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Priekšvārdi.

Latviešu skolu vēstures otrā grāmata aptver mūsu

skolu attīstību Kurzemē no 1800.—1885. g., t. i. līdz pār-

krievināšanas laikmetam. Šinī grāmatā aplūkotas tikai, tā

sauktās, laukskolas, kas nodibinātas latviešu zemnieku

bērniem. No pilsētas skolām ietilpst tās, kas, līdzīgi

laukskolām, kalpoja gandrīz vienīgi latviešu bērnu mācīšanai.

Šo grāmatu sarakstot izlietoju visus tos archivu un arī citus

dokumentus, kādus man izdevās atrast un savākt; pielie-

toju arī tā laikmeta avīžu, žurnālu v. t. t. rakstus.

Nododot šo manu —triju gadu—darbu tagad atklātībā,

es apzinos, ka nav jau viss pilnīgs un nosvērts; mūsu

skolu vēstures pētīšana ir krietni grūts darbs, un tāpēc arī

kļūdīšanās var notikt.

А. V ičs.

Rīgā, 24. novembrī 1926. g.





I.

Ar 1800 gadiem Krievijā vispāri, un līdz ar to ari

Baltijas guberņās, notika sajūtams lūzums visā tā laika

skolu dzīvē. Taisnība, Baltijas muižniecība un garīdznie-

cība stingri nostājās pret Peterpilī izgatavotiem jauniem
skolu reformas likumiem un projektiem, bet tomēr arī mūsu

skolu dzīvē 1800. gadu reformas iespaidu katrā ziņā

atstāja.

Aplūkosim vispirms ķeizara Aleksandra I. valdības

vīru nodomus skolu un vispāri izglītības lietās.

Kā zināms, Aleksandra I. valdīšana iesākās liberālā

garā. Ķeizara padomnieki visvairāk bija no „jaunajiem", t.

ir liberālā garā uzaugušiem tā laika krievu darbiniekiem.

1802. gadā ķeizars Aleksandrs 1., sakarā ar centrālās valdības

pārorganizēšanu, nodibināja tautas apgaismošanas ministriju,

kurai nodeva izglītības un skolu lietu vadīšanu valstī.

Tādā kārtā gandrīz visas skolas bija nodomāts apvienot
vienā centrālā vispārvaldišanā un vadīšanā. Visa Krievija savu

kārtu tika sadalīta mācības apgabalos, pie kam katra ap-

gabala priekšgalā atradās universitāte, kuras tuvākā pārrau-
dzībā tika nodotas visas noteikta apgabala skolas. Tanī

pašā 1802. gadā, ar 12. decembra manifestu tika apstiprināti

noteikumi par Tērbatas universitāti1). 1803. g. janvārī ap-

gaismošanas ministrija publicēja mācības apgabalu sada-

lījumu, pie kam Tērbatas universitātes apgabalam pieskai-

tīja Vidzemi, Kurzemi, Igauniju un Somiju un šā apgabala
vadīšanu uzticēja ģenerālmajoram Klingeram, kā Tērbatas

universitātes kuratoram2). Tanī pašā gadā un dienā, kad

0 Skat. „Сборникъ постановл. по мин. нар. проев, т. I. С. Птб

1864 г. (изд. оффищальное) 6. Iрр.

2) Turpat — т. I. 22. Iрр.
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publicēja mācības apgabalu sarakstu, izsludināja arī pirmos

jaunās ministrijas sastādītos skolu likumus (noteikumus), ar

nosaukumu: „Предварительныя правила народнаго про-

свъщешя". Noteikumu pirmais pants aizrāda, ka tautas

izglītības lietas padotas īpašam valsts resoram ar ministri

priekšgalā, un viņa rīcībā atrodas galvenā skolu valde

(Главное Правлеше Училищъ)1). Otrs pants nosaka, ka

visas skolas sadalāmassekošos tipos: 1) draudzes, 2) apriņķa,
3) guberņas (ģimnāzijas) skolas un 4) universitātes. Tre-

šais pants saka, ka katrai draudzei, vai divām draudzēm

kopus, raugoties pēc iedzīvotāju skaita, vajaga dibināt

vienu draudzes (приходское) skolu2). Šie trīs jauno no-

teikumu panti noteica vispārējo skolu ārējo raksturu. No-

teikumu tāļākie panti (noteikumiem pavisam 48 pp.) noteic,

kādā kārtībā izvedama skolu vadīšana, kā ieceļami skolu

direktori,—pa vienam katrā guberņā, pie kam direktora uz-

raudzībai padotas visas guberņas skolas un pat privāti

pansioni. Šiem noteikumiem sekoja 1804. gada 5. novembrī

jaunais skolu likums, kurš dabūja nosaukumu: „Уставъ

учебныхъ заведешй, подв-вдомыхъ университетамъ."

Šis likums skaidri nosaka, ka universitātēm padotas visas

skolas, kāds viņām arī nebūtu nosaukums (подъ какимъ

бы то ни было назвашемъ). No universitātes pārvaldīšanas
un pārraudzības tiek izslēgtas vienīgi svētā sinoda skolas,

un arī tādas skolas, kuras ar «visaugstāko" pavēli turpmāk
liktu nodotas kādai citai priekšniecībai (иному начальству).

Augšā atzīmētos 1803. gada noteikumos nebija skaidri

norādīts, kas īsti pārvaldīs zemākās mācības iestādes —

draudzes skolas, bet 1804. g. ustavs skaidri saka, ka visas

skolas tiek nodotas universitatu pārvaldīšanā. Šis likums

tā tad bija svarīgs notikums Baltijas skolu dzīvē, kura līdz

šim bija noritējusi gandrīz pilnīgā muižniecības un ga-

rīdzniecības vadīšanā un valdīšanā. Pēc ilgāka laika Baltijas

muižniecībai nāk atmiņā Zviedrijas valdība, kas, kā zināms

') .Сборн." т. l. 14. lpp.
2) Šis pants modificētā veidā vēlāk tika ievests ari Vidzemes

zemnieku likumos.
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arī gribēja patstāvīgi ievest savus skolu likumus Baltijas lat-

viešu un igauņu zemniekiem.

Saprotams, ka vācu muižniecība, tāpat kā zviedru

laikos viņa pretojās tā laika reformām, arī šoreiz nostājās

pret Aleksandra l. valdības jaunajiem skolu likumiem.

Visas Krievijas skolu un izglītības priekšgalā sakarā

ar jauno likumu tapa nostādīta „Главное Прав-

леше Училищъ", kas arī izstrādāja visus projektus, ievadīja

jaunās reformas. Tā laika Krievijas izglītības ministrs, grafs

P. Zavadovskis, patiesībā nebūt nebija galvenais reformu

vadītājs. „Главное Правлеше Училищъ" locekļi bija: sena-

tors M. Muravjevs, — ļoti izglītots cilvēks ar pilnīgi liberāliem

uzskatiem, kas tautas izglītību atzina par tautas visdrošāko

spēku; N. Novosiļcevs — Pēterburgas mācības apgabala kura-

tors un Zinību akadēmijas priekšnieks, tuvs Aleksandra l.

draugs, gudrs valsts vīrs; kņazs A. Čartorijskis, — cēlies no poļu
tautas un tāpēc loloja cerību palīdzēt savai tautai caur skolu

uzlabošanu; grafs P. Strogonovs, kas bija izaudzis Francijas

revolūcijas garā; Tērbatas mācības apgabala kurators F.

KHngers. Vēlāk pienāca klāt M. Speranskis, Svistunovs,

Pastuchovs, Jankovičs. Kā darbvedis strādāja Charkovas

universitātes nodibinātājs V. N. Karazins. Šādi izglītoti un

liberāli darbinieki tanī laikā sirsnīgi ķērās pie Krievijas

skolu iekārtas noorganizēšanas. Arī 1804. g. 5. novembra

„Уставъ учебныхъ заведежй, подвъдомственныхъ

университетамъ" ir augšminēto darbinieku gara auglis.
Šis „ustavs" sadalīts 170 pantos 1). Panti 1— 29 satur vis-

pārējos un nosacījumus par ģimnāzijām. Katrā guberņā

jāierīko viena ģimnāzija (obligatoriski), bet kur spēj un

vēlas var ierīkot vairākas ģimnāzijas; nosaka ģimnāziju

tiesības klašu un nedēļas stundu skaitu. Panti 30 — 532)
noteic ģimnāzijas skolotāju pienākumus un tiesības;

54. — 63.3 ) p. p. norāda ģimnāzijas skolnieku disciplinē-

') Skat.* „Сборникъ" т. I 301. lpp.

2) Turpat 308. lpp.

3) Turpat 316. lpp.
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sanu, pārbaudīšanu (eksāmenus) v. t. t.; 64.— 82.') p. p.

aprāda ģimnāzijas direktora tiesības. Direktorus apstiprina

izglītības ministrs, bet viņi savā darbā padoti vietējai uni-

versitātei. Guberņas ģimnāzijas direktors pārvalda netikai

viņam uzticēto ģimnāziju, bet arī visas skolas guberņā,

izņemot tās, kam ar likumu noteikta cita pārvaldīšanas ie-

kārta (67. р.). Sākot ar 83 pantu atrodami noteikumi par

apriņķa skolām. (83. — 117. р. р.). Katrā guberņas un ap-

riņķa pilsētā jāierīko vismaz viena apriņķa skola (83. р.),

bet lielākās pilsētās divas un pat vairākas apriņķa skolas,

ja vien ir vajadzīgie līdzekļi. Apriņķa skolām jāsagatavo

jaunekļi tā, lai tie varētu iestāties ģimnāzijās, vai arī, pēc
kursa beigšanas, nodarboties kādā kancelejas, vai tamlīdzīgā

darbā. Apriņķa skolas domātas dažādu kārtu bērniem (84 р.).

Apriņķa skolās jāmāca: 1) ticības mācība, 2) cilvēka un

pilsoņa tiesības un pienākumi, 3) krievu valodas gramatika,
bet tās provincēs, kur lieto citu valodu, bez krievu grama-

tikas, ari vietējās valodas gramatika, 4) glītrakstīšana, 5) pa-

reizrakstība, 6) stilistika, 7) vispārēja un matemātiskā ģeo-

grāfija, 8) Krievijas ģeogrāfija, 9) vispārējā vēsture, 10) Krie-

vijas vēsture, 11) rēķināšana, 12) elementārā ģeometrija un

fizika, 13) dabas zinības, 14) technoloģija sakarā ar vietējo

rūpniecību, 15) zīmēšana. (85. р.). Apriņķa skolas inspektors

(смотритель) pārzin netikai viņam uzticēto apriņķa skolu,

bet arī visas skolas (draudzes —

приходсюя училища) ap-

riņķī; viņa tiešais priekšnieks arī šinī ziņā ir ģimnāzijas

direktors.

118. — 140. p. p. runā par draudžu skolām (приходсюя

училища). Katrā pilsētā un tāpat sādžās, katrā draudzē, bet

mazās draudzēs divās kopā, raugoties pēc draudzes locekļu

skaita, nodibināma vismazākais viena draudzes skola. (118. р.).
Draudzes skolas uzdevums sagatavot bērnus apriņķa skolām

un tieši dzīvei (119. р.). Šīs skolās jāmāca: 1) lasīt, 2) rak-

stīt, 3) rēķināt, 4) ticības mācības, 5) īsas mācības par

mājturību, dabas parādībām, cilvēka miesas būvi un

veselības kopšanu (120. p.) Draudzes skolas skolotāju (jus)

>) Turpat 318 lpp.
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eksaminē ģimnāzijā, vai apriņķa skolā, pēc kam

ģimnazijas direktors tos stāda universitātei priekšā apstiprinā-
šanai. Draudzes skolās mācību apjomu var paplašināt, ja
tas ir iespējams un atrodami naudas līdzekļi.

Atzīmējot še galvenos 1804. g. skolu likuma notei-

kumus, piezīmējam, ka šis likums visā Krievijā varēja
radīt tam laikam piemērotu labu skolu sistēmu, bet ja tas

nenotika, tad vainojama pie mums vācu muižniecība un

vispāri vēlāko gadu Krievijas birokrātiskā reakcija.
Sakarā ar 1804. gada skolu likumu universitātes

visai knaši ķērās pie darba. Tanī pašā 1804. gadā ')
Tērbatas universitātes Skolu komisija (Училищный коми-

тетъ. Schulkommision) sāka apspriest jautājumu, kā nodibi-

nāt visā mācības apgabalā draudžu skolas. Skolu komisija
savus projektus iesniedza izglītības ministrijai un jau 30.

maijā 1805. g. ar № 395 ministrs Zavadovskis parakstīja
Tērbatas universitātes mācības apgabala draudzes skolu

statūtus (Начерташе о приходскихъ училищахъ въ

округъ Дерпскаго университета, въ отношенш къ

главнымъ ихъ предметамъ и образовашю). Šie notei-

kumi tika 1805. g. pārtulkoti un nodrukāti vācu valodā

ar nosaukumu: „Plan zur Errichtung 4er Parochialschulen

im Bezirke der Dorpatschen Universität, in Hinsicht auf die

Hauptgegenstände und die Organisation derselben 1805."

Šim „planarn" 45 panti.

l. pants nosaka, ka draudžu skolas domātas tautas

masām (для многолюдныхъ состоянш народа) vajadzīgo
zināšanu iegūšanai, ka arī to

ч
bērnu sagatavošanai, kas

gribētu tāļāk mācīties apriņķa skolā.

_\ pants — Tērbatas universitātes apgabalā bez

draudžu skolām pastāv arī pirmmācības skolas; pēdējās

privātu muiža robežās eksistē no muižturu brīvas gribas un

cilvēku mīlestības; bet kroņa muižu novados top uzturētas

no draudžu sabiedrībām. Pirmmācības skolās māca kri-

stīgo ticības mācību, lasīšanu un mazliet rēķināšanu

О Сборникъ т. I. 264. Ipp.



10

(нъсколько счислешюк No šīm skolām labākos skolē-

nus sūta draudžu skolās, kuras visām draudzēm ierīkojamas.

3. p. — Katrā draudzē, ja viņai 6000 dvēseļu, vai

arī mazāk, jāierīko vismaz viena draudzes skola. Tādu

draudžu skolu jābūt Kurzemē — 65, Vidzemē 122,

Igaunijā 43.

4. p. — Katrā draudzes skolā draudzes mācītājam

jāpasniedz reliģijas mācības tanīs stundās, kurās viņš pats

to atrod par labāku, lai netraucētu sevi citās draudzes

darīšanās. Skolotājs pasniedz citus priekšmetus, bet viņam

top piedots palīgs, kas atvieglo skolotāju viņa darbā.

5. p. — Draudzes mācītājs ir arī vietējais skolas

pārzinis. Apriņķa skolas inspektors draudzes skolu inspekcē

divas reizes ziemā un reiz vasarā, pie kam kopā ar drau-

dzes mācītāju sastāda skolas pārskatu, ko iesūta guberņas

skolu direktoram, kam, kā visu guberņas skolu priekšnie-

kam, arī pienākas draudžu skolu apmeklēšana (долженъ

и ein школы посещать).

6. р. —■ Apriņķa skolu inspektors nav uzlūkojams
kā draudzes mācītāja priekšnieks skolu lietās, bet abi viņi

šinī ziņā līdzīgi, tāpēc pie skolu revīzijām abi viņi parak-

sta raportus, kas tiek nosūtīti skolu direktoram.

7. p. — Skolotāju un viņa palīgu, — abiem jābūt

vienas tautības ar vietējiem iedzīvotājiem, — izvēl inspek-

tors un mācītājs, bet apstiprina universitāte. Vietējie muiž-

nieki no saviem, bet arī kroņa muižas no saviem ļaudim
dod apdāvinātus cilvēkus skolotāju amatam. Skolotājs, ja

viņš noderīgs savam amatam atsvabināts no zaldātiem.

8. p. — Tā kā līdz šim pa lielākai daļai ķesteri

(пономари) izpildījuši arī skolotāju pienākumus, tad arī

turpmāk, ja vien šie ķesteri ir spējīgi skolotāju uzdevumus

veikt, viņus var atstāt draudžu skolu skolotāju amatos.

9. p. — Katrā draudzē, netāļu no mācītāja dzīves

vietas, jāuzceļ draudzes skolas māja, saprotams, no drau-

dzes locekļu līdzekļiem. Skolas mājas plānu izstrādās

Tērbatas universitātes skolu komisija, bet apstiprinās Gal-

venā skolu valde (Главное Правлеше Училищъ). Skolu
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mājas jāuzceļ ne vēlāk, kā divu gadu laika no šo notei-

kumu izsludināšanas.

10. p. — Zemes gabali un visi citi ienākumi, kurus

līdz šim lietojuši skolotāji — ķesteri, arī turpmāk paliek

viņu rīcībā, pie kam draudze dod skolotājam kalpu un

kolponi. Tanīs draudzēs, kur līdz šim skolotājam nav ne

zemes, ne citu ienākumu, muižnieks turpmāk gādās, lai

skolotāji taptu nodrošināti materiālā ziņā uz draudžu

rēķina. Apriņķa skolu inspektori un mācītāji uzaicinās

muižniekus un kroņa muižu valdīšanu uz kopēju apspriedi

šī jautājuma nokārtošanai un iesūtīs lēmumus caur direk-

toru universitātei.

11. p. — Draudžu skolās uzņemami tādi bērni, kas

prot labi lasīt un mazliet rēķināt.
12. p. — Mācības sākas pēc lauku darbu nobeigšanas

un turpinās līdz pavasarim, kad lauku darbi atkal iesākas,

tā ka skolēni mācās bez pārtraukuma visu ziemu. Bet lai

bērni vasarā neaizmirstu mācības, tad arī vasarā svētdienas

skaitās par mācības dienām ; svētdienās skolēni kopā ar

saviem vecākiem iet baznīcā klausīties Dieva vārdus, bet

pēc tam skolotājs, šinīs dienās, atkārto ar viņiem ziemā

mācīto.

13. p. — Draudžu skolu skolēni mācās trīs gadus

(ziemas), bet pēc priekšniecības ieskatiem var mācīties arī

četrus gadus, tomēr vecākiem nav liegts savus bērnus izņemt

no skolas, kad to atzīst par vajadzīgu.
14. p. — Dr. skolās māca: rakstīt, rēķināt, dabas pa-

zīšanu (познаше природы въ отношенш къ сельскому

хозяйству), tēvzemes pazīšanu (познаше отечества въ

гражданскомъ отношенш), ticības mācību.

15. р. —Ar rakstīt mācīšanu jāsaprot: glītrakstīšana,

pareizrakstīšana, kas mācāmatikai mātes valodā.

16. p. — Rēķināšana jamaca četras darbības, vien-

kāršie trejskaitļu uzdevumi un kvadratlaukumu aprēķināšana.

17. p. — Dabas mācībās — māca par derīgiem un

kaitīgiem stādiem un dzīvniekiem, cik tie attiecas un stāv

sakarā ar zemkopību uri veselību; iepazīstina ar galvenām
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dabas parādībām, lai apkarotu māņticību ; izskaidro vispā-

rējo pasaules un zemes lodes stāvokli. Šo priekšmetu mā-

cīšana nav jāpaceļ līdz lielām zinībām (высокихъ познашй),
bet jāaprobežojas ar tām zināšanām, kas pieejamas lauku

iedzīvotāju saprātam.
18. p. — Tēvzemes pazīšanā jāievēro galvenā kārta

ziņas no Krievijas ģeogrāfijas un jāiepazīstina arī ar ievēro-

amakiem valsts likumiem, kas attiecas arī uz zemniekiem.

19. p. — Ticības un morāles mācība satur: 1) Dieva

atzīšanā pasniedzamas ziņas no kristīgām mācībām (въ

христланскомъ законъ); 2) pašam cilvēkam pret sevi,
mācoties labu darīt sadzīvē, tīrību turēt, nedzert, pasargāt

veselību'; 3) pret citiem cilvēkiem — pienākumus pret savu

priekšniecību un saviem apakšniekiem un mācot vispārēju

cilvēkmīlestību.

20. p. — Tērbatas universitāte rūpēsies par derīgu

skolas grāmatu izdošanu vietējās valodās visos augšminētos

priekšmetos un iesniegs šīs grāmatas Galvenai skolu valdei

apstiprināšanai.

21. p. — Skolēniem jāmāca arī rokdarbi, kas noderīgi

turpmākā dzīvē, tāpēc jāmeklē tādi skolotāji, kas šos darbus

prot pasniegt.

22. p. — Svētdienās, pēc dievkalpojuma un atkārtoša-

nas mācībām, skolotājs bērnus ved skolas dārzā un rāda

dārza un sakņu augu, kā arī bišu dzīvi, lai arī skolēni

iemīlētu šos darbus.

23. —27. p. p. — nosaka ka liekamas atzīmes par

sekmēm, kā izdarāmi pārbaudījumi v. t. t.

28. p. — Runā par skolas saimniecību, — to vada

skolotājs.

29. p. — Pie skolas jāierīko sakņu un augļu dārzs,

jātur bites.

30. p. — Malku skolai piegādā draudze.

31. p. — Draudze dod skolotājam kalpu un kalponi,
bet arī skolēnus brīvlaikā var nodarbināt skolas saimniecībā.

32. p. — Skolotāju sagatavošanai jāierīko pieci semi-

nāri.
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33. р. — Seminariem jāierāda noderīga vieta un au-

dzēkņus viņam izmeklē inspektori kopā ar mācītājiem.

34.—38. p. p. — nosaka semināra mācību kursa il-

gumu (1 —2 gadi), semināra skolotāju atalgošanu v. t. t.

Aprēķināts, ka visu piecu semināru uzturēšana katru gadu

izmaksās 42.000jubļu.
39. p. — Nosaka, ka arī pilsētās ierīkojamas drau-

dzes skolas, — Kurzemes pilsētās 9, Vidzemes 10 (mini-

mums, bet var būt vairāk).
40. p. — Pilsētu draudžu skolas uzturamas no para-

stiem pilsētu ienākumiem.

41. — 44. p. p. nosaka kas mācāms pilsētu dr. sko-

lās, kā viņas uzraugāmas v. t. t.; — viss tas gandrīz pil-

nīgi atkārtots tā, kā noteikts par lauku dr. skolām.

45. p. — Tērbatas universitātes skolu komisija pēc

pamatīgas ziņu ievākšanas kādas skolas jau materiāli no-

drošinātas, kādām ienākumu nav, sastādīs, piemērojoties

vietējiem apstākļiem, katrai guberņai tuvākus noteikumus

(постановлеше), kā arī sīkus stundu sarakstus un visu to

iesniegs Galvenai skolu valdei apstiprināšanai.

Lūk uz šādiem statūtiem Galvenā skolu valde gribēja

noorganizēt arī Kurzemē draudzes skolas, kādu še nemaz

nebija. Vidzemniekiem jau kaut kas šīm skolām līdzīgs bija.

Kurzemes muižnieki jaunos dr. skolu noteikumus

saņēma kā pārāk „revolucionaru" rīkojumu. Kā pret jauno

projektu izturējās Vidzemes muižnieki, to šoreiz neaplūko-

sim, jo viņu stāvoklis bija vieglāks, — viņiem, kā teicām,

jau tamlīdzīgas skolas pastāvēja, tikai šo skolu pārvaldīša-

nu arī viņi gribēja paturēt paši sev, bet nenodot vis val-

dības inspektoriem un direktoriem. Vidzemes Virskonsi-

storija, sakarā ar landtāga lēmumu, 9. oktobrī 1806. gadā

izsūtīja draudžu mācītājiem savu cirkulāru par draudžu

skolu turpmāko darbību, piezīmējot, ka joprojām paliekot
nenokārtots jautājums, kā būs turpmāk ar šo skolu pārval-

dīšanu.
1)

i) Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, das Selbstherrschers aller

Reussen aus dem livländischen Ober-Konsistorium 9. Oktob. 1806. (drukāts).
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Kad jauno dr. skolu projektu Baltijas ģenerālguber-

nators grafs Buksgevdens piesūtīja Kurzemes muižniecības

priekšniekam baronam Korfam, pieprasīdams pēdējā

priekšlikumus par projekta realizēšanu, Korts iēnā garā

nodeva dr. skolas noteikumus atsevišķu ķirspēļu muižnie-

ku atsauksmei. Tādai pat atsauksmei noteikumi tapa no-

doti visām Kurzemes pilsētām. Atsauksmes ienāca visai

gausi un, lai gan grafs Buksgevdens vairākkārtīgi piepra-

sīja dot drīzu atbildi, tāda nāca tikai 1806. gada 11. sep-

tembrī. Kurzemes muižniecība vai nu kategoriski atteicās

dibināt dr. skolas vai arī (dažas ķirspēles) izvairījās dot

kaut kādu solījumu šinī ziņā. Visu kopā rezumējot muiž-

niecības maršals Korks paziņoja, ka, — tā ka muižas jau

gādājot, lai viņu novadu bērni tiktu pienācīgi mācīti, tad

izturēšanās pret projektēto draudžu skolu dibināšanu vis-

pār esot noraidoša. (Korta raksts 6. sept. 1806. g.). Sakarā

ar šo paziņojumu, Kurzemes guberņas valde visus atse-

višķu ķirspēļu muižnieku rakstus nosūtīja ģenerālguberna-
toram un ar to faktiski dr. skolu noorganizēšana Kurzemē

pēc augšminētā valdības plāna uz visiem laikiem izbeidzās.

Jāpiezīmē vēl, ka pats plāns patiesi arī vāji izstrādāts, jo
trūkst reālu noteikumu, kā un ar kādiem līdzekļiem skolas

uzturamas, kas algos skolotājus, kas ierīkos seminārus v. 1.1.

Bet to visu varētu nokārtot, ja muižniecībai būtu laba gri-

ba šīs skolas dibināt un dot vajadzīgos līdzekļus. To

muižniecība nebūt negribēja un pret viņas cieto pretestību

arī šoreiz sašķīda visi Tērbatas universitātes plāni, jo kā

saka A. Tobiens, „jaunais plāns nolaupīja bruņniecībai un

garīdzniecībai, kā līdzšinējiem tautskolu vadoņiem, katru

iespaidu ') un nolika universitāti līdzšinējo skolu vadītāju

vietā. 2)

Bet Tērbatas universitāte nepalika miera. Viņai bija

jāpilda likums un to viņa arī darīja.

') Tas gan nepareizi spiiests, — jaunie likumi atstāja garīdz-

niecībai plašas tiesības un arī muižnieki nepalika «bez iespaida".
2) Die Agrargesetzgebung. .

.

A. Tobien I. 386.
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II.

1807. gadā Tērbatas universitātes skolu komisija iz-

sūtīja guberņas skolu direktoriem cirkulāru par skolotāju

semināru dibināšanu1). Šis cirkulārs diezgan sīki nosaka

skolotāju semināru noorganizēšanu.

Cirkulars vispirms aizrāda, ka universitātes Skolu ko-

misija vistuvākā laikā grib atvērt tautskolotāju seminārus,

kuri varētu sagatavot skolotājus Baltijas draudžu skolām.

Tamdēļ komisija uzdod guberņu skolu direktoriem tūdaļ

parūpēties par vajadzīgo priekšdarbu veikšanu. Kādā vir-

zienā skolu direktoriem strādāt, arī to cirkulārs diezgan

sīki norāda Vispirms nosaka, ka semināra ēkai (Local)

vajaga atrasties uz laukiem. Telpām vajaga būt sekošām:

dzīvokļi diviem skolotājiem, guļamistabas (einige Schlaf-

zimmer) zeminara audzēkņiem, viena ēdamistaba, divas

klases. Bez tam vajaga būt visām nepieciešamām mājas
ērtībām (hauslichen Bequemlichkeiten). Vajaga arī tūdaļ

apgādāt vajadzīgās mēbeles — skolas solus, gultiņas,

galdus v. t. t. Jāierīkojas tā, lai varētu uzņemt 50—60

semināristus, tas ir apmēram tik daudz, cik nodomāts

atvērt draudzes skolu. Vidzemē būšot jāatver divi semināri,

— viens latviešiem, otrs igauņiem. Kurzemē viens. Semi-

nāristu uzturam (kost) vajaga būt veselīgai zemnieku barī-

bai. Veļai jābūt audekla un to vajadzēs mainīt reiz nedēļā.
Lai varētu labāki nokārtot jautājumu par malkas piegādā-

šanu, viņas saskaldīšanu, semināra aptīrīšanu un apkalpo-

šanu, tad būtu labi, ja skolu direktori, semināra ēku

uzmeklējot, raudzītos uz to, ka muižnieks vai rentnieks, ar

kuru slēgs kontraktu par telpu lietošanu, uzņemtos arī

malkas piegādāšanu un vispāri telpu apkopšanu. Kontrakts

slēdzams uz 2—3 gadiem. Guberņas skolu direktoru zi-

nāšanai cirkulārs piemetina, ka ķeizars esot atvēlējis caur-

mērā uz katru semināru: 1) lokāla noīrēšanai, malkai, ap-

gaismošanai un apkalpošanai 900 rbļ., 2) katra seminārista

]) Cirkulāram šāds virsraksts: „Von der Schulcommission der

Kaiser. Universität zu Dorpat. Circulare an die Herren Gouvernements

Schuldirektoren des Dörpt. Lehrbezirks".
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uzturam 100 rbļ. gadā. Šīs naudas zumas esot nepārkāp-

jamas, bet gan esot ieteicams, kur vien iespējams, ko

ietaupīt. Pie semināra telpu uzmeklēšanas ieteicams pie-

griezt vērību, lai tuvumā būtu draudzes mācītājs, uz kura

labu gribu (guten Willen) pabalstīt semināru varētu paļau-
ties. Skolu komisija vispāri cerot uz mācītāju labprātīgu

līdzdarbību pie semināriem. Tālāk cirkulārs runā par

semināra skolotāju sagatavošanu un algošanu. Katram

semināram paredzēts viens virsskolotājs ar 1000 rbļ. un

viens skolotājs ar 500 rbļ. gada algas (līdz ar brīvu dzī-

vokli pie semināra). Abiem skolotājiem jābūt uzcītīgiem

vīriem, vajaga labi prast vietējo valodu (in der Landes-

sprache eine grosse Fertigkeit haben) un ar skolotāju

talantu (die Lehrer - Talant besitzen). Guberņas skolu di-

rektoram tamdēļ jau laikus jāizmeklē minētie skolotāji,

viņi jāpārbauda un, kur vajadzīgs, jāapmāca nepieciešamās
metodēs. Pēc tam jāizprasa universitātes Skolu komisijas

apstiprināšana. Mācības plāna un plašuma noorganizēšana

ievērojamā mērā piekritīs pašam semināram, tomēr Skolu

komisija dod dažus vadošus norādījumus. Jāmāca būs visi

tie priekšmeti, kurus skolotāji savukārt mācīs draudzes

skolās. Tie būtu : rakstīšana, rēķināšana, dabas mācības,

tēvuzemes vēsture, reliģijas un morāles mācība. Rakstīšana

—t. i. glīt- un pareizrakstība — domāta vienīgi mātes

valodā. Rēķināšanā vajaga piesavināties: 1) pamatdarbības,

2) kvadrātu laukumu aprēķināšanu (die Berechnung /bn

Quadratflächen) un 3) vienkāršos triju skaitļu rēķinus. Pie

dabas mācībām galvenā vērība jāpiegriež derīgiem un kai-

tīgiem stādiem un Kustoņiem, īpaši cik daudz tas stāv

sakarā ar zemkopību un veselību. Vēstures mācība kopā
ar ģeogrāfiju grupēta zem viena nosaukuma : „die Kennt-

niss des Vaterlandes". Šaī mācībā jāiegūst: 1) skaidra

sajēga par vēsturisko Krievu valsts gaitu un ģeogrāfiskām
robežām, 2) Vēsturiski - biogrāfiskas ziņas par ievērojamā-
kiem Krievijas valstī strādājušiem vīriem, vienalga pie
kādas tautības viņi piederējuši, 3) to likumu saprašana,
kuri zīmējas tieši uz zemniekiem, lai semināra audzēkņi
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zinātu savas pilsoņu tiesības un pienākumus. Reliģijas un

morāles mācībā jāgriež vērība arī uz to, lai audzēkņi sa-

prastu cilvēciskos pienākumus pret sevi un saviem tuvā-

kiem. Zeminarā jāpazniedz arī dziedāšana, 3—4 reizes ne-

dēļā, pie kam var dziedāt ne vienīgi tās dziesmas, kuras

ir dziesmu grāmatā, bet, pēc mācītāja un skolu direktora

izvēles, arī citas.

Tā ka vietējās valodās (in den Landessprachen) būs

vajadzīgo skolas grāmatu trūkums, tad tiek uzdots skolu

direktoram savākt par to ziņas, kuras jāiesūta universitātes

skolu komisijai.

Beidzot cirkulārs apstājas pie semināru audzēkņu iz-

meklēšanas no atsevišķām muižām un pagastiem 1 ). Par

to esot gaidāma ķeizara visaugstākā pavēle, bet pagaidām
šis darbs būšot jāuztic vietējo skolu inspektoriem

2
) un

mācītājiem. Cirkulars noslēgts ar aizrādījumu, lai skolu

direktori pieliek visas pūles pie šī, cilvēcei tik svarīgā

darba. Cirkulāru parakstījis Kārlis Meijers, Tērbatas uni-

versitātes rektors, 7. aprīlī 1807. gadā.

Tā tad universitātes Skolu komisija nopietni ķeras pie

skolu plāna realizēšanas, neskatoties uz to, ka muižniecība

un garīdzniecība noteikti stāvēja pret pašu jaunā likuma

kodolu. Bet bija taču paredzams, ka bez muižniecības un

garīdzniecības pabalsta būs grūti iztikt, jo šo kārtu rokās

stāvēja visa faktiskā vara. Bet, kā redzams arī no atrefe-

rētā cirkulāra, universitātes komisija stipri cerēja īpaši uz

garīdzniecības pabalstu.

