arkla zemes.

Allažos skolmeisteris dabūnot visu, kas viņam nolikts, iz-

ņemot strādnieku bet Vangažos tikai sieciņus no zemnie-

kiem
un, saprotams, arī minēto V* arkla zemes. Allažu

skolmeisteris Juris Ramans 23 g.
3) vecs un te strādā

3. gadu, Vangažos — «Gaile Joest» (Gusts Gailis?)
36 gadus vecs un šinī vietā 8. gadu, agrāk nodarbojies
kā skroderis. Allažu skolā bijis 15, bet Vangažu 12 skolas

bērnu. Muižas skolu nav un neesot arī vajadzīgas. Abās

draudzēs viens mācītājs un 98 mājas.

Ropažos vizitacija 6. februārī 1766. g. Te tikko

uzcelta jauna skolas māja, — viena liela istaba un kam-

baris. Saimniecības ēkas pa daļai uzcēlis pats skolmei-

steris. Pie skolas l/a arkla zemes, —

3/s kā skolmei-

steram, bet 78 kā zvanītājam. Tā kā strādniekus pie

zemes apstrādāšanas skolai nedod, tad vizitatori prasa,

lai kauču vienu strādnieku muižas dodot. Sieciņus dod.

.*) Cik sīksti dažās v ērās gājis ar skolu celšanu, to liecina Kri-

muldas apstākli, jo te jau 1729. gadā pavēlēts celt skolas māju, bet tanī

vietā 1734. gadā pie augšminētās rijas uzsākta kāda piebūve un šaī rijā

(ar piebūvi) mitinājās skola vēl 1766 gadā.

'2J Skat agrāk, 1736 g. skolu vizitaciju.

Tā tad vecā Hānu ģimene nav devusi turpmākos skolmeisteŗus

(skat. 1736 gada skolu vizitaciju).
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Skolmeisteris Kārlis Vilchelms Jakobi*) 45 gadus vecs un

te strādā 7. gadu, mācīts skroderis. Esot labs, skolāmācot

tagad 7 bērnus, no kuŗiem daži mācoties trīs ziemas.

Draudzei 145 mājas; eksāmens gājis puslīdz. Muižas

skolu nav.

Daugavgrīvā vizitacija 13. februārī 1766 g.

Maza skola — viena istaba un kambaris; saimniecības

ēkas pats skolmeisteris uzcēlis, pie kam rija izmaksājusi

18, bet kūts 3 dâldeŗus; arī sētu ap skolu pats skolmei-

steris aptaisījis. Zemes pie skolas nav. No baznīcas

lādes skolmeisteŗam maksā 6 dālderus, bet no zemniekiem

un muižas (Magnužu) dabū siecinus un 12 vezumus siena.

Skolmeisteris Fridriķis Kogge, kas te strādā 13. gadu

(53 g. vecs), bijis kurpnieks, bet tagad vājo acu dēļ (!)

nevarot kā kurpnieks strādāt. Viņš žēlojas par vājo pār-
tiku un lūdz, ka lai kauču vienu kalponi viņam dodot.

Skolā vizitacijas laikā 19 bērni, daži pirmo, daži otro

ziemu. Skolēni salasoties skolā tad, kad ūdeņi aizsalstot

un pavasaros priekš ūdeņu atkušanas skolu atstājot.

Draudzē 160 mājas un mājiņas. Muižas skolu un vispār!
kādu citu skolu šeit nav.

Carnikavā — vizitacija 17. febr. 1766. g. Te

draudzei ir liels kapitāls — 1450 rubļu, kuru barons

Menģdens novēlējis baznīcai, mācītājam un skolai. Tomēr

nav manāms, ka skola ko nebūt sajustu no šī kapitāla

svētības, jo pie skolas, kuŗa celta priekš 20 gadiem, nav

nekādu citu saimniecības ēku, kā vienīgi pirtiņa ar kam-

barīti. Ap skolu nav arī sētas un skolmeisteris skolā

nemaz nedzīvo (kur dzīvo, nav teikts). Skolai zemes nav-),

No Carnikavas muižas skolmeisteŗam maksā 10 dālderus,

bet no katras zemnieku mājas arī kautcik naudā un sieci-

ņus. Malku no muižas nedabū, bet tikai no skolniekiem.

Skolmeisteris Jēkabs Karašs 57 gadu vecs, — «er sei ein

1 ) 1736. gadā te strādāja Jānis Jakobi, domājams, ka Kārlis ir

Jāņa dēls.

2) Kur palikusi zeme, jo 1736. g. skolu vizitacijā atzīmēts, ka

zeme ir ?
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Bauer und habe kein Handwerk». Skolā bērnu nav.

Draudzē 32 mājas, daži krogi un dzirnavas. Var spriest,
ka tumšs novads. Par muižas, var citām skolām nemaz

nepiemin.

Ādažos
— vizitacija 20. febr. 1766. g. Skola celta

priekš 11 gadiem, — 1 istaba ar diviem kambariem.

Saimniecības ēkas nepilnīgas, — tikai kūts. Skolai zemes

nav (agrāk bijusi, kur palikusi?). Skolmeisteris dabū

12 dālderus no baznīcas lādes un dažus sieciņus. Skol-

meisteram Jānim Heidem nav pat malkas un viņš pa-

slepen sadedzinājis baznīcas sētu, par ko vizitaroriem

ienākusi no draudzes sūdzība. Vispāri draudze ar Heidi

nemierā, — esot nežēlīgs cilvēks, sitot savu sievu, un

bērni no bailēm lecot ārā pa logu. Skolēniem jānesot

no kroga alus savam skolmeisteram v. t. t. Vizitatori

ņem skolmeisteri «zvērināt», un tas nosolās turpmāk tā

vairs nedzīvot. Nolemj, ka ja Heide arī turpmāk tā uz-

vedas, tad lai draudzes mācītājs un baznīcas priekšnieks
viņu atlaiž no amata un pieņem citu skolmeisteri. Skolā

mācās 6 bērni, bet tie neesot no draudzes (!?).

Ādažu filialdraudzē — Vesterotē skolas nav.

Esot baļķi skolai savesti, bet kungs no tiem uzcēlis krogu.
Vizitatori stingri pavēl, ka skola še jāuzceļ, ja ne, tad

nosaka 100 dālderu lielu sodu. Skolas zemes arī

še nav un skolmeisteris dabū tikai 4 dālderi no baznīcas

lādes un no lielākiem saimniekiem 1 ortu, bet no mazā-

kiem 1 marku. Vairāk nekā. Vizitatori nolemj, — skol-

meisteram jādabū viss, kā parasts
1) — naudā un graudā

(sieciņus). Kā skolmeisteris Vesterotē strādā Jēkabs

Kašaks, 56 gadus vecs, un šinī vietā jau 25 gadus Draudze

sūdz, ka viņš liels dzērājs. Brīdina un, ja nelabojas, pa-

vēl atlaist no amata. Tā kā nav skolas, tad Kašaks ne-

māca arī neviena skolēna. Draudze lūdz vizitatoru at-

ļauju par abām draudzēm — Ādažu un Vesteroti — celt

Parasts bija, ka skolmeisteris katrā ziņā dabūja sieciņus —

daļu pūra rudzu un miežu, sienu, malku, cik necik naudā (nenoteikti)
°n skolas zemi ap

l/4 arkla lielu
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un uzturēt vienu skolu (ķirspīles). Vizitatori piekrīt, ja

tikai abas draudzes esot šinī ziņā vienprātīgas. Abās šis

draudzēs eksāmeni veikusies vāji: daži gan pratuši skaitīt

galvas gabalus, bet saturu nav nemaz sapratuši 1 ).

Pēterupē — vizitacija 4. martā 1766 g. Te nav

ne ķirspīles, ne citas kādas skolas. Nav arī skolas

zemes, bet skolmeisteris Mārtiņš Kīše dabū dažus sie-

ciņus, no zvejniekiem reņģes (1 sieku no katra) un par

apbedīšanu arī mazumiņu naudā. Bērnus viņš nemāca,

bet citādi esot labs un centīgs-).
Skultē — vizitacija 6. martā 1766. g. Te ir skola.

— 1 istaba un 2 kambari, celta 1741. g. un vēl tagad

(1766.) labā stāvoklī. Pie skolas vajagot būt 1/i arkla

zemes, bet noteiktu robežu neesot. No muižas skolmei-

sterim dodot vienu strādnieku (Fuss-Gänger/ Zemnieki

dod sieciņus —

l/8 daļu pūra rudzu, vai miežu. Kā skol-

meisteris ķirspīlas skolā strādā vācietis Jānis Butlers, 46

gadus vecs, par kuŗu zemnieku pārstāvji sūdzas, ka viņš

esot slinks, negribot bērnus mācīt. Bez Butlera ir vēl

otrs, latviešu skolmeisteris Ābrams Agge, 50 g. vecs un

te jau 20 gadus strādā. Vācieši ieteic vizitacijas komisijai

latvieti atlaist, jo pietiekot ar vienu skolmeisteri. No

protokola nav redzams, vai Agge tiešam atlaists. Agge
ir kāds zemnieks un 1766. g. mācījis divus bērnus, bet

vācietis Butlers savā ķirspīles skolā — neviena. Par

muižas skolām pat nepiemin.

Liepupē — vizitacija 9. martā 1766. g. Te vizi-

tacijas laikā pašlaik ceļ skolu un nākošā gadā būšot ga-

tava ar plašām telpām. Skolas zemes nav, kaut gan jau

1731. gadā bija pavēlēts skolai zemi ierādīt. Skolmei-

steris no muižām un zemnieku mājām dabū sieciņus, bet

malku no mācītāja muižas mežiem, jo pagaidām viņš

arī mācītāja muižā dzīvo. Skolmeisteris te Joakims

Stenclavs, kas pats nezina pateikt, cik

') Bet šī parādība gan bijusi nomanāma daudzas draudzēs A. V.

2) Skat. par Pēterupi 1736. g. vizitaciju
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viņš vecs, — būšot starp 40—50 gadiem;

Liepupē tas 16 gadus un pēc amata dreimanis. Bērnus

viņš nemāca. Par muižas skolām nekas noteikts proto-

kolā nav atzīmēts. v

Lēdurgā — vizitacija 13. martā 1766 g. Skola

te nesen nodegusi; turpmāk celšot akmeņu ēku, materiāls

jau savests un uzcelšana izmaksāšot 80 dālderus. Zeme

pie skolas ir, bet cik, tas netiek pieminēts, — varot izsēt

372 pūra rudzu. Redzams tomēr, ka šejienes skolmei-

steris Fridrichs Hardels labi algas ziņā nostādīts1), bet

daži draudzes locekļi aizrāda, ka H. stipri dzerot,

citādi esot labs. Viņa skolā tomēr bērni vizitacijas laikā

nemācījās. Arī muižas skolas te esot: Lēdurgā un Mur-

kužos (Murikas) tādas skolas pastāvot jau dažus gadus,

pie kam bērni dabūnot arī grāmatas un pat uzturu. Arī

Igatē (Idzel) ir muižas skola un īpašs skolmeiteris. Vis-

pāri šinī draudzē par skolām samērā vairāk rūpējas. Var-

būt tas pa daļai mācītāja Merkeļa un barona Budberga

nopelns

Turaidē (Lēdurgas filiālē) skola ir rijā, pie kuras

pats skolmeisteris piebūvējis kādu vācu kambari2 ). Pie

skolas-rijas ir 7-t arkla zemes, bet viņu visu skolmeisteris

nedabūnotsavā lietošanā. Skolmeisteris Valters sūdzas, ka

viņš nedabūnot visu to, kas pienākas un no valdības no-

teikts. V. 56 gadi vecs un šinī vietā jau 22 gadus, pēc

amata skroderis. Viņš mācīja 10 bērnus.

Valmieras draudze vizitēta 20. martā 1766. g.

Te ir divas skolas — vācu un latviešu. Ķirspīles lat-

viešu skolmeisteris Pēteris Brēže dabūalgā 7« arkla zemes.

Skolas ēkai nolemta kāda rija, bet Brēže pats saviem

līdzekļiem uzcēlis «ērbeģi», kurā māca bērnus. Vizitatori

M Par Hardeli būs runa arī turpmāk, sakarā ar kādu sūdzību.

-) 1735. gadā te tika uzcelta samērā laba skola. Kur tā palikusi?

Protokolā nav nekas par to teikts Tagadējā rija-skola celta priekš 15

gadiem.
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domā, ka skolmeisteram jāatlīdzina par ērbeģa celšanu.

Arī saimniecības ēkas paša skolmeistera celtas. Draudze

Brēžem nedodot arī sieciņus. Pavēl, ka skolmeisteram

jādod viss, kas agrākos vizitaciju noteikumos pieņemts.
Draudzē 324 mājas (Gesinder), tā tadskolmeisteram vaja-

dzēja saņemt labu tiesu sieciņu, bet tā kā tos viņš nesa-

ņem un zemes ir tikai 1/s arkla, tad nav labi saprotams,

no kā Brēže īsti pārtiek un vēl pats saviem līdzekļiem

cel ēkas, jo ar to mažumiņu, ko viņš saņēma no upuru

maka (Klingbeutel) nevarēja uzturēties. Brēžes skolā

mācījās 13 bērni un par viņa darbību mācītājs un draudze

nodod labu liecību; arī draudzes eksāmens izturēts labi.

Vācu akolā mācījušies 15 zēni uu 5 meitenes. Tur mācās

ari latiņu valodu, ģeogrāfiju v. t. t. Bērni parasti no

pilsētas, kurā 54 nami, Vairums iedzīvotāju pieder pie

vācu draudzes. Bijušā ģeneralienes Hallartes skolā tagad
ierīkotas darbnīcas. Vizitatori aizrāda, ka ģeneraliene

māju dāvājusi ne darbnīcai, bet skolai nu prasa, lai māju
zemnieki izremontē un tanī atjauno skolas darbus. Zem-

nieki to arī apsola. Valmieras muižā ir muižas skola,

kurā darbojas skolmeisteris no muižas ļaudīm. Māca 52

bērnus. Bez Valmieras muižas skolas, tādas pat skolas

ir: Kokmuižā — mācās 32 bērni, Kaugurmuižā — mācās

35 bērni; Mujānos — 44 bērni, Mūrmuižā — 24 bērni,

Valmieras mācītājmuižā — 20 bērni. Tā tad Valmieras

draudze, samērā ar citām, labāki apgādāta skolām. Jā-

atzīmē arī tas. ka šai draudzei ir īpašs baznīcas ērģel-

nieks Adams Vilmunds.

Burtniekos — vizitacija 22. janv. 1767. g. Skolas

māja un pie viņas esošās saimniecības ēkas labā stāvoklī.

Skolai V 4 arkla zemes. Skolmeisteris bez šīs semes vēl

saņem 8 dālderus no baznīcas lādes, 20 dālderus no

zemniekiem, 1/n pūra rudzu, vai miežu no katras mājas

(268X 1/3=B9 1/a pūra) un arī parastus «upura makus»,

vērdiņus par apbedīšanu v. t. t. Tā tad alga laba.

Skolmeistera darbus te strādā kāds Gothards Vitkofskis

(vācietis), 32. g. vecs un šinī draudzē 81
2 gada. Skolā
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tikai 4 bērni. (No tik lielas draudzes! A. V.) Eksāmenus

draudze izturējusi labi. Muižas skolu, kā rādās te nav,

jo protokolā par tām nemaz nerunā.

Rūjenē — vizitacija 25."-janv. 1767. g. Skolas

māja ir, bet bez skursteņa un sliktā stāvoklī. Baznīcas

priekšnieks apsola, ka celšot citu ēku. Skolmeisteris

Gotlībs Mietens, 47 g. vecs un šinī vieta darbojas
19 gadus. Par savu darbu viņš saņem

1U arkla zemes

lietošanā, no baznīcas lādes pienākoties 6 dālderi, bet

tos pašlaik nesaņemot un
Iļd pūra labības no katras mājas

(Bet no muižām nekā? A. V.) Skolā mācījās 17 bērni,

daži 3—4 gadus (ziemas). Draudzei 440 mājas. Atzīmējams

arī tas, ka vizitatoriem draudze iesniedz sūdzību par

šejienes mācītāju Kārli Sulinusu. Sūdzības iniciatori ir

vācieši. Lieldienās, pēc latviešu dievkalpošanas, baznīcā

ieradušies 28 vācu draudzes locekļi, bet mācītājs paslu-

dinājis, ka viņš noturēšot dievkalpojumu tikai tad, ja

ieradīšoties mazākais 40 baznīcēnu. Ļaudis aizgājuši

mājā, bet pēc tam atbraucis muižnieks fon Zīvers ar

kādu «freileni» un mācītājs šiem diviem noturējis diev-

kalpošanu. Latvieši sūdz, ka mācītājs nenākot pie

slimniekiem sv. vakariņas pasniegt un daudzi esot nomiruši

bez draudzes gana pēdējās svētības. Mācītājs dažkārt

lielā salā liekot ļaudīm gaidīt ārā, līdz viņš atrodot par

noderīgu tos pieņemt. Pie laulāšanas, ja visu neprotot

atskaitīt, nepieņemot un sūtot 4-6 nedēļas mācīties pie

skolmeistera pātarus. Lūdz, lai atļaujot tādos gadījumos

mājā mācīties. Tāļāk, — mācītājs esot pārlieku naudas

kārīgs un pat piesavinājies 20 dālderus iz baznīcas lādes.

Vizitarori visas šīs sūdzības izmeklē un lai gan skolmei-

steris cenšās mācītāju visādi aizstāvēt — tomēr viņam

jāatlīdzina zaudējums baznīcas lādei un tiek pavēlēts

turpmāk pret ļaudīm izturēties laipnāki un mīlīgāki. Tāds

iznākums izskaidrojams ar to, ka zemnieki un vācieši

draudzīgi turas šinī sūdzības lietā kopā. Raksturīgi ir

tas, ka zemnieku pārstāvji samērā droši apvaino mācītāju

un viņos nav šinī gadījumā nomanāmas verdziskas bailes.
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Pa izmeklēšanas laiku mācītāju izsūta āra. Jāpiezīmē, ka

Šulinus tomēr šai draudzē palika līdz 1785. gadam.
Mazsalacē — vizitacija h februārī 1767. g.

Skolas māja te celta 1738. gadā, vēlāk izlabota Vajadzī-

gās saimniecības ēkas kārtībā. Skolas mājai divas istabas

ar dieviem kambariem; mājas garums 9» platums 5 asis 1
).

Pie skolas l/* arkla zemes. Skolmeisteris Miķelis Holms,

bijis kurpnieks, 38 g. vecs un te 11 gadus. Bez zemes

viņš dabū 6 dālderus no baznīcas lādes un V 3 pūra
labības no katras mājas (250X 1

/ 3)- No muižām, kā liekas,

skolmeisteris neko nedabū. Skolā bērnu nav. Uz jautā-

jumu, vai ir arī muižas skolas, protokolā ierakstīta atbilde,

ka šaī draudzē bērni mācības baudot pēc jauniem skolu

noteikumiem, bet vai muižās skolas ir, to nesaka.

Eksāmens izturēts labi.

Alojā — vizitacija bija 5. februārī 1767. g. Skolas

māja ir, bet tuvāku ziņu par viņu protokolā trūkst. Arī

zeme pie skolas ir, bet cik, — neatzīmē. Skolmeisteris

te nupat pieņemts — Jānis Feldmanis (līdz viņa atnāk-

šanai bija Plencners). Skolā bērnu nav. Muižas skolu

arī nav. Pagājušā gadā gribējuši kādā muižā ierīkot

skolu, bet nav atraduši noderīga skolmeistera. Vizitarori

pavēl, ka muižas skolas jāierīko. Draudzē 150 mājas

(1739. gadā bija tikai 70)").

Salacā — vizitacija 9. februārī 1767. g. Te skolas

māja celta 1755. Pie skolas 1r» arkla zemes. Zemnieki

skolmeisteram dod V 8 pūra labības no mājas, bet mui-

žas nedod gandrīz nekā. Agrāk no muižām dots strād-

nieks, kā arī daži pūri labības, bet gadus desmitus jau

muižas nepildot pret skolu senākos vizitacijas protokolos
atzīmētos pienākumus. Vizitatori jautā muižniekiem, kam-

dēļ viņi beidzamos gados palikuši tik skopi un prasa, lai

turpmāk muižas dotu visu to, kas agrāko gadu protokolos
ierakstīts (īpaši 1739. gadā). Barons fon Ferzens (Cammer-

1; Akta Nr. 40 R.-W. OBKV. A, (Valsts archivā).

S) Alojas draudzē ari agrāk skolas bijušas novārtā. Skat. aktu

Nr. 37. Rigas-Valm. apriņķa bazn. priekšn. archivā.
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herr) tad arī apsolās turpmāk dot, bet par pagājušiem
gadiem gan nedošot. (Atzīmējams, ka vizitatori aizstāv

skolmeisteŗus un kur vien ir pierādījumi, ka agrākos gados
muižas skolmeisteram kautko devušas, tur noteikti prasa

šo nodevu turpināšanu.) Kā skolmeisteris te darbojas
Jānis Leinards, 40 g. vecs un šinī draudzē 17 gadus

Agāk stipri dzēris Tagad nosolās vairs nedzert. Skolā

bērnu nav. Mājās pie vecākiem mācoties 135 bērni.

Draudzē 120 mājas. Eksāmenu iztur pavāji. Muižas

skolu nav.

Limbažos — vizitacija 13. februārī 1767. g. Te

ir vācu un latviešu ķirspīles skola, abām draudzēm viena

un arī viens skolmeisteris Benjamiņš Ulmers, 39 g. vecs

un šinī vietā 9 gadus 3 ) Skolas māju cēlis muižnieks, bet

saimniecības ēkas — draudze. Ulmers lieto skolas zemi,

kuras lielums - 4 pūru katras labības izsējumā, dabū

27 dālderus no baznīcas lādes, no skolēniem — 1 ortu

par bērnu, kurš mācās lasīt un 3 ortus, kas mācās rakstīt.

Sieciņus, kā rādās, nedabū un vizitatori protokolā ieraksta,

ka skolmeisteram pienākas saņemt visu, kas noteikts

1739. gada vizitacijas noteikumos. Skolā mācījās 11 lat-

viešu un 7 vācu bērni. Muižas skolu nav. Mājās pie
saviem vecākiem mācoties 200 bērni. Draudzē 187 mājas.

Bez tam Limbažos ir arī «latiņu» skola, skolotāja-

rektora Jēkaba Berenda vadībā. Berendu protokolā sauc

arī par studioso, bet Limbažu pilsoņi sūdzas, ka šis

studioso esot dzērājs un kauslis, arī citādi rādot bērniem

sliktu priekšzīmi. Skolā gan mācās 10 bērni, bet ar

mācību vecāki nav apmierināti. Vizitacijas komisija no-

lemj lietas tāļāku izmeklēšanu nodot konzi torijai. No

visa protokolā atzīmētā redzams, ka šī «latiņu» skola nav

cienīga nest vispāri skolas vārdu.

Ka trin c (Limbažu filialdraudzē) arī ir skola, nesen

uzcelta jauna māja, bet saimniecības ēkas ceļ skolmeisteris

l
) Arī 1736. g. te viens skolmeisteris abām dŗaudzêm, bet tanī

Pašā laikā (skat. 1736. g vizitaciju) draudzes mācītājs atzīst, ka turpmāk

vajadzīgi divi skolmeisteri, — latviešiem un vāciem, katrai draudzei savs.
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ar saviem līdzekļiem. Kā skolmeisteris te darbojas kāds

Jaspers (Kaspars?), kas savā skolā māca 6 bērnus. Algu

saņemot pēc 1739. gada noteikumiem.

Umurgā — vizitacija 17. februārī 1767. g. Skola

ir, bet varot drīzumā sabrukt. Jāceļ jauna. Pie skolas

likumīgais 1
/i arkla zemes, bet strādnieka skolmeisteram

nedodot. Vizitatori ar muižniekiem vienojās, ka Umurga

turpmāk dos puisi, bet Vainižu muiža meitu, bet skol-

meisteram šiem strādniekiem jādod uzturs. Bez tam

barons Kampenhauzens dod skolmeisteram pa trīs pūri

rudzu, miežu un auzu, bet tas esot kā atalgojums par

igauņu bērnu apmācību, jo skolmeisteris Ansis Tussens

prot arī igauņu valodu. No citām muižām skolmeisteris

neko nedabūnot. Pavēl, ka jādabū. Tussena skolā nav

neviena bērna, mācoties mājās. Draudzē 200 mājas

(Haupt Gesinde). Par muižu skolām teikts, ka esot šur,

tur mēģināts ierīkot, bet tā kā mājās mācoties kādi 400

bērni, tad neesot vajadzība ierīkot.

Straupē — vizitacija 11. februārī 1768. g. Skolas

ēka veca, celta 1726. gadā. Vēlāk skolmeisteris pats

ietaisījis krāsni, uzlicis jaunu jumtu. Telpas nederīgas,

šauras. Zeme pie skolas ir, bet maza, tomēr 4 pūri
rudzu skolmeisteris izsējis. Bez zemes skolmeisteram

pienākoties, kā tas 1692. gada protokolā (vizitacijas?)

norakstīts, no Liel-Straupes 5 pūri rudzu un tikpat
miežu, bet jau 1744. gada protokolā atzīmēts, ka dabūjot

tikai pa vienam pūram katras labības. No zemniekiem

1
8 pūra labības. Vizitatori saka, ka vajaga dot arī strād-

niekus, — puisi un meitu. Skolmeistera materiālais

stāvoklis tomēr nav pieskaitāms pie samērā sliktājiem,

jo draudzē 238 mājas un, saņemot no katras V 8 pūra

labības, no zemniekiem vien viņš dabū apmēram 80 pūru

graudā. Skolmeisteris te Burchards Krumzeks, kas vizi-

tacijas laikā paziņo, ka turpmāk vairs nevarot izpildīt

savu līdzšinējo amatu. Muižas skolas ir Rozenbeķu un

Raiskuma muižās. Pie vizitacijas izrādās, ka Strau-
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pes mācītājs nemaz nepazīst 1765. g. 18. ap-

rija skolu patenti.

Rubenes draudzē vizitacija 19. februārī Te pa-

gājušā vasarā uzcelta jauna skolas māja, bet nav saimnie-

cības ēku. Pie skolas l U arkla zemes. No muižām un

zemniekiem skolmeisteris nedabūnot neko. Tā tad, salī-

dzinot ar citām draudzēm, viņa stāvoklis trūcīgs. Bet

par šejienes skolmeisteri Jāni Lēmani (61 g. vecs) draudze

arī sūdz, — dzērājs un bērnus pavisam slikti mācot.

Tomēr viņa skolā 25 bērni. Lēmanis vizitatoriem ap-

solās vairs nedzert un vispāri laboties. Esot arī muižas

skolas, bet kur, — nav atzīmēts.

Dikļos — vizitacija 21. janvārī 1768. g. Te

skolas nav un sen neesot bijusi. Beidzamais skolmei-

steris bijis Ulmers 1), kas mācījis bērnus mācītāja rijā.

Tagad kāds zemnieks Peitans esot draudzei priekšdzie-

dātājs. Par ķirspīles skolas celšanu turpmāk spriedīšot un

baroniete Tīzenhauzen sola dot zemi, kur uzcelt skolu;

arī skolas dārzam atdalīšot fernes gabaliņu no muižas.

Tā tad skolas zemes te nemaz nav. Muižas skolas esot,

bet neuzrāda cik, kādas un kur. Peitans dabūjot no

saimniekiem pa
l/š pūra labības.

Matīšos — vizitacija 25. janvārī 1768. g. Skola

ir, — divām istabām, 3 kambaŗiem, arī saimniecības ēkas

kārtībā. Skolas māja celta priekš 20 gadiem un baļķi

jau pūstot. Krāsni iemūrējis pats skolmeisteris. Pie

skolas V 4 arkla zemes, lai gan zemnieki apliecina, ka va-

jagot būt l

/2 arkla. Skolmeisteram muižas dod strād-

niekus, — pēc 1739. gada protokola vajagot dot divus

puišus (2 kerle) un vienu meitu. No baznīcas lādes skol-

meisteris dabūnot 6 dālderus, no zemniekiem l
/a pūra la-

bības, bet no muižām, bez pieminētiem strādniekiem, nekā.

Draudzē 180 zemnieku mājas. Skolmeisteris te Danielis

Brezovskis, 55 gadus vecs un šinī draudzē 16 gadus

strādā. Skolā 96 bērni (!) un par Brezovska darbību vi-

l ) Vai tas ir vēlākais Limbažu skolotājs?
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zitatori no draudzes dabu vislabāko liecību. Muižas

skolu nav.

Ēvelē — vizitacija 29. janvārī 1768. g. Skolas

māja pavisam veca, nederīga, jau 39 gadi pildījusi savu

uzdevumu, — celta 1729. gadā. Pie skolas vajagot būt (!)

i i arkla zemes. Strādnieka nedod. No zemnieku mājām

dabū parastos sieciņus, bet no muižām nekā. Turpmāk
sola dot strādniekus. Skolmeisteris Jānis Stenclavs, 40 g.

vecs un te strādā 11 gadus. Skolā bērnu nav. Zīmīgi,
ka skolmeisteris pastāsta, ka viņš bērnus lasīt iemācot

2—3 gados. Draudzē 160 mājas ar 2800 dvēselēm

(draudžu dvēseļu skaits vizitacijas protokolos reti kur at-

zīmēts A. V.). Muižas skola ir Ķemeres muižā; tuvāku

ziņu par to nav.

Cēsu apriņķa draudzēs vizitaciju tanī pašā laikā iz-

darīja landrata Gustava fon Taubes un prāvesta Jēkaba

Langes vadībā. So draudžu vizitacijas protokoļos par

skolām atrodamas sekošas ziņas :

Nītaurē — vizitacija 25. janvārī 1766. g. Sko a

ir, — 1 istaba un 2 kamoaŗi, bet veca un var sabrukt.

Vizitatori pavēl: jau 1766. g. ziemā pievest baļķus un celt

jaunu skolas māju, bet visus tos, kas pie jaunās skolas

celšanas neizpildīs savus pienākumus, — sodīt. Vecā

skolas māja celta 1740. gadā. Skolmeisteris te Kristiāns

Gronavs, 32 g. vecs un šinī vietā 4. gadu. Latviešu

draudzei viņš pietiekoši labs, bet vācu — nederīgs. Gro-

navs saņem mazu algu, bet sieciņus ievāc pats, apbrau-

kādams draudzi. Pie skolas lJi arkla zemes. Tā kā no

skolas bērniem skolmeisteris nedabū noteiktās nodevas,

tad vizitatori pavēl, lai katrs skolas bērns dotu 1 mārciņu

sveču un 2 vezumi malkas 1). Pie nomirušo apbedīšanas

arī skolmeisteram kautcik pienākoties (pāris cimdu u.t.t.).

Bet Nītaures skolā vizitacijas gadā bērni nemācījās, tā tad

norādījums par svecēm un malku šinī gadījumā skolmei-

steram neko nedeva. Uz vizitatoru jautājumu, vai tiekot

') Šis noteikums Cesu apriņķī pastāvējis jau no XVIII. g. s

sākuma.
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izpildīta 1765. gada pavēle par muižas skolu ierīkošanu,

draudzes pārstāvji atbild, ka pašlaik tiekot iekārtotas

muižas un pagasta (Paggasten) skolas. Tiek pieminētas

Nītaures, Annas un Mores muižas skolu ierīkošana.

Āraižu draudze vizitēta 29. janvārī 1766. g.

Skolas māja te labā stāvoklī (Schul-Hauss in gutem

Stande), kuŗâ varot mācīties kādi 60—70 bērni, bet skolas

māja esot bez skursteņa, — tā tad rija1). Ar to izskai-

drojams, ka tur var sapulcināt 70 bērnu. Sī skola — rija
celta 1741. gadā. Vizitatori pavēl, ka ap skolu jātaisa

sēta. Skolmeisteris te kāds Anše, kas Araižu draudzē

kalpo no 1740. gada, kuŗâ gadā arī notikusi viņa ievēlē-

šana. Par Anše (Andža?) ievēlēšanu 1740. gada proto-

kolā atzīmēts, ka Anše (Gawwen Ansch) pie ievēlēšanas

sacenties ar kādu otru kandidātu Daukšu Jāni. Abi

viņi Halartenas Valmieras zeminara (brāļu

draudzes» audzēkņi, kur tie mācījušies vienu gadu.

Tā tad Valmieras zeminars jau 1740. g. deva pirmos sko-

lotājus un zīmīgi tas, ka Anše izrādījies tiešām savam

laikam visai labs skolmeisteris. Viņš bijis dzimtcilvēks,

bet pie ievēlēšanas skolmeisteŗa amatā, muižnieks visas

vizitacijas komisijas priekšā apsolījis, ka «dodot savu

cilvēku» skolmeisteŗa amatam uz visu mūžu. Anše no

savas puses apsolās uzcītīgi kalpot draudzei. Jāpiezīmē

arī tas, ka Anše pratis arī rakstīt un, laikam, šo mākslu

mācījis arī saviem skolēniem. Vispāri tagadējam Āraižu

draudzes mācītājam P. Berentam ir zināmā mērā jāpiekrīt,

ja viņš «Izglīt. Ministr. Mēnešrakstā» 1923. g. 9. num.

aizrāda, ka Āraižu draudze (ne muižas) 18. gadu simtenī,

samērā ar dažām citām draudzēm, centīgi rūpējusies par

bērnu mācīšanu. Un Gavēņu Anše bijis tiešām savam

darbam noderīgs-).

l
) Ka tiešām rija, tas redzams arī no 1740. g. vizitacijas protokola

kur teikts, ka celšot skolu-riju.
L!| Iz kādas Āraižu draudzes «AnDotation», kuŗa, cik noprotams,

sākta 1766. g. un nobeigta 1787. g redzams, ka Anše 1781. g. katru

svētdienu apmeklējis nabagus (nabagmājā), pārlūkodams, kā tie dzīvo.

Miris Gavenu Anše 1782 g. 7. februārī Dzimis Anie 1710. g. (ne 1712,
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1766. g. vizitacijas protokols liecina, ka Anše šinī

laikā mācījis savā skolā 44 bērnus no Mārtiņiem līdz

Lieldienām. Pie skolas ir V 4 arkla zemes. Alga, cik no-

vēroiams, gan Anšem paknapa. Viņš arī sūdzas, ka bada

laikos pieņēmis audzināšanā kādus bērnus, kuŗi paau-

gušies Anšem palīdzējuši zemi apstrādāt. Bet, kad nu šie

bada laikā pamestie bērni izauguši, muižnieks tos Anšem

noņēmis, kā savus dzimtcilvēkus. Anše redzami par to

visai sašutis un lūdz vizitacijas komisiju palīdzēt viņam

tikt pie kāda kalpa. Viņa lūgums ticis ievērots tikai tik-

tāļu, ka tam atkal nodevuši kādus bāriņus audzināšanā.

Kāds puisēns Pēteris kalpojis pie Anšes līdz sava audžu

tēva nāvei, bet tad atkal skolai atņemts muižas rīcībā.

Tā ir raksturīga tā laika parādība, kuŗa nodod visai sliktu

liecību par tā laika muižnieku darbību. Tanī pašā vizi-

tacijas gadījumā arī tiek sūdzēts, ka muiža atņēmusi skol-

meisteŗam kādu pļavas gabalu. Arī sieciņus Anše ne-

dabū. Bet gan bērni dodot parasto 1 mārciņu sveču un

2 vezumus malkas. Par mirušo apbēdīšanu Anšem pie-

nākoties, kā tas parasts, 4 vērdiņi. Redzams, še muižas

bijušas visai skopas. Tas arī nomanāms no agrākām ziņām

Muižas skola tiekot ierīkota Spārē, citur vēl ne.

Draudzē 154 mājas un parasto vizitacijas eksāmenu

draudze iztur pietiekoši.

Cēsu draudzes vizitacija bija 1. februārī 1766. g

Te 1765. gadā uzcelta jauna skola ar vienu lielu istabu,
2 siltiem un 1 aukstu kambari. So skolu uzcēluši zem-

nieki bez muižnieku palīdzības; arī skolas uzturēšanu iz-

darot vienīgi zemnieki. Pie skolas ir zeme, — trīs lauki,

katrs pa 6 pūrvietas liels un neliela pļava. Malka skol-

meisteram pašam jāpērk. Skolmeisteris Bērtulis, 30 g.

vecs un šinī vietā 4 gadi. Skolā 48 bērni, kuŗi mācās

kā domā P. Berents). Viņš Araižu draudzei kalpojis 42 gadus un šinī

laikā nav izlaidis nevienu svētdienu bez piedalīšanās baznīcas dievkalpo-

šanā. Araižu mācītājs Eisings viņa miršanas piemiņu atzīmējis baznīcas

grāmatā (Vol. V 263. Ipp.) ar šādiem latviešu valodā ierakstītiem vārdiem:

<Schis Zilvehks war uz daschadu vvihsi teicams un slawejams kļuht.» Par

iem vārdiem Eizings teicis arī bēru runu.
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no Mārtiņiem līdz Lieldienām. No skolas bērniem skol-

meisteris dabūnot to, kas noteikts, bet ne tā no draudzes.
Par muižu skolām te ir plašākas ziņas f kā citur. Šādas
skolas vai nu jau pastāvot, vai pašlaik tiekot ierīkotas se-

košās vietās: Liepas, Lenču, Strīķu, Jurģa un Palmes

(Palmenhof1) muižās. Šīs skolas ierīkojuši muižnieki,
kuŗi arī dodot vienu no saviem zemniekiem (muižas

ļaudīm), kas mācot bērnus. Šāds skolmeisteris pa skolas
laiku tiekot atsvabināts no muižas darbiem, un muiža

viņu bez tam apgādājot ar maizi un pārtiku. Ko un kā

šādi skolmeisteri māca, par to protokolā nav nekas

teikts-). Lenču muižas skola esot dibināta 1738. gadā,
Liepas un Strīķu — 1739. gadā, bet citas pašā pē-

dējā laikā.

*) Tā ir «Briežu» muiža, kuŗa gan vēlāk vairs pie Cēsu draudzes

nepieder.

2
) P. Berents «Izglīt. Min Mēn.» 1923. g. 9. num., pēc baz-

nīcas grāmatām pastāsta par Cēsu draudzes skolām sekošas ziņas:

30. novembrī 1765. g. Jurģeniešu Mežiņos bija skolotājs Ažs no

Dubinskiešiem un Juģeniešiem. Bērni ir arī no Pils Briežu kroga. Ne-

pieMekošas telpas; krievs (zaldāts) kortelī; saimnieks ar saviem bērniem;
liels daudzums ratiņu, tā kā nevar dzirdēt savus paša vārdus.

2 decembrī (1765. g.): ķirspīles skolā — skolotājs Bērtulis. Viņš

māca 17 bērnus, kuŗu starpā daži jau labi lieli.

6. decembrī! Liepas muižā 53 bērni, no kuŗiem 26 «bībelnieki», t.i.

tādi, kas prot lasīt bībeli; 24 «katķisminieki» un 3 «ābečnieki». Muižas

īpašnieks pavēlējis vēl kādās divās zemnieku mājās ierīkot ābečnieku

skolas. Skolotājs te Anduļu Pēteris, viņš mācot arī rakstīt

19. decembrī: Lenču muižas skolā 65 bērni, no kuŗiem 18 bībel-

nieki, 40 ābēcnieki. Skolotājs Kāju Mārcis. Apsolās labākos bērnus

mācīt arī lasīt.

20. decembrī: Striķu muižas skolā mācījās 25 bērni: 6 bībelnieki,
6 katķ. un 13 ābečnieki. Skolotājs Tūtes Andžs, — esot viens no labā-

k'em skolotājiem draudzē.

20. decembrī: Briežu muižā mācas 24 bērni. Skola atvērta 1763. g.

Visu «priekšā vedāmo» (kam laiks mācīties) bērnu skaits draudzē

esot bijis 1765. g. 1030 bet skolās mācījušies apmēram 200 bērni, citi

mācījās mājā.

Redzams, ka te mācītājs rūpējies par skolām un arī vairāk, kā

parasts, šo to atzīmējis baznīcas grāmatās.
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Raunas draudzē vizitacija 5. februārī 1766. gadā.
Skola ar skursteni, pie kam vienā galā istaba un viens

kambaris, bet otrā galā istaba ar diviem kambariem. Sī

skolas māja esot celta 1722. gadā. Viņā varot mācīties

apmēram 50 bērni. Pie skolas V 4 arkla zemes. Skol-

meisteris Mārtiņš Pakalnieks, 25 gadus vecs, un šinī vietā

6 gadi. Labs un strādīgs. Bez skolas zemes Pakalnieks

dabū strādnieku no muižas, sieciņus no mājām, malku no

Raunas mežiem un, ja skolā nāk bērni, tad arī no tiem

noteikto daudzumu sveču un malkas. Vizitacijas gadā
skolā bērnu nebija, visi mācoties mājās pie vecākiem,

tikai iesvētāmos jaunekļus mācot skolmeisteris. Pakal-

nieks izpilda arī ērģelnieka vietu. Muižas skola ir tikai

Rozes muižā (Lubar), kur kāds zemnieks pēc mācītāja

norādījumiem mācot bērnus.

Trikates draudze vizitēta 8. februāri 1766. gadā.
Te ir skola ar skursteni, — viena istaba un kambaris

Skolas māja celta priekš 30 gadiem (laikam 1735. gadā).

Skolmeisteris Fridrichs Višņakovskis, vācietis, bet viņš

izpildot arī latviešu skolmeistera amatu. Mācītājs Got-

hards Dīcs 1) ir pret vācu skolmeisteri Višņakovski un

pats ar savu varu pieņēmis latviešu skolmeisteri Jāni.
So strīdīgo stāvokli vizitatoriem nākas izšķirt, jo te mācī-

tājs un muižnieki ir skolmeisteru dēļ asā strīdū. Dīcs

vispāri bijis patstāvīgas dabas cilvēks un pat tanī laikā

mēģinājis reformēt baznīcas liturģijas dievkalpošanu-).
Vizitatoriem nenākas viegli divskolmeisterību likvidēt.

Notiek izmeklēšana, pēc kuras vācu skolmeisteris pats at-

sakās no ieņemtā amata, bet Jāni atlaiž, piespriežot tam

10 pārus rīkšķu... Bet, cik zināms, Dīcs nav gribējis pa-

doties vizitatoru lēmumam un tadēj arī pats dabūjis «spie-

dienu» no augšas. Pie skolas V 2 arkla zemes. Skolā

bērnu nav. Muižas skolas vai nu pastāv, vai tiek pašlaik

M Pazīstama dziesminieka Svantes Dīca dēls.

-) Beiträge zur Geschichte Kirchen un Prediger in Livland. 11. Heft.

Seite 50.
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iekārtotas šādās vietās: Trikates muižas rijā, Vec-Bren-

guļu pagastā pie viena zemnieka, Jaun-Branguļu muižā,
Plānos (muižā), Dutkā — pie kāda zemnieka, Tiepelē,
Cempos, Vīciemā, Lipskalnā un Vālē (muižās). Bez tam

īpaša skola ir mācītāja muiža (Pastorats-Schule). Par še

atzīmēto skolu skolotājiem un vispārējo iekārtu protokolā
zinu nav.

Smiltenē — vizitacija 13. februārī 1766. g. Te

skola ar skursteni: vienā galā istaba ar 4 kambariem,
otrā — 1 istaba ar vienu kambari. Skolas māja celta

1754. gadā, bet vēl līdz šim nav izbūve nobeigta. Pie

skolas ir kāds zemes gabals (cik ?). Skolmeisteris izsējot
3 pūri rudzu

un novācot 10 vezumu siena; malku viņam
dodot no Smiltenes meža. Strādnieka nedabū un pat no-

teiktās sveču mārciņas un malkas vezumi te netiekot doti.

Komisija pavēl, ka jādod. Skolmeisteris Reinis savu

amatu izpildot labi. Viņa skolā mācās 32 bērni boksterēt,
lasīt un galvas gabalus. Reinis apstaigā dažas mājas,

kurās vecāki mācot bērnus. Smiltenes draudzē šinī laikā

pastāv arī muižas skolas: Blomas muižas mājās «Beern»,

Bilskas muižas rijā, Biksejā pie baznīcas pērmindera un

Launekalna muižā 1
).

Palsmāres draudze vizitēta 15. februārī 1766. g.

Skola ir, — 1 istaba ar 2 kambariem, bet saimniecības

ēku
nav. Pie skolas ir zeme, bet cik, tas protokolā nav

atzīmēts. Skolmeisteris Jānis Deneks; viņš dabū arī sie-

ciņus un noteiktās dienās upura maka naudu. Strādnieku

muižas nedod, bet no skolas bērniem dabū kā noteikts.

Deneks 53 gadus vecs un te ar labām sekmēm strādājot
12 gadus. Viņa skolā (jādomā rijā) mācās 74 bērni lasīt

un galvas gabalus. Skolas laiks no Mārtiņiem līdz Liel-

dienām. Skolmeisteris arī katru svētdienu labi un saprā-

tīgi nolasot baznīcā draudzei kādu katķisma gabalu.

1740. gadā, kā tika konstatēts pie vizitacijas, skolā no-

tikusi kroģēšana, bet tagad tas vairs nenotiekot. Vispāri

') Vēlāk Launekalna muiža pievienota Raunas draudzei
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draudze ar savu skolmeisteri apmierināta. Muižas skola

te tikai viena — Loberģu muižā, kurā skolmeisteris,

vietējās muižas zemnieks, Pakulu Mačs mācot muižas

bērnus.

Aumeisteres draudzē (Palsmares filiālē) skola

ir kādā rijā. Pie skolas Vs arkla zemes. Te skolmei-

steris dabū ari 1 dienu nedēļā strādnieku ar zirgu ; sieci-

ņus, malku un sveces dod kā noteikts. Skolmeistera

amatu te piekopj kāds Jānis, kas savā skolā māca

17 bērnus.

Skujenes draudze ar filiāli Lodi viziteta 23. febr.

1766. gadā. Skujenē ir skolas māja, celta 1741. g. Tagad

skolas māja pamatīgi jāremontē Vizitatori pavēl remonta

darbus visai draudzei izdarīt. Kāds majors fon Balto

lūdz viņu no ķirspīles skolas uzturēšanas atsvabināt, jo

viņš savā muižā pašlaik ierīkojot īpašu muižas skolu.

Pie skolas V 4 arkla zemes un skolmeisteris Jēkabs Lipp-
bards (44 g. vecs) saņem visu, kā noteikts, pat strādnieku

no muižas viņam dod. Bet skolā bērnu nav. Muižas

skolu arī nav, bet būšot. Zemnieki paši mājās mācot

bērnus.

Lodes ķirspīles skola celta 1734. gadā. Veca.

Pie skolas V 4 arkla zemes. Skolmeisteris Mildas Pēteris

33 g. vecs un 5 gadi te strādā; bijis skroderis. Tagad

viņš māca savā skolā 10 bērnus. No draudzes Pēteris

saņemot visu, kas pienākas.

Piebalgā 1) — vizitacija 1. martā 1766. g. Skola

ir, celta 1751. gadā (ein apartes Haus). Skolmeisteris

Miķelis Bergs-). Draudzē 184 mājas. Skolā bērnu nav.

Muižās arī skolu nav, bet zemnieku mājās esot.

Dzērbenes draudze ar Drustu filiāli vizitēta

3. martā 1766. g Dzērbenē skolas nav. Drustos skola

bijusi, bet nodegusi, muižnieks tagad ceļot jaunu Arī

Nēķenes muižas īpašnieks barons Budbergs solās uzcelt

L
) Pēc tagadējā apzīmējuma Vec-Piebalgā.

2) Rādās Jāņa Berga dēls, kas te agrāk strādāja (1727. g. vizitacijā).
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skolu «saviem ļaudīm». Drustu ķirspīles skolmeisteram

ir Ji arkla zemes un viņš dabū arī visu citu pēc notei-

kumiem un bez tam vēl vienu mucu alus. Kā skolmei-

steris te darbojas Pauls Roze 1), 66 gadus vecs un šinī

draudzē (Drustos) 23 gadus. Mācījies kurpnieks, bet

tagad šo amatu vairs nestrādājot. Roze aizrāda, ka viņš

jau vecs un lūdz, lai pieņemot viņa vietā dēlu Jāni Rozi.

Tā kā draudze ir ar mieru, tad vizitarori pieņemšanu arī

tūdaļ izdara. Tā kā skola nodegusi, tad Pauls Roze

pašlaik māca tikai vienu bērnu. Dzērbenē skolmeisteŗa

nav. Muižas skolas esot, bet nav tuvāki norādīts cik

un kur.

Ērgļos — vizitacija 5. martā 1766. g. Skola ir, ar

skursteni, 1 istaba un kambaris. Šī skola celta 1739. gadā.
Pie skolas zemes nav. Ērgļu skolmeisteri vienā vietā

sauc par Gotfrīdu Goetci, bet citā par «Joetze» (varbūt
ir Jēcis). Alga viņam gan maza, jo zemes nav un arī

citas nodevas nepilnīgas. Viņš māca 17 bērnus. Muižas

skolu nav.

Ogre (Ērgļu filialdraudzē) skola ierīkota kādā

krogā, lai gan jau 1740. gadā pavēlēts celt īpašu skolas

māju un pat piedraudēts, ka nepaklausības gadījumā

vainīgos sodīs ar naudas sodu. Bet sodu tomēr neuzliek,

tikai atkal pavēl celt skolu. Ogrē ir V 4 arkla skolas

zeme. Vizitatori pavēl, ka skolmeisteram jādabū viss

pēc noteikumiem. Muižas skolu nav.

Liepkalna draudze vizitēta 8. martā 1766. g.

Skolas māja ar 1 istabu un 2 kambariem celta 1760. gadā.
Skolas māja maza, nevarot uzņemt visus bērnus, kuriem

būtu jānāk skolā. Zeme pie skolas V 4 arkla un viss tiek

d°ts pēc noteikumiem, izņemot
xķ mucu alus no katra

skolēna, kas skolā nobeidz ' mācības, bet sveču dabū

2 mārciņas. Vizitatori pavēl, ka šī 1/q muca alus jādod. Skol-

meisteris Fridrichs Rinkelbēns, 47 gadus vecs un te

l ) Pauls Roze 1735. gadā strādāja Gaujene
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jau 16 gadus strādā. Skola 4 bērni. Muižas skolu nav.

Vizitatori prasa lai pilda 1765. g. skolu patenti.

Madalienas draudze vizitēta 10. martā 1766. g.

Skolas māja celta 1738. gadā, 1 istaba ar 2 kambariem,

esot pietiekoši liela. Pie skolas zeme (bet cik ?) uz

kuras skolmeisteris izsējot 3 pūri labības; esot arī viens

pļavas gabals. Vizitatori uzdod baznīcas priekšniekam

uzmeklēt, kur palikusi cita zeme. Sieciņus skolmeisteram

nedodot, tāpat muižas nedodot strādnieka. Draudzē 193

mājas. Eksāmenu izturējuši slikti: vecie cik necik protot

katkismi, bet jaunie slikti lasot. Uzdod mācītājam turpmāk
vairāk piegriest vērības draudzes izglītībai. Skolmeisteris

Jānis Rinkelbēns, kas skolā māca 2 bērnus. Muižas

skolas ir: Ķeipenos, Plāteres, Taurupes, Aderkašu, Man-

gaļa un Vērienes muižās.

Jaunpils draudzē vizitacija 13. martā 1766. g.

Skola ir, ar 1 istabu un 2 kambariem ;
celta 1751. gadā,

vajaga remonta. Vizitatori pavēl tādu turpmāk izdarīt.

Pie skolas '/8 arkla zemes, bet cita» nodevas skolmeisteris

nedabūnot. Pavēl dot visu, kā vispāri noteikts. Skolmei-

steris Gusts Davidsons, 28. g. vecs un šo amatu pilda
9 gadus; viņš ir mācīts dārznieks. Skolā bērnu nav.

Baznīcas pērminderi saka, ka ļaudis bērnus skolā neno-

dodot maizes trūkuma dēļ, bet tomēr paši vecāki cītīgi

mācot savus bērnus mājās. Draudzē 76 mājas.

Alūksnes draudze vizitēta 10. februārī 1768. g.

Vizitatori tie paši, tikai Jēkaba Langes vietā prāvests

Vurms. Skola ir celta prieks daudziem gadiem (vor vielen

Jahren). Pie skolas ir zeme un skolmeistera atalgojums
tiek izdarīts pēc noteikumiem. Skolmeisteris Jānis

Hermanis, 61 g. vecs Skolā bērnu laikam nav, jo par

to protokolā nepiemin. Zeltiņos, Alūksnes filialdraudzē,

nav skolas, bet ir skolmeisteris Grāveru Jānis, 30 g. vecs.

Mācītājs un draudze apmierināti ar abiem skolmeistariem.

Muižas skolas ir: Alūksnē, Kalnamuižā, Kolberģu un

Lāsberģu muižās. Pa abām draudzēm 264 mājas.
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Gulbenes draudzē ar Lejas filialdraudzi vizi-

tacija izdarīta 14. februārī 1768. g. Abām draudzēm ir

skolas. Gulbenē nupat uzcelta jauna skolas māja, bet

Lejas draudzei ir veca un viņas vietā sola uzcelt jaunu.
Gulbenes skolai V 4 arkla zemes, bet Lejas — \k arkla.

Skolmeisteri nedabūjot visu kā pavēlēts noteikumos. Vizi-

tatori pavēl, ka turpmāk jādod viss, kas vien pienākas.
Gulbenes skolmeisteris ir Hermanis Jēns, Lejas — Andrējs

Portans, beidzamais mācīts kurpnieks. Uz draudzes vizi-

taciju (pārklaušināšanu) baznīcā ieradies maz laužu: 150

vīrieši, 28 sievietes un 127 bērni. Ari atbildēts vāji.

Komisija grib par to nosodīt ar pērienu draudzes pērmin-

derus. Mācītājs loti aizlūdz par pērminderiem. Tad vizi.

tatori apmierinās vienīgi ar piedraudējumu, ka pie turp-

mākas nolaidības pērminderus sodīs ar 5 pāri rīkšu. Ka

bērni slikti lasa, to izskaidro ar to, ka neesot grāmatu un

vairākiem bērniem jāmācās pēc kārtas lasīt no vienas

grāmatas. Draudzēs (abās kopā) 197 mājas. Gulbenes

skolā mācījās 36 bērni, Lejas skolā — neviens. Bet tiek

apgalvots, ka daudzi un itin labi mācoties mājās. Muižas

skolas ir: Gulbenes, Litenes, Kropas, Lejas un Dūres

muižās.

O peka Ina (Laidenes» draudze vizitēta 17. februārī

1768. g. 1750. gadā te uzcelta skolas māja, kuŗa vēl

pietiekoši pildot savu uzdevumu. Ari saimniecības ēkas

kārtībā. Pie skolas ir zeme V 4 arkla, bet citas nodevas

skolmeisteris nedabū kā nolikts. Skolmeisteris Gotfrīds

Goelce 1
), kas tagad skolā māca 4 bērnus Muižas un

mājas skolas bija: Laicehē, Repekalnā, Komētā, Romes-

kalnā, Korvā, Apē, Remeskalnā, Lūšos un Opē. Katrā no-

vadā tā tad ir zemnieku mājas skolas. Tuvāku ziņu (tā tas visos

šos protokolos paraksts) arī par šām skolām nav. Draudzei

170 zemnieku mājas.

Gaujenes draudze vizitēta 21. februārī 1768.

gadā. Skola ir, bet pavisam sliktā stāvoklī (ganz ver-

l) Tas ir tas pats Goetce (Joetze), kas 1766 gada bija Ērgļu

draudzē.
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fallend celta priekš 26 gadiem. Vizitacijas komisija pavēl

celt jaunu. Te ķilda starp skolmeisteri un muižnieku

Pohlu, kas atņēmis skolai kādu zemes gabalu un aizvedis

no skolas lauka labību. Vizitacijas komisija nopratina

lieciniekus un izšķir sūdzību. Pohls saka, ka viņš atdošot

grāudus, bet skolmeisteris Gravu Pēteris (Grave Peter)

aizrāda, ka muižnieks viņa labības graudus esot sajaucis

ar sliktākiem. Pohls bija baznīcas priekšnieks un tādēļ

skolmeistera stāvoklis nav drošs. Komisija nopratina, vai

pret Pēteri nav kas sūdzams. Mācītājs saka, ka esot

labs, tikai balss pavāja. Draudze arī apmierināta. Tādā

gadījumā vizitatori nosaka ka skolmeisteris paliek savā

amatā, bet ja ar viņu turpmāk nebūtu mierā, tad var

atlaist tikai ar baznīcu virsprieksnieka ziņu un piekrišanu 1).

Pohlam jāatdod skolmeistera labība (graudi) baznīcas pēr-

minderiem klātesot, ja ne, — tad sods 10 dālderu. Pē-

teris 60 gadu vecs un skolā māca 13 bērnus Muižas skolu

te nav.

Tirzas un Velēnas draudzēs vizitacija izdarīta

27. februārī 1768. g. Tirzā ir īpaša skolas māja, celta

1748. gadā. Māja auksta, bērni ziemā salstot. Pie skolas

1 i arkla zemes. Velēnā īpašas skolas mājas nav, bet

ir kāda rija ar kambari. Sī rija celta 1738. gadā. Pie

skolas V 8 arkla zemes. Tā kā izrādās, ka abu draudžu

skolmeisteri nedabū to, kas noteikts agrāko gadu vizitaciju

instrukcijās un protokolos, tad vizitacijas komisija pavēl
sasaukt draudžu konventu un nolemt, kas un cik katram

jādod, lai pilnīgi tiktu pildīti noteikumi (Verordnung).

Tirzas skolmeisteram neviens nedodot pat malku. Tirzā

skolmeisteris Toms Kolbe, 40 g. vecs, bet Velēnā Pēteris

Hardels, 40 g. vecs. Kolbe te strādā tikai otro gadu,
kamēr Hardels jau 17 gadu šaī darbā. Pirmais bijis kurp-

nieks, otrais skroderis. Viņu skolās bērnu nav. Draudzēm

kopā 163 mājas. Muižas skolas ir Adlienā, Tirzā un

Druvienā.

l ) Tā, redzams, vizitatori nodrošina skolmeisteri no muižnieka pat-
varibām.
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Liezeres draudze vizitēta 29. februāri 1768. gadā.

Skolas māja celta 1750. gadā, — viena istaba ar diviem

kambariem un priekšnamiņu. Skolā varot ievietot ne

vairāk kā 20 bērnu. Pie skolas '/a arkla zemes. No

bērniem skolmeisteris te dabūnot 1 mārciņu sveču un

3 vezumi malkas. Algu skolmeisteris saņemot pēc no-

teikumiem, tikai muižas nedodot strādniekus. Skolmei-

steris Kristiāns Kolbe, 51 g. vecs un šinī draudzē strādā

18 gadus. Viņa skolā mācījās 18 bērnu. Draudze ar

skolotāju apmierināta, bet vizitatori saka, ka draudze

slikti dziedājusi. Mācilājs vēl aizrāda, ka esot liels grā-

matu trūkums. Draudzē pavisam 5 muižas un pagasta

skolas: Liezeres novadā 3, Mēdzules —1 un Ozolu 1.

Cesvainē — vizitacija 2. martā 1768. gadā.

Skolas māja te celta 1766. gadā, bet saimniecības

ēkas vecas un nederīgas. Pie skolas V 4 arkla

zemes («Stilbe Ahre»). Muižas esot skopas un nedodot

kārtīgi to, kas skolmeisteram pienākoties. Arī strād-

niekus un malku nedodot. No bērniem saņemot visu, kas

noteikts. Skolmeisteris te Jndriķis (Heinrich) Zegners,
44 g. vecs un še strādā 10 gadus. Mācītājs par Zegnera
darbību nodod labu liecību, tomēr vizitators Taube saka,

ka draudze slikti dziedājusi, bet eksāmenu izturējuši labi.