Muižniecība, redzēdama, ka universitāte sparīgi rīko-

jas, griezās dēļ pabalsta Pēterpilī. Bet tur tai ne visai

veicās. Pirmais Krievijas tautas apgaismošanas ministrs

grafs Р. V. Zavadovskis nebija vīrs ar stingru un noteiktu

raksturu, nebija viņam arī sevišķu skolu plānu. Turpretim,

tā saucamā „Galvenä skolu valdē" sēdēja tā laika ievēro-

') Vēl zemnieki bija verdzības stāvoklī un kungu ziņā bija atļaut,

v«ii neatļaut zināmam semnieku jauneklim izglītoties seminārā.

2) 1804. g. likuma paredzētiem skolu inspektoriem, par kuriem

rakstījām agrāk.
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jāmakie un liberālie darbinieki: M. N. Muravjevs, kņazs

A. A. Čartorijskis, grafs P. A. Strogonovs, grafs S. O.

Patockis un arī Tērbatas universitātes kurators, tanī laikā

pazīstamais vācu romānists ģeneral-majors F. I. Klingers.
Galvenā skolu valde noteikti prasīja jaunā likuma pildīšanu.
Muižniecībai cits nekas neatlika, kā griezties pie paša

ķeizara. Bet ķeizars Aleksandrs L esot paskaidrojis, ka

negribot šaī jautājumā iemaisīties (Kaiser Aleksander er-

klärt, sich in den Kompetenzkonflikt nicht mischen zu

wollen)1). Tā redzami universitātei vajadzēja palikt liku-

ma pildītājas lomā un muižniecībai neatlikās nekas cits,

kā skolu lietas bremzēt, jo pabalstīt jauno iekārtu viņa

nekādā ziņā negribēja. Bet uznāca lielais Napoleona kaŗa

gājiens pa Eiropu un ar to konflikts uz laiku aprima.

Kad kasa apstākļi norima, visā Baltijā uz dienas kārtības

nāca zemnieku brīvlaišanas projekti un sakarā ar to vaja-

dzēja izstrādāt arī attiecīgus likumus. Šinī gadījumā

muižniecībai bija izdevība vai nu pārgrozīt, vai pavisam
likvidēt agrāko likumu par visu skolu nodošanu universi-

tātes pārvaldīšanā. Vidzemes muižniecība to arī diezgan

gudri panāca, jo 1819. gada zemnieku likumu 517.—518.

panti Vidzemes pagastu un draudžu skolas nodod muižnieku

un mācītāju pārraudzībā. 1804. gada skolu likums gan

netika atcelts, bet vismaz zemnieku skolas Vidzemē vairs

nevarēja uzlūkot kā tieši universitātei pakārtotas. Cita

lieta bija ar skolotāju semināriem, jo par tiem 1819. gada

likumā nebija nekas teikts. Ja seminārus gribēja dibināt,

tad to varēja darīt tikai pēc «universitātes likuma". Bet

Kurzemē lieta bija vēl bēdīgāka. Tur 1817. gada zemnie-

ku likuma 60. pants, kurš skolu jautājumā ir vienīgais

visā likumā, nosaka tikai to, ka uz katru tūkstoti zemnie-

ku dvēseļu jāierīko viena skola, bet sabiedrības, kurās

mazāk par 1000 dvēseļu, skolas ziņā apvienojas, lai kopī-

gi uzturētu vienu skolu. Tā tad te universitātes tiesības

palika pilnā spēkā. Bet pēc 1812. gada kara, kā Pēterpilī,

') A. Tobien Die Agrargesetzgebung. I. daļa 387. lpp.



19

tā Tērbatā vairs nebija agrākās dedzības skolu lietās un

par muižniecības cik necik asākiem konfliktiem ar univer-

sitāti nav nekas zināms. Kā Vidzemē, tā Kurzemē uz

kādu laiciņu visas tautskolu lietas paliek garīdzniecības un

muižniecības ziņā, vai labāki teikt, par šo jautājumu val-

dība daudz nedomā un nespriež. Šinī laikā sāk darboties

atsevišķi vietējie spēki. Vidzemē skolu labā strādā ģen. -

zupērint. Sontags; Kurzemē — mācītāji Pauflers, Vatsons

un vēlāk Cīravas Volters; Igaunijā — mācītājs Janaus,

prāvests Rohts v. c. Gandrīz visi šie garīdzniecības

priekšstāvji palikuši pie Vidzemes virskonsistorijas jau 1805.

gadā izstrādātā skolotāju sagatavošanas plāna. Proti — va-

jadzīgo skolotāju daudzumu sagatavo mācītāji, pēc iespējas

personīgi un savās muižās. Šis skolotāju sagatavošanas

veids tad arī ir vienīgais un noteicošais. Mācītājs Pauf-

lers savā mācītāja muižā Kursīšos ierīko skolu, pats strā-

dā skolotāja darbu un pēc triju gadu darbības izlaiž sko-

lotājus, kuri esot bijuši pirmie spējīgākie visā Kurzemē.

Divi no viņiem: Bīnerts — Kursīšos un Traugusts —

Zvārdē ieguvuši savā apkaimē vislabāko slavu. To pašu,

ko darīja Pauflers, darīja arī daži citi Kurzemes mācītāji,

kauču ar stipri mazākām sekmēm.

Tomēr galīgi neapklusa arī universitātes iekustinātās

domas par īpašu skolotāju semināru nodibināšanu. Sko-

lotāju semināru dibināšana šoreiz stāvēja sakarā ar tā sau-

camās zemnieku likumu „ievešanas komisijas" ') darbību

(Kornission zur Einführung der Bauernverfassung). Minētā

komisija kādā atsevišķā rakstā aizrāda Kurzemes muižnie-

cībai, ka jāpadomā arī par skolu lietām. Sakarā ar komi-

sijas pieprasījumu tiek izstrādāts kāds skolu plāns, kurā

diezgan noteikta vieta ierādīta arī skolotāju sagatavošanas

jautājumam vispāri un skolotāju semināra dibināšanai

Kurzemē sevišķi 2
). Skolu plānam Kurzemes muižniecības

') Ar nosaukumu «ievešanas komisija" viņa dēvēta tā laika presē.

-) Šo skolu plānu 1819. gadā izstrādājis Kurzemes guberņas sko-

lv direktors Jānis Danielis f. Braunšveigs. Braunšveigs ir kurzem -

nieks, dzimis 26. aug. 1786. g. Apmeklējis ģimnāziju Jelgavā, studējis
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sekretārs Emsts f. Rechenberg-Lintens devis šādu pavaduz-
rakstu: „Nachstehender Schulplan ist auf Veranstaltung
des Kurländichen Riterschafts -Kommitee, und in Gemäss-

heit einer Requistion der Allerhöchst verordneten Kommis-

sion zur Einführung der Bauernverfassung d. d. 24-sten

Januar d. J., als Manuskript und Anhang zu den Land-

tagsakten, laut § 50 des letzten Landtagsschüssen, zum

Druck zu befördern. Mitau, den 3. März 1821".

Braunšveigs savā skolu plānā vispirms uzstāda tos

pamata principus, kuri noderīgi latviešu tautskolai. Tie

esot: 1) Izaudzināt kristīgus latviešu zemniekus. 2) Sko-

las iekārtojot jāpiegriež vērība ari sieviešu izglītībai. 3)

Tautskolas izglītība pēc iespējas (so viel nur möglich) jā-
dabū visiern bērniem, neizslēdzot pat vistrūcīgākos. 4) Skolu

uzturēšana lai pēc iespējas nedara zemnieku sabiedrībām

nekādas materiālas grūtības, kas panākams ar to, ka sko-

lām pašām savs īpašums (einiges Vermögen haben). Ja

tas nebūšot, tad skolu stāvoklis palikšot nedrošs. 5) Skolas

iekārtu mācību ziņā nevajagot sarežģīt (nicht komplicier

sein) un nevienam skolotājam nevajagot uzvelt nepanesamu

darbu — mācīt daudz bērnu.

Pēc tādu vispārīgu principu uzstādīšanas plāna autors

pāriet uz skolotāju sagatavošanas jautājumu. Viņš saka, —

pirms ierīko zemnieku skolas (Landmannsschulen), vajaga

parūpēties par vajadzīgā skaitā pareizi sagatavotu skol )tāju

iegūšanu. Tas ir tāds uzdevums, bez kura nemaz nevar

ķerties pie skolu dibināšanas, ja negrib jau pašā sākumā

visu lietu novest uz nepareiza ceļa. Gandrīz viss te atka-

rājas no pirmās rīcības, ar kuru vai nu iegūs nepieciešamu

Terbatā teoloģ ju, 1806. gadā aizbraucis studijas turpināt uz ārzemēm-

Ceļojis pa Vāciju un Franciju un tā ieguvis jo plašas zināšanai 1809.g.
B. pārnāk atpakaļ dzimtenē un strādā te kā ģimnāzijas skolotājs gan

Rīgā, gan Jelgavā. 1819. gadā viņu ieceļ par Kurzemes guberņas skolu

direktoru. Tā tad viņš ir Tērbatas universitātes ierēdnis un kā skolu

direktoram viņam padotas visas Kurzemes skolas. Braunšveigs bijis savā

laikā ievērojami izglītots cilvēks ar humāniem un liberāliem uzskatiem.

(Skat. Recke und Napierskij „Algeme:ne Schriftsteller und Gelehrten

Lexikon I. 13. 241. lpp. un „Inland" 1885. g. №№ 7.-8.).
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uzticību tautā, vai arī lietu uz gadiem (lange Reihe von

Jahren) samaitās. Tā cilvēku šķira (diejenige Klasse von

Menschen), kura tik vieglprātīgi, bieži citam darbam trūkstot,

vai kad „labäka" darba neatrod, par zemnieku skolotājiem
uzmetas un tiek pieņemti, — ir dažkārt pavisam nederīgi

.ļaudis (untaugliche Subjekte). Tie vācieši, kuri, kā to

mēdz teikt, par zemniekiem palikuši (verbauert sind), patie-

sībā pusvācieši (Halbdeutsche), pašiedomīgi, ka viņi stāv

augstāku par latviešiem, nemākuļi un morāliski zemi cilvēki,

kuri reti kad pareizi prot latviski lasīt un rakstīt, — no tiem

nevar cerēt iztaisīt labus latviešu skolotājus. Sakarā ar

augšā uzstādītiem pamata principiem, latviešu skolotājam

jābūt ar sabiedriski-moraliski saskaņotu pienākuma apziņu,

mīlestību uz zemnieku dzīves iekārtu un pilnīgi jāprot lat-

viešu valoda, — lasīt un rakstīt. Zemnieku skolotājiem

vajadzētu būt latviešiem, nav svarīga lieta, vai viņi vāciski

prot, vai neprot, vēl labāki, ja pat neprot (besser ist's venn

sie es nicht verstehen). Kas latviešiem vajadzīgs no vācu

literatūras, to var pasniegt tulkojumā.

Bet kur tādus skolotājus ņemt? Te Braunšveigs vis-

pirms apstājas pie diviem, jau agrāk atzīmētiem, skolo-

tāju sagatavošanas principiem, — vai lai skolotāju sagata-

vošanu uztic draudžu mācītājiem, vai dibināmas īpašas sko-

lotāju skolas — semināri. Tā kā līdz 19. gadu simteņa
sākumam Kurzemē laukskolu gandrīz nemaz nebija, bet gan

pēc landtāgu lēmumiem (no 1636. g. 9. aug. § l, 1669. g.

14. marta § 7 un 1778. g. 12. okt. § I) bija ķesteri, kuriem

tika piešķirta arī kāda mazāka lauku māja. Š;e ķesteri tad

arī dažkārt mācīja zemnieku bērnus. Bet, kā arī Braun-

šveigs liecina, tie bij ļaudis, kuriem sevišķu uzticību neva-

rēja dāvāt. „Vācu ķesteri un dziedātāji (Vorsänger) kā sko-

lotāji nav un nevar iegūt draudžu uzticību un taču jāpie-

turas pie pamata principa, ka skolotājam vajaga būt cieni-

jamam cilvēkam draudzē", — saka Braunšveigs. Tā tad

Braunšveigs atraida domas, Ka ķesteris arī turpmāk mācītāja

vadībā varētu pildīt skolotāja vietu Bet varbūt draudžu

mācītāji varētu izmeklēt savā draudzē dažus labākos un ap-

2
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dāvinātākos jaunekļus 16—17 gadus vecus, un tos kādu

laiku apmācīt visos tos priekšmetos, kurus nodomāts mācīt

zemniekskolās. Tādas domas stipri vien valdot arī pašu

mācītāju vidū. Braunšveigs tam pretojas. Viņš aizrāda,

ka mācītājam bieži vien nav laika nodoties skolotāja dar-

bam un dažkārt viņam nebūs ari vajadzīgās prašanas šo

darbu veikt. Nevajagot domāt, ka labs mācītājs jau ir labs

pedagogs (dass jeder treffliche Prediger auch ein trefflicher

Pädagoge wäre), un šādu spriedumu par mācītājiem neva-

jagot ari uzņemt kā šīs godājamās kārtas apvainošanu. Tā

tad dibināms skolotāju seminārs. Viņam jābūt uz laukiem

un saistītam ar visiem lauku ļaužu apstākļiem. Valdībai

jādod kāda muiža. Semināristiem pašiem, vai tiem paga-

stiem, kuri viņus skolā sūta, jāatlīdzina izdevumi par uzturu,

apkopšanu v. t. t. Tādā kārtā vajadzētu tikai kādu 1000

rubļu skolotāju algām. Vajaga divu skolotāju — direktora

un viņa palīga. Direktors pats rīkotos muižā, pasniegtu

mācības un vispāri vadītu visu semināra gaitu. Direktora

palīgs būtu tikai mācību pasniedzējs. Algu direktoram Braun-

šveigs rēķina 700 rbļ., bet palīgam tikai 200 rbļ. un 100

rbļ. atliktu mācības līdzekļiem. Direktoram jābūt izglītotam

cilvēkam, kuram nav sveša arī zemkopība. Vislabāk!, var-

būt, šim amatam noderētu kāds draudzes mācītājs, kurš

domājams, varētu savu vietu mainīt pret semināra direktora

amatu. Viņam par palīgu noderētu kāds „kandidats", ku-

ram varētu, pēc piecu gadu nokalpošanas semināra skolo-

tāja amatā, garantēt kādu mācītāja vietu kroņa draudzē. Tā

varētu nokārtot semināra pedagoģiskā personāla jautājumu.
Seminārā mācāmi visi tie priekšmeti, kurus grib ievest zem-

nieku skolās, tikai, saprotams, plašākā apjomā, jo skolotā-

jam esot jāzin vairāk, kā skolniekiem. īpaša mācība se-

minārā ir mācību pasniegšanas metodika. Tai jāpiegriež

sevišķa vērība. Semināristi šo mācību vislabāk! iegūs, ja

pie semināra, vai tanī pašā muižā būs zemnieku skola,
kurā semināristi varēs praktiski piesavināties mācību meto-

des. Šī parauga skola pie semināra būtu arī parauga skola
visā guberņā (für das ganze Land). Kas zīmējas uz mvi-
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žas lauksaimniecības darbiem, tad semināristiem visur pa-

šiem rokas jāpieliek un jāstrādā. Semināra iekšējā dzīve

piemērojama zemnieku- skolai ar to pašu vienkāršību visās

lietās, — tā kā seminārs būtu zemnieku skola, tikai aug-

stākā pakāpē. (Te jāaizrāda, ka Braunšveigs arī zemnieku

skolu grib saistīt kopā ar zemkopību, t. i. ar kādu lauku

māju, vai mazāku muižiņu.) Semināristiem skolā jāpaliek

cauru gadu. Semināra audzēkņu skaits jāpiemēro skolu

skaitam un vajadzībām. Tāds ir Braunšveiga skolotāju se-

mināra projekta saturs. Zīmīgi vēl tas, ko Braunšveigs ce-

rē un gaida no tāda semināra. Viņš saka: „Pēc nedaudz

gadiem seminārs, kurš patiesībā būs arī lauksaimniecības

skola (eine Landwirtschaftsschule), dos zemei skolotājus-

lauksaimniekus, kuri vienalga, vai viņi būs zemnieki savās

mājās, vai saimniecību uzraudzītāji muižās, vai skolotāji
zemnieku skolās, nesīs visu labu un jaunu zemes ierīcībā

(im Landbau) un industrijā, paceļot un veicinot zemes bagā-
tības (und so dadurchderwahreReichtum des Landesbefördert).

Šādas cerības un izredzes jau varēja kairināt katru

muižnieku, jo no zemnieku bagātības, vai turības tanī

laikā atkarājās arī muižnieka labklājība. Varbūt ar to arī

izskaidrojams tas, ka Braunšveiga plānu muižniecība uzņē-

ma ar gandrīz negaidītu piekrišanu.

Bet pirms mēs runājam par Braunšveiga pro-

jekta tālāko likteni, mums jāaplūko vēl otrs se-

mināra dibināšanas projekts. Tas nāca no latviešiem

pazīstamā mācītāja un skolu drauga Kārļa Vatsona ').
Vatsons bija dedzīgs izglītības veicinātājs starp latviešiem.

Līdz ar Kurzemes latviešu brīvlaišanu, t. i. 1817. gadā,

Vatsons Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā (Kurlän-
dische Gesellschaft für Literatur und Kunst), 8. augustā

iekustināja jautājumu par to, kādā kārtā vislabāk veicināt

brīvo latviešu garīgās attīstības gaitu. Savā referātā „Plan

über die Art und Weise, wie die Gesellschaft auf die Kulti-

vierung des lettischen Landvolkes einwirken könne", Vat-

>) Vatsons dz. 7. janv 1777. g., miris 4. martā 1826. g. Studē-

jis ārzemēs, daudz ceļojis un no 1803. g. Dija mācītājs Lestenē, Kurzemē.

2*
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sons saka, ka latviešu kultūras trūkums izskaidrojams nevis

ar šis tautas garīgo spēju trūkumu (kā to gribēja izskaidrot

daži vācu muižnieki А. V.), — nē, latvieši ir garīgas at-

tīstības un izglītības spējīga tauta, — bet viss tas izskai-

drojams ar pilnīgu skolu trūkumu (gänzlichen Mangel aller

Volksschulen 1
). Man nav droši zi;:āms, kurā gadā Vatsons

sarakstījis savu skolotāju semināra plānu, jo uz tā plāna

eksemplāra (rokrakstā), kuru es atradu Vidzemes konsistori-

jas archivā, starp dažiem Dr. Sontaga papīriem, nav atzī-

mēts ne gads, ne vieta. Bet pēc dažiem citiem papīriem

var spriest, ka Vatsona semināra plāns rakstīts vai nu 18i9.,

vai 1820. gadā. Tā tad, tanī pašā laikā, kad Braunšveigs

sastādījis savu plānu. Vatsona plānam sekošs virsraksts:

Plan zu einem lettischen Schullehrere Seminarium, verbun-

den mit einer Musterwirtschaft und einer Industrie-Schule.

Zem šī virsraksta stāv : Matth. 25. 40: Was Ihr gethan habt

Einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt

Ihr mir gethan. (Ko jūs esiet darījuši vienam no maniem

mazākiem brāļiem, to jūs esiet man darījuši). Vatsona

paraksts ir plāna beigās.

Vispirms ir likts ievadījums, kurā Vatsons atsaucas

uz Kurzemes zemnieku likumu nabadzīgo 60. pantu, jo tas

taču pavēlot uz katrām 1000 zemnieku dvēselēm celt vienu

skolu
. . . Tas Dūšot jāpilda . . .

Bet nav skolotāju. Kur

tos ņemt? Tie skolotāji, kas tagad šur tur strādājot, parasti

esot nemākuļi bezdarba ļaudis (sind grösstenteils unwissende

geschäftslose Menschen), kuriem neesot nekādu ideju par

mūsu tautas izglītības pacelšanu. Tie esot pusvācieši

(Halbdeutsche). Tādi skolotāji varot būt tikai par samaitā-

šanu. Tā ka šī Vatsona liecība par tā laika Kurzemes

tautskolotājiem pilnīgi sakrīt ar jau augšā citētām Braun-

šveiga domām; tad varam droši konstatēt, ka Kurzemē

mūsu tautas jaunatni tanī laikā «skolojuši" neizglītoti un

i) Interesantais mācītāja K. Vatsona referāts nodrukāts grāmatā

Jahresverhandlungen der kurländischen Gesellschaft für Literatur und

Kunst I. B , 45—53 lpp. Turpat ir arī gen. zuperint. Dr. Sontaga Vatsona

referāta papildinājums.
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bieži vien morāliski pagrimuši „pusvācieši," kuri parasti pie
baznīcām izpildīja ķesteru amatu. To apstiprina arī citi

mūsu skolu vēstures dokumenti.

Pēc tāda ievadījuma Vatsons uzstāda savu semināra

dibināšanas plānu, kuram ir 16 pantu. 1. pantā aizrādīts

uz semināra mērķi. Tas ir — semināram jāizaudzina lat-

viešu skolotāji, ievērojot pamatprincipu, ka latviešu zemnie-

kiem jāpaliek savā kārtā un savā tautā (in seinem Volke

und Stande). Esot nomanāms, ka Kurzemes latviešos attīstoties

stipra cenšanās palikt par vāciešiem, latvieši domājot, ka

vācu valodas prašana vien jau ievedot vāciešos, kuri vispā-

ri no latviešiem tiekot uzlūkoti kā kungu kārta (als Stand

der Herrn). Tas esot maldīgs ieskats, kurš iznicināms ar to,

ka latviešiem pašiem dod savu izglītību. Jāaudzina tā, ka

latvieši mīlētu savu tautu un savu kārtu. — 2. pants aizrā-

da, ka seminārā jāmāca viss tas, kas zemniekiem vajadzīgs,

bet arī tikai tas. Nevajagot neko tādu mācīt, kas latviešus

ievestu svešu ideju apjomā (Es darf daher in dem Schul-

lehrer Seminar nichts gelehrt werden, was den Letten in

einen fremdartigen Ideenkreise führen kann). Pie seminā-

rā mācāmiem priekšmetiem Vatsons (panti 3—7) pieskaita

reliģiju, kura, kā svarīgākais priekšmets, jāpasniedz audzē-

kņiem ar vislielāko lietpratību. Tas darbs jādara pašam

semināra direktoram. Svētdienās viss semināra personāls,
t. i. skolotāji un audzēkņi, vai nu apmeklē tuvāko baznīcu,

vai arī notura mājās dievkalpošanu. Otrs priekšmets ir

latviešu lasīšana un rakstīšana. Seminārā var uzņemt ti-

kai tādus, kuri jau prot latviski lasīt. Tā ka Kurzemē gan-

drīz visās valdības iestādēs un tiesās darīšanas notiek vācu

valodā, tāpat vācu valodā sastāda dažādus kontraktus, no-

teikumus v. t. t, tad skolotājam jāprot arī vācu valoda.

Semināra vadītājiem te jāveicot joti grūts uzdevums, caur

vācu valodas mācīšanu neatsvešināt un nenovērst audzēkņus

no savas tautas. Aizrāda pat uz to, ka vācu valoda jāmā-
cot pēc Lankastera metodes. Rēķināšanā jāpiesavinās če-

tras darbības bez un ar daļām. Jāmāca pēc Pestalocija me-

todes. Bez minētiem galveniem priekšmetiem jāmāca arī
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„meldiņu" dziedāšana, tad techniskā zīmēšana, piemērojo-
ties zemnieku vajadzībām. Semināristiem jāvingrinās pa-

rauga skolā mācību pasniegšanas metodikās, vai ari šim nolū-

kam jāizlieto vietējā pagasta skola.

Tad nāk plāna otrā nodaļa, - par parauga saimnie-

cības un industrijas skolu pie semināra, vai, labāki teikt,
seminārā 1 ). Vatsons tāpat kā Braunšveigs un jau 1805.

gadā mācītājs Kāde atzīst, ka latviešu labklājība materiālā

ziņā paceļama par svētību visai zemei (Vatsons saka „Staat")
un šis darbs darāms ar lielāko uzcītību, tā tad nevar viņu

pamest nedarītu arī skolotāju semināros un vēlāk caur sko-

lotājiem-seminaristiem semnieku vidū. Vatsons neapmieri-

nās ar lauksaimniecību vien, bet prasa arī amatniecības ie-

vešanu skolotāju seminārā. Ziemā jāpagatavo darba rīki

(arkli, ecēšas, grābekļi, trauki v. t. t.), jāpin kurvji, jātaisa

bišu stropi. Lai to visu labi varētu veikt, jāpieņem vaja-

dzīgie amatnieki, kuri darbus vadītu. Šie darbi darāmi ga-

ros vakaros, brīvstundās (p. p. 8—10). — 11. pants runā

par skolotāju personālu : direktoru, vienu latviešu un vienu

vācu skolotāju, dārznieku, ekonomu un techniskiem spē-

kiem (amatniekiem), kā arī apkalpotājiem. Nepaiet secer

arī krievu valodai, par kuru saka, ka tiklīdz būs iespējams

materiālā ziņā iekārtoties, jāpieņem būs arī krievu valodas

skolotājs. — 12. pantā teikts, ka semināristu skaitu semi-

nārā vajaga saskaņot ar vajadzīgo zemniekskolu skolotāju

pieprasījumu. Te Vatsons domā, ka pirmā laikā varētu uz-

ņemt kādus 20 jaunekļus, bet vēlāk no katras draudzes (Kirch-

spiel) pa vienam2). Semināristu uzturēšana piekrīt vecākiem,

vai draudzēm, kuras viņus sūta. 13. pants runā par discip-

līnu seminārā. Vatsons saka: disciplīna ir direktora lieta.

Skolotājs pats no sevis nedrīkst nevienam semināristam sist,

*) Te jāpiezīmē, ka par latviešu industrijas skolas dibināšanu Kur-

zemē jau 1805. gadā rakstīja mācītājs Vilhelms Kāde : Die lettische In-

dustrieschule in Absicht ihrer Möglichkeit, Nützlichkeit und wesentlichen

innern Einrichtung. Mitau 1805°. Pie šī darba te tuvāki neuzkavēja-

mies, jo viņš izsmelts ar Braunšveiga idejām.
2) Šinī ziņā Vatsona plāns vēlāk tika izvests dzīvē, nodibinot Ir-

lavas skolotāju semināru.
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bet par nepaklausīou sūdz direktoram, kurš lietu vispirms

izmeklē un tad nospriež sodu. Te Vatsons pakavējas arī pie

vārīgā semināra virspārvaldīšanas jautājuma. Kā jau zinām,

1817. g. Kurzemes zemnieku likumā 60. pants runā tikai

par zemnieku skolu dibināšanu, bet Tērbatas universitāte

prasīja likuma pildīšanu un katrā ziņā, ja nu arī ne pašas

tautskolas, tad vismaz tautskolotāju seminārus gribēja ņemt

savā pārvaldīšanā. Muižniecība tam pavisam nepiekrita.

Vatsons savā plānā meklēja šādu stāvokli: semināra virs-

pārvaldīšana jāuztic «ievešanas komisijas" virsdirekcijai

Oberdirektion der Einführungs Commisson der Bauern-

verfassung), kura caur saviem locekļiem revidētu semināra

(darbību, apstiprinātu semināra direktoru v. 1.1. Tā seminārs

vismaz kādu laiku nebūtu Krievijas tautas apgaismošanas,

bet iekšlietu ministrijas resora ziņā. Bet Vatsons iet arī tāļāk,

viņš sāka, ka pēc «ievešanas komisijas" likvidēšanas semi-

nāram jānāk konsistorijas pārziņā. Par semināra direktoru

runādams, Vatsons no viņa prasa visas labas lietas un

tikumus, bet par visām lietām arī labu latviešu valodas

prašanu un mīlestību uz latviešu tautu. Arī Vatsons, tāpat

kā Braunšveigs, domā, ka tādu direktoru vajadzēs izmeklēt

no draudžu mācītāju aprindām. Beidzot (14. — 16. p.)

Vatsons runā par semināra materiālo eksistenci. Semināru

vislabāki ierīkot kādā kroņa muižā Jelgavas tuvumā. Kronis

dod muižu, neprasīdams rentes naudu. Ar to būtu nodroši-

nāta semināra eksistence materiālā ziņā. Par tādu noderīgu

kroņa muižu Vatsons atzīst Lustes (Friedrichslust) muižu,

20 verstis no Jelgavas. Muižu ēkas esot pilnīgi piemērotas
semināra vajadzībām. Muižai esot 21 klaušu saimniecība

(gehorchende Wirthe) un viņas gada ienākums — 6672 rubļi.
Vatsons semināra direktora algu rēķina 2000 rbļ., bet

skolotāju — vācu 600 rbļ., latviešu 400 rbļ., gadā. Tāds,
īsi atstāstot, ir Vatsona semināra dibināšanas plāns. Kā

redzams, tas savā kodolā neatšķiras no Braunšveiga plāna,
tikai Vatsons savu plānu pamatīgāki un plašāki formulējis,
ievezdams viņā sīkākus noteikumus un pat praktiskus aiz-

rādījumus.
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Abi semināra dibināšanas plāni nāca Kurzemes muiž-

niecības apspriešanā. Muižniecība principā skolotāju semināra-

dibināšanas projektam piekrita un nolēma caur
„
ievešanas

komisiju" griezties «visaugstākā" vietā dēļ vienas kroņa
muižas izlūgšanas semināra ierīkošanai. Te jāpiemin, ka

«ievešanas komisijas" noteikumu 27. pants šai komisijai dod

tiesību arī pārzināt tautas izglītības lietu stāvokli un .ja

vajadzīgs, šinī jautājumā sazināties ar tautas izglītības

ministri, vai pat caur savu priekšsēdētāju griezties pie ķeizara.
Semināra dibināšanas jautājumā tomēr iejaucās arī ģenerāl-

gubernators Pauluči (Paulucci) un jautājums par kroņa mui-

žas dabūšanuKurzemes skolotāju semināra dibināšanai apstā-

jās 1
). Ģenerālgubernators Pauluči, kā zināms, skolu lietās gāja

roku rokā ar ģeneralzuperintendentu Dr. Zontagu un caur

to bieži Baltijas muižniecībai sagādāja nepatīkamus pārstei-

gumus. Tāds pārsteigums nāca Vidzemes muižniecībai jau
1818.—19. gados, kad izstrādāja Vidzemes zemnieku likumu.

Zontags tad caur ģenerālgubernatoru Pauluči iesniedza

muižniecībai dažas prasības skolu b'etās. Muižniecība gan

Zontaga prasības itin kā visumā atraidīja, bet, kā jau aiz-

rādījām, Vidzemes 1819. g. zemnieku likumos ir samērā ar

tā paša laika Kurzemes un Igaunijas zemnieku likumiem

daudz plašāki noteikumi par zemnieku skolām. Savu li-

kumu trūkumus Kurzemes un Igaunijas muižniecība vēlāk

stipri sajuta. Tanī pašā laikā, kad kurzemnieki gatavojās
dibināt savu skolotāju semināru, arī vidzemnieki taisīja

semināru dibināšanas projektus. Samērā pamatīgu semi-

nāra projektu izstrādājis 1822. gadā prāvests F. G. Moritcs2
),

sakārtotu 26 pantos. Bez Moritca arī mācītāji Mazings un

') Par visu to uzglabāj šās zinas Vidzemes muižniecības skolu

aktīs (Akta in Bauerschulsachen) kāds Tērbatas universitātes kuratora un

vēlāk arī Baltijas ģenerālgubernatora,barona von der Pālena, plašāks

ziņojums izglītības ministrim firstam Lievsnam. Ziņojums rakstīts 1830.

gadā, 6. oktobrī № 1022 un no viņa mēs dabūjam oficiālas ziņas par tā

laika skolotāju semināru dibināšanas gaitu visās Baltijas guberņās.
2) Viņam šāds virsraksts: „Ueber Schulmeister Semmarien im Uv-

lāndeschen Gouvernement. Ideen und Vorschläge des Probstes Friedr.

Gottlieb. Moritz (rokrakstā).



29

Rozenplenters izstrādāja savu draudzes skolotāju (Krichspiels-

schulmeisterseminar) plānu. Beidzamais semināra projekts

bija visvairāk paticis ģenerālgubernatoram Pauluči un viņš

(varbūt kopā ar Dr. Zontagu, jo Mazinga un Rozenplentera

projekts bija visvairāk Zontaga ideju garā) bija nodomājis
to izvest ne tikai Vidzemē, bet ari Kurzemē un Igaunijā.
Ar to ari izskaidrojama Pauluči atraidoša izturēšanas pret

Kurzemes atsevišķo projektu un kroņa muižas izgādāšanu.
Pauluči griezās pie ķeizara ar padevīgu ziņojumu (докладъ)

atļaut semināru dibināšanu pēc minētā plāna 1). Ķeizars
Aleksandrs ļ. Pauluči nodomu atzina par labu un uzdeva ar

reskriptu no 11. apriļa 1824. gada semināra projektu ar

Pauluči sevišķu atbildību izvest dzīvē. Pauluči tagad pie-

prasīja ziņas par semināra dibināšanas projektiem Igaunijā,

jo tur jau agrāk bija sastādīta kāda komisija, kura gribēja

patstāvīgi, ar ķeizara piekrišanu, realizēt savu semināra di-

bināšanas projektu 2), bet Vidzemē un Kurzemē Pauluči

uzdeva noorganizēt īpašas tautskolu komisijās, kusas sa-

stāvēja gan no «ievešanas komisijas", gan muižniecības, gan

arī garīdzniecības locekļiem. Šīm komisijām Pauluči uzdod

apspriest līdzekļus un meklēt iespēju, lai visaugstāko pa-

vēli no 11. apriļa 1824. gadā izvestu dzīvē. Komisiju lē-

mumus lai paziņojot ģenerālgubernatoram. Igaunijas jau

agrāk nodibināta skolu komisija vienkārši nav izpildījusi
Pauluči pavēli, par ko pēdējais ar rakstu no 29. jan-

vāra 1826. gadā ziņojis arī tautas izglītības ministri-

jai 3). 18. janvārī 1826. gadā Vidzemes skolu komisija ie-

sniedza savu semināra dibināšanas plānu, pēc kura Vidzemē

l) Ģenerālgubernatora Pauluči raksta no 4. aprija 1823. gada citēts

agrāk pieminētā barona Pālena ziņojumā tautas apgaismošanas mini-

strim 1830. gadā.

2) Skat. A. Tobien Die Agrargesetzgebung I. В. 396. lpp.

a) Skaidrības labad jāpiezīmē, ka minētā Igaunijas skolu komisija

jau agrāk bija patstāvīgi izgādājusi ķeizara piekrišanu kādam īpašam

skolotāju semināra projektam, bet izvest šo projektu dzīvē tomēr ne-

varēja (skat. arī A. Tobien I. B. 396. lpp.).
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dibināmi divi skolotāju semināri, viens latviešiem, otrs

igauņiem. Aplūkosim tuvāki kurzemnieku darbību un

plānus, cik tie stāvēja sakarā ar ģen.-gub. Pauluči pavēli.
Pauluči raksts № 1160, 2. oktobrī 1825. gadā, adre-

sēts muižniecības maršalam Fītingofam (Vietinghoff), pavēl

nodibināt īpašu komisiju, kas stāvētu paša Pauluči virsuz-

raudzībā. Par komitejas priekšsēdētāju Pauluči iecēla virs-

tiesas prezidentu slepenpadomnieku Ofenbergu. bet par lo-

cekļiem komisijā tapa iecelti muižniecības maršals Fītin-

gofs, valstpadomnieks barons fon Reke(Kurzemes muižnieks),

apriņķa maršals fon Firks, mācītāji Pauflers (Kursīšos) un

Vatsons (Lestenē). Šī komisija, kas sastāvēja galvenā kār-

tā no skolu draugiem, nadzīgi ķērās pie darba. Par komi-

sijas sekretāru iecēla V. Dīderiksu. Tika izstrādāti vispirms plaši

statūti Kurzemes skolotāju semināriem, un pēc tam vispā-

rējs Kurzemes tautskolu likuma projekts. Semināra statū-

tiem šāds vācu nosaukums: „Statuten der Volcksschullehrer

Semmarien im Kurländischen Gouvernement" '). Statū-

tiem 179 panti. Tā tad loti pamatīgs darbs. Atstāstīsim

īsumā viņu saturu.

1. p. — Nosaka, ka semināru uzdevums sagatavot Kur-

zemes skolām skolotājus, sakarā ar Kurzemes zemnieku lik. §60.
2. p. — Kurzeme dibināmi seši skolot, semināri,

pieci ev.-lut. ticīgiem, viens katoļiem.

3. p. — Kurzeme jāsadala piecos semināra iecirkņos

pēc cv. - lut. ticīgo draudžu skaita un lieluma.

4.—7. p. p. norāda semināru iecirkņus: Aizputes —

15 draudzes, paredzēti 29 semināristi; Piltenes 19

draudzes, 28 semināristi; Kuldīgas - 16 draudzes, 27 se-

mināristi; Jelgavas - Tukuma - - 16 draudzes, 29 seminā-

risti ; Augškurzemes —23 draudzes, 31 seminārists, un

19 katoļu draudzēm, 20 semināristu. Semināri ierīkojami

mācītāju muižās: Durbē, Ēdolē, Vānē, Džūkstē, Biržos un

katoļiem Šēnbergē. Tā tad uz 103 draudzēm (kopā ar

katoļu dr.) aprēķināts skolot. 164 semināristus.

•) Pie manis glabājās statūtu noraksts. А. V.



31

9. pants saka, ka semināri ierikojami tikai trīs gadus,

kurā laikā semināristi jāizmāca par skolotājiem.

10. p. — 1828. g. jūlija semināriem jābūt ierīkotiem.

12. p. — Semināra mājas celšanai kokus dod kronis

par brīvu.

13. p. — Semināra . direktors saņem 300 rubļu algas

un katra seminārista uzturam graudā labību (6 pūri rudzu,
3 miežu, 3 podi iesala un 2 pudi zirņu, kā arī 50 rubļus
naudā (16. pants).

Tāļāk nak sīki noteikumi par direktora pienākumiem

un tiesībām.

Visi semināristi ņemami no zemnieku kārtas (43. р.),

un viņu kandidātus izrauga vietējais mācītājs (44. р.),

ne jaunākus par 17 un ne vecākus par 20 gadiem (50. р.),
kas arī nedrīkst pīpot (51. р.). Mācības seminārā pasnie-

dzamas latviešu valodā (61 р.), un mācību priekšmeti se-

košie: reliģija, lasīšana, rakstīšana, rēķināšana, zemnieku

likumu zināšana, vēsture, ģeogrāfija, dabas mācības, sakarā

ar zemkopību un mājturību, ģeometrija, sakarā ar zemkopju

vajadzībām, rokdarbi, dārzkopība, biškopība, dziedāšana.

Pēdējā mācības gadā praktiski darbi semināraskolā (64.—

79. p. p.) Tāļāk plaši norādīta seminārā ekonomiskā va-

dīšana (87. —112. р. р.). Uzrādīts pat kādas pusdienas
katru dienu semināristiem dodamas, kā internāts ierīkojams

v. t. t. Tāpat plaši nosacījumi par disciplīnu uu kārtību

seminārā (113. —156. р. р.). Zīmīgi, ka šī nodaļa nosaukta

„Von der Polizey der Semmarien". Te viss sīki jo sīki

paredzēts un noteikts. Divās pēdējās nodaļās ievietoti no-

teikumi par sekmju novērtēšanu, semināra revīziju un au-

dzēkņu izlāišanu.

Galvenos principos šie statūti saskan ar Braunšveiga

un Vatsona projektiem, no kuriem dažas vietas, redzams,

patapinātas. Jāpiezīmē vēl, ka liecības par semināristu

sekmēm paredzētas izdot latviešu valoda, jo pie statūtiem

pielikts arī liecības paraugs:
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Pussgadda Leezibas grahmata

par

N. N.

Seminarneeka eeksch N Seminariuma

Sinnaşchanu un tikkumeem

Schi grahmata

tam irr eedohta no Kursemes Skolu-Komiteetes par us-

turrigu parahdischanu, zik proht un darr un par pastahwi-

gu skubbinaschanu us gudru mahzibu un deewabihjigu

dsihwoschann.

N N

Presidents

N N NN NN

Kreismarşchalis Kamberwaldişchanas Rahts Basnizas Kungs

Tanī pašā laikā, šī pati skolu komiteja, izstrādāja arī

plašu Kurzemes tautskolu likuma projektu, kam vācu va-

lodā dots nosaukums „Kurländische Volks-Schulen-Ver-

ordnung." Projektam 244 panti, un tā ka viņš rāda, kā

tanī laikā, vismaz skolu labvēļi, skatījušies uz tautskolu

ierīkošanu Kurzemē, tad atstāstīsim viņu saturu

plašāki, kā semināru statūtus.

Projekts sākas ar deklarativiem pantiem. Tā, 1. pants

saka: „Latviešu tautas izglītības galvenais mērķis saska-

ņojams ar ķeizara Aleksandra I. vārdiem: — Piemērota

izglītība personīgu brīvību ieguvušiem zemniekiem. Šī iz-

glītība jāsadala divās daļās: prāta un morāliskā izglītībā.
Prāta izglītības uzdevums atsvabināt zemnieku no māņti-
cības un dot viņam tādas zināšanas, kas to padara par no-

derīgu brīvas sabiedrības locekli (was der freie Bauer wis-

sen muss, um ein nützliches Mitglied der Menschlichen

Gesellschaft in seinen bürgerlichen Verhältnissen zu seyn.).
Morāliskā izglītība dibināma viscaur uz kristīgas ticības

pamatiem. Tieši praktiska semnieku sagatavošana zemko-

pībai no skolas darba izslēdzama, bet gan sniedzamas

techniskas zināšanas (fertigkeiten) rokdarbu stun-

dās. (5. p.) Mācības pasniedzamas latviešu va-
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lodā, ko izdara tikai speciell sagatavoti skolotāji').
Visiem Kurzemes zemnieku bērniem vienlīdzīgas tiesības

baudīt skolās izglītību (8. р.), un šī izglītība sniedzama visiem

par brīvu (9. р.). Visas skolu lietas Kurzemē vada Sko-

lu komiteja, bet kā apakšorgani ierīkojamas katrā virstie-

sas iecirknī iecirkņu komitejas (11. р.), kas uzrauga vietē-

jās skolas. Kā guberņas skolu komiteja, tā iecirkņu komi-

tejas locekļi strādā bez atlīdzības līdz galīgai Kurzemes

skolu noorganizēšanai, bet saņem par brīvu zirgus, kad

jābrauc skolu darīšanās (15.—16. р. р.). Vēlāk, pēc skolu

noorganizēšanas, Kurzemē paredzēta guberņas skolu direk-

cija no vietējām autoritātēm (21. р.), kas tāpat strādā bez

algas. Apriņķos paredzētas apriņķu inspekcijas, kā kole-

ģiālas organizācijas apriņķa muižniecības maršala vadībā.

Šādas inspekcijas pavisam piecas: Jelgavas, Tukuma, Kul-

digas, Aizputes un Sēlpils. Bez tam katrā draudzē (ķir-

spēlē) kārtojama draudzes skolu inspekcija, kas gan patie-

sībā pastāvētu vienā personā — draudzes mācītājā (33. —

36. р.). Visā Kurzemē tautskolas nodibināmas vienā laikā

un skolas eksistences pamatā jāliek zemes gabals. Tikai

tur, kur citādi nebūtu iespējams, var piekaist „deputata" do-

šanu. Reiz skolai iemērīto zemi nevar ne sašaurināt, ne

ari atņemt. Katrai skolai jāapkalpo savs iecirknis, no

kura skolā uzņemami bērni. Šis iecirknis aptver no 60—100

zemnieku apdzīvotu mīju (46.—47. р. р.), pie kam sko-

la, cik vien tas iespējams, ierīkojama iecirkņa vidū. Līdz

1840. gadam ir atļauts mazākus skolu iecirkņus apvienot

un lielākos sadalīt (52. р.). Zemi skolai, būvmateriālu (iz-

ņemot salmus jumtam) un izdevumus skaidrā naudā dod

muižnieks, kroņa muižās — kronis, bet materiālu pievešanu

un strādniekus pie būves dod vietējie zemnieki, kas ari

pirmā gadā uzaŗ, apstrādā un apsēj skolaslaukus. (53.—54.p. р.).

Pie skolas ierīkošanas jāņem vērā lai būtu :

a) skolas māja, b) viena, vai divas saimniecības ēkas,

c) sētas laukums, d) divas pūravietas augļu un sakņu dār-

>) Šī prasība sāv sakara ar to, ka Kurzeme līdz tam skolotāju

darbu parasti strādāja kungu sulaiņi, kučieri, dažādi amatnieki v. t. t.



zam, е) divpadsmit pūravietas aramas zemes, f) divpadsmit
pūravietas pļavu un ganības diviem zirgiem, 4 govīm un

6 aitām. Malka pēc vietējām vajadzībām (58. р.).

Skolas māja jāizbūvē apmēram šā: skolotāja dzīvo-

klis, ķēķis, pieliekamais kambaris, pagrabs; viena, vai di-

vas klases, ēdam- un guļamistabas, pieliekama istaba. Mā-

jai jābūt ar skursteni. (6i. p.) Klase jāceļ tik liela, lai vi-

ņā būtu vismaz tikpat vietu, cik skolas iecirknī zemnieku

māju.

1831. gada rudeni visām Kurzemes tautskolām jābūt

uzceltām, lai tās varētu tapt atvērtas (72. р.), pie kam līdz

12. janv. 1828. gadam skaitās apspriešanas laiks, no 1828.

—1829. g. materiālu pievešana, 1829.—1830. skolu būvēša-

na, un galīga skolu būvju nobeigšana 1830.—1831. g. (73. p.)
Tiek atļauts ķestera mājas pārvērst un paplašināt par sko-

lām, bet tas jādara ar konsistorijas piekrišanu (76. р.). Kad

skola uzcelta, jāziņo, kur varēs iztikt ar ķesteri kā skolotāju

un kur būs vajadzīgs seminārists.

Skolas darbi katru gadu jāiesāk 1. novembrī un jāno-

beidz apriļa beigās (82. р.). Zēni un meitenes mācās katra

kārta savā klasē, pie kam (ja nav citādi iekārtots) meitenes

apmaklē skolu no 1, novembra līdz ziemas svētkiem, un

zēni no ziemas svētkiem līdz pavasarim (85. р.). Katrs

bērns, kas sasniedzis 10 gadus, jāierēķina skolēnos, pie

kam skolā iestājoties no bērniem neprasa nekādu priekšzi-
nāšanu (87. р.). Pakāpeniski jāiekārto tā, lai visi bērni

dabūtu skolas izglītību (88. р.). Skolotājam ir atļauts arī

vasarā bērnus mācīt, par ko viņam tiesība ņemt īpašu at-

līdzību (90. р.). Bērni nav spiesti ilgāki skolā iet, kā ti-

kai līdz viņi māk lasīt, lūgšanas skaitīt un atbildēt ticības

mācības (Religionsfragen gut beantworten können) (93. р.).
Pavisam vājos un neapdāvinātos, var, ar mācītāja atļauju,

atsvabināt arī no lasīšanas (94. p). Bērni skolā salasās

svētdienas vakarā un top atlaisti mājā sestdien no pl. 12

(96. р.). Tikai vistuvākajās mājās dzīvojošie bērni var iet

katru vakaru, pēc lūgšanas, gulēt savu vecāku mājās. (97. p.)
Skolēnu drānām jābūt tīrām un nesaplosītām. Katrs sko-

34
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lēns ņem līdzi maisiņu un deķi gulēšanai, gabaliņu ziepju,

matu susekli un dvieli, kā arī vienu labu sveci (101. р.).

Katrā skolā jāiegādā divas melnā krāsā pagatavotas skolas

tāpeles (102. р.). Katrs skolēns no saviem vecākiem, vai

saimnieka saņem ābeci, bet citas grāmatas jāiegādajās no

draudzes fonda. (103. р.). No' soda naudām, par bez ie-

mesla nokavētām dienām, iekārtojama īpaša skolas kase,

kā pabalsts draudzes fondam (104. р.). Tiem skolēniem,

kuri mācās arī rakstīt un rēķināt, viņu vecāki iegādā pa-

pīru, tinti un mazo tāpeli (106. р.). Skolas darbus pāva-

sarī noslēdzot notiek atklāts pārbaudījums meitenēm un

zēniem kopā. Pēc pārbaudījuma nolemj, kādi skolēni no

skolas atlaižami un kam vēl nākošā ziemā mācības jāturpi-

na (108.—ПО. р. р.). Vasarā vienu, vai divas reizes kat-

rā mēnesī skolēni sapulcējas skolā atkārtot mācības (112. p).

Mācību pasniegšanā projekta autori visus skolē-

nus sadala divās grupās: I. obligatoriski un par brīvu vi-

siem skolēniem jāmāca: latviski lasīt, parastās lūgšanas,

kādas katra konfesija lieto, mazais katķisms, kristīgās reli-

ģijas stāsti, skaitīšana un skaitļu rakstīšana līdz 10,000, da-

žas zināšanas par debesi un zemi, tēvzemi un dabu, baz-

nīcas dziesmu dziedāšana. 11. Tiem, kas prot lasīt un pret

atlīdzību grib vairāk mācīties: rēķināšana, laba un pareiza

rakstīšana, zemnieku likumu zināšana, technisku darbu

(rokdapbu) prašana (113. р.), pie kam nevienu skolēnu, kas

pret atlīdzību grib mācīties šīs zināšanas nevar atraidīt, iz-

ņemot gadījumu, kad skolēns ir neapdāvināts.

Skolotājam katru dienu, izņemot svētdienas, jāstrādā

ar bērniem 8 stundas: no B—l2 un 2—6. (117. р.). Stundas

sākas un beidzas ar piemērotu lūgšanu (121.—122. р. р.).

Rokdarbus var strādāt tikai vakaros. Par skolās lietojamām

grāmatām un mācību metodēm Kurzemes skolu котi tēja
izdos īpašus priekšrakstus (125. р.). Ja skolā notiek iesvē-

tāmo bērnu sagatavošana, tad skolas darbus 14 dienas var

pārtraukt (127. р.).

Par skolas disciplīnu noteic 128.—156. р. p. Te sīki

atzīmēts, kas un kādā reizē prasāms no skolēniem, kā
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klasē jāsēd, pie pusdienas galda jāizturas v. t. t. Kas

zīmējas uz sodiem skolā, tad stingri noteikts, ka skolotājam

jāmēģina audzināt ar labu un mīlestību, bet ne ar sodiem.

Katrā ziņā skolotājs nedrīkst pielaist sodus, kas kaitīgi

bērna veselībai un maitā skolēnu tikumību. Uzbudinājumā

skolotājs nedrīkst skolēnus lamāt, sist, aiz ausim plēst v. 1.1.

(139. p.) Ja izrādītos, ka skolēns samaitāts un pastrādā ne-

piedodamus darbus, tad pielaižami šādi sodi, sekošā kārtībā

pēc katrreizējas vajadzības: pamācība pie 4 acim (unter 4

Augen), rājiens citu priekšā, stāvēšana stundu laikā, stāvē-

šana kaktā, sēdēšana uz īpaša labošanās sola (Besserungs

Bank), atstāšana bez ēšanas, miesas sods pie 4 acīm, miesas

sods citiem klātesot un izraidīšana no skolas (145. р.). 152.

pants ieteic skolotājam nelietot miesas*sodu bez stingras iz-

meklēšanas, pie kam jāpieaicina arī pagasta tiesnesis, vai

bērnu vecāki, saimnieki, aizbildņi. Par sodiem jāatzīmē

īpašā listē. Vispāri jāsaka, ka bargu sodīšanu likuma pro-

jekta autori kategoriski noliedz.

Tālākā nodaļa noteic skolas uzraudzību un te īpaši

atzīmējams 157. р.: Skolu uzraudzība piekrit vienīgi muiž-

niecībai un garīdzniecībai. Draudzes mācītājam piekrīt tuvāka

skolas uzraudzība, noteikšana par bērnu uzņemšanu. Visas

sūdzības par skolotāju vispirms jāiesniedz dr. mācītājam,

tāpat arī skolotājs ar savām sūdzībām vispirms griežas pie

mācītāja un, ja nav apmierināts, tikai tad pie apriņķa

inspekcijas. Prāvests, kā apriņķa inspekcijas loceklis, rēiz

gadā revidē skolas un atzīmē īpašā žurnālā savus novēro-

jumus, pēc kam šo žurnālu iesniedz apriņķa skolu inspek-

cijai. Augstākā uzraudzību par skolu gaitu pieder guberņas
skolu komitejai (direkcijai), kura reiz gadā sasauc Kurzemes

skolu konferenci, kas aplūko sasniegto stāvokli un spriež

par turpmākiem nodomiem (179. р.).
Par skolotāju var vēlēt tikai tādus cilvēkus, kas izturējuši

vajadzīgo eksāmenu un ir pilnīgi uzticami un nevainojami.

Skolotāju izmeklēšana un ievēlēšana pieder tam muiž-

niekam, uz kura zemes atrodas skola, bet kroņa muižās

kroņu muižu pārvalde (Kameralhof) pilnvaro vienu muižturi,
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3

kam tad tiesība ievēlēt skolotāju. Draudzes mācītājam

tiesība pie katrām vēlēšanām stādīt priekšā 2—3 node-

rīgus kandidātus (183. р.). Skolotāja eksamenēšana piekrīt

prāvestam, kā apriņķa inspekcijas loceklim, kas pēc sekmīga

eksāmena skolotājam izdod attiecīgu apliecību. Ja skolo-

tāja atestātu ieguvušais gada laikā nav dabūjis vietu, tad

viņam otrā gadā no jauna jāiztur saīsināts eksāmens.

(186. р.). No semināriem izlaistie skolotāji no katra eksāmena

atsvabināti (187. р.). leceltos skolotājus nav brīv bez vai-

nas no vietas atlaist. lecelto skolotāju ieved amatā dzimt-

kungs kopā ar mācītāju un zemnieku tiesas tiesnesi (Bauer-

richter) (192. р.) Skolotājam var uzlikt sekošus sodus :

vietējo rājienu (muižnieks un mācītājs), prāvesta rājienu,

rājienu apriņķa inspekcijas priekšā, naudas sodu, cietuma

sodu un atlaišanu no vietas ar guberņas skolu direkcijas

piekrišanu. (196. p.) Skolotājs, kamēr viņš amata, atsva-

bināts no miesas soda. (197. p.) Skolotājs uz sava rēķina
var pieņemt palīgu, bet tikai ja mācītājs pieņemto palīgu
atzīst par skolai noderīgu.

202.—233. p.p. nosaka skolotājam pienākošu atal-

gojumu, Stājoties amatā skolotājs no dzimtkunga un

mācītāja, ar abu parakstiem un zieģeliem, saņem kontraktu

(Vienu šādu kontraktu mēs sniedzam šīs grāmatas pieliku-
mā I. А. V.). Skolotājam, bez viņam piešķirtas zemes aug-

ļiem, vēl pienākas no katra lielāka saimnieka Ve pūra rudzu

un 1 mārciņa linu, no mazākiem saimniekiem puse no tā,
bet katrs precēts pāris un iesvētīts jauneklis maskā 5 ka-

peikas, jaunekle dod vienu pāri cimdu. Šīs piemaksas pēc

vietējām ierašām var arī būt citādas (226. р.). Skolotājam

tiesība ņemt par katru skolēna mācīšanu neobligatoriskos
priekšmetos 30 kap. (sudraba) par ziemu, bet par sagata-
vošanu iesvētīšanai — 15 kap. no katra iesvētāmā. Par

mirušo apstāvēšanu viņam pienākas 10—15 kap., pie kam

skolotājam bez mācītāja ziņas stingri noliegts pie kapa

runāt to, ko pats sacerējis (232. р.).

Vairāki panti runā par mājmācību. Vecākiem ir atļauts,

un viņus vajaga uz to skubināt, savus bērnus mājā pašiem
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mācīt. Ja mājmācībā var iemācīt tikpat kā skolā, tad viņa

atmaina skolā sūtīšanu. Draudzes mācītājs kontrolēdams

mājmācību pārliecinājās, cik daudz bērni caur viņu sasnie-

guši, un vai tie var iztikt bez skolas. (242. p.)

Beigās piezīme : „Šīs skolu likums pārtulkojams lat-

viski un par brīvu izdalāms visām skolām, dzimtkungiem,

mācītājiem, baznīcu priekšniekiem, zemnieku tiesnešiem v. tt.

Abi jauno likumu projekti 23. aprīlī 1827. gadā1) tapa no-

doti Kurzemes bruņniecībai apspriešanai. Tagad sāka strā-

dāt citi ļaudis, galvenā kārtā latviešu skolu un zemnieku

izglītības pretinieki. Sākās apspriedes un projektu kritizēšana.

Vispirms plašu rakstu iesniedza barons Mirbachs. 1)

Viņš vispirms nopriecājas par to lielo darbu, kuru veiku-

si skolu komiteja, kā arī atzīst izglītības nozīmi. Bet tad

sāk rēķināt un izrēķina, ka plānu izvešana dzīvē maksāšot

tik daudz, ka to neviens nespēšot samaksāt. Tāpēc plāni par

plašiem. Lai gan, kā redzējām, semināros mācību programa

noteikta samērā šaura, tomēr Mirbachs raksta :„Wozu soll aber

der Lehrere einer Bauerschule Dinge lernen die niemals

ein Gegenstand des Untterrichts für Baucrc werden kön-

nen ? Wozu vaterländische und russische Geographie und

Geschihte, mathematische Geograph!, Naturgeschichte, vier-

stimmiger Gesang, wozu Formlehre und andere Wissen-

schaften, die selbst in ihren ersten Anfangsgründen, wie

man sie freilich auch nur in den Statuten verl;

schwerlich in irgend einer Primarschule gelehrt werden".3

)

Pilnigi pietiekot, ja skolotāji protot labi lasīt, rakstīt un

tik daudz rēķināt, cik zemnieku dzīvē vajadzīgs, prast iz-

.skaidrot ticības mācības, dziedāt baznīcas dziesmas un

saprast vienīgi Kurzemes zemnieku likumus. Noderīgas

esot arī zināšanas dārzkopībā un rokdarbos. Bet tas arī

esot viss, kas skolotājam pamatīgi, bet ne vairāk (Gründ-

lich aber nicht mehr) jāzin. Ja negribot latviešus nedabi-

') Skat. Aktu „Schullercrseminarien und Volksschulen."

2) Turpat 79. lpp.

3) Turpat 80. lpp.
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skā kārtā un pretēji esošiem apstākļiem pārsviest uz kādu

augstāku kultūras stāvokli, kādā neatrodoties pat Vācijas

zemnieki, tad augstākas izglītības arī skolotājiem nevajagot.

Pietiekot Kurzemei divu skolotāju semināru ar divgadīgu

mācības kursu. Tāpat Mirbachs šaubās par tautskolu plāna

izvešanu, bet gan ieteic Lankastera metodi.

Kamēr muižniecība, tā sacīt, privātā kārta apspriedās,
kā un ko izlemt landtāgā, Kurzemes guberņas valde ar

rakstu 22. jūlijā 1827. № 3933 pieprasīja jautājuma izšķir-

šanu pasteidzināt. To prasīja ģen.-gub. Pauluči, kurš par

visu bija atbildīgs ķeizara priekšā. Muižniecība joprojām

„apspriedäs" un nekādu galīgu atbildi guberņas valdei un

līdz ar to ģen.-gub. nedeva. Muižniecība, redzams, neva-

rēja tik drīz nākt pie galīgi noraidošas atbildes, kādu viņa,

cik noprotams no visiem tā laika dokumentiem, noteikti

gatavoja.

Pa tam, 19. aug. 1827. gadāPauluči saņēma ķeizara rīko-

jumu, visus plānus par semināru dibināšanu un tautskolu

noorganizēšanu Baltijas guberņās iesūtīt tautas apgaismoša-

nas ministrim. Tas nāca pavisam negaidot, jo Baltijas muiž-

niecība un garīdzniecība jau bija atradušas no domām,

ka tautas izglītības ministrija ar savu orgānu — Tēr-

batas universitāti valda par šejienes skolām. Tamdēļ muiž-

niecības priekšstāvji griezās pie ģenerālgubernatora Pauluči

ar ciešu lūgumu griezt draudošo stāvokli uz labo pusil).
Pauluči ar rakstu № 1311. no 31. augusta 1828. gadā, pēc

tam, kad tautas izglītības ministrs bija 22. augustā

1828. g. № 5037 cieši pieprasījis iesūtīt projektus, — atbild,

ka projekti vēl nav pilnīgi izstrādāti, un Kurzemes muiž-

niecība nav devusi savu atsauksmi 2
). Tā sarakstīšanās un

projektu taisīšana vilkās līdz tam laikam, kamēr Pauluči

") Skat. bruņniecības konventa (Adelskonvent) aktis no 1827. g.

Fol. 186. Arī A. Tobiena I. 397. lpp.

2) Skat. barona Pālena rakstu no 6. oktobra 1830. g. № 1022.

3*
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vietā par ģenerālgubernatoru nāca barons Pālens 1 ). Tā

Kurzeme nedabūja nodibināt skolotāju semināru, kamēr

igauņiem Tērbatā 1828. gadā tika atvērts skolotāju seminārs

pēc 1820. gadā visaugstāk!" apstiprināta plāna. Tiešām

Tērbata varēja lepoties ar to, ka viņas semināra projekts

apstiprināts no ķeizara gandrīz reizē ar zemnieku brīvlaišanu.

Bet Tērbatas seminārs jau nestāvēja muižniecības, bet uni-

versitātes ierēdņa — guberņas skolu direktora tiešā pār-

valdīšanā.

Ar barona Palēna iecelšanu general-gubernatora amatā

jautājums par skolotāju semināra dibināšanu Kurzemē un

tāpat arī Vidzemē nonāca jaunā stadijā. Pālens savā rakstā

tautas izglītības ministrim 2
), uz ministra jautājumu,

vai Baltijā skolotāju sagatavošanu nevar „saistit" ar Tērba-

tas skolotāju semināru, dod noteiktu atbildi, ka Baltijas

tautskolas vispāri nepareizi būtu atstāt 1804. gada likuma

robežās. Baltijas apstākļi prasot, lai vispārraudzība par

skolām pieder konsistorijām. Nevis skolu atšķirt no baz-

nīcas, bet gan to vajagot vēl ciešāki pie baznīcas saistit.

Tas pats esot sakāms par muižniecību, kura skolu lietās

varot daudz laba darīt. Kas zīmējas uz skolotāju seminā-

riem, tad barons Pālens savā rakstā paskaidro, ka Kurzemē,

pēc 1817. g. zemnieku likumu 60. panta uz katru 1000

zemnieku dvēseļu vajagot nodibinātvienu skolu (gebietschule),

bet neesot nekādu tuvāku nosacījumu. Turpretim 1819.

gada Vidzemes zemnieku likumā esot sīkāki noteikumi,

kurus katrā ziņā vajadzētu attiecināt arī uz Kurzemi. Pa-

gasta skolās esot jāmāca lasīt, rakstīt, rēķināt un kaķisms

ar bībelstāstiem. Vairāk patiesībā arī nevajagot. No barona

>) Barons Kārlis Magnus fon Pālens, Igaunijas muižnieka dēls,

dzimis 1779. gadā, bija savā laikā ievērojams krievu augstmanis un kara

vadonis, bet arī liels Baltijas vācu patriots. 31. maijā 1828. gadā viņu

iecēla par Tērbatas universitātes kuratoru. Tas Baltijas muižniecībai bija

liels atvieglinājums, jo tagad tieši no universitātes nedraudēja pieķerša-

nās pie 1804. gada skolu likuma. Bet vēl lielāks panākums bija, kad ar

1. janv. 1830. g. Pālens nāca Baltijas ģenerālgubernatora amatā.

2) 6. okt. 1830. g. № 1022.
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Pālena raksta pat izskan šaubas, vai tik visai nepieciešama
ir arī rakstīšana un rēķināšana. Draudzes skolās (Vidzemē)
zemnieki baudot augstāku izglītību. Šīs draudzes skolas

tad arī varot sagatavot skolotājus pagasta skolām. Kurzemē

arī vajadzētu ierīkot draudzes skolas, jo tur, tāpat kā Vid-

zemē, pie baznīcām esot ķesteru zemes un šie ķesteri savu

amatu ļoti labi varot savienot ar skolotāja amatu. Paliekot

tomēr jautājums, kā sagatavot draudzes skolotājus. Tas

darbs esot uzliekams draudžu mācītājiem. Viņi to vislabāk

padarīšot. Semināru ierīkošana izmaksāšot dārgi, Kurzemē

līdz 2000 sudr. rubļu. To zemnieki nemaz negribēšot mak-

sāt Nododot draudzes skolotāju sagatavošanu konsistorijas

ziņā, t. ir draudžu mācītājiem, gan arī būšot vajadzīgs pē-

dējiem ko atlīdzināt, bet tas samērā nebūšot daudz. Mā-

cītāji arī pratīšot savām draudzēm izraudzīt tos visnoderī-

gākos cilvēkus skolotāja amatam. Tā Pālens izšķīra sko-

lotāju semināru jautājumu. Pie malas tika nobīdīti visi

daždažādie plāni. Vatsons jau gulēja kāpā, Braunšveigs

apklusa, kaut gan joprojām bija Kurzemes skolu direktora

amatā. Kā sava laikmeta dokumentu atzīmēsim barona Pā-

lena tautas izglītības ministrim, pēc visa gara paskai-

drojuma, iesniegtos rezumējumus : 1) Augstāka Baltijas gu-

berņu skolu vadīšana jāuztic zemes baznīcas autoritātēm.

2) Skolu jautājumu apspriešanai pie konsistorijām pievēlams
viens muižniecības priekšstāvis. 3) Trīs guberņas pilsētās

dzīvojošie konsistorijas locekļi sastāda īpašu konsistorijas

skolu sesiju (Consistorial-Schulen Session 1 ), kura izšķir ne-

atliekamās skolu lietas un vada tekošo sazināšanos šinīs

lietās. 4) Skolās jāmāca: reliģija, lasīšana, rakstīšana, un

rēķināšana un, kur skolotāji to iespēj, arī baznīcas dziedā-

šana. Ar to jāaprobežojas. 5) Skolotāju sagatavošanu iz-

dara draudžu mācītāji pēc konsistorijas skolu sesijas tu-

vākiem norādījumiem. 6) Katrai skolai vietējais muižnieks

ierāda laukumu skolas ēkai un dārzam, kā arī dod būv-

materiālu skolas mājai un sētas aptaisīšanai ap to. Skolas

mājas celšanu izdara vietējie zemnieki, kuriem arī jārūpējas,

') Tā tad viena katrā Baltijas guberņā.
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lai skolas ēka uz priekšu būtu labā stāvoklī. 7) Pagasta

skolotājs dabū savu algu no pagasta zemniekiem naturāli-

jās, kuru daudzumu katrai guberņai noteic konsistorijas

skolu sesija.
Ar to nobeidzas vēsturiskais ģenerālgubernatora Pālena

raksts no 6. oktobra 1830. gada. Šim rakstam, kā to lie-

cina arī A. Tobins 1), bijuši labi panākumi, jo „Baltijas

skolu vēsturiskie pamati no valsts valdības tikuši atzīti" un

pagaidām par skolu nodošanu tautas izglītības mini-

strijas pārziņā vairs neticis runāts
. . . Tobins tomēr piebilst,

ka vienīgi bailes no tam, ka, kas zin, turpmāk var draudo-

šais stāvoklis atgriezties, atturējušas muižniecību no skolu

lietas ātras attīstības veicināšanas. Ar šīm „bailēm" А. To-

bīns ari izskaidro to, ka Vidzemes muižniecība 1833. gadā

atraidījuši H. fon Hagenmeistera projektu par skolotāju se-

mināra dibināšanu2).