Draudze liela — 292 mājas. Mācītājs aizrāda, ka šinī

ziemā vajagot mācīties 1020 bērniem, no kuriem ķirspīles

skolā pie Zegnera nodoti 87 bērni, bet citi mācoties

muižās un mājskolās, vai arī pie saviem vecākiem.

Muižas un mājskolās ir: Dzelzavā, Oļos, — pie kāda

Kalna Gaišu Jura, viņa mājā, Bikserē — pie Telen

(Thelen) Andrēja (mājā). Vairums bērnu mācoties mājās

pie saviem vecākiem.

Lazdonā — vizitacija 4. martā 1768 g. Skola

celta 1766. gadā, liela ēka ar 3 istabām, 2 siltiem, 2 auk-

stiem kambaŗiem, un vēl viena liela istaba skolas bērnu

vajadzībām. Ap skolu bijusi sēta, bet skolmeisteris to

sadedzinājis malkas vietā. Vizitatori pavēl, ka skolmei-

steram pašam jāaptaisa ap skolu jauna sēta. Skolmei-
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steris sūdz, ka viņam nedodot malku. Pie skolas 1A arkla

zemes un arī citas nodevas skolmeisteris sariem kā no-

teikts. Skolmeisteris Jānis Laršs, 52 gadus vecs un te

strādā 16 gadus. Skolaslaiks esot no Ziemasvētkiem līdz

Lieldienām. Vizitacijas komisija saka, ka jāsāk ap Mār-

tiņiem. Vizitacijas laikā skolā 19 skolas bērnu (Schul-

kinder) un 143 ķirspīles bērni. Šie pēdējie, cik sapro-

tams, ir sapulcināti skolā tikai vizitacijas dienā. Ar eksā-

menu vizitatori apmierināti, jo visi bērni jau pratuši cik

necik lasīt. Draudzē sekošās vietās ir muižas un pagasta,

vai mājskolās: Lazdonā —3, Praulienā — 2 pagasta un

1 muižas, Sarkaņu — 2, Patkulē — 4, Aizkujā — !,

Madonā —3. Tuvāku ziņu par viņām nav.

Ļaudonā — vizitacija 6. martā 1768. g. Skolas

māja celta ap 1748. gadu; pie viņas
1 i arkla zemes

Skolmeisteris parastās algas nodevas kā noteikts

Šo amatu te jau 15 gadus pilda Didrichs Loezevitcs,

53 g. vecs vīrs, kas savā skolā māca 35 bērnus. Ļau-

donas filialdraudzē Lubānā arī ir skola un skolmeisteris

Mārtiņš Henke tanī māca 45 bērnus. Lubānas skolai tikai

1
8 arkla zemes, bet arī turienes skolmeisteris nesūdzas

par sliktu iztikšanu. Muižas skolu abām draudzēm nav.

Vizitatori saka, ka vajagot ierīkot.

Bērzonā — vizitacija 8. martā 1768. gadā. Skola

celta 1750. gadā, bet taisās jau sabrukt. Ap skolu nav

sētas, kādreiz bijusi, bet sakritusi. Vizitatori jautā skol-

meisteri, vai tad, kad viņš atnācis, sēta jau bijusi sakri-

tusi. Ja! Nu tad draudzei jātaisa jauna sēta, kura skol-

meisteram jāuztur kārtībā. Skolas māja esot par mazu.

Pie skolas, kā parasts, V 4 arkla zemes. No katra skolēna

te skolmeisteris dabū 2 vezumi malkas un
1

2 mucu alus.

Par mirušo apbedīšanu — 2 vērdiņi vai 1 pāri cimdu.

Skolmeisteris Jānis Reinelds, 48 g. vecs un te strādā

12 gadus. Skolā — 8 bērni. Draudzē 275 mājas. Muižas

skolu nav. Vizitatori pavēl, ka katrai muižai, ja viņas

zemes platība nav mazāka par 5 arkliem, jāierīko muižas

skola. Kas to nedarīs, tiks sodīts ar 30 dālderiem.
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Vestienā
— vizitacija 10. martā 1768. g. Skola

ir, bet nav skolas zemes. Savādi arī tas, ka vizitatori

zemes jautājumam paiet garām, nedodami nekādu pavēli,
ka zeme jādod. Nav skolmeisteram arī malkas, bet to

pavēl turpmāk dot. No zemnieku mājām skolmeisteris

dabū parastos sieciņus. (Draudzē 83 mājas.) Skolmei-

steris Kondrads Cachars, 42 g. vecs, te 6 gadus, bijis
sedlinieks. Skolā 11 bērni. Par draudzes eksāmenu

teikts, ka vecie atbildējuši slikti, bet skolas bērni lasījuši
labi. Arī te esot grāmatu trūkums. Muižas skolu nav.

Kalsnavā — vizitacija 12. martā 1768. g. Skolas

māja ir, kuru cēlusi muiža 1763. g. un viņa arī uztur šo

skolu viena pati, bet kāda
gan šī uzturēšana bijusi, ja

skolmeistaŗis žēlojās, kā muiža nedodot malku skolai.

1748. gada vizitacijas protokolā esot teikts, kā skolai l/a

arkla zemes, bet tagad vēl neesot ap šo zemi novilktas

robežas un skolmeisteris nezina, cik tad galu galā ir skolas

zemes, un kur sākas muižas zeme. Vizitatori pavēl, ka skolas

zemes lielums jānokārto. Kalsnavas muiža nedodot skol-

meisteram arī strādniekus. No bērniem skolmeisteris

tāpēc prasa 5 vezumi malkas no katra, lai gan pēc notei-

kumiem var ņemt tikai 2 vezumi. Skolmeisteris te Pēteris

Meltcers, 62 g. vecs un šinī vietā 13 gadus Skolā 11

bērnu. Protokolā, runājot par grāmatu trūkumu, piemin

arī »A. B. C. Buch«. Esot grāmatu trūkums. Uz jautājumu,
vai ir muižas skolas, muižnieks Renenkamfs apgalvo, ka

esot šur, tur mājās skolas, bet mācītājs saka, ka ari mājas

skolu nemaz neesot. Arī te pavēl pildīt 1765. g. patenti,

citādi sodīs ar 30 dālderiem. Eksāmenu draudze iztur

pavāji, arī jaunie slikti lasījuši. Skolā bērni sanāk pēc

Ziemas svētkiem.

Vietai vā — Kalsnavas filiālē — arī ir skola, bet

veca, celta 1736. gadā (1735. ? A. V.) un tagad jau nede-

rīga. Jācelot jauna. Pie skolas V arkla zemes un skol-

meisteris Kārlis Kerstens (44 g. vecs) saņemot visu pēc

noteikumiem, bet savā skolā nemāca neviena bērna.

Koknesē — vizitacija 14. martā 1768 g. Skola ir,
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1 īstaba ar 2 kambariem, celta 1763. gadā, bet logi
nekārtībā. Pie skolas V 4 arkla zemes, un arī visu citu

skolmeisteris dabū pēc »punktiern«. Skolmeisteris Kri-

stiāns Kitels (Kūttel) 50 gadus vecs, bijis kurpnieks. Skolā

4 bērni. Vizitacijas eksāmens izgājis pavāji. Grāmatu

trūkums. Muižās skolu nav, tāpat pagastos. Pat lielās

muižas, ka Stukmaņi, Krāpa, Koknese nerūpējoties par

skolu ierīkošanu, — saka mācītājs. Tiek dota stingra

vizitatoru pavēle, celt skolas, piedraudot ar 50 dālderiem

soda.

Aizkrauklē — vizitacija 16. martā 1768. g. Skola

te ir celta 1750. gadā. Pie skolas xl\ arkla zemes un arī

visas nodevas skolmeisteris saņemot pēc noteikumiem, tikai

muižas nedodot strādnieka. Skolmeisteris Rudolfs Lorencs,
39 gadi vecs un šinī vietā 2 gadi, māca savā skolā 11

bērnus Skolmeisteris saka, ka pie skolas jāpiebūvē viens

kambaris, kur bērniem gulēt. Draudzei 120 zemnieku

mājas. Eksāmens gājis slikti.

VII.1765.—1768.g.vizitacijaskopiespaids

1766 - 1768 gada vizitacijas protokoli mums dod

kauču īsas un pārāk nenoteiktas ziņas par gandrīz visām

Vidzemes draudzēm. Trūkst ziņu tikai par Slokas, Ērģe-

mes un Lugažu latviešu draudzēm.

Kāds ir skolu ītāvokļa kopiespaids? Pirmais, kas

sevišķi jāatzīmē, — vizitatori visur mēģina aizstāvēt

skolu vajadzību, vairākās draudzēs piedraudēdami ar

naudas sodu. Viņi diezgan noteikti prasa arī muižas skolu

ierīkošanu, kā tas noteikts 1765. g. patentē Tāpat vizi-

tatori prasa, lai skolmeisteŗi saņemtu atalgojumu pēc

agrākiem, īpaši 1739. g., noteikumiem. Arī, tā sacīt,

tiesiskā ziņā vizitatori aizstāv skolmeisteŗus un pat nosaka,

ka strīdīgos gadījumos viņus — skolmeisteŗus — var

atlaist tikai ar baznīcu virspriekšnieka ziņu un piekrišanu.
Ar šādu rīkojumu, jau skolmeisteŗi tika cik necik nodro-

šināti no pārāk lielām patvaļībām. Ir gan nomanāms, ka
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vizitatoru simpātijas ir vairāk vācu skolmeisteru pusē, bet

tas, domājams, tāpēc, ka tiešam vācu skolmeisteŗi parasti
bija izglītotāki, lai gan dažkārt netikumīgāki, kā latvieši.

Vairums skolotāju ir amatnieki. Muižnieku izturēšanās

pret savu draudžu skolām vispāri vienaldzīga, ja pat ne

pilnīgi noliedzoša. Vairākās draudzēs tiek konstatēts, ka

muižas agrāk devušas skolmeisteram kādus strādniekus,
bet tagad (1766. 1768. g. g.) vairs nedod. Arī skolas

zemi labprāt daži muižnieki mēģina pievienot savām

muižām. Ar muižas skolu ierīkošanu, kauču muižu rijās,
vai kādā citā muižas ēkā, iet visai gausi un tikai nedau-

dzas muižas šinī ziņā cenšas pildīt 1765. gada pavēli.

Pavisam trūkst ziņu par šo muižas skolu darbību, jo

vizitacijas protokolos ir vienīgi konstatējumi, — ir, vai

nav arī muižas skolas, bet nav (ir gan visai reti izņēmumi)

ziņu, cik bērnu šīs muižas skolās mācās, ko un kā viņi

niācās, kādi ir viņu skolmeisteri v. t. t. Tāpat pavisam

trūcīgas ziņas par mājskolām un vispāri mājmācību, lai

gan lielais vairākums bērnu mācās tikai mājās. No vizi-

taciju protokoliem un arī dažām citām ziņām redzams, ka

kautkādu kontroli par mājmācību ietur draudžu mācītāji,

•jo to no viņiem arī prasīja izdotie noteikumi, tomēr šī

kontrole vairāk aprobežojas ar «pātaru» noprasīšanu tiem,

kas iet pie svētā vakariņa, iesvētāmo bērnu sagatavošanu

un vispāri tikumības kontrolēšanu. Kautkāda sistemātiska

mājmācība bijuse tikai ļoti retās draudzēs un, saprotams,

arī tur viņa aprobežojās ar katķisma iemācīšanu, baznīcas

dziesmu dziedāšanu un, j v mazāk, —bībeles, vai dziesmu

grāmatas lasīšanu. Konstatēts, ka vispāri ir liels grāmatu

trūkums, bet retumis tomēr piemin arī «A. B. C. Buch»,

bet kā jau agrāk aizrādījām, nav mums līdz šim zināms,

kāda ābece te domāta un, varbūt, ari lietota. Varbūt

par «ABC Buch» runāja kā par kādu vācu grāmatu

(ābeci), lai gan nav izslēgts, ka varēja būt jau Vidzemē

arī latviešu ābeces. Cerams, ka turpmāk šo lietu noskai-

drosim. Skolēnu skaits skolās ļoti niecīgs un tikai retās

draudzēs viņš sasniedz puslīdz pietiekošu skaitu (Matīšos,
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Lielvārdē, Siguldā, Araižos v. t. t.) Daudzās skolās

nemācās neviens bērns.

Par skolotāju personālu jāatzīmē, ka nav daudz

dzērāju, par ko sūdzējās pie agrākām vizitacijām. Bet

alus muciņas skolmeisteram piešķīra pašu vizitatoru izdotie

noteikumi. Par skolmeisteru algošanu var teikt, ka

dienišķa uztura viņiem ir samērā pietiekoša, bet kur tiek

pildīti visi noteikumi (ir zeme, dod sieciņus v. t. t), tur

jau skolmeisteram, — kas pie tam māca tikai 5-10 bērnu,
b:t dažkārt pat neviena, — ir samērā laba alga. Par

skolmeisteru tiesisko stāvokli jau pieminēju un par to

runāsim turpmāk vēl plašāki.

Kopsavilkumā 1766 —1768. gadu vizitacijas dotās

ziņas rāda, ka Vidzemes 72 draudzēs ir 63 ķirspīles
skolas, no kurām 4 skolas mitinās rijās, bet dažas ir vecas

un nederīgas. 9 draudzēm skolu nav. Tā tad skolas ir

8772% un nav no visām draudzēm. Muižas un

pagasta skolas ir 29 draudzēs (40 1/b%), nav 43 (592

Kopā par šīm 29 draudzēm ir 106 muižas un pagasta
skolas, pie kam Opekalna draudzē vien ir 24, Lazdonā

16, Trikatē 10, Madlienā 6, Liezerē, Gulbenē, Lēdurgā
pa 5 šādas skolas v. t. t. Dažās draudzēs ir gan teikts,
ka muižas skolas ir, bei nav uzrādīts cik un kādās vietās
(Šīs draudzes tomēr ieskaitījām 29 skaitā). Visās ķirspīl-
skolās vizitacijas gadā mācījās 905 bērni, kas caurmērā

būtu uz katru skolu (905:63) = 14—15 bērnu. Ja
pieņemam, ka apmēram tāds pats skaits caurmērā mācījās
katrā muižas (pagasta) skolā, tad tur būtu kopskaitā
apmēram 1500 skolēnu. Tādā gadījumā būtu jāpieņem,
ka visās Vidzemes skolās tanī laikā mācījās kādi 2500
skolēni. Var spriest, ka šīs skaitlis tiešam visai daudz

nekļūdas ne uz vienu, ne otru pusi. Cik bērnu baudīja
pie saviem vacākiem mājmācību un cik Vidzemē pavisam
bija bērnu skolas gados, - par to pat apmēram grūti
spriest. Tikai Cesvaines draudzē uzdots, ka skolas resp,
mācību gados draudzei ir 1020 bērni, bet arī tur nav

teikts, cik no viņiem arī patiešām mācās lasīt. Ir gan
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pieņemams, ka katķismi un «pātarus» jau tanī laikā

mācījās gandrīz visi, jo pretējā gadījumā neiesvētīja un

vēlāk ari nelaulāja.
Vēl jāaizrāda, ka tikai 34 draudzēm ir likumīgais

skolas zemes gabals (ne mazāk par V< arkla), pie 27 sko-

lām zeme ir, bet nenoteikts, vai mazāks gabaliņš kā pa-

redzēja likumīgie noteikumi. Bet 11 draudzēm skolas zemes

pavisam nav.

Tikdaudz runā 1766. 1768 gadu vizitacijas protokoli.
Sakarā ar šīs vizitacijas rezultātiem, bet pa daļai arī se-

kojot 1765. g. skolu patentes izpildīšanai, konsistorija
1769. gadā ar 25. jūlijā izlaistu reskriptu

1) pieprasīja ziņas
no draudžu mācītājiem: 1) vai tiekot izpildīta 1765. g.

skolu patente, pie kam prasīja arī iesūtīt konsistorijai
»skolas bērnu«-j sarakstu un 2) ar ko izskaidrojama parā-
dība, ka joprojām vēl atrodoties ļaudis, kuri kristīgas
ticības lietās esot pavisam neprašas. Sakarā ar šo kon-

sistorijas pieprasījumu draudžu mācītāji devuši dažus

paskaidrojumus. Apstāsimies mazliet pie viņiem.

Cesvaines mācītājs G. F. Mūtels ziņo 14. augusta
1769. gadā, ka šaī draudzē mācījušies 1765/66. g. ziemā

624 bērni, 1766./67. g. - 842. 1767./68. g. - 1020,

1768. 69. g. — 1037 bērni. levērojot 1768. g. vizitacijas

protokola aizrādījumu, ka draudzē pavisam 1020 bērnu,

kam jāmācās, tas ir skolas gados, varam spriest, ka Ces-

vaines draudzē vai itin visi »skolas bērni« mācījušies.

Mūtels arī ziņo, ka tie vecāki, kuri negribot savus bērnus

mācīt, tiekot sodīti. Mācītājs cītīgi pārraugot skolas, bet

tos bērnus, kuri mācoties mājā, sapulcinot pavasarī pie
sevis pārklaušināt. Mūtela ziņojumā gan nav nekas teikts

Par sekmēm, t. i. cik bērnu pratuši tikai burtus pazīt, cik

boksterēt un cik lasīt, bet daži droši vien būs pratuši
tikai kādus »pätarus« skaitīt. Tāpat nav nekādu šaubu,
ka viss lielais bērnu vairākums mācījās nevis skolās, bet

1
) Konsistorijas archivā 1769 g papiros (valsts archivā).

2) Par »skolas bērniem« tanī laikā apzīmēja itin visus bērnus, kas

netikai skolā, bet arī mājās pie saviem vecākiem mācījās.
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mājās pie vecākiem, jo tas pats mācītājs Mūtels 1770 g.

ziņo Cēsu apriņķa baznīcu virspriekšniekam
1), ka draudzē

skolu skaits ir tas pats, kas bija 1768. gadā vizitacijas
laikā Tā tad skolās labākā gadījumā mācījās 150—200

bērni. Cik silti Mūtels apsveic katru »grämatnieku«, tas

nojaužams, ka 1770. gada rakstā viņš ziņo baznīcas virs-

priekšniekam, ka Lodes muižas novadā viņš par lielu

prieku atradis, ka viens zemnieks, kas jau 7 gadi laulībā

un kuŗam savi bērni būs drīz jāmāca lasīt, cītīgi sācis mā-

cīties grāmatā un jau rādot labas sekmes. No visa noma-

nāms, ka Mūtels pats apmierināts ar »skolas bērnu« sek-

mēm. Runājot par tiem iemesliem, kuri izskaidrotu to,

kamdēļ vēl ir ļaudis, kas »nesaprot« kristīgo ticību,

Mūtels saka, ka tādu neesot daudz, kas vismaz katķismi

neprastu. Tomēr ļaužu bieža pāriešana no vienas mājas

uz otru, dažkārt pārcelšanās pat uz citu draudzi, jo ir tā.

ka kādam muižniekam muižas atrodas divās draudzēs un

viņš savus ļaudis pārceļot no vienas draudzes otrā, tad

vēl arī diezgan bieži bēguļošana, - tas viss traucējot

kontroli par dažu cilvēku zināšanām un viņu tikumību.

No Mütela ziņojuma nomanāms, ka viņš gribētu par katru

draudzes locekli, vai vismaz katru māju turēt īpašu

»rēķinu«, — sekot cik lielas tur ii zināšanas un prašanas.

Cesvaines kaimiņu draudzē Lazdonā tanī pašā

laikā pavisam cits «skolas bērnu» skaits: tikai 72. Mācī-

tājs J. CX. Pantcers pat neko neziņo par draudzes stā

vokli attiecībā pret uzstādīto jautājumu, kamdēļ ir ļaudis,

kas neko nesajēdz par kristīgo ticību. Savādi tas, ka

1768. g. vizitacijas protokolā bija rakstīts, ka ķirspīles
skolā ir 19 bērni un bez tam 143 »Kirchspiels k nder-,

t i. tādi, kas mācās mājās, bet 1769 g. mācītājs raksta,

ka ir tikai 72 »skolas bērni«.

Plašāku ziņojumu par Tirzes un Velēnas

draudzēm sniedz mācītājs P. Bartolomeis (Bartholomaei).

l ) Mütela raksts 28 maijā 1770. g. glabājās Cesu-Valkas apriņķu

bazn. virspriekšnieka archivā, 1770 g. papiros (nav sašūti aktīs).
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No šī ziņojuma redzam, ka 1765/66. gadā skolas bērnu

skaits ir 203, 1766./67. g — 46, 1767./68. g. — 57,
1768/69 g. — 42. Pie kam Bartolomeis dod ziņas tikai

par bērniem 6- 7 gadu (?) vecumā, par kuriem tad arī

saka, ka viņu vairums mācoties abc, t. i. burtus pazīt.
Par citiem, vecākiem bērniem B. ziņu nedod. Par

draudzes stāvokli vispāri B. ziņo, ka ļaudis esot pārāk
nodarbināti kungu darbos un tādēļ viņiem neatliekot laika

mācīties katķismi v. t. t. Uz to gan mācītājs stigri rau-

goties, lai pāri netiktu laulāti, ja tie neprot »pätarus«.

Nepratēji tiekot nodoti ķirspīles skolā I—2 nedēļas, bet

šinī laikā tie paspējot ļoti maz iemācīties, īpaši tad, ja
tie neprot lasīt un tiem «pātari» jāiemācās pēc atmiņas.
Esot gadījumi, ka tad par 2 nedēļām iemācoties tikai

vienu bausli. Kungiem vajagot vairāk rūpēties, lai zem-

nieku bērni tiktu skolā sūtīti. Draudze, var manīt, salī-

dzinot ar kaimiņu, — Cesvaines draudzi, visai tumša un

vecais Bartolomeis še nevar daudz līdzēt, pat ziņojums,

var redzēt, nav viņa paša rakstīts, un tikai viņa vecā

roka ir devusi parakstu...

Bērzonas mācītājs E. Henčs ziņo 11. augustā
1769. gadā, ka draudzē muižas skolu gan nav, bet bērni

mācas mājās.

1765 gadā abc mācījās 77 zēni, 92 meit.; boksterēt

53 z., 42 m.; lasīt prata 42 z, 34 m.

1766. g. abc mācījās 151 zēni, 162 meit.; boksterēt

77 z., 92 m.; lasīt prata 53 z.,
42 m.

1767. g. abc mācījās 268 zēni, 297 meit.; boksterēt

151 z., 162 m.; lasīt prata 77 z., 92 m.

1768. g. abc mācījās 329 zēni, 335 meit.; boksterēt

268 z., 297 m.; lasīt prata 151 z., 162 m.

Tā tad 1765. g. kopzumā mācījās 340 bērni.

„ „
1766.

„ „ „
577

„

»
1767.

. ~ .
1047

.

. .
1768.

„ , „
1542

„

Bērzonas filialdraudzē — Vestiena 1766. g. kopzuma

mācījās 88 bērni, 1767. g. - 147, 1768. g. — 275 bērni.
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Mācītājs Henčs sparīgi seko bērnu mācībai. Par savu

draudzi viņš liecina, ka beidzamā laikā neesot bijis ne-

viens jaunēklis jāiesvēta, kas neprastu labi (fertig) lasīt

un nezinātu katķisma gabalus, vai citādi kā būtu vājš

kristīgas ticības sapratējs. Vecāki labprāt gribot
bērnus mācīt. Vestienas draudzē gan Henčs atradis

kādu 70 gadu vecu vīru, kas jau pārdzīvojis trīs laulības

(sievas), bet nekad nav bijis pie dievgalda (sv. vakariņa)

un tikai ar lielām pūlēm viņu izdevies dabūt pie svētā

galda. Mežos dzīvojis kāds īsts meža vīrs, kuŗu mācītājs

nevarējis dabūt rokā pat ar muižas palīdzību

Ļaudonas mācītājs Stengers pastāsta, ka viņš
arī mēģinot visiem spēkiem vairot «grāmatniekus», bet

esot pārliecinājies, ka ļaužu nabadzība atraujot bērnus no

skolām. Neesot tiešam maizes ko dot līdzi uz skolu. Bet

ko tad ēdot mājās? Vārot dažādu sakņu zupas, bet skolā

tā nevarot iekārtot, lai bez maizes iztiktu. Trūkums

lielāks, kā to varot iedomāties... Nopirkt

grāmatu par 5—6 orti varot tikai daži turīgākie, bet ja
neesot grāmatu, tad pat lasīt pratēji beidzot pazaudējot
iespēju uzturēt kristīgās ticības gaismu. Vispāri Stengera

ziņojums, rādās, ir sirsnīgs, bet visai drūms. Viņš papil-
dina Kokneses mācītāja Kudenaua norādījumus par tā

laika zemnieku nabadzību, vājo pārtiku un vispāri no-

spiesto dzīvi. Dažās draudzēs tumsība liela.

Vāji, rādās, bērnu mācīšana nokārtota Dzērbenes

un Drustu draudzēs. Turienes mācītājs K. Grass

savos ziņojumos uzrāda vienīgi tos skolas bērnus, kuri

mācās skolās, pie kam par katru dod sevišķu atsauksmi,
— cik nedēļas skolu apmeklējis, kā un kādā grāmatā

lasījis. Redzams, ka še bez bībeles, dziesmu grāmatas

un katķisma skolās ir lietota arī kāda »rokas grämata«
(Handbuch). 1769/70. gadā Dzērbenes skolās pavisam

mācījušies 15 bērni, pie kam visi saukti vārdā; Nēķena
skolā (muižas) 18 bērni, bet Drustos skolas nav un

visi bērni mācījušies mājās pie vecākiem.

Cik šai draudzē vispāri «skolas bērnu», tas nav uzrādīts.
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Atzīmējams, varbūt, tas, ka 1768-/69. g. ziemā Dzērbenes

«skolās» mācījās 21, Nēķena — 10, bet Drustu 4 bērni.

Kur palikusi Drustu skola? Vai viņa pēc nodegšanas ne-

maz nav atjaunota? Bet citas ziņas liecina, ka skola pēc
1766. g. uzcelta. Mācītājs par to nerunā, bet aizrāda, ka

bērnus nesūtot skolās maizes trūkuma dēļ. Vainīgas esot

arī muižas, kuras nepiespiežot bērnu vecākus savus bēr-

nus skolā sūtīt. Arī baznīcas pērminderi (zemnieki) ne-

uzraugot visus bērnus, kam vajadzētu skolas apmeklēt.
Tas viss. Turpretim mācītājs Grass jo sirsnīgi sūdzas par

savu stāvokli, jo pats baznīcas priekšnieks fon Krüdeners

noņēmis mācītājam kādu zemes gabalu un negribot to

vairs atdot. Lūdz baznīcu virspriekšnieka palīdzību. Par

vispārējo draudzes stāvokli Grass arī neko neziņo.

īss un noteikts ir Kokneses mācītāja G. Kudenaua

(Kuedenau, arī Qaedenau) ziņojums kuru viņš 13. augustā
1769. g. iesūta prāvestam. Kokneses novadā 159 skolas

gados esoši bērni, no kuriem mācījās skolās un mājās 111,

Stukmaņu muižas novadā - 171, mācījās 62, Krapes —

105, mācījās 40. Bet visā draudzē — 775 bērni, no

kuriem mācījās 410. Uz jautājumu, kamdēļ vispāri kri-

stīgās ticības saprašana dažkārt esot vāja, Kudenaus dod

šādu atbildi: 1) Sliktas skolas. 2) Lielā verdzība,

kurā vaid šejienes zemnieki. (K. runā vispāri

par Vidzemi. Viņš saka: «Die Ursachen des schlechten

Christenthums wegen in Liefland sind meinen besten

Wissen und Gewissen nach folgende: 1) Die Schlechte

Schul-Anstalten. 2) Die grosse Sclaverey unter welcher

die hiesige Bauerschaft seufzen muss. 3) Die auserste

Armuth und Dürftigkeit die unter der Bauren Lieflands

herrschet.) 3) Lielā nabadzība, trūkums un

posts, kas valda Vidzemes zemniekos.

1
) G. Kudenaus 1762. gadā no Vācijas ieceļojis Vidzemē, un jau

1765. gadā ģenerālgubernators viņu, rādās, pret muižniecības gribu iecēlis

par Kokneses mācītāju. Arī visa Kokneses draudze bijusi preti K. iecel-

šanai. (Skat. «Beiträge v. t. t.» 4. Heft. S. 1). K. palika Koknesē līdz

savai nāvei 1799. gadam.
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Lielvārdes mācītājs Jēkabs Andreass ziņo, ka

neesot gandrīz nevienas mājas, kurā 3—4 cilvēki neprastu
lasīt un tāpēc zemnieki savus bērnus labprāt paši mācot

mājās. Mācītājs katru mēnesi reiz liekot sapulcināt
bērnus noteiktā vietā un tos pārklaušinot. Bet ap Liel-

dienām notiekot bērnu eksaminēšana. Lielvārdes draudzē,

kopā ar filialdraudzi Liel-Jumpravu (abās draudzēs bija

kirspīlskolas) mācījās:

Lielvārdē:

1765. gadā ķirsp. skolā 46 bērni, mājās 14 kopā 60 bērni

1766.
~ „

4)
„ „

50
„

93
„

1767.
, .

43
, „

47
„

90
.

1768.
„ „

38
. . 40

„
78

„

Jumpravmuižas filiālē :

1765. gadā ķirspīles skolā 25, mājās 40, kopā 65 bērni

1766.
„ „ „

13
„

46
„

59
,

1767.
„ , „

24 50
„

74

1768.
>, „ „

20
„

34
.

54
,

Tāļāk mācītājs ziņo, ka Jumpravmuižai ķirspīles
skola esot galīgi sagruvuši un viņā nevarot cilvēcīgi
dzīvot ne skolmeisteris, ne skolēni. Pagājušā ziemā no

aukstuma gandrīz visi viņi saslimuši. Viņš — mācītājs —

esot griezies pie baznīcas priekšnieka ar aizrādījumu, ka

nevar ilgāki vilcināties ar jaunas skolas mājas celšanu,

bet līdz šim vēl nekas neesot darīts Liel-Jumpravas
Mežamuižas zemniekiem esot salīgts īpašs latviešu skol-

meisteris Jānis no Misses mājām, kas mācot bērnus lasīt

un 5 katķisma gabalus. Par savu darbu viņš dabūnot

pārtikas produktus.

Par kristīgas ticības nesaprašanu Andreass raksta

garāku «apcerējumu», pamatodams visu ar aizrādījumiem

uz bībeli. Mācītājam pienākoties vienīgi ar labu pamācīt,

bet sodīšana piekrītot laicīgai varai v. t. t. Laicīga vara

nedrīkstot inkvizitoriski sodīt. Lielvārdes draudzē esot

arī tumši ļaudis, īpaši tie no Poļu Vidzemes
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(Latgales) pārvestie zemnieki-katoļ i 1). Viņu
bērni gan tiekot kristīti luterticībā un tad arī baudot
mācības tāpat, kā visi citi šīs draudzes bērni. Andreass

saka, ka esot šaī draudzē arī vācu ļaudīs, kuri protot pat
rakstīt, bet sirdī esot ļauni cilvēki

.
.

.

V ec-Piebalgas mācītājs Hägens ziņo, ka visi

draudzes bērni mācoties tikai mājās, — skolās neviena.

Neesot tādas mājas, kuŗâ nebūtu lasītpratēju. Hägens
ievācis ziņas, ka viņa draudzē pavisam 2162 lasītpratēji,
no kuŗiem 784 bērni un jaunēkļi. Bet cik liela draudze

vispāri, to mācītājs šinī gadījumā neziņo.
Raunas draudzē lasītpratēju pavisam 1052.

Nītaures mācītājs J. Grave ziņo, ka viņa draudzē

skolās mācās 18 bērni (ķirsp. skolā), bet mājās — 272.

Gulbenes mācītājs Ch. Cimmermanis ziņo, ka

Gulbenes un filiālē Lejas draudzēs bērni mācījušies

gan skolās, gan mājās :

1765/66 g. ziemā 95 zēni un 39 meitenes, kopā 134

1766/67.
, „

99
„

„39
, .

138

1767/68.
, .

128
.

„40
. „

168

1768/69.
, ..

97
„

„35
„

„132

Cimmermanis piezīmē, ka «skolā» vajadzētu iet (vai

mājās mācīties) 1769. gadā 212 zēniem un 820 ) meitenēm,

— kopā 294 bērniem. Šis skaits gan lielā Gulbenes

draudzē izliekas pamazs, bet nav jau zināms, kāda vecuma

bērnus Cimmermanis skaita skolas gados. Mācītājs tāļāk

aizrāda, ka arī viņa draudzē neesot nevienas mājas, kurā

vairākums vīru un sievu neprastu lasīt un nemācītu arī

savus bērnus. Arī pie veciem cilvēkiem nezināšana

(domāts ticības lietās) neesot atrasta.

Alūksnes mācītājs G. Pricbauers nodod sekošu

aprēķinu: 1769. gadā viņa draudzē vajadzējis «skolās»

') Zīmīgi, ka jau arī tanī laikā Latgalē valdījusi lielāka garīga

tumsība, nekā Vidzemē.

2) Kamdēļ meiteņu, salīdzinot ar zēniem, tik maz? Vai visas mei-

tenes būs ieskaitītas (līdzīgi zēniem), par to ir iemesls šaubīties.
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mācīties 280 zēniem un 209 meitenēm, bet gan esot mā-

cījušies 209 zēni un 138 meitenes. Tā tad no bērnu kop-
skaita — 489, mācīiušies 347 bērni, bet tie 142 būs no

mācīšanās skolās atrāvušies. Cik bez šiem mācījušies

mājās pie vecākiem, to Pricbauers skaidri nepasaka, bet

būšot pāri par tūkstoti. Bērnu mācīšana mājās, kā domā

P., esot vecākiem visizdevīgākā un lētākā, jo, ja no kādas

mājas skolā jāsūta 4 bērni, tad viņu uzturēšana skolā ne-

esot nieka lieta. Mājā bērns varot būt arī šur, tur no-

derīgs saimniecībā, esot mazāk jābaidās no slimībām u.t t.

Par draudzes tumsību mācītājs nesūdzas, aizrāda gan atkal,

ka tie ļaudis, kas nākuši no «krievu» vai «poļu» (laikam

Latgales) zemes, esot tumšāki

Opekalna mācītājs, prāvests Vurms ziņo, ka šaī

draudzē 1768. gadā (1768./69. g. ziemā) mācījušies
skolās un mājās 138 zēni un 77 meitenes, kopā 215

bērni, bet 1769. g. 152 zēni un 128 meitenes, — kopā
280 bērni. Droši sakāms, ka laba daļa bērnu tā tad nav

mācījušies, jo draudzē, kā tas redzams no 1768. g. vizi-

tacijas, ir 170 zemnieku māju un 9 muižas; 280 skolas

bērni šādā draudzē stipri par maz, t. i. ja skolas bērnus

nerēķina pārāk šaurā gadu apjomā, kā to, piemēram, da-

rīja Tirzas mācītājs Bartolomeis, skaitīdams par skolas

bērniem tikai 6—7 gadus vecus. Prāvests Vurms tanī

pašā reizē ziņo konsistorijai, ka daži lielu muižu īpašnieki
sestdienās vēlu atlaižot ļaudis no klaušu darbiem, un

prasot, lai tie jau svētdienas vakarā sanāktu muižā, lai

pirmdienas rītā laikus varētu uzsākt darbus. Tādā gadī-

jumā ļaudīm tiešām neesot laika iet baznīcā, kur jānotiek

dievkalpošana un katechizacija (pārklaušināšana v. t. t.).

Tomēr pilnīgu ticības nesapratēju nevarot būt, jo visi ejot

pie dievgalda un pirms tam tiekot pārklaušināti un pa-

mācīti. Kādā citā rakstā prāvests Vurms aizrāda, ka

prasība (1765. g. patentes 8. punkts), lai mācītājs katras

4 nedēļas reiz apmeklē katru skolu, esot ļoti grūti pil-

dāma, jo, ja kādā draudzē 10—15 muižas un mājskolās,
tad viņu apmeklēšana un vizitēšana prasot pārāk daudz
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laika, tā kā nevarot izpildīt citus draudzes gana pie-
nākumus. 1 )

Mālpils draudzē 1768-/69. gadā šādas skolas:

Mālpils novadā 4 skolas :
— I. — 13 bērni, ll.— 12

111. — 10, IV. — 16, bet novada mājās mācījās 90 bērni.'

Vites muižas novadam 2 skolas, katrā 16 bērni, bet mājās

mācījās 37 bērni. Murres muižas (Muremoise) novadā

1 skola ar 15 bērniem, bet mājās mācījās 23 bērni.

6 muižu novados skolu nemaz neesot un tur bērni mācās

tikai mājās un mācītājs prasot, lai arī šie bērni tiktu pār-
klaušināti, ar kādu nolūku tos sapulcinot noteiktās vietās.

Mācītājs aizbildina dažu bērnu un jaunēkļu atraušanos no

skolas, jo esot maizes trūkums, kā arī plosoties dažādas

slimības. Bērnu skaits, kuŗi Mālpils draudzes skolās un

mājās mācījušies, pēc 1769. gada ziņojuma šāds:

1765 /66. gadā 488 bērni

1766/67.
„

456
„

1767. /68.
„

446
~

1768. /Ô9. „
423

„

Tā tad skolas bērnu skaits katru gadu gājis mazumā,

un zīmīgi arī tas, ka 1766. gada vizitacijas protokols at-

zīmē, ka ķirspīles skolā skolmeisteris Sabe nemāca ne-

viena bērna, lai gan skola ir un Mālpils muižas rīcībā ir

trīs muižas resp, pagasta skolas, lruŗâs 1765./66. gada

ziemā (vizitacija notiek 16. janv. 1766. g.) 32 bērni,

Vites muižas 2 skolās — 15 bērni, bet Murres muižas

skolā — 16 bērni. Tā tad kopā 63 bērni, kamēr ķir-

spīles skola ar kārtīgu skolmeisteri stāv tukša. Tāda pa-

rādība novērojama ne tikai Mālpili un tas liecina par

dažu ķirspīles skolu visai mazvērtīgu lomu bērnu mā-

cīšanā.

Burtnieku mācītājs Guleke savā ziņojumā 1769. g.

uzdod cik katrā zemnieku mājā ir bērnu, kam jāmācās

skolā vai mājā. Izrādās, ka ir ļoti maz māju, kurās dzīvo

*) Par to pašu sūdzējās arī daži citi mācītāji, bet bija arī tādi ma-

īctāji, kuŗi I—2 reiz nedēļā paši kādu stundiņu strādāja ķirspīles skolā.
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tikai viens skolas bērns; vairums māju ir ar 2—4 bērniem,

bet netrūkst tādu, kurās dzīvo 5—6 skolas bērni, bet Kurmju

mājās ir 9 skolas bērni. 1767. gada vizitacijas protokolā

uzdots, ka Burtnieku draudzei pavisam 268 mājas un šis

skaitlis saskan ar 1769. gadā Gulekes uzrādīto māju skaitli.

Tā tad Burtnieku draudzē nav nevienas mājas, kurā nebūtu

bērnu skolas gados un ne tikai viens, bet visvairāk 3—4.

Un atkal tas pats, kas Mālpilī, — ķirspīlskolā tukša, lai

gan katra māja skolmeisterim dod V 8 pūra labības graudu

(' 6 rudzu -ļ- Vt> miežu). Turpretim Guleke savā ziņojumā

apliecina, ka 10—11 gadu veci bērni vairumā lasot labi un

protot arī, katķisma gabalus. Par 14 bērniem varbūt varot

rēķināt vienu, kas neprotot lasīt, vai vispāri esot vājš un

nespējot mācīties, — pat dažreiz tad, ja visas pūles tiekot

pieliktas. Guleke tāļāk saka, kā pie bērnu mācīšanas

nevajagot rīkoties ar bargu sodīšanu, — tas dažreiz bērnam

atqemot katru patiku mācīties un iedzenot bailes no kat-

ras grāmatas un skolotāja. Ar bārgu sodīšanu panākts pat

tas, ka 30 —40 vecs vīrs nav rādījies pie dievgalda. Guleke

arī prasa vairāk »skolas« grāmatu. Viņš Vidzemi sauc

par »Lettland«, kas citos tā laika rakstos reti sastopams.
Burtnieku draudzes stāvoklis atkal dod liecību, cik lielā

mērā skolu lietas atkarājās no draudzes mācītāja sparī-

gu ma un gādības. Kur bija centīgi draudzes gani, tur

»grämatnieku« skaits tiešām pat tanīs tumšos vergu laikos

ir visai apmierinošs.

Nenoteiktas ziņas par savu draudzi sniedz Ēveles

mācītājs Veiclers, kas aizrāda uz to, ka bez muižnieku

palīdzīgas rokas skolu lietas nevarot sekmēties. Ķirspīls-
skolmeisteris esot nodarbināts ar pieaugušiem, tā kā neat-

liekot laika bērnus mācīt. Vecāki nevarot trūkuma dēļ

iegādāties saviem bērniem grāmatas.

Alojas draudzē 1769 gadā mācījās 239 bērni, no

kuriem 178 lasīja, 45 boksterēja, bet 16 mācījās tikai bur-

tus. Draudzē esot arī lasīt nepratēji, bet esot arī tādi,

kas lasīt neprazdami tomēr ar dzirdes palīdzību vien

iemācījušies katķisma gabalus un lūgšanas. Neesot retums,
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kā 10—12 g. veci bērni labi lasot un protot vajadzīgās
lūgšanas.

Neko iepriecinošu par savu draudzi nevar ziņot
Pēterupes mācītājs Blüms. Tomēr arī viņa draudzē

esot laba tiesa lasīt pratēju.

Siguldas mācītājs Rīmanis (Riemann) ziņo, ka

muižas skolu neesot, arī tā, kas Siguldā bijusi, iznīkusi.
Mācoties mājās un ķirspīles skolā, kuru šinī vasarā no

jauna pārbūvējuši. Pavisam 1769. gadā mācījušies 387

bērni. Kā lielu traucēkli, ierīkot skolas un viņās sūtīt

bērnus, Rīmans uzdod zemnieku lielo nabadzību, jo daž-

kārt pat maizes viņiem neesot.

Sie 1769. gada
1
) mācītāju ziņojumi ievērojamā mērā

papildina 1766.—68. gadu vizitacijas protokolus un kop-
zumā mēs dabūjam ieskatīties šo gadu Vidzemes draudžu

un skolu dzīvē, lai, salīdzinot aplūkoto ar turpmākos gados
atstātiem skolu dokumentiem, varētu gūt XVIII. g. s.

Vidzemes skolu vispārēju pārskatu.

VIII.1774.g.6.zept. ģen.-gub.Braunsapstiprinajaunuvizitacijas
instrukciju. Šīsinstrukcijassaturs

6. zeptembrï 1774. gadā ģenerālgubernators apstip-

rināja jaunu vizitacijas instrukciju, sakarā ar kuru no

1774.—1776. gadam
2

) Vidzemē atkal izdarīja baznīcu pār-
lūkošanu. Viziiacijas instrukcijā, kā tas bija arī agrāk,

ievērojama vieta ierādīta arī skolu jautājumiem, un viņā

vispāri atspoguļojās tās prasības, kādas tā laika valdošās

iestādes uzlika draudzēm. Aplūkosim galvenā kārtā tos

instrukcijas pantus (noteikumus), kuŗi tādā, vai citādā

mērā attiecās uz skolām, vai cieši saistījās ar latviešu

draudžu garīgo dzīvi. H

)

2. pants
4
) nosaka baznīcas pērminderu ievēlēšanas

l ) Dažu mācītāju ziņojumi visai mazvērtīgi un tos nemaz necitēju. A.V

a
) Dažas vizitacijas izdarītas arī 1773. gadā.

3) Konsistorijas archivā. — 1774.—1776. g. vizitaciju protokolos.

') Vāciski saukts »Verordnung«, un 1. pants runā par baznīcas

priekšniekiem.
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kārtību un viņu, kā baznīcas kalpu, pienākumus. Par pēr-

minderiem nevar iecelt tādus vīrus, kas izpilda stārasta,

degvīna dedzinātāja, zemnieku tiesneša un citus tādus

amatus, kuri prasa laicīgu bardzību v. t. t. Tā kā par

pêrmindeŗiem parasti tika iecelti dzimtļaudis (vērgi), tad

tas izdarāms tikai ar attiecīga kunga piekrišanu. Starp
citiem pienākumiem, kurus šis pants uzliek pērminderiem»

viņiem vispāri jāpārzina tā pagasta, jeb novada garīgā

dzīve, kuŗâ tie paši dzīvo. Katru svētdienu viņi par

ievērojamākām parādībām ziņo mācītājam. Arī »skolas«

bērnu pārzināšana tanī novadā ir tuvākais pērmindera
darbs.

3.
p. nosaka, ka pērminderi par viņu kalpošanu

baznīcai tiek atsvabināti no materiālu piegādāšanas un

visiem citiem izdevumiem, kuri cejas pie baznīcu un skolu

būvēm. Baznīcā viņiem (latviešu draudzēs) tiek ierādīti

sēdekji pirmā rindā. Kad pērminderis mirst, viņam brīva

vieta kapsētā un arī apbedīšanu mācītājs un skolmeisteris

izdara bez atlīdzības.

5. p. Muižniekiem (kungiem) tiek aizrādīts, lai viņi

ar grūtiem darbiem neattura ļaudis baznīcu apmeklēt. Ja

tas notiekas un mācītāja aizrādījumi še neko nelīdz, tad

jāgriežas (mācītājam, vai baznīcas priekšniekam) pie baz-

nīcu virspriekšnieka.

6. p Jāraugās, lai tiktu pildīta jau 1669. gadā izdotā

pavēle (Kirchenkommissionsverordnung), ka nav brīv ļaudis

strādināt svētdienās un svētku dienās. Tāpat nedrīkst naktī

priekš šīm dienām strādāt, — kā, piemēram, kulšanu sarīkot.

Kas to dara, — sodāms: vācietis ar 10 dālderiem, bet

zemnieks ar vienu dālderi baznīcas lādei par labu. Ja

zemnieks nevar samaksāt, tad viņš sodāms ar 3 pâŗi

rikšķu 1 ). Pretestības gadījumā jāziņo baznīcas virspriekš-
niekam.

7. p. Svētdienas un svētku dienas visiem, kas vien

nav kautkā aizkavēti, jāiet baznīcā. Bet katrā ziņā no

l ) 23. apriļa 1797. gada patente nosacīja 3 pāru vietā 15 sitienus

(15 Stockschläge).
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katras mājas dažiem vajaga apmeklēt draudzes dievnamu.

Ja izrādās, ka no kādas mājas neviens neierastos baznīcā,
tad saimnieks, vai arī tie, kuri bez iemesla atrāvušies no

baznīcas, pirmo reizi sodāmi ar vienu, otrreiz ar diviem

vērdiņiem, 1) bet trešo reiz tie liekami pie baznīcas

«kauna» staba'2) Baznīcas pērminderim, ja viņš bez

iemesla (slimības v. t. t.) atrāvies no baznīcas, jāmaksā

dubultsods, bet par trešo reizi viņš atceļams no amata

un tāpat, kā visi citi, liekams pie «kauna» staba. Pēr-

minderiem katru svētdienujāziņo mācītajampar visām mājām,
no kurām nebūtu neviens ieradies baznīcā. Ja mācītāja
nebūtu baznīcā, tad ziņojumu iesniedz skolmeisteram.

8. p. Tiek piekodināts, ka rītā, pusdienā un vakarā

jāskaita mājās kopēja lūgšana, bet vakarāarī jāvingrinās kāda

katķisma gabala skaitīšanā. Mācītājam jārūpējas, lai tas

tiktu ar prašanu izdarīts.

9. p. Lielākā uzmanība un pabalsts ir jāpiegriež

abēja dzimuma jaunēkļu kristīgai audzināšanai, kura labi

sekmēsies veicinot lasīt prašanu. Smaga atbildība būs

Dieva un pašiem savā priekšā, ja gaisma un Dieva pa-

tiesība netiks piešķirta ļaužu lielākam vairumam (zem-

niekiem), jo šie cilvēki taču ir padoti mūsu (kungu) gribai.
Tas būs arī par kaunu mūsu apgaismības laikam (aufge-
klärten Zeiten zur Schande u. t. t), ja jaunēkļi uzaugs
bez pirmā vietā liekamām un katram cilvēkam nepiecie-

šamām zināšanām (dem Menschen unentbehrlichsten

Kenntnisse aufwachsen liessen). Un kas gan nesaprot, cik

labu iespaidu atstāj zemnieku izglītība (audzināšana) uz

pašu kungu labklājību ) Šādu stāvokli un mērķi sa-

') 1774. g. baznīcu virspriekšnieku instrukcijas 21. pantā teikts, ka

sodāmi ar 1, vai otrreiz 2 baitiem («weislingiem»)
2

) Vārds «kauna stabs» vēl tagad dzirdams tautas valodā. Tani

laikā viņš bijis visai «populārs» . . .

3 ) Te diezgan skaidri nomanāms tā laika literarisko un sabiedrisko

darbinieku iespaids, kuŗi, kā piem. E. Švarcenbergs, aizrādīja verdzības

uu līdz ar viņu pastāvošās tumsības kaitīgumu pašu muižnieku materiālām

mteresēm. Aizrādījums uz «apgaismības laiku» arī stāv sakarā ar šo

rakstnieku darbību.
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protot, kungiem atradīsies arī līdzekļi, kā noteikumus par

zemnieku izglītību izpildīt darbos. Noteikumi ir sekosi;

1) Katru rudeni, tūdaļ pēc Miķeļiem, draudzes

mācītājs sastāda un piesūta katram muižniekam to bērnu

sarakstu, kas dzīvo viņa muižas robežās un kam pienācis
laiks iet skolā. Ja izrādās, ka šiem bērniem skola netiktu

gādāta, vai arī viņi no tās atrautos, tad mācītājs par to

ziņo baznīcas priekšniekam, kas no jauna aizrāda attiecī-

gam muižniekam, bet ja arī tas nelīdz, tad baznīcas

priekšnieks griežas ar sūdzību pie baznīcu virspriekšnieka.

2) Muižnieka pienākums ir rūpēties par to, lai visi

mācītāja listē uzrādītie bērni tiešam arī dabūtu mācīties,

vai ķirspīles, vai muižas, vai arī mājas skolās Tiem

vecākiem, kuŗi spēj paši, vai pie saviem paziņām un

kaimiņiem mācīt savus bērnus, tas netiek liegts, jo caur

to tiek aiztaupīts uzturs un arī drānas. Bet visi tie bērni,

kas nemācās ķirspīles skolās, katru gadu ap Lieldienām,

noteiktās dienās jānoved pie mācītāja pārklaušināt. Ja

mācītājs pēc pārklaušināšanas atrod, ka kādi bērni nav

pietiekoši iemācījušies visnepieciešamāko, tad viņš nosaka,

ka tie katrā ziņā nākošā ziemā jāsūta ķirspīles skolā.

3) Baznīcas priekšniekam pienākas katra gada beigās

(im Ausgange Decembris) noturāmā baznīcas konventā

ievākt ziņas par visām skolām draudzē. Šīs ziņas viņš

kopā ar baznīcas rēķiniem janvāra mēnesī nosūta baznīcu

virspriekšniekam 1
). Mācītājam pienākas katru gadu baznīcu

virspriekšniekam iesūtīt tādu pārskatu, no kura redzams, cik

bērniem (no Mārtiņiem līdz Lieldienām) vajadzēja skolās

mācīties un cik tiešam arī mācījās.

4) Ja pie vizitacijas izrādās, ka, neskatoties uz mācī-

tāja aizrādījumu daži bērni tomēr netiek skolā sūtīti, vai,

ja saimnieks savus bērnus gan sūta skolā, bet kalpu un

audžu bērnus nesūta, vai sūta tikai īsu laiku, tad saim-

11 Sakarā ar šo noteikumu tiešām baznīcu priekšnieki ap 178 A gadiem

un daži arī agrāk sāk iesūtīt skolu pārskatus. No viņiem iegūtās zinas

šinī apcerējuma turpmākā nodaļā ir izlietotas.
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niekam var uzlikt 5 markas soda par katru nedēlu, kurā

viņa vainas dēļ bērni atrauti no skolas.

10. p. Dievkalpošanas laikā nedrīkst krogā, ne kur

nebūt baznīcas tuvumā, notikt dzeršana Ja tas notiktu

krodzenieks sodāms, vācietis ar 5 dālderiem, bet

latvietis ar 10 pāriem rikšķu. Ja kāds dievkalpošanas
laikā nāk baznīcā piedzēries un kaut kādā veidā traucē

Dieva lūgšanu v. t. t., to soda, —ja vācietis ar 21/a dāl-

deriem, bet latvieti liek trīs svētdienas stāvēt pie baznīcas

(kauna staba ?) un ceturtā svētdienā dod 5 pārus rikšķu.

Ja kas mācītājam baznīcā pretim runā, to soda, ja viņš
to darījis dzērumā, ar 10 pāriem rīkšķu, vai 5 dālderi

naudas sodu, ja skaidrā prātā, tad ar 15 pâŗi rīkšķu, vai

dâldeŗjem naudas soda 1
).

11
p. Sakarā ar 1697. g. 4. marta

2) noteikumiem

(Gouvernementliches Plakat wegen Bauer-Hochzeit) tiek

pavēlēts, ka zemnieku kāzās nav brīv piedalīties vairāk

par 12 pāriem ļaužu, ierēķinot šinī skaitā brūtes un

brūtgāna tuviniekus un radus. Kāzas nedrīkst ilgāki dzert,

kā iīdz otrai dienai un viņās brīv patērēt ne vairāk, kā

3 stopi brandvīna un 4 mucas alus Pāri par šo kvantumu

nedrīkst kāzu mājā piegādāt dzērienus ne radi, ne paziņas.
So noteikumu neizpildīšanas gadījumā noteikts sods:

dzērienu konfiscēšana un 6 pāri rīkšķu. Šie noteikumi

līdzīgā mērā izpildumi arī kristībās un bērēs. Katrā

rudenī draudzes mācītājs no kanceles paziņo šos notei-

kumus un ļaudīm piekodina tos izpildīt. Pērmindera

pienākums pirms kāzām ziņot kungiem par kāzu dienu.

Tāļāk ar 12. pantu aizliedz kazas uzsākt svinēt jau

sestdienas vakarā, jo tad daži vai nu nemaz neierodoties

baznīcā, vai ierodoties piedzēruši.
13.

p. Piedzīvojumi rāda, ka ar sodiem vien nevar

cīnīties pret tā saucamiem (so genanten) zīlniekiem

(burvjiem), pat izrādoties, ka bargi sodi nāk zīlniekiem

') Tāpat kā dažus citus vizitacijas noteikumu pantus, tā ari šo

atstāstu, pēc iespējas, saīsinātā veidā.

z) Skat. sīkāki Buddenbrock Samlung der Gesetze B. 11. S. 1467
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par labu un ļaudis viņiem vēl vairāk tic. Otrkārt, kas

zin, viens otrs patiesi noderīgs palīdzības līdzeklis paliek

vispārībai nezināms. Tamdēļ būtu pareizāki uzaicināt

zīlniekus, lai viņi atklāti parāda un pierāda savu «mākslu»,

tad katram būtu redzams zīlnieku spēks, vai nespēks. Un

kamdēļ gan cilvēkam, kas tiešam pazīst kādu patiesu

palīdzības līdzekli (saknītes v. t. t), nevarētu pat atlīdzību

maksāt. Bet kur izrādīsies, ka zīlnieks ir tikai blēdis un

tam nav nekādu līdzekļu palīdzēt, to tad arī atklāti

draudzei darīt zināmu un ar to šāds zīlnieks saņems no

ļaudīm tikai nicināšanu un viņa burvības vairs netiks

cienītas. Tā būs vieglāki tikt vaļā no blēdīgiem zīlniekiem,

nekā ja lieto vienīgi sodus. Katru zīlnieku, kas ar

buršanu nodarījis kādam cilvēkam ļaunu, vai atnesis

zaudējumus, vajaga nodot tiesai (Landgericht) un bargi
sodīt Kas zīmējas uz vecu dievēkļu, vai vietu un

priekšmetu dievināšanu resp, pielūgšanu, tad, tiklīdz tas

nāk zināms, jādara viss, lai šādas pielūgšanas lietas un

vietas tiktu iznīcinātas, bet mācītājiem ļaudis vajadzīgā
kārtā jāpamāca1).

14. p. Nosaka, ka mācītājam pieņemšana pie diev-

galda tā jāiekārto, ka visa draudze tiktu sadalīta apmēram
vienlīdzīgās daļās, lai dažās dienās nebūtu liela drūzmē-

šanās, bet citās būtu visai maz dievgaldnieku.

15. p. Mācītājam vajaga ļaudis, kuri nākošā svētdienā

ies pie dievgalda, kādu dienu noteiktā vietā sapulcināt

un netikai izskaidrot (durchzugehen) katķisma gabalus,
bet ari aprādīt kāda nozīme ir cienīgai un necienīgai
svētā vakariņa baudīšanai, lai ļaudis pārdomātu šī

zakramenta zvētību.

') Kādā vēlākā rīkojumā aizrādīt, ka vecas upurēšanas vietas pilnīgi

jāiznīcina: akmeņi jāsapridzina, koki jānocērt, zeme jāuzar, nn jāapsēj, ja
kur būtu kāda veca ēka (baznīca) kura noderētu par elku vietu tā

nojaucama v. t. t Ar visiem līdzekļiem jāiznīcina viss tas, kas varētu

būt par ārīgu māņticības priekšmetu. (Skat. Buddenbrock 11. S. 620 ).

Ir ar vairākiem dokumentiempierādīts, ka mūsu senči šinī laikā (XVIII. g. s.

otrā pusē) vēl stiprā mērā godinājuši «savus dievus».
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16. p. Nevienu jaunekli (abēja dzimuma) nevajaga
iesvētīt, kamēr tie neprot 5 katķisma gabalus vārdu pa

vārdam noskaitīt (Wort zu Wort fertig hersagen können).
Bet ja atrastos tādi, kuri pavisam nespējīgi (stupide), tad

tiem jāmēģina visā īsumā (auf das Kürzeste) dod sajēgu

par Dieva vārdu mācību.

17. p. runā par vispārīgu draudzes uzraudzību,
lai tās tikumība netiktu samaitāta. Pērminderiem sevišķi

jāuzrauga meitas, kas nelaulībā palikušas grūtas. Par to

jāpaziņo arī mācītājam, bet pār visām lietām jāseko, lai

šādos gadījumos nemēģinātu bērnu nogalināt.
18. un 19. p.p. nosaka, ka jauniem ļaudīm, kas iet

iesvētāmā mācībā, vajaga 5 katķisma gabalus prast un

mācītājam nav jāapmierinājas ar vienkāršu noskaitīšanu,

bet jāprasa katķisma gabalu saprašana.
20 p. aizrāda, ka laiku, cik ilgi noturama iesvētīša-

nas mācība, nosaka draudzes mācītājs.

21. p. Sakarā ar ģenerālgubernatora apstiprināto
baznīcu virspriekšnieku instrukciju tiek noteikts, ka m āc-

tājam nav brīv prasīt no iesvētāmiem bērniem kādu no-

teiktu maksu par mācīšanu, bet, vai un cik katrs iesvētā-

mais var maksāt, tas atstājams viņu pašu gribai un iespējai.

Ja izrādītos, ka mācītājs kādu bērnu nav gribējis iesvētīt

nabadzības dēļ, t. i. iesvētāmais nav varējis mācītājam par

pūlēm neko atlīdzināt, tad mācītājs sodāms ar 20 rubļiem.

Tāpat mācītājam nav brīv iesvētāmos bērnus nodarbināt

pie savas saimniecības darbiem.

22.
p. norāda uz kārtību pie dievgalda v. t. t.

23. p. nosaka, ka bērni jānokrista 8 dienās pēc pie-

dzimšanas, kas to neizpilda, tiek sodīts pēc baznīcas

likuma 1).