Kā redzējām, Kurzemes skolotāju semināra nodibinā-

šana sarežģījās kopā ar to pašu jautājumu Vidzemē un

Igaunijā, un šinī virpulī vienīgi Igaunijas daļa (Tērbatā) da-

būja skolotāju semināru, Kurzemē uz dažiem gadiem semi-

nāra jautājums pavisam apklusa, bet līdz arto gan dažkārt

neapklusa jautājums, kur ņemt skolotājus, jo bez tiem ne-

varēja ierīkot skolas. Te vēl jāpiezīmē, ka sākot ar 1824.

gadu visā Krievijā uznāca „skolu reakcija", kura sākās ar

admirāļa Šiškova iecelšanu tautas izglītības ministra

amatā. „Apmäcot visu tautu skolās, iegūtu vairāk ļaunu-

ma, kā labuma", — tā izteicies Šiškovs 3) „Skolu reakciju"

galīgi iezīmēja 1828. gada skolu likums.

1828. g. 8. decembra skolu likums gan vairs nezīmē-

jās tieši uz Baltijas guberņām un arī viņa nosaukums ir: „Объ

уставъ гимназШ и училищъ уъздныхъ и приходскихъ

') A. Tobien. Die Agrargesetzgebung I. В. 398 lp.

2) Landstagsrezess von 10 und 12 Juni 1833.

*) Очерки нар. образовашя въ Poccìh до эпохи Александра
11. С. А. Княгева 201 Iр.
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состоящихъ въ въдомствъ университетовъ: С Петер-

бургскаго, Московскаго, Казянскаго и Харьковскаго",
— tomēr šī likuma gars valdija visā Krievijā, un Baltijas
lietu vietējais noteicējs ģen-gub. grafs Pālens šinī likumā

varēja rast pamatus savai rīcībai Baltijas skolu jautājumā.
Sakarā ar to arī pēc 1830. gada uz kādu laiku apklusa
visa oficiāla sarakstīšanās un apsriešanās skolu lietās. Bet

likums par Baltijas skolu pakārtošanu Tērbatas universitātei,

īpaši cik tas attiecas uz Kurzemi, bija joprojām spēkā. Vid-

zemes 1819. g. zemnieku likums šinī ziņā bija stāvokli,

ja ne pilnīgi, tad vismaz pa daļai noskaidrojis muižniecī-

bai un garīdzniecībai par labu. Kurzemes 1817. g. zem-

nieku likumu 60. pants, kā to jau agrāk pieminējam, neko

nenoteica par skolu pārvaldīšanu, un tā tad 1804. g.

likums uz Kurzemi zīmējās jo projām pilnīgi. Tā tad, no

vienas puses Tērbatas universitātei vajadzēja pildīt likumu

un prasīt, lai katrā Kurzemes draudzē ierīkotu vismaz vienu

draudzes skolu, no otras — Kurzemes muižniecība neuzlū-

koja sevi par atkarīgu no universitātes un vienkārši likumu

nepildīja, jo viņa pēc 1830. gada sajuta, ka Peterpilī ir

cits virziens. Tā lietas gāja nenoteiktu virzienu. Skolas Kurzemē

tomēr šur tur nodibinājās, par ko mēs runāsim turpmāk,

bet tas viss notika bez kāda noteikta vispārēja plāna, pil-

nīgi privātas labdarības veidā. Bet te piepeši Tērbatas uni-

versitātes karators Krafštrēms ar rakstu 19. jūnijā 1837. gadā,
sakarā ar izglītības ministra grafa Uvarova pavēli, pieprasīja

Baltijas muižniecībai, ka visām skolām, izpildot ķeizara,
19. aug. 1827. g., doto reskriptu, jābūt tautas apgaismoša-

nas ministrijas pārziņā, izņēmot kara un svētās sinodes resora

skolas1.) Tagad no jauna uzpeldēja jautājums par Kurzemes

skolu pārvaldīšanu, bet arī Vidzemes muižniecība stipri sa-

trūkās, jo ar 1827. g. reskriptu juridiski bija atcelti 1819. g.

zemnieku likuma 516. un 517. р. р., vismaz, cik tas

zīmējas uz skolu pārvaldīšanu. Tad nu arī Baltijas

') Высочайший рескриптъ на имя министра народнаго про-

свящешя 19. авг. 1827. г. nodrukāts .Сборникъ постсновлешй* т. 11.

60—62 lpp.
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muižniecība kopīgiem spēkiem sāka klapatāt Pēterpilī un

tiešām panākumi bija. Izglītības ministrs grafs Uvarovs

ziņoja ķeizaram Nikolajam 1., ka „Въ нъмецкихъ губер-

шяхъ необходимо большая осмотрительность, некото-

рое даже снисхождеше къ предразсудкамъ, вкоренив-

шимся въ томъ краъ, ибо тамъ политическимъ пред-

разсудкамъ сопутствуете, политическая върность,

и чувство преданности къ законному государю боль-

шею частью покрываетъстранности обвътшалыхъ по-

нятш"
1

). Те jāpiezīmē, ka grafs Uvarovs cildina Baltijas

«vācu" guberņu muižniekus, salīdzinādams ar Poliju, kur

šinī laikā notika rūgšana un nemieri. Un gala iznākums, —

ķeizara ukazs 13. septembri 1838. gadā, ar kuru noteikts

sekošais: „Государь Императоръ, по положешю Коми-

тета Министровъ, въ слъдств'е предаставлешя Ми-

нистра Народнаго Просвъщешя, Высочайше повелъть

соизволилъ: существующая нынъ, равно и впредь

могущдя быть заведенными сельсюя крестьянсюя

школы въ Остзейскихъ губершяхъ, оставить подъ бли-

жайшимъ надзоромъ тъхъ лицъ и мъстъ, которыя опре-

делены для того положешемъ о Лифляндскихъ кресть-

янахъ, съ тъмъ, чтобы губернски предводители дво
-

рянства ежегодно доставляли въ Министерство Народ-

наго Просвящешя свъдъшя о дъйствlяхъсихъ школъ."

Par šo ukazu vareni nopriecājās Baltijas muižniecība,

jo tagad 1819. g. Vidzemes zemnieku 516. un 517.

panti bija spēka kā Vidzemē, tā Kurzemē, tikai Kurzemes

muižniecībai ar augšminēto uzkazu nebūt nebija pavēlēts

rīkoties skolu ierīkošanas ziņā pēc 1819. g. Vidzemes zem-

nieku likuma, jo teikts bija: „оставить подъ ближайшимъ

надзоромъ тъхъ лицъ ит. д.", bet ne vairāk. Tā tad

tikai skolu uzraudzība, bet ne celšana v. t. t. Tā to arī,

kā redzēsim, faktiski Kurzemes muižniecība darīja, lai gan

sakarā ar 517.—519. p. p. (Skat. beigās pielikumu II.) va-

jadzēja celt arī draudzes skolas, bet Kurzemes muižnieki

bieži vien pat negribēja pagasta skolas ierīkot.

') Журналъ M. H. Пр. ч. XX. стр. 111.



45

Tā nobeidzās cīņa starp Tērbatas universitāti un Kur-

zemes, vai labāki teikt Baltijas muižniecību. Ar 1838. g.

Baltijas skolas un viņu izveidošana pilnīgi padotas muižnie-

cībai un gacīdzniecībai līdz pat 1885. gadam.

III.

Bet tagad atgriezīsimies atpakaļ un aplūkosim, kas

taktiski tika darīts Kurzemes zemnieku skolu labā.

1824. gadā mācītājs Pauflers, kas, kā jau aizrādījām,

pats savā muižā sagatavoja skolotājus, ieteica Kurzemes

konsistorijai uzaicināt ar īpašu cirkulāru visus guberņas

draudžu mācītājus darīt tāpat kā viņš, t. i. katram draudzes

mācītājam izmeklēt dažus spējīgākos un centīgākos jaune-

kļus un tos savā brīvlaikā izmācīt par skolotājiem. Tā Pauf-

lers cerēja visvieglāk! un visdrīzāki tikt pie skolotāju per-

sonāla visā Kurzemē, jo P. domāja, ka taču jāizpilda 1817.

gada likuma 60. pants, kurš prasa vienu skolu uz 1000

zemnieku dvēselēm. Uz šo, caur konsistoriju mācītājiem

piesūtīto uzaicinājumu, daži mācītāji nemaz neatbildēja,
daži aizbildinājās ar nevaļu, telpu trūkumu, daži solījās

vēl jautājumu pārdomāt, bet viens pat atbildējis, ka viņa
draudzē neesot neviena spējīga jaunekļa, kuru viņš varētu

izmācīt skolotāja amatam. Un galu galā no vairāk kā 100

Kurzemes mācītājiem tikai viens silti piekritis Pauflera

plānam un atbildējis, ka viņš to tūdaļ centīsies izvest darbā.

Tas bija Cīravas mācītājs Johans Kristaps Völlers'). Tā ka

arī viņa draudzē zemniekiem nekādas skolas nebija, tadV.

0 Skat. „Die Zustände des freien Bauerstandes in Kurland nach

dem Gesetze und nach der Praxis 11. Theil. Leipzig, 1863." — 306 lpp.

Mācītājs J. K. Volters dzimis Durbē 1773. g. 21 janv., kur viņa

tövs Johans Bernhards Volters bija mācītājs. J. К. V. tēvs dzimis Prūsijā un uz

Kurzemi pārnācis kā mājskolotājs; Vēlāk viņš iecelts mācītāja amatā

Durbē. Kā tēvs, tā dēls, — abi Volteri savu teoloģisko izglītību baudī-

juši Karalaučos un savas idejas smēlušies no Vācijas mācīto aprindām.

J. K. Völlers 1799. gadā tiek iecelts par Cīravas draudzes mācītāju.

Pirmā laikā V. ļoti nodevās savas draudzes apkalpošanai un priekšzīmī-

gas lauksaimniecības ierīkošanai savā muižā, kā arī uz to pašu skubinā-
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uzlūkoja par savu pienākumu rūpēties, lai skola drīzākā

laikā tiktu ierīkota. Viņš par šo lietu runāja ar Cīravas-Dzērves

muižu īpašnieku baronu Manteufelu, kurš apsolīja savu

materiālo pabalstu skolas noorganizēšanas darbā. Völlers

savā muižā bija pieņēmis jau 1820. gadā 1 ) kādu savas

muižas arāja — Kalninieku saimnieka Mārtiņa dēlēnu

Andrēju. Andrejs izrādījies par ļoti centīgu zēnu, un Volters

pats raksta: „Viņs nevien izmācījās lasīt, dziedāt, rakstīt,

rēķināt, to vācu valodu itin skaidri un citas gudras lietas,

bet viņš arī pie dārznieka amata tapa īsti derīgs un iekš

sniķera un dreimaņa darbiem labi saprātīgs, tā ka viņš savu

maizi pilnām daudz vietās būtu varējis nopelnīt. Dažs labs,

kas tikdaudz zināja, kā viņš bij mācījies, būtu lepns tapis,

domādams, ka viņam nu jau gudrības pilnība; bet viņam

prāts palika pazemīgs, arī negribēja augstā vietā, jeb vācie-

tis tapt. No latvieša dzimis, viņš gribēja latvietis palikt" .. .2 )
Ka Andrējs, Kalninieku saimnieka dēls, gribēja latvietis

palikt, tur arī būs paša Voltera iespaids, jo ir dažas ziņas,
ka Volters neieteica latviešu pārvācošanu,' kā tas arī

redzams no kādas viņa runas Kurzemes mācītāju sinodē

1842. gadā („Ist die Germanisierung der Letten wünschens-

werth und zu beförden ?"), bet ir tikpat droši zināms, ka

zem citu mācītāju iespaida tamlīdzīgi jaunekļi, kā Kalni-

nieka Andrejs, palika par tiem pusvāciešiem, kurus pieminēja

savos semināra plānos Braunšveigs un Vatsons. Savādi to-

mēr tas, ka „Kalninieku arāja dēlu" Volters pārdēvē par

Andrēju Bergmani, jeb kā pats Volters raksta: „Andrejs, ar pa-

vārdu Bergmanis". Kamdēļ nevarēja palikt Andrejs Kalninieks?

Izpildot Pauflera uzaicinājumu, Volters ta tad bija

skolotāju sagatavojis, un vajadzēja tikai skolas. Barons

dams draudzes zemniekus. Tikai sākot ar 1826. gadu (vai varbūt jau

1825.) V. silti pieķērās jaunam darbam, — skolu ierīkošanai. V. mira

1858. g. sept. (Skat. „Inland" 1858. 688. lap.),

i) Skat. .Inland" 1838. g. 34. lpp.

2) Skat. „Latv. Avizes" 1831. g. № 10., kur Volters raksta par

Andrèja Bergmaņa sūtīšanu uz Deksenes skolotāju semināru. Citējuma
teksts negrozīts, tikai ortogrāfija tagadējā.
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Manteufels netālu no mācītāja muižas iezīmēja skolai vietu

un saveda vajadzīgos kokus. 1 ) Tā tad te viss noritēja labi.

1830. gadā pie Voltera Cīravā viesojies kāds no Vā-

cijas Kurzemē ieceļojis teoloģijas kandidāts3), kurš stāstījis

Volteram par Vācijas skolām, skolotājiem un skolotāju

semināriem un esot ierosinājis Volteram jaunas domas.

Jaunās domas, kā redzams, bija nodibināt kaut ko līdzīgu

skolotāju semināram un tā sagatavot skolotājus ne tikai

Cīravas draudzei, bet plašākam Kurzemes apgabalam.
Ar jau pieminētā Manteufeļa materiālu pabalstu Vol-

ters savu Andrēju 1831. gada 5. februārī nosūta uz Vāciju

pie sava laba paziņas, vai kā Volters viņu dēvē: „viena

augsta skolas mācītāja un pavisam godīga veca kunga,

ar vārdu Vinter 3). Vācijas skolotāju seminārā Andrejs

Bergmanis mācās apmēram pusotra gada, bet ar visiem ce-

ļojumiem viņš ir projām no Cīravas apmēram divi gadi.

«Latviešu Avīžu" 1831. un 1832. gadu gājumos ir nodru-

kātas vairākas Bergmaņa, mācītājam Volteram rakstītas,

vēstules, kusas raksturo pašu Bergmani, viņa ceļojumu un

pa daļai arī Deksenes skolotāju semināru. Atzīmēsim te

tikai dažus nelielus Bergmaņa vēstuļu izvilkumus. 30. jūnijā
1832. g. viņš raksta4), ka rektors G. esot saņēmis vēstuli

no Igauņu zemes, kurā kāds Dintera agrāko gadu audzēk-

nis «gaužas, kā tās jaunās skolas mācības mūsu tēvu zemē

labprāt netaps uzņemtas, bet no dažiem taps naidītas ..."

„
...

Ne mūžam! — Tas laiks ir klāt, kur tās miglu

mākoņas, tumšas muļķības un briesmīgas netaisnības zu-

dīs
. . . Mēs dzīvojam laimīgos laikos, pār mums valda

0 Skat. „Voltera chronika" Austrumā 1884. g. 11. p. 231. lpp.

2) Skat. „Protokol der am 21. August 1885 in Mitau abgehaltenen
Kurlandischen Provincial-Synode" 149. lpp.

3) Tas bija — »Consistorial- und Schulrath Doctor Vinter in

Königsberg, • kura vadībā atradās ari Deksenes skolotāju seminārs, netālu

no Karalaučiem.

4) Bergmanis Voltreram raksta latviski, lai, kā Volters saka, ne-

aizmirstu tēvu valodu Vāczemē dzīvodams.
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viens visu žēlīgs mīļais tevs, kas savā lielā valstī visu labu

vēl un vairo; mūsu tēvu zemes goda krēslā sēd Nikolais,

kas cilvēku aplaimošanu jau tūkstoškārtīgi izdarīt žēlīgi
steidza

.
. ." Šīs vēstules beigās Bergmanis lūdz, lai

«mīļais tēvs" (tā Bergmanis vēstulē godina mācītāju Volte-

ru) apgādājot pie Steffenhagena Jelgavā „lapu, virs kuru

mazi un diži bokstāvi driķēti un, kad rūmes, vēl kādi vārdi,

kurus Jūs rakstiet, kā ģeldīgi: bet šiem bokstāviem vajaga
tik dižiem un rupjiem būt, ka cien. Steffenhagena kungs
viņus skapēt var, lai tos labi no tālienes var redzēt. Šo la-

pu uz dēli uzlīmētu, pie sienas pakar un tā visiem iesācē-

jiem ar nūjiņu rada uz reizi bokstāvus pazīt . . . "

Tas esot pirmai vajadzībai, vēlāk rūpēšoties par citām

vajadzībām. Savā pēdējā vēstulē Bergmanis (3. sept.
1832. g.) raksta Volteram starp citu tā: „Paldievs Dievam,

ka jau drīz galu sava ceļa svešās tautās redzēšu! Cods,

slava tam mūžīgam valdniekam, ka bez visa ļauna, bez

nekādas apgrēcības savu skolu, savus mācītājus atstāt varu.

Paldievs tam debess tēvam, kas man līdzēja tā izkasot, ka

es savu vidū varu droši uzcelties un izsaukt:

es esmu darījis cik manā spēkā stāvēja; vairāk to dienu,

kur es vēlēju, ka otrtiek tik garas būtu, nekā kur pēc va-

kara ilgojos ..."

Pa tam barons Manteufels savu skolas celšanas plānu

bija grozījis, jo viņš nesen nopirktās Dzērves muižas „kungu

māju" nolēma nodot skolas vajādzībām. Šaī mājā tad

1833. gadā, pēc Jāņiem ') jaunais skolotājs Andrējs Berg-

manis uzsāka bērnu un jaunekļu skološanu. Materiālo

pabalstu (arī algu Bergmanim) deva Mānteufels un mācī-

tājs Volters 2). „Latviesu Avīzes" 1834. gada 29. numurā

1) Inland 1838. 34. lpp.
2) Volters skolai ari materiālā ziņā daudz palīdzējis. Vispār!

Völlers daudzkārt parādījies kā pašaizliedzīgs labdaris. Par viņu liecina

J. Ceplenieks (Austrumā 1894. g. 11. 231. lpp.) — .daudzreiz atgadījies,
ka uz Voltera gultas nav bijis palaga, tādēļ ka to atdevis nabaga sievi-

ņai, pieteikdams, lai jele labi paslēpj, ka tepat viņai to neatņem .
. . "

Volters nevārējis apmierināties, ja zinājis, ka skolai kas trūkst, kamēr to

pats iegādājies, vai arī Manteufelu pierunājis trūkumu segt.
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„Aizputes apriņķa tiesas piesēdētājs Zīle Jēkaups" raksta

..prieka ziņu par Cīravas-Dzērves latviešu skolu." No šī

raksta še atzīmējam dažas vietas.
„ . . . Izgājušā zie-

mā sanāca līdz 110 skolas bērnu, 106 pātaru bērni, (kuri

uz Lieldienām tapa iesvētīti), un bez tam vēl 5 skolas au-

dzēkņi no citām muižām, kas skolmeistera amatā mā-

cās
..

. Debesīgs prieks manā sirdī cēlās, kad es

(Zīle Jēkaups) par ziemu vienā dienā, uz Cīravas-Dzērves

skolu nobraucis, tur skatījos, kā bērnu pulks, kas tik īsu

laiku skolā gājuši, ar skolmeisteri no svētas bībeles stāstiem

sarunājās . . .
Vēl viņi mācās lasīšanu, rēķināšanu,

visvairāk iekš galvas, rakstīšanu, par visām visādā vīzē,

kas ģeldīgs no galvas sarakstīt; meldiņas dziedāt, papriekš

pēc atzīmētām balsīm ar numuriem, tad ar dziesmas vār-

diem; arīdzan mācības no pazīstamiem dabas brīnumiem,

savienotas ar ticības mācībām
. . ." Par skolotāju

Bergmani Zīle raksta : „Liels prieks ir visiem, kas šo skol-

meisteri pazīst, par viņa gudru saprašanu, mīlestību, paze-

mību un Dieva bijāšanu. It tīk klausīties, ka viņš bērniem

tik ar lēnīDu un ar mīlestību visas mācības izstāsta, tā ka

tie bērni ar prieku visu mācās un savu skolmeisteri ļoti

mīļo ..."„... Tie skolas audzēkņi, kas grib
skolmeisteri tapt, mācās dažas lietas un notikumus vairāk

pazīt, jo skolmeisteram vajaga vairāk zināt, nekā skolas

bērni mācās
. . .

Cīravas cienīgs mācītājs ik sestdienas

to skolu pārmeklē . . .
Cīravas un Dzērves ļaudis,

bagāti un nabagi, šinī skolā par saviem bērniem neko ne-

maksā, jo Cīravas kungs to skolu apgādā . . . Cienīgā
(baronese Manteufel) māte ar savu cienīgu kungu daudzreiz

skolā atnāk un priecīgi klausās, kā arāju bērni mācās, un

sarunādamies ar skolmeisteri, kas nabadziņiem un sērdie-

nīšiem trūktu, tiem to žēlīgi dāvina. Tā dažs nabaga bēr-

niņš caur šiem kungiem tapa pagājušā ziemā nevien ēdi-

nāts, bet arī apģērbts un ar grāmatiņām priekš skolas

apdāvināts ...
Tā skola arī tagad pašā vasaras vidū

nestāv bez bērniem, bet ik dienas līdz 20 un vairāk bērniņu

pie mācīšanās sapulcējas . . .
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Ar šadu rakstu nodrukāšanu Latviešu Avīzes" tālu

pauda Cīravas-Dzērves skolai slavu. Bergmanis laida arī

darbā savus pirmos audzēkņus-skolotājus. 1835. gada sep-

tembri Cīravas skolā nobeidza savu sagatavošanās kursu

K. Hagenfelds, kas kā pirmais no Bergmaņa audzēkņiem

1836. g. janvārī ieņēma skolotāja vietu Sūras pagasta skolā,

kuru bija uzcēlis grafs Lambsdorfs. Sūras skolu jau tūdaļ

1836. g. ziemā apmeklēja 138 bērni. Tā bija liecība, ka

skolas ļoti vajadzīgas un ka latvieši labprāt viņās sūta bēr-

nus. Arī par Sūras skolu «Latviešu Avīzēs" (1836. g. №6)

nodrukāta „jauna prieka ziņa." Šo ziņu rakstīja mācītājs

W. Kaimeyers, kas savā rakstā aizrāda, ka Sūras skolā

strādā Cīravā «izmācīts skolmeisters." Pie Bergmaņa tur-

pināja sagatavošanos uz skolotāja amatu vairāki audzēkņi,

bet no dažiem Kurzemes novadiem pieteicās vēl jauni.

Tā Cīravas skolai lemts palikt par pirmo Kurzemes skolo-

tāju semināru.

Mācītājam Volteram pienāk daudz vēstuļu, kurās lūdz

tuvākus paskaidrojumus par Cīravas skolas iekārtu, mācī-

bas plāniem u.Lt. 1

). Tas pamudina Volteri dotplašāku pārskatu

par sava lolojuma, Cīravas skolas iekārtu. To viņš dara

Kurzemes literatūras un mākslas biedrības sēdē (Die Cur-

ländische Gesellschaft für Literatur und Kunst.) 5. augustā

1836. gadā, nolasīdams rakstu „Über die Zirau-Dserwensche

Schulanstalt". Zīmīgi tas, ka Volters saka „Schulanstalt",

bet nevis „Volksschule", „Bauerschule", „Gemeindeschule",

vai Kirchspielschule", — kādi nosaukumi tanī laikā parasti

cirkulēja, runājot par latviešu skolām. Tā kā šis Voltera

raksts ir oficiāls dokuments par Kurzemes pirmo skolotāju

sagatavošanas iestādi, tad atzīmēju arī no viņa še dažas

vietas. Vispirms Volters pastāsta par Cīravas skolas nodibi-

nāšanu, par Bergmaņa audzināšanu Cīravas mācītāja muižā,
tad viņa sūtīšanu uz Vāciju un skolas darbu uzsākšanu 1833.

gada vasarā. Par Bergmani Volters saka: Šis skolotājs ir

reta persona, kurā savienota pazemīga, patiesa reliģiska

') Skat. Voltera chronika .Austruma" 1894. g. 11. puse, 231. lpp.
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pārliecība, liels maigums un pieticīgums (die grosse Milde

und AnspruchlosigkeiO ar sevišķām skolotāja dāvanām

(Lehrer-Talent). Par skolas eksistenci vispāri Volters saka:

„Līdz šim skolai nav cieta pamata ..." (Die Schule hat

bis jetzt keine feste Fundation ...) Un tas bija taisnība. Skola

tika ierīkota Dzērves muižas „kungu mājā", viņas vienīgais

uzturētājs bija barons Manteufels, trūka kautkādu likumīgu
noteikumu par skolas iekārtu, mācību programām v. t. t.

Ja barons groza savus labdarības nodomus, vai viņam pa-

šam vajadzīga „kungu māja", — tūdaļ skolas eksistence

galīgi satricināta, vai pat ar vienu rāvienu izbeigta, jo nav

pat skolai īpaši celtu, vai iegūtu telpu. Tādēļ arī Volters

savā rakstā ar vislielāko uzslavu piemin barona Manteufeļa
un viņa kundzes lielos nopelnus pie skolas pastāvēšanas.

Tāļāk tiek aizrādīts, ka galvenais skolas apmeklēšanas laiks

(Der Haupt-Schulbesuch) ir no novembra līdz marta bei-

gām. Vāsarā skolu apmeklē 10—15 skolnieku. 1833/34. ga-

dā skolā mācījušies pāri par 100 bērnu, 1834./35.—70, bet

1835./36. — 50 bērnu. Skolēnu skaita noslīdāšanu uz le-

ju Volters izskaidro ar divu beidzamo gadu vājo ražu, jo

ne visi vecāki spējot dot vajadzīgo nedēļas pārtiku skol-

nieka kulītē. No skolas bērnu skaita Vs ir zēni, bet Vs

meitenes, pie kam Volters par meiteņu skološanu saka:

„Tas ir vēlams, ka meitenes l
) nāk skolā, jo viņas tad kā

nākošās mātes spēs pašas saviem bērniem dot mā-

jas mācību. Mūsu cenšanās ir panākt tādu stāvokli, lai

mājmācība varētu nostiprināties, kam liela nozīme sporā-

diski izkaisītās latviešu dzīves vietās, jo tuvākā nākotnē

nav cerība te izplatīt vispārēju skolas mācību." Tanī pašā

nolūkā Volters aizrāda uz meiteņu rokdarbu lielo nozīmi,

par ko Cīravas skolā rūpējoties baronese Manteufele. Rok-

darbu ievešana zēniem darot lielas grūtības, bet ar nākošu

ziemu tomēr tikšot uzsākta kurvju pīšana.

„Voltera chronikā" 1837. g. atzīmēts:"
.. .

Mācība

kurvju pīšanā tapa turpināta: šonedēļ mācījās vāceles

!) Dažos Kurzemes apvidos ap to laiku, tikai ļoti reti, ari latviešu

meitenes dabūja pirmizglitību.
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pīt
.

. ." 13. martā: „. .
. Kurvju pīšanā strādāja divas

dienas bez meistara. Jaunnedēļ mēģināsies striķu vīšanā. . ."

Tā tad ari zēnu rokdarbus Gravās skolā mēģina ievest pēc

iespējas dažādus. Par meiteņu mācīšanu rokdarbos Volters

pamācījis draudzi arī baznīcā, no kanceles.

Tālāk savā' priekšlasījumā „Über die Zirau-Der-

wensche Schulanstalt" Volters runā par tām meto-

dēm kusas piekopjot Bergmanis savā darbā. Viņš

darbojoties tā, kā mācījis Pestalocijs. Tikai vēlāk

Pestalocija metodei pievienojot Zokrata metodi, — caur

katechizaciju vingrojot jēdzienu noskaidrošanu (Klarheit in

die Gegenstände hineinzubringen). Bērnu atmiņa netiekot

apgsūtināta ar dzīvē nevajadzīgu lietu un zināšanu piesavi-

nāšanu. Visu ko mācot, to mācot tā, lai tas tiešām bērna

prātā un atmiņā saistītos dzīves vajadzībām. Par visām

lietām tiekot lūkots uz tikumiskas audzināšanas krietnu no-

stādīšanu. Mācību priekšmeti sekošie: lasīšana, baznīcas

dziesmu dziedāšana, rēķināšanā īpašu vērību liek uz gal-

va? rēķiniem, rakstīšana, dabas mācība (Einiges vom Son-

nensystem, Giftpflanzen Kenntniss), vēsture, ģeogrāfija, bet

par visām lietām reliģijas mācība, — bībelstāsti, katķisma

izskaidrošana, kuŗa savienota ar attiecīgu bībeles un dzie-

smu pantu izmācīšanos. Reliģijas mācība savienojama ar

tiešām dzīves parādībām (Anwendung aufs praktische

Leben).

Kā redzam, skolas mācības priekšmeti, salīdzinot ar

citām tā laika zemnieku skolām, ņemti diezgan lielā pil-

nībā. Tas priekš šīs skolas skolniekiem vispāri, bet tiem,

kuri sagatavojās skolotāja amatam, pasniedza ari šo to no

metodikas un skolas iekārtas mācībām. Volters par to

saka: „Šie audzēkņi, visi latvieši, mācās arī vācu valodu,

lai viņi varētu savās draudzēs izpildīt ari vācu draudzes

dziedātāju pienākumus, jo pie mums (Kurzemē) skolotāja

amats savienots ar dziedātāja (Vorsänger) pienākumu pil-
dīšanu. Tā kā skolotājam jāzina vairāk, nekā viņš patie-

sībā spēs izmācīt saviem skolēniem, tad arī mācības visos

priekšmetos šiem audzēkņiem stipri jāpaplašina. . .

No
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4

sākuma visu vērību piegriež teorētiskām zināšanām, bet vē-

lāk praktiski vingrinās šo zināšanu pasniegšanā skolas bēr-

niem, īpaši katechizacijā (besonders im Catechizieren mit

den Schulkindern). Vispāri mācās izlietot labākas mācību

pasniegšanas metodes. Bet īpašu vērību atkal liek uz ti-

kumisku audzināšanu un pie audzēkņu uzņemšanas neat-

laidīgi prasa, lai būtu labi un tikumīgi cilvēki (gutartige,

gesittete Menschen)."

Tālāk Volters pastāsta par skolas nozīmi Cīravas

draudzē. Lai gan ne visi bērni varot skolu apmeklēt, to-

mēr skola jau tagad rādot teicamus panākumus. Skolas

bērni mājā pieaugušiem, lasīt nepratējiem, lasot priekšā

garīgos rakstu, svētdienās spediķus un lūgšanas, baznīcā

dievkalpošana ļoti uzlabojusies caur meldiņu pareizu dzie-

dāšanu. Skolu apmeklējušie bērni mājās izlietojot skolā

iegūtās zināšanas rakstīšanā un rēķināšanā caur ko uzla-

bošoties arī ekonomiskā ziņā ļaužu labklājība. Bet galve-
nais tikumība draudzē vairojoties lielā mērā.

Beidzot Volters runā par skolu noorganizēšanu vispāri,

jo skolu labums esot neapšaubāms1). Vajagot dibināt

pirmskolas, kuras neprasot lielus materiālus līdzekļus. Kā-

dā Cīravas draudzes muižā (Rawen) jau divi gadi pastāvot

pirmskola (Vorschule), kurā viena atraitne, kas prot labi

lasīt un dziedāt, mācot 20 bērnus. Tāda pat pirmskola

pastāvot Ēdolē. Caur šādu skolu plašu ierīkošanu varētu

veikt to, ko neveic mājas mācība, jo ne visas mā-

tes prot pašas lasīt un tādēļ savus bērnus atstāj sa-

vam liktenim.

Tā Volters līdz ar Cīravas - Dzērves skolas propogan-

dēšanu, propogandē skolu labā vispāri. Viņa propogandai

bija arī panākumi. Cīravas skolas slava, pat stipri cilde-

nāka, nekā viņa patiesībā pelnīja, gāja tālu pa visu Bal-

tiju un nogāja pat līdz Krievijas iekšējām guberņām. 1839.