') Tanī laikā, kā zināms, spēkā bija zviedru ieveltais baznīcas

likums, kura 3. nodaļas 2. pants nosaka bērna kristīšanu 8 dienu laikā

Pēc viga dzimšanas. Kas to neizpildīja, tam uzlika grēku nožēlošanu baz-

nīcā (Kirchenbusse), t. i. vainīgam visas draudzes priekšā bija jānožēlo

savs noziegums un jālūdz no DLva apžēlošana. Sādu grēku nožēlošanu

varēja pārmainīt pret nabagu apdāvināšanu. 1832. g. baznīcas likums
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24. p. nosaka, ka bērni, izņemot «notēs» gadījumus,

jākristī baznīcā.

25. p. Sīki nosaka «notēs» kristības kārtību, kuŗu

var nepieciešamā gadījumā izdarīt arī kautkurš zemnieks,

ja vien tas nav dzērājs v. t. t.

26. p. Tā kā 1765 g. 18. apriļa patente prasa, lai

visi bērni tiktu mācīti, tad tiek uzdots mācītājiem, baznīcu

priekšniekiem un pērminderiem cieši uz to raudzīties, ka

ārlaulības un kalpu bērni no saimniekiem, vai citiem viņu

pieturētājiem netiktu pamesti bez kristīgas mācības un

lasīt prašanas.

27. p. Visiem pāriem, kas nodomājuši laulības kārtā

savienoties, jāgriežas pie mācītāja, kurš pārbauda viņu

zināšanas. Jāprot labi visi katķisma gabali, tāpat kā

pie iesvētīšanas. Ja arī šinī gadījumā, tāpat kā pie iesvē-

tīšanas, atgadītos daži «stupide», tad mācītājs viņus saga-

tavo apmēram tāpat, kā līdzīgus iesvētāmos bērnus.

28. p. runā par mācītāja zināšanām v. t. t.

29. p. Mācītājam jāsprediķo tā, lai draudze varētu

viegli sprediķim sekot un to saprast. Jāņem vērā, ka

visas zemnieku zināšanas un kristīgās ticības saprašana ir

patiesībā ābeciskas, kādēļ mācītājam jāizlieto katrs gadī-

jums, lai kristīgas ticības tikumību nostiprinātu. Starp
citu visos attiecīgos gadījumos jāaprāda, ka labi darbi

jau arī šinī pasaulē atnesīs darītājiem labus augļus, bet

par sliktiem tāpat nāks sods.

30. p. nosaka, ka latviešu valodā dievkalpojumi
noturāmi pirmie un pēc tam vācu. No Lieldienām līdz

Miķeliem latviešu dievkalpojumi sākas 8 rītā, bet no

Miķeliem līdz Lieldienām - 9 rītā. Vēlāk nevarot, jo

latviešu draudzēs jānotiek arī katechizacijai.

31 p. Tā kā izrādījies, ka mācīšana, jautājot dod

vislabākos panākumus, tad mācītājiem šī metode arī baz-

nīcā uz ciešāko tiek ieteikta. Katechizacijai baznīcā pie

nosaka, ka bērns nokristāms ne vēlāk par 6 nedēļām pēc viņa piedzim-

šanas (§ 20). Zviedru laika likuma prasība (8 dienas) izrādījās par neiz-

devīgu
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dievkalpošanas ierādāma jo ievērojama vieta un šinī ziņā

jāgaida, ka mācītāji cītīgi izpildīs draudžu ganu pienāku-
mus, nevis tikai tamdēļ, ka baznīcu uzraugi to prasa un

novēros, bet gan apzinoties, ka tas jādara viņiem uzticēto

dvēseļu labā 1). Katechizacija parasti notika priekš
vai pēc sprediķa.

32. p. aizrāda uz katechizaciju ar iesvētāmiem

bērniem.

33. p. Mācītājam pienākas (Pastor ist schuldig) ap-
braukāt savu draudzi, iekārtojot to tā, ka vismaz par trīs

gadi reiz varētu apmeklēt katru māju. Šie apmeklējumi
izdarāmi ar nolūku nevien izdarīt parasto pārklaušināšanu,
bet īpaši iepazīties ar ļaužu dzīvi un izzināt viņu garīgās

vajadzības. Šinī gadījumā mācītājam pienākas pārrunāt
ar ļaudīm par viņu pienākumiem: kā jāizturās bērniem

pret vecākiem, kalpotājiem pret saimniekiem un otrādi;

jāpamāca precēti ļaudis un, ja kur nomanāmas nesaska-

ņas vai ienaids, tāds jāmēģina iznīcināt; vecāki jāpa-

skubina neliegt bērniem mācīties skolās vai mājā. Visu

to, kā parasts, iesākt un nobeigt ar lūgšanu2). Bez šādiem

māju apmeklējumiem mācītājam jāizdara muižās vai arī

citur īpašas katechizacijas un pamācības, sapulcinot uz

tām zināma rajona ļaudis.

34. p. nosaka, ka mācītājam jāapmeklē slimnieki.

35. p. Mācītājam vispāri jāseko, lai draudze kārtīgi
dzīvotu.

36. p. runā par laulātu ļaužu saticības veicināšanu.

37. p. Par bērnu nonāvēšanu v. t. t

38. p. Mācītāja pienākums, kad viņš nav aizka-

vēts citiem darbiem, apmeklēt ķirspīles un citas skolas,

') Ir saprotams, ka katechizacija baznīcā, īpaši vēl tad, ja bija
daudz ļaužu, prasīja no mācītāja daudz vairāk enerģijas, kā liturģija un

sprediķošana. Ir bijuši gadījumi, kad mācītāji katechizaciju piekopuši

visai šauros apmēros un sev un ļaudīm par patikšanu 10—15 minūtēs ar

to tikuši galā...
2 i Arī šī pavēle pamatojas uz zviedru laika baznīcas likumu

(Cap. 24 § 22) un virja gandrīz visur izpildīta.
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cik vien bieži tas iespējams un vajadzīgs, bet mazākais

trīs reizes ziemā, pārklaušinot skolēnus, pamudinot un

pamācot skolotājus viņu darbā 1
). Šinīs gadījumos mācī-

tājam jāievēro tas, ka bērni un jaunēkļi vēl nav nocie-

tināti nekādos netikumos, kā arī vispār viņu spējas uz-

ņemt tādus principus (solche Principia), kuri valsts lab-

klājībai vajadzīgi, ir vēl lielas. Tādēļ mācītājam skolas

pārlūkojot arī šādai audzināšanas darbībai jāpiegriež no-

pietna vērība, piekodinot ari skolmeisteŗiem šo gala mērķi

audzināšanā visai ievērot.

39. p. Mācītajam jatura kartība savas draudzes

bērnu saraksts v. t. t.

40. p. norada, ka jārīkojas gadījumos, kad mācī-

tājam uz kādu laiciņu jāizbrauz no draudzes.

41.—43. p. p. runa par mācītajā atalgošanu

44. p. Lai gan skolmeisteram nav noliegts līdzās

saviem tiešiem uzdevumiem ari kādu amatu piekopt,
tomēr ziemā, kad bērni sanāk skolā, amatniecība gan nav

pieļaujama, jo darba taču pietiek bērnus mācot
1

)

45. p. Tā kā uz labu mācīšanu un audzināšanu tiek

liktas tik lielas cerības, tad sevišķi jāraugās, lai tiktu

izraudzīti labi un noderīgi skolmeisteri. Skolmeisteŗam

īpaši jāprot labi dziedāt baznīcas dziesmas. Ja draudzes

mācītājs, kura pienākums ir rūpēties par labu mācīšanu,

atrod, ka skolmeisteris kaut kādā ziņā nav savam uzde-

vumam noderīgs, — ir slinks, neapdāvināts, nolaidīgs, vai

viņa uzvešanās nav laba, tad viņš par to ziņo baznīcas

priekšniekam, kas jautājumu par skolmeistera atlaišanu

liek apspriest baznīcas konventam. Ja konvents piekrīt

mācītāja aizrādījumam, skolmeisteris uzlūkojams par

atlaistu, ja ne,
— lietu nodod baznīcas virspriekšniekam

l) Tāds pats noteikums ir arī baznīcu virspriekšnieka instrukcija

(§ 20), par kuŗu runāsim turpmāk.

l ) 1739. gada vizitacijas noteikumos amata (Handwerk) aprobe-

žošana skolmeisteram nebija tik noteikti formulēta.
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izšķiršanai. Pēc skolmeisteŗa atlaišanas mācītājs uzmeklē

citu, kuŗu ar draudzes piekrišanu pieņem amatā
1
)

46. p. Skolmeisteŗa galvenais uzdevums ir zemnieku

bērnus mācīt lasīt un kristīgā ticībā audzināt. Savi uzde-

vumi viņam jāpilda ar lielāko uzcītību. Viņam jāmāca
bērni ne tikai burtiski skaitīt katķismi, bet iemācīto arī

saprast. Jāprot bērniem rādīt, ka Dievs savos baušļos

neprasa neko vairāk, kā vienīgi to, kas pašam cilvēkam

vajadzīgs, lai gūtu jau še virs zemes un mūžībā labklājību.
Ja bērni neklausa, kad tos ar labu pamāca, tad skolmei-

steram tiesība tos arī sodīt. Soda lielums piemērojams
noziegumam un pēc soda skolmeisteŗam vajaga turpināt

audzināšanu atkal ar mīlestību. Arī ārpus stundu laika

jāmāca baznīcas dziedāšana. Rītā, pusdienā un vakar ā

skolmeisteris kārtīgi kopā ar skolēniem lūdz Dievu.

47. p. Neviens bērns nevar agrāk atstāt skolu,

kamēr neizmācās: labi lasīt, 5 katķisma gabalus ar izskai-

drojumiem un rīta un vakara lūgšanas.

48. p. Pēc ģenerālgubernatora apstiprinātās instruk-

cijas-) skolmeisteram no skolas bērniem nep enākas, kā

atlīdzību par mācīšanu, ne t naudu, bet vienīgi jau agrā-

kos gados no komisijas (von der Commission") noteikto

1 mārciņu sveču un 2 vezumi malkas. Līdz šim parastā
alus došana nav turpmāk vairs paturama, bet pavisam

atmetama (gänzlich cessiret) Viss, kas skolmeisteŗam

pienākas no muižām un zemniekiem, kā naudā, tā graudā,
ievācams tādā pat kārtībā, kā draudzes mācītājam un

l) Tā tad samērā ar agrāko kārtību te skolmeistera pieņemšana un

atlaišana jau noteiktāka Saprotams, ka arī tagad gandrīz viss te atka-

rājas no mācītāja. Izņēmumi reti

2 ) Tā bija «Ober-Kirchen Vorsteher Amts Instruction», kuras

22. pants likts augšminētam 42. p. par pamatu.

8
J Te domāta baznīcu vizitacijas komisija, kuras 1739. gada notei-

kumos (Verordnung) jau tiek visur prasīts : 1 mārciņa sveču un 2 vezumi

malkas par katra bērna mācīšanu, iet tanī pašā reizē ir runāts arī par

alus došanu.
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nododams liesi skolmeistera rokās 1
). Govju ganību un

malkas dabūšanas ziņā jāpieturās pie agrākās kārtības

(t. i kā viens, tā otrs jādabū no muižām).

49. p Tā kā zemnieku bērnu mācīšānai jāpiegriež

vispārēja un cieša vērība, tad bez ķirspīlskolām ir pa-

vēlēts ierīkot arī muižu un māju skolas, — kas arī šinī

gadījumā vēl reiz tiek atkārtots (nochmals bestens

empfohlen).
50. p Ķesterim, tāpat kā skolmeisteŗam, pienākas .

no draudzes cieciņi.

Te jāpiezīmē, ka skolmeisteris un ķesteris bieži vien

savienojās vienā personā, pret ko, sākot ar 1774. gada

vizitaciju, izsakās baznīcu virspriekšniekiem dotās in-

strukcijas.

51. p. nosaka, ka visi strīdi dēļ mācītāja un skolu

zemju robežām nokārtojami likumīgā kārtā (izdarot revī-

zijas), bet ja zemnieki kaut kā aizskārtu minēto zemju

robežas, tie sodāmi ar naudas sodu.

52. p. runā par īpašas kastītes ierīkošanu baznīcā,

kurā iemestu dāvanas (naudā) draudzes nabagiem par labu.

53. p. Darbam vairs nenoderīgu cilvēku (nabagu)

apgādāšanas jautājums beidzamā laikā palicis visai sāpīgs,

jo nabagu klejošana dāvanas lūdzot paliek ļaudīm par ap-

grūtinošu. Saprotams, ka kristīgā sabiedrībā (christlichen

Societaet) bērniem jārūpējas par saviem vecākiem to ne-

spēka gados, bet ja izrādās, ka bērni nav spējīgi šo pie-

nākumu trūkuma dēl pildīt, tad kam gan, ja ne dzimt-

kungam (Erbherr) pienākas šāda dzimtcilvēka apgādāšana.

Jo, kā šī dzimtcilvēka spēka gadi bija kunga rīcībā, tā

viņa nespēka gadiem jābūt kunga patvērumā. Tas taču

saistās viens ar otru Ir visiem zināma lieta, ka ari nespēj-

nieku nepieaugušus bērnus kungi parasti paņem muižas

rīcībā, kā savus dzimtļaudis. Tā taču galu galā ir ne-

l ) Par mācītāja sieciņu ievākšanu runā 42. p. un tanī noteikts, ka

mācītājam pašam nav nodevas jāievāc, bet tas jāizdara attiecīgām muižu

pārvaldēm. Tā tad turpmāk arī skolmeisteram aizliegts pašam apbraukāt

mājas ar nolūku ievākt sieciņus v. t. t.
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taisnība, pat kauna lieta, ja kāds savus nespējīgos
dzimtcilvēkus (Untertanen) uzspiež citiem apgādāt (den

Publico so zu sagen aufdringet). Tādēļ jāgaida, ka turp-
māk nespējnieku apgādāšanu vajadzīgā kārtā izdarīs dzimt-

ļaužu kungi 1
).

54. p. runa par baznīcas lādes glabāšanu un rēķinu

vešanu.

55. p. nosaka baznīcas naudas zumu izlietošanu un

procentēšanu.

56. p. nosaka baznīcai piederošo nederīgo mantu

likvidēšanas kārtību.

57.
p. runa par baznīcas ceļu uzturēšanu labā kartība.

58 p. nosaka, ka baznīcas priekšniekam jālūkojas, lai

baznīcas, mācītāja muižas un skolas ēku remonti tiktu

laikā un kārtīgi izdarīti. Viņam arī jāgādā, lai ap baznīcu,

mācītāja māju un skolas ēkām tiktu celta vajadzīga sēta.

59. p. Savus mirušos zemnieki drīkst apbedīt tik-ai

noteiktās, draudzes ierīkotās .un mācītāja iesvētītās kap-
sētās Kas savus mirušos piederīgos apbedītu citur, tam

piedraudēts ar noteiktu sodu. Kungi (arī mācītāji) var

ierīkot īpašas kapu vietas.

Šo vizitacijas instrukciju, kura tik ievērojamā mērā

noteica latviešu draudžu dzīvi, dažā ziņā papildināja 1774

gadā 6. zeptembrī izdotā2) baznīcu virspriekšnieku instruk-

cija (Instruction für die Kayserlichen Ober-Kirchen Vor-

stehrschafts-Aemter.) Tā baznīcu virspriekšnieka instrukcijas
18. pants noteikti prasa, ka skolmeisteram un ķesteram jāattu-

rās no sieciņu ievākšanas personīgi, — apbraukājot draudzes

zemnieku mājas. Šo apbraukāšanu vēl tagad tautā atmin un

viņai dots vārds »linosana«, laikam tāpēc, ka mācītājs, kā

arī skolmeisteris labprāt no zemniekiem ņēmuši linus,

kurus varēja izdevīgi pārdot. Sakarā ar šādu »linosanu«

l) Zīmīgs ir instrukcijas tonis, kad tiek runāts par muižnieku pienā-

kumiem. — viņš ir ne pavēlošs, bet lūdzošs.

8J 1774.
g. gen-gub. parakstījis divas instrukcijas, vienu 30. augustā

un otru 6. zeptembrī. Pēdējā ir līdzīga pirmai, tikai viņa tieši dota Cēsu

apriņķa baznīcu virspriekšnie'^am.
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atgadījās dažādi morāliskā ziņā pazeminoši piedzīvojumi,

kamdēļ arī māju apbraukāšanu noliedza1
), kas mācītāju

un skolotāju autoritātei nāca tikai par labu un nav domā-

jams, ka tas sevišķi kaitēja arī materiālām interesēm, lai

gan nav šaubu, ka turīgākās draudzē?, pie māju apbrau-

kāšanas, skolmeisteri uzņēma visai «viesmīlīgi».
19. pants nosaka, ka vismaz lielākās draudzēs nav

pielaižama skolmeistera un ķestera amatu savienošana,

nododot to izpildīšanu vienai personai, jo tas kaitē visu

pienākumu labai izpildīšanai. Draudzei labāki, kad minētie

amati ir atšķirti, tad vienas personas slimības vai aizceļo-

šanas gadījumā, draudzes locekļiem var palīdzēt otrs. Tā

kā skolmeisteris pēc savas izglītības un stāvokļa ir aug-

stāku stādāma persona, nekā ķesteris, tad abu amatu

savienošana mazina skolmeistera cieņu.

Turpmākais 20. pants nosaka, ka pastāvot atsevišķam

ķestera amatam, viņu abu ienākumi pie apbedīšanas,
kristīšanas v. t. t. jānoregulē tā, lai arī ķesteris dabūtu

savu tiesu.

24. pants prasa muižu un māju skolu ierīkošanu, pie
kam Cēsu apriņķa instrukcijā īpaši atzīmēts, ka jāpie-

prasa 1766. gada vizitacijas protokolos atzīmētā soda sa-

maksāšana no to draudžu muižniekiem, kas nebūtu muižas

skolas ierīkojuši (Palsmāres, Liepkalna, Gaujenes, Pie-

baigas, Bērzones, Ļaudonas, Kalsnavas, Kokneses, Aiz-

kraukles v. t t.). Cēsu apriņķa virspriekšnieka instruk- «
cijā arī stingri noteikts, ka skolmeisteram no bērniem alus

nepienākas un tiek uzdots izmeklēt, no kura laika un ar

kā pavēli alus došana skolmeisteram ievesta. Nodevas

skolmeisteŗiem vispāri vajagot vienlīdzīgi noregulēt, jo

kamdēļ Liepkalna skolmeistaram dodot bērni 2 mārciņas

sveču, lai gan pienākas ņemt tikai vienu1 ). Te jāpiezīmē,
ka minētā instrukcija, kuru, kā jau aizrādīju, apstiprinājis

pats ģenerālgubernators Brauns, visai noteikti prasa drau-

l ) Vēlāk šur tur viņa atkal atjaunojās.
l) Liezerē — 3 vezumi un Kalsnavā 5 vezumi malkas, lai gan

noteikumos ir tikai divi vezumi.
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džu un līdz ar to skolu dzīvē visu likumigo noteikumu

pildīšanu. Šī pati instrukcija beidzot nosaka, cik daudz

mācītājam tiesība ņemt naudā no draudzes locekļiem par

dažādu garīgo ceremoniju izpildīšanu. Takse tiek noteikta

šāda: 1) Par saimnieka vai saimnieces apbedīšanu var

ņemt 20 vērdiņus vai 25 kapeikas. 2) Par kalpa v. t. t.

apbedīšanu — 8 vērdiņus vai 10 kap. 3) Bērna —

4 vērdiņus, vai 6 kap. 4) Par saimnieku pāra laulāšanu

— 20 vērdiņus —
25 kap. 5) Kalpu — 10 vērdiņus —

13 kap. 6) Par bērnu kristīšanu — 6 vērdiņus —
8 kap.

7) Par pierakstīšanu pie dievgalda 1 vērdiņu, vai 1 kap.

Ārpus šīs takses nav brīv vairāk prasīt. Tiek aizrādīts,

ka daži mācītāji, neskatoties uz vairākkārtīgu aizliegumu,

prasīt un ņemt noteiktu maksu par jaunēkļu iesvētīšanu,

tomēr šādu maksu pieprasot (Raunas, Smiltenes, Ērgļu

Gulbenes Piebalgas v. t. t). Šī nelikumība esot jāiz-
meklē un vainīgiem jāpiedraud ar naudas sodu.

IX.Draudžuvizitacija1774.—1775.g.g.

Pēc tam notika draudžu vizitacija, kuŗas pamatā

likti augšminētie 59 noteikumu panti. Vizitaciju Cēsu

apriņķī vada baznīcu virspriekšnieks F. R. fon Bergs.

Rīgas apriņķa vizitacija, kā noprotams, notikusi visai ne-

kārtīgi, jo sākta 1775. gadā, turpināta 1776. g. un no-

beigta 1780. gadā (Lielvārdē). Arī protokoli par šo

vizitaciju trūcīgi un dažus nemaz, pagaidām, nevar sa-

meklēt1). Tā kā 1774. —1775. gadu vizitacija sekoja drīzā

laikā pēc 1766. 1768. gadu vizitacijas, kuŗu skolu ziņā

jau diezgan plaši aplūkojām, tad 1774.—1775. gadu vizi-

tacijā atzīmētās parādības konstatēsim tikai tiktāļu, cik

viņas norāda vai nu progresu, vai regresu latviešu izglī-
tībā un skolu attīstībā.

Ērgļos mainījies ir tikai skolmeisteris, — Goetza

vietā strādā Jānis Freivalds. Skolēnu skolā nav. Ogrē

l ) Tie kopā ar ta saucamo «valdības archivu» (Regierungsarchiv)

esot aizvesti uz Krieviju.
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• Ērgļu filiālē, kur 1766. g. skola bija krogā, tagad
tiešam jau uzcelta skolas māja un te strādā kāds Jānis

Kesterbeks (Koesterbeck). Skolā bērnu nav. Abās

draudzēs nav ari muižas skolu, — neraugoties uz visiem

instrukciju draudiem.

Dzērbenē uz dažu pērminderu aizrādījumiem
vizitatori sāk izpratināt, kur palikusi skolas zeme, jo

agrāk esot bijis kāds V 8 arkla liels zemes gabals «Kvietze»

(arī «Kivetze»). Kur tas palicis? Dzērbenes novada

pērminderis liecina, ka šis zemes gabals atrodoties netāļu

no baznīcas, starp Vēveru un Kailes mājām. Izrādās, ka

Dzērbenes muiža tagad lieto šo zemes gabalu. Vizitacijas

komisija uzdod baznīcas priekšniekam šo lietu izmeklēt

un ziņot baznīcu virspriekšniekam.
Dzērbenes filiālē Drustos ir ķirspīles skola,

kuŗu muižnieks tanī pašā laikā uzdod arī par muižas

skolu, t. i., lai vizitatori neprasītu īpašu muižas skolu, kā

tas bija noteikts 1765. gada patentē.

Skujenes draudzē «muižas» skolas uztur zemnieki.

Arī Skujenes filialdraudzē Lodē ķirspīlskolā tanī pašā

laikā ir arī muižas skola, un arī to uztur zemnieki. Sko-

lotāji kā Lodes, tā Skujenes draudzes «muižu» skolās

ir vietējie zemnieki, kuri pa skolas laiku tiek atvaļināti

no muižas darbiem.

Cēsīs bez parastās ķirspīles skolas ir ari vācu

skola, kuŗa atrodas tieši prāvesta pārzināšanā. Tanī

māca arī raksīt un rēķināt Vācu skolmeisteris Ludvigs

Boetchers par savu darbu saņem no pilsētas (rātes) 70,

no baznīcas (kā kantors) 15 dālderus. No skolas bēr-

niem: kas mācās lasīt — 10 marku, bet kas mācās arī

rakstīt un rēķināt — 20 marku par ceturksni.

Vestienas draudzē, tāpat kā Dzērbenē, sāk

meklēt, kur palikusi skolas zeme. (Agrāk vizitacijas par

to mazāk interesējās.) Izrādās, ka ari te «vecos laikos»

(in alten Zeiten) bijusi skolmeistera zeme, bet laikam šī

zeme no muižas nākusi un pie muižas atgriesta. Pierādī-

jumu te nekādu nevarot sameklēt . . .
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Salīdzinot ar 1766.—1768. g. vizitacijas materiāliem,
muižas skolas iznīkušas: Zeltiņos, Spāres muižā,

Liezeres draudzē 1), kur, kā rādās, iznīkušas visas,

Vec-Lazdonā (3), Praulienā (2), Patkulē (3),
Sarkaņos (2), Aizkujā (1), Madonā (3), Mad-

Smiltenē (1), Palsmarē (1), Gulbenē

(5'2). Šis ziņas nav pilnīgas, jo, kā jau aizrādīju, ne visus

1773.—1776 g. protokolus ir izdevies atrast

Tanī pašā laikā no jauna ierīkotas skolas sekošās

draudzēs un muižās: Jaun-Piebalgā (1), Raunā (1),

Veselauskā (1), Startē (1), Jaunmuižā (Rau-

nas draudzē) (1), Bērzonas novadā (4), Mār-

zienas novadā (3), Ļaudonā (1), Saikavā (1),

Kalsnavas draudzē (5), Tirzas draudzē (2),
Kokneses draudzē (1).

Te jāpiezīmē, ka par spīti visiem draudiem, daudzi

muižnieki itin nemaz nerūpējās par muižu un pagastu

skolu ierīkošanu. Tā Kokneses draudzē 1768. g. vizita-

cijā tiek piedraudēts ar sodiem (50 däldeŗiem), ja lielākās

muižas (Koknese, Stukmaņi, Krape) neierīkos muižas

skolas. Un kas izrādās pēc 6 gadiem ? Tikai Stukmaņu

muiža ierīkojusi skolu. Vizitatori dažkārt rīkojas diezgan

enerģiski, bet arī tas maz līdz. 1774. g. Zelgovskas un

Grozdonas muižu īpašniekus nosoda ar 30 dālderiem, kas

jāsamaksā 4 nedēļu laikā. Bet jo skaidri arī redzams, kā

muižnieki prot izvairīties no muižas skolu ierīkošanas

Viņi uzdod kādam saimniekam muižas tuvumā ierīkot

telpas bērnu mācīšanai, pie kam, ja vien iespējams, vai

nu pats saimnieks, vai kāds cits šīs mājas iedzīvotājs tiek

«iecelts» par «skolmeisteri». Labākā gadījumā skolai iz-

lieto kādu tukšu muižas ēku vai riju. Skolas uzturēšanu

bieži vien uzliek zemniekiem, bet muižnieks parasti tiek

vaļā ar to, ka zemniekam-skolmeisteŗam atlaiž dažas

1) Teikts, ka mācot «in dazu bestirnten Oesindern»; lai gan

draudzē 3195 latv. dvēseļu, 1773. g. mācījās tikai 113 bērni. 1766. g. te

bija 5 muižas un pagasta skolas.

2) Par Gulbenes skolām 1774. g. protokolā teikts «ist eingegangen».
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klaušas. Tā ir reta parādība, ja muižas skolai tiek celta

īpaša ēka, un pieņemts cik necik «mācīts» skolmeisteris.

Bet lai nu kā, vizitatoru stingrā iestāšanās par skolām

vispāri spiež īpaši draudžu mācītājus rūpēties par bērnu

mācīšanu kauču zemnieku mājās. Un nevar teikt, ka ne-

būtu panākumu, — lasīt pratēju skaits, cik var nomanīt,

iet vairumā un tikai lasāmas vielas trūkums ir vainīgs, ka

izglītība vispāri nevarēja vairāk izplatīties. Vienīgās grā-

matas, kas cik necik cirkulēja, bija bībele, dziesmu grā-

mata un katķisms, bet arī šo grāmatu trūkums ir liels, kā

tas daudzos vizitacijas protokolos aizrādīts. Apbrīnojamu
centību šādos apstākļos tomēr izrāda daži draudžu mācī-

tāji, kuri zina savā draudzē vai katru cilvēku, kas neprot
lasīt un, kas, kā nomanāms, arī negrib neko zināt par

kristīgo ticību vispāri jo, kā jau to vizitatori atklāti aiz-

rāda, — lasīt jāmācās tādēļ, lai vairāk lasītu un saprastu
Dieva vārdus1

).

Cik daudz rūpju dažiem mācītājiem dara hernhutiešu

draudzes, tas redzams no Araižu mācītāja G. Bergmaņa

ziņojuma vizitacijas komisijai (1774. g.). Kad vizitacija

l ) Iz 1774.—1775. g. vizitaciju protokoliem redzams, ka sekošās

draudzēs vizitacijas laikā bija:

Ērgļos 2828 latv. un 50 vācu dvēseles

Liepkalnā 1088 >> „
74

~
kolonistu ģimenes

Vec-Piebalgā 4500
~ ,

?

Dzērbenē —

Drustos 3183
„ „58 „

dvēseles

Skujenē 2628
~ „

?
„ „

Āraižos 3000 . ~
30

~

Cēsīs un lauku

draudzē 3899 „ „ 600
„

Raunā 5890 „ „
18

„ „

Cesvainē öl52
„ „

40
,

Liezeri 3195
„ „ 52

„ ,

Vestienā 1630
„ ..

20

Bērzonā 5175
„ „

?
~

Lazdonā 2156
„ „

83
~ ~

Ļaudonā 4268 „ „
112

„
„

Kalsnavā 1693
„

„\

Vietalvā 3277
„

/
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jau nobeigta, mācītājs G. Bergmanis lūdz pieņemt kādu

viņa ziņojumu. Āraižu draudzē esot 70 hernhutiešu

ģimenes, kuras te pazīstamas ar nosaukumu Mārīšu

brāļi. Viņiem esot īpašs lūgšanas nams Smīdēs. Kāds

Smīdu Juris esot viņu mācītājs un priekšrunātājs. Hernhu-

tieši savā lūgšanas namā sapulcējoties jau sestdienas va-

karā. Svētdienās un svētku dienās viņi sarīkojot īpašus

dievkalpojumus, dziedot no hernhutiešu dziesmu grāmatas,

pie kam dažas dziesmas esot ar netīriem un piedauzīgiem
izteicieniem (sehr oft voll unreiner, anstössiger Ausdrüke) 1

).

Brāļu draudze atviļot ļaudis no baznīcas apmeklēšanas un

tāpēc Bergmanis lūdz vizitacijas komisiju, noliegt viņu

dievkalpošanu Smīdēs. Ar to tikšot padarīts labs darbs

un arī citām draudzēm būšot labs piemērs. Vizitacijas

komisija nospriež, ka baznīcas priekšniekam turpmāk jā-

raugās, lai Smīdēs dievkalpošana nenotiktu tanī pašā laikā,

kad tāda ir draudzes baznīcā. Tomēr nevajagot

lietot varas līdzekļus, bet ja ar labu nevarot

neko panākt, tad lai griežoties dēļ aizrādī-

jumiem un rīkojuma pie virskonsistorijas.

Mācītājs ar šādu lēmumu vien redzami nav apmierināts,

jo protokola beigās vēl pieraksta klāt īpašu zupliķi, kuŗâ

lūgšanas veidā aprāda, ka lai gan Araižu draudze apgā
dāta ar 436 dziesmu grāmatām un 163 bībelēm, tomēr te

atrodoties 70 vīri ar viņu sievām un bērniem, kuŗi netu-

roties tieši pie luterāņu draudzes, bet lūdzot hernhutiešu

lūgšanas mājā. «Es lūdzu Dievu, lai viņš šos atgriež no

maldu ceļa,» — nobeidz mācītājs Gustavs Bergmanis.
1773.-1774. g. vizitacijas sniegtos materiālus atkal

papildina dažu mācītāju un draudžu priekšnieku ziņojumi

konsistorijai, vai citām iestādēm.

Vietalvas-Odzienas muižnieku J. Brimmeri 1775. g.

nosoda ar 30 rubļiem par muižas skolas neierīkošanu.

l
) Pret šo Bergmaņa apgalvojumu varam izturēties ar neuzticību,

jo arī vairāki draudžu mācītāji apliecinājuši brāļu draudžu lielo tikumību

un skaidrību, arī brāļu draudžu vēsture vispāri runā pretī Bergmaņa ap-

galvojumam.
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Muižnieks raksta gaŗu rakstu baznīcu virspriekšniekam,

aizbildinādamies ar to, ka muižas skola bijusi ierīkota,

bet pagājušā ziemā bez viņa, — Brimmera — ziņas mācības

skolā pārtrauktas. Tas noticis tādēļ, ka viņš bijis slims

un pats personīgi nevarējis visam sekot. Skola turpmāk
atkal tikšot atjaunota 1 ). Sods šim muižniekam, kā redzams

no kāda tanī pašā gadā rakstīta ziņojuma, atlaists un

Krimmers tā paša gada 17. novembrī ziņo, ka ķirspīles
skolā mācoties 12 bērni, bet muižas un zemnieku skolās

(Hofes und Bauer-Schule) kopā 71 bērns. Ar gudru

ziņu, rādās, tiek noklusēts, cik tad īsti mācījās Brimmera

muižas skolā un cik zemnieku māju skolās

Ļaudonas draudzes (baznīcas) priekšnieks fon Meiners

1777. g. ziņo, ka Saikavas muižas skolā mācoties 14,

ķirspīles skolā 19, bet zemnieku mājās 158 bērni. Arī

dažās citās sīs draudzes muižās esot skolas un ziņotājs

ar izglītības stāvoklī draudzē apmierināts.

Vispāri, cik var spriest no atrastiem dokumentiem,
muižnieku pārstāvji — baznīcu priekšnieki savos ziņojumos

draudžu (baznīcu) virspriekšniekam, cenšas izglītības
stāvokli draudzē vai nu tēlot labām krāsām, vai arī

maskēt nenoteiktām frāzēm, bet dažkārt pat izvairās no

šī «uzbāzīga» jautājuma, aizbildinādamies gan ar slimību,

gan citām ievērojamām darīšanām'2 ).

Sajūtami noteiktāki ir draudžu mācītāju ziņojumi, —

vienalga vai nu tos sūta draudžu virspriekšniekiem, vai

konsistorijai.
Lazdonas mācītājs J. Pantcers 20. apr. 1777. g. ziņo

draudžu virspriekšniekam noteiktā, pat skarbā tonī, ka

muižas skolu tikpat kā neesot. Zīmīgi, ka Pantcers

nobeidz šo īso ziņojumu vārdiem: «To atrodu par savu

amata pienākumu paziņot ..
.» Gadu vēlāk (1778. g.)

l ) Rakts atrodams Lēsu-Valkas baznīcu virspriekšnieka archivā

1775. g papiros-

a) Madlienes baznīcas priekšnieks 1778. paziņo, ka nav varējis laikā

sastādīt skolas bērnu sarakstu, jo bijis slims. Vaj tad tiešam tikai pats

muižnieks personīgi spēja šādu sarakstu izgatavot?
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Pantcers ziņo, ka ar muižas skolām joprojām veicas vāji.
Zemnieki ari labprāt bērnus skolās negribot sūtīt, jo esot

taču izdevīgāki mācīt vai nu savās, vai kaimiņu mājās.
Tomēr mācību rezultātus pārbaudot esot izrādījies, ka

skolām dodama priekšroka un tāpēc esot gan vajadzīgas
muižas skolas. No tā paša gada papīriem redzams, ka

Jaun-Lazdonas muižnieks fon Bolšvings sodīts par muižas

skolas neierīkošanu. Saprotams, ka arī šis muižnieks

meklē iemeslu tikt vajā no soda un tā kā līdz ar muiž-

nieku sodīti arī zemmeki, tad Bolšvings raksta, ka viņa

zemnieki esot visai nabadzīgi. Skolu tomēr viņš jau esot

uzcēlis un mācības viņā notikšot.

No še atzīmētām un vēl citām, gan samērā trūcīgām

ziņām, tomēr no jauna varam spriest, ka daudzus muiž-

niekus tikai ar sodiem piespiež pildīt 1765. gada skolu

patenti.

Tā kā ziņu iesūtīšanā par skolām joprojām nebija

gandrīz nekādas noteiktības un zistemas, tad 20. oktobrī

1778. gadā Cēsu apriņķa draudžu virspriekšnieks izsūtīja

īpašu «skolu» cirkulāru, kurā, starp citu, raksta, ka esot

pierādījusies vairākās draudzēs negādība par zemnieku

bērnu mācību, jo atrodoties apgabali, kur pat jauni cilvēki

uzaugot pilnīgā garīgā tumsībā. Tuvojoties atkal skolas

laiks un tādēļ draudžu virspriekšnieks atgādina muižu

īpašniekiem, arendatoriem un pilnvarniekiem, ka viņu

pienākums ir gādāt par skolām. To prasot 1765. g.

18. aprīļa patente un 1774.
g. vizitacijas noteikumi. Sakarā

ar visu to virspriekšnieks uzdod visiem draudžu mācītājiem

priekš mācību sākuma sastādīt to bērnu sarakstus, kuriem

atsevišķu muižu novados jāapmeklē skolas. Tiek šinī

gadījumā dota arī parauga loksne, kā šie saraksti sastā-

dāmi. Tā kā zemniekiem uzvārdu tanī laikā vēl nebija,

tad bērnus atzīmē pēc mājam, klātpieliekot tēva vārdu,

piemēram: Kalniņu saimnieka Pētera dēls Jānis, Purvairju

kalpa meita Anna, Vēveru mājas pirtnieka (kas dzīvo

pirtī) Anša dēls Mārtiņš v. t t. Cik gadus šie bērni

veci, to parauga loksne neprasa, bet gan viņā iedalītas
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rubrikas atzīmēm, kādā skola katrs no skolas bērniem

nododams, vai jau pagājušā gadā mācījies v. t. t

Tāļāk šis cirkulārs noteikti prasa, lai kā ķirspīles,

tā muižu skolās viena skolotāja mācīšanā un audzināšanā

nodotu ne vairāk par 30 bērniem, jo neesot taču iespē-

jams vienam cilvēkam mācīt vairāk par 30 bērnu. Ja
kādai muižai būtu vairāk par 30 skolas bērnu, bet tikai

viena skola, tad citi bērni sūtāmi vai nu ķirspīles skolā,

vai, ja sekmes to pieļauj, mācāmi mājās
1 ). Tāpat atzīmē-

jams arī tas, ka cirkulārs prasa vispārēju mācīšanos, t. i.

visiem bērniem, ari tiem, kas kautkādu nebūt apstākļu
dēļ mācības nokavējuši, vai arī visai neapdāvināti (stupi-

dite). Ja dažiem atpakaļpalikušiem vairs nebūtu iespē-

jams skolu apmeklēt, jo apstākļi prasa, ka pieauguši jau-

nēkļi izpildītu darba pienākumus, tad tomēr jāraugās, lai

viņi mājā tiktu pieturēti pie mācīšanās (das versäumte zu

Hause nachzuholen angehalten werden). Draudžu virs-

priekšniekam iesūtāmā pārskatā šādi jaunēkļi tomēr sko-

lēnu skaitā nav ierēķināmi. Jāraugās arī, lai turpmāk
šādu nemācītu jaunēkļu nemaz nebūtu, bet lai visi jau
bērna dienās tiktu pieturēti pie skolas, vai mājmācības.

Muižniekam resp, viņu pilnvarniekam, kad tas skolas

bērnu listi no mācītāja saņēmis, jāizdala bērni pa skolām.

Ja atrastos tādi, kas kautkādu svarīgu iemeslu dēļ ne-

varētu skolā iet, tad muižnieks par tādiem apspiežas ar

mācītāju. Ja tas netiek izpildīts un bērni saskaņā ar

listēm netiek skolā sūtīti, vai mājā mācīti, tad muižnieks

sodāms ar 5 rubļiem baznīcas lādei par labu. Ja kāds

saimnieks (zemnieks) būtu vainīgs pie bērnu skolā, nesū-

tīšanas, tad viņam par katru nokavētu nedēļu jāmaksā
5 vērdiņi baznīcas lādē. Muižnieks, kas neierīko muižas

l ) Te jāpiezīmē, ka vēl mūsu dienās nav sasniegta prasība, lai

vienam skolotājam nebūtu jāmāca vairāk par 30 bērniem, Ja tanī laikā,

par kuŗu še runājam, šāda prasība tiek uzstādīta, tad tā ir zīme, ka daži

skolu draugi jau ļoti pareizi apsvēruši, ko un cik skol tājs var veikt. Cita

leta ir, kā veicās ar šīs pavēles izpildīšanu.
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skolu, sodāms saskaņā ar 1765. gada skolu patenti
1 ). Tikai

tos muižu īpašniekus, kuriem nav 5 arklu zemes platība,
var atsvabināt no muižas skolas ierīkošanas, bet tad jā-
rūpējas, lai bērni mājās mācītos. Bet ja mācītājs aplie-
cina, ka arī lielo muižu novadu mājās ir tādi «grāmat-
nieki» (sich Grahmatnieken befinden), kas var pienācīgi
bērnus mācīt lasīt un šinī ziņā vispāri izpildīt tās prasī-
bas, kuras 1765. g. patente uzliek muižu skolām, tad šādu

grāmatnieku vadībā bērni var mācīties arī mājās.
Muižu un māju skolmeisteri katru svētdienu (skolas

laikā) ziņo mācītājam, kādi bērni notecējušā nedēļā nav

skolu apmeklējuši. Mācītājs šo nokavējušo (manquierten)
bērnu vārdus paziņo no kanceles, aizrādot arī noteikto

sodu par skolas neapmeklēšanu Ķirspīles skolas apmek-
lēšanai 2

), kura atrodas mācītāja muižas tuvumā, mācītājs
seko tieši un, pēc iespējas, biežāki šīs skolas apmeklē.

Skolas laiku cirkulārs nosaka no 1. atventes līdz

marta vidum (parasti Lieldienām 8).

Kā redzams no beidzamās (1774. g.) vizitacijas pro-

tokoliem, daudzās draudzēs visai vāji prot dziedāt baz-

nīcas dziesmas, tādēļ cirkulārs arī prasa turpmāk nopietni

raudzīties, lai šo draudžu defektu novērstu. Skolas bērni

pamatīgi jāmāca dziedāt un draudzei jāaizrāda, ka viņa
lai pieklausās skolmeistera un skolas bērnu dziedāšanā.

Skolas bērni svētdienās pa dievkalpošanas laiku lai sa-

pulcējas pie sava skolmeistera. Ar cītīgu vingrināšanos

varēs uzlabot dziedāšanu. Bērniem jāvingrinās patstāvīgā

1 ) No muižniekiem piedzīto soda naudu draudžu virspriekšnieks,
kā tas redzams iz dažitm rīkojumiem, pavēl izlietot katķisma grāmātiņu

iegādāšanai, kuras lai mācītājs izdalītu trūcīgu vecāku bērniem Dažreiz

mācītāji par šo naudu iegdā bērniem arī tā saucamās «mājas» un «rokas

grāmatas», jo izrādās, ka katķisma grāmatas dažās draudzēs nevienam

bērnam netrūkst, kā tas atzīmēts 1780 g. par Dzērbenes draudzi. (Skat.

14. decembra 1780. g. Dzērbenes draudzes mācītāja Grassa rakstu —

Cēsu apriņķa draudžu virspriekšnieka archivā, 1780. g. papiros )
2
) Ķirspīles skolu mācītāji parasti apmeklēja divreiz nedēļā.

3) 1765. g, patente nosaka garāku skolas laiku, — Mārtiņi—Liel-

dienas.
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baznīcas dziesmu nodziedāšanā, kā arī dziesmas sākuma

«uzņemšanā» 1).

Beidzot cirkulārs dod līdzi parauga loksni skolu dar-

bības gada pārskata sastādīšanai. Pārskats grupējams

sekosi: 1) Cik bērnu mācījās ķirspīles skolā; 2) cik

muižas skolās; 3) cik zemnieku mājskolās (Dorfschulen) ;

4) cik pie saviem vecākiem. No visiem skolas bērniem

cik prata: 1) boksterēt, 2) katķismu lasīt, 3) labi lasīt

(fertig lesende, 4) prata dziedāt baznīcas dziesmas (melo-

dien). Un beidzamā grafā jāatzīmē, kad un cik reizes

mācītājs skolu vizitējis (revidējis). Pie šāda parauga

vajagot stingri turēties visiem ziņu iesūtītājiem.

Kā redzam, cirkulārs cenšas skolu darbību noregulēt,

padarīt noteiktāku, jo, neraugoties uz 1765. g. patenti,
skolu attīstība joprojām gāja loti nenoteiktā kārtībā.

Skolas te darbojās, te ne, tika ierīkotas un atkal izputi-

nātas. Bet cik šinī nekārtībā palīdzēja nupat aplūkotais

cirkulārs, to redzēsim vēlāk.

Pilnīgi tādu pat cirkulāru 22. oktobrī 1782. g. izsūtīja

arī Rīgas 2) apriņķa draudžu virspriekšnieks viņam uzti-

cētām draudzēm 3). Ka Rīgas apriņķa draudzēm tas pats

cirkulārs, vai pareizāki sacīt Cēsu apriņķa cirkulāra kopija,

tika izsūtīts četri gadi vēlāk, kā Cēsu apriņķī, tas liecina

par to, cik lēnā gaitā pat no viena guberņas apriņķa uz

otru pārgāja šādi vispārēja rakstura rīkojumi. Vidzemes

konsistorija, kurai taču vajadzēja šādus rīkojumus apvie-

not, redzami gausi strādāja Tikpat gausi un dažkārt ne-

sekmīgi veicās ar šo cirkulāru izpildīšanu. 1779. gadā

') Jāpiezīmē, ka baznīcās dziesmu prašana savā laikā (arī jau

1780,—1800. g.) bija tiešam labi noorganizēta. Centīgākie bērni jau skolā

prata skaļā balsī dziedāt lielo vairumu baznīcas «meldiņu». Tas veicināja

mūsu tautas dziesmu gara attīstību vispāri.
2) Tanī laikā bija tikai Rīgas un Cēsu apriņķu draudžu virspriekš-

nieki, bet drīz pēc tam šie divi apriņķi tika sadalīti: Rigas — Rīgas un

Valmieras un Cēsu — Cēsu un Valkas.

3 ) Cirkulars glabājas Rīgas-Valmieras apriņķu skolu valdes archivā.,

akta .Nè 76. Skat. IV. pielikumu.
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16. jūnijā prāvests J. Vurms (Opekalnā) ziņo Cēsu apriņķa
draudžu virspriekšniekam, ka visas 1778. g. cirkulārā

minētās prasības, cik tās zīmējas uz mācītājiem, tiekot

izpildītas, bet tanī pašā gadā, kādā citā rakstā prāvests
Vurms ziņo, ka visai vāji veicoties ar skolām. Atzīmē

pat tādu'faktu, ka, apmeklējot uz papīra atzīmēto skolu

Korneta muižā (Schreibershof — Oppekaln), viņš ne-

atradis skolā ne skolotāja 1 ), ne skolēnu. Tā tad muižai

gan skaitījās skola, bet mācības tanī nenotika, jo nevarē-

juši sadabūt neviena «grāmatnieka», kas skolā nodarbotos.

Pavisam bēdīgu valodu runā Ļaudonas mācītājs

Stengers 1781. g. 19. aprija ziņojumā draudžu virspriekš-
niekam. Šim ziņojumam gan, varbūt, pamats meklējams
arī mācītāja nesaticībā ar dažiem vietējiem muižniekiem,

bet daļa ziņojuma būs smelta arī iz reālas dzīves. Ar

skolām te pavisam ejot tik slikti, ka nemaz netīkot par

to runāt. Stengers2
) gan atrod arī aizbildinājumu skolu

neapmeklēšanai un izglītības pagrimšanai, — tas atkal

ir maizes trūkums un ļaužu nabadzība, bet arī tas metot

ēnu tikai uz vietējiem muižniekiem. Bērzonas draudzei

Stengers pat nevarējis skolēnu listes sastādīt3), jo baznīcas

grāmatas bijušas nekārtībā.

Opekalna mācītājs J. Zāraens ziņo 26. aprīlī 1781.

gadā, ka trūkstot labu «grāmatnieku», kas mācītu bērnus.

Bet muižnieki arī citādi neveicinot skolu apmeklēšanu.

Tā, starp citu, par skolas bērnu nokavētām nedēļām būtu

jāpiedzen 35 dālderi, bet neesot piedzīts pat ne vērdiņš.

Ko tad tādā gadījumā varot palīdzēt mācītāja aizrādījumi

baznīcā un skolu vizitēšana, jo ļaudis, kad soda naudu ne-

1) Šinī gadījumā prāvests Vurms skolotāju sauc «Lehrer», bet ne

«Schulmeister», kā tas visos citos rakstos sastopams. «Lehrer« es te

sastopu pirmo reizi.

2
) Mācītājs Heinr. Stengers dzimis Vācijā 13. zept. 1735. g. Cik

nomanāms bijis latviešu draugs.

3) Sākot ar 1780. g. St. iecelts arī par Bērzonas mācītāju.
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piedzenot, tiekot pat pamudināti atraut bērnus no skolas

apmeklēšanas.

Cesvaines mācītājs G. Mītels (Müthel) ziņo 1780. g-

-13. aprīlī, ka viņa draudzē samērā viss ejot palabi, īpaši

viņš apmierināts ar dziedāšanu.

- Vispāri no tiem nedaudziem mācītāju ziņojumiem,

kurus līdz šim man izdevies atrast, var nomanīt, ka pēc

1778. un 1782. gada cirkulāriem maz kas pārgrozījies skolu

lietās. Muižniecība joprojām uzlūko skolu uzturēšanu par

nepatīkamu slogu, no kura mēģina visādi izvairīties. Un

viena lieta jau pavisam noteikti atzīmējama, — cirkulāri,

tā kā viņi bija domāti un rakstīti, izpildīti netika. Arī

muižnieku landtāgi, kā to aplūkosim vēlāk, zemnieku skolu

lietās neko nedarīja. Atlika tikai draudžu mācītāju ener-

ģija, un apmēram
3/4 panākumu zemnieku izglītībā atka-

rājās no viņas.

X.LasītpratējiunlasītnepratējiVidzemeslatv.draudzēsno1778.
līdz1780.g.g.(tabele)

Pirms aplūkojam tāļākos notikumus, jāapstājas pie
dažām statistiskām ziņām, kuŗas par latviešu izglītības
līmeni atrodam Vidzemes konsistorijas archivā 1

). Sākot

ar 1770. gadu (dažas draudzes arī agrāk), draudžu mācī-

tāji Vidzemes konsistorijai pēc īpašām parauglistēm iesūta

pārskatus par visiem draudžu locekļiem, atzīmējot cik

viņu starpā ir lasītpratēju un cik no tiem ir bērnu, cik

pieaugušu. Bērnu vecums skaitīts līdz 15 pilniem gadiem,
bet pieaugušie rēķināti sākot ar 16 dzīves gadu. Par

dažām draudzēm ziņas nepilnīgas, vai pat pavisam iztrūkst.

Tāpat ne no visām draudzēm varēju sameklēt ziņas par

sekojošā tabelē atzīmētiem 1778.—1780. gadiem.

*) Šīs ziņas labā sakārtojumā glabājas mūsu valsts archivā, īpašās

aktīs par katru draudzi atsevišķi.
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Rigas apriņķis.
Aizkrauklē

.
.

.
1778

1779

1780

93

93

89

66

87

47

130

136

181

57

89

87

346

I 405

404

277

238

271

289

245!

2991

236

225

260

309]
274|
3661

1111

I982

11196

Krimu)dā1) . . .
1778

1779

1780 1649

-

1064

Dolē 1778

779

1780

221

222

228

183

195

215

378:

387

405

361

380

398

1143

1184

1246

160

149

137

150

140

12H

153

137

130

154

152

141

617

678

537

Daugavgrlvā . . . 1778

177»

1780

121

130

117

122

279

276

242

242

759

770

134

139

122

128

77

76

86

88

419

431

Lielvārdē .
. . .

- H
1778

1779

1780

306

394

479

261
358

482

610

630
673

256

297

358

1433
1679

1992

522

434

j>

570

487

?

4«'
403

370.

792

771

730

2315

2095

?

Jaunpilī 1778

1779

1780

-

80

94

55

84

209

190

120

152

454

520

217

221

250

244

207
151

237

219

911

834

Koknesē
.
.

. .
1778

1779

1780

383

438

344

358

486

480

203

211

-

1406

1487

722

731

459

519

47l!

465

806

781

2458

2496

Mālpili 1778

1779

1780

311

328

336

266

''58

261

326

356

335

300

300

224

1203

1242

1156

157

328

264

251

293

205

172

164

158

297

28,.

258

877

1071

885

Lēdurgā-Turaidā . 1778

17 79

1780

,457 429 711 607 2204 3 4 329 458 794

-
- -

-

Ādažos

468 414 769 714E365 5 2 302 411 720

1778

1779

1780

147

256

264

133
221

227

250
371

377

25*

383

39»

I 784

1231

1267

110

119

114

130

121

92

115

114

89

123

122

403

487

471

Nītaurē 17-8

1779

1780

- -
- -

383

392

356

376

356

338

373

36«

1112

1466

280

278

33?.

267

'233

299

256

285

1102

1129

Ropažos
.
.

. .

1778

1779

1780

339 321 3761 375 1411 372 370 364 384 1490

- - I - -
- -

Siguldā

412 363i 380 343 1498 49 72 337 362 820

1778

1779

1780

- - -

-

-
- -

304 2121 386! 316! 1218i 70 50! 247 3771 744
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Madliene .... 1778

1779

[1780

-

-

— I
-

-

- - -

746 1504180 148 425 261 1014 126 16Ä 467

Suntažos . . .

1778!
1779

1780

285 1
295

306

187

201

214

245

247

257

185

187

199

902

930

976

116

110

102

115

104

96

245

238

229

342

329

318

818

781

745

Ikšķilē un Salaspilī 1778

1779

1780

132 117 358 206 812 138 137 459 556 1290

H -
-

Carnikavā .... 1778

1779

1780

56 45 92 108 301 45 48 28 28 149

H -

-
-

-

Cēsu apriņķis.

Āraižos 1778

1779

1780

- - -

- -

235 17d 553 495 1453, 342 361 367 516 1586

Bērzonē 1778

1779

1780

574

512

181

481

614

533

487

544

1856

2070

629

459

678

429

571

485

847

650

2726

1923

Kalsnavā-Vietalvā

-

1778

1779

1780

498

549

571

459

510

532

358

362

371

354

?58

375

1669

1771

1849

334

354

334

327

328

318

812

812

497

823

823

800

2296

2317

1949

Lazdonā ....
1778

1779

1780

275

268

259

168

191

182

111

112

122

51

60

68

605

631

631

99

88

74

79

67

441

447

446

491

488

491

1110

1090

1080

Lubānā Ļaudonā .

69

1778

1779

1780

191

250

253

135

191

193

292

181

135

171

157

106

789

779

687

58

23

69

31

6

658 598 1383

?

Liepkalcā ....

9

1778

1770

1780

185

166

-

148

138

107

131

60

93

500

528

_

146j
141

221

211

367

353

Vestienā ....

1 -

1778

1779

1780

206

237

208

171

203

173

122

134

154

47

62

82

546

636

617

4

245

265

262

337

358

348

586

627

6144

Vec-Piebalgā . .
1778

1779

1780

-

617

605

6931

679

;2070
2057

570

603

5911

623

864

884

874i

962ļ
2899
3012!

366

377

394i

396ļ
Jaun-Piebalgā . .

1778

1779

-

363 258 442! 226 1289

1372

435

464

466
490!

762

765

1080

1068

2743
[2787



i) Ziņas par bērniem lasītnepratējiem Burtnieku, Dikļu un arī dažās

citās draudzēs dotas tikai rēķinot 10—15 gadus vecus,
kamēr citās drau-

dzēs un ari Burtniekos 1778. un 1779.gadā rēķināti bērni no B—ls gadiem,

vai pat itin visi bērni. Dažās ziņu listēs mācītāji piezīmējuši, cik vecus

bērnus vīni lasītāju, vai nelasītāju skaitā ierēķinājuši, bet vairuma mācītāju

to nav darījuši un tāpēc ne visur var noteikti spriest par bērnu lasītāju,

vai nelasītāju attiecībām pret vispārējo lasītāju skaitu.
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Raunā !778

1779

1780

419

405

465

467

1505

1509

1347

1353

3736

3734

103

103

81

81

486

468

—,

627

609

11297

11261

Skujenē-Lodē . .
11778

1779

1780

-I - _—

I
_

304

382

262

299

435

427

301

486

1802

1594

292

112

343

70

339

280

510

362

1484

824

Dzērbenē-Drustos. 1778

1779

1780

-

45

41

-

- -

345

360

339

329

500

509

308

347

1492

1545

24

20

325

313

545

526

937

900

Cesvainē
. .

. .

1778

1779

1780

478

486

484

473

487

484

1082

1174

1179

744

802

833

2777

|2949
2980

7

8
9

5

7

6

914

878

852

1317

1285

1231

2243

2178

2098

Ērgļos 1778

1779

1980

- - - - - -

466
3011 309 589 476 1675 5 6 313 790

Cēsīs (pilsētā ar

lauku draudzi) .

-

1778

1779

1780

- — - -
-

838 843 959 960 •3602 209 202 295 273 971

Valmieras apr.

Burtniekos. . .
.

-

1778

1779

1780

556

558

529

472

483

480

967

1002

1075

855

897

955

2850

2940

3039

434

438

4

400

417

1

203

194

183

381

361

336

1418

1410

524

Dikļos 1778

1779

1780

202

227

231

180

190

200

255

260

276

223

227

249

860

904

956

217

252

258

250

225

210

227

342

340

353

1042

1052

586

Limbažos un Kat-

riņas draudzē

3 3

1778

1779

1789

463 569 496 5922120 33 34 295 374 736

- I - -

419 460 539 697 2015 m 97 355 284 857

Matīšos 1778
1779

1780

486;
478

422

388

330

320

340

332

1578

1518

620

545

453

464

367

365

484

482

1824

1855

- - - -
-

Rubenē 1778

1779

1780

147

152

151

157

316

332

3331

339;

947

980

181

183

157

190

207

212

266

261

811

846

Liepupē . . .

-
- l- - - -

1778

1779

1780

196

197

193

175

178

173|

306

303

327

300!

297ļ
3181

I977

ļ 975
IlOll

358

370

79

329

348

74

271

263!
3171

278

269

316!

1236

1250

786
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Rujenē 1778

1779

1780

934ļ
953

1008

535

559

597

859

898

985

409

449

496

2737

2859

3096

969

1004

929

1291

1320

1220

1291

128?

1322

1877

1890

1968

5428

5497

5439

Salacē 1778

1779

1780

144

146

I 172

102

102

123

125

138

163

68

93

116

439

479

574

168
134

196

220

161

229

207

205

189

268

239

245

868

739

859

Maz-Salacē
. . .

1778

1779

1780

429

465

176

338

378

170

638

653

722

445

567

533

1850

2063

1601

708

741

167

711

735

136

609

610

635

952

954

904

2980

3040

1842

Umurga 1778

1779

1780

- -

270
274

258
258

480

492

437

439

1445

1463

-

83 436 518

-

1130

Valmierā (pilsētā
un lauku dr.) .

93

1778

1779

1780

804

842

758

730

732

724

1703

1721

1779

1741

1744

1783

4978

5039

5044

584

548

548

527

484

479

132

128

131

172

168

170

1415

1328

1328

Alojā 1778

1779

1780

31

3

3i

5

(0

13

5

4?

4

13
)0

j9

928

870

762

4

9

18

4!

4!

1

n

n

n

525

530

205

Valkas apriņķis.

Gaujenē, .... 1778

1779

1780

481

555

334

369

546

682

220

232

1581

1738

350

296

339

300

339

316

479

447
1507

1359

Ērģemē

- - - -

1778

1779

1780

213

207

219

227

342

451

414

473

1188

1358

155

193

162

200

322

291
304
317

943

1001

Alūksnē ....
1778

1779

1780

894

918

971

- I

628

647

679

1115

1170

1215

510

537

590

3147

3272

3455

246

240

214

-

358

352

328

1566

1533

1515

2151

2103

2080

4321

4228

4137

Opekalnā ....
1778

1779

1780

519

545

609

301

309

372

807

830

901

580

618

665

2167

2303

2547

556

303

311

627

270

291

769
747

735

933

918

916

2885

2238

2253

Palsmare (kopā ar

Aumeistera dr.)

1778

1779

1780

- -

1066
1611

-
-

39

245

30

216

540

670

457

478

623

467

635

500

288

167

433

383

1979

1517

Gulbenes dr. kopā

ar Lejas draudzi
1778

1779

1780

538

620

393

415

484

193

316
H93

536

247

366

274

1616

1863

1396

1036

988

155

1268

1220

187

1151

1123

1131

1145

1074

1321

4600

4405

2794

Tirzā-Velēnā. . . 1778

1779

1780

535

471

422

3911

357!

448|

401

525

418

116

208

206

1443

1561

1494

148

81

85

2741
80

105

424

459

440

7571
836!
81Ä

11603

|1456
|l445

Ēvelē 1565

1588

1770

1778

1779

1780

351

354

341

299

297

450

471

477

467

444

460

512

234

225

239

271

261

245

334

372

333

413

441

358

125t

1299

1175
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Nav ziņu par Pēterupes, Slokas, Liezeres,
Straupes, Valkas-Lugāžu, Trikates un Smil-

tenes draudzēm. Par dažām draudzēm, kā redzē-

jām, ziņas ir vai nu tikai par kādu vienu, diviem gadiem,
vai arī vispāri nepilnīgas, bet atsevišķo ziņu pareizība
dažreiz var arī būt apšaubāma. Tā tad kautkādu pilnīgi
noteiktu un drošu pārskatu par tā laika lasīt pratējiem
Vidzemes draudzēs gan nevarēsim gūt, bet tomēr vis-

pārēja aina par aplūkojamā laika mūsu tautas izglītību
paliek ievērojamā mērā redzamāka

caur tabelē atzīmēto

skaitļu rindām.

Skaitļu kopsavilkumi rada sekošo:

lasīt prat. neprat.

Rīgas apr. 11 draudzes 1778. g. bija 11.298 10.283

n „10 „ 1779.
„ „

10.413 10.996

» »
13

,
1780.

„ ļļ
18.258 13.145

Valmieras
.

11
„

1778.
„ „

20.264 18.278

n „
11

„
1779.

, i,
20.072 17.547

„
10

„
1780.

„ „
19 561 18.556

Cēsu
»

6
,

1778.
„ „

8.242 10.242

» „
14 1779.

„ „
25.331 18.794

. n
12

„
1780.

„ „
20.002 15 509

Valkas
„

7
„

1778.
„ „

12.607 17.113

„
8 1779.

„ „
14.749 17.965

» ,
6

n
1780.

„ „
12.278 13.321

Ja sagrupējam lasītpratējus un nepratējus visos ap-

riņķos kopā, tad dabūjam šādus skaitļus :

lasīt prat. neprat.

1778. g. 35 draudzēs (no 56 draudz. 1
) 52.411 56.017

1779.
~

43
. „ „ „

70.565 65.802

1780.
„

41
„ „ „ „

70.094 55.581

Ja šos sķaitļus mēģinām attiecināt uz visu Vidzemi

(bez Rīgas), tad dabūjam, ka 1778. g. caurmērā lasīt-

l ) Vidzemes draudžu skaits (bez Rīgai pieskaitītām) ņemts kopā
ar filialdraudzēm, bet nav gan visai droši nosakāms, ka 1778. g. ziņas

pieprasītas tieši no 56 draudzēm.
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pratēju skaits uz katru draudzi būtu apaļos simtos 1500

un nepratēju 1600. Pareizinot šos skaitļus ar 56 (draudžu

skaits) dabūjam, ka Vidzemē 1778. g. lasītpratēju varēja
būt apmēram 84.000 un nepratēju 89 600. 1779. g. tie

paši skaitli būtu: caurmērā uz draudzi 1600 lasītāju un

1500 nelasītāju, bet par 56 draudzēm 89.600 lasītāju un

84.000 nelasītāju, bet 1780 g. 95.200 lasītāju un 78.400

nelasītāju. Šāds caurmēra aprēķins katrā zinā nav ņemams

par drošu, bet nav gan arī damājams, ka viņš lielos ap-

mēros būtu kļūdains. Slēdzams, ka lasītpratēju skaits

Vidzemē šinī laikā pieauga ar katru gadu. Cik liels

procents no visiem draudžu locekļiem, ieskaitot arī itin

visus bērnus, prata lasīt, tas nav nosakāms, jo daudzi

mācītāji bērnus jaunākus par 8 un pat 10 gadiem nav

uzdotās ziņās līdzrēķinājuši, kamēr daži to ir darījuši.

Vispāri tā laika statistika ir pārāk trūcīga un bieži vien

pavisam nepilnīga.

XI.Muižniekulandtagi1777.,1780.,1783.g.g.unskolas

Vidzemes muižniecības landtāgos pēc 1765. gada
skolu patentes, skolu lietas vīsai maz tiek cilātas. 1774.

gadā ģeneralsuperintendents lūdz landratu kolēģiju rūpēties

par grāmatām zemnieku skolām, jo no visām pusēm nākuši

ziņojumi, ka nav »skolas grämatu«
1) Landtags nolemj

izdot no jauna dziesmu grāmatu, kā arī rūpēties par citu

grāmatu izdošanu. Lēmums tomēr visai slinki tiek

pildīts.
1777. gada landtāgā par zemnieku skolām gan nerunā,

bet plašāki apspriež liceja iekārtošanu Rīgā
2
). Licejs,

saprotams, bija domāts privileģēto ļaužu bērniem. Zīmīgi,
ka arī liceja lietu iekustina ģenerālgubernators Brauns, bet

ne pati muižniecība. Te jāpiezīmē, ka ķeizariene Kat-

riņa 11. 1766. g. 4. maijā izlaida ukazu, ar kuŗu noteica,

') Landt. akta Vol. XVII. S. 88.

2) Landt. akta Vol. XVIII. S. 4. Landtagsrezesse Vol. XVI. S. 20
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ka pilsētnieku bērni, tik līdz tie sasniedz skolas gadus,

jāsūta pilsētas skolās (Stadtschulen), lai tur mācītos lasīt,
rakstīt un kristīgās ticības mācību. Tā tad pilsētnieku
bērniem pavēl mācīties arī rakstīt, kamēr zemnieku skolās

rakstīšanu neprasa. Sakarā ar šo ukazu gen-gub. Braunam

bija tiesība prasīt skolu ierīkošanu arī pilsētās. Pilsētu

tēvi arī parasti visai skopi gādāja par skolām. Bet par

to runāsim vēlāk. Augšminētais licejs gan nebija tieši

domāts tikai pilsētnieku vajadzībām, bet arī lauku vāciešu

un citu brīvu ļaužu bērniem, tomēr Rīgas skolu tīkla

paplašināšana varēja tikai veicināt pilsētnieku, visvairāk

rīdzinieku izglītību. Arī šinī ziņā Brauna darbībai bija

panākumi.

1777. gadā nomira generalsup. Jēkabs Lange un

viņam līdz 1779. gadam nevarēja sameklēt pieņemamu

pēcnācēju, bet g.-s. vietas izpildītājs Dingelstäds, rādās,

skolu lietās nepaspēja, vai negribēja nekā darīt. 1779. g.

Vidzemes generalsup. krēslu ieņēma Kristiāns Lenčs 1),

dzimis Vācijā (Pomeranijā). 1780. gada landtāgā par

skolām neko nespriež, bet 1783. g. g.-s. Lenčs, kā re-

dzams, jau rīkojas kopā ar Braunu. Pēdējais pieprasa

landtāgam vairāk rūpēties par draudžu labklājību, jo 10

draudzēs vienam mācītājam jāapkopjot 10.000 un pat

vairāk dvēseles' 2
). Arī draudžu materiālais stāvoklis vis-

pāri esot nelabvēlīgs v. t. t. Šinī pat landtāgā apsprieda

arī rektora Šnella plānu ierīkot Rīgā «adeliches Erziehungs-
Haus». Par zemnieku skolām arī šoreiz nerunāja.

Draudžu mācītāju ziņojumi konsistorijai
3
) rādija, ka

lai gan lasītpratēju skaits cik necik aug, tad tomēr te

nav skolu, bet vienkāršas mājmācības nopelni. Skolas,

īpaši muižās ierīkotās, vai nu nīkuļoja, apkalpoja ļoti

mazu bērnu skaitu, vai arī klusiņām pavisam izbeidza

savu darbību. Draudžu mācītājiem vajadzēja daudz rū-

pēties, lai vismaz ar mājmācību veiktu to, ko nedarīja

1) K. D. Lenčs dz. 26. dcc. 1720. g., miris 14. aug. 1798. g.

2) Landtagsrecesse Vol. XVIII. S. 109 v. 119.

3) Skat. Acta Riga — Wolm. Kreis-Landschulb. .Nè 79.
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skolas. Paši mācītāji arī dažkārt nerūpējās par skolām»

bet pat apgalvoja, ka gluži labi varot iztikt bez viņām

ar mājmācību vien Citi, un te jāliecina — tie centīgākie,

turpretim prasīja, lai muižnieki pilda 1765. gada skolu pa-

tenti, bet kur tas netika darīts, ziņoja savai priekš-
niecībai.

Laika apstākli, kā to apliecina vēsturiskie doku-

menti, bija tiešām tādi, ka bieži vien garīdzniecībai lat-

viešu izglītības laukā piekrita ja ne noteicošais, tad katrā

ziņā cienīgākais uzdevums. Ja garīdznieks kur palika

vienaldzīgs, — tur droši vien pilnīga tumsība ņēma

mājas vietu. Muižniecība, kā to mēģināsim aprādīt, tanī

laikā pati sāka ekonomiski grīļoties un, saprotams, ka

tādos apstākļos viņai —- muižniecībai — par skolām gan

bija pārāk maza interese, vēl vairāk tāpēc, ka skolu pa-

tiesā nozīme un vajadzība viņai bija sveša, vēl neizprasta,

bet, kas zin, varbūt bieži vien pat atbaidoša. Tāpēc,

pirms sekojam tālāk skolu un vispāri izglītības attīstībai,

mums mazliet jāapstājas pie tā laika sabiedriski-politiskiem
un arī agrāriem apstākļiem.

Miera laikam pastāvot Vidzemes iedzīvotāju skaits

diezgan ievērojamā skaitā pieauga. Sakarā ar to arī ap-

strādājamās zemes platība proporcioneli izplētās. Muiž-

nieku kārtas ļaudis, sevišķi viņu jaunākā paaudze, sāka

dzīvot greznāki, braukāt pa ārzemēm, ērtāki ierīkojās
savās muižās v. t. t. Zemniekiem, kā muižnieku darba

spēkam, vajadzēja apgādāt pieaugošo muižnieku kārtu un

viņas progresējošo greznību ar saviem darba augļiem.
Muižnieki centās vairot savus ienākumus pieliekot zem-

niekiem, kā saka Vecais Stenders, «jaunas grūtības». Bet

tomēr ne visur ar šādu zemnieku izmantošanu varēja ap-

mierināt visas prasības un izdevumus. «Jau sāk tā nauda

skriet un muiža pakal iet...» saka tā laika liecinieks,

nupat pieminētais Vecais Stenders. «Zemnieku sviedŗus

kungi izmuldot ar biedriem
..

.» Muižnieki sāka taisīt pa-

rādus un, kas tos laikā nespēja samaksāt, piedzīvoja savu

muižu pārdošanu. Šāda muižu pārdošana visai vairojās
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gadu simteņa beigās (no 1796—1800. g. pārdotas Vidzemē

84 muižas!).

Vērdzības spaidi un sodi pieauga līdz ar muižnieku

iegrimšanu parādos. Muižas bieži nāca spekulantu rokās,
kas visu aprēķināja tikai no materiālā stāvokļa, izmantoja
zemniekus līdz pēdējai iespējai. Vai šādi kungi pavisam
domāja par zemnieku skolām, izglītību, tikumības pacel-
šanu v. t. t.? Vagaris, stārasts bija šādu kungu akls rokas

puisis — pavēļu izpildītājs, bargs sodītājs v. t. t. Muižas

dažkārt gāja no vienām rokām otrās.

Zemnieku tikumība šādos apstākļos sāka pagrimt.

Nebija taču itin nekāda prieka dien-dienās iet «bargu
kungu» gaitās. Un ja nevarēja ar labu, ar taisnības li-

dzēkļiem, tad dažkārt ar blēdību, meliem un viltu bija
jāmēģina atvieglināt savs liktenis. Zemnieks vingrinājās
visādās «gudrībās» un izveicībā, kā piekrāpt kungu,

vagari, stārastu; kam derēja glaimi, tā priekšā glai-
moja, lišķēja v. t. t. Netikumiem augot augumā, no-

nāca pat līdz sava līdzcilvēka (cita zemnieka) nekrietnai

apmelošanai, lai tikai glābtu savu «ādu» ... Arī darba

ražīgums dažkārt krita, — zemnieks muižas gaitās strā-

dāja tikai pātagām dzīts. Ja vagaris pagāja sāņus, —

meta darbu pie malas, jo vai tad bija kauču mazākais

prieks strādāt šādos apstākļos un
tik necilvēcīgu kungu

labā
.. .

Un mājā sieva, bērni, daži vecīši dzīvoja pus-

badā, kad darba spējīgos nevis 2—3 dienas nedēļā, bet

izdevīgā darba laikā (kad nelīst lietus, steidzīgi kas jā-

dara v. t. t.) pat visu augu nedēļu patur muižā ... Ko

darīt? Jāpamēģina dažreiz pat ar negodīgiem līdzēkļiem

muižā tikt pie kādas kulķenes labības, vai cita kā ...
Vai kāds tādos apstākļos mūsu senčiem var nopietni

pārmest viena otra netikuma augšanu, kad visa sabiedriskā

iekārta šos netikumus nežēlīgi veicināja. Ar taisnību un

visiem labiem tikumiem zemnieks bieži vien varēja

nopelnīt pērienu, sadzīvot badu sev un savējiem. Radās

pat īsta «netikumu» filozofija. Lūk, kāpēc noteikti norai-

dāmas dažu tā laika rakstnieku un žurnālistu «piezīmes»
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par latviešu tautas pelamām īpašībām, kā tādām, kas

vispāri negativi raksturojot mūsu senču tikumību. Daudzi,

lai gan, saprotams, ne visi, muižnieki ar savu bardzību,

necilvēcīgo zemnieku sodīšanu, strādināšanu v. t. t,

maitāja un dažā ziņā arī samaitāja latviešu raksturu un

tikumību tik lielā mērā, ka vēl ilgi pēc vergu laika mūsu

tautu pavadīja šis «vecais Adams
. . .»

Bet arī savas tikumības kropļošana, mēģinājumi

kungus piekrāpt v. t. t. — vien nelīdzēja. Pienāca pat

brīži, kad vienā, otrā apgabalā iedegās atklāta nemiera

uguns, — izcēlās dumpji. Kāds ievērojams nemiera

uzliesmojums atzīmējams 1771. g. gadā Alūksnes apkaimē.

Kustība izcēlās sakarā ar kaŗa baumām. Zemnieki, cerē-

dami ka nāks «cita valdīšana», bija iedomājušies «pār-

mācīt» savus līdzšinējos apspiedējus. Nemierniekus,

saprotams, pēc tam ķēra bargs sods. Bet vajadzēja tikai

nākt kādam jaunam apstāklim, kauču izdevīgu baumu

veidā, — un zemnieki bija gatavi atkal ķerties pie dakšām,

rungām un iskaptīm, lai ietu pret «saviem maizes»

tēviem
.. . 1784. gadā izcēlās «galvas naudas nemieri» 1),

jo zemnieku vidū nezin kas bija izplatījis baumas, ka,

līdz ar galvas naudas nomaksu kronim, zemnieki būšot

kroņa īpašums un tikšot vaļā no vācu muižniekiem.

Tūkstošiem latvieši saviļņojās, cerēdami atnākušus jaunus
laikus. Varam te visai skaidri nomanīt, cik liels un

gluži vai instinktīvs nemiers bija pret apspiedējiem,

verdzinātājiem. Lai nemierus apspiestu, vajadzēja izsaukt

lielākas karaspēka nodaļas. Bet vai ar to bija līdzēts ?

Kungu vajadzības pieauga un viņas tika apmierinātas ar

jaunu klaušu un nodevu uzlikšanu zemniekiem. Tādos

apstākļos pieņēmās zemnieku nabadzība un auga dažāda

veida netikumi. Tikai retums atgadījās muižnieki, kuŗi

prata savas saimniecības tā iekārtot, lai zemniekiem nebūtu

katru dienu «jāpieliek jaunas grūtības».

Agrārās reformas Vidzemē vispāri tanī laikā dzima

') Ar 1783. g. valdības pavēli Vidzemē ieveda galvas naudas.
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ārkārtīgi ilgstošās un gŗûtâs mokās. Latviešu skolām un

visparī tā laikā reliģiskā rakstura izglītībai šādos apstākļos
bija visai grūti attīstīties un sekmēties.

XII.VispārējāsAizgādībasKoleģijasrūpesparskolām

1784. g. 23. februārī tā saucāmā Vispārējās Aizgā-
dības Kolēģija (Collegio d. Allgemeinen Fürsorge) caur

savu priekšnieku A. Bekļešovu pieprasīja draudžu virs-

priekšniekiem ziņas par zemnieku skolām un nespējnieku

patversmēm
1
), jo minētai kolēģijai vajagot zināt, kas būtu

darāms trūcīgo zemnieku labā. Tā tad arī šī iestāde,

kurai nepiekrita tieša rīcība par zemnieku skolām un

baznīcām, atzina par nepieciešamu iejaukties šinīs lietās.

Bet šis pats A. Beklešovs bija tuvs ģenerālgubernatora
Brauna līdzstrādnieks. Tas taču nebija bez nozīmes-

Tomēr ar augšminētās kolēģijas pieprasījuma izpildīšanu

galu galā gāja diezgan lēnām, un ziņas ienāca ļoti nepilnīgas.
Tad kolēģija griezās ar lūgumu pie bruņniecības priekš-

nieka un 8. februārī 1785. g., ar bruņniecības pārstāvja

Renenkamfa parakstu, draudžu virspriekšniekiem izsūtīja

cirkulāru, kuŗâ atzīmēti 4 punkti, uz kuriem jādod atbildes:

I. Cik katrā ķirspiiē un apriņķī kopā ir ķirspīles, un

muižas skolu. 11. Kas skolas uztur. 111. Kādi ir noteikumi

par skolu ierīkošanu un uzturēšanu. IV. Cik katrā ķir-

spiiē un apriņķī, pec vietējiem apstākļiem skolu vajadzētu'
2
).

Kādas tad nu sekoja atbildes ? Rigas apriņķa draudžu

virspriekšnieks paziņoja, ka šai apriņķī pavisam esot 21

ķirspīles un 54 muižu skolas, neminot neko par to, kādas

šīs skolas un cik bērnu viņās mācās. Uz citiem jautāju-

miem atbild ar pilnīgi nenoteiktiem aizrādījumiem, ka

skolas uztur draudze, skolu noteikumi izteikti 1765. g.

patentē (!). Tā kā tagad sākot ierīkot skolas pilsētās, un

šīs skolas pabalstot arī valdība (Hohen Crone), tad

1 ) Akta R.-W. Kreis-Landschulb. Nr. 79. S. 45. Šis Kolēģijas pār-

zināšanā zināmā mērā ietilpa ari skolu lietas, īpaši pilsētās.
2) Akta R.-W. Kr.-Landschulb. Nr. 79. S. 51.
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muižnieki varēšot tanīs skolās sūtīt dažus skolēnus, lai tie

tur izmācās par noderīgiem skolmeisteŗiem. Valmieras

apriņķa draudžu priekšnieka ziņojumā nav neviena

noteikta fakta: cik ir skolu, cik skolēnu, vai skolu pietiek,

vai ne. Vispārējās frāzēs runā par to, ka mācītāji uzraugot,

lai visi, kam pienākas, mācās, ka 1765. g. patente tiekot

pildīta v. t. t. 1 ). Kādas atbildes devuši Cēsu un Valkas

apriņķu dr. virspriekšnieki, nav zināms, jo attiecīgās

aktīs šos ziņojumus neesmu atradis Jāpiezīmē, ka

Valmieras apriņķa ziņojumu nav parakstījis dr. virspriekš-

nieks, bet tikai notārs2
).

Viena lieta skaidra, — Aizgādības Kolēģija tomēr

nedabūja zināt, cik galu galā ir skolu, skolnieku, kā ar

skolotāju uzturēšanu v. t. t. Bet drīzumā nāca jauni rīko-

jumi un pieprasījumi.

1785. gadā ģen.-sup. Lenčs ziņoja ģen.-gub. Braunam,
ka 1765. g. skolu patente netiek pildīta, prāvesti ziņojot,
ka skolu trūkums esot liels, par skolmeisteŗiem ieceļot

pilnīgus nemākuļus. Lenčs lūdz ģen.-gub. Brauna pabalstu,
lai 1765. g. skolu patente tiktu pildīta3). Ģen-superinten-
dents izsaka arī savus aizrādījumus, kuŗus Brauns, kā

redzēsim, tūdaļ pabalsta, izsūtīdams īpaiu cirkulāru.

Sakarā ar šo ģen.-sup. Lenca ziņojumu ģen-gub. val-

dības vārdā (Aus der Rigischen Statthalterschafts-Regie-

rung) 1. decembrī 1785. gadā izsūta draudžu virspriekš-
niekiem šādu rakstu 4):

«Valdībai ģeneral-superintendents raksta, ka, pēc sa-

ņemtiem mācītāju un prāvestu ziņojumiem, daudzās vietās

(an vielen Orten) trūkst skolu, jo nav vajadzīgo ēku, vai

arī skolmeisteŗi nespēj savu amatu pildīt. Mācītāji gan

katru gadu ziņo draudžu virspriekšniekiem par skolu bē-

1) Akta R-V Kr.-Landschulb. JSG 79, § 55.

2
) Notāra amats tanī laikā līdzinājās tagadējam sekretāram.

3) Tā pēc ilgākas klusēšanas sāka atkal runāt augstākais baznīcas

un skolu pārstāvis.
4) Oriģināls ir — »Acta Riga-Wolm. Kreis-Landschulbehörde

N° 79. (Valsts archivā). Skat. šīs ģrāmatas V. pielikumu.
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dīgo, vai trūcīgo stāvokli, bet visi ziņojumi gan-
drīz neko nelīdz un muižu īpašniekiem
netiek pavēlēts skolas patiesi ierīkot.

Lai gan varēja cerēt, ka draudžu virspriekšnieki' un

priekšnieki, kā arī visi muižu īpašnieki, vai nomātāji1)
neatteiksies izpildīt 1765. g. kopējā Vidzemes muižnieku

landtāga sēdē pieņemtos noteikumus par skolu ierīkošanu

un zemnieku bērnu mācīšanu, cenšoties skolu lietās pēc
iespējamas pilnības, — gadu no gada skolas uzlabojot
v. t. t., — bet tagad valdības orgāniem ar

bēdām jākonstatē, ka 1765. g. patente gan-
drīz palikusi neizpildīta2 ) un tā draudžu

priekšnieki un muižniecība nav vajadzīgā kārtā rūpējusies

par zemnieku jaunās paaudzes izglītību (für d. Unterricht

der armen Bauer-Jugend). Valdība (Die Statthalterschafts-

Regierung) tāpēc nevar bez ievērības paiet
garām šādai ievērojamai nolaidībai, ne-

aizrādot uz to draudžu virspri ekšniekiem, kuŗi

citādi ir ļoti enerģiski vīri (mit bekanten

Eyfer), bet skolu lietās labi ja skatās uz

ārējo formu, bet ne satur u
3
). Vajadzētu draudžu

priekšniekus un muižniekus noteikti uzmudināt, bet ja tas

nelīdz, tad izlietot likumīgos soda līdzēkļus. Ar šo

cirkulāru tiek pavēlēts draudžu virs-

priekšniekiem sarīkot visās draudzēs

skolu vizitacijas, pieaicinot pie šī darba draudžu

*) Visbēdīgāki ar skolām, kā nomanāms, veicās tanīs muižu nova-

dos, kur muiža bija izdota nomā, jo nomnieks centās vairāk ņemt, mazāk

dot. Nomnieks arī parasti stāvēja ārpus patriarchalām attiecībām pret zem-

niekiem, jo kā muižas zeme, tā arī zemnieki bija nevis nomnieka īpašums,

bet tikai lietošanas objekts.
2) Cik tas zīmējas uz skolu ierīkošanu, tad tiešām no 1765.—1785. g.

skolu stāvoklis bija visai maz uzlabojies, bet gan labāki gāja ar mājmācību,

bet arī ne visās draudzēs.

3 ) Ārēja forma, t. i. skolas vāHa pēc jau dažās muižās, vai mājās

pastāvēja, bet šādās skolās vai nu mācības pavisam nenotika, vai arī kāds

r's« tur mocīja bērnus, kuri jutās laimīgi, ja varēja pat bēgt no skolas,

kauču pēc tam jāsaņem krietns pēriens.
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priekšniekus, mācītājus un iz zemnieku vidus ieceltos

draudžu (baznīcu) pērminderus. Vizitacijā jāaplūko skolu

stāvoklis un jāizmeklē tie cēloni, kāpēc skolas kārtīgi ne-

darbojas. Par atrastiem trūkumiem jāapspriežas draudžu

konventos, jo reiz taču vajaga skolas nostādīt uz drošām

kājām, vismaz tādos apmēros, kā prasa 1765. g. patente,

kuru šim cirkulāram pievieno kā pielikumu. Bet draudžu

virspriekšniekiem tiek vēl aizrādīts sekošais:

1) Visur, kur ierīkotas ķirspīles, vai citas skolas, jā-

lūkojas, ka muižu īpašnieki, vai arendatori, bet īpaši

draudžu priekšnieki rūpētos, ka skolas tiek uzturētas un

novērsti visi trūkumi, kuŗi varētu viņās mācības gaitu

traucēt. Draudžu priekšniekiem tiek uzlikta par to liku-

mīgā atbildība un viņiem jāņem vērā draudžu mācītāju

(williges Gehör zu geben) aizrādījumi skolu lietās.

2) Kur vajadzīgo skolu vēl nav, tādas tūdaļ jā-

ierīko. Skolai jāierāda īpaša istaba jeb kambaris viņas

pastāvīgām vajadzībām; neder skolu cilāt no vienām

telpām uz otrām. Jāskatās arī, lai skolas istaba būtu

silta un apgādāta ar gaismu, bet tādas skolas, kuras līdz

šim atrodas tumšās un neveselīgās dūmainās telpās (pirtīs

un rijās. A. V.), cik vien iespējams jāizlabo, vai jāpārceļ

uz citām telpām.

3) Muižām un zemniekiem jārūpējas, lai skolai tiktu

pievesta malka, kā skolmeisteŗam un bērniem ziemā nav

jāsalst un jāpārtrauc darbība aukstuma pēc.

4) īpaši jāraugās, lai par skolmeisteŗiem netiktu

iecelti cilvēki, kuŗi bērnus nevajadzīgā mērā soda (sit),

bet paši ir slinki un netikumīgi ļaudis, vai arī neprot

vajadzīgo mācību un māca nepareizi. Tādus labāk vajaga

atlaist un ar mācītāja palīdzību (Beyrath) izmeklēt citus

skolmeisteŗus, — centīgus un tikumīgus cilvēkus, kuŗi

prot lasīt un labi saprot kristīgās ticības mācības gabalus

un stāstus. Tikai tādiem var uzticēt zemnieku bērnu

mācīšanu.

5) Nepieciešami arī, lai skolmeisteri, kurus, ka jau

teikts, var iecelt tikai ar mācītāja piekri-



193

sanu, netiktu no amata atlaisti vai pār-
mainīti bez mācītāja ziņas un piekrišanas.

Jāskatās arī, lai skolmeisteris, vismaz skolas laikā, nodar-

botos 'tikai ar bērnu mācīšanu, kamdēļ viņš atsvabināms

no visām klaušām, vienalga kādā veidā un nosaukumā

tās pastāv. Jārūpējas, lai skolmeisteris dabūtu pietiekošu

atalgojumu un, bez rūpēm par pārtiku, varētu savu darbu

strādāt. Skolmeisteŗa amatu nevajaga uzticēt nespējīgiem
un sliktākiem ļaudīm. Kādā veidā un kārtībā algot
skolmeisteŗus, tas tiek atstāts draudžu un muižu īpašnieku

ziņā
1
), bet draudžu virspriekšniekam jātur uzraudzība arī

šinī lietā. Valdība cerē, ka kungi labprāt neliegs savu

devīgu roku pie skolmeisteŗu uzturēšanas, jo tā būs

gādība par viņiem kalpojošo ļaužu morālisko izglītību.2)

6) Mācītāja pienākums, skolas laikam tuvojoties, ar

pērminderu un skolmeistera palīdzību sastādīt to bērnu

l ) Atstājot atalgošanu muižnieku zinā, skolotāju materiālā eksistence

netika nodrošināta.

2) Jana v s savā grāmatā: «Geschichte der Sklaverey und Cha-

rakter der Bauern in Lief- und Estland, 1786.» —

par skolmeisteŗiem

raksta, ka neesot ieteicams turpmāk par skolmei.steŗiem izraudzīt cilvēkus-

invalidus. Notiekot tā, ka par skolmeisteri ieceļot to cilvēku, kas citur

neder, un tā šis amats paliek par zocialo iestādījumu, kurā meklē paglā-
biņu tie, kam citur vairs nav vietas. Tagad, kad arī mācītājam ir tiesība

līdzrunāt pie skolotāju iecelšanas (ķirspīles skolas skolmeisteri jau arī

agrāk faktiski izraudzīja mācītājs un tikai formeli pieņēma konvents ar

draudzes piekrišanu. A. V.). Bet ja nu turpmāk skolmeisteri arī izraudzīs

mācītājs, tad viņš taču nevar šim cilvēkam garantēt kādu noteiktu atal-

gojumu. Tas jādara muižniekiem, — viņiem jāatlīdzina par skolotāja

pūliņiem. Un, ja jau muižas īpašnieki un rentnieki var uzturēt stārastus,

uzraugus, vai tad tie nevarēs atalgot arī skolmeisteri, kas taču nav turams

zemāku par stārastu, bet, domāju, morāliskā ziņā stādams vēl augstāku
Vai nebūtu pareizi, ka muižnieks izraudzītu godīgu saimnieku-grāmatnieku
un tam, uzticot bērnu mācīšanu, atlaistu itin visas klaušas. Bet vai tas

būtu kāds upuris no kunga puses ? Nemaz ne, jo attiecīgo klaušu dau-

dzumu viņš uzliktu citiem tā novada zemniekiem. Piemēram, ja novadā

ir 20 zemnieku mājas, kuras pēc kārtas un saraksta pilda muižā klaušas,

tad uzticot vienam skolas turēšanu, tas tiktu strīpots no klaušu pildītāju

saraksta, un turpmāk 19 zemnieku mājas pildītu tās klaušas, kuŗas agrāk

pildīja 20 saimnieki (mājas).



194

listes, kuŗiem nākošā ziemā jāapmeklē skolas, bet muiž-

tuŗiem jāizziņo caur pērminderiem, stārastiem, uzraugiem

un ziņnešiem, kuŗiem bērniem skolā jāiet, kā arī jāraugās,
lai bērni tiešām pa visu skolas laiku būtu skolā, neat-

stājoties no mācībām neaizbildināmu iemeslu dēļ.

7) Bet tā kā neapšaubāmi izrādījies, ka

daži zemnieki ir tik nabadzīgi, ka nespēj
saviem bērniem skolā ejot dot vajadzīgās
drānas un «m aiz c s kulīti» (Brod-Sack), un tas ir

viens nepatīkams skolas apmeklēšanas kavēklis, tad var

gan sagaidīt, ka muižnieki un muižu turētāji, dzīti no

kristīgas mīlestības, uzņemsies pabalstīt skolas laikā šādus

trūcīgus bērnus.

8) Draudžu mācītājiem vajaga uzmanīgi un uzcītīgi

sekot visu skolu iekšējai kārtībai, ievērojot to, ka šis

darbs pieder pie viņu svarīgākiem amata pienākumiem,
kā to arī prasa ģeneralsuperintendenta aizrādījumi.

Valdība, piesūtīdama šo cirkulāru draudžu virspriekš-

niekiem, sagaida no tiem patriotiska pienā-

kuma pildīšanu. Bet par cirkulārā minēto skolu

vizitaciju jāziņo ne vēlāk, kā 4 mēnešu laikā 1).»

Šis Brauna cirkulārs skaidri rāda, ka ar skolu ierī-

košanu gāja visai gausi, un ka valdība turpmākā laikā

vairāk cerē no mācītāju darbības, kamdēļ arī oficiāli pa-

balsta viņu tiesības pie skolu iekšējās kārtības pārzinā-

šanas un skolotāju pieņemšanas, vai atlaišanas. Diezgan
noteikti tiek pārmesta muižniecības pārstāvjiem un arī

draudžu virspriekšniekiem viņu nevērība pret savu zem-

nieku izglītību. Nav gan pamatotu ziņu, kā muižniecība

vispāri šo Brauna un viņa domu biedru cirkulāru tanī laikā

uzņēma, bet patīkams tas bez šaubām nebija, kā jau vis-

pāri arī daudzi citi šā noteiktā un stingrā ģenerālguber-

natora rīkojumi. Šos rīkojumus gan varēja censties apiet,

neizpildot, bet atklāti tiem pretoties, neievērot, — to neuz-

') Cirkulars izsūtīts decembrī, tā tad vizitacija bija jāizdarajanvārī,

februārī un martā.
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drošinājās arī tā laika varenā muižniecība. Tomēr, rādās,

arī pats ģenerālgubernators Brauns nebija visai pārlie-
cināts, ka 1785. g. I. decembŗa cirkulārs tiks izpildīts tā,
kā to gribēja viņa autori, kuŗu starpā bija arī ģeneral-

super. Lenčs 1). Gandrīz gadu vēlāk, — 1786. g. oktobrī

Brauns atzina par vajadzīgu savu 1735. g. cirkulāru

iesniegt muižnieku landtāgam, tā sacīt, pieņemšanai. Ko

nozīmēja šāda ģenerālgubernatora rīcība gadu vēlāk, kad

1. decembŗa 1785. gada cirkulāram jau vajadzēja tikt

izpildītam, vēl griesties pie landtāga ? Uz to var diezgan

droši atbildēt: muižnieku darbība bija ievērojamā mērā

privileģēti patstāvīga, un viņi, Brauna cirkulārus izlasījuši,

tos pildīja par tik, par cik patika. Brauns arī pats to

muižniecībai apliecina savā 1786. g. 5 oktobŗa rakstā,

teikdams, ka sakarā ar 1765. g. 18. aprija patenti, kura

dota pamatojoties uz landtāga lēmumu un 1774. gada no-

teikumiem draudžu virspriekšniekiem, muižu īpašniekiem
vai turētājiem jāierīko skolas, bet draudžu virspriekšnie-
kiem jāraugās, lai augšminētie patente un noteikumi tiktu

izpildīti. Tomēr Braunam esot zināms, ka viņa labie

rīkojumi netiekot izpildīti, un visiem lēmumiem par skolu

ierīkošanu esot mazi panākumi, tāpēc arī viņš — Brauns

-— 1785. gada 1. oktobrī pavēlējis izdarīt vispārēju skolu

vizitaciju un devis draudžu virspriekšniekiem jaunus aiz-

rādījumus par skolu lietu uzlabošanu. Tagad Brauns lūdzot

muižniecību, lai arī tā no savas puses darītu vajadzīgo

un piespiestu atsevišķus muižniekus pildīt savus pienā-

kumus, kā arī vispāri pieņemt 1785. gada 1. decembŗa

cirkulāra noteikumus2
). 1786. gada muižnieku landlags

tad arī plašāki apspriež un galu galā pieņem minētā cir-

kulārā jau atstāstītos noteikumus3). Tā Brauna cirkulārs

palika arī par muižniecības lēmumu, un 20. jūlijā 1787.

Ģeneralsup. Lencam dēļ griešanās pie ģenerālgubernatora Brauna

no muižniecības bijis jādzird nepatīkāmi pārmetumi. Varbūt tāpēc viņš

arī drīz apklusa . . .

2) Landt. akta Vol. XXI. 8. 14.

3
) Landtagsrezesse Vol. XIX. S. 50.
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gadā ģenerālgubernators to kā valdības patenti no jauna
izsūta draudžu priekšniekiem, mācītājiem v. t. t. 1). Land-

tags arī pieņēma lēmumu, ka muižnieki vai muižturi par

augšminētā cirkulāra neizpildīšanu sodāmi: pirmo reizi ar

10, bet otro reizi ar 20 rubļiem baznīcas lādei par labu.

Tālāk 1787. g. 20. jūlija patentē no jauna mācītājiem tiek

stingri piekodināts ziņot draudžu virspriekšniekam par visām

muižturu nolaidībām skolu lietās. Tā tad arī šī patente,

kuŗai tanī laikā bija likuma spēks, mācītāju tiesības no

jauna pastiprināja, kas skolu attīstībai varēja nākt tikai

par labu. Soda naudas piedzīšanu no muižturiem patente
uzdod zemestiesai (Landgericht), kas arī soda piedzīšanu

padarīja reālāku.

Tāļāk 1787. g. patente nosaka, kā arī zemnieku

jaunēkli(kles) sākot ar 17. gadu2) ir pievelkami pie mācības,

galvenā kārtā še ievērojot reliģijas un tikumības jēdzienus.
Arī šinī ziņā draudžu mācītājiem uzlikta galvenā atbildība.

Muižturim uz mācītāju pieprasījumu jāsūta jaunēkļi(kles)

apmācībā. Ja muižnieks to nedara, mācītājam jāgrie-

žas pie draudžu virspriešnieka, kas soda muižturi ar

10 rubjiem. Bet ja mācītājs no muižtura nepieprasa šādus

jaunēklus apmācībai un vēlāk izrādās, ka viņi ir nepratēji,
tad mācītājs sodāms ar 10 rubļiem. Ar tikpat mācītājs

sodāms, ja viņš par muižnieka vai muižturi atteikšanos,

sūtīt pieprasītos jauniešus apmācībā, 6 nedēļu laikā nepa-

ziņo draudžu virspriekšniekam. Ja muižturis kādu apmā-
cībai pieprasīto jaunēkli nesūta, aizrādīdams, ka pieprasītais

ir pamuļķitis, — pavājš prātā (stupide), tad mācītājam,

diviem zemnieku permendeŗiem klātesot, šāds jauneklis

jāpārbauda, un ja tiešām viņš ir garīgi nespējīgs, tad par

to jāizdod īpaša apliecība, kuŗu turpmākos gadījumos
varētu uzrādīt. Ja mācītājs šādu izmeklēšanu (stupidite)

neizdara, — atkal viņš sodāms ar 10 rubļiem.

Ar šiem noteikumiem, kuŗi gan rediģēti vispārējos

1 ) Skat. 1787. patenti.
2) Lidz 17. gadam skaitīja skolas gadus.
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vilcienos, nenosakot to, kādā laikā un kārtībā jānotiek
jauniešu apmācībai, tiek likts kautkāds pamats tā saucamai

atskolai, kura Vidzemē tika praktizēta arī 19. gadu simtenī.

Nobeidz ģen.-gub. Brauns savu patenti ar aizrādī-

jumu, ka turpmāk visi vainīgie tiešām saņems likumīgu
sodu par augšminēto noteikumu neizpildīšanu. (Skat.
VI. pielikumu.)

Tā, apmēram pēc divdesmit gadiem, no jauna noska-

nēja gaisā ģen.-gub. Brauna sauciens rūpēties par zemnieku

izglītību. Brauns un viņa padomnieki skolu lietās (Lenčs,
Bekļešovs, V. Lövis, C. Kreinders un citi) šoreiz mēģināja
nostādīt draudžu mācītājus skolu kuratoru lomā, laikam

cerēdami, ka tad vismaz no šīs puses muižniekiem būs

kautkāds kontroles orgāns, kuŗam pie tam tiesība katrā

laikā sūdzēties par muižnieku Bet pie kā sūdzēties?

Pie tāda pat muižnieka — draudžu virspriekšnieka,
kuŗu taču iecēla no sava vidus muižnieki. Saprotams, ar to

nav tūdaļ apgalvots, ka draudžu virspriekšnieki jau katrā ziņā

un lietā centās apsegt visas atsevišķu muižnieku nolaidības

skolu lietās, bet vispārējos pamatvilcienos un dažkārt arī

atsevišķos gadījumos, draudžu virspriekšnieku rīcība bija

labvēlīga vispārējām muižnieku interesēm. Tas taču pats

par sevi saprotams.

Sakarā ar 1787. gada patenti vēl godam jāpiemin

ģen.-gub. Brauna (Browne) persona, kuŗâ nevienā vien

lietā latviešu zemnieku intereses un vajadzības atrada

savam Ip.ikam piemērotu aizstāvi. 1787. g. 20. jūlija skolu

patente ir, cik man zināms, beidzamais redzamākais viņa

rīkojums vispāri latviešu labā. Georgs Brauns dzimis

Īrijā 1698. gadā, 32 gadus vecs iestājies Krievijas

armijā, cīnījies vairākās ievērojamās kaujās, pie Očakovas

kritis turku gūstā, kur tam draudējusi nāve, un franču

sūtnis ar lielām pūlēm to izglābis beidzamā brīdī. Kaujā

pie Corndorfas loti smagi ievainots v. t. t. Bagāts

piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem bijis šī ļoti enerģiskā
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cilvēka mūžs. Viņa kara vadoņa spējas Krievijā bija

vispāri atzītas, bet izrādījās, ka viņš bija ne sliktāks

administrators. 1762. gadā to ieceļ par Vidzemes ģenerāl-

gubernatoru un 30 gadus Brauns ir šīs guberņas «valdinieks».

Vīrs, kas neļaujas no citiem vadīties, bet grib gan citus

vadīt, administators, kuŗa galvenās pazīmes: neatlaidība

un taisnības apziņa, cilvēks, kas neļaujas ar kautkādiem

viļinājumiem nogriesties no reiz nospraustā ceļa, vai

atteikties no sava darba principiem, — tāds bija šis

vecais ģenerālgubernators, kuŗu Pēterpilī daudzi mīlēja,

Baltijas iedzīvotāji vispāri cienīja
1
), bet musu varenā

muižniecība baidījās un slepeni nīda. Ne vienreiz vien

Vidzemes muižniecībai nācās izbaudīt «vecā ģenerāļa»
«standhaft». Pirmā laikā muižnieku pārstāvji mēģināja

griest krūti pretī vecam kaŗa vadonim, bet tad arī tūdaļ

dabūja sajust, ka te «sturmēšana» nelīdz, bet ja jau ko

var panākt, tad vienīgi ar apiešanas taktiku, kuŗu tad arī

turpmāk cītīgi piekopa. Netrūka viņam Vidzemē naid-

nieku arī ārpus muižnieku aprindām, jo, kā mēdza teikt,

vecā kaŗa vadoņa «stūrgalvība» nebijusi dažkārt nevienam

panesama. Būs laikam taisnība, ka dažreiz Brauna

darbība lika dažam labam sajust, ka valdības vīrs ir

nevajadzīgā mērā stingrs, ciets, bez sirds v. t. t. Tāpat

pareizi varbūt aizrādījumi, ka Brauns, kā kaujās rūdīts

cilvēks, dažreiz izturējies pārāk kareiviski, neciezdams

pretrunas; ka viņam bija arī savi untumi v. t. t. Tomēr

tas viss nekādi nemazina šā ievērojamā vīra nopelnus
latviešu zemnieku-vergu labā, kuŗu aizstāvis Brauns gan

bija un, kas gan zin, ja nebūtu še «valdījis» šis noteiktais

administrators, cik daudz vairāk nedienu būtu pārdzīvojusi
vesela latviešu paaudze 18. gadu simtenī. Arī skolu

lietās, kā jau aplūkojām, Brauna nopelni ir atzīstami, un

ja panākumi nebija lielāki, tad tur vainīga tā laika vispā-

rēja iekārta, zemnieku vērdzība, viņu beztiesiskais

stāvoklis, nabadzība v. t. t.

1
) Sākot ar 1775. g. Brauns ir arī Igaunijas ģenerālgubernators.
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G. Brauns mira 18. zeptembrī 1792. g.
1). Vecuma

nespēks viņu novadīja kapā.

XIII. 1785/86g.skoluvizitacija

Atgriezīsimies tagad pie Brauna iekustinātās un

1785. /86. gadā izdarītās skolu vizitacijas, kuŗa tiešām arī

bija vajadzīga. Žēl tikai, ka vizitacijas ierosinātāji
nedeva vizitatoriem noteikta darba plana, kauču tādu pat

jautājumu veidā, kādi tika uzstādīti pie draudžu resp,

baznīcu vizitacijām. Bez šāda plana arī 1785. —1786. g.
skolu vizitacija norisinājās, tā sacīt, zubjektivi, un ziņas tika

ievāktas un iesūtītas pēc vizitatoru personīgiem ieskatiem.

Aplūkosim šinī vizitacijā iegūtos materiālus2
).

Aizkraukles draudzes priekšnieks 15. janv.
1786. g. paziņo Rīgas apriņķa dr. virspriekšniekam, ka

Aizkraukles draudzē nekādu zemniekskolu (Bauerschulen)
nav. Gandrīz katrā mājā esot «grāmatnieki», dažās mājās

pat 2—3, no kuŗiem īpaši pieminamas arī sievietes. Tādā

gadījumā būtu nepareizi un cietsirdīgi, raksta draudzes

priekšnieks, ja vecākiem neļautu pašiem savus bērnus

mācīt mājās. Bez tam draudzei esot sava ķirspīles skola,

kurā varot nodot tos bērnus, kam nav neviena, kas prastu

tos pamācīt mājā. No šī ziņojuma redzams, ka Aiz-

kraukles draudzē vizitacija nemaz nav izdarīta, bet

draudzes priekšnieks viens pats paziņo, kādā stāvoklī šai

draudzē ir zemnieku izglītība. Zem šī ziņojuma nav pat

mācītāja paraksta.

Liel-Jumpravmuižas (filiāle pie Lielvārdes)

draudzes priekšnieks ziņo (30. jun. 1786. g.), ka draudzes

l) Par ģen.-gub. G. Braunu (Browne) dažas ziņas, pa daļai gan

redzami tendenciozas, atrodamas.* J. Eckardt Bürgerthum un Bureaukratie.

Leipzig 1870, vai J. Neuendahl — Materialen zur Chronik von Riga von

1783.—1797. (Rigā—«Bruņniecības» bibliotēkā (Manuskripts Nr.' 55),

«Darstellungen und Charakteristiken» Leipzig-Riga 1839. (Carliba Merkeļa)
2) Tie atrodami «R -W. Ob.-Kich -Amt» archivā, Cēsu-Valkas ap-

riņķu draudžu virspriekšnieku nesakārtotos papīros un konsistorijas archivā.
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zemnieku bērnus mācot viens kārtīgs (ein ordentlicher)

vācu skolmeisteris. Kur, kā un cik bērnu šis skolmei-

steris māca, par to ne vārda netiek minēts. Bez šī vācu

skolmeistera esot vēl otrs, — kāds zemnieks, kas protot
lasīt v. t. t. Viņš pie savas dzīvojamas mājas piebūvējis
kādu istabu ar logiem, kuŗâ esot ļoti ērta mācīšana. Šis

zemnieku skolmeisteris dabūnot no muižas kā atlīdzību

labību (korn). Cik, — nav teikts. Arī šo ziņojumu pa-

rakstījis vienīgi draudzes priekšnieks.

Ikšķiles-Salaspils draudzēs apmēram tas

pats, kas divās iepriekšējās. Tikai te Turkalnas

muižai ir muižas skola, kuŗä skolmeisteris kāds «muižas

cilvēks». Tīnūžos skolas nav. Ikšķilē ir ķirspīles skola ;

muižas skolas nav. Zemnieki pat padevīgi lūdzot, lai

muižās un mājās īpašas skolas neierīkojot, jo viņi

labāk un labprāt savus bērnus mācīšot pie sevis mājās.

(Draudžu priekšnieku ziņojumi 28. un 30. janv. 1786. g.).
Tik pat nenoteiktas ziņas ir par Kokneses

draudzi. Te Kokneses un Stukmaņu muižām ir muižas

skolas, bet vairākās mazākās muižās skolu nav. Mācot

gan vācu, gan zemnieku (Bauer) skolmeisteŗi. Kas neiet

skolās, mācās mājā. Ir arī ķirspīles skola.

Pēterupes draudzes priekšnieks 22. apr. 1786. g.

paziņo, ka 20. aprīlī noturētais baznīcas konvents konsta-

tējis: 1) Sējeniešiem esot divas skolas, — viena Kolcē

(Koltzen), kuŗâ mācot skolmeisteris Miķelis, otra Sējas
muižā, un te darbojoties skolm. Pēteris. 2) Pabāžu muiža

ierīkojusi skolu kādā muižas ērbergī un kā skolmeisteri

pieņēmusi zemnieku Mārtiņu. Par ķirspīles skolu nemaz

nepiemin (ziņojums 22. apr. 1786. g.)
Carnikavas draudzē ir tikai ķirspīles skola.

Esot labs skolmeisteris. Bērni mācoties mājās (ziņojums
8. maijā 1786. g.).

Lēdurgas-Turaidas draudžu priekšnieki pa-

ziņo 19. maijā 1786. g., ka viņi 18. maijā sasaukuši drau-

dzes konventu, kuŗâ noskaidrots, ka vecāki pienācīgi

mācot savus bērnus mājās, bet muižu īpašnieki vai aren-
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datori turpmāk ierīkošot skolas arī muižās, vai zemnieku

mājās (Dorfschulen). Ziņojums, kā redzam, ļoti.nenoteiktā

redakcijā formulēts 1
).

Madlienas draudzes priekšnieks 26. maijā 1786. g.

ziņo īsi, bet visai nenoteikti, ka šaī draudzē jau vairākas

muižas esot* norādījušas īpašas «skolas istabas» un arī sko-

lotājus izraudzījušas, bet citas muižas to apsolījušās tu-

vākā laikā izdarīt. Vispāri, apgalvo draudzes priekšnieks
G. Budenbroks, še esot nomanāma labvēlīga izturēšanās

pret skolām.

Ādažu (kopā ar filiāli Vesterroti) draudzes (ziņo-

jums 17. jūlijā 1786. g.) muižu īpašnieki sasauktā kon-

ventā paziņojuši: Gaujas un Bērģes (Bergshofī) muižas

katra došot telpas un skolmeisteri savu muižas skolu ie-

rīkošanai. Mazāko muižu īpašnieki lūguši atļauju savu

ļaužu bērnus sūtīt tanīs skolās, kur tiem iznākot parocī-

gāki, bet paši viņi skolas nevarot ierīkot un 1765. g. pa-

tente arī to neprasot.

Tāpat nenoteiktas ziņas 17. zept. 1787. g. (tā tad ar

novēlošanos) tiek sniegtas par Skultes draudzi. Arī

tur zemnieki «negribot» skolu
...

Cik necik noteiktākas ziņas šī skolu vizitacija sniedz

par Valmieras apriņķi.

Limb ā ž v draudzē noturētā konventā atsevišķo

muižu īpašniekiem, vai arendatoriem jau tiek uzstādīts

noteikts jautājums, — vai ir muižas skola? Izrādās, ka

muižas skolas ir: 1) Limbāžu muižā. Skolmeisteris dabū

10 dālderus naudā un 2 pūri rudzu. Bērniem tiek dotas

grāmatas un arī pabalsts uzturam 2) Pāles muižā —ar

labu skolmeisteri. Arī te bērni dabū grāmatas un uz-

turam pabalstu. 3) Lādes muižā nav kārtīgas skolas, bet

tāda pēc vajadzības, kā redzams, tiek noturēta kādā

«Quartier-Haus-ā». 4) Viļķenes muižai muižas skolas

vietu izpildot ķirspīles skola. 5) Nabes, Šķirstiņa, Ru-

l ) Nekāda skolu vizitacija ari nav izdarīta.
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stuža, Drieliņa un Lemskules muižām nav skolu. Bērni

mācoties pie vecākiem mājās.

Umurgas draudzē pie skolu vizitacijas sarakstīts

pamatīgs protokols (7 lap. puses). 1) Ruckas muižai ir

kādā zemnieku mājā nozīmēta viena istaba skolas vaja-

dzībām, kā arī pieņemts skolmeisteris, kas, ja viņš māca

bērnus, no muižas saņem 2 pūri rudzi, 2 pūri miežu un

no katras zemnieku mājas 5 markas. Skola tiek noturēta

tikai tad, ja mācītājs nozīmē tādus skolas bērnus, kuŗi

mājās pie saviem vecākiem vai radiem nedabū vajadzīgo
mācību. Ja tādu bērnu nav, tad nav arī skolai darba.

2) Rosbeķu muižai 1) ir sava muižas skola, bet īpaša skol-

meistera nav, tā vietu izpilda Straupes ķirspīles skolmei-

steris. Tā tad divām skolām viens skolotājs. 3) Vainižu

muižas novadam nav nevienas skolas. Un savādi: baznīcas

pērminderi un stārasts apgalvo vizitatoriem, ka zemnieki

līdz nākošam rudenim ierīkošot kārtīgu skolu. Ja, bet

kur tad šinī gadījumā muižas īpašnieks? 4) Umurgā nav

muižas skolas, bet zemnieki saviem līdzēkļiem uztur skol-

meisteri, kas kādā «kambarī» māca bērnus. Vizitatori

pret šādu stāvokli protokolā neko neiebilst, tā tad viņš

tiek atzīts par normālu. 5) Arciema muižai sava muižas

skola un skolmeisteris saņem maizi (sein Brodt) no muižas,

bet sveces un malku piegādā zemnieki. 6) Asteres

muižai savas skolas nav, bet, tā ka tagad tām muižām,

kuŗäm pēc noteikumiem nevar prasīt muižas skolu (kas

mazākas par 5 arkliem), jāgādā lai būtu zemnieku mājās

skola (Dorfschule), tad turpmāk tādu ierīkošot. 7) Ti e-

gaišu muižas novadā — tāpat, kā Asterē. 8) Katvares

muižas novadam sava mājskola. Skolmeisteris dabū no

muižas 3 pūri rudzu; skolas laikā brīvs no muižas darba

gaitām. Sveces un malku piegādā zemnieki. 9) Kotiņ-

beķa muižai ir muižas skola. Skolmeisteŗa alga — 3 pūri

rudzu, 3 pūri miežu un no zemnieku mājām — 1 «pim-

*) Daļa no Rosbeķu muižas zemniekiem piederēja pie Straupes

draudzes.
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bēris» nauda. (Draudzes priekšniekā ziņojums 1786. g.
25. martā).

Alojas draudzē arī izdarīta noteikta vizitacija.
(Protokols 1786. g. 18. martā). 1) Puiķeles muižai ir

sava skola, īpaša muižas mājiņa. Nesen mirušā skol-

meisteŗa vietā mācītājs izraudzījis citu, — Pigutu mājas
saimnieku Andrēju. Par skolmeistera smata pildīšanu

Andrejs saņemšot no sava novada saimniekiem 3 pūri

rudzu, 3 pūri miežu un par katru skolas bērnu no šo bērnu

vecākiem 5 markas. Muiža skolu apgādā ar malku un

gaismu, kā arī rūpējas par to bērnu uzturu, kuŗu vecāki

paši nespēj bērnus skolā sūtīt. 2) Gluži tāpat, kā Puiķelē
ir arī Urgas muižā (Ogrishof) Skolmeisteris te kāds Pauku

Jānis, kuŗs saņem tādu pat atalgojumu, kā Pigutu Andrējs.

3) Alojas un Ungura (Pirkeln) muižām līdz šim bijusi

kopēja skola, turpmāk barons Budenbroks apsolās ierīkot

Alojā īpašu skolu un uzturēt arī skolmeisteri tāpat, kā

tas notiekas Puiķelē un Urgā. Kā skolotājs darbosies

zemnieku «ķerlis» (Bauerkerl) Indriķis (no Lēlseļiem).

4) Stākenberģa muižai nav savas skolas, bet viņas

arī neesot vajadzīga, jo bērni labi mācoties mājās pie

saviem vecākiem un radiem. Tomēr katram gadījumam,
kad nebūtu dažam bērnam pamācītāja, mācītājs izraudzī-

jis vienu «ķerli» Mīlēnu Manguli, kas savā mājā uzņēmies

mācīt bērnus, saņemot par katra bērna mācīšanu 20 markas

no bērnu vecākiem. 5) Gluži tāpat, kā iepriekšējā ir arī

Vīķes muižā, kur nepieciešamos skolmeisteŗa pienākumus

izpilda atkal «ķerlis» Kalna-Mentes Fricis (Pritz). 6) Rozes

muižā agrāk bijusi skola, bet «iegājusi» un tagad arī

sakarā ar noteikumiem nevarot te skolu prasīt, jo muiža

esot, caur kādas daļas pārdošanu, mazāka par 5 arkliem.

Uz mācītāja priekšlikumu arī te izraudzīts «notēs» skol-

meisteris, «ķerlis» Juris no Mačkalniem. Jāpiezīmē vēl,

ka Ungura muižas skola atradusies iesala rijā, bet kā jau

atzīmējām šo skolu lietojuši arī Alojas novada bērni.

Alojas ķirspīles skolā strādājot uzcītīgs vācu skolmeisteris

(vārds nav minēts) un visas ēkas labā kārtībā. Vizitacijas
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komisija pārklaušinājusi visās skolās un pagastos bērnus,

pie kam izrādījies, ka no 374 pārklaušinātiem bērniem,

bībelē un dziesmu grāmatā pratuši lasīt 153, katķismā

lasīt —boksterēt 205, un ABC pazinuši 16. Vizitatori ar

rezultātiem ir apmierināti un konstatē, ka vecāki mājās

uzcītīgi mācot bērnus.

Maz-Salaces draudzē vizitacijas protokols pa-

rakstīts 25. martā 1786. g. (20 lapas puses). Vizitacija

iesākta 12. un pabeigta 18. martā. Tā tad sešās dienās,

kas ir jāatzīst samērā par visai pamatīgu darbu, kad tanī

pašā vizitacijas laikā daži draudžu priekšnieki, kā redzē-

jām, jaudāja uzrakstīt tikai nenozīmīgus paziņojumus, ka

draudzēs viss «labā kārtībā». Bet izrādās, ka Maz-

Salaces draudzei, bez nolaistās ķirspīles skolas, nav ne-

vienas muižas, vai mājas (Dorf) skolas. Vizitatori diezgan

pamatīgi pārklaušina kā muižnieku, tā zemnieku pārstāvjus,

par visu saraksta bēdīgu protokolu un pēc tam sasauc

draudzes konventu, kuŗâ nospriež, ka jāpilda valdības

pavēles par skolu celšanu. Breslavas muižas rijā

agrāk kāds Dakteru Juris mācījis bērnus, bet tagad tas

vairs nenotiekot. Kāpēc? Zemnieki esot nabadzīgi, neesot

maizes un katrs laimīgs, ka var savus bērnus paturēt

mājās. Muižas pārvaldnieks sola turpmāk ierādīt telpas

skolai, bet kā būšot ar skolmeisteŗa uzturēšanu, to nevarot

noteikt. Sēļu muižas īpašnieks arī atbild, ka viņš priekš
trim gadiem savā muižā mēģinājis ierīkot īpašu skolu:

norādījis telpas un devis skolmeisteri Roziņu Ansi, bet šis

mēģinājums neizdevies, — drīz vien «skola» palikusi tukša.

Viņš izpildīšot arī turpmāk valdības pavēli un ierādīšot

kādu Jēkus (Hoflage Jehkus) māju skolas vajadzībām, bet

gan zināms esot, ka zemniekiem skolas un skolotāja

uzturēšana (!) būšot pārāk smaga nasta. Tā tad muižnieks

valdības pavēli ir sapratis» tā, ka ne viņam, bet pašiem

zemniekiem jāuztura skola. Maz-Salaces muižnieks

paskaidro, ka viņa novadā skolas neesot, bet itin labi

iztiekot arī bez tās. Draudzes pērminderiem uzdots reiz

mēnesī apstaigāt visas mājas, pārklaušināt, pamudināt un
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pamācīt bērnus, bet ja atrodoties tādi, kas negrib mācīties,
tad tos vedot uz muižu sodīt (pērt). Vizitatori tomēr nav

apmierināti ar šo «labo» kārtību un prasa, lai ierīko skolu.