') Tanī laikā muižnieku un pat mācītāja starpā atradās daudzi zem-

nieku skolu pretinieki vispāri, —
kuri domāja, ka zemnieku bērniem

skolas neatnesīs nekāda labuma.
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gada 17 augustā ') Bergmaņa skolu apmeklēja kņaziene

Dolgorukaja, Viļņas gubernatora sieva. Viņai bija līdzi ari

viens skolotājs un viena skolotāja. Dolgorukajas nodoms

atsūtīt pie Bergmaņa kādu krievu zemnieka dēlu, lai tas

Bergmaņa vadībā iemācītos par skolotāju. Šī pati kņazie-
ne Dolgorukaja atsūtījusi pie Bergmaņa piecus jaunekļus

no Ņižnij - Novgorodas guberņas un arī tie Cīravas skolā

sagatavojušies skolotāja amatam. Kāds palkavnieks atsūtī-

jis vienu jaunekli no Kostromas guberņas, arī to Bergma-
nis mācījis. Cīravas skolu apmeklē daudzi .mācītāji un

pedagogi. 1837. 19. janvārī mācītājs Elverfelds veselu

dienu pavada pie Bergmaņa un „ar lielu uzmanību klausī-

jās mācīšanai. Viņš bija ar visu mierā" 2
). Mācītājs El-

verfelds atvedis no savas draudzes kādu jaunekli Jāni

Steinbergu, lai tas 8 mēnešu laikā izmācītos par skolotāju.
Tanīpašā gadā, 24. maijā Cīravas skolu apmeklēja Meldzeres

muižnieks G. fon Dorthezens, kurš arī bija ļoti apmierināts

ar visu, ko redzējis un dzirdējis. G. fon Dorthezens pie

Bergmaņa licis izmācīt pazīstamo latviešu darbinieku An-

drēju Spāģi par skolotāju sava novada skolai. A. Spāģis

pie Bergmaņa mācījies trīs gadus un Volters savā chronikā

raksta: „Viņš (Spāģis) mācījās krietni un uzvedās labi.

Aiz pateicības pret savu labdari (G. fon Dorthezenu) jau-

nais cilvēks izskaidroja, ka viņš vismlļāki kalpotu savam

labdarim ari par mazu algu. Viņš nevēloties citas vietas,

kauču tā būtu ienesīgāka. Dorthezens bija ļoti aizgrābts,
kad es viņam stāstīju par tādām pateicības jūtām, un viņš

atstāja 3) Spāģi vēl vienu gadu mūsu skolā, jo viņa mui-

žā vēl nebija skola ierīkota. 1838. g. rudenī Meldzerē būs

skola ierīkota, un tad Spāģis noies tur par skolotāju..." 1839.

gada 5. jūnijā Cīravas skolu apmeklēja arī Jānis Cimze,

kas bija tikko pārnācis no Vācijas un gatavojās uzsākt

>) Skat. „Voltera chronikā" Austruma 1894. g. 11. puse 326 lpp.
2) „Voltera chronikā".

3) G. fon Dorthezens maksāja Bergmanim par Spāģa uzturu un

mācīšanu 100 rubļu gadā.
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sava semināra vadīšanu. Par Cimzi Volters raksta : „Viņš

apmeklējis labākās seminarijas un iepazinies ar krietnā-

kiem pedagogiem; viņa uzskati skaidri un katrreiz

krietni motivēti. Vidzemei vēlamas laimes, ka viņai tāds

virs, kas pilnīgi spēcīgs organizēt turienes skolas būšanas..."

1840. gadu sākumā Cīravas skolu apmeklēja Vidzemes

Igauņu daļas Laisas draudzes mācītājs Janaus, kas pazī-

stams kā lielākais skolu draugs un viņu organizators savā

apkārtnē. 1840. gada 12. februārī ar Bergmaņa skolu ie-

pazīstas Aizputes mācītājs Goldmanis, 19. februārī to pašu

dara Dundagas mācītājs Glaezers, kurš atvedis kādu lat-

vieti, lai tas te iemācītos par skololāju Dundagas paga-

stam '), bet 23. aprīlī ierodas skolā pat Baltijas ģeneral-

gub., šaī rakstā jau pieminētais grafs Pālens, kurš

1840. gadā, kopā ar Vidzemes muižniecību un garīdznie-

cību (Ulmani) organizēja skolu lietas Vidzemē 2
) un sakarā

ar to bija nodarbināts arī ar Cimzes semināra dzimšanas

jautājumu3). Kādu iespaidu uz Pālenu atstājusi Cīravas

skola, par to Voltera chronikā nav nekas teikts, bet sprie-

žot pēc Pālena darbības skolu lietās vispāri un pēc tā gara,

kāds valdīja Bergmaņa skolā, domājams, ka ģenerālguber-
nators varēja šo skolu tikai uzteikt. Bergmanis taču jau
1838. gadā 44. numurārakstīja „Latv. Avīzēs", ka skolotāji pa-

liekot lepni, uzpūtīgi un ... bezdievīgi, caur to kungi un

mācītāji novēršoties no skolām:

„Mīļi Kurzemes skolmeisteri!4) Jūs gaužiet un brēciet, ka savā

amatā nekādu prieku un labklāšanu neredziet; ka nekādus augļus pēc
savas mācīšanas pie bērniem nesamaniet. Vai tad vēl nevienreiz ne-

esiet apdomājuši, kālabad tas gan iraid ? Kad jūs, sirdsbrāji un amata

biedri, pie saviem skolas bērniem mīlestību, priecību, sirsnīgu draudzību,

mudrību, spēku un prāta pieaugšanu nesamaniet; kad jūs no bērnu ve-

cākiem, pie kuriem jūs jau 5 un vairāk gadus par skolmeisteru esiet,
vēl nicināti, vajāti un zaimoti topat; kad jūs vēl no paša mācītāja un

') Tas bija Emsts Dinsberģis.
2) Skat. „Patent" 4. apr. 1840.

3) Ģenerālgubernatora barona Pālena raksts Vidzemes guberņas
valdei 1840. g. 26. aprili № 425.

4) Teksts negrozīts, ortogrāfija tagadējā. А. V.

4*
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ari no sava sirsnīga kunga tik bargus vārdu vien dzirdiet, — tad jūs

esiet tie, kam nav skolmeistera sirds, prāts un gudrība. Tad jūs esiet tie

pretinieki savai un savu skolas bērnu labklāšanai un, dariet ko gribiet,
jūs nekādu svētību no sava darba nesagaidīsiet. Kas jums trūkst ? Jums

trūkst tas Gars tās ticības, mīlestības, patiesības, lēnprātības un paze-

mības, kas ir iekš Jēzus Kristus. Jūs tad jau neesiet tādi, kas gaismu

un siltumu saviem bērniem variet dot: jo tikai tie vien, kas Kristus

svētu vārdu mīlē un tic iekš tā dzīva Dieva dēla, spēj dievbijāšanu,

Dieva atzīšanu un prieku, mieru un līksmību, kas ir no augšienes, sa-

viem bērniem mācīt. Kā var bezdievīgs skolmeisters dievbijīgus bērnus

audzēt ? Kāda dalība tai taisnībai ar to netaisnību ? Kāda biedrība tai

gaismai ar tumsību? Kā skan Kristus ar Belialu kopā ? To neviens ne-

var sacīt, ka jūs paši vien pie savas nelaimes vainīgi esiet. Bet to pa-

tiesi var sacīt, ja jūs ar Dievu nestrādājiet un tā nestaigājiet, kā Jēzus

Kristus ir staigājis, tad jūsu darbs un jūsu mācīšana par velti. — Bet

kādēļ mūsu tēvu zemē tik reti skolas atronamas ? Kas tad pie tam vai-

nīgs ? Tā būs tā pati vaina. Jo kur labsirdīgi kungi un mācītāji ļaužu

skolas iecēla, tur kūtri un neprašas skolmeisteri ar bērniem un bērnu

vecākiem nevarēja sadzīvot; bērnus ar mīlestību uz Dieva ceļiem neve-

da, vairāk bēdas un sirdsēstus, nekā laba skolai padarīja. To citi kungi

un mācītāji dzirdēdami apstājās skolas ietaisīt. Tas tiešām tā ir: cits

citam prasa, kā iet ar jaunām skolām ? Un skolu cēlāji atbild : slikti

iet. Skolmeisteris lepns, pārgudrs, ar ļaudīm nesader, bērni neko labu

iemācās. Arī bērni no skolas kā no velna mūk ; ar pātagu vien var aiz-

dzīt. Bērni nekādu mācību no Dieva vārdiem vecākiem nepārnes mājas.

Dumpis vien ! Lai Dievs pasarga ! Raugaties skolmeisteri! Tas posta un

iznīcina Kurzemes skolas ; tas tā vaina, ka kungi negrib par latviešiem

gādāt. Ja skolmeisteriem lepnība un cietsirdība zustu, un tie īsti Kristus

mācekļi taptu, tad visi, tiešām it visi kungi un mācītāji celtos un malu

malās skolas ietaisītu, un Kurzemes tauta pieaugtu tai gudrībā, kas ne-

šķiet ko zināt, bet kas Dievu mīl; kas neuzpūšās, bet ved pie tiem

veselīgiem vārdiem mūsu kunga Jēzus Kristus un pie tās mācības tās

dievbijāšanas. Andreas Bergmann.

Šis A. Bergmaņa raksts, saprotams, atstāja nelāga

iespaidu uz citiem Kurzemes skolotājiem, jo А. B. visu

vainu par skolu nezelšanu uzkrāva skolotājiem, nevietā ap-

vainoja viņus bezdievībā un lepnībā. Patiesībā tādu bez-

dievīgu latviešu skolotāju nemaz tanī laikā nebija, bet par

lepnību uzlūkoja jau to, ja kāds latviešu ļaužu skolotājs

valkāja zābakus un veikalā pirktas drānas. Šis А. B. raksts

izklausās jau vairāk pēc kungu slavēšanas, nekā skolu ne-

plaukšanas īsto iemeslu meklēšanas. Mēs turpmāk redzēsim,
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ka skolas nevarēja plaukt, jo nebija nekādu likumīgu no-

teikumu, kas nodrošinātu skolu un skolotāju eksistenci. To,

kā redzējām, apliecina arī Bergmaņa „mīļais tēvs", mācītājs

Volters, runādams par Cīravas-Dzērves skolu.

Ap šo laiku (1840. gadu) sāk redzami mazināties

Bergmaņa skolas slava, un bija brīdis, kad

Bergmanis pat gribēja savu skolu pamest un

aiziet uz Irlavas jauno skolotāju semināru par skolotāju

un ekonomu. Tas viņam neizdevās barona G. Manteufela

nepiekrišanas dēļ, jo barons taču Bergmanim bija devis

līdzekļus seminārā ejot un negribēja par savu naudu izsko-

loto skolotāju atdot citiem. Manteufels šinī lietā raksta

Bergmanim : „ ...

Gribu tikai Jūsu labumu, un pienākums

gādāt par saviem Cīravas un Dzērves ļaudīm spiež mani

Jums, mīļo Bergmani, izskaidrot, ka es nebūšu un nevaru

būt vienis prātis ar tādiem nodomiem (aiziet uz Irlavu. A.

V.). Jūs negribēsiet būt nepateicīgi tiem, kas Jums devuši

līdzekļus priekš izglītošanās, lai nu tas nāktu par labu

gluži svešai draudzei. Gaidu skaidras ziņas par Jūsu sko-

las darbiem, jo Jūs zināt, cik ļoti priecājos, ka mūsu

jaunekļu un jaunavu izglītība sekmējas..." 1). Ka barons

te runā par labumiem, kuri nākšot gluži svešai draudzei

par labu, tad tas saprotams tanī ziņā, ka Kurzemes muiž-

niecība oficieli nodibināja ne skolotāju semināru, bet

bruņniecības muižu draudzes skolu Irlavā, pie kuras ierīkoja

īpašu klasi skolotāju sagatavošanai. Bet par to vēlāk.

Raksturojot Cīravas Bergmaņa skolu, mums jāatzīmē

še divu vīru liecības par viņu. Pirmā nāk no jau piemi-

nētā igauņu draudzes mācītāja Janau'a. Viņš 1840. gadā,
7. sept. raksta bīskapam Ulmanim par Cīravas skolu šā:

„Februari š. g. es apmeklēju Vollem Cīravā, lai redzētu

viņa skolu, par kuru es Voltera vietā daudz mazāk runātu

un rakstītu. Mums ir (Tērbatas apriņķī. А. V.) simts tādu

pagasta skolu (Dorfsschulen)." Otra liecība ir no A. Berg-

maņa audzēkņa. Andreja Spāģa, kurš par savu „alma

i) Skat. Voltera chronikā (325. lpp.)
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mater" raksta: „1833. gadā nodibināja skolu Dzērvē, kuru

vēlāk Possarts savā Kurzemes aprakstā zīmīgi dēvē par A.

Bergmaņa iestādi. Skolā, īpašā klasē tika uzņemti audzēk-

ņi no tālākiem apvidiem, lai izmācītos par skolotājiem.

Skola sākumā tika tālu izslavēta un pat kā kāds retums

uzlūkota (um etwas Seltenes zu sehen). Viņa tomēr zaļoja

un ziedēja tikai nedaudzus gadus, jo jau ar 1838. gadu

sāka viņas nozīme slīdēt uz leju. Skolotājs (A. Bergmanis)
kā cilvēks bija priekšzīmīgs, bet skola par tādu nav

atzīmējama. Viņā tika daudz kas mācīts (Es wurde in ihr

Vieles betrieben), bet viss pavirši, bez noteikta plāna, bez

prāta, kur un kā. Un tā kā A. Bergmanim pašam nebija

progresa gara (Geist des Forschrittes), tad viņš tādu neva-

rēja dotarī saviem audzēkņiem, lai gan tika daudz runāts

par Pestalocija un Zokrata metodēm. Nenoliedzot to, ka

šī skola tanī laikā bija kaut kas apsveicams (etwas Will-

kommenes war), no sirds jānožēlo, ka viņā trūka katrai

skolai, sevišķi tādai, kura izglīto skolotājus, vajadzīgās

metodes. Ar to izskaidrojams arī tas, ka tie skolotāji, kuri

te izglītojās, savu darbu skolā veica ar ievērojami mazā-

kām sekmēm, nekā tas bija vajadzīgs un varētu tikt veikts."')

A. Spāģis, kas pats bija ceļojis pa ārzemēm, pats

novērojis turienes skolas, varēja salīdzināt Cīravas skolas

mācīšanas un audzināšanas metodes ar ārzemju skolu

metodēm. Viņa spriedums par Bergmani tad arī bija

stingrāks, kā to varēja sagaidīt no Bergmaņa audzēkņa.
A. Spāģa sprieduma pamatā, rādās, pa daļai gulēja arī

tas klerikali-verdziskais gars, kas tik bieži izjūtams no tiem

Bergmaņa rakstiem, kurus drukāja „Latv. Avīzēs". A. Spā-

ģis, kā sparīgs jaunlatvietis, šādā Bergmaņa darba virzienā

neredzēja tās dzīvības, kura bija vajadzīga tā laika latviešu

darbiniekiem. Šīs dzīvības, saprotams, trūka arī Bergmaņa
izaudzinātiem skolotājiem, ja tie to neieguva citā vietā.

Pavisam citādas domās, neka Spaģis, par savu

audzinātāju bija tie skolotāji, kuriem tad bija svešas, vai

') Die Zustände des freien Bauernstandes in Kurland 11. Teil, 307 lpp.
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pat naidīgas tās idejas, kuras valdzināja un apstaroja

pirmos jaunlatviešus. Ņemsim divus sava laika redzamākos

Kurzemes skolotājus, Bergmaņa audzēkņus, E. Dūnsberģi
— Dundagā un Steinfeldu — Lub-Ezerē. Dūnsberģis pie

Bergmaņa tikai, tā sacīt, noslīpējās pedagoga amatam, jo

Dundagas mācītājs Glaezers viņam bija devis pirmās mācī-

bas un, jau pirms nonākšanas Bergmaņa skolā, Diinsberģis

strādāja savā Kubeles skolā (1838. g.). Pie Bergmaņa

Diinsberģis nonāca tikai 1840. g. ') martā un palika te

nepilnu gadu, Par Bergmani kā skolotāju Diinsberģis, cik

zināms, vairākkārtīgi nodevis vislabāko liecību. «Latviešu

Avīžu" 1848. g. 16. пит. nodrukāta kāda D. «dzeja," kurā

par Vollem un Bergmani teikts:

«Un Volterim, labprāt kas pūlējies

Ar padomu, rakstiem un runām,

Lai skolas mums taptu ietaisītas

Ar labām un derīgām ziņām, .

Lai piemiņas slavu, kas mūžīgi zied,

Latviešu bērni tam skolā uzdzied.

Un Bergmanim, pirmais kas pūlējies
Pie Jēzu vest bērniņus klātu,

Lai saprastu mūžam tie pieķerties
Pie viņa ar ticīgu prātu, —

ài bērni tam milības vaiņagu

Pin šeitan un mūžam par piemiņu..."
Otrs Bergmaņa audzēknis, skolotājs Steinfelds, kas

ilgus gadus strādāja Lub-Ezerē un, ir zināms, pirmā savā

darbības laikmetā strādājis ar noteiktiem panākumiem,

pazinis arī tā laika labākos vācu pedagogu darbus, — tas

vienmēr ar cienību un atzinību pieminējis Bergmani.

Varbūt Steinfelds arī pēc sava gara ļoti tuvu stāvēja

Bergmanim, — pie abiem nomanāma tā pati cienība pret

garīdzniecību un muižniecību, abi pārliecināti, ka latvieši

var baudīt labas dienas tikai muižniecības un garīdzniecības

patvērumā un vadībā; skolas var attīstīties vienīgi „zem

') Skat. „Voltera chronikā" 326. lpp.
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kungu žēlīga prāta". Steinfeldam gan, cik zināms, piemita viena

īpašība, kusas Bergmanim nebija, — diezgan noteikta

lepnība, jeb kundzība un, varbūt, sakarā ar to viņa bei-

dzamā laika darbība skolā ir bieži vien despotiska pret

bērniem, kas, kā ari citi apstākļi, radīja vietējos iedzīvo-

tājos pret viņu dažkārt noteiktas naida jūtas. Bergmanis

vienmēr pazemīgs pret kungiem un mīlīgs, laipns pret

ļaudīm. „Latv. Av." 1849. g. 16. num. viņš raksta:

„. . .
Es Jūs (savus draugus, skolniekus v. t. t. А. V.)

sveicinu ar mīlestības sveicināšanu. Gan liels laiks aizgā-

jis, ka Jums neesmu rakstījis, tomēr ar prieku un labu

prātu Jūs garā apmeklējis, Jums visu labu un Dieva žēla-

stību vēlējis. Es vēl tas pats vecs Dzērves skolmeisters,

ne spītīgs un skanīgs, bet uzticīgs un rūpīgs savā darbā ..."

Vēl kādu raksturojumu par Bergmani nodod jau agrāk

pieminētais Jēkabs Zīle. „Latv. Avīžu" 1844. g. 43. num.

viņš starp citu par Bergmani liecina :
„. . .

Daudz par

šiem gadiem skolmesteru amatā izmācīti, kas tagad jau sen

iekš citiem pagastiem par skolmeisteriem iecelti. Citi, kas

šinī skolā mācījušies, uzraugu un skrīveru amatu uzņēmuši.
Jebšu tie bērni Dzērves skolā nemācās nekādas augstas

pasaules gudrības iekš svešām valodām, tad tomēr viņi
mācās iekš latviešu un vācu valodas Dieva tā Kunga bijā-

šanu, kas ir tas iesākums, tas vidus un tas gals visās gu-

drībās . .
.

Tas mīlīgs skolmeistars Bergmanis nevien caur

tām skolas mācībām pie Cīravas uu Dzērves latviešu bēr-

nu sirdīm to Dieva vārdu vairo, bet arīdzan caur to, ka

viņš tiem bērniem daudz tādas derīgas grāmatas apgādā,
kas uz Dieva bijāšanu cilvēku dvēseles modina. Bergma-

nis tādas grāmatas pa pulkiem liek no Rīgas pārvest un

arīdzan daudz tādas grāmatiņas saviem pazīstamiem un

draugiem no citiem pagastiem ir dāvinājis."

Nobeigsim šīs atsauksmes un raksturojumus ar ofi-

ciālā Kurzemes 1840. gada skolu pārskatā atzīmēto liecību

par Cīravas-Dzērves skolu. Tur teikts īsi1): „Die in Zirau

i) Vispāri minētais gada pārskats ļoti trūcīgs, mēs par viņu

turpmāk runāsim tuvāk.
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bestehende Elementarschule ist so vortrefflich organisiert,
dass sie allen andern zum Muster dienen kann". (Cīravā

pastāvošā elementarskola ir tik teicami noorganizēta, ka

var būt visām citām skolām par paraugu). Cīravas skolu

oficiāli te sauc par elementarskolu, kamēr citas skolas mi-

nētā pārskatā labākā gadījumā tiek dēvētas par „kirch-

spielschule". Šis skolu pārskats sastādīts Kurzemes

muižniecības uzdevumā no viņas sekretāra un tā tad re-

dzams, ka muižniecība augsti turējusi Cīravas skolas vērtību.

Pie Bergmaņa, Cīravas-Dzērves skolā skolotāja ama-

tam sagatavojušies, cik var aprēķināt pēc „Voltera chroni-

kas", „Latviešu Avīžu" 1836.—1850. gada gājumiem un

dažām citām ziņām, ne mazāk par 25 jaunekļiem. (Ari A.

Spāģis liecina, ka esot sagatavojušies vairāk par 20). No

šiem, kā skolotāji, gan savā apkaimē, gan arī plašāki bi-

juši labi pazīstami: 1. K. Hagenfelds — Sūrā, rakstījis arī

„Latv. Avīzēs", 2. Jānis Steinberģis — Tukumā, 3. Heils-

berģis — Skrundā, 4. Andrējs Spāģis — Meldzerē. 5.

Tromholds — Liel-Ezerē, 6. Blumberģis — Popē, 7. Blum-

berģis (Krišjānis ?) — Rindē, 8. Steinfelds — Lub-Ezerē,

9. Ansons — Lauku muižā, 10. Rezevskis un Brunovs —

Irlavas seminārā, pirmos gados, 11. Grundmanis — Dunal-

kā, 12. Emsts Dūnsberģis — Dundagā. Starp Bergmaņa

audzēkņiem-skolotājiem, kā jau augšā aprādījām, ir kādi

5 izglītoti lekškrievijas vajadzībām.
Īsi pēc Irlavas skolas dibināšanas izbeidzās Bergmaņa

skolotāju sagatavošanas darbs un Bergmaņa labākie skol-

nieki, iemācot viņiem vācu valodu, virzījās uz skrīveru un

dažādu uzraugu (muižās) amatiem.

Bergmanis savā 36 gadu skolotāja darbībā palicis uz-

ticīgs savai pārliecībai, kuŗa bija cieši dibināta uz kristīgas

ticības pamatiem, pie kam nacionālais (latviešu) jautājums

spēlē lomu tikai šauri sociālās robežās, kādas latviešiem tiek

ierādītas no muižniekiem un garīdzniekiem. Pārvācošanas

tendences Bergmaņa darbībā nav nomanāmas un, kā jau

aizrādījām, tādam darbam nepiekrita arī mācītājs Volters.

„Mäjas Viesim" (1869. g. 24. numurā) taisnība, ka viņš
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Bergmaņa nāvi apzīmē kā tautieša nāvi, bet taisnība arī

A. Spāģim, ka šī tautība nebija progresējoša, nebija dzīvī-

bas pilna. Tas bija nacionālisms (ja vispāri šis vārds te ir

vietā) no kungu žēlastības
...

To piezīmējam nevis ar

nolūku mazināt Bergmaņa skolotāja nopelnus, bet tikai no-

skaidrojot pirmā pedagoģiski plašāki izglītotā latvieša

darbību Kurzemē.

Ka Cīravas-Dzērves skolai nebija lemts palikt ilgāku

laiku par skolotāju sagatavošanas iestādi, vai pat beidzot

pārvērsties par skolotāju semināru, tur vairāk vainojami

materiālie, nekā idejiskie un pedagoģiski-metodiskie apstā-

kļi. Mācītājs Volters, kas bija šīs skolas tēvs, — bija arī

vēlākā Irlavas semināra ievadītājs un pirmo šī semināra

skolotāju izaudzinātājs. Tā tad, ja vien tas būtu izdevīgi
un iespējams, Volters būtu mēģinājis Cīravas skolu izveidot

par semināru un nebūtu jau pašā šīs skolas sākumā sācis

pie muižniekiem aģitēt par semināra dibināšanu citā vietā

un citos apstākļos. Volters noteikti izteic savas domas

rakstā „Über die Zirau-Dserwensche Schulanstalt". Tur

viņš saka, ka skolai nava cieša materiāla pamata.

Barona Manteufeļa devīgai rokai un labai gribai bija, tā

sacīt, personīgs raksturs. Tā bija privāta labdarība, kuru

varēja pēc patikas turpināt, vai atraut. Bet ja nu arī at-

mestu domas par to, ka barona reiz dotais vārds un uz-

sāktā darba turpināšana ir goda lieta, kuru nepildīt vai

grozīt ir nepielaižami, tad tomēr arī goda vārdam ir tikai

personīga mūža ilgums, — mirst barons un ar to izbeidzas

arī goda vīra solījums, ja vien viņš nav juridiski fiksēts

pie attiecīgām iestādēm, kas, cik tas attiecās uz Cīravas

skolu, nebija noticis, Ka tas tā, to liecina piemēri. Mel-

dzeres muižas īpašnieks fon Dorthezens ierīkoja „saviem

ļaudīm" labu skolu, iegādāja nepieciešamos un tanī laikā

iespējamos mācības līdzekļus; Andrējs Spāģis bija šīs sko-

las skolotājs. Varēja cerēt, ka skolai laba nākotne. Bet

nomira Dorthezens, nāca „cita muižas valdīšana" un skolu

pagastam draudēja atņemt. Notika tiesāšanās. Aizgāja

centīgais skolotājs — Spāģis, un skolas eksistence tika
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pilnīgi izputināta. Par kādu citu tamlīdzīgu gadījumu

Kurzemē pastāsta «Latviešu Avīzes" 1843. g. 30. numurā.

Un bez maldīšanās varam apgalvot, ka visas Kurzemes

latviešu zemnieku skolas bija līdz 1860. gadiem privātu

labdarības iestāžu stāvoklī jo šo skolu nodibināšana un

uzturēšana vienīgi pamatojās uz nabadzīgā, likumu grāmatā

nejauši iekļuvušā, 60. panta 1

). Bet šis pants nekā neno-

teica, kam un kā skolas jāuztur un tā viss joprojām, kā

līdz 1817. gadam, atkarājās no kungu žēlastības jeb lab-

darbības. Muižnieki savukārt šo labdarību piekopa tur,

kur atgadījās mācītāji, kas muižniekus prata ieinteresēt un

pārliecināt skolas labā 2). Lūk kamdēļ mēs atrodam tā

laika presē to acīs krītošo baronu Manteufeļa, Lambsdorfa,

Hāna, Dorthezena v. t. t. slavēšanu un uzteikšanu par viņu

labdarību skolu lietās. To darīja pirmkārt, — lai minētie

kungi savu labdarību turpinātu un — lai citi kungi, kas

zin, iesiltu no šīm slavas dziesmām. Slavas dziesmas dziedāja
tie mācītāji un skolotāji, kam mīļa bija skolu lieta.

Lūk tādēļ, ka Cīravas skolai, tāpat, kā visām viņai

līdzīgām zemnieku skolām nebija droša stāvokļa, Volters

savu domu par skolotāju semināru domāja tāļāk. Seminā-

ra direktors Zadovskis liecina3), ka Volters, pirms viņš

griezies pie Kurzemes muižniecības, semināra labā sarakstī-

jies ar Krievijas Tautas izglītības ministriju, mēģinā-
dams tur atrast drošāku pamata licēju skolotāju semināra

ēkai. Bet mēs jau redzējām šā apcerējuma I. nodalījumā,
ka Tautas apgaismošanas ministrijas orgāns Tērbatas

universitāte gribēja skolotāju seminārus nodibināt, bet

atdūrās uz muižniecības un garīdzniecības ciešu pretestību.

Apstākļi arī tagad nebija grozījušies, un Voltera mēģināju-
mam Pēterpilī nebija noteiktu reālu panākumu. Bet

Voltera enerģija nerima. Viņš, joprojām novērodams, ka

Bergmanis nespēj veikt darbu Dzērves skolā, ka viņam

') Учреждение о Курлядскихъ крестяьнахъ 1817. года.

2) Skat. „Voltera chronikā" 322. lpp.

3) Skat. .Latv. Avīzes" 1876. g. 39. numurā.
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maz atliek laika sagatavot skolotājus, kā arī to, ka Dzērves

skola atrodas Kurzemes malā un te katrā gadījumā seminā-

ram nebija izdevīga vieta, griezās ar lūgumu pie Kurzemes

muižniecības priekšnieka barona Hāna, lai tas rūpētos par

to, ka Kurzemes muižniecība kopējiem spēkiem ierīkotu

skolotāju sagatavošanas iestādi. Bet nepietika ar to vien,

ka ieinteresē semināra lietā kauču arī tādu autoritatīvu

vīru, kāds bija Hāns, vajadzēja aģitēt uz visām pusēm, jo

Volters labāk kā citi zināja daudzu muižnieku ciešu prete-

stību zemnieku izglītībai vispāri. Ka tas tā, tas izrādījās

arī tūdaļ pie skolotāju semināra dibināšanas. Kad jaunais
semināra direktors K. Zadovskis ieradies Kurzemē ar

nolūku organizēt skolotāju semināru, kāds ievērojāms

Kurzemes muižnieks viņam jautājis: „Ко jūs te laba

izdarīsiet? Mācīsiet mūsu zemniekus? Nu, tas būs jauki,

kad zemnieki staigās pakaļ arklam ar Homēru, vai Cicero-

nu rokās!"1) Ja šis, kā Zadovskis apliecina, «ievērojamais"
muižnieks tik ačgārni domāja par zemnieku izglītību, ko

tad lai sakām par dažādiem citiem Kurzemes „neievēroja-

miem" kungiem ...
Tas mums rāda, cik grūts darbs bija

tanī laikā skolu draugiem, īpaši tad, kad viņi aģitēja par

vispārēja skolu tīkla noorganizēšanu Kurzemē. Lai cik

necik apklusinātu (no pārliecināšanas parasti nebija ko

domāt) skolu pretiniekus, tad skolu draugi mēģināja

pierādīt, ka ar skolām vairosies zemnieku turība un diev-

bijība, — abas muižniekiem tanī laikā tik patīkamas lietas.

Šie motīvi tad arī izskan dažādās variācijās gandrīz visos

skolu draugu rakstos „Latviešu Avīzēs", „Inland'ē" un

citur. Bergmani un viņa skolas skolēnus, kā arī tos sko-

lotājus, kas bija izglītojušies Cīravas skolā, vienmēr nostā-

dīja par pierādījumu tam, ka skolas nevairos tās ļaunās

īpašības un netikumus, kurus iztēloja skolu pretinieki.

Bet netrūka muižnieku vidū arī cilvēku, kuŗî saprata

laika vajadzības. Tie bija tāļredzigākie un humānākie

vīri, kā : barons Hāns — Pastendē, barons Manteufels —

Cīravā, fonDorthezens — Meldzerē, barons Firkss — Dunalkā,

i) Skat. „Voltera chronikā" 232. lpp.
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fon Mirbachs — Jelgavas apriņķa muižniecības priekšnieks

(Kreismaršchall) v. citi. Viņi saprata Voltera centienus, ja

ne gluži tā, kā pats Volters, kuram rūpēja pati lieta —

skola, — tad vismaz kā tādus, kurus nesa tā. laika gars un

prasības. 1817. g. zemnieku likums taču nebija vairs lik-

vidējams, ne arī apturama viņa tāļāka attīstība. Atsvabinot

zemniekus no tiešas muižnieku verdzināšanas un tā dodot

viņiem, tā sacīt, fiziskas kustības brīvību, vajadzēja rūpēties

arī par to, lai zemnieku garīgās dzīves attīstība noritētu,

kauču tai pašai muižniecībai, labvēlīgā gaitā. Tā arī notika.

Pieminētie skolu labvēļi no muižnieku vidus ķērās nopietni

pie darba. Kurzemes muižniecības vadītājs barons Hāns

1835. g. sākumā rakstīja mācītājam Volteram, ka viņš

piekrīt pēdējā domām par zemnieku skolu veicināšanu.

Tanī pašā 1835. g. Kurzemes ladtags uzdod īpašai komisijai

iepazīties ar Voltera skolu plāniem. Arī zemnieku likumu

«ievešanas" komisija sāka no jauna spriest par 60. panta
realizēšanu. V. Pantenius «Latviešu Avīzēs" rakstīja skolu

labā un žēlojās, ka trūkst labu skolotāju .
. .

Visi skolu

draugi sapratās un izdarīja kopēju spiedienu uz muižnie-

cību, pie tam no visām pusēm. Un bija panākumi. 1836. gada

landtāgam, 30. apriļa sēdē fon Mirbachs ceļa priekšā plašāku

ziņojumu par skolu vajadzību. Tanī pašā laikā muižniecībai

vajadzēja arī apspriest «ievešanas." komisijas priekšlikumu
skolu lietās. Fon Mirbacha ziņojumam

1

) sekošs saturs:

Ar ķeizara Aleksandra L pavēli un uz muižniecības

vēlēšanos Baltijas zemniekiem dota personīga brīvība, — tā

ir tāda dāvāna, kurai tikai tad būs īstā vērtība, ja viņa tiks

saistīta ar zemnieku izglītošanu, kas viņiem noskaidrotu

savus uzdevumus (seinen Beruf). Piedzīvojumi arī pie mums

rāda, ka bez šī faktora, t. i. izglītības nevarēs iztikt. Ir

grūti apstrīdama lieta, ka Kurzemes zemnieki, sākot ar viņu

brīvlaišanu un stingrākas uzraudzības iztrūkšanu, ir sākuši

iet uz neceļiem, padevušies dzeršanai un ne tikai paliek

i) Skat. „Kurland. Landtagsschluss von 1836. 30. April § 8 Punkto

Seminarbau".
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nabadzigāki, bet jo dienas vairāk dēmoralizējas. Un tas jo

dienas pieņemas. Statistika arī to pierādot. Šnitclera sta-

stistikās ziņas par 1831. gadu rādot, ka Kurzemē šinī gadā
ārlaulībā dzimuši 535 bērni un notikušas 16 pašnāvības.