Muižnieks apsolās. Gandrīz visi šīs draudzes muižnieki

uzkrītošā veidi žēlojas par zemnieku trūkumu, maizes

badu, malkas un būvkoku trūkumu, kamdēļ skolu ierīko-

šanai neparedz drošu nākotni, bet ja jau nu «augstā val-

dība» stingri pieprasot, — jārīko esot, bet laikam būšot

grūti — zemniekiem pašiem būšot visgrūtāk!. Redzams

muižnieku nodoms visas nastas pie skolu uzturēšanas

uzvelt uz zemnieku pleciem. Atzimēsim arī no plašā pro-

tokola bērnu-lasītpratēju skaitu (rēķināti bērni n07—15. g.):

Vec-Ates muiž. nov. 24 lasa, 32 boksterē 28 abc, 17 neprot nekā
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Mācītāja 5
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406 lasa 312 boksterē 264 abc. 312 neprot nekā

Tā tad no 1294 bērniem (7—15 g. v.) prata lasīt

tikai 406, jo boksterēšana taču vēl nav lasīšana, bet 312

(tā tad apmēram V* daļa) neprot nemaz lasīt. Salīdzinot

šos skaitļus ar 1778.—1780. g. konsistorijas zinām (skat.

agrāk) varam spriest, ka vismaz daži draudžu mācītāji arī

boksterētājus un abc pazinējus ieskaitījuši lasītpratējos.
Tas jāņem vērā aplūkojot tā laika skolu statistiku.

Dikļu draudzē vizitacija 1786 g. 26. un
27. martā.

Izrādās, ka Ozolos (Lappier) un Dikļu muižā ir skolas

telpas kādās mājās, bet visā draudzē, atskaitot ķirspīles skol-

meisteri, nav skolotāju. Kungi aprāda, ka vajadzības

*) Valtenberģu (Salisburg-Schloss) te dalita divās daļas: kroņa un

privātā.
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gadījumā skolmeisterus-grāmatniekus varot dabūt starp

dzimtsļaudīm. Tiem, kā parasts, atlaižot klaušas un arī

dodot cik necik labības graudu. Bet tā kā zemnieku

mājās daudz grāmatnieku, tad skolas neesot vajadzīgas.

Burtniekos skolu vizitacijas protokols parakstīts

19. februārī 1786. g. Izrādās, ka te arī ķirspīles skola

netiek uzturēta kārtībā, ne arī apgādāta ar malku un

gaismu, Protokolā tā bailīgi ierakstīts, ka skolai trūkst

malkas no tā laikā, ka «viņa gaišība» (Seine Erlaucht)

aizliedzis ņemt malku no Burtnieku mežiem. Ķirspīles
skolmeisteris Vitkovskis sūdzas, ka šinī gadā no Zauļu

muižas novada skolā atsūtīts kāds zēns — Limbu Māršsbez

kāda uztura, un skolmeisteris bijis spiests to visu nedēļu

baŗot. Tāpat bijis pagājušā gadā ar kādu citu zēnu
1
).

Jaunās muižas novadā skolu tura kāds zemnieks Sile-

nieks, kuŗs žēlojas, ka muiša solījusi viņam no katras

mājas iekasēt Ve pūra labības, bet to nepildot, kā arī

nedodot malku; bieži vien muiža viņu izlietojot kā

ziņnesi un citiem darbiem. Daži bērni nevarot skolā

nākt maizes trūkuma pēc, bet muiža nedodot tādiem

pabalstu. «Viņa gaišība», Burtnieku, Zeķu, Brie-

dēs, Eķina, Pūtes, Svārtes (S warten) un

Cālīt muižu īpašnieks, savu novadu bērniem

pavēlējis ierīkot vienu skolu Garklāvos

(bey Garklaw) kādā patumšā istabā. Te strādājot skol-

meisteris, kuŗu, algas vietā, atsvabinājuši no muižas klaušām.

Skolas bērni maksā 4 vērdiņus sveču un I—2 vērdiņus

malkas naudas Arī te bieži atgadās bērni, kuŗi trūkuma

pēc nevar skolā mācīties, bet muižas tādiem pabalsta
nedod. Agrāk no muižas (Burtnieku? A. V.) skolēniem

nesuši alus patakas, bet tagad arī to nedodot. Rencēn-

muižai — skola Sūnu mājās. Arī te skola un skolmei-

steri neapgādāti, un skolā bērni gandrīz nerādoties.

l
) Zēl ka protokolā par šiem atgādijumiem nav tuvāku nekas

paskaidrots, — vai zēni paši no laba prāta, mācīties gribēdami, atnākuši

uz skolu, vai te tiek demonstrēta zemnieku nespēja bērnus skolā sūtīt un

līdz ar to skolu nevajadzība.
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Mazliet labāk klājas Baložu muižas skolotājam, kuram

muiža dod uzturu, skolas bērniem siltu istabu un trūcīgos
solās arī pabalstīt ar maizi. Kopiespaids no Burtnieku

vizitacijas protokola visai drūms, — nava tur skolu draugu

un ari vizitacijas protokols tikai konstatē, bet nedod

nekādus rīkojumus. Pēc vizitacijas noturētā draudzes

(baznīcas) konventā atzīst, ka izglītības iestāžu stāvoklis

gandrīz apmierinošs. Nosaka, ka skolas bērniem pašiem

jāmaksā 4 vērdiņi par svecēm un jāpiegādā divi vezumi

malkas. Sakarā ar ķirspīles skolas skolmeisteŗa sūdzē-

šanos nolemj, ka tanī gadījumā, ja kāds skolēns atnācis

skolā bez maizes un visu nedēlu ēdis skolmeistera uzturu,

— skolmeisteram jādabū no attiecīgas muižas atlīdzība

par katras nedēļas uzturu 10 markas.

Valmieras draudzes priekšnieks H. fon Hartvigs
6. apr. 1786. g. raksta, ka viņš kopā ar draudzes mācītāju
M. Loderi sīki «aplūkojuši» 1

) skolu lietas draudzē un

atraduši, ka lielais vairākums zemnieku bērnu prot lasīt,
bet ja izrādoties kādi neapdāvināti (die Ungeschickten),
tos muižās pamācot iz zemnieku vidus ņemtie skolmeisteŗi.

Bet tādu bērnu, kas būtu jāsūta šādās skolās, esot

loti maz. Arī ķirspīles skolā viņus varot sūtīt.

Lūk tāpēc zemnieki caur saviem pārstāvjiem lūdzot,
lai skolu lietās paliekot pie līdzšinējās kārtības, jo ja

prasīšot, lai visus bērnus sūta skolās, tad celšoties lieli

izdevumi skolas ceļot un skolmeisteŗus uzturot. Draudzes

mācītājs apliecinot, ka gandrīz visās mājās esot grāmat-
nieki. Zemniekiem taču esot daudz patīkamāki pašiem

savus bērnus mācīt, nekā tos ilgāku laiku atraut no mājas»

kuŗâ tee dažreiz arī loti vajadzīgi. Šādu pat stāvokli

pret skolām esot ieņēmis arī draudzes konvents. Bet ja

nu draudzē arī atgadītos kādi slinki un nolaidīgi saimnieki,

kuŗi savas mājas bērniem nedotu vajadzīgo mājmācību,
tad šādos gadījumos viņi būtu nosodāmi ar to, ka uz dr.

1 ) Tā tad likumīgā vizitacija nav izdarīta, jo pie «aplūkošanas»
nav pieaicināti zemnieku pērminderi.



208

mācītāja pieprasījumu šādu zemnieku bērni tiktu nodoti

ķirspīles skolā, kur ķirsp. skolmeisteris tos,

pret vajadzīgo samaksu no šo saimnieku

puses, iemācītu lasīt. Draudzes priekšnieks šo priekš-
likumu sirsnīgi pabalstot. Te jau, kā redzam, parādās
noteikta pretimstrādāšana Brauna noteikumiem.

Matīšu draudzes mācītājs ziņo 21. apr. 1786. g.

(draudzes priekšnieks pašlaik nomiris) ka šaī draudzē

kārtīgu muižas skolu nav un maizes trūkuma pēc vecāki

arī nespējot savus bērnus skolā sūtīt. Bet šaī draudzē

taču bija tādas lielas muižas, kā Bauņu (26 arkli), Pučurgas

(15 arklu), Vilzenes (12 arklu) v. t. t. Mācītājs cenšas

aizbildināt muižniekus: fon Zīvers neesot bijis mājā,

barons Gildenhofs slimojis, Vilzene izdota nomā un

rentnieks neesot jau īsts saimnieks v. t. t.

Liepupes draudzes priekšnieks fon Duntens ziņo

(29. apr. 1786. g.), ka muižnieku kungi draudzes konventā

nolēmuši, cik vien šos sliktos gados iespējams, izpildīt

valdības prasības skolu lietās. Arī līdz šim muižnieki

neesot šinī ziņā skopojušies, tomēr skolas neesot

attaisnojušas savu uzdevumu. Skolmeisteŗiem

vairāk esot jānopūlas ar disciplīnas uzturēšanu,

kā ar mācīšanu, jo 10, 12 un pat 15 bērnu lielais pulciņš
ir kustīgs. Dažkārt esot jādod skolai arī kāda apkalpotāja
.un tas viss prasot izdevumus. Mājskolās arī nevisai

noderīgas un . . . galu galā atkal labākais ir mācīšanās pie

saviem vecākiem mājās . .

Rū jenes draudzes priekšnieks arī apliecina, ka

skolas neattaisnojot savu eksistenci, jo skolmeisteris bieži

nespējot disciplinēt lielo bērnu skaitu. Bērni paliekot

mežonīgi un saimnieku izdevumi skolēnu drānām un

uzturam neatmaksājoties. Labāk esot, kad bērni

augot un mācoties mājās v. t. t. Skolas muižās

un mājās Rūjenes draudzē bija: Ķoņu, Lodes, Plāteres,

Dīkera muižās, bet Naukšēnos bērni salasījušies un mācī-

jušies kādā rijā.
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Straupes draudzē ir skolas: Rozbeķu, Stalbes,

Unguru, Auciemā un Raiskuma muižu novados.

Rubenes draudzei muižu un māju skolu nav, bet

turpmāk gan muižnieki apsolās ierīkot. Atzīmējams, ka

šīs draudzes mācītājs iesniedzis draudzes konventam šāda

satura rakstu (27? febr. 1789. g.): 1) Rudenī priekš skolas

laika katrā muižas novadā jāsapulcina bērni uz pārklau-

šināšanu, lai zinātu, kam jāiet skolā. 2) Pārklaušināti tiks

visi bērni līdz iesvētāmam laikam (līdz 17. gadam). 3) Nav

jāsadzen bērni kā aitas uz pārklaušināšanu vieni, bet

bērniem līdzi jānāk arī viņu vecākiem vai aizbildņiem,

kuri varētu dot vajadzīgos paskaidrojumus. 4) Pārklausi-

nāšanas dienu nosaka mācītājs, vienojoties ar muižas īpaš-
nieku vai tā pilnvarnieku. 5) Pie pārklaušināšanas
jāpiedalās muižniekam vai viņa pilnvarniekam, lai tas

varētu dot attiecīgus paskaidrojumus par savu ļaužu iespēju

bērnus skolā sūtīt. 6) No apdāvinātiem bērniem, kurus

tad vairāk, kā parasts, pamācītu, muižniekiem būtu jāiz-

meklē un jāizskolo turpmākie skolmeisteri. Šis mācītāja
Hardera oficiālais iesniegums ierakstīts arī protokolā, bet

nav nekas teikts, vai konvents to pieņēmis kā obligatoriski

izpildāmu. Härders, kā redzams, grib nopietni ķerties pie

skolēnu sagrupēšanas pa skolām, iepriekš pārbaudot viņu

spējas v. t. t. Viņš grib arī rūpēties par cik necik node-

rīgāku skolotāju sagatavošanu.

Ēveles dr. mācītājs O. Hildebrants ziņo 22. apr.

1786. g. par savas draudzes izglītības stāvokli ar

redzamu sajūsmu, — visās mājās grāmatnieki v. t. t.

Vislabāk esot, ka bērnus mācot mājās. Ķirspīles skolā

vācu skolmeisteris. Tāpat vācu skolmeisteris Op c -

kalna ķirspīles skolā, kuŗu slavē mācītājs Zāmens

(ziņojums 1786. g. 24. apr.). Viņš turpinot mācīt tos, kas

jau mācījušies muižu un māju skolās. Tā tad tā būtu jau

zināmā mēra 11. pakāpes skola. Te — Opekalnā gandrīz

visur esot vai nu muižas, vai mājskolās, kuŗâs mācot bēr-

nus labi grāmatnieki. (Tas arī, varbūt, šādos gadījumos ir

pareizāks apzīmējums, nekā »skolmeisteris« vai »skolotäjs«.)
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Katru rudeni Zāmens sapulcinot pie sevis tos vecākus,

kuŗi paši gribot mājās savus bērnus mācīt, lai pārlie-

cinātos, vai tie patiesi ir grāmatnieki; tāļāk sekojot,

kādas sekmes mājās mācītie uzrādot. Kad izrādoties, ka

kādā mājā māca vāji, tad prasot, lai bērnus no šīs mājas
sūtot muižas, vai mājskolā (Dorfschule). Vislielākais

kavēklis esot grāmatu trūkums. Dažs ilgi meklējot, kur

varētu nopirkt kādu grāmatu, pat bībeles, vai jaunās

derības nevarot dabūt.

Vec-Gulbenes dr. mācītājs īsi ziņo (18. aprīlī

1786. g.), ka viss esot labā «kārtībā»: ķirspīles skola

laba, visur, kur vajaga, muižas vai mājskolās, bet katrā

mājā vairāki grāmatnieki, tā ka skolas bieži izrādoties

nevajadzīgas.

Ērģemes dr. mācītājs Sokolovskis raksta garu

vizitacijas ziņojumu (16. apr. 1786. g). Viņš apmierināts

ar ķirspīles skolu ; muižas skolas esot gandrīz visur, bet

ja kur nav muižas skolu, tur ir mājskolās ar labiem

grāmatniekiem (viņš tos sauc par skolmeisteŗiem). Sie

grāmatnieki-skolmeisteri gan par savu darbu saņemot

pārāk niecīgu atalgojumu, bet Ērģemes un Omuļu

(Homelln) muižu skolmeisteri nedabunot pat tik, cik pār-

tikai vajadzīgs. Ar tiem, kuŗi mācoties mājās pie saviem

vecākiem, viņš rīkojoties kā parasts (skat. Ēveles dr.).

Skolu un vispāri izglītības kavēkļi esot sekošie: 1) Bērnus

sākot ar 14. gadu un pat agrāk, kā mājās tā muižās, jau

nodarbinot pie dažādiem darbiem. 2) Nabadzība arī

šinī draudzē esot visai liela un ļoti daudzi kaujoties ar

maizes badu. Kā lai tādi ļaudis bērnus sūta skolā ?

3) Vislielākais kavēklis tomēr esot skolas grāmatu trū-

kums. Sprediķu grāmata šinī draudzē nav nemaz pa-

zīstama, bībele arī reta lieta, tāpat dziesmu grāmata un

katķisms. Bērni mācās lasīt no saplēstām grāmatām un

lapiņām. Dažā mājā esot tikai saplēsta «ABC Buch»1).

l) Tā kā par ABC Buch runā vairākos ziņojumos, tad domājams,

ka latviešu ābeces jau labi sen bijušas apgrozībā. Bet kādas, kā sa-

stādītas ?
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Vec- un Jaun-Kārkļu muižu novados esot atrodamas
arī kādas vecas bībeles, kuŗas te uzglabā-
jušās no De la Barre kundzes laikiem

(50 gadu atpakaļ). Tā tad šīs skolu labvēles darba augļi
te dzīvojot vairāk kā

pus gadusimteni (skat. 1736. g.
skolu vizitaciju, še 68. lp. p.) un mācītājam Sokolovskam

neesot iespējams tagad uzrādīt cik necik cienīgu De la

Barre kundzes pēcnācēju vietējo muižnieku vidū. Soko-

lovskis lūdz draudžu virspriekšnieku parūpēties, lai draudze

dabūtu grāmatas.

Smiltenes draudzes mācītājs E. Hazensteins ap-
mierināts tikai ar savu ķirspīles skolmeisteri, vācieti

Lipoldu, kuŗs prot arī rēķināt, rakstīt un pat klavieres

spēlēt. Lipoids prot pietiekoši arī latviešu valodu un

pat piedalās brāļu draudzes sapulcēs Venešos un Ringās
(bey Wennesis und Ringe 1), kuras tā tad Smiltenē,

mācītāja E. Hazensteina laikā (1771.—1805.) būs varē-

jušas mierīgi attīstīties, jo viņās tiek atļauts sprediķot arī

ķirspīles skolmeisteŗam, un Hazensteina aizrādījumu tonis

par to oficiālā rakstā ir sajūtami labvēlīgs. Par muižas

skolām H. nerunā, rādās, tādu Smiltenes draudzē nebūs

bijis, jo aizrādījums, ka ķirspīles skola nevarot uzņemt

tūkstoti un vairāk bērnu, liecina, ka tikai šī skola ir bērnu

lietošanā. Atzīmējams vēl tas, ka H. pārklaušinot visus

bērnus no 5 gadiem līdz iesvētīšanai, kamēr citās

draudzēs runā par B—lo8 —10 gadu veciem bērniem-lasītājiem,

retums, ja jau ar 7. gadu sāk pārklaušināt. Skolas laiku no

1. atventes līdz marta vidum1 ), H. atzīst par īsu un aiz-

rāda, ka 1765. g. skolu patentē prasītais laiks no Mārti-

ņiem līdz Lieldienām būtu visur jāuzlūko par normālu.

l ) Kaudzītes Matīss savā apcerējumā par brāļu draudzēm arī pie-

min, ka Venešos ap 1750. g. bijusi brāļu draudze, bet «Ringas» laikam

būs pareizi «Riņķi».

*) Te jāaizrāda, ka Cēsu (arī Valkas) apriņķa draudžu virspriekš-
nieka 20. okt. 1778. g. cirkulārs noteica skolas laiku no 1. atventes līdz

marta vidum, kamēr 1765. g. patentē prasīts ' r no Mārtiņiem līdz

Lieldienām.
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Par mājskolu skolotājiem (Hazensteins viņus sauc par

«Schulhalter») tiek aizrādīts, ka tie arī ir neizdevīgā

stāvoklī, — ja kādam labam zemniekam-grāmatniekam
ir skolai piemērotas telpas, tad viņam draud liktenis

palikt pas «skolas turētāju». Ja zemnieks-grāmat-

nieks to negribētu, kungs viņu, kā savu dzimt-

cilvēku var piespiest skolu «turēt». Bet saprotama

lieta, ka uzņemties skolotāja pienākumus, ziedot tam

daudz laika un enerģijas, atdot savu māju bērnu

vajadzībām, — un galu galā nesaņemt par to atlī-

dzinājumu, — tas ne katram zemniekam patīkams un ie-

spējams uzdevums. Taisnība, ģen.-gub. Brauna noteikumos

aizrādīts, ka arī mâjskolmeisteŗam pienākas atlīdzība, bet

cik un kāda, tas nava noteikts. Tā jāpiedzīvo tas, ka

mājskola pēc dažiem gadiem iznīkst, jo nav pat kas tai

sveces dotu
...

Hazensteins aizrāda arī uz to, ka 5 vēr-

diņi lielā soda nauda par katru bez iemesla nokavētu

skolas nedēļu esot maza, jo saimnieki, vēl vairāk tad, ja
tie krietnāku puiku nodarbina, varot gluži labi mazo soda

naudu samaksāt. Nebūtu slikti, ja paturētu 1774. g. vi-

zitacijas instrukcijā noteikto sodu — 5 (pat līdz 10) markas

par nedēļu. Hazensteins sauc mūsu senčus par «guten

Letten», kuŗiem tomēr trūkstot stingrības, lai neatrautos

no mācībām, — labprāt izvairoties.

Cesvaines dr. mācītājs G. F. Mītels (Muethel)

apgalvo, ka skolu lietas viņam uzticētā draudzē izrādoties

pat labākas, kā viņš — Mītels — agrāk cerējis.

Lazdonas dr. mācītājs Joh. Pantcers ziņo (20. apr.

1786. g.), ka ķirspīles skolā strādājot centīgs vācu skol-

meisteris. Muižas un mājas skolas esot, bet ne jau kādās

noteiktās telpās. Tās bieži tiekot pārcilātas no vienas

mājas uz otru, noturētas pat krogos (in den Bierschenken),

vai arī kādās tumšās telpās. Par skolmeisteŗu darbību

Pantcers ziņo apmēram to pašu, ko Smiltenes Hazen-

steins, — labākie zemnieki mēģinot tikt vaļā no «skol-

meisterošanas», jo kāda gan patika patērēt savu laiku u.t.t,

ja par to muiža «skolmeisteŗam» atlaiž tikai 4 nedēļas
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klaušu. Pantcers gan ari saka, ka skolmeisteri esot vāji

«savā amatā», un tikai Patkules novadam esot labāks

pratējs. Ari šai draudzē zemnieki cieš badu. — trūkst

maizes. Bērni stipri slimo un mirst no masalām, bakām,

klepus v. t. t. Jļo mācītāja Pantcera ziņojumu papildina

Lazdonas draudzes priekšnieka fon Budberga raksts Cēsu

apriņķa draudžu virspriekšniekam 1). Budbergam jāpiedzen
soda nauda no tiem zemniekiem, kuŗi nesūta bērnus skolā.

Soda naudu, — vienam 19, otram 23. bet trešam 35 markas,

uzlicis mācītājs Pantcers. Budbergs sakarā ar to ziņo, ka

zemnieks (Rulle Birn) sodīts ar 23 markām, bet izrādoties,
ka viņš savu dēlēnu jau sūtījis trīs ziemas tā saucamā

«Sing-Schul-ē», bet panākumi bijuši visai vāji. Pat dziedāt

nav iemācījies, jo priekšdziedātājs esot pats vājš dziedā-

šanas mākslā. Otrs nosodītais zemnieks Kaupiņu Jānis
aizrādot, ka viņa mazā meitiņa vēl nemākot ABC

(burtus), bet jau bijusi ierakstīta to bērnu skaitā, kuŗiem

jāiet skolā pie minētā priekšdziedātāja (Vorsinger).

Budbergs sakarā ar šiem sodiem raksta, ka lai gan viņš

atzīstot zemnieku skolu uzcītīgas apmeklēšanas svētīgos

augļus (die fleissige Besuchung der Schulen von Seiten

der Bauerschaft ist ein so heilsames Gesetze), tomēr

ne viss šinī ziņā tiekot sapratīgi izpildīts. Ka zemnieki at-

zīstot skolas (Schulunterricht) par vajadzīgām un arī reli-

ģiju mīlot, tas taču esot nenoliedzams. Bet ja nu strā-

dīgais zemnieks redzot, ka no skolām viņu bērniem cerētā

labuma nenāk, bet tiek nosists tik vajadzīgais laiks, tad

ne tikai pie vecākiem, — pat skolēniem rodoties prete-

stība skolām un nederīgiem skolotājiem, kāds esot pie-

minētais «priekšdziedātājs». Tādā gadījumā visi soda

līdzekļi, skolu un tāpat reliģijas lietās, vairs nesasniedzot

savu mērķi. Bet, kas vēl sliktāki, ar šiem sodiem un «sa-

šaurinot zemnieku stāvokli» var panākt to, ka skola un

reliģija paliek nemīlamas v. t. t. Arī Budbergs domā, ka

*) Budbergs raksts gan nestāv ciešā sakarā ar skolu vizitaciju, par

kuru tanī nemaz pat nerunā, bet redzams, ka šis muižnieks nav pretzem-

nieku izglītību indiferents.
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mājmācība dažkārt ir labāka par sliktu skolu. Kādā citā

savā ziņojumā (28. nov. 1787. g.) viņš raksta draudžu

virspriekšniekam, ka zemnieki viņu (Budbergu) lūguši ne-

spiest viņiem bērnus skolā sūtīt, jo maizes trūkums daž-

kārt esot visai liels un ja tādā gadījumā kādam saimnie-

kam gadoties 3— 4 bērni skolā sūtīt, tad tiešām esot posta

lieta. To apliecinot arī baznīcas pērminderi, kuŗi esot

ar mieru ziemā uzmanīgi sekot, lai bērni savās mājās
'tiktu «pieturēti pie grāmatas». Un panākumi tiešām ne-

būšot sliktāki, kā ar sliktām skolām.

Jaun-Piebalgas dr. mācītājs Miķelis Fitkaus

ziņo (22. apr. 1786. g.), ka šaī draudzē esot trīs skolas:

ķirspīles, Jaun-Piebalgas un Ramkas muižu skolas. Ķir-

spīles skolā mācot vācu skolmeisteris Jānis Roze («Johan
Roose» dzimis 1730. g ) Jaun-Piebalgas muižas skola

pašlaik stāvot tukša. Ramkas skolā darbojoties skol-

meisteris Krustiņš (dzimis 1766. g.), bijušā Ramkas

skolmeisteŗa dēla dēls. Krustiņš gan vairāk neprotot, kā

labi lasīt, bet vīņš, kā jauns cilvēks, gribot arī pats vēl

mācīties. Fitkaus atzīmē savā ziņojumā, ka skolas tomēr

bērniem maz mācību dodot, un vecāki bieži aizrādot, ka

mājā pie savējiem bērni ne mazāk iemācoties, kā skolās,

kāpēc arī nomanāma liela vienaldzība pret ierīkoto skolu

uzlabošanu vai jaunu ierīkošanu.

Iz Lēsu dr. mācītāja, prāvesta Baumaņa ziņojuma

(4 apr. 1786. g.) atzīmējams, ka ķirspīles skolmeisteris

Bertoli bijis labs, bet dēl ķibeles ar kādu Auces muižas

bēgli, kuŗu skolmeisteris laikam gribējis paslēpt, tiesa

tam piespriedusi 10 pâŗus rikšu pie baznīcas. Pēc tam

Bertolis par skolmeisteri vairs nevarot būt. Priekuļu

muižas zemniekiem 1774. g. vizitacijas komisija pavēlējusi
uzcelt savu skolu, ko tie arī izdarījuši. Veismanieši arī

piedalījušies pie šīs skolas celšanas, bet tagad skolas

māju muiža paņēmusi citām vajadzībām,
bet skola ierīkota kādā zemnieku mājā. Arī dažās citās

muižās esot skolas, bet vecāki vismīļāki bērnus mācot

pie sevis mājās.
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Tādas ziņas sniedz 1785. —1786. g. skolu vizitacija
Par dažām draudzēm ziņu mums nav, bet citas ziņas ir

pavisam nevērtīgas un pie tām var arī neuzkavēties.

Kads galu gala kopiespaids no šis izklaidīgas vizi-

tacijas ziņojumiem ?

Pirmkārt atzīmējams tas saviļņojums, kuru izsauca

ģen.-gub. Brauna pavēle sarīkot vizitaciju. Vismaz Rīgas
un Valmieras apriņķos vizitacija pa lielākai daļai notika

kauču formeli, t. i. vizitacijas komisija apbraukāja muižas,

apmeklēja skolas, saaicināja bērnus uz pārklaušināšanu
v. t. t. Komisijas darbība turpinājās vairākas dienas.

Beigās tika sasaukts speciāli skolu jautājumu apspriešanai
draudzes

resp, baznīcas konvents. Dašas dienas visa

draudze tikai runāja par skolu lietām.

Vājāks saviļņojums notika Cēsu un Valkas apriņķos,
jo tur faktiski vizitacija tādos apmēros, kā paredzēts
Brauna pavēlē, gandrīz nekur nenotika. «Vizitators» un

līdz ar to arī ziņotājs bija draudzes mācītājs. Bet arī še

bija sajūtams, ka skolu lietās valdība sāk uzmākties.

Dažu draudžu mācītāji, kā redzējām, ķeŗas nopietni pie
skolu jautājuma, saraksta pat savus noteikumus, kā un kad

rudeņos noorganizēt skolu lietas, citi izteicas ļoti plaši
par skolu attīstības kavēkļiem. Redzams, visi sajūt, ka

pašlaik valdība grib visai nopietni prasīt skolu faktisku

ierīkošanu.

Bet kā tad bija līdz šim, — veselus divdesmit gadus

pēc 1765. g. skolu patentes? Ģen.-gub. Brauna 1785. g.

rīkojums taču faktiski jaunu neko, ārpus 1765. g. patentes

nosacījumiem, neprasīja. Kā jau 1785. g. 1. dcc. rīkojuma

sākumā teikts, — 1765. g. patenti muižnieki nav pildījuši.

Ja arī kur muižu vai mājskolās pastāvēja, tad, pa lielākai

daļai, tikai vārda pēc, jo nevaram nopietni saukt par

skolu, kauču tā laika jēdzienā, tādu «iestādi», kuŗu muižnieks

uz laiciņu ierīkoja vai nu kādā muižai nevajadzīgā telpā,

vai arī pavēlēja šai iestādei dot telpas kādā sava

dzimtcilvēka-zemnieka mājās. Kā «skolmeisteris» šadā
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«skolā» labākā gadījumā darbojās kāds «grāmatnieks»,
kas prata pietiekoši lasīt, katķismu skaitīt un baznīcas

dziesmas dziedāt. Tas labākā gadījumā. Bet nereti šie

«skolmeisteŗi» paši vāji grāmatnieki, jo triju ziemu laikā

nespēj iemācīt zēnu lasīt (Lazdonā). Mazliet labākā

stāvoklī bija ķirspīles skolas, jo viņās tiešām darbojās

pastāvīgs skolmeisteris, saņemdams par savu darbu cik

necik noteiktu algu, kauču tā arī dažam bija stipri paknapa.

Turpretim muižu vai mājskolu «grāmatniekiem» noteikta

atalgojuma gandrīz nekur nav. Parasti viņiem, kā redzējām,
atlaiž daļu klaušu, retums vēl dod kādu pūru labības,

vai vērdiņu naudas, — bet tas viss, tā sacīt, uz labu

laimi, jo arī ģen.-gub. Brauns šo «skolmeisteŗu» algošanu

atstāj kungu «labai gribai» un «cilvēkmīlestības jūtām».

Sakarā ar to tad arī vairāki draudžu mācītāji aizrāda,
ka labi un nopietni zemnieki negrib šādu skolmeistera

amatu nemaz uzņemties, jo tas posta viņu materiālo

labklājību, uzliek lielu atbildību par skolēnu uzvešanos

un mācību sekmēai, caur ko jātrīc un jābaiļojas gan

mācītāja, gan baznīcas priekšnieka priekšā, kā ari jādzird
ļaužu pārmetumi v. t. t. Bet ja nu labākie zemnieku

grāmatnieki skolmeisteŗa amatu neuzņēmās, tad taču atlika

tie «untaugliche Subjecte», par kuŗiem runā ģen.-gub.
Brauns 1785. g. 1. dcc. cirkulārā. Bet, lūk, te arī meklē-

jama tā laika skolu nelaimes sakne.

Kā jau no vizitacijas materiāliem redējām, visur

žēlojas, ka zemnieki ne labprāt sūta savus bērnus skolās.

Arī tas, kāpēc nesūta, bieži tiek noskaidrots, pie kam

noskaidrotāji ir paši kungi, kuŗi pasaka, ka skolotājs-

grāmatnieks vai «priekšdziedātājs» pavisam nederīgs
(barona Budberga aizrādījums), vai «skolmeisteris» netiek

galā ar disciplīnu, tā ka laika mācīšanai paliek visai maz

(Liepupes un Rūjenes draudžu priekšnieku ziņojumi), vai

vecāki nesūtot bērnus skolā tāpēc, ka mājās paši' varot

ne sliktāki un ne mazāk iemācīt, kā skolā (Jaun-Piebalgas

mācītāja Fitkaua ziņojums). Ja nu te vēl pieskaita dažu

skolmeisteŗu «bargo disciplīnu», tad labi saprotams, ka
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skolas zemniekiem nebjja mīļas un tikai ar sodiem viņās

varēja iedzīt bērnus, bet tas, kā barons Budbergs pareizi

aizrāda savā ziņojumā, jau pie laba mērķa neveda.

Ja nu skolas atrodas tādā stāvoklī, tad tiešām jā-
liecina, ka zemniekiem viņu arī nevajadzēja,
jo kā nekā lasīt tiešām lielais vairums zem-

nieku spēja paši savus bērnus izmācīt, kā

arī «iedīdīt» katķisma skaitīšanu, bet dziedāšana bija vēl

vieglāka lieta. Lūk, tādā stāvoklī visai dabiski varēja

notikt, ka zemnieki tiešām gāja pie muižnieka un mācītāja

lūgt, lai «viss paliek pa vecam», — lai skolas neierīko,
bet atļauj bērnus mācīt mājās. Vizitacijas materiāli gan

dod iemeslu domāt, ka muižnieki ar gudru ziņu mēģināja
zemnieku izturēšanos skolu lietās tā ievadīt, lai pretestība
skolām rastos, un tā tad vaina par skolu neierīkošanu

nekristu uz muižniekiem, bet pašu zemnieku pretestību
un t. t. Jo, ja jau ģen.-gub. Brauna 1765. g. patenti un

un 1785. g. cirkulāru muižnieki cik necik noteikti un pa-

tiesi gribētu pildīt, tad vispirms vajadzēja rūpēties par

piemērotu skolotāju sagatavošanu, bet ar tiem «grāmat-

niekiem», kuxus lietoja skolotāju vietā, kā redzējām, skolu

tīkla nopietna noorganizēšana nebija pat domājama, kur

nu vēl izvedama. Otrkārt, vajadzēja rūpēties par skolu

telpu ierīkošanu, t. i., skolas māju celšanu, jo nebija taču

nekāda normāla parādība, skolai ierādīt šogad telpas brūzī,

nākošu gadu krogā, pēc tam dzirnavās, vai arī muižas

iesalnīcā. Tāpat skolu klej ošana notika pa zemnieku

mājām: šogad pie viena saimnieka, nākošu gadu pie otra

v. t. t. Ja gribēja patiesi rūpēties par skolām, tad vaja-

dzēja šos divus nepieciešamos faktorus pienācīgi ievērot.

Un dokumenti norāda, ka sapratīgie un labākie skolu

draugi uz to arī aizrāda. Pat Vidzemes muižnieku pār-

stāvis barons Budbergs 1785. g. aizrāda, ka katrā apriņķa

pilsētā vajadzīgs nodibināt skolmeisteŗu institūtu (Schul-

meister-Institut 1). Ja ne institūtu, tad vismaz nākošo sko-

l) Residir-Recess Vol. XXX. 14. lp. p. (1785. g.)
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lotāju apmācību apriņķu skolās prasa citi skolu draugi.

Bet, ja no tam nekas neiznāca, tad vainīgs bija muižnieku

skopums skolām dot līdzekļus. Lai savas muižas novada

vajadzībām izmācītu un pēc tam pieklājīgi uzturētu

kauču vienu izglītotu skolotāju, tur vajadzēja izdot ne

vērdiņus, bet dālderus, jo tikai dzimtcilvēks-grāmatnieks

kalpoja par klaušu atlaišanu vai labāki teikt par vienu

klaušu (parasto) pārvēršanu citās (bērnu mācīšanā), kamēr

mācītam skolotājam būtu jāmaksā cik necik pieklājīga

alga, jādod kāda istaba, kur piemesties v. t. t Ja pie-

ņemam, ka muižu un māju skolotājiem dott to atalgo-

jumu, kāds bija ķirspīles skolmeisteŗiem, arī tad muižnie-

kam rastos nepatīkami izdevumi. Bet kur tad skolas

mājas uzcelšana un uzturēšana? Tālāk valdība prāsīja, lai

arī nabadzīgos bērnus skolā paēdina. Ja, tas viss draudēja
muižnieka kabatai ar pâŗa simts dâldeŗiem gadā. Bet

varēja taču uzvelt šo izglītības budžetu saviem zemnie-

kiem. Viegli teikt, bet izpildīt visai gŗûti, jo zemnieki

ar visu savu mantu faktiski piederēja kungam muižniekam

un cik jau no zemnieka varēja izspiest, tik izspieda.
Uzlikt te vēl skolu nastu, — nozīmēja atteikties savā labā

tomēr no kautkā. Bet kā arī vizitacijas protokolos noteikti

aizrādīts, zemnieki bija visai nabadzīgi, pat maizes tiem

nav, pārtiek no saknēm, zivīm un citiem medījumiem. Un

vēl kas. Muižnieku personīgais budžets šinī laikā sāka

stipri augt, jo viņi jau bija mācījušies «baudīt dzīvi», viņu
dēli mīlēja ceļot pa ārzemēm v. t. t. Tā tad izdevumi

zemnieku skolām varēja vienam, otram muižniekam tiešām

palikt «apgrūtinoši». Bez tam, muižnieki nemaz nevēlējās,
lai viņu zemnieki pārāk daudz laika tērētu skolām un

grāmatu lasīšanai. Muižniekam vajadzēja stipru un strā-

dīgu, bet ne mācītu zemnieku. Ja draudžu mācītāji cik

necik rūpējās par skolām, tad viņi to darīja spiesti

no sava amata, — jo nevarēja taču zemniekus lasīt nepra-

tējus ieturēt kauču vienkāršas kristīgas ticības mācības

formelās robežās. Par to jau mums nācās pārrunāt arī

agrāk. Ka arī daži mācītāji negribēja zemniekus pa-
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darīt «gudrus» un ieteikt tiem lasīt dažādas grāmatas, to

apliecina Liezeres draudzes mācītājs H. Tiebe, kurš saka:

«Für manchen Letten ist ein Wahres Glück, dass die Let-

tische Literatur noch nicht reich ist, denn mancher kauft

sich jedes Lettische Buch, vas nur herauskömmt, und ihre

Zahl beläuft sich schon gegen hundert, die bloss für den

Landmann geschrieben sind»2 ). Šie mācītajā Tiebes vārdi,

rakstīti gandrīz 20 gadus pēc ģenerālgubernatora 1785. g.

cirkulāra, rāda, ka arī mācītāju programa zemnieku izglī-
tības lietās aprobežojās ar bībeli, dziesmu grāmatu un

katķismi. Bet kas pāri par to, tas jau var būt no ļauna.

Bet tie retie muižnieki un draudžu mācītāji, kuŗi tiešām

domāja par latviešu izgītības nopietnu veicināšanu, bija

kā saucēja balss tuksnesī. Un galu galā, —kā noskanēja

gaisā ģenerālgubernatora Brauna un viņa palīgu 1785. g.

cirkulārs, tā norūca, kā vēl nespēcīgs pavasara pērkons

gar apvārkšņa malu 1785. —1786. g. skolu vizitacija. Pa-

nākumi šai vizitacijai, ārpus tā saviļņojuma, par kuŗu jau

pieminējām, bija visai mazi. Šiem panākumiem, cik tas

iespējams lielā vecumā, tikai īsu laiciņu dabūja sekot

vecais ģenerālgubernators Brauns: 1792. gadā viņš nomira.

Par ģeneralsuper. Lenci zināms, ka arī viņa pirmie spirgtie

soļi latviešu skolu lietās palika arī pēdējie, jo nekas no

viņa rīcības šinī ziņā turpmāk nav vairs nomanāms.

XIV.Cikbērnu mācijāsgadusimteņabeigās:ķirspīļu,muižu,māju
skolāsuncikpiesaviemvecākiem—mājmācībā

Palūkosim tagad, cik bērnu mācījās ķirspīles, muižu

un māju (Dorfschule) skolās un cik pie saviem vacākiem,

— caur mājmācību. Ziņas arī te nav pilnīgas, bet skolu

un mājmācības stāvokli viņas tomēr paskaidro.

2 ) H. F. Tiebe — Lief- und Estlands Ehrenretung gegen Herrn

Merkel und Petri. Halle. 1804
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1 ) Akta R.-W. Oberkirchen Vorsteheramts Jsß 129.

2 ) Turpat akta N° 105.

:!

) Turpat akta JSs° 128.

4) Doles muižā.

5) Pēpjos (Rehpje).
6) 1796 /97. g. ziņojumā teikts, ka muižas un mājskolu vairs te nav.

7 ) Akta R.-W. O. K. V. A. Ns 240.

8) Turpat Ka 214

9 ) Te iemeslis domāt, ka visus tos, kas mācījās mājās pie saviem

vecākiem, būs ierindojuši kā mājskolu skolēnus.

10) Akta R.-W. O. K. V. A. JSB 183.

v ) Koknesē muižu skolas ir arī 1793-/94. g. un 1798./99. g. (Akta

X* 226), bet cik bērnu viņās mācas, nav zināms.

12 ) Akta R.-W. O. B. K. V. A. K° 178.
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1) Akta R.-W. O. B. K. V. A. JSfs 39.

2 ) Turpat JNB 121.

3) Te uzkrīt lielais ķirspīles skolas skolēnu skaits. Tam varējis būt

divi cēloņi: pirmkārt pie ķirspīles skolas skolēniem pieskaitīja itin visus,

kurus kaut kā pamācīja kādu laiciņu ķirspīles skolmeisteris ; otrkārt Lē-

durgas ķirspīles skola ar muižas skolu bija apvienotas (skat. Akta Nh 79

R-W. Kr. L. Schulb. S. 124). Bet te jāaizrāda arī uz to, ka Lēdurgas-

Turaidas baznīcu priekšnieki — Budbergs un Zīvers 19. maijā 1786. g.

oficiāli ziņo Rīgas apriņķa draudžu virspriekšniekam, ka muižu skolas

turpmāk visās muižās tikšot ierīkotas. Kā redzam, šis solījums nav pildīts.

Bet tādas lietas jau notika arī citās draudzēs.

4) Akta R.-W. O. K. V. A. JslS 116.

») Akta Nh 162.

6) No ziņojuma nevar skaidri izprast, vai ir īpaši noteiktas māj-

skolas; vai te domāta vienkārša mājmācība.

221

M ā c i j ā s

Draudzes
Gadi

2 o

a-s

>n JŞ «43
'3 "5 J inT"o

*j? -M I jj: ja

Pie sa-

viem ve-

cākiem
Kopā

Mālpils

Lielvārdes 1)
.
.

.

Lēdurg.- Turaidas2
)

1792/93
1793/94

1794/95
1783/84

1786/87

1782/83
1786/87

1787/88

1788/89
1789/LO
1790/91

1792/93

1797/98

1798/99

1786/87

1788/89
1789/90

1791/92
1792/93

1794/95

1797/98
1786/87
1797/98

59

12

60

84

70

I 90

107

62

86

90

77 3)

3

9

!

j 6 I

8

27

I 19

I 14

593

570

581

650

715

479

552

566

610

590

609

685

593

578

581

728

741

566

686

636

700

697

671

779

708 798

713 790

Ādažu4)

6 19

307

286

307

314

2 4 295 310

293 293

330 380

298 298

Nītaures 5) .

339 339

430l!) 473 709

718 715
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1 ) Akta Nà 160.
2 ) Akta JSso 181 un 225.
3) Ķirspīles skola te ir, bet, kā redzam, nestrādā.
4) Akta JVs 190.
5 ) Akta Nh 82.

6
) Akta N° 85.

7 ) Akta Nè 141.

8) Rēķināti no 1. janv. līdz 18. martam 1783. g.

i
i

M ā c ī j a

Draudzes
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~ <* 3 « M
Pieša-

*ļZ w Cd N

g-J 33 JS .,!_J2 viemve-
>- O 3 O IC3 O i .

SiŽ SiS
cak,em

Kopā

Nītaures

Siguldas 1) .
1798/99

1786/87
1787/88

1789/90

1790/91
1792/93
1796/97

1787/88

Nav uz

bērnu n

( sevišķu

I kurnu sl

tikai V

rādīt

lācīji

676

ķ, cik

is at-

676

438

523

497
n< )sau- 612

Madlienas 2
)

olās,

opzi

dota

ma.

626

702

—

3

)ļ 80 13 222 315

1788/89
1?89/90

1790/91

1791/92
1 7 92/93

1793/94
1794/95

— i 68

— 69

- 74

— 91

9

8

, 237

207

186

217

305

285

268

308
— ! 82 232 314

— i 57 317 374

I — 52 321 3i3

Suntažu 4)
.

Alojas 5 )

1795/96

1797/98
1798/99

1796/97

1798/99

1786/87
1787/88

1788/89

1786/87

1787/88
1788,89

— 57

2 48

— SS-

—
—

2 7

13

40

400

422

430

327

457

472

495

368

421

376

2 11 417 430

Burtnieku 6)
2 -

10 — ļ
7

85

435

1011

444

1056

i
25 1063 1088

21 1079 1100

Dikļu 7)
. .

1789/90

1797/98
1783

3 — !

28

8

999

792

1027

803

4898;24 — 55 410

1766/87 1 - 485 486
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*) Bumbrokas muiža.

2
) Akta JSso 84.

3) Akta Na 91.

4) Akta Na 142.

5) Akta .No 83.

6) Akta Nu 129 un 194.

ā i j a

Draudzes
Gadi

J w

Û- ICQ >N ICO

2 *3 '3 "3
a-a

IjS
«i «o

Pie sa-

viem ve-

cākiem

Kopa

Dikļu . . .
1787/88

1788/89
1789/90

1790/91

1791/92

1792/93

1793/94
1789/90

1792/93

1

5

478

459

369

474

464

369

2 441 413

Matīšu2) . .

1 1 321) 444 485

460 460

25 25 421 446

47 706 753

8 37 739 772

1794/95 14 666 680

Rujenes 3
) . .

17;:3/94
1786/87

2

4 8

41

114

634

267

677

424

1787/88 6', 84 216 365

Salaces 4) . .

1792/93
1798/99

68 58

? 2

698

?

824

1857i?
397

S

1785/86 86 36 325

1788/89

1789/90

1792/93
1798/94

1794/95

66 38 21 178 303

60 32 335 427

32 380 412

Umurgas
5
)

31 422 452

30 320 260

1798/99 28 79(?) 224 331

1787/88 86 104 770 960

1788/89 82 116 894 1092

Maz-Salazes 6
)

1789/90

1780/81

94 80 1010 1184

10 652 662

1786/87

1787/88

1788/89

1789/90

85 173 776 1034

126 56 901 1083

200 58 903 1161

188 942 1130
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1
) Te mācītāja uzdotās ziņas nesaskan ar draudzes priekšnieka

ziņojumā dotām. Viens no viņiem ir kļūdijies, vai arī katrs ir devis ziņas

par citu laiku.

2 ) Akta Ns 106 un 261.

:!) Akta No 117,

l
) Mācītāja G. F. Miteļa ziņojums 29. aprilī 1799. g.

Še ir biju-

šas muižu un māju skolas arī agrākus gados, bet tuvāku ziņu par skolēnu

skaitu mums nav. Uzkrītoši arī tas, ka ķirspīles skolā mācījās tikai

viens skolēns, —še taču bija laba ķirspīles skola. Muižu skolās mācījās

1798/99. g.: Cesvainē — 22, Aizkujā — 23, Kraukļos — 37, Dzelzavā

— 5?, Bučauskā — 26, Kārzdabā — 16 skolas bērni. Citām muižām

skolu nav.

IVAM ā c _J j ā s

Draudzes

IV1

Gadi

J3

t "o
>N Ķ3 i _Ķ2
'3 "3 ira 1"3

«ģ JA JA

Piesa-

viem ve-

cākiem

Kopā

tfaz-Salaces 1791/92

1792/93
1795/96

2 186 10891) 1277

99 1119 1218

1146 1146

Jmbažu2
)

1797/98
1798/99

1785/86

1462

1445

1462

1445

8 68 713 789

1787/88
1788/89

2 76 685 763

8074 69 734

1790/91
1791/92

1792/93

20 757 777

aunpils

1794/95

1797/98
1798/99

773

703

742

773

703

742

242 242

328 I 323

Ropažu
8
) . 1789/90

1790/91

1791/92
1795/96

1796/97
1797/98

1798/99

14

12

14

21

641 I

682 I
669

715

12 26 720 I 758

759 759

Cesvaines 4
)

7 27

23

700 ļ
693 ļ

734

716

1 176 74 821 I 1072

1799/1800 1 126 58 896 1081
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l ) Mācītāja J. Pancera zirjojums 1. janv. 1782. g. Muižas skolās

mācījās: Jaun-Lazdonā — 20, Paķilē — 27, Sarkaņos — 25 un Praulienā

16. Mācītājs paziņo draudžu virspriekšniekam arī to bērnu vārdus,

kuŗi bez iemesla no skolu apmeklēšanas atrāvušies. Tādi ir: Bebru Jē-
kabs — 30 dienas, Ganiņu Jēkabs — 41, Ganiņu Juris — 45, Rimžanu

Vīlums — 45, Stoķu Pēteris — 41, Stoķu Mačs — 43, Ložu Brencis 60,
Lācanu Jānis — 45, Marušku Matīss — 46, Kampu Mārtiņš — 75, Kalnu

Birns — 65, Simtuhu Mārtiņš — 67, Volandu Bērtulis — 67, Ciškānu

Andrējs — 70, Ciškānu Jānis 70 dienu, Andranu Miķelis un Pēteris pa-

visam skolā nav ieradušies. Tāpat skolā nav ieradušies, lai gan tiem tas

tika uzdots! Sprīdanu Kristaps, Jēču Jānis, Truļu Indriķis, Vēveru Indriķis

un no Praulienas novada 9 bērni. Patkules novada bērni bez iemesla no-

kavējuši kopzumā 204 dienas. Bet visas Lazdonas draudzes bērni noka-

vējuši šinī ziemā 912 dienas, vai 152 nedēļas, nerēķinot tos bērnus, kuŗi
skolā nav nemaz ieradušies. Bet cik dienas skolu ir apmeklējuši tie, kuŗi

nokavēja 60—75 dienas ? Ja nu izpildīja rīkojumu par soda naudas pie-

dzīšanu, tad no Lazdonas draudzes vajadzēja ienākt soda naudas

5X152=760 vērdiņi, kura nāktu vietējo skolu labā. Vai nauda tiešam

piedzīta — ziņv nav Bet vispāri ar soda naudas piedzīšanu par nokavētām

dienām veicās višai vāji.
2

) Tāda starpība vienā gada laikā grūti izskaidrojama un Ļaudonas-

Lubānas dr. mācītāja H. Stengera ziņojumi neko nepaskaidro.
3 ) Mācītāja J. Zāmena ziņojums 5. maijā 1786 g.

') Mācītāja C. Ģirgensona ziņojumi: 11. martā 1799. g. un 26. apr.

1800. g. Muižas skolas te ir Jaun-Piebalgā un Ramkā. 1798 g. muižas

skola bija ari Zozes muižā, bet 1799/1800. g. vairs nedarbojās.
5) Mācītāja Pleskes ziņojumi 31. maijā 1787. g. un 12. maijā 1788. g

6) Mācītāja Langevica ziņojums 10. maijā 1799. g

a j ā s
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.S ļ cākiem
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Lazdonas 1
) . . .

Ļaudonas un Lu-

bānas
....

1781/82 ! 25 97 ļ 95 P7 284

1779/80

1780/81

1785/86

1798/99
»799/1800

1786/87

1787/88

1798/99
6
)

79

46

35

27

31

19

26

6

101 Ì325 152 657

8912 )
Opekalna 3

) . . . i
Jaun-Piebalgas4

) .

49 112 184

103 411 132 681

60 974 1061

Kaunas 6) . . .
.

I

47 1080 1108

124 16 943 1102

'Vv;-A ,
128 19 1003 1176

126 929 1061
ii
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No visām augšā atzīmētām statistiskām ziņām redzams,

ka ķirspīles un īpaši muižu skolas bieži vien nīkuļo, vai

arī pārāk vāji pilda savu uzdevumu. Muižu un māju

skolas te parādās, te atkal iznīkst, — kā jau aizrādījām,
— nav viņām noteikta pamata. Bet nesaprotamāki ir, ja

nīkuļo, vai pavisam maz darbojas ķirspīles skolas, kuŗâm

taču bija »vācu« skolmeisteŗi, kuŗus gandrīz visās

draudzēs mācītāji atestē par centīgiem darbiniekiem. Bet

ja lielā un samērā labi noorganizētā Cesvaines ķirspīles
skolā mācās tikai viens bērns, tad ar ko šāda skola

attaisno savu darbību ? Tāpat vairākas ķirspīles skolas

spēj savas telpas atvērt tikai 2— 5 bērniem. Ja ķirspīles
skolām bija labāki skolotāji, kuŗi saņēma arī noteiktu

atalgojumu, tad varēja gan sagaidīt, ka tieši šīs skolas

rādīs priekšzīmi muižu un mājskolām. Varbūt te pa daļai

vaina meklējama tanī apstāklī, ka ķirspīles skolu skol-

meisteŗi bija baznīcu kalpi un draudžu mācītāju tuvākie

līdzstrādnieki, kuŗi daudz laika lietoja draudžu vispārējai

garīgai apkopšanai. Tas jo skaidri redzams no dažu

mācītāju ziņojumiem. Jaun-Piebalgas mācītājs Fitkaus

22 apr. 1786. g ziņo Cēsu apriņķa draudžu virspriekš-

niekam, ka viņa ķirspīles skolmeisteŗam Rozēm (vācietis)

esot daudz darba baznīcas lietās un viņš skolas darbiem

maz varot nodoties. Liepkalna dr. mācītājs J. Zalcmans,

kuŗam jāapkopj arī Vestienas filiāle, visas cerības liek

uz labu ķirspīles skolmeisteri, bez kuŗa rūpīgas palīdzības

l ) Mācītāja O Hildebranta ziņojumi: I. aprilī 1783. g., 30. aprilī

1784. g. un 1. martā 1785. g.

M ā c j S s

Draudzes
Gadi

Jļ

2 "o

H-Z

I

»N W

it
, mi

Ü "1

Pie sa-

viemvē-

cākiem

ļ Kop;

velēs1) 1782/83

1783/84
1784/85

31

25

3'

14

488

556

597



227

viņš filialdraudzi nemaz nevarot apkopt. 1) Smiltenes

ķirsp. skolmeisteris Lipoids arī tiek uzteikts kā labs

darbinieks, bet vairāk baznīcas, kā skolu lietās 2).

Draudzes apkopšana, mācītāja tiešas pavēles izpildot
(mirušus apbedīt, steidzamas kristīšanas izdarīt, iesvētāmos

jaunēkļus sagatavot v. t. t), ķirspīles skolmeisteri tiešām

vārēja krietni vien nodarbināt, īpaši lielās draudzēs, kā

Smiltenē, Cesvainē v. t. t.

Un tā, — muižas skolu sliktās ierīcības dēļ, ķirspīles

skolmeisteŗa nevaļas labad, — bērnu mācīšana galu galā
palika vecāku ziņā. Tādā noskaņā sastādīti vairāki dr.

mācītāju ziņojumi. Bet
.. .

sekmes esot labas, tā bieži

apgalvoja šie paši mācītāji . . .

Sīkāki ko spriest sakarā ar nupat citētām statistis-

kām ziņām visai nelabvēlīgs uzdevums, jo ziņas nav par

vienu
un to pašu laiku, bet izkaisītas pa gandrīz 20 gadu

ilgu laika periodu. Par Cēsu un Valkas apriņķiem ziņas

ir tikai par nedaudzām draudzēm. Kās zīmējas uz skolu

ierīkošanu un viņu darbību, tad ziņu skaitļi runā nepār-

protamu valodu, — skolās nav meklējams lat-

viešu tā laikmēta izglītības galvenais

avots, — tas ir pašu sētās, pie aiztumsuša

loga, pie skala uguns... Apmēram 80 V

latviešu «grāmatnieku» izaugasavuvecāku
un piederīgo personīgā mācībā.

XV.SkolotājaFr.Hardeļa,mācītājaD. MerķeļaunbaronaBudberģalieta

Aplūkojot 18. g. s. otrās puses skolu stāvokli,

mums jāapstājas vēl pie dažiem tā laikmeta notikumiem

un dokumentiem.

Vispirms aplūkosim ķildu, kura 1765. g. izcēlās starp

Lēdurgas mācītāju Dani c 1 i Merķ c 1 i un tās pašas

ķirspīles skolmeisteri Fridriķi Hardeli. Kā pati

1) J. Zalcmaņa ziņojuma 24. apr. 1779. g.

2) Smiltenes mācītāja Hazensteina ziņojums 22. apr. 1786.



228

ķilda, tā arī viņas sekas raksturo ta laika draudžu darbi-

nieku savstarpējas attiecības.

1765. gadā Lēdurgas dr. mācītājs Danielis Merķelis 1)

žēlojās baznīcas konventam un arī draudzei, ka skol-

meisteris Hardelis stipri žūpojot un kārtīgi neizpildot savu

amatu. 17. janvārī 1766. g. draudzes konvents

nolēma Hardeli atlaist no amata un uz-

deva mācītājam Merķelim izmeklēt citu

skolmeisteri. Arī 1766. g. Lēdurgas draudzes vizi-

tacijas komisijai ziņots par Hardeli kā žūpu. Viss laikam

būtu gājis gludi, ja tanī pašā laikā Lēdurgas draudzes

priekšnieks un zemestiesnesis (Landrichter) Gothards Vil-

chelms barons Budbergs nebūtu sagājis ļoti asā naidā ar

Merķeli2
). Naida cēloņi nevisai skaidri, tāpat arī nav

droši pasakāms, kas bija naida sācējs, bet vienā lietā ir

skaidrība, — barons Budbergs grib Merķeli visādā ziņā

nospiest «pie savām kājām», to pazemot un galu galā

atņemt tam arī mācītāja vietu. Budbergs pavisam ne-

gaidot nostājas par atlaistā Hardeļa aizstāvi. Un, lūk, tanī

brīdī, kad Merķelis Hardeli jau atlaidis un pagaidām

izraudzījis citu skolmeisteri, kuŗuarî grib galīgi apstiprināt.
Lieta tūdaļ sarežģījās. Merķelis atlaisto skolmeisteri

vairs nepielaiž Lēdurgā amatu pildīt, bet barons Budbergs,
kā draudzes priekšnieks, prasa lai Hardeli

arī turpmāk patur amatā. Te nu Merķelis tiek

nostādīts pavisam sliktā stāvoklī, — piekāpties pret Bud-

bergu, kas zin, vēl kā nekā varētu, bet pazemoties tik

tāļu, ka jāstrādā kopā ar dzeršanas dēļ atlaisto Hardeli,

kuŗs pie tam vēl krietni bija izlamājis Merķeļa sievu, —

l) Mācītājs Danielis Merķelis ir latviešu aizstāvja Garlība Merķeļa

tēvs. Dzimis viņš Rīgā 15. janv. 1714 g. Studējis teoloģiju Vitenbergā
un Helmstetē. Sākot ar 1741. g. ieņēma mācītāja vietu Lēdurgas draudzē.

5. jūlijā 1770. g. konsistorija viņu atlaida no amata, piešķirot tam
l/4 daļu

no Lēdurgas mācītāja ienākumiem M. mira Rīgā 1782. gadā. Danielis

Merķelis bijis izglītots cilvēks. Liktenis to savedis naidā ar tā laika vare-

nājiem muižnieku kungiem
2 ) Kamdēļ izcēlies šis naids, nav droši nosakāms. Bet kāds arī ne-

būtu naida iemesls, — cīņā satikās divi patstāvīga rakstura cilvēki.
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to taču draudzes mācītājs nekādā ziņā nevarēja; vēl vairāk

tāpēc, ka arī draudzē zināja par Hardela atklātu un visai

nekorekto uzstāšanos pret Merķeli. Tā iesākās garāka
administratīva tiesāšanās1). 1766. gada augusta sākumā,
vienā reizē, baznīcas priekšnieks barons Budbergs un skol-

meisteris Hardelis sūdz Rīgas apriņķa draudžu virspriekš-
niekam un landratam Patkulim, ka mācītājs Merķelis

Hardeli atlaidis no amata, nepielaižot to vairs baznīcā

dziedāt, bet pieņēmis kādu citu. Abi lūdz šādu Merķeļa
rīcību atcelt. Landrats Patkulis, redzami, vēl nav informēts

un 24. aug. 1766. raksta Merķelim, kamdēļ viņš nav ziņo-

jis par Hardeļa atlaišanu viņam, — apriņķa draudžu

virspriekšniekam, jo reiz Hardelis ar augstākās instances

ziņu amatā pielaists, tad to varot arī atlaist ar tādas pat
instances piekrišanu. Merķelis uz to atbild (5. zept.

1766. g), ka Hardelis nav nekad amatā apstiprināts, vai

par kārtēju skolmeisteri pieņemts, bet izpildījis šo amatu

tikai pagaidām. Viņš — Merķelis — Hardeli pieņēmis tikai

«uz provi». Tagad izrādījies, ka Hardelis ir žūpa un ne-

krietns cilvēks. 21. jūlijā Hardelis ar varu uzbrucis viņa
— Mērķēja — mājai un nekrietni izturējies pret viņa

sievu. Merķelis neesot Hardeli atlaidis, bet to darījis
draudzes konvents. Tagad, neskatoties uz Merķeļa aiz-

liegumu izpildīt skolmeisteŗa uzdevumus baznīcā, Hardelis

tomēr to darot pretēji viņa, mācītāja, pavēlēm. Kad

Merķelis noprasījis Herdelim, kā tas drīkstot pretoties

mācītāja pavēlēm baznīcas lietās, tad Hardelis at-

bildējis, ka viņa kungs un pavēlnieks esot

draudzes priekšnieks barons Budbergs, bet

ne mācītājs Merķelis. Ja tas būtu patiesība, raksta

Merķelis, tad šāda barona Budberga rīcība būtu pavisam

ļauna, jo rīdīt apakšnieku pret savu priekšnieku uz nepa-

klausību ir nosodāma lieta. Tomēr Merķelis cerē visu

labāku un novēl baronu Budbergu un viņa namu Visaug-

l
) Skat. «Riga-Wolm. O. K. V. A archiv», akta J\fe 87, /Tagad

valsts archivā).
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stakā Dieva apsardzībā ..
.

Strīdus, itin kā mazliet ap-

rimst. 13. nov. 1766. g. Merķelis raksta Patkulim, ka

izraudzījis Hardeļa vietā jaunu skolmeisteri no Burtnieku

draudzes ar labu atestāciju, izdotu no paša prāvesta Vor-

hofa. Bet kad Merķelis šo personu aizsūtījis ar ieteik-

šanas rakstu pie draudzes priekšnieka barona Budberga, —

barons jauno skolmeisteri strupi atraidījis teikdams:

«Tam līdzšinējam skolmeisteŗam būt un palikt.» Šādā

gadījumā Merķelis atgādīnas, ka viņam esot paša Budberga
rakstīta vēstule, kuŗâ viņš Hardeli atzīst par palaidnīgu
cilvēku. Šis Budberga atzinums par Hardeli nosūtīts

konsistorijai.

Bet nu tik iet kņada vaļā. Budbergs pa to laiku,

cik nomanāms, dabūjis savā pusē draudžu virspriekšnieku

Patkuli, kurš ar rakstu 22. novembrī 1766. g. pavēl Mer-

ķelim paturēt skolotāja amatā Hardeli, par kuŗu Bud-

bergs esot nodevis vislabāko atsauksmi. Ja

Merķelis to nedarīšot, tad tikšot sodīts ar 20 dâldeŗiem.

Barons Budbergs 4. dcc. 1766. g. raksta par Merķeli jaunu

apsūdzības rakstu, uzrādīdams divus lieciniekus-zemniekus.

Budbergs lūdz Merķeli tūdaļ sodīt ar 20 dâldeŗiem, kas

iemaksājami viņam — Budbergam un piedraudēt nepa-

klausības gadījumā ar 40 dâldeŗiem soda. Patkulis pēc

tam Merķeli arī nosoda ar 20 dâldeŗiem, piedraudēdams

turpmāk ar lielāku sodu. Merķelis tad griežas ar lūgumu

pie konsistorijas, kuŗa lūdz guberņas valdi 1
) (ne Patkuli),

šo lietu izmeklēt. Bet Patkulis ar Budbergu sarakstīšanos

turpina. 29. dcc. 1766. g. Budbergs raksta Patkulim plašu

zupliķi, aizrādīdams, ka Merķelis visu draudzi saceļot

pret Hardeli, pavēlējis saviem ļaudīm, ja Hardelis ierastos

mācītāja muižā, to pērt un «pusdzīvu» izsviest no muižas.

5. janv. 1767. g. Patkulis raksta Merķelim stingru pavēli,
ka Herdelis jāpielaiž pildīt savu amatu, Merķelim jāpilda
visas Patkuļa dotās pavēles un ja to nedarīs, vai Hardeli

l ) Tā kā konzistorija griežas pie valdības, tad, redzami, pati neuz-

drošinās lietā iemaisīties, jo darīšana ar «lieliem vīriem».
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traucēs savu amatu pildīt, tad tūdaļ uzliks 50 dāl-

dera soda naudas. Pa tam arī guberņas valde dod

savu rīkojumu (30. janv. 1767. g.): 20 dālderu uzliktais

sods no Merķeļa piedzenams, bet citādi jānogaida virs-

konsistorijas lēmums. Merķelis arī 31. janvārī raksta

plašu rakstu virskonsistorijai, kurā atkārto visu jau ap-

rādīto. Patkulis 31. janvārī 1767. no jauna pavēl Hardeli

pielaist amatā. Merķelis pa tam stipri saslimst un

savus pienākumus nevar pildīt. Kā nomanāms,

Hardelis līdz ar to sāk darboties savā vietā, jo Merķeļa

vietnieks taču tam nepretojās. Virskonsistorija iecēla

īpašu komisiju, kuŗai nodeva Merkeļa-Hardeļa, vai pa-

reizāki teikt Merkeļa-Budberga lietas izmeklēšanu. Mer-

ķelis sāka stipri slimot un 1768. g. dabūja sev adjunktu.
Izmeklēšana turpinājās divi gadi, un 1770. g. 5 jūlijā

virskonsistorija nolēma Merķeli atcelt no amata.

Šinī procesā, kā redzējām, skolmeisteris Hardelis

tikai figurē kā strīdus priekšmets, bet pats viņš aktīvi

cīņā nepiedalās, jo to izcīna pavisam citi ļaudis. Zīmīgi

vienīgi tas, ka tanī laikā, itin kā skolmeisteŗa aizstāvē-

šanas dēļ, varēja sacelt vairāk gadus ilgstošu tiesāšanās

procesu, kurā ņēma dalību visas vietējās pašvaldības un

valdības autoritātes. Lai arī šim procesam patiesībā bija

stiprāki pamati, nekā viena tanī laikā neievērojama skol-

meistera atlaišana, tad oficiāli taču figurēja tieši augš-

minētā Hardeļa persona. Tā tad ārīgi iznāk, ka skol-

meisteri tanī laikā nevarēja nemaz tik viegli no viņa

vietas padzīt. Un vēl vairāk, — šai cīņā krita mācītājs

Merķelis, bet ne Hardelis 1). Tāds stāvoklis varēja radīt

precendentus citās draudzēs, kur vien gadījās cik necik

piemēroti apstākļi.
Otra lielāka «skolmeisteŗa prāva» notika 1793. g.

l ) Kā turpmāk veicies Hardelim, nav zināms, bet Lēdurgā viņš,

laikam gan, ilgi vēl strādājis, jo kad 1782 g nomira Āraižu skolmeisteris

Anše, viņa vietā tika ievēlēts Jānis Hardelis no Lēdurgas, kas gan būs

Friericha Hardeļa dēls. (Skat. ari māc. P. Berenta rakstu «Izgl. Ministr.

Mēnešraksta» 19 3. g. 9. burtn.).
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Nītaurē. Te jau ilgāku laiku darbojās skolm. Pelnu

Pēteris, kuŗu grafs Fermers bija skolojis vispirms pie

Nītaures skolmeisteŗa Vegelina, tad Cēsīs pie maģistra

Hermaņa un beidzot Rīgā pie viena ērģelnieka. Pēc tam

Fermers Pelnu Pēterim devis «brīvības grāmatu», ar to

noteikumu, ka viņam jākalpo skolotāja amatā Nītaures

draudzei. Pelnu Pēteris tad arī līdz sava mūža

beigām ir skolmeisteris Nītaurē, tikai vēlāk viņš «pār-

krustās» par Pēteri Ašmani 1).

Šo Pelnu Pēteri (tanī laikā vēl Ašmaņa vārdu viņš

nebija pieņēmis) 12. augustā 1793. g. ļoti stipri piekāvis

vietējais muižnieks Magnūzs. Sakarā ar to izceļas

sūdzība, jo skolmeisteri aizstāvēja Nītaures mācītājs

Pelchaus (Johann Gotthard Poelchau 2), kas 24. augustā
1793. gadā iesniedza Rīgas apriņķa draudžu vispriekšnie-
kam Taubem ziņojumu par Pelnu Pētera piekaušanu 8

)

Pelchaua ziņojumam šāds saturs: 12. augustā Nītaures

muižas komisārs (Commissair) Magnūzs necilvēcīgā kārtā

piekāvis ķirspīles skolmeisteri .un organistu. Piekau-

šana notikusi tik briesmīgā kārtā, ka skolmeisteris

zaudējis samaņu un izglābts no nāves tikai pateicoties

Nītaures ārstam (Chirurgi) Spechtam. Piekaušanas iemesls

tas, ka skolmeisteris atteicies dot baznīcas ērģeļu atslēgu

Magnūza jaunākam dēlam, jo tas varot ērģeles samaitāt,

bet par ērģeļu uzturēšanu kārtībā atbildot skolmeisteris.

Magnūzs tad pavēlējis skolmeisteŗam ierasties muižā, kur

vispirms Magnūza dēli to izsmiedami aplējusi ar ūdeni,

bet pats Magnūzs to sitis par ģīmi un beidzot ar kulakiem

par muguru, līdz skolmeisteris pakritis pie zemes. Mācī-

tājs protestē pret šādu Magnūza rīcību, vēl vairāk tāpēc,
ka Pelnu Pēteris kalpojis baznīcas amatā, un kā lai viņš

1) Skat. Vidzemes virskonsistorijas archivā akti .Nè 52/283 un

Rgas-Valmieras draudžu virspriekšnieka akti N° 208 (Valsts archivā).

2 ) Pelchaus dzimis Kurzemē 12. febr. (j. st.) 1737. g., miris

1 janv. 1802. g.

3) Akcta R.-W. O. V. A. Nr. 208.



233

turpmāk savu amatu izpildot, ja nedabunot par piekaušanu
no Magnūza kādu gandarījumu.

Komisars Magnüzs 12. zeptembrī raksta oficiāli

mācītājam Pelchauam šā: «Mores muižas dzimtcilvēks

(Erbkerl) Pelnu Pēteris, kuŗam es atļāvu strādāt skolā (!),

pret mani izturējās necienīgi, ko varu pierādīt
ar saviem lieciniekiem. Es negribu aprādīt, cik daudz

laba es šim cilvēkam esmu darījis, un cik pateicības
viņš man parādā. Bet, neskatoties uz to, es taču esmu

kungs un viņš dzimtcilvēks un starp mums, kā pēc
dzimuma, tā stāvokļa, ir izšķirība kā starp debesi un

zemi... Arī neesmu viņu «pārmācījis» kā

skolmeisteri, bet kā dzimtcilvēku.» Pelchaus

par notikušo ziņo arī grafam Fermeram 1), kas dzīvo

Pēterpilī. Fermers lūdz mācītāiu ņemt skolmeisteri savā

aizsardzībā. Apriņķa draudžu virspriekšnieks Taube

personīgi lūdz mācītāju šo nepatīkamo lietu nokārtot

samierināšanas ceļā. Pelchaus arī mēģina to darīt, bet

tā, lai neciestu baznīcas cieņa, kuŗas kalps bija Pelnu

Pēteris. Pa tam šaī notikumā sāk piedalīties apriņķa
muižnieku maršals, kuŗs arī nepiekrīt Magnūza rīcībai.

Magnūzs tagad grib samaksāt skolmeisteŗam 20 rubļu

«sāpju» naudas un personīgi izlīgt ar cietušo. Bet draudzes

pārstāvji un mācītājs prasa no Magnūza oficiālu atvaino-

šanos Pelnu Pētera priekšā, gribēdami, cik var noprast,

ar to turpmāk uzturēt baznīcas kalpa cieņu. Izlīgums

galu galā nenotiek, un lieta nonāk guberņas valdē, kuŗa

ar īpašu pavēli nodod lietu izspriest Rīgas apriņķa tiesai.

Par nožēlošanu mums nav zināms, kāds bijis tiesas

spriedums.

Cik lielas «klapatas» dažkārt kungiem sagādāja

vienkāršs skolmeisteris, tas redzams no kāda notikuma

1796 g. Cesvainē. Te strādēja skolmeisteris Zīkels

(Siekei), kuru baznīcas konvents atlaida no amata un

ievēlēja jaunu, — Pakalnieku. Bet Zīkels, cik gan no-

l ) Fermers bija Pelnu Pēterim devis «brīvības grāmatu».
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manāms, mazliet pabalstīts no draudzes mācītāja, vienkārši

neatstāj skolas telpas un nenodod tās Pakalniekam. Nelīdz

te pat enerģiska draudzes priekšnieka uzstāšanās, — Zīkels

skolu neatstāj. Gribot, negribot draudzes priekšniekam

jālūdz palīdzība pie draudžu virspriekšnieka, ar kura

palīdzību pēc ilgas strīdēšanas dabū Zīkelu ārā no skolas

telpām. Šis pats Zīkels jau 1788. gadā sagājis naidā ar

vietējiem muižniekiem, bet mācītāja pabalstīts noturējies

savā vietā.

Tāpat gŗûti nākas Ropažu mācītājam Valteram

1798. gadā tikt vaļā no sava skolmeisteŗa Ulricha Ekarta.

Šinī gadījumā vienprātīgi ar mācītāju pret skolmeisteri

uzstājas arī draudzes priekšnieks Bergs, bet Ekarts raksta

draudžu virspriekšniekam gaŗu pretsūdzību un sākas

izmeklēšana. Atzīmējams, ka mācītājs Valters šinī gadī-

jumā nosūta draudžu virspriekšniekam trīs loksnes garu un

ļoti sīki motivētu izskaidrojumu, kuŗâ aprāda visādus

Ekarta grēkus, pat viņa «oberģēģera» tieksmes. Mācītājs

pat izsolījis saviem kalpiem vienu dālderi atlīdzības, lai

pieķeŗ Ekartu viņa mežā ar bisi (Valtera ziņojums

21. oktobrī 1798. g.) Ekartam, saprotams, vieta jāatstāj.
Interesanta tiesāšanās (administratīva) 1799. gadā no-

tikusi starp Lazdonas draudzes mācītāju Panceri un di-

viem šīs draudzes priekšniekiem — baronu Klebaku un

Bresciusu. Nesaticība šo sūdzētāju vidū, kā noprotams,

bijusi visai liela un šīs nesaticības cēlonis atkal skola un

skolmeisteris — priekšdziedātājs. Mācītājs Pancers bijis

visai stingrs skolu lietās, — prasījis, lai muižnieki ierīko

un uztur skolas, uzlicis soda naudu tiem bērnu vecākiem,

kuŗi nesūtījuši bērnus skolās, kā ari prasījis, lai šo skolas

soda naudu arī tiešām piedzen. Tā kā mācītājs savu dar-

bību pamatoja ar likumīgiem noteikumiem un rīkojumiem

(patentēm), tad muižnieku kungiem mācītāja uzraudzība

par skolu lietām beidzot palika visai nepatīkama, vēl

vairāk tāpēc, ka muižnieki redzēja, ka citās draudzēs

mācītāji tik stingri neseko bērnu mācībām. Muižnieki

kādā slepenā resp, intīmā sēdē nolemj lūgt draudžu virs-
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priekšnieku, lai gādā, ka mācītājs Pancers tiek atcelts no

amata, jo itin visiem draudzes muižniekiem viņš nav

turpmāk vairs panesams. Sūdzība, kuru parakstījuši abi

augšminētie Lazdonas draudzes priekšnieki (iesūtīta
27. janv. 1799. g), gandrīz viscauri pamatota uz skolu

lietām, kurās apvaino Panceri kā nepratēju, pedantu v. 1.1.

Apsūdzība sākas ar muižnieku aizrādījumu, ka viņi pa-

gājušā gadā ar 26. zeptembrī doto pavēli (Rescriptu) no-

sodīti ar 10 rubļiem baznīcas lādei par labu dēļ skolu

neierīkošanas. Šis sods viņiem uzlikts ievērojot mācītāja
Pancera ziņojumu draudžu virspriekšniekam. Sakarā ar

to muižnieku pārstāvji aizrāda (viņu sapulce notikusi

28. okt. 1798. g.), ka draudzes mācītāja pienākums, iz-

pildot ar 1765. g. patentes 5. punktu, esot vispirms muiž-

niekiem aizrādīt, kuŗi bērni skolojami v. t. t. Bet mā-

cītājs ar muižniekiem esot nonācis tādā stāvoklī, ka

kautkāda draudzīga satiksme izslēgta. Ķirspīles skolmei-

steris priekšdziedātājs esot nespējīgs cilvēks. Latviešu

tauta esot izrādījusies par pilnīgi nespējīgu iemācīties

harmoniski dziedāt, viņi protot tikai skaņas izbrēkt (auf-

schreyen). To esot pierādījuši beidzamo divu gadu pū-

liņi ne tikai Lazdonas, bet arī kaimiņu draudzēs, un tāpēc

Pancera iedomas, ka latviešu zemniekus varēs iemācīt

dziedāt, esot nepiepildāmas, vēl vairāk tāpēc, ka pats

skolmeisteris un priekšdziedātājs esot pavisam vājš dzie-

dātājs. Ķirspīles skolā vairāk arī neko nemācot, kā dzie-

dāšanu. Tāļāk, — mācītājs esot netaisns, ņemot kukuļus

un pret tiem dažus atlaižot no mācīšanās. Muižnieki esot

gatavi skolām dot cik katrs iespēj, bet mācītāja Pancera

rīcība esot tāda, kura visiem labiem nodomiem stāvot

ceļā. Ar Panceri esot nemierā visa Lazdonas draudze.

Mācītājs Pancers pret šo muižnieku iesniegumu

raksta 1. maijā 1799. gadā visai plašu un pamatīgu aiz-

stāvēšanās rakstu (13 loksnes lielā formātā). Savā rakstā

Pancers aprāda, ka muižnieki izvairās no skolu uzturē-

šanas, ka daži pat oficiālā konventa sēdē pasakot, ka

skolu neierīkošot. Visām mācītāja pūlēm ko nebūt panākt
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skolu lietās, esot jāizirst, jo muižnieki strādājot pretim.

Ķirspīles skolmeisteris esot darbā nosirmojis virs, bet

viņš — Pancers — šai draudzei kalpojot 30 gadus un

zemnieki ar viņu esot apmierināti. Tāļāk Pancers aizstāv

latviešus vispāri un viņu dziedāšanas spējas sevišķi. Ja
minētie muižnieki apgalvojot, ka latvieši spējīgi tikai

«brēkt», tad tas pierādot tikai to, ka muižnieku kungi
latviešus noliekot vienā stāvoklī ar lopiem (in eine Klasse

mit Thieren). Vai ar tādiem argumentiem muižnieki

gribot attaisnot to faktu, ka viņi skolām neko negrib dot?

Un ja viņu — mācītāju — apvainojot, ka viņš no katra

iesvētāmā draudzes bērna sev prasot divi un skolmei-

steram vienu kukuli maizes, tad tas neesot taisnība, — viņš

nekā neprasot, bet ja viņam ko labprātīgi dodot, tad ne-

pareizi būtu to atraidīt.

Tāļāku ziņu par šo savstarpīgo apsūdzēšanos neesmu

atradis, tikai no ziņām par Vidzemes mācītājiem redzams,

ka Pancers darbojas Lazdonas draudzē līdz 1805. gadam.
Tā tad sūdzība pret viņu ir palikusi bez sekmēm. Un

tas arī citādi gan nevarēja būt, jo muižnieku žēlošanās

bija pārāk augstprātīga un nepamatota.

1793. g. izceļas sūdzēšanās starp Raunas ķirspīles
skolmeisteri Pakalnieku (Christian Pakelneck) un Raunas

muižas īpašnieku Rautenfeldu dēļ kāda pļavas gabala,

kuŗu ķirspīles skolas zemei noņēmis minētais muižnieks.

Šo pļavas gabalu 100 gadus jau lietojuši Raunas skol-

meisteŗi-ķesteŗi, bet tagad viņš iepaticies muižniekam

Rautenfeldam, kas to arī pasludinājis par savu un licis

nojaukt šķūnīti, kuŗu skolmeisteris uz šis pļavas uzcēlis.

Šī «prāva» iet pa dažādām instancēm un beidzot nonāk

guberņas valdē (Statthalterschaft), kuŗa uzdod lietu

izmeklēt. Bet spriedums arī šini lietā nav zināms 1).

Ir vēl daži dokumenti par sīkākām skolotāju sūdzī-

bām dēl algas neizmaksas,, sieciņu nedošanas v. t. t.

Redzams, ka skolotāji resp, skolmeisteŗi tanī laikā

l) W.-W. O. K. V A. 1793. g. papiros.
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jau diezgan padroši uzsāk sūdzības pret muižniekiem.

Tā tad viņi nevarēja žēloties par pilnīgu atkarību no

saviem kungiem, jo, kā redzējām, augstākās instances

nekad neatraida skolmeisteŗu sūdzības, bet liek tās dažreiz

pat pamatīgi izmeklēt un tad tikai taisa lēmumus. Te

nu gan jāpiezīmē, ka ķirspīles skolmeisteŗi parasti bija
vai nu dzimuši vācieši, vai pārvācojusies latvieši, kam

tomēr bija nozīme tā laika savstarpējās sabiedriskās

attiecībās. Citādi, saprotams, bija ar zemnieku skolmei-

steŗiem (Bauerschulmeister). Tiem kā dzimtcilvēkiem gan

bija padevīgi jāloka ceļi kungu priekšā. Ja pat Pelnu

Pēteri, kur.am grafs Fermers izdevis «brīvības grāmatu»,
muižnieks Magnūzs joprojām sauc par «Erbkerl», kuŗu

varot pērt, tad ko lai spriežam par tiem «grāmatniekiem»,

kuŗiem mācītāji ar muižniekiem uzlika muižu, vai mājskolu

skolmeisteŗu pienākumus.

XVI.Apklusaģen-gub.Brauns unģen.-sup.Lencs

Ar 1787. g. ģen.-gub. Brauna patenti noslēdzās

18. g. simteņa guberņas augstāko iestāžu rīkojumi skolu

lietās. Kā jau aizrādīju, ģ.-g. Brauns tuvojās savam

mūža galam, bet ģen.-sup. Lenčs pavisam apklusa. Tā

tad nebija vairs ierosinātāju arī muižnieku landtāgos.
1789., 1792.. 1795.. 1796., 1797. un 1800. gg. tiek noturēti

landtāgi, bet viņos par skolu lietām gandrīz nemaz nerunā.

Un ko gan lai runātu, spriestu un lemtu ? 1765. un 1787. g.

patentes nebija darbos realizētas, muižu un mājskolās

pamazām iznīka Tā tad agrāko gadu labi domātie

lēmumi un rīkojumi bija izrādījušies par «dzīvei nederī-

giem,» kā to arī daži muižnieki un pat mācītāji (Liezeres

Tiebe) apgalvoja. Vai tādā gadījumā nederēja šos nede-

rīgos rīkojumus pavisam atcelt. Kas zin, ja būtu kāda

vara, kas prasītu, lai šie rīkojumi arī tiešām tiek pildīti,

vai tad muižniecība arī nenāktuklajā ar nopietniem priekšli-

kumiem 1765. un 1787. gg. patentes revidēt. Bet tādas varas

pašlaik nebija, nebija vairs arī citkārt «stūrgalvīgā» ģen.-
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gub. Brauna. Tādā gadījumā agrāko gadu tik un tā

nepildītie rīkojumi muižnieku kungus ļoti maz nodarbināja.

Ja nu kur gadījās «nemierīgs» draudzes mācītājs, kam

galvā tādas domas, ka izdotās skolu patentes arī tiešām

jāpilda un tamdēļ viņš rudeņos uzbāzās muižniekiem ar

kādiem tur skolas bērnu sarakstiem, — tad kā nekā mazs

traucējums iznāk un, ja ne vairāk, tad jānaidojas ar

draudzes mācītāju, dažreiz arī jāsarakstās ar draudžu

virspriekšnieku. Bet, kā šāds stāvoklis tomēr nav «bīstams»,

to apliecina muižnieku atklāti apgalvojumi, ka skolas

tomēr neierīkošot. Un vai nu gan draudžu mācītājiem

bija tik patīkama lieta naidoties ar vietējiem muižniekiem?

To arī darīja tikai daži mācītāji, kamēr lielais vairums

cieta klusu, bet daži pat pabalstīja kungu spriedumus, ka

labāk iztikt ar vienkāršu mājmācību bērnu vecāku sētā,

nekā ierīkot skolas, jo tās esot apgrūtinošas pašiem

zemniekiem. Tikai tanī gadījumā, ja kādam bērnam nav

neviena tuvinieka, kas spētu cik necik bērnu iemācīt

katķisma gabalus, «boksterēt» un kādu meldiņu dziedāt,
— vajadzēja padomāt, kur šādu «zubjektu» nodot

«iedresēšanai». Tādiem gadījumiem izlietoja vai nu

ķirspīles skolu, vai īpašas, tā sauktās, «strāpes skolas»,

no kuŗam bērni bēgtin bēga, jo strāpes «skolas turētājs»,

kāds norūdīts grāmatnieks, — bieži vien muižas amatnieks

— vairāk mācīja ar savu roku, nekā galvas palīdzību. Māj-

mācība, kā jau agrāk aizrādīju, parasti bija visas mūsu

tautas izglītības sākums un beigas.

Kopsavilkumā vēl reiz jākonstatē, ka latviešu izglī-
tības sekmētāji tā tad bija: 1) Mājmācība, kuŗa nebija

kautkā noorganizēta, netika arī pienācīgi kontrolēta, bet

tomēr izpildīja vissvarīgāko lomu mūsu tautas izglītībā.

2) Muižas un mājskolās, kuŗas vajadzēja sakarā ar pie-

minētām patentēm visos novados ierīkot. Kur viņas

ierīkoja, tur tas bija ne speciell skolai celtās telpās, bet

vai nu kādā muižai nevajadzīgā telpā, vai zemnieka-

grāmatnieka mājā. Ap 1780. gadiem šīs skolas itin kā

gribēja ieraut plašāku ceļu, bet vēlāk viņas pa lielākai
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daļai iznīka un kur arī vēl pastāvēja, tur izvērtās par

īpašām «strāpes skolām». Šīs skolas bērniem ne-

sniedza vairāk zināšanu, kā vienkārša māj-
mācība. Turpretim viņas gan varēja bērnus samaitāt,
pieradināt pie dažādiem netikumiem v. t. t. Tāpēc arī

mūsu senči sīs skolas necienīja un labprāt viņās bērnus

nelaida. Šinī ziņā muižnieku un zemnieku domas sa-

skanēja, kauču arī tām bija dažādi iemesli: Muižnieki

šīs skolas negribēja ciest materiālu izdevumu dēļ, bet

zemnieki tādēļ, ka viņas neatnesa nekāda labuma viņu

bērniem, bet gan arī zemniekiem cēlās neattaisnojami
izdevumi, — kā šīs skolas palīdzot uzturēt (dažreiz viņu

uzturēšanu uzkŗâva vienīgi zemniekiem), tā arī veltīgi
taisot bērniem «skolas somu», kad vieglāki bija tos pa-

ēdināt mājā pie kopgalda. 3) Ķirspīles skolas, kuŗâs

vajadzēja darboties pēc tā laika jēdziena «mācītam skol-

meisteram», parasti vācietim, kas prata arī rakstīt, —

darbojās visai slinki. Rakstīšanas «mākslu» zemnieku

bērniem mācīja visai reti. Ķirspīles skolmeisteris dažkārt

arī tiešām varētu sniegt zemnieku bērniem labāku un

plašāku izglītību, nekā mājmācība, bet tāda «plašāka»

izglītība zemnieku šķirai nebija tai laikā kungiem pa

prātam. Un tā arī ķirspīles skolmeisteris parasti nemācīja

vairāk, kā vecāki mājās, t. i. cik necik lasīt, katķisma

gabalus un dziedāt meldiņus. Vienīgais, ko ķirspīles

skolmeisteris parasti dara vairāk — ir ticības mācības

katechizacija. Bet arī to piekopa ne visās ķirspīles

skolās. Domājams, ka augstāko sekmju pakāpi sasniedza

tie ķirspīles skolmeisteŗi, kuŗi mācīja arī vācu (maz-

vāciešu) bērnus. Un šinī ziņā liecību dod kāds Liep-
kalna draudzes mācītāja J. B. Zalcmaņa ziņojums Cēsu

apr. draudžu virspriekšniekam 1). Lūk, ko mācītājs

Zalcmanis : «Apmēram 100 vācu kolonistu bērnus māca

5 skolās, un par sekmēm es varu tikai priecāties ..
.»

Pavasarī (1779. gadā) Zalcmanis noturējis šiem bērniem

l) Glabājas Cēsu-Valkas apr. draudžu virspriekšnieka archivā

(Liepkalna draudzes) papiros. Tagad valsts archivā.
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eksāmenus šādā kārtībā: Pēc Lieldienām mācītājs uz-

lūdzis visu draudzi zināmā dienā nākt baznīcā, lai tie

redzētu un dzirdētu skolēnu sekmes. Noliktā dienā visu

vācu skolu skolēni pa pāriem, savu skolotāju pavadībā,
dziedādami kādu meldiņu, ienākuši baznīcā. Mācītājs

noturējis piemērotu bērnu dievkalpošanu. Pēc sprediķa
katrs skolmeisteris pēc kārtas stājies ar saviem bērniem

draudzes priekšā un eksaminējis bērnus, jautādams to»

kas nu katrā skolā ticis mācīts. Kad visi šādu eksame-

nēšanu izdarījuši, tad mācītājs vēl īpaši bērnus uzmudi-

nājis mācīties v. t. t. Pēc tam visas draudzes priekšā
izsaukti tie bērni, kuŗi sakarā ar skolotāju un pērminderu

aizrādījumiem cītīgi apmeklējuši skolu un bijuši ne tikai

centīgi mācībās, bet arī labi un piemīlīgi pret saviem

vecākiem un skolotājiem. Tādus bērnus mācītājs uzsla-

vējis un katram dāvājis vienu grāmatu, kuŗâ ierakstīts tā

bērna vārds, un pieminēts viņa labais tikums. Mācītājs
šādu eksāmena ceremoniju nobeidzis ar Dieva slavēšanu

un draudzes nosvētišanu. So mācītāja Zalcmaņa ziņo-

jumu par vācu Iršu muižas kolonistu skolām varam droši

uzlūkot kā tādu, kuŗs raksturo tā laika Vidzemes zem-

nieku izglītības augstāko pakāpi. Tik kārtīgi ierīkotu

skolu, kā Iršu kolonijā — 5 skolas uz 100 bērniem — un

kuŗâs tiešām, kā liecina Zalcmanis, mācības gaita ritējusi

samērā sekmīgi, — Vidzemē nebija daudz. Bet arī

Iršos, cik var noprast no minētā ziņojuma, mācību pro-

grama nav bijusi daudz plašāka, kā parastās ķirspīles

skolās, jo par raksīt mācīšanu arī šinīs vācu skolās Zalc-

manis nemaz nepiemin. Tā tad, domājams, rakstīt ne-

mācīja arī mazvāciešu bērnus, jo citādi gan Zalcmanis,

šām skolām slavas dziesmu dziedādams, savā ziņojumā

ko neko ieminētos arī par rakstīšanas prašanu.

Par latviešu ķirspīles skolām vel jāaizrāda, ka viņu

skolmeisteri, būdāmi baznīcas kalpi 1 ), daudz laikapatērēja

l
) Mācītājs Janaus savā grāmatā «Geschichte der Sklaverey» 184. lp.

p par ķirspīles skolmeisteŗiem saka, ka vi ~\ i esot samērā labi atalgoti

daudzās draudzēs viņu gada ieņēmumi"neesotmazāl i par 200 rubļiem, bet,
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ārpus skolas, gan apbedot mirušos, gan izpalīdzot mācī-

tājam citos darbos. Un tā kā mācītāji parasti gribēja šo

skolmeisteŗa palīdzību jo plašāki izlietot, tad ne visai

centās ķirspīles skolā «ierakstīt» daudz skolas bērnu. Bieži

vien šī skola stāvēja tukša, jo 1—4 skolēni taču nav uzlū-

kojami kā skolas bērnu komplekts. 18. gadu simteņa

beigās arī ķirspīles skolas jo vairāk sāk nīkuļot. Par no-

žēlošanu, pēc 1774.—1775. g. draudžu vizitacijas līdz pat
1800 gadam tādas, cik zināms, nav izdarītas un tāpēc
noteiktu ziņu par Vidzemes ķirspīles skolām gadu simteņa

beigās mums nav. Ir tikai retas ziņas par dažām draudzēm

un tās, kā jau aizrādīju, liecina par ķirspīles skolu nīku-

ļošanu. Ja lielās Gesvaines draudzes ķirspīles skolā

1800., 1801., 1802., 1803., 1804. 1) gadā mācījās tikai viens

vienīgs skolēns, bet pēc tam pat šī viena nav, —

vai tad ķirspīles skola vairs ir skola? Tādas pat ziņas

par šo laiku mums ir par Jaunpils, Straupes, Salaces

v. t. t. ķirspīles skolām. Arī tur skolas ir, bet bērni viņās

nemācās. Ķirspīles skolmeisteris, gandrīz vienīgais skol-

meisteris draudzē, no kuŗa varēja sagaidīt lielākus ierosi-

nājums semnieku izglītības lietās, palicis par vienkāršu

draudzes mācītāja līdzkaļpotāju baznīcas lietās. Nav šaubu,

ka bija arī izņēmumi, — daži ķirspīles skolmeisteŗi tiešām

vismaz ziemā nodarbojās ar bērnu apmācīšanu. Bet bija

jau arī retas muižas skolas, kuŗâs mācījās labs pulciņš

bērnu, kas tika apgādāti ar grāmatām un pat uzturu. Ja,
bet par nožēlošanu, tie ir izņēmumi vispārējā latviešu zem-

nieku tā laika skolu iekārtā.

bieži vien (lielās draudzēs) stipri pāri par šo zumu. Ja nu viņi saņemot

tādu atalgojumu, tad varētu gaidīt, ka šie parasti samērā izglītoti cilvēki

centīsies darboties zemnieku-vergu labā. Ja viņi to gribētu, laika tiem

būtu diezgan, bet bieži vien viņu prāts uz to nenesas. Mācītājiem arī vaja-

dzētu stingrāki ķirspīles skolas uzraudzīt un arī skolā strādāt roku rokā ar

skolmeisteri, tad nedaudz gados mēs nomanītu zemnieku cienību pret šām

skolām Un Janaus grib, lai ķirspīles skolās māca arī rēķināt un rakstīt.

l) Skat. Cesvaines mācītāju ziņojumus par minētiem gadiem. (Valsts
arhivā).
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Paklausīsimies vēl dažus ta laika acu lieciniekus,

kuŗi paši dzīvoja un darbojās līdzi pie zemnieku skolām.

Jau agrāk pieminētais Liezeres mācītājs Tiebe par

tā laika skolu lietām raksta sekošo 1 ): «Katrai draudzei ir

sava ķirspīles skola, kuras skolotājs parasti dabon lieto-

šanā l/t arkla zemes un arī kādu strādnieku, paŗ ko viņam

jāmāca abēja dzimuma bērni, īpaši tie, kuŗiem jāiet pie

iesvētīšanas, bet kas nolaidības dēļ neprot vajadzīgo. Šis

skolmeisteris parasti ir vācietis. Muižas skolas skol-

meisteris ir latvietis pie kuŗa izvēles skatās, lai viņš, bez

vajadzīgām zināšanām, būtu arī godīgs cilvēks un pret

bērniem neiztrurētos pārāk bargi. Skolas laikā šādu lat-

vieti atsvabina no visām (?) klaušām. Arī šinīs skolās

parasti māca tikai tos bērnus, kuŗi, viņu vecāku nolaidības

dēļ, nav mācīti mājās. Visi citi draudzes bērni līdz pašai

iesvētīšanai mācās mājās pie saviem vecākiem un ne vienu

skolu neapmeklē. Mācību mērķis ir: prast lasīt un zināt

skaitīt no galvas 5 katķisma gabalus. (Tībe par meldiņu

dziedāšanu nepiemin A. V.) Uz 50 bērni* m parasti viens

neprot lasīt. (Liezeres dr ) Skolas laīks ir 4 mēneši, bet to

viegli var pagarināt līdz 6 mēnešiem. Vasaras skolas nav

ievedamas, jo zemniekiem vasarā bērni vajadzīgi lopu

ganīšanai v t. t. Bet ir tā, ka skolā sūtīšanu vispāri

uzlūko par sodu. Tā kā draudze stiepjas vairākas jūdzes,

tad ķirspīles un bieži arī muižas skola atrodas no attālā-

kām mājām 2—3 jūdzes. Katru pirmdien bērniem jāiet

ar maizes kulīti uz tāļo skolu un jādzīvo tur ar sausu

pārtiku līdz sestdienai. Bieži skolā ir auksts, un pārtikas

krāj um iņš maz?, jo daži vecāki visai nabadzīgi. Auksta

istaba, cieta grīda, slikts gaiss, auksts dzeramais ūdens,

— tādi ir bērnam skolā apstākļi; kamēr mājā taču silta

barība un labāks dzēriens. Bet ja nu bērnam tā jādzīvo
4 mēneši kopā ar 30 citiem bērniem (vairāk par šo skaitli

vienam skolotājam nav jāmāca), tad jāsaka: tā ir laba

lieta, ka vecākiem pašiem atļauj savus bērnus mājā mācīt.

l ) H. F. Tiebe — Lief- und Esthlands Ehrenrettung. S. 274—282.
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Arī vecākiem, lai gan skolas ir par brīvu, iznāk lētāki

bērnus mājā mācīt, nekā skolā nodot. To pierāda arī tas,

ka rudeņos, kad draudzes mācītājam vajaga bērnus izkla-

sēt, — kur katram mācīties, stundām ilgi vecāki lūdz

mācītāju nepierakstīt bērnus kādā skolā, bet atļaut tos

mājās mācīt. Mācītājam šinī gadījumā jāpārbauda bērnu

vecāku zināšanas, — vai viņi ir spējīgi paši savus bērnus

mācīt. Un Vidzemē šāda kārtība droši vien vēl ilgi pa-

stāvēs, lai gan valdība un ķeizars grib skolu ierīkošanu.

Tas tomēr nav iespējams šādu iemeslu dēļ: 1) Ja visus

latviešu bērnus gribētu mācīt skolās, tad draudzei vajadzētu

apmēram 20 skolu un skolotāju, rēķinot pat 50 bērnus

vienam skolotājam. Kur to lai ņem ? 2) Kur lai ņem

līdzēkļus skolu celšanai un skolotāju algošanai. Ja skolo-

tājiem maksātu skaidrā naudā 100 rubļu katram, tad vaja-

dzētu uz draudzi 2000 rubļu gadā. Kas šo zumu maksās ?

Zemnieki nevar, — tie nabadzīgi un jau tā pārāk apkŗauti

klaušām; viņiem gŗûti uzturēt draudzes mācītāju un ķir-

spīles skolmeisteri. Vai to lai dara muižnieki? Tas nav

viegls uzdevums, jo prasītu VB daļu no vispārējā ienā-

kuma. Vai to darītu kronis? Tad vajadzētu no valsts

kases Igaunijai un Vidzemei kopā V 2 miljona rubļu. Tas

valsts kasei nebūtu viegli un no iedzīvotājiem prasītu

jaunus nodokļus. Bet varbūt skolotājam dotu zemi? Tad

vajadzētu katrai draudzei iedalīt apmēram 5 arkli zemes

skolu vajadzībām. Bet kas to atkal dos ? Ja gribētu skol-

meisteŗiem atdot kādas zemnieku mājas, tad daži zemnieki

būtu
no viņām jāizdzen un tas būtu netaisni. Un kas lai

apstrādātu skolmeistera zemi ? Vai tā būtu jāapstrādā uz

vispārējo zemnieku klaušu rēķina? To nevar, jo zem-

niekiem klaušu jau tā ir daudz. Tāļāk, kas lai uzceļ

skolas, piegādā materiālu v. t. t. ? Tagad skolmeisteris

novieto bērnus dūmainās istabās, —- tur tie dabū arī sil-

tumu Turpmāk tas tā nevarētu būt. Bet kā viens skol-

meisteris lai mācītu abēja dzimuma un dažāda vecuma

bērnus? Kas dotu trūcīgiem bērniem skolā pārtiku, jo
vecāki redzama trūkuma dēļ atteiktos to darīt? Vai atkal
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muižnieks? Bet vai zemnieki visus bērnus varētu skolā

sūtīt, jo kas tad piepalīdzētu mājās ? Bet ja visus nesū-

tītu, bet izdarītu izlasi, tad atkal būtu netaisnība, jo daži

zemnieki varētu teikt, — kamdēļ mani bērni netiek skolā

mācīti, kur dabū labāku mācību, kā mājā. Ja skolā ne-

mācītu vairāk, kā mājās, tad vecāki-grāmatnieki teiktu,

— ko mans bērns noziedzies, ka viņam katru nedēļu jāiet

projām no mājas, kad viņš tepat var mācīties

Lūk, tādos apstākļos, spriež Tiebe, tagadējā iekārta

ir vislabākā. Bet, vai būt, prasīs, lai skolā māca arī rē-

ķināt un rakstīt? Bet ja jau nespēj iemācīt lasīt, kā tad

iemācīs rēķināt un rakstīt? 1) Ja, apstākļi ir tādi, saka

Tiebe, ka tik ilgi, kamēr latvieši dzīvos atsevišķi izkai-

sītās mājās, bet ne sādžās, plāni par skolu ierīkošanu

paliks tikai laba vēlēšanās.
..

Beidzot Tiebe aizrāda uz lielo skolas grāmatu trū-

kumu un prasa, lai iestādes rūpējas par lētu skolas grā-

matu dabūšanu, kuŗas trūcīgiem varētu dot pavisam bez

maksas. Vajadzētu arī jaunu dziesmu grāmatu apgādāt.

levērojot jau agrākos aizrādījumus šinī

pie mācītāja Tiebes raksta būs lieki taisīt vēl kādus ko-

mentarijus. Te runā mācītājs — muižnieku interešu aiz-

stāvis un latviešu izglītības veicināšanas pretinieks.

Pazīstamais skolu draugs ģener.-sup. Zontags par

aplūkojamā laika skolām saka2), ka visa muižnieku ārēja

itin kā gādība par latviešu zemnieku skolām bijusi tikai

acu apmānīšana (Eine Grosse moralisch-optische Täu-

schung). Skolas pārvērstas par moku mājām, kuras bērni

mēģinājuši nodedzināt, lai tik viņās nebūtu jāiet «mācīties».

Mācīšana bieži bijusi tik mechaniska iekalšana, ka viņa

varējusi vairāk notrulināt, kā izglītot (weit mehr abstumpfen,
als es ihn bilden kann). Visa tā laika skolu politika bi-

l) Cits mācītājs - Jannaus (Geschichte d. Sklaverey) prasa, ka zem-

nieki jāmāca arī rakstīt un rēķināt. Bet Jannaus bija skolu draugs.
2) Neues Museum der teitschen Provinzen Russlands 18. 2 H.

S 24-25.
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jusi nesaskaņota ar vispārējo politisko iekārtu, viņā nav

bijis sirsnības, tā bijusi morāliski neiespējama.

Un tiešām. Vai tā verdzība, kurā šinī laikā bija
nospiesta latviešu tauta, pavisam saskanēja ar izglītību šā

vārda pareizā nozīmē? Vai muižniekiem tad bija kāda

interese tiešām rūpēties par savu vergu izglītību ? Vēstu-

riskie novērtējumi te atbild ar ne. Bet mācītājiem, —

vai tiem bija kādi nopietni nodomi pacelt šo izglītību

pāri reliģiskām vajadzībām? Arī ne, vismaz mācītājiem,
kā veselai korporācijai. Viņu intereses prasīja tikai lasīt

prašanu, lai vieglāki varētu iemācīt katķisma gabalus un

dažas lūgšanas. Tādos apstākļos ģen.-sup. Zontags pa-

reizi novērtē tā laika zemnieku skolu ārējās čaumalas (kā
to prasīja aplūkotās skolu patentes) nepiemērošanu tam

saturam, ko šinī čaumalā muižniecībai patika ieliet.

Skolu projekti bija tā laika ideālistu, ja tā var apzīmēt,

izdomājums, kurus bieži uzticēja realizēt cilvēkiem, kam

šādi ideāli pavisam nav patīkami un pieņemami.

Un tomēr jāliecina, ka sava paliekoša nozīme bija
arī šīm nerealizētām patentēm, šai ārējai čaumalai. Katrs

saviļņojums atstāj zināmu iespaidu, bet pieminētās skolu

patentes kā nekā saviļņoja visu tā laika sabiedrību un

lasītprašana tiešām vairojās. Lai iedomājamies, kāds va-

rēja būt stāvoklis, ja šīs patentes un viss kas ar tām stā-

vēja sakarā, pavisam nebūtu atklāti izsludinātas un skolu

ierīkošana prasīta. Te ko neko ilustrē H. V. Hupels.

Viņš saka, ka agrāk 25 —30 gadus veci cilvēki, gribēdami

precēties, ņēmuši ābeci (A. B. C. Buch) rokā un mēģinā-

juši mācīties lasīt, tad mācījušies pie ķirspīles skolmei-

stera 5 katķisma gabalus, tikuši iesvētīti un ņēmuši sievu.

Pēc ģenerālgubernatora patentes (1765. g.) izlaišanas, sā-

kuši centīgi mācīt lasīt jau 8 gadus vecus bērnus «Was

für glückliche Veränderungen hat dieser Befehl bereits

gewirkt !» — izsaucas Hupels
1
). Ja arī visur neesot skolu,

1
) A. W. Hupel — Topographische Nachrichten B. I. S. 577.
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tad vecāki tiekot spiesti paši bērnus mācīt, pretēja gadī-

jumā draudot ar spaidiem aizdzīt bērnu kādā skolā. 1 )

Cits latviešu draugs un aizstāvis verdzības laikā, jau

agrāk šaī apcerējumā pieminētais H. J. Janaus
2
), par tā

laika skolu lietām rakstīdams, izteic domas arī par zem-

nieku brīvestību. Arī zemniekiem ir dzinulis pēc brīva

darba. Lai neviens nebaidās no tam, ka zemnieki ne-

pratīs brīvību cienīt. Tālāk, — zemes muižniekiem ir

diezgan, bet vajaga to dot zemniekiem brīvai apstrādā-

šanai, tad arī muižniekiem būs lielāki ienākumi. Vidzem-

niekiem esot sakāms vārds: »Dzīvo un Jauj arī citiem

dzīvot». Šo sakāmo vārdu var ieteikt Vidzemes dzimt-

kungu ievērībai, ja viņi grib zemniekus padarīt laimīgus.

Mazliet nedroši gan skan šie Janaua aizrādījumi par

brīvestību un brīvu «zemes darbu». Bet bez šīs brīve-

stibas nevarēja būt arī brīvas izglītības, nevarēja šai iz-

glītībai dot to burvīgo spēku, kas tautu padara cēlu un

vērtīgu. Tik ilgi, kamēr izglītība nāca kā kāda žēlastība

no kungu puses, viņai nebija vajadzīgā spēka. Lai tas

rastos, tautai vajadzēja tikt pašai brīvai, tad sajust to, ka

brīvība bez izglītības nav īsta brīvība, ka tikai izglītība
tautai pašķirs ceļu uz īsto brīvību un uz brīvu tautas nā-

kotni. To sajūtot pati tauta atzīst izglītības nepiecieša-
mību un līdz ar to pati gādā par savām skolām un savu

bērnu izglītību. Lūk, kamēr nebija brīvestības, nevarēja

arī pie mūsu senčiem rasties nopietna griba pašiem rū-

pēties par savu skolu iekārtošanu. Gan cik necik instink-

tīvi zemnieki-vergi jau sajuta izglītības vērtību, bet sa-

l ) Hupeis «Nordische Miscelloncen» 11. un 12. gabalā (Rīgā 1786)

starp citu priecājas par zemnieku izglītību šā rakstīdams : «Cik dažkārt

nav ārzemnieki brīnījušies, redzēdami mūsu zemniekus baznīcā ar dziesmu

grāmatām rokā, no kurām tie prot dziedāt. Vai arī skolās, kad redz ve-

selu baru bērnu pietiekoši lasot grāmatu».
2) Mācītājs fon Janaus darbojās Laisā (Igaunijā). Dzimis viņš

23. februārī 1753. g., studējis Getingā. Sākot ar 1779. g. mācītājs Laisā,
vēlāk Tērbatas apriņķa prāvests un konsistorijas padomnieks Miris

1821. g. 18. janv.
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biedriskie apstākļi arī šo instinktu nomāca, — neļāva viņam

pārvērsties apzinīgā dzenulī. Fiziskā verdzība saskaņojās
ar garīgo. Tā arī, domājam, jāsaprot mācītāja Janau'a

aizrādījumi uz zemnieku brīvestību, bez kuŗas arī Janaus
(viņa grāmata iznāca 1786. g.) neredz sekmju skolu attī-

stībai. Šinī ziņā ģen.-sup. Zontaga un mācītāja Janau'a
spriedumi par tā laika skolām noskaņoti nostājas viens

otram līdzās.

Vēl viena lieta ir vēsturiski noskaidrota un viņa še

beidzot īpaši jāuzsver: Latviešu tauta arī tumšos vērgu
laikos vienmēr ir rādījusi ievērojamas garīgas spējas. Šīs

spējas bija redzamas katram, kas vien nepagāja latvietim-

vērgam gaŗam ar aklu nicināšanu, vai uzpūtīgu lielmanību.

Jau agrāk pieminētais A. V. Hupels (Ļ, 123.) starp citu

pastāsta (1777. g ), ka mūsu zemniekiem no veciem laikiem

vēl vienmēr ir dzīva dziņa pēc brīvības. Šo dziņu viņi

arī dažādā veidā parāda uz ārieni, — daudzi cenšas tapt
brīvi

. .
īsā laikā, dažreiz pat dažās nedēļās, vīni iemācās

lasīt. Atrodas kungi, kas savus zemniekus neļauj mācīt

rakstīt. Tomēr netrūkst zemnieku, kuŗi bez kādas skolas

iemācās rakstīt. Kas neprot rakstīt, tie daškārt apbrīno-

jamā veidā prot ilgākam laikam un par simtām lietām

uzglabāt savas īpatnējas rakstu zīmes (iegriezumus) uz

nūjām vai skaliem. Mācītājs Vatsons (Jaresverhandlungen
d. Kurl. Gesellsch. für Lit. v. Kunst I, 46) runādams par

latviešu kultūras zemo stāvokli, saka: «Diese Unkultur

liegt nicht sowol an dem Mangel an geistigen Fähigkeiten,

denn die Letten sind ein geistreiches und bildungsfähiges

Volk u. s. w.»

Lielais sīkstums fiziski izturēt smagās vērgu gaitas

un ievērojamu, kauču vēl neattīstītu, garīgo spēku dīgļi, —

tie tanī laikā uzturēja mūsu senčus tāļākam, labākam liktenim

XVII.LasītpratējiunnepratējiVidzemēno1798.—1800.g.

18. gadu simteņa beigās draudžu mācītāju ziņojumos

Vidzemes zemnieku izglītības vispārējais līmenis tiek

skaitliski šā novērtēts:



248

Draudzes Gadi

La s ît p r a t ē j i

"21 'i
ff 'S dv

ņ
_

3 J? 3 o M Kopa
S M 2 ja • y

IVin .S ICQ VO

03 r-H 0, ļ

Lasī

ļT
~-5
3 <a
Ē te

in i/v
oa!-!

[nepratēji

i îs^
SP*- to

v _

g o M Kopa

Q«- «"->

Rigas apriņķī:

Aizkrauklē .
.

1798

192 493

—

685 744 628 13721799
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.
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1800 200 500 700 733 621 1354

1798
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1798
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Lielvārde .
.

1800 146 853 999 345 203 548

1798
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1799 558 916 1474 35 1482 1517
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. .
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1561 654 1421
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Lazdonā
. . .

1800 1066 1809 2875 1539 1166 2705

1798 180 723 903 281 719 1000

1799 186 746 932 239 712 951

Lubana-Ļaudonā

1800 228 791 1019 192 684 876

1798 611 942 1553 789 1670 2459

1799 544 1372 1916 761 1719 2480

Liezeri
....

1800 548 995 1543 762 1754 25 I 6

1798 476 2341 2817 317 410 727

5311799 412 2349 2761 127 404

Liepkalnā (kopā
ar Vestienu)
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395
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1799

Vec-Piebalga

1800 I 790
I

1039 1829 540 311 851

1798 1280 1979 3269 425 1675 2100

1799 1271 1980 3251 422 1654 2076

1800 3251 2076i?!

Jaun-Piebalga . 1798 200 1544 1744 356 1712 2068

1799 -

Raunā
....

1800 216 1641 1857 353 1663 2016

1798 993 3003 3996 872 1322 2194

179J -

Skujenē-Lode .

1800 1019 3076 4095 835 1151 ly8S

1798

1799 228 1497 1725 1089 532 1621

Dzerbenē-Drustos

1800 291 1513 1804 1136 510 1646

1798 276 1603 1879 1059 819 1878
1799

1800 1 283 1767 2050
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1799 3216 558 789 1347
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Valmieras apr.:

Alojā ....
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1799
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734

1066
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120

80
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267

500
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1800 856 814 1170 178 392 570
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. .

1798 605 2626 3231 29 338 367

1799 579 2644 3223 31 361 892

1800 579 2665 3244 17 364 381

Dikļos ....
1798 904 352 1256 255 35 290

1799

Limbažos (ar
Katrīnas fil. dr.)

1800 543 963 1506 43 270 313

1798 564 1362 1926 261 478 739

1799 550 1366 1916 266 478 744

1800 554 1352 1906 251 468 719

Matīšos
.
. . 1798 513 1515 2028 3 515 518

1799 520 1767 2287 5 513 518

1800 514 1659 2173 5 483 488

Rubenē
.
. . 1798 99 ?63 362 158 885 1043

1799 98 264 362 161 884 1045

1800 99 259 358 166 872 1038

Liepupe . . .
1798 357 1272 1529 96 596 692

1799 438 1386 1774 47 583 630

1800 449 1310 1759 68 543 611
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Salacē
....

1800 1136 3456 4592 827 2775 3602

1798 816 466 782 145 263 403

1799 337 482 819 187 251 388

Maz-Salace
.

.

1800 344 479 823 140 211 351

1798 1272 2000 3072 792 1526 2318

1799 1082 2052 3134 717 1460 2177

Umurga . . .

1800 1106 2013 3119 768 1512 2280

1798

1799

Valmierā (pils.
un apkaimē) .

1800 923 2039 2962 992 739 1731

1798

1799 601 3292 3893 1407 1446 2853

1800 722 3175 3897 1388 1501 2889

Valkas apriņķī:

Alūksnē
.
.

.
1798

1725 4056 5781 442 3188 36301799

Gaujenē . . .

1800 1711 4487 6198 444 3203 3647

1798

IV99 193 1136 1329 262 1075 1337

Gulbenē (ar Le-

jas fil. dr.) .

1800 176 1169 1345 217 1040 1257

1798

1799 1882 2226 4108 450 1453 1908

Ērģemē . . .

1800 1881 2898 4729 608 474 1182

1798

1799 213 1035 1248 209 722 981

1800 165 1033 1198 255 705 960
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1798 562 413 975 172 218 390

1799 370 347 717 136 163 299
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1800 300 295 595 144 146 290

1798

1799 916 8023 3939 740 731 1471

Palsmarē(ar Au

meistera fil. dr.)

1800 502 2768 3270 666 802 1468

1798

1799 295 1775 2070 132 486 618

Tirzā (ar Velē-

nas fil. dr.)

1800 808 1574 1882 101 336 437

1798

1799 867 1589 2456 361 1269 1630

Trikatē
....

1800 2456(?) 1680(?

1798

1799 733 3055 3788 329 980 1309

Valkā (tikai ne-

1800 746 8052 3798 814 976 1290

vācu (unteut-
sche) draudzes

locekli) . . .
1798

1799

1800 123 292 415 92 135 227

Lugāžos . . .

1798

1799

154 705 859 79 347 426
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Skaitļu kopsavilkums rāda, ka:

lasītpratēji neprat.

Rīgas apr. 17 draudzēs 1800. g. bija 29.034 17.948

Cēsu
.. 14

~ „ „
33.870 22.851

Valmieras
..

12
„ ~ ~

27.509 14.973

Valkas
~

11
„

26.745 12814

Vidzemē 54 draudzēs 1800. g. bija 117.158 68.586

Ziņu nav par Smiltenes, Straupes, Pēterupes un

Slokas draudzēm. Tā tad caurmērā uz katru draudzi

bija 2170 lasītpratēji un 1270 nepratēji. Ja šos skaitļus

attiecinām arī uz tām 4 draudzēm, par kurām ziņu nav,

tad par visu tā laika latviešu Vidzemi (bez Rīgas) būtu

noapaļotos skaitļos 125.000 lasītpratēju un 73,000 ne-

pratēju. 1780. gadā mēs šos pašus skaitļus aprēķinājām
uz 95.200 pret 78 400. Tā tad lasītāju skaits būtu 20 gadu
laikā pieaudzis apmēram par 30.000 personām, bet ne-

pratēji mazinājušies par 5.500. Procentuāli lasīt nepratēju
skaits būtu krities no caurmērā 45% uz 37%. Bet katrā

ziņā arī šis aprēķins pieņemams tikai kā tāds, kas tuvojas

nezināmai pareizai zumai.

Tuvāki aplūkojot dažu atsevišķu draudžu mācītāju

ziņojumus, rodas ari dažkārt šaubas par doto ziņu pa-

reizību. Piemēram Liezeri 1799. gadā mazinājās kā lasīt

pratēji, tā nepratēji. Gulbenē 1800. g. par vienu gadu
lasīt nepratēju skaits nokrīt par veselu tūkstoti. Citās

drauzdēs atlal skaitļu rindas šūpojas gan šā, gan tā.

Bet tomēr ir skaidra lieta, ka «grāmatnieku» skaits,

kauču lēnām, tomēr auga. Mājmācība darīja savu iespē-

jamo darbu.

XVIII.Ziņas(18.g.s.)parpilsētuelementarskolām

Ir dažas ziņas arī par pilsētu elementarskolām šinī

laikmetā. Aplūkojot draudžu vizitaciju protokolus, jau

nācās pieminēt arī Vidzemes mazpilsētu skolas, kuŗas

minētos protokolos, parasti tiek atzītas par labākām, kā

parastās lauku skolas. Arī skolotāji šinīs skolās tiek

titulēti par rektoriem, parastā skolmeisteŗa vietā. Pilsētu
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skolas gan visvairāk domātas vācu bērniem, bet nav iz-

slēgta iespējamība viņās iekļūt arī latviešiem. Tiek vairāk-

kārtīgi aizrādīts, ka muižnieki šinīs skolās var izskolot

nākošos zemnieku skolmeisteŗus. Tas arī, kauču ne visai

bieži, dažkārt tomēr notiek. Pilsētu skolās mācības pa-

sniedza vācu valodā, latviešu valoda še tika lietota

visai reti.