Bet tanī pašā laikā Kurzemē uz 234 iedzīvotājiem ir tikai

viens vienīgs skolēns, kas tādā zemē, kur muiž- un garīdz-
niecība pieder pie izglītotas tautas, un paši arī tiešām ir

izglītoti, — nevar tikt atzīts par spīdošu, bet gan par zem-

niekus pazeminošu stāvokli. Prūsijā, kurā pēc kaŗa ar

Franciju vēl dažās provincēs atcēla bijušo verdzību, ķeras

ar visiem līdzekļiem pie izglītības, kā pie vienīgā līdzekļa,
kas var novest pie vajadzīgās kārtības (Ordnung). Zem-

niekam, tā teikts kādā prūšu instrukcijā, vajaga mācīties

domāt, palikt par kristīgiem pilsoņiem, kas izpilda savus

pienākumus, un par saprātīgiem cilvēkiem, kas saprot savu

darbu strādāt, — kas paši sevi prot pilnīgi apgādāt, bet

nevis gaida, lai citi par viņiem rūpētos. Ja zemnieki prot

lasīt, rakstīt un mazliet rēķināt un par saviem pienākumiem

arī paši domāt, — tas nenozīmē, ka viņiem tiek dotas zināšanas,
kas nesaskan ar viņu kārtu, vai tos padara par mācītiem.

To saprasdama Prūsijas valdība savām tautas skolām de-

vusi tādu iekārtu un savam uzdevumam piemērotu mācī-

bas plānu, ka visa Eiropa griezusi uzmanību uz Prūsijas
skolām. Pēc Prūsijas pamatīgām statistiskām ziņām tur

bija 1831. gadā 22,612 tautskolas ar ne mazāk par

2,021,612 skolniekiem, kas iztaisīja vienu skolas bērnu uz

katriem 5 iedzīvotājiem. No 7. līdz 14. gadam tur visi bērni

apmeklē skolu, bet šāds skolu stāvoklis Prūsijā atbalstās

uz to, ka tur ir ierīkoti labi skolotāju semināri, kuri katru

gadu laiž tautā 750 izmācītus skolotājus. Es neturu par

vajadzīgu — saka Mirbachs, — vēl pierādīt, ka Kurze-

mes zemnieku nabadzība ceļas no izglītības trūkuma. Zem-

niekus vajaga nevis pamest savam liktenim, nevis norau-

dzīties, ka viņi kā akli taustās savās saimniecībās, bet

caur izglītību materiāli pacelt uz augšu, — tas ir zemes

pienākums (die Pflicht des Landes). Tas ir pat dubults

pienākums, — nevien cilvēcības un humanitātes vārdā,
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bet vēl vairāk savu ekonomisku interešu uzdevumā. Pa-

gājušā gada landtāgs jau uzdeva pārbaudīt jautājumu par

to, kas būtu darāms skolu lietās. Tagad jānāk pie kāda

noteikta lēmuma, jo zeme nevar gaidīt, līdz no augstā-
kas vietas nāktu rīkojumi. Es domāju šinī gadījumā, ka

pirms dažiem gadiem tika izstrādāts semināru dibināšanas

plāns, kura realizēšana prasīja 17.000 rubļu gadā. Arī

tagad Kurzemes Kameralvalde šinī ziņā taisās iesniegt

priekšlikumu ģenerālgubernatoram .. . Mācītāja Voltera

priekšlikums ir tūdaļ sagatavot četrus skolotājus projektē-

jamam skolotāju semināram, jo lai semināra lieta tiktu

droši nostādīta, vajaga vispirms sagatavot semināram mā-

cības spēkus, kuŗi savukārt sistemātiski sagatavotu zemnie-

ku skolām skolotājus. Skolotāju semināra ierīkošana tā

tad ir tas pamats, uz kura var dibināt visu mūsu skolu

iekārtu. Tautskolas (Landschulen) ierīkot bez semināra, no-

zīmē ēku celt bez pamata.

Tāds fon Mirbacha iesnieguma saturs. Kā redzam,

viņam ciešs sakars ar to, ko vispāri presē un sabiedrībā

sludināja jau Vatsons (skat. l. nodalījumu), Braunšveigs

un tad visenerģiskāki Volters. Fon Mirbachs spēlē uz tām

pašām stīgām: izglītība vajadzīga, lai paceltu zemnieku

turību, nostiprinātu viņu tikumību un glābtu no demora-

lizacijas. Nav nodoms zemniekiem dot tādu izglītību, kas

viņus padarītu iedomīgus, atsvešinātu no savas kārtas, vai

padarītu par mācītiem. Salīdzinājums ar Prūsiju bija arī

ļoti pārliecinošs. Pie tam vēl klāt nāk mazi draudi, —

sak, ja ne jūs, mani kungi, tad var notikt, ka augstā val-

dība nāks ar savām pavēlēm un tad būs vēl nepatīkamāks

stāvoklis v. t. t. Jau tas vien, ka vienam no Kurzemes

apriņķu muižnieku priekšniekiem (Kreismarschall), kas bija

fon Mirbachs, nācās ar tik plašu motivējumu aizstāvēt sko-

lotāju semināra dibināšanas projektu, pierāda to, ar kādu

muižniecības protestu skolu draugi rēķinājās. Te vajadzē-

ja solīt visādus labumus, ņemt palīgā Prūsiju, uz kuru

Kurzemes muižniecība dažkārt skatījās ne tikai kā uz vi-

ņas atbalstu un padomdevēju, bet arī kā novērotāju un
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tiesnesi, kuŗs novērtē brāļu-kurzemnieku spējas organizēt

savu „Dievzemiti". Mēs atrodam, ka tā pati Kurzemes

muižniecība tanī pašā laikā izsprieda daudzus ļoti svarīgus

jautājumus uz pavisam vienkāršiem, maz motivētiem priekš-

likumiem, bet semināru dibināšanas jautājumā, cik tas ari

savādi neizklausās, vajadzēja attiecīgu lēmumu lauztin iz-

lauzt.

Pēc šāda iepriekšēja sagatavojuma nu nāca mācītāja
Voltera plāns, kuru tas pats fon Mirbachs paziņoja muiž-

nieku „augstai" sapulcei. Voltera plāns sekošs:

Jāizmeklē viens jauneklis no nezemnieku kārtas (Exem-

tenstande), kas pēc ģimnāzijas kursa nobeigšanas tiktu sū-

tīts uz Karalaučiem, lai turienes skolotāju seminārā izglīto-
tos par nodomātā semināra direktoru. Šim jauneklim vaja-

dzētu pierakstīties arī universitātē, kur viņš tanī laikā, kas

atliktu pāri no praktiskiem darbiem seminārā, papildinātos

vajadzīgās zināšanās. Triju gadu laikā muižniecībai būtu

šim nolūkam jādod 200 rbļ. gadā.

Palīga skolotājs (Hilfslehrer) varētu būt latvietis, kas

vācu valodu prot. Arī viņš trīs gadi jāsūta uz Karalauču

skolotāju semināru. Tas muižniecībai izmaksātu 100 rbļ.

gadā. Šie abi, ar muižniecības līdzekļiem izskolotie semi-

nāra mācības spēki dod solījumu sešus gadus par noteiktu

algu strādāt nodibināmā Kurzemes skolotāju seminārā. Ka-

ralauču skolotāju semināra direktors esot apsolījis abus sko-

lotājus uzņemt savā seminārā un bez maksas pasniegt tiem

mācības. Mācītājs Volters izraudzītu pēc savas prašanas

noderīgas personas (Subjekte) un tās stādītu muižniecībai

priekšā. Bez tam jāizrauga divi jauni latvieši, kurus mācī-

tājs Volters ar Cīravas skolotāja Bergmaņa palīdzību izmā-

cītu par apakšskolotājiem (Unterlehrer). Par vi... и uzturu,

mācības līdzekļiem un Bergmanim par darbu būtu jāmaksā

200 rubļu gadā. Arī šo pēdējo mācības laiks būtu trīs gadi.
Tanī laikā, kamēr sagatavotos mācības spēki, muižniecībai

jārūpējas par semināra ēkas celšanu un citiem vajadzīgiem

priekšdarbiem. Telpas būtu iekārtojamas palīgskolai (Hilf-

schule) un semināram ta, lai pēdēja varētu uzņemt 30 se-
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minaristus. Kā seminārs, tā skola pie viņa būtu nostādāmi

tieši riteršaftes komitejas uzraudzībā, vai ari šim uzdevumam

dibināms īpašs pārvaldes orgāns.

Tā kā fon Mirbacha priekšlikumu pabalstīja pats Kur-

zemes muižniecības maršals un vairāki, jau šai rakstā pie-

minētie muižnieki, tad šoreiz landtāgs nolēma bez redzamas

pretestības pieņēmt Voltera projektu, asignēt 500 rbļ. gadā
mācības spēku sagatavošanai un ķerties drīzumā pie semi-

nāra telpu jautājuma nokārtošanas. Par visu to uzdeva

rūpēties riterschaftes komitejai.

Ar šo lēmumu semināra dibināšana Kurzemē bija ie-

vadīta diezgan drošā ceļā. Muižniecības lēmumam bija re-

āla nozīme un šī lēmuma izpildīšana arī bija drošās rokās.

Volters tūdaļ rakstīja vēstuli pazīstamam pedagogam

Dinteram uz Karalaučiem, gribēdams izzināt viņa domas

par skolotāju, īpaši nākošā semināra direktora, sagatavošanu.

Te nu izrādījies, ka Vinters un semināra direktors Rīdels

nākuši ar jaunu plānu, — viņi piesolījuši Volteram un Kur-

zemes muižniecībai jau gatavu semināra direktoru, kuram

vienīgi vajadzētu pie Voltera «iepazīties" ar Kurzemes ap-

stākļiem un arī latviešu valodu. Nav līdz šim man izde-

vies sameklēt tuvākas ziņas par šo jauno un, rādās, arī Vol-

teram negaidīto priekšlikumu, bet viņš tomēr jau 1837. g.

tika realizēts, noslēdzot ar vācu teoloģijas studentu Kārli

Zadovski līgumu par viņa sagatavošanos Kurzemes skolotāju
semināra direktora amatam. Par jauno direktoru man kāds

viņa ģintas attālāks pēcnācējs laipni deva sekošas ziņas:

Kārlis Zadovskis dzimis 26 augustā 1807. gadā Prūsijas

Hollandē (Preusische Holland) Karalauču valdības iecirknī

(Regierungsbezirk Königsberg). Viņa tēvs Johans Jēkabs

Zadovskis bija kāds valdības ierēdnis. Tā kā Kārļa Zadov-

ska tēvs nomiris, kad viņa, bagātīgā skaitā augošie, bērni

vēl bijuši mazi (Kārlim bijis tikai 6 vai 7 gadi), tad pēc

tēva nāves drīz vien pakaļpalikušiem pietrūcis līdzekļu un tie,

ja ne visi, tad kāda daļa nodoti Karalauču bāriņumājā. 1826.

gadā Kārlis nolicis elementarskolotāja eksāmenu un kādu

laiku darbojies kā skolotājs. 1833. gadā viņš nolicis rektora
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elementarskolas pārzini. Tomēr jau 1834. gadā Kārlis no-

licis studenta eksāmenu (Studentenexamen), kas viņam deva

tiesību iestāties universitātē. No 1834.—1838. g. viņš studē

Karalauču universitātē teoloģiju. Šinī laikā (1837. g.) viņš

saņēmis augšminēto priekšlikumu; nākt uz Kurzemi par se-

mināra direktoru, ko arī pieņēmis un tādēļ neesot univer-

sitātē visus vajadzīgos eksāmenus nolicis. Te piezīmējams,

ka arī Kārļa Zadovska brālis Hermanis dažus gadus vēlāk

atnācis uz Kurzemi par mājskolotāju. Trešais brālis Jūlijs

palicis Prūsijā. Pēc nolīguma Kārlis Zadovskis jau 1837.

gadā ieradies Kurzemē, pēc kam drīz vien atkal devies uz

dzimteni. Cik ilgi un kādā laikā viņš atradies mācītāja

Voltera mājā, par to Voltera kronikā maz kas atrodams. Ir

ziņas, ka latviešu valodu nākošais semināra direktors tomēr

pie Voltera nav iemācījies un šo lielo trūkumu nav izlabo-

jis arī visā savā darba laikā Irlavā. Pedagoģiska izglītība

viņam, samērā ar tā laika zinībām, bijusi zolida. Volters

dažkārt viņu ņēmis līdzi savos skolu aplūkošanas ceļojumos

pa Kurzemi un tā viņu ievadījis šejienes skolu dzīvē. Vol-

ters no Zadovska cerējis visu labāko. Arī A. Spāģis viņu
atzīst par priekšzīmīgu (ausgezeichnet) pedagogu 1). Šoreiz

tuvāk neuzkavēsimies pie K. Zadovska kā pedagoga, to

darīsim turpmāk.

Muižniecība pa tam gatavoja plānus semināra ēkai,

kuru nolēma celt Irlavā. Jaunajam semināram kā pamatu

oficieli lika nevis tieši kā semināram, bet gan kā bruņnie-

cības muižu : Grenču, Irlavas, Degoles, Snapju, Pētertāles,

Abavas (Ķūķu) tautskolair(Volksschule), pie kuras tad būtu

ierīkojamas semināristu klases. Visām šīm muižām piede-

rēja kopā kādas 200 zemnieku mājas ar vairāk ka 5000

dvēselēm. Lai muižniecībai nebūtu vienai jānes visi izde-

vumi pie semināra celšanas un uzturēšanas, tad nolēma ie-

rīkot minēto muižu novadu ļaudīm tautskolu un pie tās

visai Kurzemei skolotāju semināra klases.

») Die Zustände u. t. t. 11. dala 388. lpp.
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1838. gadā «Latviešu Avīžu" 8. numurā nodrukāts

sekošs sludinājums: „Kad Kurzemes muižnieku biedrība uz

savām muižām pie Irlavas ir nodomājusi un izvēlējusi īpašu

skolas namu celt, uz to, lai šinī vietā visai Kurzemei derī-

gus skolmeistarus audzina un māca, tad izsolīs tiem, kas

par mazāku algu apņemas tos mūrnieka, cimermaņa, diš-

lēra, glāznieka, māldera, un klempnera darbus strādāt, visus

šos darbus 15. mērc Skrīvera ielā, cienīga Baron Korf kunga
namā pulksten ll.no rīta. Kurzemes muižnieku biedrības

kanclejā var dabūt redzēt un dzirdēt kādi šie darbi ir, tā-

pat Grendžos pie Irlavas pagasta tiesas, no šīs dienas vēl

divu nedēļu starpā. Jelgavā, taī 14. Vebruar 1838. Tā

nolikts Ernst von Rechenberg-Linten, Zekreters" '). — Tā

bija pirmā atklātā ziņa par «skolmeistaru nama" celšanu.

Kurzemes riteršaftes komitejas 1840. gada lēmu-

mos
2) atrodam sekošo:

.
. . Bruņniecība nolēmusi ņemt

XU kap. sudraba naudā no katras dvēseles, lai ar to segtu
izdevumus semināra māju ceļot. Mājas cēlšanu, izņemot

kalēja un podnieka darbus, uzņēmies pēc torga (im Torg)

Alphons fon der Ropps. Ēkas celšana jābeidz 1839. gada
rudenī. Plānu izstrādājis apriņķa muižniecības maršals fon

Mirbachs kopā ar riteršaftes komiteju un saimniecību komi-

sāru (Oeconomiecommissarien).
Semināra ēku celšana tomēr 1839. gadā nav nobeig-

ta un darbi (podnieku, kalēju v. t. t.) turpinājušies arī

1840. gadā. No bruņniecības kases norēķiniem 3

) par

1838.—1839. gadu redzams, ka 1839. gada beigās (novem-

brī semināra ēkas celšanas izdevumi, sakarā ar iepriekšējo

aprēķinu, būšot 8000 rubļu. Grāmatas uzrādot 1908 rbl.

44Va kap. nesegtu sumu (ungedeckte Ausgabe), t. ir šī

suma nav ienākusi no izklasētām '/4 kap. no dvēseles.

1840. gada (aprīlī) landtāgam vajadzēja galīgi nokar-

•) Teksts kā orģinalā, ortogrāfija tagadēja.
2) Auszug aus der Commiteerelation von 1840. § 87. (Drukāts.)
3) Ritterschaftliche Rentei-Relation, nebst Jahresrechnung vom 1. De-

zembr 1838. bis ultimo Novembers 1839, imgleichen Aktiv- und Passive-

tat von ultimo Nowembers 1839. (Drukāts.)

5*
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tot semināra atvēršanas jautājumu, jo ēku celšanas darbi

visos sīkumos tuvojās beigām. Un atkal mēs atrodam, ka

riteršaftes komiteja iesniedz landtāgam ļoti plašu ziņojumu,

mazāk par ēku celšanas darbiem, bet vairāk par paša se-

mināra atvēršanu. No plašā ziņojuma atzīmējams seko-

šais: Semināra ēka esot gatava. Mācītājs Volters izraudzījis

par semināra direktoru Zadovski un sagatavojis savam

augstam amatam. Izmeklētais direktors savam nākošam

uzdevumam esot pilnīgi nodevies. Viņš savā dzimtenē

varējis dabūt mācītāja vietu, bet nav to pieņēmis. Viss

tagad esot gatavs, lai seminārā darbus varētu uzsākt,
vajadzīgs tikai landtāga jeb, kā to saka priekšlikumā '),

bruņniecības lēmums, lai «svētības pilno darbu realizētu."

Zīmīgs tomēr sekošs aizrādījums: „Runa varot būt mazāk

par to, vai vispāri tāda iestāde vajadzīga, vai ne (Es han-

delt sich hier weiniger darum, ob überhaupt eine solche

Anstalt errichtet werden soll, oder nicht)". . .
Tā tad ne-

skatoties uz 1836. gada lēmumu par priekšdarbiem, tomēr

būs gan bijusi kāda lielāka, vai mazāka pretestība semi-

nāra atvēršanai. Ka tas tā, to turpmāko gadu notikumi

apstiprina. Ziņojumā tāļāk teikts, ka 1836. gada landtāga

lēmumam taču nedošot atpakaļejošu virzienu (Beschluss

vom Jahre 1836 nicht rückgängig) un izdevumus par ēku

celšanu v. t. t. nepadarīšot par darbu, kam nebūtu panā-

kumu. Bez tam visaugstākie rīkojumi par skolu ierīkošanu

neļauj vairs šaubīties par to, ka darbs jādara, varot spriest

vienīgi, kā viņš jādara. Esot tāpēc izstrādāti semināra pa-

matnoteikumi un landtāgam tos pieņemot būtu iespējams
skolas darbus šogad uzsākt. Tā arī noticis. Attiecīgais

lēmums taisīts, atvēlēti arī 2800 rbļ. turpmākiem izdevu-

miem un parakstīti semināra statūti 2
). Pie semināra sta-

tūtu izstrādāšanas ņemti vērā ari mācītāja Voltera aizrādī-

jumi un padomi. 1840. gadā landtāgs arī nolēmis izteikt

>) Committče deliberatorium.

2) Semināra statūtiem, kuri apstiprināti 1. maijā 1840. gadā šāds

virsraksts : „Statuten für die auf den Ritterschaftsgütern zu errichtende

Seminar- und Volksschule" (skat. „Acta Ķurl. Rit. Cotnit. № 110 Litt. S."'
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mācītājam Volteram pateicību par viņa darbību skolu lie-

tās, par ko atrodam „Landtagsschluss vom 3. Mai 1840.

§8" sekošu lēmumu „Dem Zirauschen Herrn Pastor

Wolter, dessen eifrigen und menschenfreundlichen Bemü-

hungen zum Besten des Volksschulwesens grossentheils das

Gedeihen desselben in dieser Provinz zuzuschreiben ist,
wird hierdurch der verbindliche Dank der Ritterschaft dar-

gebracht." Šādu pateicības izteikšanu „skolu tēvam" ie-

kustinājuši Voltera domu biedri skolu lietās. Sakarā ar

to, atrodam „Voltera kronikā" šādus ierakstus: „5. maijā
1840. gadā. Šodien dabūju no Kurzemes landtāga oficiālu

pateicības rakstu par maniem pūliņiem skolu lietās. ..«

„. . .
Decembrī 1840. g. Esmu piedzīvojis to prieku, ka

nu riteršaftes skola atvēlēta. Lai gan viņa nav tā ierīkota,

kā es vēlējos un biju licis priekšā, tad tomēr jācer, ka tā

pamazītiņām tuvosies reiz spraustam mērķim. .

."

Tagad piegriezīsimies jaunā semināra statūtiem, kuri

noteic visu viņa iekārtu, mācību priekšmetus, audzēkņu
daudzumu v. t. t. Šie statūti bija vienīgais semināra

„likums", kuru bija devusi visa Kurzemes muižniecība.

Aplūkosim katru pantu (§) atsevišķi.

§ i. Semināra uzdevumi. Tā kā seminārs celts un

uzturams ar „zemes" līdzekļiem, tad viņa pirmais un tuvākais

mērķis ir sagatavot darbīgus, reliģiskā un morāliskā ziņā

spējīgus (fähigen) skolotājus latviešu skolām.

§ 2. Semināra skolotāji. Semināram un pie viņa

esošai tautskolai ir mazākais trīs skolotāji, — viens virssko-

lotājs un divi palīgskolotāji. Virsskolotājam jābūt pedago-

ģiski izglītotam vīram un viņu, uz skolas kuratorijas

priekšlikumu, amatā ieceļ riteršaftes komiteja, noslēdzot ar

to formelu kontraktu. Virsskolotājs vada visu iestādi,

kontrolē palīgskolotājus, ekonomu, vada korespondenci,

iekārto un sadala mācības priekšmetus starp sevi un saviem

palīgiem, ar skolas kuratorijas apstiprināšanu. Virsskolotāju
var atlaist tikai tad, ja viņš vairs nav spējīgs izpildīt savu

amatu, vai sava amata pienākumu neizpildīšanas dēļ tiek

apvainots tiešā nolaidībā. Skolas kuratorija šinī gadījumā
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iesniedz sūdzību riteršaftes komitejai, kura, pieaicinot klāt

divus laicīgos konsistorijas locekļus, lietu izmeklē un vai

nu virsskolotāju attaisno, vai atlaiž no amata. Komitejas
lēmums ir galīgs. Abi palīgskolotāji, pēc eksāmena pie

skolas kuratorijas, tiek no riteršaftes komitejas apstiprināti.

Viņus var atlaist no amata uz virsskolotāja priekšlikumu,

kuŗu skata cauri skolas kuratorija un galīgi apstiprina
riteršaftes komiteja, bet šinī gadījumā bez konsistorijas
locekļu piedalīšanās.

§ 3. Par ekonomu. Ekonoma uzdevums rūpēties par

palīgskolotāju un semināristu uzturu un viņu veļas mazgā-

šanu, kā arī par skolas telpu tīrību un apgaismošanu.

Viņš dabū šim nolūkam noteiktu naudas atlīdzību starp

viņu un skolas kuratoriju noslēgtā lielumā. Viņam ar

abiem palīgskolotājiem un semināristiem jāēd kopīgi pie

viena galda. Malku viņš saņems natūrā un to pievedīs

bruņniecības muižu zemnieku māju saimnieki. Ekonoma

uzraudzībā būs ari skolas sakņu dārzs, kurš var dot vaja-

dzīgās saknes skolas vajadzībām. Pēc iespējas par ekono-

mu jāizrauga tāda persona, kas var semināristus iepazīsti-
nāt ar dārzkopību un biškopību. Bez tam ekonomam

jāpagatavo siltas pusdienas arī pie semināra pastāvošās

tautskolas skolniekiem, kuru vecāki šai vajadzībai piegādā

produktus tādā daudzumā, kādu skolas kuratorija, pieaicinot

pagastu priekšniekus, kopā ar ekonomu aprēķinās.

§ 4. Semināristu uzņemšana. Semināristu skaits

līdzinās Kurzemes draudžu rajonu (Kirchspielen) skaitam,

t. i. 33, un viņu uzņemšanas un atlaišanas kustība regulē-

jas tā, ka katru gadu tiek uzņemti 11 audzēkņi, kusi paliek

iestādē 3 gadus, pēc trim gadiem no pirmās uzņemšanas

un tālāk katru gadu seminārs izlaiž 11 audzēkņus-skolotā-

jus. Semināristu uzņemšana notiek uz brīvas sacensības

principiem, lai katrs spējīgākais varētu ietikt seminārā.

Katru gadu, jau pirms uzņemšanas, noteiktā laikā riteršaf-

tes komiteja atklāti izziņo, kusā dienā un kusā vietā jāpie-

teicas tiem, kas vēlas iestāties seminārā. Tanī gadījumā,

ja konkurence būtu liela, vispirms jāuzņem pa vienam
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jauneklim no tiem draudžu rajoniem (Kirchspielen), kuriem

nav neviena audzēkņa seminārā. Pirmos divos gados

uzņemšana, ja vajadzīgs, jāizdala starp rajoniem pēc riter-

šaftes komitejas izklasēšanas. Ja no kāda rajona (Kirchspiel)

viens kandidāts tiek pieteikts no ķirspēles bet otrs pietei-

cas tikai pats personīgi, tad pirmām dodama priekšroka.

Kad kādai ķirspēlei vēl nav neviena audzēkņa seminārā

un viņa tādu pieteic, tad šis ķirspēles kandidātam dodama

priekšroka pret kandidātiem no tādām ķirspēlēm, kurām

jau ir savi audzēkņi seminārā. Uzņemšanas eksāmenam

tikai tad ir vienīgā un noteicošā izšķiršana, kad ir kandidāti

ar vienādām tiesībām, piemērām, no divām vai vairākām

ķirspēlēm, kurām visām nav audzēkņu seminārā v. t. U

Uzņemamiem jāprot lasīt un arī cik necik (etwas) rakstīt;

viņiem jābūt ne jaunākiem par 17 un ne vecākiem par 22

gadiem, jāuzrāda apliecība par krustīšanu un iesvētīšanu,

fiziski jābūt veselīgiem un, kas gan vienmēr būs iespējams,

ar labu balsi, jo dziedāšanai ir ļoti liela nozīme pie reli-

ģiskās sajūtas (religiöser Gefühle) pacelšanas kā seminārā,

tā arī vēlāk, izpildot skolotāja pienākumus. Semināristiem

jābūt spējīgiem izpildīt arī ērģelnieka amatu. Tā kā semi-

nāristiem, kuri sagatavojas skolotāja amatam, vajaga

piesavināties ne tikai zināšanas, bet ari audzināšanas praša-

nu, lai varētu turpmāk pieradināt savus audzēkņus pie

kārtības (Ordnung), uzcītības, savu pienākumu izpildīšanas

pret Dievu' un cilvēkiem, — tad vajaga viņiem pašiem būt

tikumīgiem un nevainotiem, par ko iestājoties jāuzrāda
apliecība no draudzes mācītāja, pagasta tiesas, vai muižas

valdīšanas, pie kam krīt svarā aizrādījums, ka kandidātam

ir prieks un dāvanas strādāt skolotāja darbu. Ja pēc

draudžu kandidātu uzņemšanas seminārā vēl atliek vietas,

tad var uzņemt ari jaunekļus no Kurzemes brīviem vācie-

šiem (freyen deutschen), kroņa muižām, vai pat kaimiņu

guberņām.

Katrs seminārists, kuru sūta iestādē muižu īpašnieki»

draudze, vai pagasts, maksā par gadu 65 rubļi uztura

naudas, bet katrs, kas pats privāti iestājas, vai vispāri
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nepieder pie pirmās kategorijas — maksā 100 rbļ. gadā,
kuru sumu riteršaftes komiteja atsevišķos gadījumos var

pamazināt uz 80 rubļiem. Katrs seminārists no mājām

ņem līdzi vajadzīgas darbdienas un svētdienas drānas, veļu,

gultas drānas, vienu lādīti, kur savas mantas nolikt, bībeli

un dziesmu grāmatu.

§ 5. Semināristu izslēgšana var notikt nespējīguma

dēļ mācībās, kā arī nepaklausības un rupju pārkāpumu

(grober Vergehen) dēļ. Izslēgšanu izdara kuratorija. Va-

kantā vietā pieņem jaunu audzejmi parastā kārtībā.

§ 6. Mācību priekšmeti seminārā. — Skolotājam gan

jāzin vairāk, kā viņš varēs iemācīt saviem skolniekiem;

viņam dažkārt jāprot arī tas, ko skolniekiem nemāca,

piemērām, ērģeļu spēlēšana, lai varētu izpildīt ērģelnieka
amatu draudžu baznīcās, bet par visām reizēm (für alle

Male) paliek pamatnoteikums (Grundsatz), ka semināram

jāizslēdz katra iedoma (jeder Schein), ka tas ir mācīto

(Gelehrten Wissens) iestāde. Mācību priekšmeti ir: 1)

Ticības mācība, pamatota uz bībeli un katķismu, kā visu

derīgu zināšanu pamatu. 2) Lasīšana, — latviski un vācis-

ki — jāpiesavinās tā, lai varētu ne tikai tekoši un pareizi

uzsverot (Betonung) lasīt, bet arī izlasīto tekoši atstāstīt.

3) Rakstīšanā — latviski un vāciski un pēc iespējas, cik

glīti un gaiši (klar) vien iespējams. 4) Rēķināšana —

parastie rēķini (die gewöhnlichsten Rechnungen aus bür-

gerlichem Leben) no dzīves, pie kam galvas rēķini (Kopf-

rechnen) jāņem pirms rakstiskiem. (Vairāk par rēķināšanu

nav nekas teikts А. V.) 5) Latviešu valoda — semināristiem

jāiemācās labi, lai varētu viņā pareizi sarunāties un rakstīt

domrakstus (Aufsätze) par apkārtējiem priekšmetiem (nicht

fernliegende Gegenstände). 6) Vācu valoda — jāiemācās

apmērām tādā pat apjomā, kā latviešu, bet tikai ar to

noteikumu, lai tas nekaitētu latviešu valodas iemācīšanai.

7) Dziedāšanā — semināristiem jāprot vairāk lietojamās

dziesmas (Chorale) no galvas, bet mazāk lietojamās pēc

notēm dziedāt, ka arī jāmācās, lai varētu turpmāk tautsko-

lās bērnus mācīt, dziedāt dažādas dziesmas. 7) Ērģeļu
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spēlēšana jāprot tiktālu, lai varētu spēlēt baznīcā lietojamos

meldiņus, kā ari jāiegūst prašana lietot akordus (Kenntniss
von den Accorden) un vispāri rīkoties ar ērģelēm. 8)
Dabas mācībā — jāmācās pazīt vietējie kustoņi un stādi;

no svešu zemju priekšmetiem mācās tikai pašus ievēroja-

mākos. Jāizskaidro parastās dabas parādības, — lietus,

sniegs, saules un mēness aptumšošana un tik daudz, lai

novērstu tumšāko māņticību (zur Vermeidung des gröbsten

Aberglaubens nothwendig ist). 9) Vēsturē un ģeogrāfijā —

tikai pazīstamākais un visvārīgākais, īpaši par Kurzemi un

Krieviju. 10) Zīmēšana — visvairāk ģeometriska, cik tālu

tāda lietojama pie ēku celšanas un citur. 11) Audzināšanas

un mācību pasniegšanas zināšanas semināristiem sniedza-

mas semināra skolā praktiski trešā mācības gadā.

12) Augļu un sakņu kopšana jāmāca praktiski.

§ 7. lekšējā semināra mājas dzīve. Stingra kartība

darba laika izlietošanā ir sākums un pamats visai semināra

mājas dzīvei. Rītos jāceļas — vasarā pulkst. 5 un ziemā

pulkst. 5V2. Viens skolotājs notura pirms darba uzsākša-

nas īsu lūgšanu. Pulksten 7 brokastis, no B—l28 —12 kārtējas

mācību stundas, 12 pusdiena un pēc tam līdz 2 brīvstun-

das. No 2—4 atkal mācību stundas, 4 palaunags un pēc

tam līdz 5 brīvstunda. No 5—7 vasarā darbi dārzā, bet

ziemā mācību sagatavošana un atkārtošana klasē. 772

vakariņas, un pēc tam līdz 9 katrs nodarbojas, kā brīv-

stundā, — pēc savas izvēles. 9 visiem kopīga lūgšana, un

tad visi dodas pie miera. Svētdienās, ja vien laiks un ceļš

to atļauj, semināristi skolotāja pavadībā dodas uz vietējo
baznīcu. Ja baznīcā neiet, tad kāds skolotājs, vai arī pats

virsskolotājs notura mājas lūgšanu (Hausandacht). Svētdie-

nas pēcpusdiena pieder semināristiem. Virsskolotājs uzrauga,

lai katrs seminārists vismaz reiz gada laikā ietu pie svēta

vakariņa. Ziemsvētku, Lieldienu, Vasaras svētku un arī

vasaras jūlija mēneša brīvlaiku semināristi izlieto re netici-

jām, īpaši tanīs priekšmetos, kuros katram kaut kādi

trūkumi. Šinī laikā semināristiem ar virsskolotāja atļauju
var dot arī brīvību apmeklēt savus piederīgos. Pie svētku
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dienām pieder ari semināra dioināšanas diena. Vasaras

brīvlaiks tiek nolikts uz trim nedēļām, pa kuru laiku tomēr

nav semināristiem uzlikts par pienākumu atstāt semināru,

kamdēļ arī skolas kuratorijai nav tiesība šinī laikā atvaļināt

uz reizi itin visus skolotājus. Izņēmuma gadījumā atvaļi-

nājumu var pagarināt kā atsevišķiem skolotājiem, tā arī

skolniekiem uz garāku laiku.