Papildinot tās ziņas, kas par mazpilsētu skolām at-

sevišķās nodaļās jau sniegtas, vēl sevišķi var aizrādīt uz

Valmieras pilsētas skolu (Stadtschule), kura pastāvējusi

jau 1632. gadā (ja ne jau agrāki). 1739. gadā šo skolu

vada rektors Joachims Smidts, kuŗam ir palīgs Demuts.

Pats rektors mācījis katķismu un bībeles stāstus, latiņu

valodu (das Latein mit den majoribus, Studium episto-

licum), ģeogrāfiju, lasīt un rakstīt; bet palīgs — boksterēt,
lasīt un rēķināt. Rektora alga 40 dâldeŗi un ienākumi no

kāda dārza, kas atradies diakonata tuvumā. Rektora

palīgs saņēmis 11 dâldeŗus par skolotāja un 38 dālderus

par kantora amata pildīšanu. Kā kantors viņš pie pil-
sētas baznīcas. Tā kā šo skolu bērni ne labprāt apmek-

lējuši, tad tikusi ievesta strāpes nauda (poene executionis),

kuŗu vajadzējis iemaksāt baznīcas lādei par labu.

1756. gadā Valmieras skolas vadība pieder mācī-

tājam Hildem, bet kā viņa palīgs te darbojas kāds Vel-

muds. Bijušais šis skolas palīgs Demuts no skolas aiz-

gājis un nodibinājis savu skolu (eine Winkelschule), kuŗa

stipri konkurējusi ar pilsētas skolu, un pēdējā mācījušies

(1756. g.) tikai 15 zēni un 5 meitenes. 1766 gadā skola

dabū jaunu rektoru Jāni Bloku (Johann Block), dzimušu

vāczemnieku. Vēlāk Blokam piedod arī subrektoru.

Bloka darbība bijusi samērā ražīga un arī viņa ienākumi

palielinājušies, jo bez agrākiem 40 dâldeŗiem un ienā-

kuma no dārza viņš saņēmis skolas naudu: xļi dâldeŗa

ceturksnī no katra skolēna, kas mācījies tikai lasīt un

11/*l 1/* dāldera no tādiem bērniem, kas mācījušies arī rakstīt

un rēķināt. Bez tam rektoram kopā ar skolas bērniem

vajadzējis pavadīt uz kapiem nomirušos (iet zārkam pa
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priekšu), par ko viņam maksāts 1/a dâldeŗa par pieauguša

un 1 orts par bērna līķa pavadīšanu. 1) Valmieras muiža

viņam devusi 6 pūri rudzu un 6 pūri miežu. Skolas

māja tanī laikā atradusies Zemnieku un Bastiona ielu

stūrī. 1788. gadā Valmierā nodibināja īpašu skolu lat-

viešu bērniem, kuŗa vēlāk pārvērtās par turienes baznīcas

skolu, kas pastāvēja gandrīz 100 gadus. 1790. gadā pil-

sētas skola dabūja jaunas telpas, kuŗas uzcēla Vispārējās
labdarības kolēģija. Tuvāku ziņu par Valmieras latviešu

skolas tā laika darbību mums nav. Vāciskā pilsētas skola

XVIII. gadu simteņa beigās, cik vērojams, atkal strādājusi

nesekmīgi un vecāki ne labprāt viņā nodevuši savus

bērnus. 1)

Par Cēsu pilsētas tā laika skolām ziņu nav daudz

un tās, kuŗas atradām vizitaciju protokolos, tika jau at-

tiecīgās vietās atzīmētas. Te varam vēl aizrādīt uz kādu

ģen.-sup. K. Zontaga izvilkumu no virskonsistorijas vecām

aktīm. (Skat. «Livländische Schulblätter» 1814. g.

332 lp. p.) 1725. g. Cēsu pilsētas skolas rektors sūdzēja

guberņas valdei, ka kāda atraitne Sperliņa pieņēmusi
sešas meitenes šūšanas v. t. t. apmācībā. Bet izrādoties,

ka šī Sperliņa mācot meitenes arī lasīt un pat gājusi

vieglprātībā tik tāļu (begieng sie sogar den Frevel), ka

vecākām meitenēm pat mācījusi rakstīt. Rektors domā,

ka šāda Sperliņas darbība ir ne tikai nelikumīga, bet arī

runā pret svētiem rakstiem, jo apustulis Pāvils sakot, ka

sievai nevarot atļaut mācīt (dass sie lehre) un Zālamana

sakāmos vārdos teikts, ka «Viņa (sieva) meklē vilnu un

linus un strādā labprāt ar savām rokām. Viņa izstiepj

savu roku pie tā vērkuļa un viņas pirksti satver, to

l ) Šī paraša Vidzemē ievesta no Vācijas un lietota vairākās

vietās, kā Cēsīs, Rīgā v. c.

1
) Skat. .* Beiträge zur Geschichte der Stadt Wolmar. Riga

1894; F. Berg Festschrift zur Feier der Einweihung des umgebauten

Kreisschulgebäudes. Riga 1847; Verschivdene auf Wolmar bezügliche

Urkunden enth. Convolut — in Bibl. d. Gesellschaft für Gesch. u.

Alterth. zu Riga.
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vārpstu ..
.» Cēsu skolas rektors vēlas, lai valdība Šper-

liņai noliegtu viņas audzināšanā nodotām meitenēm mācīt

arī lasīt un rakstīt.

Grūti pateikt, vai te galveno lomu spēlēja bailes no

konkurences, vai rektora kunga savādie viduslaiku aiz-

spriedumi par sievietes spējām un pienākumiem.

Cik necik plašākas un pamatīgākas ziņas ir atro-

damas par Rīgas elementarskolām. Ka Rīgā jau 17. gadu
simtenī bijis arī kāds latviešu skolmeisteris, par to ziņo
A. V. Hupels (111., 35). 1731. g. dažas Torņkalna un

Āgenskalna skolas tiek sauktas par latviešu skolām 1
), lai

gan, kā noprotams, šinīs «latviešu» skolās mācības lielāko

daļu būs notikušas vācu valodā un par latviešu skolām

tās gan dēvēja tāpēc, ka viņās mācījās latviešu bērni.

Vēlākos dokumentos arī šīm skolām nosaukums «latviešu»

vairs netiek pielikts, un arī G. Sveders domā, ka visas

viņas palikušas par vāciskām, kuŗâs mācījās kopā dažādu

tautību bērni, šķirojot tos tikai pēc konfesijām. Latviešu

skaits Rīgā šinī laikā jau bijis krietni prāvs.

Rīgas skolu pārvalde 18. gadu simtenī atradās pil-

sētas valdes (rātes) rokās, kuŗa šim nolūkam noorganizēja

īpašu «Collegium scholarchale», kura, vismaz pirmā savas

darbības laikā, atradās Rīgas pilsētas konsistorijas telpās un

pat savus protokolus ierakstīja Rigas konsistorijas protokolu

grāmatā. 2) Tā tad arī Rīgā, tāpat kā uz laukiem, baznīcas

un skolas tika uzlūkotas kā kopēja darba darītājas. Rīgas

«Collegium scholarchale» pirmais protokols, rādās, rakstīts

15. oktobrī 1693. gadā. Koleģiias sastāvā bija piecas

personas: H. Dreilings (Burggraf), Dr. Joh Brever (Rigas

superintendents un virsmācītājs
, Joh. Oeningens (Wort-

führenden Bürgermeister), Ma£. D. Caspari (Doma bazn.

1
) Par Rīgas elementarskolām pamatotas zinas publicējis G.

Šveders (Festschrift zur Feier der Einveihung zweier neuen Schulhäuser

im Januar 1885.), kuras še arī izlietoju.

2 ) Tie ir pa daļai uzglabājušies.
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mācītājs) un Pēteris Šīvelbeins (Pilsētas «Scholarchs»).
Tā tad Rīgas skolu kolēģijā sēdēja visai ievērojami kungi.
Vēlākos gados šis sastāvs, kā redzams no protokoliem,
mazliet mainījies. — 1704. un 1708. gadā kolēģijā atrodam

tikai 4 locekļus, kuŗus visus sauc par skolu kungiem, —

«die sämtlichen Herrn Scholarchen». Kolēģijas sastāvā

vairs neatrodam Doma baznīcas mācītāja. 1724. gadā

kolēģijas sastāvā neatrodam arī «burggrafa», bet skolas

pārvalda tikai trīs kungi, birģermeistera M. Vīdaua

(Wiedau) vadībā. Tā pilsētas valde caur saviem un

pilsētas konsistorijas pārstāvjiem patstāvīgi valda un vada

pilsētas skolas līdz 20. februārim 1784. g ,

kad nodibināja

tā saucamo Vispārējas aizgādības kolēģiju (Kollegium der

allgemeinen Fürsorge), kuŗai tika uzdota gādība un uz-

raudzība arī par Vidzemes skolām. Par šīs kolēģijas

cirkulāru, kas savā laikā tika izsūtīts ar nolūku ievākt

ziņas par Vidzemes laukskolām, jau agrāk še runājām.

Kolēģijas darbība sevišķi aizķēra pilsētu un tā tad arī

Rīgas skolas. Jaunnodibinātā kolēģija, kā nomanāms, jau

tūdaļ pirmā laikā, sevi uzlūko par vietējo skolu pārvaldes

augstāko orgānu, atļaudama tomēr Rīgas skolu kolēģijai

turpināt savu līdzšinējo darbību. Vispārējās aizgādības

kolēģijas priekšgalā stāvēja gubernators Bekļešovs, kam

Vidzemes skolu lietās ir savi nopelni, un tāpēc jaunā

kolēģija nevis kavēja, bet gan sekmēja skolu attīstību.

Pārgrozības Rīgas skolu pārvaldīšanā tomēr galu galā
nāca. Tika iecelts īpašs pilsētas skolu direktors, kas

bija padots Vispārējas aizgādības kolēģijai. Par pirmo
tādu skolu direktoru nāca Pētera baznīcas mācītājs

Antons Bernhofs. 21. martā 1789. gadā, gandrīz pēc

100 gadu pastāvēšanas, Rīgas pilsētas skolu kolēģija tiek

likvidēta, un viņas archivs nodots pilsētas skolu direk-

toram Bernhofam. Tas notika uz Vispārējās aizgādības

kolēģijas pieprasījumu un, cik zināms, pret Rīgas pilsētas
valdes gribu. Sakarā ar to izcēlās pat daži konflikti

vietējo valdības un pašvaldības iestāžu starpā. 1793 gadā

tiek noorganizēta jauna pilsētas skolu kolēģija, kuŗa bija
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padota tā saucamai Valsts 1) valdīšanai (Statthalterschaft).

Jaunā pilsētas skolu kolēģija, lai gan formeli nebija pil-
sētas pārvaldības, bet valdības iestāde, tomēr savā sa-

stāvā ļoti līdzinājās agrākai skolu kolēģijai. Viņas locekļi

bija sekošie: Pilsētas galva A. G. Zengbušs, skolu

direktors A. Bernhofs, pilsētas valdes loceklis (Stadtrat)

J. S. Holanders, Domas skolas rektors maģ. A. Albanius

un pilsētas valdes sekretārs J. V. Bulmerings. Pie kam

J. S. Holanders bija laicīgais skolu pārlūks no pilsētas

puses. Šī skolu kolēģija, cik zināms, no 1793.—1796. g.

noturējusi pavisam deviņas sēdes (pirmā 21. okt. 1793. g.,

beidzamā 15. aug. 1796. g.) un viņas darbībā nomanāma

cenšanās skolu stāvokli uzlabot. 1796. gadā ķeizars

Pāvils atcēla «Statthalterschaftsverfassung-u» un līdz ar to

krita arī jaunā skolu kolēģija, kuras vietā nāca gandrīz

pilnīgi agrākā «Collegium scholarchale». Rīgas pilsētas

valde tā no jauna, gan atkal uz īsu laiku, ieguva vecās

tiesības. Ķeizara Aleksandra l. skolu reformas Vidzemes

skolu lietās ienesa stipras pārmaiņas, bet par tām runāsim

nākošā daļā.

18. gadu simtenī Rigā ir strādājušas vairākas pil-

sētas elementarskolas, kuŗâs bez šaubām mācījās arī daļa

latviešu bērnu, kuŗi bieži vien pēc skolas laika pievie-

nojās kādai vācu draudzei un līdz ar to vācu tautībai.

Morica jeb Pētera skola ir viena starp visvecākām

Rīgas skolām. Viņa dibināta ap 1353. gadu2 ). 18 gadu

simteņa sākumā (līdz 1709. gadam) šo skolu vada kāds

Jānis Volks (Johann Wolck), dzimis Lībekā. Kādā Rīgas

rātes protokolā 30. jūnijā 1705. g. apskatīta skolu revīzija

(Examinibus) un tur starp citu teikts, ka Morica (Mauritc-

') Šī «Statthalterschaftsverfassung» Vidzemē tika ievesta 1783 g.

(3. jul. ķeizara manifests) un pastāvēja līdz 1796 g, kad ķeizars Pāvils 11.

to atkal atcēla, atdodams muižniekiem agrāko Vidzemes pārvaldīšanas

iekārtu (ar nelielem pārgrozījum cm). Sīkāki par šo «valsts valdīšanu»

skat. Fr. Bienemann — «Die Statthalterschaftszeit in Liv- und Estland».

Leipzig 1886.

2) Bunge — Urk.-Buch 11., 646.
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schule) jeb Pêteŗa skolā mācoties 78 zēni un 52 meitenes,

kuŗus pārklāušinot atrasts, ka «profectus in sacris et

profanis» 1) bijušas apmierinošas. Pie kam šinī skolā at-

zīmēts kāds skolēns, kas gaŗo 119. Dāvida dziesmu

(176. panti) «in una sērie» uzteicis no galvas. Tas

raksturo tā laika mācību metodi. 1707. gadā šai skolai

153 skolas bērni. Jānis Volks mācījis rēķināšanu pēc

paša sastādītas rēķināšanas grāmatas, kuŗai šāds nosau-

kums : Rigisches Rechenbuch, worinnen nach der neuesten

und besten Art, die waren Fundamente der Edlen Rechen-

kunst auf hisigen und benachbarten Handlungs-Gebrauch,

so kürtzlich als deutlich, angewiesen und gelehrt werden,

dass es auch einer fast selber durch fleissiges Lesen und

Nachsinnen erlernen kan Gott zu Ehren, und aufs

Obrigkeitliche Verordnung, der allgemeinen Bürgerlichen

Jugend allhier, insonderheit aber seinen lieben Discipulen

zum besten mit grossen Fleiss zusammen getragen und

zum Druck befordert von Johann Wolcken, Schreib- und

Rechenmeister der Schulen zu S. Peter. Im Jahre Christi,

da man schrieb :

Auf hohen Raths Geheiss,

Zur Kunst und Handels Preiss,

Bringt die begehrte Weis,

Ein Vielgeübter Fleiss.»

Grāmatas izdošanas gads, — 1688 — zīmēts ta:

DDDLLLVVVVVVIIIIIIII. 1703. gadā šī grāmata iznāca

jaunā izdevumā un tur starp citu atrodams šāds uzde-

vums : «Viena meita vaicā savai mātei: mīļā māte

(Allerliebste Fr. Mutter), man ir zināms viens skaists

jaunēklis, kas mani grib precēt; ja nu tikai es nebūtu

par jaunu. Tāpēc es lūdzu jūs pateikt man, cik es esmu

veca. Māte atbildēja: «Miļā meitiņ, ja tu esi pārlie-

cināta, ka viijš tevi no sirds grib, tad vecums gan vairs

nevar te būt šķērslis, jo, ja tu V 3»

1/Q>
V27 savu gadu citu

ar citu reizini un pēc tam savu gadu skaitu vēl pieliec

l ) Sekmes garīgās ua pasaulīgās zināšanās.
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klāt, tad dabū 170 gadu. Jautājums: Cik veca bija

jaunēkle (Jungfrau). Atbildē: «45 Jahr ist die Jung-
frau alt gewesen.» Šāda uzdošana ir grāmatā viena

starp beidzamām, — tā tad, laikam tā laika matemātikas

augstākā gudrības pakāpe.

Turpmākie Morica skolas skolotāji bijuši: Pēteris

Ravensbergs no 1709. —1710. gadam, Joachims Helms —

1710 -1740., Joachims Göse — 1740.-1752., Heinrichs

Šreders — 1752. 1789., Georgs Mende - 1789.-1809.

Siem skolmeisteŗiem, kā tas Rīgā bijis parasts, ir savi

«zeļļi» (Schulgeselle), kuri gatavojušies turpmākam skol-

meistera amatam. Saprotams, ka «zellis» nav vēl skol-

meisteris un viņam netiek piešķirta meisteŗa cieņa un

atzinība. Tā 1714 gadā Morica skolas skolmeisteris lūdz

«augsto rāti», lai piešķir, viņam, viņa sievai un bērniem

miršanas gadījumā, pie apbedīšanas, Pêteŗa baznīcas lielo

zvanu par brīvu. Rāte to arī nolemj. Bet kad 1729. g.

tās pašas skolas skolmeisteŗa zellis nomirst, augstā rāte

viņam lielo zvanu neatļauj.
Krievu zviedru kara gados (1709. —1710.) Morica

skola stipri cietusi kaŗa briesmās Rīgas aplenkšanas

laikā ar mēri nomira skolmeisteris P. Ravensbergs un

10 citi skolas mājas iedzīvotāji. Palicis dzīvs tikai «Schul-

geselle» Helms.

Otra Rīgas elementarskola, par kuŗu ziņas jau 17. g.

simteņa sākumā, ir Jēkaba skola. Šīs skolas dibināšanas

laiks un dibinātāji nav skaidri zināmi, bet viņa jau kā

nekā ir darbojusies 1623. gadā, un tanī ir skolmeisteris

Friedr. Vedemeijer (viņš šinī skolā darbojās līdz

1659. gadam). 1700. gadā skolas telpas paplašina ar

kādu koka mājiņu. 1702. gadā nolemj skolas paplašinā-
šanai pirkt klāt kādu īpašumu, bet kaŗa gadiem uznākot,

rādās, tas nav noticis. 1705. gadā šaī skolā mācījās

125 zēni un 96 meitenes; 1706. g. — 110 zēni un 87 mei-

tenes. Skolu tanī laikā vada Ravensbergs, kas vēlāk

pārgāja uz Morica skolu. Par nožēlošanu nav tuvāku

ziņu par skolas darbību, programu v. t. t. Lielais bērnu
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skaits uzvedina domas par to, kā un ar cik «zeļļiem»

Ravensbergs skolmeisteroja savā skolā. 1710. gadā šo

skolu vada Pāvils Elers, dzimis Lībekā un jau 1695. gadā

iestājies par «zelli» Morica skolā, bet no 1704. —1710. g.

strādājis tā saucamā Kroņa elementarskolā, un bijis pat

«rēķināšanas meisteris» Rigas Licejā Miris 1710. gadā

ar mēri. No 1710. —1717. g. šaī skolā darbojies Joachims

Brauns; no 1717.—1718. g. te strādā «Lehrjungen» Jakobs

Šuja, Jānis Essens un Andrējs Greve. Tā tad īsta skol-

meistera nav. Sie «Lehrjungen» ir līdzīgi «zeļļiem» un

no tiem dažkārt radās turpmākie Rīgas skolmeisteŗi. Arī

Šuja vēlāk vada bāriņu skolu (Waisenhausschule). No

1718.—1740. gadam Jēkaba skolu vada Joachims Goše

(dzimis Lībekā); no 1741.— 1747. g. —Jānis Pipers. Kad

Pipers 1747. g. miris, uz J. Gošes padomu, Jēkaba skolā

atkal kādu laiciņu strādā zeļļi un Pipera atraitnei nodod

skolas ienākumus. Skolu šinī laikā pāra reizes nedēļā

pārlūko Morica skolas skolmeisteris (Goše). Drīz pēc

tam Jēkaba skola dabūjaunu skolmeisteri —Vegelinu, līdz-

šinējo bāriņskolas vadītāju. Sākot ar 1755. gadu un līdz

gadu simteņa beigām (mira 1808. gadā) še strādā Jānis

Flors, nokalpodams šaī skolā laikam apaļus 50 gadus.
1802. gadā 6. maijā Flors 1

) svinēja 50 gadu darba jubileju.

Par to ir sekošas ziņas: Pulkst. 7 rītā pie jubilāra iera-

dusies «augstās rātes» deputacija, draudžu mācītāji, Rīgas
skolu skolotāji v. t. t. Sirmo Floru svinīgā gājienā no-

veduši baznīcā, kur notikusi svētsvinīga dievkalpošana.

Rāte dāvājusi jubilāram sudraba biķeri, iekšpusē izzeltītu;

bet Flora bijušie skolnieki nodrošinājuši savu audzinātāju

ar penziju. Arī Tērbatas skolu komisija atsūtījusi Floram

sudraba vāzi. Sakarā ar Flora jubileju pazīstamais skolu

darbinieks Albāņus izdeva īpašu piemiņas rakstiņu-), kuŗâ

1 ) Dzimis Lībekā 5. aug. 1730. g. (Skat. Recke Schriftsteller

Lexikon B l. S. 586.

2 ) Blatt zur Schulchronik von Riga, nebst einigen Bemerkungen
und Wünschen an das Publicum. Am Jubelfeste eines verdienten Schul-

mannes, des Herrn Job.» Heinr. Fior, Lehrer an der St. Jacobi Schule.

Riga, 1802.
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vispirms dod biogrāfiskas ziņas par veco Floru, bet pēc
tam ieteic Rīgai turpmāk parūpēties, lai nebūtu jāpiedzīvo
tādas lietas, ka skolotājam, kas jau, kā Flors, nostrādājis
pilsētas labā 50 gadus, joprojām jāstrādā, jo citādi jā-
cieš bads. Tanī pašā reizē tiek izcelta Flora darba

mīlestība un uzticība savam amatam, jo viņš ticis aicināts

ieņemt citas labākas vietas, bet atteicies tās pieņemt, pa-

likdams uzticīgs savai Jēkaba skolai. Flors kopā ar

dažiem saviem amata biedriem izdevis rēķingrāmatu
(pirmais izdevums iznāca 1769

,
otrais 1808. un trešais

1819. gadā), kuŗa Vidzemē bijusi plaši pazīstama un visai

lietota. Flora darbības laikmetā Jēkaba skolai Rīgā bijusi
ļoti laba slava. 1788. gadā šai skolai tiek pieņemts arī

īpašs krievu valodas skolotājs Gerasims Černjavskis 1
).

Redzams, ka Flors ir paredzējis krievu valodas turpmākas
vajadzības pieaugšanu, jo nav domājams, ka krievs

Černjavskis būtu Floram piedots pret viņa gribu.

Pilsētas Bāriņu skola, kas dibināta 1651. g

no pazīstamā Klausa Ķempe (dzimis 8. maijā 1595. gadā,

Kedingenē — Vācijā), diezgan sekmīgi darbojās arī 18.

gadu simtenī. Līdz 1710. gadam te strādāja kāds Jānis

Ķempe (nav dibinātāja radinieks. A. V.), kas 1705. gadā

Bāriņu skolā mācīja 70 zēnus un 50 meitenes. Ķempe
saņēma 26 dâldeŗus algas par katru gada ceturksni.

1710. gadā, pēc Ķempes nāves, še vienu gadu strādāja

Pēteris Kornets, dzimis rīdzinieks; bet no 1711.-1713. g.

— jau agrāk pieminētā Pêteŗa Ravensberga dēls, arī

Pēteris. 1713.-1715. g. Bāriņu skolai skolotāja nav un

nevarējuši arī tāda sadabūt, tāpēc bāriņus sūtījuši skolā

citur (Pētera resp. Morica skolā). No 1715. gada te

darbojās Jēkabs Šuja, gan vēl tikai kā «Lehrjunge», bet

tomēr patstāvīgi (ohne einen Lehrpatron). 1717. g. šo

iestādi uzticēja Antonam Meitcem, kas savu amatu pilda

līdz 1721. g. Pēc Meitca nāves par patstāvīgu skolas

vadītāju nāca atkal Jēkabs Šuja, kas strādā te līdz

l ) Napiersky — Zur Geschichte d. Gouv.-Gymnasiums in Riga
1829. S 26.
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1729. gadam, t. i. līdz savai nāvei. Tad Bāriņu skolas

vadīšanu uzņemas Miķelis Vegeliņš, darbodamies še līdz

1747. g., kad rāte viņu ievēlēja par Jēkaba skolas vadī-

tāju. 1747. gadā Vegeļiņš Rīgas birģermeisteŗam iesniedzis

kādu rakstu, kuŗï sniedz arī dažas ziņas par tā laika

skolu lietām1
). No 1747 —1752. g. še darbojās Heinr.

Sreders, kuŗam pilsētas rāte piedod klāt arī vienu «Schul-

geselli», bet ar noteikumu, ka šis zellis nodarbināms tikai

Bāriņu skolā, bet nav sūtāms privātās mājās stundas pa-

sniegt. Bet 1748. g. Morica un Jēkaba skolu skolotāji
sūdz rātei, ka Sredera zellis Retvi hs pasniedzot stundas

arī privātās mājās. Sreders 1752. g. pāriet uz Morica

skolu, bet viņa vietā, Bāriņu skolā, nāk Jānis Flors, kas

te strādāja trīs gadus un 1755. g. aizgāja uz Jēkaba skolu,

atstādams savu vietu Bernardam Kleinam, kas Bāriņu

skolā strādāja līdz 1764. g. No kāda dokumenta redzams,

ka jau Kleina beidzamos darbības gados Bāriņu skolā

mācīta arī krievu valoda, lai gan, pēc pieminētā G.

Sredera apcerējuma, krievu skolotāja pieņemšana būtu

notikusi tikai 1772. g. Tā tad Bāriņu skola gan būs

pirmā Rīgas elementarskola, kurā jau 1760-tos gados

mācīta krievu valoda. Tā saucamā Doma skolā 1772. g.

arī uzsākta mācīt krievu valoda Vēl piezīmējams, ka

vismaz Kleina laikā Bāriņu skolā 1. janvārī sarīkoti īpaši

gada akti, kuŗos arī šīs iestādes audzēkņi teikuši savas

runas. No 1764. — 1789 g. še strādā skolmeisteris Vijums

Mende, bet no 1789. — 1825. g. — Bernhards Fausts (dzimis

rīdzinieks), pats Bāriņu skolas (mājas) audzēknis, kas iz-

glītojies Kīles skolotāju zeminarā un, pēc atgriešanās

Rīgā, tiek iecelts par Bāriņu nama un skolas vadītāju.

Jāņa skola, kuŗa atradās ciešā sakarā ar Jāņa
baznīcu un draudzi, jau no seniem laikiem kalpoja latviešu

bērniem2
). No 1697. —1706. gadam Jāņa skolu vadīja

') Skat. Rīgas pilsētas bibliotēkā «Livonica. 15.» (manuskripts).
2 ) Jāņa baznīca sākot ar 1588. g Ziemsvētkiem bija nodota lat-

viešu draudzes lietošanā. 1664. g. jau Jāņa skola kalpo latviešu draudzes

bērniem. Par to tuvākas ziņas sniegsim, aplūkodami Vidzemes skolas

zviedru laikmetā.
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skolmeisteris Jānis Bāde. 1705. g. sai skolā mācījās
30 zēni un 20 meitenes, 1706. g. 33 zēni un 30 meitenes.

1706. gadā skolā izdarītā revīzija apliecina, ka «Es würde

die Jugend, obgleich der Numerus darin nicht sonderlich

gross, fideliter informieret.« (Bērni, kuŗu skaits gan nav

visai liels, top uzcītīgi mācīti) Vai Bādem šinī laikā

bijuši arī kādi palīgi (zeļļi), nav zināms, bet vienam cilvē-

kam mācīt 63 bērnus tāču nevarēja rēķināt par mazu

skaitu. No 1719. līdz 1734. gadam še strādā Jānis Kolk-

manis1
), kas agrāk darbojies Torņkalna skolā. 1734. gadā

Kolkmanis mira un viņa vietu ieņēma agrākais Zundas

(Jürgenshof jenseit der Düna) skolmeisteris Jānis Kreijers

(Kreyer). Te jāpiezīmē, ka Jāņa skolas skolmeisteŗi tanī

pašā laikā bij arī barnīcas ķesteŗi un ērģelnieki. 1734.

gadā sakarā ar pilsētas rātei ienākušām sūdzībām, ka

Jāna skolā mācoties arī vācu tautības bērni, rāte nolemj, —

Jāņa skolā vācu bērni nedrīkst Hkt uzņemti. Tas baznīcā

jāpasludina no kanceles. Šāda pavēle atkārtota 1740.

gadā. 1736. gadā Kreijera vietā nāk Kristaps Verdens,

kas še kalpo līdz 1743. gadam. 1738. g. izdarot skolas

revīziju, tiek atzīmēts, ka viņa darbojas ļoti labi, bet

1742. g. jau tiek atrasts, ka skolotājs ir nolaidīgs. Pēc

tam Jāna skolā strādā Gotfrids Frēze, bet līdz kuram

laikam nav zināms. Sākot ar 1778. gadu te darbojās

Pēteris Kārstenis (Karstens), domājams latvietis. Viņš

priekš tam kādu laiku strādājis trūcīgo latviešu skolā

Jurģa muižā. Bet, kā apliecina G. Šveders, Jāņa skola ap

šo laiku pamazām paliek par »vācu« skolu, t. ir viņā

mācības notiek vācu valodā. Kārstenis te strādā līdz

1796. gadam un pēc viņa nāk kāds Miķelis Höge.

Ģertrūdes skola, kura tāpat kā Jāņa skola

stāvējusi ciešā sakarā ar Ģertrūdes baznīcu, dibināta,

laikam, jau 16. gadu simtenī. 18. g. s. par šo skolu šādas

ziņas: 1700. gadā viņa kara vētrās nopostīta. 1709. un 1710.

gadā krievi nodedzināja Ģertrūdes baznīcu un, ja pie tās

bija arī skola, tad tā arī krita karam par upuri. 1705,

') Viņa priekšgājējs nav zināms.
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gadā te skolmeistero Miķelis Krūze (»Schulhalter zu

st. Georg«?) Tad kādu laiciņu ziņu nav. 1738. —1744. g.

še strādā kāds Sopmanis. 1738. gadā pie skolas revīzijas

viņš dabū stingru rājienu, bet 1742.
g. revīzija skolu atrod

ļoti labā stāvoklī. 1744. g. konsistorija (Rīgas pilsētas)

par Ģertrūdes ķesteri un skolmeisteri ievēl Niklasu Ģēģeri,
bet rāte viņu vismaz pēdējā amatā nepieņem, jo atzīst

skolmeisteŗa darbam par nederīgu. Tādēļ 1744. gadā te

piemin kādu Dāvidu Remeri, kā skolmeisteri. 1750. g.

atzīmēts Fridrichs Reks (Reck), kas mācījis 50 skolniekus.

Vispāri ziņas par šo skolu un viņas vadītājiem saraustītas

un trūcīgas. 1750.—1754. g atrodam Pēteri Muzuku kā

»Schulhalter zu St. Georgi un St. Gertrud«. Pēc Muzuka,

no 1754. 1759. gadam še strādā Jānis Nordhofs, kas,

rādās, ir mācīts cilvēks, jo viņu 1752. gadā grib pat ievē-

lēt par subrektoru latiņu skolai pie Domas. Bet, lai gan

Nordhofs mēģinājuma lekciju un iestāšanās eksāmenu

labāki veicis, kā citi kandidāti, tomēr viņš šo vietu neda-

būjis dēļ iebildumiem par viņa uzvešanos. Zīmīgi arī

tas, ka Nordhofs 1756. gadā grib Ģertrūdes
skolā uzsākt stundu pasniegšanu latviešu

valodā, bet tas viņam netop atļauts. Tā tad

arī Ģertrūdes skolā būs bijis daudz latviešu bērnu. 1759.

gadā Nordhofs spiests atlūgties no amata un viņa vietā

nāk Jānis Lakmanis, kas te strādāja līdz 1785. g. Pirmā

laikā Lakmani dēvē par »Schulmeister zu St. Georg un

St.Gertrud«, bet vēlāk tikai par »Lehrer der Gertrudschule«.

1775 g. Lakmanim ir palīgs B. Pausts, kas vēlāk aizgāja

skoloties uz Ķīli. Par Ģertrūdes skolas turpmāko gaitu
līdz 1804. gadam, mums ziņu nav.

Jēzus skola, kuŗa dažos rakstos tiek dēvēta arī

par «Schule auf der Lastadie» (t. i. tā vieta pie Dauga-

vas, kur kuģos tika iekrautas mantas. No vārda «lastadium«

būs cēlies vārds «Lastadie». Rīgā šadā vārdā nosaukta

daļa vēlākās Maskavas priekšpilsētas). Šīs skolas dibi-

nāšana notikusi 1681. gadā 1 ). 1700.—1714. gadam te ir

l) Par to tuvāki «zviedru laikmeta».
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skolotājs Jānis Rolofs. 1705. gadā rātes kungi atvēl

Rolofam skolu pārcelt uz lekšrigu, jo kara laikam turpi-
noties «Lastadijā» nevarēja būt drošības. Tanī laikā .«kolā

bija 92 skolēni, no kuriem daļa laucinieku-bēglu bērni.

Tanī pašā laikā gan par Rolofu sūdzas, ka viņš vairs

kārtīgi neizpildot savus pienākumus pie Jēzus baznīcas,

kā priekšdziedātājs un mirušo pavadītājs. Rāte tomēr

atzīst, ka viņš bērnus «fidelitc informieret» un piesķiŗ tam

pat naudas pabalstu. 1707. g. Rolofs ar savu skolu

pārcēlās uz «Lastadi», kur noīrēja kadu māju skolas vaja-

dzībām. 1709. gadā kara notikumi Rolofu piespiež atkal

pārcelties uz lekšrīgu (Audēju ielu) Atzīmējams vēl tas,

ka 1707. g. Rolofs lūdz rāti, lai atļauj viņam paša vaja-

dzībām alu «brūvēt». Karam turpinoties Jēsus skola

paliek iekšpilsētā, un Rolofs 1714. gadā atstāj skolotāja

amatu, palikdams par pilsētas «svaru zinātāju». Sākot ar

1714. gadu par Jēzus skolu noteiktu ziņu nav. Rādās,
ka līdz 1733. gadam skola nav darbojusies un iemesls

tam bijušas kaŗa un mêŗa sekas. Ari «Lastadijas» mājas

vispāri bija nodedzinātas, ļaudis izmiruši, vai apmetušies

iekšpilsētā. Kad 1733. gadā 29. aprilī iesvētīja jaunu

Jēzus baznīcu, viņai par ērģelnieku pieņēma kādu Jāni

Voltemāsu, kuŗu uz «Lastadijas» iedzīvotāju lūgumu rāte

ievēl arī par vācu skolmeisteri. Bet jau 1734. gadā
Voltemāsa vietā atrodam Erdmani Gildenhofu, — viņš ir

vācu skolmeisteris. Baznīcas ērģelnieks tanī pašā laikā

ir Kristiāns Kēlers. Bet pie Jēzus baznīcas darbojas arī

latviešu skola, kuŗu no 1735.—1740. gadam vada Gothards

Krūze un pēc 1740. gada Niķlass Ģēģers (Jäger). Vai

šīs skolas bijušas abas zem viena jumta un vai nav pēc

1740. gada pilnīgi saplūdušas kopā, — par to līdz šim

noteiktu ziņu nav. No 1740.—1742. g. par Jēzus skolas

skolmeisteri atzīmēts kāds Cakarias Geše, bet no 1742.

līdz 1745. g. Kristiāns Medens. Tāļāk no 1745 —1754. gadam

te strādājis Jānis Hardelofs, bet 1752. g. Jēzus skola

nodegusi un Hardelofs, kā rādās, nav jaunu skolu piedzī-

vojis. Sadedzis arī viss skolas inventārs. 1755. g. skola
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dabu jaunu skolmeisteri — jaunās telpās, — Jāni Māsu

(Maas), kuram rāte no sevis, pie no draudzes saņemamās

algas, pieliek 16 dālderus. Bet jau 1757. gadā Jēzus

skolai atkal jauns skolmeisteris Jānis Doberts. Tā tad

skolotāji te ļoti mainās laikam taču vājā atalgojuma pēc.

Tikai 1770. gadā ievēlētais Jēkabs Linde (Schreib- un

Rechenmeister) še darbojas līdz 1795. gadam. Rāte viņam

savu algas pabalstu paaugstina no 16 līdz 40 dâldeŗiem,

jo esot ļoti uzcītīgs darbinieks. Linde sākot ar 1779. gadu
ir arī Jēzus draudzes baznīcas ķesteŗis (ne ērģelnieks).

Torņkalna skola (Schule auf Thorn), kuras

nodibināšanas laiks nav zināms, bet gan droši vien viņa

ir darbojusies jau 17. gadu simtenī. No 1705.—1719. g.

šīs skolas skolmeisteris ir Jānis Kolkmanis, bet kad Kolk-

manis aiziet uz Jāņa skolu (skat to), tad par Torņkalna

skolas skolmeisteŗiem nav vairs ziņu līdz pat 1758. g.

Ir gan ziņas, ka 1731. g. tiek nolemts Torņkalnā iekārtot

latviešu skolu. 1732. g. šim nolūkam lasa ziedojumus

Jāņa baznīcā. 1733. g. rāte dod Torņakalna latviešu

skolas būvei kaļķus un akmeņus. Tā tad varētu spriest,
ka līdzšinējā Torņkalna skola nav bijusi latviešu, vai ja

tomēr bijusi latviešu, tad ir nodegusi, vai citādi kā gājusi
bojā. Bet tāļāk, — 1746. g. atkal Jāņa baznīcā lasīti

ziedojumi Torņkalna skolas celšanai
.. .

1758. g. Torņ-

kalna skolā piemin Hafneri (Haepffner) kā skolotāju
(Schulhalter auf Thorn). Pēc Hafnera nāves, uz zvejnieku,

pārcēlāju un enkurnieku lūgumu, iepriekš izdarot noeksa-

menēšanu, par Torņkalna skolas skolotāju iecelts Mārtiņš

Nebels, kas še strādājis līdz 1777. gadam. Pēc Nebela

nāves, rādās, Torņkalna latviešu skola atkal uz laiku

iznīkst, jo tiek ziņots, ka 1778. g., uz Jāņa baznīcas

mācītāja Zēdena priekšlikumu, vecā Torņkalna skolas ēka

atzīta par nederīgu, vecu un pārdota, bet iekārtota jauna

latviešu skola Āgenskalnā. Šai skolai tā tad būtu vaja-

dzējis apkalpot arī Torņkalna latviešu bērnus. Tomēr

1790. gadā jau atkal bijusi kāda «letische Freischule auf

Thorn», kuŗu vadījis kāds Jēkabs Kazāks. Sakarā ar
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dažām zinām var domāt, ka šī būs vispirms bijusi privāta

skola, kura iekārtota lai Torņkalna bērniem nebūtu jāiet

uz attālo Āgenskalna skolu 19. gadu simtenī Torņkalna
skola atzel no jauna.

Āgenskalna skola, kuŗa, kā nupat atzīmējām,

tika iekārtota pagaidām pārtraucot Torņkalna skolas gaitu,
sāka darboties 1778. gadā. Skolas mājas celšana maksā-

jusi 1400 dâldeŗus. Rāte devusi skolotāja algošanai
30 dālderus gadā, bet, domājams, ka ar šādu algu vien

skolotājs nevarēja iztikt un kautkas viņam būs ienā-

cis arī no citiem avotiem. So skolu pirmā laikā saukuši

par Jāņa draudzes trūcīgo skolu (Armenschule) un arī

viņas skolotājs bijis ciešos sakarot ar Jāņa baznīcu. Bet

pamazām Āgenskalna skola, tāpat kā vairākas citas, nāca

pilsētas uzturēšanā un pārvaldīšanā. Par Āgenskalna 18.

gadu simteņa skolotājiem ir tikai sekošas ziņas: no 1785 —

1787. gadam te strādājis kāds Heinr. Erenstreits, bet 1790. g.

tiek atzīmēts Heinr. Parzovs. Skola, vismaz viņu iekār-

tojot, domāta latviešu bērniem, bet laikam jau tūdaļ

19. gadu simteņa sākumā palikusi par vācu skolu vācu

un latviešu bērniem.

Zun das skola, kuŗu vācu valodā dēvēja: Sundische

oder Jürgenhofsche schule atradās pie Daugavas kreisā

krasta, pa labo pusi tagadējai Daugavgrīvas ielai. Jau
1684. g. te tiek pieminēts kāds skolotājs Badinš (skat.

zviedru laikmetu) 1700. gadā atzīmēts te skolmeisteris

Jānis Hūninš (Schulmeister auf Jürgenshof). Šinī skolā

tanī laikā būs daži bērni nākuši no Pārdaugavas attālākām

nomalēm, varbūt pat no tagadējā Bieriņpagasta nova-

diem 1). Skolmeistera alga ap 1700. g. gan, rādās, bijusi

niecīga. 1734. g. te srādājis Jānis Kreier s, kas no

šejienes aizgāja uz Jāņa skolu. Tāpat, 1740. g. te darbo-

jies Niklass Ģēģeris, kas vēlāk aizgāja uz Jēzus skolu.

1743. g. Gotfrīds Frēse no šīs skolas pāriet uz Jāņa skolu.

Pēc Frezes 1743. g. še bijis skolotājs Joakims Plencners.

') Dažas ziņas to apstiprina.



Par visiem aukšminētiem Zundas skolas skolotājiem, kā

arī viņu kalpošanas ilgumu pie šīs skolas, ziņu visai maz.

Sākot ar 1775. un līdz 1778. g. Zundā strādā skolotājs
Pēteris Kārstenis, saņemdams 40 dālderus algas. 1778'

gadā līdz ar Torņkalna skolu, uz laiku, pārtrauca savu

darbību arī Zundas skola, pievienojoties Āgenskalna sko-

lai. Kārstenis aiziet uz Jāņa skolu.

Bez šīm skolām Rīgā 18. g simtenī vēl tiek pie-

minēta Ganību dambja skola, kas dibināta 1780. gadā, kā

šīs apkaimes trūcīgo bērnu skola. Skola pirmā laikā atra-

dusies uz Ganību dambja, vēlāk pārcelta uz Pētersalas

ielu. Par šo skolas darbību 18. g. simtenī ziņu nav. Sākot

ar 1795. gadu viņu vadījis skolotājs Miķelis Vichmanis, kas

te nostrādājis līdz sirmam vecumam.

Arī Klīversalai (Klüversholm) bijusi sava skola, kuŗas

darbība noritējusi ar ievērojāmiem pārtraukumiem 1773. g.

še ir skolotājs Kristaps Mencelis,

Vel pieminama, tā saukta, Kroņa elementarskola.

1704.- 1710. g. te strādā Pauls Ēlers 1734.—1735. g. —

Kristaps Hofmanis. 1793. g. — kāds B. J. Hagers.

Pie šīm ziņām par Rīgas skolām 18 g. vēl varam

piezīmēt, ka skolotāju tiesiskais un materiālais stāvoklis

ir visai nenoteikts Skolotāju algas tieši no skolām ir

samērā mazas un tādēļ skolotāji spiesti pelnīties gan ar

privātām stundām, gan kalpodami kā ķesteŗi baznīcām

v. t. t. Patarī tad vinu ienākumi nav visai apmierinoši. Pēc

kāda, ar noteiktu gada skaitli neatzīmēta 18. g. s. doku-

menta
1) labāko un lielāko Rīgas skolu skolotāju algas bija

šādas:

Morica no rātes 46 no bazn. 30, dažādi B'/2— 84V2 dāld.
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Parasti skolēni maksājuši arī kādu zumiņu skolas

naudas, bet vai tā palika skolotājam kā atalgojums, vai

tikusi izlietota skolas saimniecībai — nav skaidri zināms.

Rādās, Rīgas skolās rīkojušies dažādi. Bez skolas naudas

gan bija dažkārt jāmaksā īpaša sveču un pat malkas nauda.

Bet arī par to mums nav drošu un skaidru ziņu.

Atzīmēsim beidzot tas skolas grāmatas, kuŗas 18.

gadu simtenī tika lietotas latviešu skolās un pie mājmācības.
Pirmā un pati ievērojamākā bija Jaunā Derība. Vizi-

tacijas protokolos šo grāmatu visbiežāk! piemin, atzīmējot

kā iepriecinošu parādību, ja bērni ir apgādāti ar Jauno
Derību. Otrā grāmata, kura bieži tiek nostādīta līdzās

pirmai — ir Dziesmu grāmata, bet viņai redzami jau

mazāka nozīme. Abas šīs grāmatas bērniem skolā un mājā

noderēja kā lasāmās grāmatas, pie kam viņas bija ļoti

bieži vienīgās, kuŗas bērni pazina un ar kuŗâm arī uzsāka

mechanisko un gŗûto lasīšanas mācību. Tiešām, tas

daudziem bērniem, tā laika skolmeisteru vadībā, ņebija

viegls darbs.

Šur tur vizitacijas protokoli piemin ari »ABC Buch«,

bet kāda bijusi šī ābece un kā pratuši viņu lietot, — to

līdzšim vēl neesam izzinājuši. Redzams tomēr, ka kāda

ābece bijusi jau priekš vecā Stendera »Jaunas A. B. C.

un Lassišanas Mahzibas«, kas iznāca 1782. gadā, jo, kā jau

agrāk pieminējām, vizitacijas protokolos, kaut arī retumis,

aizrādīts, ka skolā? bijušas arī ābeces (Halartes skolā pie

Valmieras jau 1736. g., bet vēlāk arī citur).

Dziesmu grāmatām bija pievienotas arī dažas lūg-
šanas (Pirmais izdevums 1686. g., otrais 1700. g., trešais

1703. g., ceturtais 1704. g. v. t) Bez šīm grāmatām tika

dažās mājās un skolās lietota »3vēta bērnu mācība«

(Svvāhta Bāhrno-Mahziba, pirmais izdevums 1682. g.),

mācītāja G. Dresseļa sarakstīta (tulkota). Arī šai grāmatai

1700. g., otrs, 1707. g. trešais, 1724. g.
— ceturtais v. t. t.

izdevumi. Šī grāmata nebija nekas vairāk, kā mazā
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katķisma grāmatiņa 1), kuŗu tomēr izlietoja arī kā lasāmo

grāmatu. Otrā, līdzīga šai pirmai, — »Swehta Behrnu-

Mahziba ta Deewa kalpa Luterus v. 1.1 « Riga 1689. Vēlāk

šai grāmatai dots nosaukums »Ta swehta Behrnu-Mahziba

v. t. t.« un ar šo tituli viņa iznāca ļoti daudzos izdevumos

(1700., 1703., 1732.. 1756., 1768
,

1769., 1774., 1779.. 1784.,

1797. g. g. v. t. t). Tāļāk pieminama »Latviska Baznīcas,

Skolas un Sētas grämata«, kuŗas pirmām izdevumam

1690 g. šāds virsraksts: Latwiska Ewangeliumo-Lekziono-
Deewa Dseesmo-Deewa-Luhgschano ir zitto Deewa Mah-

zibo-Grahmata tik labb Basnizā, kà Mahjâs walkojama«. Šai

grāmatai vēlāk 4 daļas: I. Parastās rīta, vakara un pus-

dienas (ēdamam laikam) lūgšanas. Pieci katķisma gabali

ar jautājumiem. 11. Gabaliņi iz vīveles, — varētu teikt

vīveles stāsti. 111. Dziesmas un kolektes. IV. Lūgšanas
dažādām vajadzībām. Šī grāmata skolās gan nebūs daudz

lietota un viņa arī vairāk noderēja mācītājiem un skol-

meisteŗiem. Kā redzams no vizitacijas protokoliem, tad

mācītāji uz jautājumu, pie kādas »metodes« viņi pieturas,

izdarot draudzes pārklausināšanu (katechizaciju), atbild, —

pie »J. Fischer 1
) Schrifftmässige Erklärung des kleinen

Catechismi Dr. M. Luteri«, bet »Tā svēta bērnu mācība

1) Viņu dažreiz saukuši arī par »rokas grämatu«.

*) Šo J. Fišeru nevajaga sajaukt ar otru Fišeru par kuŗu arī šaī rakstā

tika runāts. »Tā svēta bērnu mācība«, — Vidzemē tika dēvēta un lietota

kā oficiāli ieteicama grāmata, tamdēļ arī viņu vāciski sauca par «Landes-

katechismus«. Pirmais jautājums grāmatiņā šāds : »Tu redzi, ka ikdienas

daudz nelaimes notiek, un cilvēki mirst, — no ,kuŗienes nāk tas?« At-

bilde : »No tiem grēkiem». Otrs jautājums: No kuŗienes nāk tie grēki ?« At-

bilde: 1) »Ne no Dieva, bet no velna, kas visvairāk grēkojis. 2) No

paša cilvēka, kas tīši no sātana uz grēkošanu lāujas paskubinäties«. Tā-

ļākie jautājumi: »Kas ir grēki, ciekkārtīgi ir tie grēki, kas ir tie īpašdarlti

grēki v t. t « Atbildes uz jautājumiem tiek pastiprinātas ar attiecīgiem

citējumiem (pantiņiem) iz bībeles. Šī grāmata 18. gadu simtenī Vid-

zemē ļoti izplatīta, un arī skolās viņas »metode« visvairāk lietota. Un

ne tikai 18. g., bet arī pat 19. g s. otrā pusē latviešu mājās loti bieži

»Svēta bērnu mācībā» (ar »tā« un bez »tā«) tika lietota. Arī mūsu rakst-

nieks Doku Atis savā tēlojumā »Mans dzīves rīts« pastāsta par to, ka viņam

gājis ar »Tā svēta bērnu mācība« lasīšanu.
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v. t. t.« bija minētas J. Fišera (E. Gliika drauga) grāma-

tiņas tulkojums (pārstrādājums).

1773. g. iznāca Jēkaba Langes katķisma gabalu pa-

skaidrojumi — «Ta atsihschana tahs pateesibas us Deewa-

bihjaschanu v. t. t.» Bet šai grāmatiņai skolās nebija
liela piekrišana. Vai un cik plaši Vidzemē lietotas vecā

Stendera sarakstītās grāmatas, par to ziņu nav. Bet

1784. g. arī Vidzemē, Ķieģeļu muižā, Rubenes draudzē,

nodrukāta latviešu ābece, kurai 1785. g. iznāk jau otrs

izdevums (1796. g. trešais). Šīs ābeces sastādītājs un

drukātājs bija Rubenes mācītājs Kristaps Härders

(dzimis 6. dcc. 1747. g., miris 16. aug. 1818. g). ĶieģeJ-
muižā Härders pats personīgi iekārtojis mazu drukājamo

ietaisi, kuŗâ pats drukājis savas grāmatas. Bez piemi-

nētās ābeces Härders te nodrukājis starp citu arī «Izstā-

stīšana par tiem mācības gabaliem» (1788 g.), kura sniedza

metodiski sakārtotus katķitma paskaidrojumus. Härders

sarakstījis arī pirmo rēķinu grāmatiņu latviešu valodā

(iznāca 1806. g.) ar šādu virsrakstu: «Rehķinaschanas

Grahmatiņa, ne preeksch wisseem tumschiem Ļaudim, bet

teern ween par labu sarakstita, kas gudrību un gaischu
Prahtu zeena.»

1)

1756. iznāca Vecā Stendera bībeles stāsti ar šādu

virsrakstu : „Geodert Fridrik Stenderu, Schelmes draudses

Basnizas-Kunga, Şwehti Stahsti, no kuŗeem 52 no wezzas

Derribas Laikeem, 52 no jaunas Derribas Laikeem. 3 no

ta, kas teem pirmajeem kristigeem Ļaudim notizzis,

14 jaukas Lihdsihbas no Deewa Wal»!ibas in tee

Stahsti no tahs leelas pastaras Teesas Deenas. wļşşt

no Swehteem Deewa-Raksteem islaşşiti, teem Lattwee»

şcheem par labbu şewischķļ şarakstiti in ar lautaschanahm
in şwehtahm Dohmahm istaişiti. kuŗreem Wehl peelikts

weens Peelikums ka tristigam zila-ekam no daschahm Lee»

tahm buhs şwehtâs Dohmâs eekultees. Tohs pahrraudsijis,
in ka tee Rakstös eespeesti taptu gahdajis lukkums Bauman,

l) Tuvāki par šo grāmatu runāsim nākošā daļā.
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Kursemmes Superintendente in lelgawas Wahzu-Basnizas

Kungs. Kensbergâ Pruhschos Rakstos eespeesti zaur lahni

Indriķķi Artungu. 1756." otrB izdevums iznāca 1790. gadā

ar vienkāršāku virsrakstu: „Masa Bihbele. Tas irr:

Sweyti Stahsti, no Deewa Wahrdeern islaşşiti, un ar is-

şkaidrotahm un şpehzigahm Mahzibahm un şwehtahrn Doh-

rnahm istaişiti no ta wezza Şehrpilles Mahzitaja Stendera."

Šie Vēcā Stendera «Svētie stāsti» savā laikā bija

loti izplatīti arī Vidzemē. Vēl tagad tautā uzglabājušies

pantiņi iz šīs Stendera grāmatas, kā:

«Pirmā dienā gaisma dodās,

Otrā platums debesīs.

Trešā jûŗ un sausums rodās,

Ceturtā tie spīdēkļi,
Piektā zivs un putniņi,
Sestā lop un cilvēki.» 1 )

Vai arī:

«Nāciet, bērni, šurp ar bariem,

Skataities uz ozoliem.

Redziet pie tiem kupliem zariem

Apzalonu'
2
) pakārtu.

Mācaities tur visi klāt

Tēv' un māti godināt.»

Vecā Stendera «Svētie stāsti» tad arī vairākkārtīgi

pārdrukāti un bieži vien bijuši par paraugu citiem auto-

riem bībeles stāstus sastādot.

Skolās lietojamo grāmatu skaits un izvēle, kā redzam,

18. g. s. loti aprobežots. Grāmatas vispāri tanī laikā

mūsu skolās un mājās bieži vien bija dārguma, ja pat ne

greznuma lieta. Katra grāmata bija mājā kā kāds svē-

tums, kuru glabāja uz visrūpīgāko. Draudžu mācītāji

dažkārt zina, cik viņa draudzē ir dažādu grāmatu. Viņiem

pat atzīmēts, kādās mājās atrodamas šīs, vai citas grā-

matas; atzīmētas arī mājas, kurās nav itin nevienas grā-

1 ) Iz otrā izdevuma

2) Vēlākā izdevumā ir «Apzalomu».
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mātas. Skolās, saprotams, arī itin visas grāmatas zināmas.

Arī grāmatu iegādāšana parasti notika caur draudzes

mācītājiem.

Skolas un mājas grāmatu skaits un dažādība stipri

vairojās nākošā, — 19. gadu simtenī. Tad radās arī

pirmās laicīga satura skolas grāmatas.

Latviešu izglītība pamazām saka iet spirgtāka gaitā.





I. pielikums (skat. 23. lpp.).

Jh. Groß-Czaarifchen
Majestät/meines Allergnädigsten Käysers und

Herrn würcklich Beheimbter Raht / und Com-

missaire Plenipotentiaire im Hertzogthumb
Liefland.

Baron von Löwenwolde/
Herr zu Fendern und Erb-Herr zu Ayasch und

Murrikas.

in denen bisherigen betrübten Kriegeö-Zeiten
TA/geschehen ist / daß theils durch Wegführung der Predi-

in die Gefangenschafft / theils durch das Aussterben
derselben die meisten Gemeinden ohne behörige Seelen-

Pflege / und genugsahmen Unterricht in Christenthumb ge-

lassen / und bey vielen von der armen Bauerschafft bey nahe
eine grosse Blindheit und Barbariem in dem Ehristenthumb
eingeführet worden ; da auch unter andern die hochnöhtige
Unterrichtung der unverständigen Jugend in den Schulen
bey solchem Umbständen nachbleiben müssen: Also hat mans

für eine besondere Gnade Gottes und Ihro Groß-Czarischen
Majest. unsers Allergnädigsten Käysers und Herrn zu achten
und zu erkennen /daß höchst-gedachte Majestät / insonderheit

auch die Wiederauffrichtung der Schulen allergnädigst be-

liebet und anbefohlen haben. Und weil dieser wegen bey
der mit denen Wohlgeoornen Herren Landräthen gehaltenen
Conference dahin einhellig geschlossen worden / daß bey den

Gemeinen / wo keine Schulmeister anjetzo verherhanden sind/
dergleichen wieder angenommen/ und die Bauer-Kinder in

die Schule zur Information, nach der ehemahligen löblichen

Verordnung / gegeben werden foltert : Als wird hiemittelst/
krafft-tragenden Obrigkeitl. Ampts / von der Herren Pos-

sessoren der Publiqven und Adelichen Güther begehret/
daran mit Ernst Hand anzulegen , und ihren unterhabenden

Bauren
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Bauren nachdrücklich anzubefehlen / daß sie ihre Kinder den

Winter über in die Schule / daselbst im Ehristenthumb behö»

rig unterrichtet zu werden / geben mögen. Es ist kein Zweiffel/
die Bauren werden sich hiezu so viel williger bezeigen/
wenn sie zumahl vernehmen werden / daß ihnen die nöthige
Bücher / nach eines jeden Captu, gegeben werden sollen.

Und gleichwie ein jeder hiedurch dasjenige verrichtet / was

zu GOttes Ehren / und der armen Bauren Seelen-Heyl
und Besten gereichet / also versiehet man sich auch desto ge°

wisser / daß einjeder ihm dieses zur gehörigen Nachlebung
werde gestellet seyn lassen. Riga den 13. Decembr. 1711.

Gerhard Johann Löwenwolde.