§ 8. Semināristu izlaišana kursu nobeidzot. Pēc tri-

ju gadu mācību kursa nobeigšanas un atklāti noturētiem

eksāmeniem semināristiem izsniedz attiecīgu apliecību un

atlaiž no semināra. Eksāmenus notur skolas kuratorijai

piedaloties. Ja izrādās, ka kāds seminārists pie labākās

gribas nav paspējis triju gadu laikā nobeigt mācību kursu,

tad ar kuratorijas piekrišanu, tādu var paturēt vēl uz pus,

vai veselu mācības gadu.

§ 9. runā par tautskolu pie semināra. Tautskolā uz-

ņem 140—150 zēnus, bet kuratorijai ir atļauts, ja vien to

atļauj saimnieciski un pedagoģiski apstākļi, pielaist skolā

arī meitenes. Tautskolā semināristi vingrinās mācību pa-

sniegšanā. Mācību priekšmeti tautskolā: reliģija, lasīšana,

rakstīšana, rēķināšana un dziedāšana. Uz vecāku vēlēšanos

var mācīt arī vācu valodu un vispāri mācību kursu papla-

šināt, par ko jāmaksā īpaša skolas nauda, ne lielāka par

3 rubļiem gadā, pie kam var mācīties arī vasarā.

§ 10. Semināra uzraudzība. Semināra un pie tā at-

rodošās tautskolas virspārraudzība piekrīt riteršaftes komi-

tejai, bet tieša pārvaldīšana tiek uzticēta īpašai semināra

un skolas kuratorijai, kura sastādās: 1) no viena riteršaf-

tes komitejas locekļa, kuru šī komiteja deleģē un kas tad

arī ir kuratorijas priekšsēdētājs. 2) No diviem piesēdē-

tājiem, kurus muižnieku landtāgs ievēl, no kuriem vienam

tiek uzdots būt par priekšsēdētāja vietnieku tanīs gadīju-

mos, kad priekšsēdētājs kaut kādu iemeslu dēļ iztrūktu.

3) No viena luterāņu mācītāja, kuru izrauga riteršaftes

komiteja. 4) Viena bruņniecības muižu zemnieku tiesas

locekļa, kuru ievēl riteršaftes komiteja no 6 kandidātiem.

Kandidātus izrauga zemnieku pagastu tiesas un stāda priek-
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šā riteršaftes komitejai. Zemnieku tiesas loceklim balss

tiesība tikai tautskolas, bet ne semināra lietās. Kuratorija
no sava vidus izrauga protokolistu. Viņa sanāk uz sēdēm

vismaz divreiz gadā, bet no priekšsēdētāja var tikt sasauk-

tas arī ārkārtējas sēdes. Semināra direktora pienākums

sniegt kuratorijai ziņojumus par skolas darba gaitu. Kura-

torija pārvalda visu semināra mantu, revidē gada rēķinus,

pārbauda no virsskolotāja sastādītos stundu plānus, pieda-
lās pie eksāmeniem, paraksta abiturientu atlaišanas apliecī-

bas un ziņo par semināra darbību riteršaftes komitejai.

§ 11. Mācības līdzekļi. Bruņniecība pie semināra

ierīkošanas apgādā iestādi ar skolas grāmatām, kartēm, bil-

dēm, vienu pozitīvu un vienām klavierēm, kā arī ar vajadzī-

giem skolas galdiem, krēsliem v. t. t. Arī turpmāk no

landtāga uz landtāgu muižniecība asignēs šim nolūkam va-

jadzīgos līdzekļus.

§ 12. Skolotāju un ekonoma atalgojums. Virssko-

lotāja alga sekoša: 250 rbļ. cietas algas naudā, no katra

seminārista 5 rubļi, tas ir 165 rubļi, un no noteikta depu-

tāta, naudā novērtējot 188 rbļ. 50 kap., tā tad pavisam

kopā 603 rbļ. 50 kap. sudrabā. Abu palīgskolotāju alga

ir: 75 rbļ. cietas algas skaidrā naudā un brīvs uzturs no

semināra ekonomijas. Ekonoma alga: 100 rbļ. skaidrā

un deputāts, naudā pārvērtējot 79 rbļ. 50 kap. Bez tam

ekonoms dabū palīgskolotāju un semināristu uzturam no-

teiktu daudzumu produktu.
Pie 12. panta taisīta piezīme, ka norādītās normas

nav absolūtas, bet riteršaftes komitejai tiesība tās samazināt

vai paaugstināt.

§ 13. Bruņniecības muižu ārstam ar kontraktu tiks

uzlikts pienākums būt arī par semināra un tautskolas ārstu.

§ 14. Semināra uzturēšana. Tā ka seminārs un pie

viņa pastāvošā tautskola ir bruņniecības ierīkota iestāde,

tad arī tikai viņai piekrīt no landtāga uz landtāgu noteikt

semināra uzturēšanas budžetu. Šinī ziņā katram landtāgam

jāceļ priekšā jautājums par to sumu atvēlēšanu, kuras va-

jadzīgas tekošam gadam.



80

Tads Irlavas semināra pirmo statūtu saturs.

Man nav droši zināms, kad, bet tas gan būs noticis

nevisai ilgi pēc statūtu apstiprināšanas, riteršaftes komi-

teja pārkrustīja semināru par „Pensionsanstalt", un semi-

nāra vārds no tā laika oficiāli vairs netiek minēts. Tas

tamdēļ, kā bruņniecībai pēc tautskolu iekārtas pamatnotei-

kumiem nebija tiesība patstāvīgi dibināt un pārvaldīt tādu

mācības iestādi, kāds ir skolotāju seminārs: tas piekrita

tautas izglītības ministrijas orgāniem.
Pirmai semināra ierīcībai bruņniecība asignēja 634

rubļus, no kuras sumas bija 100 rbļ. pozitīvam, 80 rbļ.

klavierēm, 50 rbļ. grāmatām, 15 rbļ. notēm, 130 rbļ. gultu

iegādāšanai un mazākas sumas dāždažādiem priekšmetiem.
Semināra direktora (virsskolotāja) deputāts šāds: 4

pūri kviešu, 20 p. rudzu, 12 p. miežu, 2 p. zirņu, 40 p.

auzu, 10 podu sviesta, 1 barots vērsis, viena cūka, viena

muca sāls, 40 birkavas siena, 25 birkavas ziemāju salmu.

Un tas viss naudā rēķinot līdzinājās 188 rbļ. 50 kap. . .

Palīgskolotāju naturālijas, kuras itka ierēķinātas viņu

uzturam, sekošas: V? pūra kviešu, 5 p. rudzu, 3p. miežu,

Va p. zirņu, 2 podi sviesta, Va govs, (bchlachtkuh), 17* ai-

tas (Schlachtschaf), 7-z poda sāls, cūkas gaļa 3 rbļ. vērtībā,

6 pūri kartupeļu.

Katra seminārista uzturam bija ierēķinātas šādas natu-

rālijas: 5 pūri rudzu, 1 p. miežu (putraimos), Va p. zirņu,

6p. kartupeļu, 72 govs, 1V- aitas, cūkas gaļa 3 rubļu vēr-

tībā, piens un sviests 7 rbļ. 50 kap. vērtībā un Va poda
sāls. Tas viss naudā aprēķināts uz 26 rbļ. 5 kap.

Visi semināra uzturēšanas izdevumi par pirmo gadu

aprēķināti uz 1638 rbļ. 65 kap. un + 634 rbļ. par pirmo
semināra ierīcību, tā tad kopā 2272 rbļ. 65 kap.

1840. gada 22. jūnijā riteršaftes komiteja ar oficiālu

rakstu № 605 paziņo Kārlim Zadovskim savu nodomu viņu
aicināt par semināra direktoru (virsskolotāju). Zadovskis

tanī laikā uzturējās Prūsijā un no turienes 21. jūlijā rakstīja
riteršaftes komitejai, ka viņš ir ar mieru piedāvāto amatu

uzņemties un septembrī 1840. gadā ieradīsies Kurzemē, lai
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varētu ķerties pie darba. Tomēr Zadovskis, varbūt, būs ie-

radies jau augusta beigās, jo pēc „Rit. Comit. akta № 781

Lit. R". 255 lpp. var redzēt, ka jaunā skolā (nav teikts, ka

seminārs) jau augustā sākusi organizēties un darboties.

1840. g. 1. oktobri riteršaftes komiteja ar Kārli Za-

dovski noslēdz formelu kontraktu'). Kontraktam

sekošs saturs: § 1. Kārlis Zadovskis tiek pie-

ņemts kā inspektors pie bruņniecības draudzes skolas

(Parochialschule) no 1. oktobra 1840. gada 2). Draudzes

skolas uzdevums starp citu triju gadu laikā sagatavot sko-

lotājus tautskolām. §2. Inspektors vada skolu pēc skolas

kuratorijas noteikumiem, kontrolē mācības gaitu, izdala

stundas starp sevi un citiem skolotājiem un sarakstās ar

citām iestādēm. §3. K. Zadovskis nolīgst uz 6 gadiem,
skaitot no 1. okt. 1839. gada

3
). Ja inspektors aizietu

agrāki, tad viņam jāatmaksā tie izdevumi, kurus muižnie-

cība viņa labā izdevusi. (Domājams alga, kuru Z. saņēma

jau līdz semināra atvēršanai, no .1. okt. 1839. g. līdz 1840. g.,

kā arī citi izdevumi, kuri muižniecībai būs bijuši pie Z.

pārcelšanās no Prūsijas uz Kurzemi). Bruņniecība var Za-

dovski atlaist, ja viaš savam amatam nederīgs. § 4. In-

spektoram ar saviem palīgiem jāmāca 140 — 150 bērnu, ku-

ri nāks no bruņniecības muižām (pie Irlavas), un ja skolēni

nāktu arī no citurienes, tad tādi jāuzņem skaitā 33, par ku-

riem inspektors dabū no katra 5 rbļ. gadā. Par vasaras

skolu viņš dabū 3 rubļ. no bērna, pie kam, ja vasaras sko-

lā strādā arī viņa palīgi, tad, pēc kuratorijas noteikuma,

daļa naudas jādod palīgiem. §5. Inspektoram Zadovskim

maksā algu 500 rbļ. gadā skaidrā naudā un deputātu (ku-

ru jau augšā atzīmējām). §6. Kontrakta viens eksemplārs

paliek pie riteršaftes komitejas, otrs pie Zadovska.

Par Zadovska palīgskolotājiem atrodam „Voltera kro-

nikā" 9. septembrī 1839. gadā sekošu atzīmi: „Šodien at-

') Kontrakts atrodams Kurzemes skolu virskomisijas archivā

Vol. I. Litt. R. G. S.

2) Vardu seminārs arī kontraktā nemin, arī „Pansionsanstalt" īe.

3) Jo no tā laika Zadovskis jau saņēma algu.
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stāja manu namu par seminārijas skolotājiem izglītotie ri-

teršaftes audzēkņi Rezevskis un Brunavs. Viņi sabija ma-

nā namā pusotra gada un tā uzvedušies, kā nav bijis ne

mazākā iemesla par viņiem žēloties." Jau agrāk piemi-

nējām, ka arī Andrējs Bergmanis cerēja uz semināra sko-

lotāja vietu, pat domāja būt par viņa vadītāju. Brunavam
1

)

un Rezevskim arī bij jādod paraksts, ka viņi 6 gadu laikā

paliks pie zeminara un tautskolas, jo arī viņi tika skoloti

uz bruņniecības rēķina. Par semināra kuratorijas priekš-

sēdētāju ievēlēja fon Drachenfelsu.

1840. gada rudenī (pēc 1. oktobra) uzņēma skolnie-

kus tautskolā no apkārtējiem bruņniecības muižu pagastiem,

bet semināra klases vēl netika atvērtas. Tikai 1841. gada

21. janvārī semināru un līdz ar to saistīto tautskolu iesvē-

tīja. Bet arī presē pilnīgi pazūd Irlavas semināra nosau-

kums. Vārdu „seminars" lietojuši tomēr privātās un pat

oficiālās sarunās (ne rakstos). Par „skolas" iesvētīšanu

„Latviešu Avīzes" 1841. g. 8. numurā raksta: „21. janvārī

iesvētīja draudzes skolu, jauku divbēniņgu augsti uzmūrētu

namu ar piederīgām ēkām, kas patīkamā vietiņā pašā drau-

dzes vidū, Abavas apriņķī, pašā Jelgavas lielceļa malā, ar

draudzes rokām un spēku uztaisīts, no Kurzemes augsti

cienījamas muižnieku biedrības žēlīgā padoma, ar pilnīgu

bagātu skolas ietaisīšanu apdāvināts. Bij no augsti cienī-

gas komitetes lūgti un saaicināti cienīgi kungi, kas land-

šaftes muižas, proti Grences, Irlavas, Degoles, Snapjes, Pe-

tertāles un Abavas tur', īpaši celts skolas kopējs (kurators),
cienīgs meža kungs un daktera kungs un trīs mācītāji, kas

pie šīm draudzēm strādā, pagasta tiesas vīri, priekšnieki

un baznīcas pērminderi, kā ir daudz citu draudzes locekļu.
Kad nu pašas augsti cienītas komitetes priekšnieks un

priekšsēdētāji kungi novēlēdami tādu goda parādīšanu sko-

las būšanai no Jelgavas bija atbraukuši, lielā skolas zālē

kungi gar vienu pusi nosēdušies, draudzes vecajie par otru,

!) Riteršaftes komitetejas aktis Brunavs saukts par Brunenau

bet Volters kurš taču, domājams, būs turējies pie baznīcas grāmatām,
raksta Brunav.
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skolmeistarus ar savu avju pulciņu, skolas bērniņiem, vidū

ņēmuši, iesākām visa draudze pēc ērģelēm ar slavas dzie-

smiņu 119. „Gods Dievam visuaugstākam"; pēc dziedāja

skolas bērni savā iemācītā vīzē „Lai Dievu slavējam, caur

kura gādāšanu." Tad runāja Sātes mācītājs par skolas bū-

šanu un skološanas vajadzību, uzrunādams skolmeisterus

uzcītīgi savu augstu amatu kopt, kungus savu apgādāšanu

skolām turpmāk neatraut un savu sargāšanas mīlīgu roku

pār tās turēt, draudzes un pagastu priekšniekus to sargāt

un apkopt." Pēc dziedāšanas runājis inspektors Zadovskis,

apsolīdamies ar saviem palīgiem uzcītīgi skolu kopt. Tad

Tukuma mācītājs runājis par sakāmu vārdu „Labs nāk ar

gaidīšanu"; Džūkstes mācītājs vēl uzrunājis skolmeisterus

ar vārdiem „gani manas avis" un „ко jūs darījuši vienam

no maniem vismazākiem, to jūs esiet man darījuši" un

nobeidzis ar iesvētīšanas vārdiem. Pēc tam bijusi maltīte,

par kuru „L. A." raksta : „ . . .
kur skolmeistera kungs ar

saviem palīgiem, kā arī no arāju kārtas celts skolas kopējs, ')

godīgs Irlavnieku saimnieks šaī goda dienā blakām komi-

tetes augsti cienīgam priekšnieka kungam sēdēja un otrā

zālē tiesas vīri, priekšnieki, baznīcas pērminderi
. .

."

Tikai 20. februārī 1841. gadā riteršaftes komiteja iz-

sūtīja baznīcu priekšniekiem (Kirchspielsbevollmächtigten)

cirkulāru, kurā paziņo oficieli to, kas jau no „Latviešu

Avīzēm" agrāk bija zināms, proti, ka Irlavā atvērta drau-

dzes skola (Parochialschule), kurā mācīs tādus un tādus

priekšmetus (Statūtu §6) un uzņems pakāpeniski no Kur-

zemes draudzēm 33 audzēkņus. Visiem muižu īpašniekiem

un draudzēm, kuras gribētu kādus jaunekļus sūtīt šinī sko-

lā, jāgriežas dēļ tuvākām ziņām un nosacījumiem pie sko-

las kuratorijas priekšnieka, apriņķa muižnieku maršala fon

Drachenfelsa.

Tā pēc tik ilgas spriešanas un tik dažādu projektu tai-

sīšanas taču reiz bija nodibināta skolotāju skola, kusai gan

galu galā oficiāli nevarēja dot pat skolotāju semināra vār-

du. Arī mācību programa, kā redzējām, bija stipri šaura un

1) Skolas kuratorijas loceklis. Skat. statūtu § 10.
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nesasniedza pat mācītāja Vatsona semināra projekta izteik-

tos apmērus.

Tagad ieskatīsimies nodibinātās skolas iekšējā dzīvē

un pirmā darbībā, cik tas ir iespējams, izlietojot un atbal-

stoties uz dažiem tā laika dokumentiem.

1841. gadā Irlavas seminārā (skolā) iestājās sekošie

audzēkņi (pensionāri): Anrējs Jēkabsons no Pedoles, Kristaps

Frīdbergs no Mūramuižas, Jānis Reiguts no Ilzes muižas,

Indriķis Kronbergs no Dobeles, Indriķis Rozentāls no Lai-

des, Pēteris Pētersons no Līvbērzes, Jāzeps Lepevitcs no

Grauzdēs, Francis Kristaps Veinberģis no Annas muižas

un Jānis Spāģis no Meldzeres. Tā tad pavisam deviņi

jaunekļi, lai gan pēc statūtiem varēja katru gadu uzņemt

vienpadsmit. 1842. gadā uzņemti 10, 1843. gadā 16 audzēk-

ņu, tā tad pirmo triju gadu laikā uzņemti 33 vietā 35, bet tanī

pašā laikā izstājušies divi, ta kā likumīgais skaits 33 tomēr uz-

turēts. No augšā minētiem pirmā kursa audzēkņiem Indriķis

Kronbergs seminārā bijis tikai vienu gadu, pēc kam aizgā-

jis uz Pēterpili par skolotāju un ērģelnieku; tāpat Ernests

Grundmanis no otrā kursa (1842. g. uzņēmuma) palicis
skolā arī tikai vienu gadu, pēc kam pieņēmis skolotāja

vietu Dunalkā. Tas, liekas, skaidri norāda uz to, ka daži

seminārā iestājušies ar nolūku noapaļot savas pedagoģiskās
zināšanas un iegūt vajadzīgo apliecību. No otras puses ir

arī tādi, kuri seminārā pavadījuši pat vairāk kā četrus ga-

dus, — tādi ir Ernests Tomsons no Santes (seminārā no

1842.—1847.) un Jānis Ozoliņš no Bikstiem (seminārā

no 1842.—1848.) .
Tas savukārt pierāda, ka uzņemti arī vāji

sagatavoti audzēkņi. Tā tad pie uzņemšanas ir rīkojušies

pēc apstākļiem un nav prasīts, lai katrā ziņā seminārā sēd

noteiktos trīs gadus. Tas nav tā bijis tikai pirmos gados, bet

arī vēlāk. Tā, piemēram, Jānis Veinberģis no Vircavas,

kurš iestājies seminārā 1848. gadā, tur mācījies tikai divus

gadus, bet Joakims Traugots no Sarkanās muižas iestājies
1849. gadā un palicis tikai vienu gadu, pēc kam savā dzim-

tenē ieņēmis skolotāja vietu.

Mācītājs Volters 1841. gada 15. novembrī raksta bīs-



85

6

kapam К. Ulmanim-garāku vēstuli, kurā apraksta sava lo-

lojuma — Irlavas skolas dzīvi un iekārtu. Vēstulē bez tā,

kas mums jau zināms no augšējā apraksta, t. i. — ko māca

seminārā, cik liela skolas nauda, kādi skolotāji, kāda pār-
valdes iekārta v. t. t., —Volters pastāsta, ka 30. augustā

1841. g. seminārā bijusi «lielā revizija", kurā bez skolas

kuratorijas piedalījies guberņas muižniecības priekšnieks un

daudzi muižnieki (mehrere Herrn von Adel) .

Visi esot ap-

mierināti par skolas iekārtu, un muižniecības priekšnieks

esot pateicies inspektoram Zadovskim ne tikai savā, bet vi-

sas zemes (im Namen des Landes) vārdā, un tā tad esot

cerība, ka tagad iestādes attīstība tikšot turpināta, vai vis-

mazākais esot nobīdītas no skolas attīstības ceļa dažas šau-

bas, kuras varējušas kaitēt pat semināra pastāvēšanai, lai

gan joprojām netrūkstot pretinieku, kuriem visa šī lieta

(skolas ierīkošana А. V.) ir viens „svindelis" (ein Schwin-

del ist). «Varbūt viņi mācīsies lietas pareizi novērtēt caur

notikumiem Vidzemē ') un atzīs, ka ir gan jārūpējas par

pamesto latviešu audzināšanu un izglītību, "
— saka Volters.

Šinī ziņā Volteram, redzams, bijušas lielas rūpes, jo

viņš skaidri zināja, ka jaunajai skolai ļoti daudz pretinieku.

Tāpēc viņš tā priecājās par «labo" revīziju, kura nostipri-

nāšot skolas eksistenci. Cīņa tomēr starp jaunās iestādes

piekritējiem un pretiniekiem turpinājās un galīgi tika izcī-

nīta tikai 1850. gados, nobeidzoties ar pirmējo uzvaru.

Semināra kuratorija 1845. gadā iesniedza Ritteršaftes

komitejai pirmo piecu gadu pārskatu, lai to celtu priekšā

landtāgam. No šī gada pārskata redzama semināra darbība

no 1840. — 1844. gadam. Atzīmēsim no tā dažas vie-

tas. Vispirms kuratorija aizrāda, ka viņa visu savu vērī-

bu piegriežot tam, lai vairotos uz reliģijas un tikumības

pamatiem dibināta zemnieku elementarizglītība („die Ein-

führung und Verbreitung eines auf Religiosität undSittlich-

keit begründeten, der Lebensbestimmung des Landbauers

') Vidzemē šinī laikā sākās zemnieku kustības un viņu ceļošana

uz Rīgu pie ģeneralgubenatora, kam sekoja nežēlīga soda ekspedīciju r-

sība, zemnieku pēršana v. t. t.
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entsprechenden hlementar-Unterrichts) .
Lai paceltu muzikā-

lo izglītību, kuratorija pieņēmusi īpašu mūzikas skolotāju
Denkevitca kungu, kurš īsā laikā parādījis savas labās spē-

jas un modinājis audzēkņos dziņu pēc muzikālas izglītības.
Par audzēkņu panākumiem mācībās esot personīgi pārlieci-

nājušies kā muižniecības priekšnieks, tā ritteršaftes komite-

jas locekļi un arī vairāki muižnieki. Semināristiem esot

labs rokraksts. Vispāri esot labi panākumi visos programā

uzņemtos mācību priekšmetos, bet īpaši galvas un „ciparu"

rēķinos. Vācu valodas iemācīšana iepriecinoša. Zadovska

un viņa palīgu darbība atzīstama par visai labu. Savu pār-

skatu kuratorija nobeidz ar vārdiem : „Viens sējējs izgāja

savu sēklu sēt v. t. t." . Kuratorija cerē, ka sēkla nesīs la-

bus augļus un skola būs par svētību latviešiem.

Vidzemes pirmais skolu padomnieks, bīskaps Ulmanis,

kam daudz nopelnu pie skolu stāvokļa nostiprināšanas vispāri

Latvijā, 1844. gadā apmeklēja Irlavas skolu. Ulmanis par

savu ceļojumu iesniedzis Vidzemes augstākai skolu valdei

(Livl. Oberlandschulbehörde) plašāku ziņojumu'). Irlavas

skolai, — ziņo Ulmanis, — no ārienes patīkams izskats :
stalta ēka ar plānveidīgi uzceltām saimniecības ēkām —

ekonoma māju, kūtīm, klēti un pirtiņu. Tas viss atrodas

starp divām lielām muižām un uz skaistiem Abavas krastiem.

Pie skolas nav vairāk zemes, kā vien laukums ap ēkām un

dārzs, bez tam virsskolotājam un ekonomam govju ganības.

Visa ēku celšana maksājusi 8000 rbļ. sudraba. Tagad

iestāde pa daļai pati sevi uztura, jo audzēkņi maksā 65 rbļ.

katrs gadā (65x33=2035). Bez tā saucāmiem semināristiem,

skolu apmeklē 70—80 bērnu no bruņniecības muižām un

zemnieku mājām, kurus ziemā māca latviski, bet tos, kuŗi nāk

arī vasarā, māca vāciski. Tādu ir apmēram 40. Par

vasaras mācību jāmaksā. Semināristi nav stingri no

citiem skolniekiem nodalīti, bet visi mācās trijās kla-

sēs, no kurām pirmā uzlūkojama, kā īpaša seminar-

klase. Ārējā iekārta vispāri izliekas laba. Virsskolotājam

>) Ziņojums glabājas „Livl. Oberlandschulbehördes" (tagad valsts)

archivā. Akta 1845.
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ir ierādītas piecas labi iekārtotas istabas, bez tam vēl divas

stūra istabas un vajadzīgās pieliekamās telpas. Ir ļoti liela

skolas zāle, trīs skolas istabas (Schulzimmer), divas lielas

guļamistabas, trīs istabas palīgskolotājiem. Ēdamā istaba

ekonoma, mājā. Viens dārzs nodots virsskolotāja, otrs eko-

noma rīcībā. Tālāk Ulmanis plašāk apraksta, mums jau

zināmo, semināra skolotāju un ekonoma atalgošanu, kā arī

vispāri semināra uzturēšanu, atzīmējot visus izdevumus, un

nobeidz šo ziņojuma daļu ar vārdiem : „Tiktälu viss ir spī-
doši". Tad ziņotājs apstājas pie mācību iekārtas, iepriekš

aizrādīdams, ka viņš, saprotams, nav varējis semināristus

šinī ziņa pārklaušināt. Tomēr no visiem iegūtiem iespai-

diem varot liecināt, ka mācības Kurzemes skolotāju skolā

tālu pakaļā Cimzes skolai (weit hinter dem zurückstehe,

was unser Zimse an seinen Schülern geleistet hat), par ko

gan neesot vainojams virsskolotājs Zadovskis, bet citi

traucējoši apstākļi . . . Tālāk Ulmanis saka, ka\lrlavas

skolai savā darbā neesot cieša pamata. Kādam nolūkam

audzējot semināristus ? Domājams taču skolotāju amatam.

Bet kādām skolām ? Kur esot šīs skolas ? Uz to

neesot atbildes, jo Kurzemē skolu pavisam maz un tās,

kusas pastāvot, neesot likumīgi noregulētas. Esot

noticis tā, ka daži pirmie audzēkņi, kusus seminārs izlaidis,

pārgājuši mājā un nezinājuši, ko darīt, jo kungi skolas ne-

bijuši vēl ierīkojuši. Pietiekot, ka muižnieks ar lepnumu

sakot: „Es arī vienu savu cilvēku skoloju Irlavā
. . ." (Ich

erhalte auch einen meiner Leute in Irmlau). Kāds muižnieks

domājis, ka no viņa stipendiāta (semināra audzēkņa) varot

būt labs dārznieks. Galu galā semināristi arī netiekot

audzināti kaut kādam vienam un noteiktam mērķim, bet gan

tikai vispāri skoloti. Vasarā visas mācības notiekas tikai

vācu valodā, arī lūgšanas un dziedāšana, arī ziemā latviski

mācas tikai zemākās klasēs. Virsskolotājs latviski maz ko

prot un māca tikai vāciski. Ir nomanāmas pārvācošanas ten-

dences. Bet nākošos skolotājus taču gatavo latviešu skolām.

Kā viņi tur strādās, ja seminārā itin visas mācības pasniedz

vienīgi vācu valodā un par latviešu valodas pareizu mācību

6*
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neviens nedomā? Semināristi neiepazīstas ar latviešu skolas

grāmatām. Bez visa tā, — kādās attiecībās atradīsies nākošie

pārvācotie skolotāji pret savu latviešu tautu un saviem skol-

niekiem? Seminārā viņi nemācās ne mīlēt savu tautu, ne

censties to pacelt uz augstāku pakāpi. Man rādās, — saka

Ulmanis, — ka šis ceļš, ja viņš no cilvēkiem apzinīgi tiek

ievilkts, ir tieši bīstams (gerade zu gefährlich). Tālāk —

saka Ulmanis, — skolai nav likumīgas eksistēšanas atļaujas
un viņu valdība var katrā laikā slēgt... (Tamlīdzīgi gan bija

arī Vidzemē. А. V.). Ja meklē stunduplānu, tad arī tādaofici-

eli nava. Tas tiek darīts ar nodomu, lai kāds negaidīts val-

dības revidents „tautskolu" revidēdams «nepieķertos." v. t. t.

Vispāri Ulmaņa ziņojums par Irlavas skolu nav viņai

labvēlīgs, vēl vairāk, ja ievērojam, ka ziņotājs bija skolu

lietās tanī laikā liela autoritāte.

Ar to varam nobeigt apskatu par Irlavas skolotāju
semināra nodibināšanu Kurzemē, piezīmējot vēl tikai to, ka

šīs iestādes kursu nobeigušiem audzēkņiem izdeva liecību

ar virsrakstu: „Prüfungszeugniss № — erteilt vom Cura-

torium der ritterschaftilchen Volksschule zu Irmlau". Liecī-

bas speciālā nozīme redzama vienīgi no tam, ka pēc

priekšmetu uzskaitīšanas, kuros eksāmeni izturēti, bija teikts

„und er hiermit für gut befähigt erklärt, als Volksschullehrer

angestellt zu werden". Jā, — liecība tika arī aprakstīta no

«augsti stāvošiem" muižniecības priekšstāvjiem, un inspek-

tora Zadovska paraksts ir pats beidzamais, bet palīgskolo-

tāju paraksti pavisam nefigurē.

III.

Sakarā ar Cīravas-Dzērves skolas, mācītāja Voltera un

skolotāja Bergmaņa darbības raksturošanu mēs varējām no-

skārst, kā skolu lietas Kurzemē izveidojās, līdz 1840. gadam.
Tomēr skolu vēsturiskā aina ar to nav nebūt pilnīga. Vol-

tera darbība aizķēra tikai vienu Kurzemes daļu. Kā skolu

lietas stāvēja citur? Pirmais pārskats par Kurzemes skolām

sniegts 1841. gadā (par 1840. g. ?). Līdz tam nekur neesam

atraduši kādas vispārējas statistiskas ziņas par visu Kurzemi.
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Un kāda gan varēja būt zemnieku skolu statistika, ja pašu
skolu bija lielākais 10—15. A. Spāģis apgalvo, ka visā

Kurzemē līdz 1833. gadam bijušas vislielākais 5 zemnieku

skolas ') A. Spāģis raksta:,, ...
bis 1833 in ganz

Kurland, mit 183 Krongütern, zahlreichen, teilweise sehr

grossen Pastoraten, Kronfürstein und 500 Privatgütern, 220

Kirchen (leztere mit über 100 lutherischen und 20 katholi-

schen Pastoren, nur höchstens fünf Bauerschulen exstirten."

A. Spāģis gan tā laika apstākļus Kurzemē labi pazina, bet

viņa apgalvojumam, ka līdz 1833. g. bijušas tikai 5 zemnieku

skolas, tomēr negribam ticēt, jo ir dažas ziņas, ka šādu

skolu bijis 10—15, pat, varbūt, vēl vairāk. Ja ticam

„Спровачный указ. всъхъ учебныхъ заведешй Курл.

губ. Изд. Курл. губ. стат. комит. 1888. г.," tad pirms

1833. gada Kurzemē dibinātas 19 zemnieku skolas, lai

gan ar to nav teikts, ka viņas visas 1833. g. arī vēl pastā-

vēja, jo bieži vien skolas pēc pāris gadiem iznīka.

Ka Kurzemē pēc 1817. gada, kad zemnieki dabūja

personīgu brīvību (vismaz juridiski) tomēr šur tur sāka di-

bināties arī zemnieku skolas, to liecina, starp citu, «Latvie-

šu Avīzes." Tur mēs atrodam ziņojumus: 1822. g. 13.

пит. „Briežu muižā, 3 jūdzes no Kuldīgas 16 saimnieku

liels pagasts. Būvē skolu, līdz šim skolas nebija. — Nere-

tas ķirspēlē esot divas skolas: viena Gricgales muižā, no

«cienīga kunga Korta nodibināta 1783. g. un ar

kapitālu nodrošināta. No procentēm uztur skolotāju, dod

bērniem grāmatas. Ikgadūs māca 12 bērnus lasīt, dziedāt

un pātarus skaitīt (Tā tad rakstīt ne! А. V.). Otra skola

pie Neretas ķestera, 12 bērniem, uztur muižnieks Korts,

mācās 18 un pat vairāk bērni. Te labākos māca arī rak-

stīt un rēķināt („Latv. Av." 1822. g. 22. пит.). Vilces muižā.

Mežamuižas draudzē, 1819. g. dzimtkungs ierīkojis skolu,

Māca reliģiju, lasīt, rakstīt un rēķināt. Triju gadu laikā

skolu apmeklējuši 140 bērni. Skola bez maksas. Māca ari

no .Vecā Stendera Gudrības grāmatas." Skolotājs dabū

«lielu loni" naudā un arī deputātā („Latv. Av." 1823. g.

>) Die Zustände des freien Bauerstandes in Kurland I. In. 13. Ipp
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num. 2.). No Vec-Žvārdes ziņo: „Skolas nav, bet mācītājs

savās mājās māca tiklab kalpu, kā saimnieku bērnus. Bet

skolai baļķus šoziem jau izveduši" („Latv. Av." 1823. g.

5. num.). No Diž-Ezeres raksta skolotājs Jēkabs par sevi,

viņš līdz šim mācījis pavisam 132 bērnus. (Vai skola ir, to

nemin А. V.). („Latv. Av." 1824. g. 5. num.). Mācītājs

Pauflers raksta, ka Kursīšos skolā mācās 34 bērni, Žvārdē

— 22. Māca reliģiju, lasīt, rakstīt un rēķināt („Latv. Av.