L. S.



II. pielikums (skat. 105. lpp.)

Auf Befehl

Mo Kayserl. Majestät
CATHARINA ALEXIEWNA,

Kahserin und Selbstherrscherin
aller Reussen cc. cc. zc.

man auf dem jüngst gehaltenen Land-Tage die

unhinlängliche Anstalten der Bauer-Schulen und den

daher entstehenden sehr elenden Unterricht der Bauer-

Jugend beherziget, und auf Mittel bedacht gewesen, wie

diesem Mangel abgeholfen, und der Erziehung der Bauer-

Jugend» als worinnen ein essentielles Stück der allgemei-
nen Wohlfahrt beruhet, die nöthige Verbesserung durch Er-

richtung guter Schul-Anstalten gegeben und hiemit der

wahre Nutzen des Landes befördert werden möge.
Als wird zu Erreichung dieses so heilsamen Endzwe-

ckes. nach dem von E. E. Ritter- und Landschaft dem

Kayserl. General-Gouvernement unterlegten Vorschlage fol-

gendes obrigkeitlich festgesetzet und verordnet.

lmo. Diejenigen Bauren, welche im Stande sind,
ihre Kinder selbst im Lesen und dem kleinen Cathechismus

zu unterrichten» und hierüber von dem Prediger bey ihrer

Herrschaft attestiret werden, behalten billig oie Freyheit,
ihre Kinder selbst in den benannten Anfangsgründen zu

unterrichten, und zur weitern Beförderung in die Kirchspiels-

Schule tüchtig zu machen. Wo sich aber Kinder finden,
deren Eltern nicht hierzu tücht'g sind, da soll ein jeder Po-

s>essor in seinem Gebiete einen, oder nach der Grösse sei-
neö Gutes mehrere Leute ausmachen, welche gut fertig lesen

können, und im Christenthum wohl gegründet sind : diese
sollen den Grund zur Erziehung der Bauer-Kinder dadurch
l 'gen, daß sie der Jugend das Lesen lehren, und ihnen den

kleinen Cathechismus ins Gedächtniß bringen. Diese Haus-

Schulen
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Schulen sollen, wo der Possessor nur irgend die Gelegen-
heil dazu hat sie im Hofe, wo aber dazu keine Gelegenheit
ist, in einem Gesinde, wo es am beauemsten ist, gehalten
werden ; jedoch wird ein jeder Possessor dahin sehen, daß
die Bauer-Kinder zu Erleichterung dieser Anstalt, wo es

nur möglich, und sie den völligen Unterricht geniessen können

solchen bey ihren Eltern, Verwandten, oder zu wem der

Bauer das meiste Vertrauen hat. erhalten mögen.
Udo. Da der Bauer seine Kinder durchgängig ungerne

in die Schule schicket, so muß der Prediger gegen die Zeit,
wenn die Schul-Zeit angehet, einem jeden Possessori ein

genaues Verzeichnis von den Bauer-Kindern geben, welche

ihren lahren nach diese Schule können und

deren Eltern. Verwandte oder Freunde nicht im Stande

sind, ihnen diesen Unterricht selbst zu geben, der Possessor

muß sodann alle diese Kinder durch die Kirchen-Vormünder.
oder im Esthnischen District durch die Dorff Lubiasse in

die Schule bringen lassen. Diese Vormünder und Cubiasseit

sollen alle 8. Tage einmal die Schule visitiren, von dem

Schulmeister erforschen, ob alle Kinder da gewesen, und so
bald eins die Schule verabsäumet, es bey Strafe dem

Herrn anzeigen, und dieser den Bauren anhalten, das Kind

zur Schule *u geben. Damit aber der Bauer nicht in seiner
Arbeit gestöhret werde, und in seinem Kinde vieleicht seines

einzigen Viehüters verlustig gehe, so soll die Schule nach
Martini ansangen und um Ostern aufhören.

llliio. Weil ein Bauer, welchem die Information der

Jugend auferlegt wird, nothwendig manche Versäumniß in

seiner Arbeit haben muß, so kan sich der Possessor nicht

entziehen, demselben eine billigmäßige Vergütung an seinen
übrigen Praestandis, es sey an Arbeit. Gerechtigkeit, oder

sonst zu thun, wie es ihm am zuträglichsten däucht.
IVto. Und da diese Anstalt auf gar kleine Güter, die

wenige und geringe Bauerschaft haben, vieleicht ohne grosse
Incommoditael der Bauren und Verlust der Herrschaft nicht

einzurichten ist, so wird festgesetzet, daß ein Gut von

5. Hacken und drüber eine solche Schule halten soll, Gü-

tern unter 5. Hacken soll es frey stehen, wenn sie nicht selbst
aus Christlichen Eifer eine solche Schule anlegen wollen,
oder können die Kinder in die Kircyspiels-Schule zu schicken.

Vto. Die Herren Pastores müssen gehalten seyn, diese
Hofes» oder Dorf-Schulen alle 4. Wochen zu visitiren, o b

die Kinder alle da sind, und gehörig unterrichtet werden.

Finden
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Finden sie Mängel, so haben sie es ungesäumt dem

Possesşori anzuzeigen, welcher denn solchen ohne Anstand
abzuhelfen gehalten ist. Diejenige Kinder, welche zu Hause,
oder bey ihren Verwandten unterrichtet werden, müssen um

Ostern dem Pastori vorgestellet, und von ihm examiniret
werden.

Vlto. Wann die Kinder in diesen Bauer-Schulen das

Lesen und den kleinen Cathechismus gelernet, werden sie,
wenn der Possessor mit Beyrath des Pastoris es nöthig
und zuträglich findet, in die Kirchspiels-Schule gethan, und

daselbst unter genauer Aufsicht des Pasloris und des

Kirchen-Vorstehers weiter informiret.

Vllmo. Die Kirchspiels-Schulen, die noch nicht in ge-

hörigen Stand gesetzt worden, sollen von nun an, in den

erforderlichen Stand gesetzt, und mit Schulmeistern von

Teutschen oder Bauren, wie sie nur gut zu haben sind, ver-

sehen werden: worüber die Herren Kirchen-Vorstehere in

ihrem Kirchspiel, und die Herren Ober-Kirchen-Vorsteher in

ihren Creysen das nöthige zu veranstalten haben werden.

Vlllvo. Eine der Haupt-Sorgen der Herren Pastorum

muß seyn, nächst der alle 4. Wochen vorzunehmenden Visi-

tation der Schulen, dem Bauer insonderheit bey der Prae-

paration zum heiligen Abendmahl das Wesentliche des

Christenthums beyzubringen, und nicht damit zufrieden zu

seyn, daß sie den Cathechismum ins Gedächtniß gefasset,
sondern ihnen die Pflichten desselben ins Herz und Gewissen
zu reden, und sie hiedurch zur innern Ueberzeugung davon

zu leiten.

IXno. Sollte ein oder der andere Possessor in seinen

hiebevor beschriebenen Pflichten saumselig seyn, so soll es

von dem Prediger dem Kirchen-Vorsteher (es sey denn daß
der Kirchen-Vorsteher selbst in Culpa wäre, als in welchem

Fall es der Prediger gerade an den Herrn Ober-Kirchen-

Vorsteher melden soll,) und von diesem dem Herrn Ober-

Kirchen-Vorsteher angezeiget werden, und der saumselige

soll in eine Strafe von 10 Rthl. Alb. an seine Kirchspiels-

Kirche verfallen sein.
Xmo. Sollte der Pastor die Anzeige der in die

Schule zu gebenden Kinder an dem Possessorern, die vier-

wöchentliche Visitation der Schulen, oder sonst etwas ver-

säumen; so soll der Possessor es dem Kirchen-Vorsteher
und dieser dem Herrn Ober-Kirchen-Vorsteher melden, wel°

eher es gehörigen Orts unterlegen, und dafür sorgen wird,

daß
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daß diese Versäumung der Priesterlichen Pflicht (ohne deren

genaue Beobachtung, sich bey allen guten Willen der

Possessorum nichts gutes erreichen lässet) gleichfalls nicht

ungestraft übersehen; sond.ern an dem saumseligen Pastore

geahndet werden.

Xlmo. Soll ein jeder Pastor alle Jahr, so bald die

Schule aus ist, nemlich um 3t. George dem Germ Ober-

Kirchen-Vorsteher den Bericht einsenden, wie viele Kinder

das Jahr in jeder Schule gewesen, ob er mehrere haben
können, und warum er sie nicht gehabt, auch wie weit die

Kinder in der Schule gekommen.
Xllrno. Einen ebenmäßigen Bericht soll ein jeder

Possessor an den Vorsteher seines Kirchspiels abgeben, und

diesen mit den Kirchen-Rechnungen an den Herrn Ober»

Kirchen-Vorsteher einsenden; welcher denn beyde Berichte

zusammen halten, und wenn die Schuld an dem Possessore

liegt, denselben davor ansehen, liegt sie aber an dem Pastore,

solches gehörigen Orts comrnuniciren und auf die Ahndung
des in Lulpa vsrsirenden Pastoris urgiren wird.

Xliltio. Da auch bisher oder Unterricht der Bauer-

Jugend hauptsächlich dadurch gehindert worden, daß es an

öcn nöthigen (Schul-Büchern gefehlet ; so hat das Kayserl.
General-Gouvernement auch die Veranstaltung getroffen,

daß die erforderliche Schul-Bücher, sowohl für die Lettische
als Esthnische Creyse. in hinlänglicher Anzahl un zu billigen
Preise zu erhalten seyn werden.

Man zweifelt nicht, die Herren Possessores sowohl,
als die Herren Pastores werden sich äußerst angelegen seyn

lassen, odangezeigte Verordnung aufs genaueste zu erfüllen;
als hierunter nicht nur ihr eigenes und des ganzenLandes

wahres Interesse begriffen; sondern auch der äußerliche

Wohlstand der Provinzen es erfordert, daß darinnen gute
und wohleingerichtete Schulen gefunden werden mögen.

Wornach sich demnach alle, die es angehet, zu richten

haben. Gegeben auf dem Schlosse zu Riga, den 18tert

April 1765.

Iļ)ro Kaiserlichen Majestät bestallter
General cix Chef, General Govver-

ncitr ü"er das Herzogthum Liefland» George von Browne
des Si.Andreas und des weissen Ad- ş \

lers, wie auch desSt.AlexanderNew '
ski.und des St.Annen°Ordensßitt-r



III. pielikums (skat. 107. lpp.).

Şluddinaşchana.
Aöb muhşu Wisşschehliga Keiserene un Semmes-

3fo Mahte tai Rihgas Prezzeşchanai par labbu Şawas
wissschehliqakas Pawehleşchanas şchurp atdewuşi: ta

arri Ta patte muhşu Wļsşaugstaka Waldineeze daşchudus
Likkumus tahs Wļddsemmes Semneeku Prezzeşchanas dehl
iseet pawehlejuşi; tadehl tad teem Semneekeem, tas kas

şcheitan nayk. tohp sinnams dohts.

§ ļ.

1) Kad tas Widdsemmes Krohna jeb Ķehniņa Sem»

neeks no Muhşu Keisennes pusşes şawam Naudas Kungam,
un tas Dsimtu-Kungu Semneeks şawam Dsimtes Kungam
şawu Teì-şu un zittas Dohşchanas nodewts, tad irr wiņņam

Waļļas ar tahm şawahm Leetahm un Prezzi, kas wiņņam

pehz Pahrdoh chanas atleek, darriht ko gribbedams, tahs
us Pilsşahtu west, un zit dahrgi tas ween mahk un warr,

pahrdoh».
2) Tam Semneeku-Namneekam jeb arrļ zļttam, kam

taisna Parradu'Mekleşchana pee Semneeka irr, buys, ja
tas Semneeks ar Prezzi makşaht apşohlijees. tahdu Prezzi

par to paşchu Makşu. ko zits Namneeks jeb Pirzejs doho,
jeb ko Tirgus nesş. peeņemt, ja ne. tad tam Semneekam

ne irr aisieegts şawu Prezzi zittam Namneekam, kas wtņņam

wairak dohd pahrdoht. tikkai kà tas Semneeks tad to Par-
radu pee şawa pirmā Parradàdeweja, ar to Naudu, kowinşch

dabdujis, nomakşa; bet ja tas Semneeks arr Prezzi mak-

şaht ne apşohlijees, tad wiņnam ne irr leegts şawam

Parradàdewejam ar Naudu jeb ar Prezzi nmksaht.

3) Tahm uo Semneekeem us Pilssahtu weltahm

Prezzehm ne buhs Zittadi ka ar Pilşahta Şwarru. Mehru

un Brahkeşchanu pretti ņemtahm taot,- tur pretti tam. kas

lihds şchim eekşch schihs Leetas pa Nammeem notizzis. ka

wisşaschķi tai Taisnībai pretti, buhs nozeltam un aisleeg-
tam buht.

4) Teem Semneeku Parradeem ne buhs Zittadi, ka

pehz teem preeksch ikkatra dohteem Ltkkumeem Rihga islihdşi-
nateem
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nateem tapt, un ne weenam Semneekam buhs şpeestam

kļuht Parradus makşaht» kurrus wiņsch pats ne darrijis.
preekşch kurreem wiņsch ne galwojis, kurrus wiņsch

ņehmis. un kurrus winşch ne eemantojis. Wisşmasaki tas

warr peeturrehts tapt. tohs Parradus to şweşchu Preeksch»

dschwotaju eekşch kahdas Mahjas aismaksaht. un jo masak

Wehl irr tam Şemneeku Namneekam Waļļas, ta ka tee

lihdsşchim mehdsuşchļ darriht. pee tahs Semneeka Mahjas

tahs Augstas Krahnes jeb arridsan ta Semmes Muischneeka,
ka pee şawa Ķihla, to Semneeku Pārradu dehl turretees,
un no turrenes şawu Atmakşaşchanu ņemt.

5) Tai Islihdsinaşchanai to Semneeku Pārradu buhs.
kad tas Semneeks ar şawu Prezzi us Pilsşahtu nahk bes

wişşas Kaweşchanas un Maksas, zaur ko tas nabbags

Zilweks pagruhtinahts tohp. no teem Rahtes Kungeem is°

darritai tapt. Bet ja tas noteekahs ka weens Semneeks ar

ķawu Maksaschanu nohst paleek un ar tihschu Prahtu to

Namneeku. ka şawu Parradà deweju peewilt eedohma, tad

buhs tai Keiseriskai hc>fgericht jeb augstai Teeşai Rihgâ us

ta Namneeka şuhdseşchanu to Semneeku pee Maksaschanu

şawu Pārradu, pehz tahs Baušļu Şpreeşchanas peeturreht

un peeşpeest. Teem Namneekeem tohp us wiskeem Laikeem

un pee gruhtas Strahpes aisleegts, tohs ar Prezzi us

Rihgu nahkdamus Semneekus ne pehz şawas Gribbeschanas
nelle Wehl zaur Şischanu un Warru pee Makşaşchanas

şawu Pārradu peeşpeest. jo wairak wļņņeem peenahkahs,
wissas starp wiņneem un teem Semneekeem buhdamas

Strihdibas tahm Teesahm preekscha nest, un tur pehz
Baušļu Spreeschanas Teesu un Taisnibu gaidiht.

6) Pehz Nowehrşchanas wisşas Strihdibas, ne buhs
ne Weenam Namneekam tam Semmneekam kas pee Zitta
Namneeka Pārradu Grahmatâ stahw, ko us Pārradu doht,
bet pavreeksch irr tam pirmajam Parradàdewejam pilnigi ja

niaksa un kad tas notizzis, tad irr tam Namneekam. pee ka

tam Semneekam ar şawu Prezzi pee eet patihk, Brihwiba
wiņņam pehz Gribbeschanas us Pārradu doht.

7) Ne buhs teem Semneeku Namneekeem tam Sem»

neekam tahs Prezzes, kas wiņņam pee Pahrbraukschanas
no Rihgas waijaga irr usşpeest. ta ka winņam tahs Paschas
nowiņņeem un ne no Zitta kahda ņemt Waļļas buhtu, bet

tam Semneekam paleek ta Waļļa tahdas Prezzes ņemt no

kahda Namneeka tas gribb, jeb kas wiņņam tahs lehtakt

pahrdohd.

8) Wisşas
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8) Wisşas Papreekşchpirkfchanas jeb Kuptşchoşchanas
tik labb. Semmê ka arridsan ap Rihgu, zaur ko tahs Prezzes
tiktai dahrdstnatas tohp. irr ikweenam, kaut kas bijis, pee

gruhtas Şohdibas aisleegtas; tomehr şche newa peelihdsina»
jams, kad Muischneeks şawam paşcham Semneekam ar wai-

jadsigu Aisdohschanu palihds un par to Prezzes no wiņa

pretti ņem.

9) Teem Semneekeem ar şcho Pawehleşchanu top eerah«
dihts, ka wişşeem teem kc>s pa Rauens Wahrtêem us Rihgu
naht, us tahm Tirgus Weetahm, kas preekşch teem Semmes

Wahrteem pee teem gohda Wahrteem uszeltas taps, no-

braukt buhs, prohti ustahdu Wihşi:
Wişşeem teem, kas ar Milteem. Şweestu, Putraimeem,

wisşadeem Putneem, dsihweem un nokauteem Lohpeem, da-

schadeem Meddijumeem, Sirņeem, Lehzahm, Rahziņeem un

zittahm Ehdamu Leetahm. tāpat arridsan arr Seenu Malku,

Şalmeem, Ohglehm, Muzzu>Slihpahm. Skrittuļeem Kama-

nahm un ziltahm tahdahm Prezzehm kas pee ikdeenischkigas
wajadstbas peederr, us Pilsşahtu nahk. buhs teem Gohda
Wahrteem pa kreisu Rohku. kur tas Tirgus Usluhks
wiņņus norahdihs stahweht un şawas Prezzes pahrdoht.

Bet tee, kas ar wisadahm Kaņņeveem un Ltnnu Şlak-

kahm un zittam Prezzes Leetahm kahdas irr Kweeschi.
Rudsi, Meeschi. Ausās. Eesals. Linnsehkla. Appiņi, Tauki.

Wasks. Ahdas un zittahm Semmes-Leetahm us Rihgu

nahk. buhs pa labbu Rohku teem Kchniņa Wahrteem. kur

wiņņus tas Tirgus Asluhks norahdihs, şawu Weetu ņemmt

un tur şawu Prezzi pahrdoht; bet wisşeem Semneekeem

kas ar tahdahm paşchahm Prezzes Leetahm pa Jahna
Wahrteem un şchaî Pusjê gar Daugawu eenahk, lai tee

buhtu Widdsemneeki. Kursemneeki, Pohļu-Wtddsemneekļ jeb

Leischi, buhs pee teem Kahrļa Wahrteem us to Weetu no

tahs masas şchkehrşu-Eelas prett to Ohrmanni Kruhsi gar

to Pelnu- un Kaļķu Schķuhni lihds teem Zuhku Wahrteem

şawu Tirgus Weetu dabbuht un turpat şawas Prezzes

pahrdoht
Tee Kursemneeki. Pohļu- Widdsemneeki un Leischi kas

wiņpusş Daugawas ar Ehdamo-Leetahm nahk, dabbu şawu

Tirgus Weetu no teem Zuhku Wahrteem linds teem

Sunder Wahrteem, un ja tur Ruhmes newaid, lihds teem

Şkahlu Wahrteem un ta prohjam us Leiju.
Teem Leischeem un Kursemneekeem kas Kaņņepeju un

Linnu Prezzes no wiņpusş Daugawas atwedd, buhs no ta

Ķeeģeļu
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Ķeeģeļu Şchķuhņa lihds tam masām Tiltam un ta prohjam

gar scho Tiltu şawu Tirgus Weetu dabduht.
10) Pee teem Rauens Wahrteem un pee teem Jahna

Wahrteem, ka arri pee teem Zuhku Wahrteem un wiņpusş

Daugawas pee ta Ķeeģeļu Şchķuhņa taps Tirgus Usluhki

eezelti. kurri tohs Semneekus ikkatru us sawu Tirgu rah"
dihs un teem Semneekeem ne buhs Zittur ne kur ar şawu

Prezzi stahditees, ka us tahm Weetahm kur tee Tirgus
Usluhki tohs norahdihs.

§ 2.

Us preekschu, ar zittu nekahdu ka ar teem Sweedru

tschetrkantigeem Puhreem buhs mehrihts tapt. Tas Sweedru

tschetrkantigs Rentes Puhrs, no ka eeksch Rihgas Rentes

tas pirmajs jeb Mehra Puhrs atrohdams, buhs par No»

raugu un Nomehru ņemts tapt, tapehz ka tas neween ka

weens sinnams taişns Mehrs wiņņôs Laikos irredsets, bet

arridsan şawas schaurakas Muttes dehl pehz gluschas No-

strikeşchanas un şawu eelaistu Kantu dehl pehz lihras Is°
behrschanas ļohti derrigs un tad arri şawa ustizzama dit>°

bina dehl tik nekustinajams stahw. tas wisşu usļizzigakais
irr. Tur pretti buhs wiss zittadi Puhri pa wisşam nolikti

un oisleegti buht.

§ 3.

1) Wiss Wirşu Mehrs kas pee tahs Rihgas Labbibu

Prezzeschanas lihds schim tai Taisnibai pretti irr ņemta

tappuşi, ta ka arridsan ta netaisna Mehroschana. ka no

weena Puhra Labbibas Dāldera Beeşumâ nostrihkehts kļua»

tohp Wisşai aisleegta, ta Labbiba lai pa Uhdeni wci pa

Semmi eewesta tohp.

2) Tcem Liģģereem jeb Labbibas Mehrotajeem tohp
pee ne-isbehgamas Şohdibas peekohdļnahts, bes kahdas

Starpibas starp Pirzeju un Pahdeweju us weenadu Wihsi

mehroht, un allaschin tohs Puhrus paşcheem un gluschi no-

şirihkeht, pee ka tam Pahrdewejam ikbrihschi Wattas irr to

Labbibu pascharn Puhrös eebehrt, Eesalu un Ausas warr

tas Pahrdewejs tapat Puhrös eebehrt, tikkai teepaşchļ, kà

tahda Labbiba kas ķerrahs, jasahģe irr.

§

Lihds schim irr tahds ļauns Eeraddums bijis, ka teem

Semneekeem kas ar Malku, Seenu, Şalmeem, Dehļeem,

KamanahtN. Slrittuļeem un ta prohjam us Pilsşahtu nah-
kuşchi, no teem Malkas Wesumeem trihs Ģadbali) no teem

Şeenu
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Şeenu Wesumeem diwi jeb trihs Grihstes. un no tahm zit-
tahm Prezzehm ta desmita Teesa noņemta tappuşi. Tas

nu kļuhst wisşaļ aisleegts, un tohp teem Semneekeem sin-
nams darrihts, ka no ikkatra Malkas Wesuma, kas ar

weenu Sirgu apjuhgts, weens Gabbals Malkas un no

wcena Malkas Wesuma kas ar diwi Strgeem apjuhgts
diwi Gabbali Malkas, no Seena, Şalmeem un wisşahm
Zittahm Prezzehm wisşai nekahda Nodohşchana buhs
ņemta tâpt.

§ 5.

Wisşeem us Pilssahtu nahkdameem Semneekeem buhs

pehz şchihs Pawehleşchanas wisşaşchķt turretees. un tee kas

pehz tahs pirmajās deenas ta Marzius jeb Meh-

neşcha (tas irr peezas Deenas preekşch Wastalawas jeb

Metteneem) şcha eeşahkta Gadda. şcheem Likkume m pretti
darrihs, taps, pedz Atraschanas. bes Schehlastibas strahpeti,
Pee ka teem Semneekeem ne irr aisleegt, tuhdaliņ pehz
şchihs Şluddtnaşchanas Wehl preekşch ta noşpreesta Laika,

prohti tahs pirmajās Deenas ta Marzius jeb Şehrsnu

Mehneşcha, şcha eeşahkta Gadda ar şawahm Prezzehm us

tahm Tirgus Weetahm eeļşch Rihgas braukt.

Rihgas Piltt tai weenpadesmitâ Deenâ ta Jauna-
Gadda jeb Seemas Mehneşcha, tuhkstosch septiņ simt sech-
desmit un şestâ Gaddâ.

Tahs uĢ-augstakas Keiserenes
pe? Wiņņa- Karra-Spehkeem eezelts 5 . George von Browne.
Genneral en Chef ; G-nnerc,l°Gub- ' ' ft

bemeers par wt.şu Widsemmi, i.t.p.

Schee Likkumi, trihs Swehtdeenas no

Canzclu buhs şluddinati. Us wissahm

Muischam pehz zaur lossischanu no-

suhtili. un pehz tam Mahzitajam
atkal Rohka eedohti tapt.



IV. pielikums (skat. 176. lpp.).

Cirkulaire.
,T*4a nunmehro die Zeit zum abermaligen Anfang der

\i Kirchspiels-Hofes- und Dorfs-Schulen wieder heran-
w nahet, dieses Kayserl. Ober-Kirchen-Vorsteher Amt aber

aus denen im letzt abgewichenen Frühling eingegangenen
Schulberichten Derer Herren Prediger entnehmen müßen,
welchergestalt der nothwendige Unterricht der armen und

in manchen Gegenden noch gänzlich unwissenden Bauer-

Jugend nicht allenthalben mit dem Eifer unterstützet wird,
den eine so heilsame un christliche Pflicht ohne Ausnahme
erheischet; als siehet sich diese Kayserl. Ober°Kirchen-Vor°
steherschaft von Amts wegen gedungen, sämmtlichen Herren
Possessoribus, Arrendatoribus und Disponenten der

publiquen und privaten Güter dieses Kreises die gehörige
Sistirung ihrer Bauer-lugend in die Kirchspiels-, Hofes- und

Dorfs-Schulen, denen Herren Praepositis und Predig m

aber eine unermüdeteAufsicht un'verordnungsmäßige fleißige
Visitation aufs dringendste hiemittelst anzuempfehlen auch

zu dem Ende alle insgesamt auf die dieserhalb ergangene Pa-

tente, und insonderheit auf das vom ILten April. 1765. zu»

rück zu weisen, zu näherer Bestimmung derselben aber noch
nachfolgende Verfügungen zu treffen.

Imo. Im Herbst vor Anfang der Schulzeit ist jedem
Possessorivom Pastore loci bey 5Rthler Poen zum Wittwen-

Kasten, eine namentliche Specification sämtlicher zur Schule

zu sistirenden Bauer-Kinder nach beyliegenden Sehemate

sub A zuzustellen, hiebey aber allezeit darauf Bedacht zu

haben.
a) sowohl in der Kirchspiels- als Hofs-Schulen

nie mehrere als höchstens 30 Kinder auf einmahl an-

zuschreiben, da von einem einigen Schulmeister nicht

füglich eine größere Anzahl weder gehörig unterrichtet»

noch auch in der nothwendigen Aufsicht erhalten
werden kann. Die bey größeren Gütern alsdann noch

übrigen zu unterweisenden Kinder, sind nach dem

Grade ihrer Profectuum entweder in die Kirchspiels»
oder Dorfs-Schulen zu verteilen.

b) Daß
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b) Daß Kinder die zu Hause oder bey ihren
Verwandten einen tüchtigen Unterricht im Lesen und
im Christenthum genießen können, nicht als Schul-
kinder zur Gravation der Gesinde-Wirte annotirt

werden, auch endlich.

c) junge Leute beyderley Geschlechts, die durch
Versäumniß der vorigen Zeiten oder durch angebohme

Stupiditè in ihren Profectibus zurückgeblieben, nun

aber zu einem Alter herangewachsen sind, in welchem
sie, zumahl in weniger volkreichen Gegenden durch

nothwendige Arbeiten dem Wirth und dem Hof un-

entbehrlich zu werden anfangen, so viel möglich das

Versäumte zu Hause nachzuholen, angehalten werden,
und mithin in dieser Liste nicht mit aufzunehmen sind.

Welcher Fall jedoch für die Zukunft beym fleißigen
Anhalten der Jugend zum Lernen in jüngern lahren
nur sehr selten existiren kann.

2do. Jeder Herr Possessor ist verbunden, nach dieser
erhaltenen Llste seine Bauer-Jugend zur Schule zu sistiren.

Solle aber selbiger bey einem oder dem andern derer auf-

gezeichneten Kinder eine gegründete Ausnahme vom Schul-
gehen zu machen vermeynen, so hat er dieserwegen mit

Pastore loci Rücksprache zu halten, auch sich, falls diese
Kinder würklich noch aus der Schule auszuschließen sind,

vom Prediger hierüber eine Bescheinigung geben zu lassen.
Ztio. Diese Liste zusamt der etwanigen bescheinigten

Abänderung hat jeder Possessor, nachdem das Präsentatum

darauf notiret worden, bey 5 Rthler poen zur Kirchen-Lade,
längstens vor dem 20sten Oeebr. jeglichen Jahres, denen

Herren Kirchen-Vorsteheren zuzustellen, von selbigen aber

sind diese sämmtlichen Listen, bey eben mäßiger Poen der

jedesmahligen Kirchen-Rechnung in dem Anfange jeden

Jahres mit beyzulegen, und allezeit zusammen ohnfehlbar
nach Riga einzusenden.

4to. Solle wider Vermuthen auf einem Hofe, so über

5. Haken groß ist, keine Hofs Schule gehalten werden, so hat
es bey der im Patent vom 18ten Aprill 1765. auf die

Säumigen festgesezten Poen von 10 Rtnler sein unabweich-

liches Bewenden. Fals aber die vom Pastore loci ein-

geschriebenen Kinder von ihren Wirthen nicht gehörig in

die Schule sistiret werden, so ist von nun an für jedes der»

gleichen manquirennde Kind, für jede fehlende Woche vom

Gesinds-Wirthen hinkünftig eine Poen von 5 Ferding zur

Kirchen-
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Kirchen-Lade zu entrichten, und hat jeder Possessor diese

Strafe auf erhaltener Anzeige Pastoris loci von den Säu-

migen einzutreiben.
Von Wallung dieser Hofs-Schulen sind nur diejenigen

Güter ausgenommen, die

a) unter 5 Haken sind, als welche ihre Kinder

in die Kirchspiels- oder in einer Dorfs-Schule (je nach
dem Pastor loci nach ihren Protections es für nötig

finden wird) zu stellen haben und

b) diejenigen größeren Güter, denen vom Pa-

store loci atiestiret wird, daß in jedem ihrer Gesinde

sich Gramatknecken befinden, die nicht nur zum

Unterricht der Gesinde-Jugend die nöttge Fähigkeit
besizen, sondern auch selbige würklich ohne Ausnahme

gehörig unterweisen, oder daß durch die gehaltene
Dorfs-Schulen unter diesem Guthe der Entzwek bey
der lernenden Jugend eben so volkommen als durch
eine Patentenmäßige Hofs-Schule erlangt worden.

Und dieses Attestat ist alsdann zur ferneren Ein-

reichung anhero, an denen Herren Kirchen-Vorsteheren im

obbenanten Termin ohnfehlbar und bey eben mäßiger Poen

statt der Schulkinderliste zuzusenden.
sto. Die Hofs und Dorfs-Schulmeister sollen ge-

halten seyn, alle Sontage, so lange die Schulzeit währet,

sich vor anzuhebenden Gottesdienste, beym Paslore loci zu

melden, und die in der vergangenen Woche manquirten

Schulkinder ihm anzuzeigen, der alsdann nach gehaltener
Predigt dieses manquernent der Gemeine von der Cantzel
namentlich bekant zu machen, sie zu künftiger ununterbroche-

ner Listirung ihrer Schulkinder ernstlich zu admoniren, und

den aus einer anhaltenden Renitence ihnen selbst zu wach-

sender Schaden, nevst der unausbleiblichen Strafe nach-
drücklich vorzuhalten hat. Von der Kirchspiels-Schule ist
Pastor loci der Nähe wegen noch öftere Nachrichten einzu-

ziehen im Stande.

6to. Damit aber auch diese getroffenen Schulanstalten,
auf deren genaue Erfüllung man ohne Ausnahme zu halten,

sich Amtspflichtig wird angelegen seyn laßen, der Bauer-

schaft durch den denen Schulkindern mit zu gebenden Unter-

halt nicht zu lästig falle, so will Ein Kayserl. Ober-Kirchen-
Vorsteher-Amt geschehen laßen, daß hinkünftig die Schulen
nur von dem ersten Advent an, bis zur Mitte des März
Monats gehalten werden mögen. Wobey es jedennoch

übrigens
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übrigens bey den anempfohlnen Pastorat-Schul-Visitationen,
bey der auf dem Frühling anzusezzenden Vorstelligmackung,
und dem Exaraine derer im Wmter zu Hause gebliebenen
Kinder, auch allen übrigen nützlichen Anordnungen hoc

passu in den oftgenannten Patent, und den Kirchen-Loro-
missions-Verordnungen sein unabweichliches Bewenden hat.

7mo. Wann schließlich nun noch die nach dem Ilten
Punct des oftgenannten Schul-Patents um 3t Georg von

sämmtlichen Herren Praepositis und Pastoribus dieses
Kreises anhero. einzureichende Schulberichte zum theil
keines weges nach der daselbst sancirten Vollständigkeit, zum
theil sehr spät, ja so gar zum theil von einigen Kirchspielen,

noch bis dato nicht eingegangen sind, als wird hiemittelst
ein für allemal festgesezzet und verordnet, diese Schulkinder-

Verzeichnisse nicht nur sämmtlich nach dem hierbeyliege den

Schemata sub 8., sondern auch längstens vor dem Isten
May eines jeden Jahr-s oh»f hlbar und bey einer Poen

von 5 Rthlr zum Wittwen-Kast'-n. der hiesigen Canzeley
gegen einen Schein des Kirche»*Notairs einzusenden, auch
zugleich einz berichten, ob von denen säumigen Wirthen
die verwürkte Poen n ich obenstehenden 4tcn Punkt durch
deren resp Höfe bereits eingetrieben, oder welcher Pos-

sessor, hierin etwan noch manquird hat.
Bvo. Endlich empfiehlt dieses Kayserl. Ober Kirchen-

Vorsteher-Amt. denen sämmtlichen Herren Praeposiiis und

Pastoribus auf eine gründliche Verb« Berung des Melodien

singens, als einen wichtigen theil der algemeinen Andacht,

wenigstens bey der Jugend baldmöglichst, und ohnfehlbar
vor AnHebung einer etwanige'i künftigen Kirchen-Commission
mit Ernst zu dringen. Zu d m Ende würde es wohl ge-

than seyn, fürs eiste einige Kinder auB jedem Gebiete, bey
denen man die meiste Fähigkeit zum Singen wahrnimt. in

die Kirchspiels-Schule zu thun, mit ihnen eine und eben

dieselbe von den betantesten Kirchen-M lobten singen zu

laßen, bis sie selbige mit einiger Regelmäßigkeit erlernet,
alsdann mit andern Melodien successive zu continuiren,
und mitlerweile diese singende Jugend beym öffentlichen

Gottesdienst allezeit um den Schulmeister im Chor zu placi-
ren, dabey auch so viel es thunlich, sich der von ihnen

schon erlernten Melodien am meisten zu bedienen, die Ge-

meine aber jeden Sontag vor AnHebung des Gottesdienstes

zu ermahnen, sich des unerlaubten Schreiens beym Singen

zu enthalten, und dagegen vielmehr auf dem Schul»

meister



und denen bey ihm stehenden Kindern zu attendiren. Wor-

nach sich sämmtlich zu rahten stehet.

Gegeben zu Cadfer den 22sten Octbr. 1782.

Im Nahmen und von wegen

E« Kaiserlichen Ober-Kirchen-Vorsteher-Amts Rigi-
schen Creises.

J. v. Berg.

A.

Schema

Der vom Pastore loci jedem Possessori im Herbst jeglichen
Jahres zuzustellenden Schulkinderliste.

Liste der sämmtlichen Schulkinder des Gutes N N und wohin
selbige zu stellen find vom Decbr. 178 bis Märtz 178

N. N. Pastorath N. N.
E Pastor zu N. N.
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Nahmen
der Gesinder.

In die

Kirchspiels-
Schule.

In die

Hofs-Schule.

In die

Dorfs-
Schule.

I

Summa



B.

Schema.

Das von den Herrer Pastoribus vor dem Isten May jeglichen
Jahres bey einem Kayserl. Ober-Kirchen-Vorsteher-Amte

einzureichenden Schulkinder-Verzeichnißes.

Liste sämmtlicher Schulkinder, die vom Decbr. 178 bis

zum Märtz 178 würklich zur Schule sistiret worden.

Welches hiemittelst sub fide pastorāli attestiret

wird, von

N. N. Pastorath
N. N.

Pastor zu N. N.
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V. pielikums (skat. 190. lpp.)

BW M WWW MlllM
der Selbstherrscherin aller Reußen, Aus der

Rigischen Statthalterschafts-Regierung
An

das rigische Ober-Kirchen-Vorsteher-Amt.

ist der Statthalterschafs-Regierung von dem Liefländi-
13t schen Herrn General -Superintendenten vorgestellet
w worden daß nach den Berichten verschiedener Prediger

un Pröbste im Lande, an viekn Orten, die Dorfs- und

Kirchspiels-Schulen. theils wegen Ermangelung der dazu
erforderlichen Gebäude, theils aber wegen der untauglichen
Subjecte, welche zum Unterricht der Bauer-lugend gebraucht
werden, wenig und fast gar nicht Frequentirt, geschweige
denn die Absicht dieser Anstalten erreicht, und .obwohl die

Predige? jährlich den Ober-Kirchen-Vorsteher-Ämters von

der schlechten Beschaffenheit dieser Schulen Bericht erstatte-

ten, demnach von selbigen keine Auskunft getroffen werde,
die Besitzer der Güter im lande zu einer thätigen Beyhülfe
und Befolgung der in solcher Absicht gemachten heilsamen

Anordnungen zu Vermögen.
Ob man nun zwar gehoft hat, daß sowohl die Herrn

Ober-Kirchen-Vorsteher als die Kirchen-Vorsteher und sämmt-

liche Güter Besitzer im lande, sich von selbst durch das er-

gangene Patent vom IBten April 1765. zu folge des in

solchem Jahre getroffenen allgemeinen Land-Tags-beschlußes,
aufgemuntert gefunden haben würden, die Anordnung in

Betreff der Dorfs- und Kirchspiels-Schulen, zur allgemeinen
Wohlfart des landes. in Ausübung und von Zeit zu Zeit
zu mehrerer Vollkommenheit zu bringen; so muß doch die

Statthalterschafts-Regierung an statt dieses gehoften erfolges
mit Bekümmerniß erfahren, daß solche Anordnungen fast

gäntzlich vernachläßiget und für den Unterricht der armen

Bauer-lugend weder von den Kirchen-Vorstehern, noch von

den Gütern Besitzern die gehörige Sorge getragen werde.

Die
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Die Statthalterschafts-Regierung kann daher, bey der

Wichtigkeit dieser Angelegenheit, nicht Ungang haben, den

HHErren Ober-Kirchen - Vorstehern aufs andringlichste zu

empfehlen, daß sie mit ihrem sonst bekannten Eyfer für das

Beste des Landes, fürnehmlich ihr sorgfältigstes Augenmerk
dahin richten, d ß die erwähnte Anordnungen wegen der

Dorfs- und Kirchspiels-Schulen, allenthalben im Creyse
treulich und nicht bloß zum äußern Scheine refogt und die

deme entgegenstehende Hindernde durch die schleunigste und

würksamste Mittel aus dem Wege geräumt, diejenige Güter-

Besitzer aber, falls es dergleichen geben sollte, welche sich
widersetzlich bezeigen durch Gesetzmäßige Zwangs-Mittel
zu gehöriger.Beobachtung ihrer Pflichten eoereiret werden.

Zu dieser Absicht wird zugleich den HHErrn Ober-Kirchen-
Vorstehern aufgegeben, sobald als möglich in den sämmtli-

chen Kirchspielen ihres Creyses, mit Zuziehung der Kirchen-
Vorsteher sowohl, als des Pastoiris loci und der Kirchen-
Vormünder aus der Bauerschaft, eine Visitation der Dorfs»
und Kirchsoiels-Schulen anzustellen und die Beschaffenheit
derselben aufs genaueste zu untersuchen, auch erforderlichen
Falls zu desto würksamerer Abhelfung der befundenen Män-

gel, Kirchen Lonvente auszuschreiben und auf selbigen ein

für alle mal diese Schul-Anstalten auf einen vesten und

sicheren Fuß zu bringen. So wie nun hiebey hauptsächlich
das Patent vom löten April 1765., wovon zur Überfluß
ein Exemplar hiebey angefüget wird, zum Grunde geleget
werden muß; so werden daneben den Herren Ober-Kirchen-
Vorstehern annoch besonders folgende Regeln vorgeschrieben:

1.) Wo sich vorschriftmäßig eingerichtete Dorf- und

Kirchspiels-Schulen befinden, sind sowohl die Güter-Besitzer.
Arrenclatores und Disponenten, als auch vornehmlich die

Kirchen-Vorsteher allen Ernstes und bey unausbleiblicher

Verantwortung, zu erinnern, für die Unterhaltung und meh-

rere Aufnahme derselben, wie auch für die Abstellung aller

befundenen Mängel, Sorge zu tragen und den Vorstellun-

gen, welche von den Predigern der Kirchspiele gemacht wer-

den, williges Gehör zu geben.

2.) Wo aber dergleichen Bauer-Schulen noch nicht

eingerichtet sind, müßen solche unter jedem Gute sofort an-

geleget und dazu eine geräumige Stube oder Cammer für
beständig ausgemittelt und eingeräumt, nicht aber dle Schule
bald an diesem bald an jenem Orte gehalten werden. Auch
ist darauf zu sehen, daß die Schul-Stube genungsames Licht

und
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und die erforderliche Wärme haben, auch sonst zu jederzeit
in baulichem Stande erhalten, h.ngegen die bisher an der-

schiedenen Orten dazu gebrauchte dunekeln und ungesunde

Rauch-Behältniße soviel möglich abgestellet werden.

3.) Die Höfe und die Bauerschaft müßen dafür Sorge

tragen, daß die Schulen hinlänglich mit Brenn-Holtz versehen
werden, damit der Schulmeister und die Kinder nicht der

Kälte ausgesetzt und daher aus Noth die Schule zu ver-

laßen gezwungen werden.

4.) Ist vornehmlich darauf zu sehen, daß zu den Schul-

meistern der Kinder, keine lüderliche LoûTreiber, untaugliche
und gantz unwißende Leute genommen werden, welche die

Jugend aus Faulheit und Lüderlichkeit versäumen oder der-

selben einen falschen und mangelhaften Auterricht geben.
Vielmehr sind solche untauglich befundene Schulmeister so-

gleich abzuschaffen und dagegen, mit Beyrath des Kirchspiels-

Predigers, andere tüchtige Subjecte zu bestellen, die die

gehörige Fertigkeit im Lesen und eine gute Erkenntniß im

Christenthum haben, sich eines ordentlichen, nüchtern und

ehrbaren Lebens-Wandels befleißigen und von denen man

sich den erforderlichen Fleiß und Treue im Unterricht der

.Jugend vorsprechen kann.

5. ) Hiebey ist von Nothwendigkeit, daß diese Schul-

meister, welche schon gedachtermaaßen nicht anders als mit

Beyrath und Zustimmung des Pastoris loci bestellt werden

müßen, gantz ollein dem Schul-Dienst gewidmet und solange
die Schulzeit dauret zu gar keinen Frohn-Diensten. sie haben

Nahmen wie sie wollen, gebraucht werden, um ihren Schul-

Dienst ununterbrochen abzuwarten. Diese Schulmeister müßen
auch nicht ohne erhebliche Ursachen und ohne Beystimmung
des Kirchspiels-Predigers, mit andern, denen die Erfahrung
im Unterricht der Jugend mangelt, abgewechselt werden;
und damit selbige zu desto sorgsamerer und treuerer Ver-

waltung ihres Schul-Dienstes ermuntert werden, so ist den

KirchspielsEingepfarrten und Güter-Besitzern zu empfehlen,
für den hinlänglichen Unterhalt und die nöthige Bequem»
lichkeit derselben Sorge zu tragen, damit man nicht gezwun»

gen sey, aus Noth und Mangel eines bedürftigen Aus»

kommens. zu solchen Diensten die schlechteste und armseeligste
Leute aus dem Gebiet zu nehmen. Die Art und Weise,
wie die Kosten zu Besoldung der Schulmeister repartiren

find, wird dem Kirchspiel und den Güter-Besitzern unter

Aufsicht der HHErren Ober - Kirchen - Vorsteher, überlaßen,
indem
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indem man der Hofnung lebt, daß edelmüthig und liebreich
gesinnte Herrschaften sich einem geringen Beytrage freywillig
und gerne unterziehen werden, um die wahre Wohlfahrt
und moralische Ausbeßerung ihrer Unterthanen auf eine

rühmliche Weise zu befördern.
6.) Gleich wie die Pastoren verbunden sind, vor der

gewöhnlichen Schulzeit, die Kinder ihres Kirchspiels, welche
erst in die Schule gesetzt, oder mit weichen der schon ange-

fangene Unterricht fortgesetzt werden soll, aus ihren Haus-
Besuchungs-Büchern, mit Zuziehung der Bauer-Vormünder

und des Schulmeisters selbst, den Herrschaften aufzugeben;
so lieget es diesen Hinwiegerum ob, durch die Kirchen-

Vormünder, oder durch ihre Staraste, Piudiasse und Schil-
tel die ihnen angezeigte Schul-Kinder zur wirklichen Besu-
chung der Schule antreiben, auch hernach durch die gantze
Schulzeit fleißig nachsehen zu laßen, daß sie die Lern-Zeit
hindurch in der Schule ausdauern und solche nicht aus

muthwilligen Ursachen verlaßen.

7.) Da es aber notorisch ist, daß unter der Bauerschaft

manche Eltern und Wirte so arm sind, daß sie ihren Kin-

dern nicht einmahl die nöthige Bedeckung mit Kleidern,
geschweige denn einen Brod-Sack mit geben können» um sie
den Winter hindurch in der Schule zu erhalten, und dies

eine Hauptursache ist, warum sie dieselben nicht zur Schule
schicken, oder doch nicht in derselben ausdauern laßen kön-

nen: So hoffet man, daß die HhErren Ober-Kirchen°Vor-
steher, Kirchen-Vorsteher und Prediger, den Herrschaften
und Besitzern b'er Güter, es so nahe legen werden, daß sel-

bige aus Christlichem Mittleide und Erbarmen sich solcher
armen Kinder unter ihrer Bauerschaft, annehmen und zum

nothdürftigen Unterhalt derselben während der Schulzeit,
freywillig etwas beytragen werden. Endlich, 8.) Ist auch,
wenn solchergestalt die Hauptsächlichsten Hinderniße, welche
bisher der Aufnahme der Bauer-Schulen entgegen gestanden,
aus dem Wege geröumt werden, den Klrchspiels-Predigern

angelegentlichst zu empfehlen, daß sie es an ihrem Theile
an einer fleißigen un sorgfältigen Aufsicht über die sämt-

lichen Schulen in ihrem Kirchspiele, als einen der wichtig-

sten und wesentlichsten Stücke ihrer Amts-Verwaltung, nicht

ermangeln laßen, sondern zur innerlichen Verbeßerung
dieser Schulen, zu Folge der erhaltenen Anweisungen des

Herrn nach allen ihren Kräften

treulichst beytragen mögen.
Die
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Die Statthalterschafts-Regierung versiehet sich, daß die

HErren Ober-Kirchen°Vorstehern sich diesem Geschäfte mit

dem gehörigen Eyfer und Nachdruck unterziehen und sich
hiedurch als wahre Patrioten, zu einem bleibenden Nach-
rühme, auszeichnen werden : Daher denenselben schließlich
ausgegeben wird» von Erfüllung dieses Auftrages längstens
binnen Vier Monaten a dato einen umstöndlichen Bericht

anhero zu erstatten und zugleich diejenige desideria zu

unterlegen, welche selbige etwa annoch hiebey anzumerken
finden möchten.

Als weshalb dieser Befehl an sämtliche HErren Ober-

Kirchen-Vorstehern der Liefländischen Creyse zu ihrer Nach-
achtung ergangen isti Riga den Isten Decembr 1785.

Ģ. Browne.

Secretaire I. C. Lenz.



VI. pielikums (skat. 197 lpp.).

Auf Befehl

Ihro Kayserlichen Majestät

Catharina Alexiewna
Kayserinn und Selbstherrscherinn aller Reussen

K. K. X*

nach dem Landtags-Schlüsse vom Jahr 1765

\ļļ das Liefländische General-Gouvernement mittelst Pa°
w tents vom 18ten April desselben Jahres eine aus-

führliche Vorschrift ertheilet hat wie man sich in Ansehung
der zum Unterrichte der Bauer-lugend im Lande angeord-
neten Dorfs und Kirchspiel -Schulen verhalten und auf die

© gehörige Unterhaltung derselben Bedacht seyn solle; so hat
£ dennoch die Erfahrung gezeigt, daß diese Anordnung an

" verschiedenen Orten gänzlich vernachläßigt und die Dorfs-
-6 und Kirchspiels-Schulen theils ganz eingegangen, theils aber
z wenig fr auentirt. auch mit den untauglichsten Leuten als

Schulmeistern besetzt, und in Badstuben, oder andern elen°

den Rauch Behältnißen gehalten worden. Durch die hier-
über von Seiten der Prediger geführte Beschwerden und

von dem Herrn General-Superintendenten geschehene Vor-

stellung, ist dahero die Statthalterschafts-Regierung veran-

laßt worden, bereits ,m Ende des I7Bssten Jahres an die

sämmtliche Herren Ober-Kirchen-Vorsteher der Kreise in

dieser Statthalterschaft, mit Ausnahme der Insel Oesel oder

des Arensburgschen Kreises, allwo dieserhalb besondere

Einrichtungen getroffen sind, zu verfügen, daß selbige mit

Zuziehung der Ktrchspiels-Prediger, wie auch der Kirchen-

Vorsteher und der Kirchen - Vormünder aus der

Bauerschaft, eine genaue Visitation aller Dorfs- und

Kirchspiels-Schulen anstellen und sich mit vereinigten
Kräften dahin bemühen sollten, diese Schul-An-

stalten nach Anleitung des erwehnten Patents vom 18ten

April 1765, auf einen vesten und der Absicht entsprechenden
dauerhaften
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dauerhaften Fuß zu bringen; wobey besonders folgende
Regeln zu beobachten eingeschärft worden:

1) Wo sich vorschriftmäßig eingerichtete Dorfs- und

Kirchspiels-Schulen befinden, sind sowohl die Güter-Besitzer.
Arrendatores und Disponenten, als auch vornehmlich die

Kirchen-Vorsteher. bey unausbleiblicher Verantwortung ge-

halteu, für die Unterhaltung und mehrere Aufnahme der-

selben, wie auch für die Abstellung aller befundenen Mängel,
Sorge zu tragen und den Vorstellungen, welche deshalb

von den Predigern der Kirchspiele gemacht werden, williges
Gehör zu geben.

2) Wo aber dergleichen Bauer-Schulen noch nicht

eingerichtet sind, müßen solche unter dem Guthe sofort an-

gelegt und dazu eine geräumige Stube oder Kammer für

beständig ausgemittelt und eingeräumt, nicht aber die

Schulen bald an diesem bald an jenem Orte gehalten
werden. Uebrigens ist darauf zu sehn, daß die Schul-
Stuben genügsames Licht und die erforderliche Wärme

haben, auch sonst zu jederzeit in baulichem Stande erhalten,

hingegen die bisher an verschiedenen Orten dazu gebrauchte
dunkle und ungesunde Rauch-Behältniße, so viel möglich
abgestellt werden.

3) Die Höfe und die Bauerschaft müssen dafür Sorge

tragen, daß die Schulen hinlänglich mit Brennholz ver-

sehen werden, damit der Schulmeister und die Kinder nicht
der Kälte ausgesetzt und daher aus Noth die Schule zu

verlassen gezwungen seyn mögen. .
4) Ist vornemlich darauf zu sehn, daß zu den Schul-

meistern der Kinder keine lüderliche L.'oß-Treiber, noch im

Dienst der Herrschaften oder der Prediger stehende Dome-
stkļues, noch sonst untaugliche und ganz unwissende Leute

genommen werden, welche die Jugend aus Faulheit und

Liederlichkeit versäumen, oder derselben einen falschen und

mangelhaften Unterricht geben. Vielmehr find solche un-

tauglich befundene Schulmeister sogleich abzuschaffen und

dagegen mit Beyrath der Kirchspiels-Predigers, andere

tüchtige Subjekte zu bestellen, die die gehörige Fertigkeit
im Lesen und eine gute Erkenntniß im Christenthum haben,

sich eines ordentlichen, nüchteren und ehrbaren Lebens-

Wandels befleißigen, und von denen man sich den erfor-

derlichen Fleiß und Treue im Unterricht der Jugend ver°

sprechen kann.

5) Auch ist hiebey von Nothwendigkeit, daß diese

)( 2 Schulmeister



301

Schulmeister, welche schongedachtermaßen nicht anders als
mit Beyrath und Zustimmung des Pastoris loci bestellt
werden müßen, ganz allein dem Schul-Dienst gewidmet und

wenigstens so lange die Schulzeit dauert, zu gar keinen

Frohn'Diensten, sie haben Namen wie sie wollen, gebraucht
werden, um ihren Schul-Dienst ununterbrochen abwarten zu
können. Diese Schulmeister müßen auch nicht ohne erheb-
liche Ursachen und ohne Beystimmung des Kirchspiels-

Predigers, mit andern, denen die Erfahrung im Unterricht
der Jugend mangelt, abgewechselt werden; und damit sel-

bige zu desto sorgsamerer und treuerer Verwaltung ihres

Schuldienstes ermuntert werden, so ist den Kirchspiels-Ein-
gepfarrten und Güter-Besitzern zu empfehlen, für den hin-
länglichen Unterhalt und die nöthige Bequemlichkeit der-

selben Sorge zu tragen, damit man nicht gezwungen sey,
aus Noth und Mangel eines bedürftigen Auskommens, zu

solchen Diensten die schlechtesten und armseligsten Leute aus

dem Gebiet zu nehmen. Die Art und Weise» wie die

Kosten zu Besoldung der Schulmeister zu repartiren sind»
wird dem Kirchspiel und den Güter-Besitzern, unter Auf-

ficht der Herren Ober-Kirchen»Vorsteher überlassen, indem

man der Hofnung lebt, daß edelmüthig und liebreich ge-

sinnte Herrschaften sich gern einem geringen Beytrage unter-

ziehen werden, um die wahre Wohlfahrt und moralische
Ausbildung ihrer Unterthanen auf eine rühmliche Weife zu

befördern.

6) Gleichwie die Prediger verbunden sind, vor der

gewähnliehen Schulzeit, die Kinder ihres Kirchspiels, welche
erst in die Schule gesetzt, oder mit welchen der schon ange-

fangene Unterricht fortgesetzt werden soll, aus ihren Haus-
Besuchungs-Büchern, mit Zuziehung der Bauer-Vormünder

und des Schulmeisters selbst, den Herrschaften aufzugeben;
so lieget es diesen hinwiederum ob, durch die Kirchen-Vor»

Münder, oder durch ihre Starosten, Kubiasse und Schilter,
die ihnen angezeigte Schul-Kinder zur würklichen Besu-

chung der Schule antreiben, auch hernach durch die ganze

Schulzeit fleißig nachsehen zu lassen, daß sie die Lern-Zeit
hindurch in der Schule ausdauern und solche nicht aus

muthwilligen Ursachen verlassen.

7) Da es aber notorisch ist, daß unter der Bauer-

schaşt manche Eltern und Wirthe so arm sind, daß sie ihren
Klndern nicht einmal die nöthige Bedeckung mit Kleidern,
geschweige denn einen Brod-Sack mitgeben können, um sie

den
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den Winter hindurch in der Schule zu erhalten, und dies

eine Haupt-Ursache ist, warum sie dieselben nicht zur Schule

schicken, oder doch nicht in derselben ausdauern lassen
können: So ist von den Herrschaften und Besitzern der

Güter billig zu erwarten, daß selbige aus Mitleiden und

christlichen Erbarmen sich solcher armen Kinder unter ihrer
Bauerschaft annehmen, und zu der n nothdürftigem Unter»

halte während der Schul-Zeit freywilllg etwas beytragen
werden.

Nachdem aber auch bey der gegen das Ende des

vorigen Jahres gehaltenen Versammlung des Wohlgebomen
Adels dieser Statthalterschaft, der Adels-Ve sammlung noch
besonders empfohlen worden, diese das Wohl des Landes

zum Gegenstande habende Angelegenheit zu beherzigen und

durch einen gemeinsamen Beschluß sowohl die bemerkte

Hinderniße aus dem Wege zu räumen, als auch die Mittel

festzusetzen, um diejenigen Güter-Besitzer, welche sich der

Befolgung obiger Vorschriften muthwillig entziehen, zu ihrer

Pflicht zu coerciren ; und dann der Wohlgeborne Adel nicht

nur obigen V »rschriften sich zu c. nformiren erklärt, sondern

auch um eine allg meine Bekanntmachung derselben und

Festsetzung einer Poen von zehn Rubel für denjenigen

Possessor, der sich in seinen vorbeschriebenen Pflichten säum-
seelig bezeigen würde, mit Verdoppelung der Strafe auf
den Fall einer wiederholten Renitence, angesuchet hat : Als

wird hiemit allen und jeden Guths-Besitzern die unabweich-
liche Befolgung der obigen Vorschriften, bey der von der

Adels-Versammlung selbst vorgeschlagenen Strafe von zehn
Rubel zum Besten der Kirchen-Casse jeden Kirchspiels,

welche bey fortdauerndem Ungehorsam zu verdoppeln ist,

eingeschärfet; den Kirchspiels-Predigern wird aber aufge-
geben, von jeder bemerkten Verabsäumung obiger Pflichten

bey Vermeidung eigener Verantwortung, dem Kirchen-Vor-

steher. oder wenn dieser selbst in culpa wäre, dem Herrn
Ober-Kirchen Vorsteher Anzeige zu thun, damit auf dessen
Verfügung die verwürkten Straf Gelder, allenfalls durch

Beyhülfe des Nteder-Landgerichts beygetrieben werden

mögen; so wie überhaupt den Herren Ober-Kirchen-Vor-
stehern die Beförderung des Wachsthums und der mehreren
Aufnahme der Bauer Schulen wiederholentlieh zur angele-

gentlichsten Pflicht gemacht wird.

Wenn demnächst auch der Unterricht der erwachsenen
Bauer-lugend in den ersten Gründen der Religion und in

den»
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denjenigen Glaubens-Lehren, welche die Bauerschaft zur

wahren Gottesfurcht, Sittlichkeit und einem ehrbaren Lebens»

Wandel bilden, hingegen von Lastern und Verbrechen ab-

halten sollen, nicht mindere Aufmerks >mkeit erfordert; dieser

Unterricht aber ebenfalls nicht selten theils durch Versäum-

niß der Prediger, theils daher vernachläßigt wird daß die

Possessores sich weigern, die Bauer-lugend auf die For-
derung der Prediger zur Lehre zu senden ; weshalb dann

von der Adels-Versammlung. auf die derselben geschehene
Anerinnerung. gleichmäßig' Vorstellung gemicht worden:

Als wird solchemnach in Ansehung der zur Erstlings-Lehre
zu sendenden Bauer Jugend, hiemit folgendes zur unab-

weichlichen Norm festgesetzt:
1) Bet) erwachsenen Leuten männlichen sowohl als

weiblichen Geschlechts. v«n höchstens 17 lahren, kann keine

Entschuldigung sie in die Lehre zu schicken, statt finden,
sondern der Possessor muß selbige auf Verlangen des Pa-

storis, sofort zur Lehre senden, und ist im Fall der zwey-
maligen Verweigerung, auf die davon dem Ober-Kirchen-
Vorsteher vom Kirchspiels-Prediger zu machende Anzeige,
in eine Poen von 10 Rubel zum Unterhalt der armen

Schul-Kinder des Gutes, das die Strafe erlegen muß. ver-

fallen, und wird die Disposition dieser Straf-Gelder dem

Kirchen-Vor'eher überlassen.
2) Sollte aber der Klrchspiels-Prediger dem Posseşsori

Zur Adsendung in die Lehre, keine Erinnerung gemacht
haben, so erleget derselbe, so bald er dessen überführt wird,
gleichfalls 10 Rubel Strafe in die Kirchen-Casse desKirch»
spiels, und eben soviel, wenn er die zweyfache Verweige-
rung des Possessoiis, dem Ober- Kirchen-Vorsteher inner-

halb 6 Wochen anzuzeigen unterlassen hat.
3) Wenn e ner der in die Lehre geschickt werden soll,

für stupide angegeben wi'd, so ist solches vom Prediger im

Beyseyn beyder Kirchen-Vorsteher und einiger Bauer-Vor-

Münder zu untersuchen, und im F'll er würklich gänzlich
stupide befunden würde, ihm darüber von den Kirchen-
Vorstehern ein Schein zu snner künftigen Legitimation zu

ertheilen. Versäumt der Prediger diese Vorsicht zu nehmen,
so kann er sich mit der vorgeschützten Stupiditê des Lehr-
linos nicht entschuldigen, sondern muß ebenfalls 10 Rubel

in die Kirchen-Lade erlegen, wenn es sich auch würklich
nachhero ausweisen sollte, daß derselbe wegen gänzlicher
Stupiditê nicht zur Lehre angenommen werden können.

Wie
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Wie man nun übrigens hoffet, daß ohnehin sowohl
die Prediger ihrer Amts-Pflicht nach, als die Possessores

zur wahren Wohlfahrt ihrer Bauerschaft sich hierinn ferner

keine Verantwortung werden zu Schulden kommen lassen;
so wird hingegen wieder die Ungehorsamen und Saumsee-

ligen ohne Nachsicht mit der festgesetzten Strafe verfahren
werden. Als wornach sich ein jeder zu achten, und für

Schaden zu hüten hat. Riga, den 20sten lulti. 1787.

(L S.)

Ģ. Browne

A. Bekleschoff.

V>. Löwis. C. F. Kreinder.

Sekretär I. C. Lenz.

(Dieses wird von Hof zu
*v Hof umher gesandt,

und sodann dem Pastori

loci zugeschickt.
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