1824. g. num.). Par Ēdoles skolu ziņo („Latv. Av." 1824.

g. 24. num.): „Barons Bērs ierīkojis skolu, mācītāja pa-

līgs Šmits izmācīja skolotāju, vietējā zemnieka bērnu. Skolā

māca: ticības mācību, dziedāt, lasīt, rakstīt un rēķi-

nāt. Labākie skolēni izlasa zemnieku likumu grāmatu ')

Ēdienu vāra visiem skolēniem kopā. Māca arī kokus po-

tēt un dārzniecību. Skolotāja alga: 10 pūrv. zemes, siens

1 zirgam, 3 govīm, 6 aitām, un 20 rubļu naudā. Skola

ierīkota muižā glītā mājā. Divreiz gadā notiek publisks

eksāmens, pie kam labākiem skolēniem barons dāvina

grāmatas."

Bēdīgas ziņas nāk no Dobeles, — tur žēlojas, ka dažā

novadā uz mācību nemaz necenšoties, visi grāmatnieki iz-

mirstot, nebūšot kas līķus apstāv („Latv. Av." 1825. g.)

Tanī pašā gadā 14. decembrī (nodrukāts „Latv. Av."

1826. g. 1. num.) kāds raksta par Firks-Asītes jauno skolu.

„Pagastä 20 mājas. Zemnieki lūguši mācītāju lai ierīko skolu.

Mācītājs griezies pie dzimtkunga Firksa, kas devis visu

materiālu un arī citus līdzēkļus. Tagad skola uzcelta.

Skolotāju pienākumus uzņēmies vietējais dziedātājs, kas par

to saņemšot (kā skolotājs) no katra saimnieka 2 sieki

rudzu, bet no katra kalpa 1 sieku rudzu. Mācot: lasīt,
pātarus skaitīt, meldijas dziedāt, skaitļu zīmes pazīt, arīdzan

daudz sakāmus vārdus no vīveles, vīveles grāmatas. Skolā

2 ziemu kurss, bet mantīgi vēcāki var sūtīt arī ilgāki, bet

tad jāmaksā 30 kap. sudraba mēnesī, bet tādiem bērniem

mācīs arī rakstīt un rēķināt. Skolā bērni vij striķus, auk-

') Tas rāda, ka agroksā skolu likumu projektus šur tur faktiski

mēģināja realizēt.



las, sien slotas, auž tīklus, plosa spalvas; no peļņas mācī-

tājs iegādā grāmatas un bībele"s.

«Latviešu Avīzē" 1826. g. 15. num. atrodam kādu

ziņojumu no Grobiņas. Tur noturēts sēru dievkalpojums

ķeizara Aleksandru I. nāves gadījumā. No visas ķirspē les

sanākuši kādi 100 skolnieki un dziedājuši sevišķu sēru

dziesmu, pie kam kādi 30 skolnieki pratuši dziesmu no

rokraksta lasīt. „Kāds prieks tas būs bijis vecākiem! Kas

gan to priekš 20 gadiem ir redzējis!" — Stendē 182(i. g.

skolai likts pamatakmens („Latv. Av." 20. num.) Ka lasīt-

pratēji dažās draudzēs pieaug, par to liecina Elverfelds no

Tukuma („L. A." 182(>. g. 31. п.). Priekš 6 gadiem ne

puse no bērniem, kas gāja pie pārklausināšanas, nemācēja

lasīt, bet izgājušā pavasarī no 176 bijis 130 lasīt pratēji

un 3 rakstītāji. Skolas vēl nav. Pilsētā ir gan vācu skola,

bet tanī reti kāds var sūtīt. — 1827. g. ziņo no Grobi-

ņas, ka draudzē 5545 dvēseles, no tām 3399 dievgaldnieki

(pieaugušie) un 2146 bērni (vēl neiesvētīti v. 1.1.); diev-

galdnieku pulkā 2318 grāmatnieku, bet 1081 nepazīst ne

burta. 485 mācās ābeci. Tanī pašā rakstā ziņotājs apkaro

pusvāciešus: lai paliekot savā tēvu tēvu kārtā un nelaužo-

ties tur, kur nevajagot („L. A." 1827. g. 12. п.).
No Neretas mācītājs Vāgners ziņo („L. A." 1829. g

10. п.): Priekš 13 gadiem te bijuši 625 grāmatnieki

(draudzē 5719 dvēseles), bet tagad 1433. Toreiz reti

kāds muižas puisis mācēja „rakstus vilkt", bet tagad 60

cilvēki, kas rakstus mācījušies. Vāgners nopircis dažas

grāmatas un nodevis skolā, tur tās varot dabūt lasīt lieli

un mazi, ja maksājot 2 graši nedēļā.

Mācītājs Ch. Stēnders ziņo no Sēlpils-Sunakstes
- („L. A." 1829. g. 14. n.) Jauni dievgaldnieki (iesvētītie)

bija 158, no tiem tikai puse varēja lasīt. Ikgadus pārdod

100 kalendārus, 20—25 dziesmu grāmatas. Reti šur, tur

kāds iemācās arī rakstīt, jo skolas nav, bet turpmāk pēc

likuma (?) sagaidāma.

Mācītājs Conradi ziņo no Mežotnes (~L. A." 1829. g.

20. п.), Ka tur nomiris skolotājs Valdorns, arī viņa tēvs

91
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bijis skolotājs. Bauskas mācītājs V. Tillings ar lielām

grūtībām ierīkojis skolu un ielicis ķesteri par skolotāju.

Mācītāja ērbērģī skolai ierīkotas telpas („L. A." 1831. g.

47. n.) 1832. un 1833. g. „L. A." nekādu ziņu par jaunu

skolu celšanu resp, ierīkošanu neatradām. Tā tad gan ne-

būs, jo „L; A." parasti tādas ziņas priecīgi drukāja. Tikai

Cīravas skola sāk darboties, bet par to jau rakstījām.
Neretes mācītājs Vāgners (skat. arī agrāk) 1836. g.

5. num. ziņo, ka ķirspēlē tagad sekošas skolas: 1) Neretes

ķestera skola ar 12 skolēniem; 2) Ilzēnmuižā skola ierī-

kota 20 bērniem, dabūn bez maksas arī grāmatas;

3) Pilskalnes muižā — vienā ērbērģī 20 bērni top dziedā-

šanā un grāmatā mācīti no viena veca pagasta locekļa;

4) Gricgales mūrētā skolas namā, kas jau vairāk kā 50

gadus stāv, 12 bērni brīvu skolu un grāmatas dabū; 5) Vec-

mēmeles muižā pērn skola ierīkoja, 13 bērni dabū brīvu

skolu, grāmatas un pilnīgu uzturu; 6) Lielās Susejas mui-

žā arī viens godīgs latviešu vīrs 10 bērnas māca. Tā tad

kopā 95 skolēni. Visā draudzē 5885 dvēseles, no kurām

2018 prot lasīt.

1836. g. 26. februārī Kroņa Vircavas pagasta sapulce

nolemj celt divas skolas: Kroņa Vircavā un Svētes mui-

žā. Skolā sūtāmi visi bērni. Skolotāja alga gadā 60 su-

draba rubļi, 15 pūru rudzu, 12 pūru miežu. Par vācu va-

lodas mācīšanu, kas to grib, jāmaksā 2 rubļi gadā, bet, ja

skolotājs prastu krieviski, un vecāki gribētu, lai viņu bēr-

niem to māca, tad to dara par velti („L. A." 1836. g.

42. п.). Tanī pašā gadījumā nodrukāti arī noteikumi, pie

kuriem turēsies Kroņa-Vircavas pag. skolās '): Mācību

gaitu uzsāk mācītājs; pret viņa gribu nevar skolotāju at-

laist. Vecākiem nav brīv bērnus, kas 12 g. veci no skolas

atraut, bet jaunākus par 9 gadi skolā neuzņem. Skolas

laiks no Mārtiņiem līdz Jurģiem. Bērnus nedrīkst ilgāk

skolā sūtīt, ka līdz 14 gadam, lai vecākiem „neceltos skā-

de". Apģērbu un pārtiku gādā vecāki. Pavisam nabaga

') Šo skolu organizētājs bija mācītājs V. Pantenius un arī ziņo-

jums „L. A." ir viņa, jo parakstīts ar „V. Р.".
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ļaudīm dod palīdzību no magazīnas. Pagasts dod grā-
matas un mācības līdzekļus. Par apgaismošanu gādā bēr-

nu vecāki. Skolotājam atļauts sliktiem bērniem dot 10 si-

tienus ar rīkstēm ; var arī likt uz ceļiem un bez pusdienas

atstāt, bet ar roku sist, vai aiz ausīm un matiem plūkt,

aizliegts. Pa brīvstundām dod «miesas darbus" (domāti

gan dažādi rokdarbi. А. V.)

Biržu-Salas draudzes mācītājs Lundbergs raksta

„L. A." 1837. g. 7. num., ka viņa draudzē nodibinātas

trīs skolas (1836. gadā): 1) Bērzgalē, kur ik nedēļas

bērni sanāk skolā 5 dienas. Skolas nauda nav jāmaksā.

Skolotājs algu saņems no baznīcas lādes. Tāpeles un ci-

tas skolās lietas dod pagasta lāde, bet grāmatas bērni pa-

ši. Māca rakstīt, lasīt un rēķināt, dievvārdus un dziedā-

šanu ; 2) skola ierīkota KJaucānu mājās. Godīgs saim-

nieks iedeva savu gaišu istabu un dēlu par skolotāju;

3) skola Salas draudzes Melderu mājās. Skolas apmeklē-

šana nav piespiesta, bet skolas pilnas. Skolotājus

sagatavojis «tas godīgs ērģelnieks un draudzes skol-

meistars Līventals (pazīstamais latviešu rakstnieks un dzej-

nieks. А. V.)
1836. gadā uzcelta skola Švitenē; cēlusi lielmāte

Elmpt, kas arī devusi skolai zemi. Par skolotāju iecelts

Jēkabs Zözenbergs. Mācās 30 bērni (1837. g. ziemā).

Pagasta ļaudis sabēruši labību, cik 40 bērniem uz Ч2 ga-

du vajadzīgs, tāpat sanesti putraimi, siļķes, gaļa, tauki un

kartupeļi — cik '/2 gadam vajadzīgs („L. A." 1837. g.

6. п.). Tāpat 1837. g. sāk darboties skola Lub-Ezerē, kur

par skolotāju iecelts Bergmaņa audzēknis, Fridriķis Stein-

felds („L. A." 1837. g. 9. num.). 1838. gadā skola bijusi

arī Sūrē, tas redzāms no kāda raksta „L. A." 1838. g.

36. n. Vānē skola tikusi gatava 1839. gadā. Skolotājs
te Krišjānis Blumbergs. Kungi par skolu gādājot („L. A."

1839. g. 26. п.). Tāpat 1839. g. iesvētīta jauna skola Do-

beles draudzē triju pagastu bērniem: Bērzbeķes, Dobes un

Rumbumuižas. Skolu galvenā kārtā uzcēlis un uzturot

Bērzbeķes lielskungs.
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Tādas ziņas par Kurzemes skolām no 1822. līdz

1840. g. sniedz «Latviešu Avīzes", pie kam gandrīz visi

ziņojumi nākuši tieši no draudžu mācītājiem. Bet tanī pa-

šā laikā «Latviešu Avīzēs" skolu draugi arī sūdzas, ka ar

skolām dažkārt negribot veikties. Tā «L. A" 1838. g. 2. n.

atrodam rakstu, «Palīgu lūdzu". Raksta autors «Kāds mā-

cītājs". Lūk kā viņš raksta;
«...

Par visu, kas skolā

vajadzīgs ir mīļi gādāts, arī mazās ērģeles tur skan, ka

pie tām svētās meldijas jo viegli var uzņemt. Es arīdzan,

kā nākas skolu apmeklēju un, cik vien man vaļas un cik

spēju, dzenos līdzēt, ka no vecākiem palaisti bērniņi varē-

tu pieaugt gudrībā, saprašanā un piemīlbā pie Dieva

un cilvēkiem. Pātaru vietās bērniņus pārklaušinādams,

pierakstu tos īpaši, par kuriem nei saimnieki, nei vecāki

ir gādājuši un kam kā bāriņiem pie miesas un pie dvēse-

les jāvārgst, lai es tos pagasta tiesām, kā skolā sūtāmus,

varu uzrādīt. Gan lūdzu, gan rāju, gan domu pats grā-

matas, — bet viss ir daudzkārt velts. Kam tā? Nelieši

saimnieki un vecāki pretī ņurd: «Nevarot savus bērnus

uz skolu laist, tāpēc, ka tos vajagot kad malku ved, zir-

gus padzīt, jebšu tie arī nav pārāk par 9 gadiem veci, un

ka meitiņas, kas arī nav vecākas, vajagot šūpļa bērnus pa-

šūpot un paauklēt; neesot bērniem veselas drēbes, bet

kankari vien, ar kuriem nedrīkstot skolā rādīties: nevarot

niknā gaisā, jeb stiprā salā līdz skolai dzīvi aiztapt, tāpēc

ka divi jūdzes un vairāk jāiet; maize un pavalgs trūkstot,

bērniem līdz ko dot; ikkatram bērnam tur arī esot sava

skolas svecīte jāmaksā, un tiem ne grasītis neesot

Tā saimniekiem un vecākiem ņurdot trešai daļai bēr-

niem, kas uz skolu gatavi, ir mājās jāstāv aizkrāsni un

kašķainās miesas jākasa. Ak, cienījāmā muižas valdīšana,

ak, godīgā pagasta tiesa, — lūdzu palīgu no jums. Nā-

ciet man palīgā un pavēliet tos bērnus, kas tāļi no skolas,

svētdien vakarā braukšus uz skolu atvest un sestdienā tā-

pat tos atkal pārvest mājā. Uzrādiet jele arī tiem, kas

maizes un pavalga dēļ bērnus grib no mācībām atturēt,
ka tiem bērniem arī mājā ir jādod ēst un ka nav tiesa, ka
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tie >ko\ā vairāk ēd. Un kad patiesi kur būtu tāds maizes

un pavalga trūkums, tad atgādājaties, ка magazinē arī na-

bagu bērniem kas iekrājies, jeb ka ir viss pagasts tiem va-

rēs un gribēs ko samest. Un kad tādi akli tomēr negrib

labam vārdam klausīt, tad pārmācait un piespiediet tos bēr-

niņus uz skolu sūtīt1)."

Pazīstamais Jelgavas mācītājs V. Pantenius „L. A."

1838. g. 7. num. humoristiskā veidā tēlo dažu skolu grūto stā-

vokli. Vispirms Pantenins griežas pret Andrēju Bergmani,

kas „L. A. 1838. g. 3. num. ievietojis ļoti cildinošu rakstu

(vēstujes) par Cīravas - Dzērves dzimtkungu fon Man-

teifeli.

.Mans draugs, Andreas Bergmann, kas kādā „numeri" mūsu Avizēs

saviem laipnīgiem un sirdsžēlīgiem kungiem to godu priekš Dieva un

visas pasaules dod, kas tiem dot pienākas, labi paēdis ar Dieva dāva-

nām, raksta ar sava kunga spalvu: meldiet man jele, kā citās vietās pa

Kurzemi ar skolas būšanu? Mīļais Bergman! nu kā tad ir? Daždažādi.

Tā Kurzeme liela, tanī dzīvo daudz cilvēki un kur daudz cilvēku, tur

daudz padomi un kur daudz padomi, tur daudz sajukšanas, un kur sa-

jukšana, tur arī nīkšana. Jūsu kungi labi kungi, un dievbijīgi, un žēlīgi

kungi, un pazemīgi kungi, un gudri kungi, un mācīti kungi. Tie Vācze-

mē būdami Zīrāku vecu nav aizmetuši aizkrāsnē, bet viņa mācības pa-

turējuši galvā un sirdī. Zīrāks māca: tās visiem cilvēkiem pie dzīvības

derīgas lietas ir: maize, ūdens, pajumte un -siltums; pielieku klāt: apvilks

jo pliks cilvēks nevar iet. Jums tās četras lietās, mīļo Bergman, ir! Pa

citām vietām, kā dzird, no šīm lietāmtrīs skolmeisteriemtrūkstot. Apģērbs

ir, jo kā jau sacījām, — pliku skolmeisteru jau neņems, lai būtu kas

būdams mugurā, neģērbtu jau neņems. Pajumts ir, jo ar pirkstu tak jau

bija jārāda: redz tur tu dzīvosi un būsi, bet ar to maizi, un to ūdeni

un to siltumu, — tad to Zīrāku īsti visās vietās nepaklausot. Pēc tās

maizes sakot: kam tad tādam vajagot ēst, kā citam, — tādam ar gal-

vu' jāstrādā, kad tukšs vēders, tad viegla galva, tad sākoties pārlieku

runāt, un galva tad nereibst un lēnīgi arī tad esot pie bērniem. Nudien

lasītājs, tā esot! Un pēc tā siltuma sākot: nu ko tad vēl vairāk grib? Divi

malkas vezumus vakar mežā izcirtām un pievedām pie pašām durvīm

klāt. Bet tas skolmeistars.saka: slapja malka, nule mežā cirsta, kur tad

degs? Rijas man nav kur žāvēt, skalu man nav ko iededzināt, — un

kur siltums gadās? Tas nav dabas likums: slapja malka nedeg.
Atbildot šim: pūt uguni, tad degs. Sakot arī citi, lai apvārdo malku, tad

degs ir slapja. Dažs sasaucot tos prāvākos bērnus: pūš aizkusuši, gan

pa 4, gan pa 8 uz reizi, — kā jau nedeg, tā nedeg. Trīc visi un dreb no

') Valoda ka oriģinālā, mainīju tikai ortogrāfiju.
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altuma. Nudien, lasītāji! Maize, ūdens un siltums šīs trīs, visiem cilvē-

ku bērniem vajadzīgas lietas, neesot pie dažām skolām. Un citas ķibeles
ar vēl esot klāt. Citur esot bijis tā: Tiesas skrīveris esot sacījis: „Zin tas

Dievs augstākais, man tas ir uz brīnīšanu, kas šinī gadā ar tām maksā-

šanām? Tās nevar iedzīt uz nekādu vīzi. Dod vienreiz ziņu un otru,

tur ir konkurses, un eksekuciones, un tristes, un termiņi, nevar ar viņiem

gatavs tapt un arvienu špektāklis v. t. j. pr." Sakot presidents (tiesas

priekšnieks): «Kas ir? — Skolas ir. Ļautiņiem jau tā nodošanas bez gala,
bet skolām ar vēl uzliek maksāt 2 pimberus no maksātāja, vai tā ir

maza lieta. Nu kam to vajaga? 17 gadus esmu prezidente, es nezinu, kas

ir šis, kas ir tas, vai grāmatā druķēts, vai uz papīra rakstīts, un kas tad

kaiš, — tomēr esmu prezidente." skrīveris sacījis: ,Var būt, bet kad nu

vienreiz ēka uzcelta, un beņķi gatavi, un viss ir ietaisīts, un skolmeisters

ir, tik jau tad jāpaliek. —

"
—

,
Skolmeisters ir, bet tas atstās un citu

neņemsim," — atbild skrīverim. „Liksim avīzēs iekšā un meklēsim citu

un kad nāks, visus izbrāķēsim, visai mazu loni tiem solīsim, un es ap-

galvoju: Dievu teiks visi ļaudis un būs ar mieru" Skrīveris atbildējis:

„Es galvoju, kalēt es būšu, skolas nebūs." Un esot iznīkusi tā skola."

No kāda 1841. g. sastādīta skolu gada pārskata redz-

ams1), ka Kurzemē bijušas zemnieku skolas sekošās draudzēs

(ķirspēlēs): 1) Neretes draudzēs divas—Neretē un Pilkalnē,

pie kam par abām teikts — „sind wohl organisirte Schulen",

bet citās muižās mācot lasīt un lūgšanas. 2) Jelgavas lauku

draudzē skola Franksesavā. 3) Dobeles dr. skolas: Bērzē,
bet vēl celšana nav nobeigta, Bērzbeķē, Dobē un Rumbas

muižā. 4) Bauskas draudzē — skolas: Rundālē, Bērstalā,

Švitenē, Grāvendālē un Bauskas ķirspēles skola.. 5) Tukuma

draudzē ir tikai ķirspēles skola (Kirchspielsschule), bet pie

Tukuma ķirspēles piederošā bruņniecības muižā Irlavā 1840.

nodibāts skolotāju seminārs. Oficiāli rakstīts: eine Parochial-

schule 6) Jaunpils ķirspēlē nevienas skolas. 7) Auzes -

skola Cīrolē. 8) Kandavās — skolas Santē un Zemīte.

') Kā. jau agrāk aizrādījām, 1838. gadā, kad Baltijas muižniecība

atguva sev visu noteikšanu par šejienes zemnieku skolām, ķeizara ukazā

tomēr bija teikts, ka muižniecībai pienākas katru gadu iesūtīt izglītības

ministrijai pārskatu pār zemnieku skolām. Tā kā izglītības ministrija šādus

pārskatus caur vietējiem gubernatoriem sāka pieprasīt, tad gribot negribot

tādi bija jāiesūta. Kurzemes muižniecības archivā mēs atradām tikai

dažus šādus pārskatus un pirmais ir pavisam trūcīgs, pat skaidri neizpro-

tams, jo sniegtie skaitļi nav noteikti klasificēti. Mazlietjēdzīgāks ir 1842.g.

pārskats, kāpēc arī viņā sniegtās ziņas še izlietosim plašāk.
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9) Talsu ķirspēlē — skola tikai vienīgi Pastendē (oficiāli
rakstīta „Gemeinde schule", kamēr parastais nosaukums

lietots ,Bauerschule". 10) Ārlavas ķirspēlē skolas Pūķos,

Nogalē, Popervālē, Limbužā, Lubē (Lubben) un Lubezerē,

11) Kuldīgas ķirspēlē — skolu nav. 12) Vārmes ķirspēlē —

skolu nav. 13) Saldus ķirspēlē — skolas Satiķē (Liel un

Vec-Satikē — katrā sava skola), Gaiķos un Ezerē, pie kam

par Ezeres skolu teikts (Essern hat eine grosse Schule er-

richtet) 14) Ventspils ķirspēlē — skolu nav. 15) Piltenes

ķirspēlē— skolu nav. 16) Dundagā tikšot dibināta skola.

17) Alšvangas ķirspēlē — nodoms esot skolu ierīkot.

18) Sakaslejas ķirspēlē viena skola, tā ir Cīravas-Dzērves

skola, par kuru mēs jau rakstījām agrāk. 19) Aizputes ķirsp. —

Kazdangā un Ģildē ir skolotājs, bet Bojas muižā ir

skola, 20) Valteiķu ķirsp. — skolu nav. 21) Embotes ķirsp. —

skolas nevienas, bet māj mācība esot labi nostādīta. 22) Gramz-

das, 23) Durbes, 24) Grobiņas, 25) Daugavpils 26) Subates

ķirspēlēs skolu nav. 27) Aizkraukles ķirspēlē viena skola —

Lašos (jau divi gadi pastāvot), bet citi novadi bērnus sūtot

Subates skolā. 28) Sēlpils, 29) Sesavas, 30 Mežmuižas ķir-

spēlēs skolu nav. 31) lecavas ķirspēlē— Vec-Saule un Liel-

lecava domājot skolas ierīkot, bet Bērzmuižai esot sava

skolā. 32) Sabiles ķirsp. — skolas Aizupē, Varubē un

Vānē.

Tā tad, cik varam spriest no šī trūcīgā, kauču gan

oficiālā skolu pārskatu, 1840. gadā Kurzemē kaut kā eksi-

stējušas 34 zemnieku skolas. Kas un kā viņās ticis mācīts,

kādi bijuši skolotāji, par to pārskatā nekas nav pieminēts.

Mazumiņu vairāk mums sniedz 1841. gada pārskats

(Verschlag der Volkschulen im Kurländischen Gouvernement

pro 1841), kuru Kurzemes muižnieku maršals iesniedzis

Krievijas izglītības ministrijai. Šinī pārskatā uzdots to bērnu

skaits, kas skolās un mājās mācījušies. Tomēr pārskats pārāk

trūcīgs, lai caur viņu varētu gūt cik necik noteiktu ieskatu

tā laika skolu stāvoklī. Pasniedzam šo pārskatu gandrīz

pilnīgi, atmetot tikai dažus nenozīmīgus sīkus atkārtojumus.
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I Ï -"- -U §■ ļļ S I I 1
N "5 5 N 'S

s sli I I II I S I II

II I ! II I I II

Ķērkliņi — — |- 22 19 41

Vec-Satiķi. . .
20 17 37 | — — —

Liel-Ezere. . . |з50 ļ323 673 ļ — — — (Ar ko iz-

Niedres muiža
. 6 5 11 Fiàà

lēnu skaits,

Ventspils kir- nav paskai-

spēle ' drots- A
-
v -)

Vārve
. .

. .
15 ! 13 ļ 28 — ļ — ļ —

Pasiekste
. . .

4 ļ 5 9 ļ! — — ļ —

-

%2$*.<' .

Sūra
. . . .

62 56 118
-

- -

(Surā Ş
Lēči 9 8 17 —

1
—

— dāja A.

7īrp 11 10 91
Bergmaņa

Zlre 11 I 1U 21 ļ — •!
—

—

audzēknis

Ēdole
. . . . ļ 78 72 150 — ļ -

— K.Hagen-

Sarnate (Sernaten) ji — 14 12 26
ъ\\а

Appuse.... I — — : — ļļ 6 4 10 labi ieri-

Lēdiķi ļ - — 5 4 9
k0\ V )

Vendzava
. .

.
— ļ — — 26 23 i 49

26

10

9

49

Stanse (Stansen) 8 7 15
'

15

• '

Miltenes ķirspele

Pusenieki
. . .

22 20 42 — - — ļ22 20 42

Puse
. . . .

28 26 54
— —

—28 26 54

Pope .... 134 128 262 — —
—

(Tuvāku ziņu
nav A. \s \

134 128 262 (Tuvāku ziiu

nav А. V.
Slēka

. . . .
55 50 105

- -
-55 50 105

Lagzdiena. . .
— — | — 6 ļ 4 10 ļļ6 4 10

Ugāle ....
54 50 10454 50 104

Gārzde
. . . .

—

'—
— I 4 3 74 3 7

Tārgale . . .
— —

— 27 23 5027 23 50
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Muižu nosaukumi

iļ

ļcik bērnu māci-1 Cik bērnu mācī-||
jjās skolās, vai pie!|jās mājās un tapajļ

skolotājiem pārklaušināti

ļ V f
4i Ş-ņ' "ļļ «U

' 'S
CD O. ' П Z D.

ш J a& о Ä о

N; I X ji N "cd

I 1 *M li 1 g И

ļ ļ J

Piezīmes

i

Dundagas ķirs-
pele liГ*

I -
-

Iļ

Dundaga .
. .

336 321 657 — — —
l(F

I \&
(Par Dunda-

gas skolām,
ar tik lielu

skolēnu

skaitu, tuvā-

ku ziņu nav

А- V.).

Par Dund;

as skolār

Alšvangas ķirs-
pele

lair tik lie

skolēnu

slkaitu, tuv

Almale
.

.
.

.

— ! - - 10 8 I 18 л8 18
ii zinu n;

i. V.).

Reģe ....

Todaiži....

. H 1
"

u*1

— — I — 8 7 15
. . . .

7T 15

— ; — — II' 4 4 84

7

5

8

17

9

Birži
. . . .

— I —
— i 10 7 17

Cerende
. . .

-!--!! 4 I 5 9 I
Pieviķi ....

. .

15 33
— ! -

— I 18 15 33

Adzene (Adzen) .

Labraga
.
. .

Ulmale
....

— ! — - ļļ 6 4 10

■4 ! 3 7 8 6 14

4 10

6 14!

Stranta
..... ļ 6 5 11

-i —

— ļi 8 7 Щ
8 i 11 19 ļ| 22 20 42 ļ

5
:

11 I
Jamaiķi . . . 7 15

Saliene .
.

. 20 42

Sakaslejas ķirs-
pele

Cīrava
....

!
54

24

49

22

103
I

Cīravas

skola ir

priekšzīmī-

gi erīkota,

u i noder ci-

tām par p >

raugu.

i

Apriķi .... 46

Ziemupe . . .

Ostbaka .
. .

11 9
i

20

14 i

123 !32

8

63

12

7

6

60Dumalka
. . .

17 15

Upesmuiža .
.

Minde
....

i
10

6

22 ļ
13

Stambere
. .

.

5 5 10
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ICik bērnu

jās skolās, V

skolotāji

māci- ' Cik bērnu mācī-

ji pie j jās mājās un tapa ļ
em pārklaušināti

Muižu nosaukumi
i

ii i

I il I
_

I Piezīmes
<8
с

i П £

N Z
1 ±_

: 0 I :

И

a. ! —

п Г

o Z о

* ! M "S * ij
Iļ s 11

1 fl i i ii

Sarkana muiža
.

! — 5 4 9

Dzērve
.... ļ — 62 56 hl8

Valle
....

—'! 2- 2 4

Maz-Dzērve
.

— I 17 15 32

Aizputes ķirsp.

Kazdanga ...
33 29

Cilde
....

76

29 62

6 13

Aizpute
...

18 1717 35

Ivade
....

15 1212 27

Pletenberģe
. .

— ļ — i
Amāle

. . .
. ļļ — —

Laža
....

10 77 17 15 13 28

Korale (Korallen) — — 4 4 8

Rokaizi
. . .

Stakeldanga . . | — ļ —

11 9 20

- 4 3 7

Vanja ....

Silenieki
. .

. i; — —

Boja
....

18 15

21 18 39

_ 6 5 11

15 33

Langsēži . . . I — —
- 14 12 26 ļļ

Kukure
....

9 i 8 ļ8 17 19 17 36

Valāte — 15 13 28

Padure (Sakens). 13 12

Valteiķu ķirsp.

12 25 24 20 44

Laide
. ...

25 23

Oldenburga . .

25 23 48

13 11 25

Vec-Pelči
...

— —

Jaun-Pelči.
. .

— —

7 6 13

7 5 12
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Cik bērnu māci- Cik bērnu mācī-

jās skolās, vai pie jās mājās un tapa
skolotājiem pārklaušināti

Muižu nosaukumi

Г

D

_

с 'S
_

п та

iS £ о" 5 " I 3
N ï М N у

g _[ S I _J_
I I II I I II

Piezīmes

I

Rudbārži
. . .

— I — — 28 ļ 24 52

I i
ļ 28 24

Padure (Korffs Pa-

dern).... — I — — 24 I 20 4424 20

Kalvene.
. . .

— — — 30 I 25 55
i

30 25

Perbone
.
.

.

— ļ — — 15 I 13 28 ļ15 13

Puni
....

— ì — — 7 I 5 127 5

Vec-Apuse .
. •_ ļ _ _ 5 I 4 95 4

Enava
.... — I — —

15 I 12 2715 12

Vec-Sieksate
. .

8: 6! и8 6

Runde
.... —. — - 12 I 10 2212 10

Sermīte . .
.

— — — 11 f 91 20 i11 9

Mugurkauli .
.

_
__

__ 8 7 158 7

Kalnmuiža
.
. ______ 13 i 10 2313 10

Jaun-Sieksate _ ļ __ ___ 10 9 19
i

, 10 9

Lāņi __
_ __ 16 14 3016 14

Embotes ķirsp.

Embote .
. .

r
32 28 60

Priekules Aslte
.

45 41 86

Audru Asīte
.

.

17 16 33

Bakūze.... 17 15 32

Desele
.... 7 6 13

Dzirga ....
Liel-Nīkrāce

.

18 16 34

13 10 23

Briņki
.

.

.
.

31 28 59

Ezerventa
.
.

.
4 3 7

Liel-Vormāte
. .

9 8 17

Dinsdorpa. . . 35 30 65

sVlbiņi
....

7 6 13
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Cik bēru māci- Cik bērnu mācī-

jās skolās, vai pie jās mājās un tapa
skolotājiem pārklaušināti

Muižu nosaukumi

с

N

1 Ш

I &
■_

ŗ

i!
с

У īd

!!. N

<_
с
си

'S

£

Piezīmes

'_.
о

I I

I

!

Tukuma muiža
. ,

4 I 4 8

Liel-Dzelde
. . ļ 19 17 36

Maz-Dzelde
. .

U ' .

1 -

14
я i

8 6

Grieze
....

MâASķ.

11 10 I 21

Meldzira
. .

. • - - 11

28

9

26

! 20

Nīgranda ......
J 54

Alažu muiža
. .

I 9 8 ! 17

Gramzdas kirsp.!

Liel-Gramzda
.
j 22 20 42

Trekni
....

Maz-Gramzda

И 10 21

14 11 25

Kalēti
....

58 52 ПО

Maz-Krute
.
. 8 7 15

Rumuļi (Pormsahten)

Āzvīķi ....

29 25 54

12 10 22

Elkuzeme
. . .

j 9 8 17

Vaiņode . .
.

21 18 39

Bāta
....

46 42 88

Meženieki . .« .
9 7 16

Nodaga . . . 15 13 28

Galkiti (Galkiten) 4 4 8

Smaiže (Schmaisen); 4 3 7

Liel-Dāma
.

.
9 7 16

.

Maz-Dama
.

.
5 4 9

Raude
....

4 3 7

Plepja ....

Valdene (Valden)

9 10 19

8 6 14

- . i
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Cik bērnu māci- ļļ Cik bērnu

i jās skolās, vai pie jās mājās ur

skolotājiem pārklausu

mācī- и

i tapa ļļ
lāti

Muižu nosaukumi,
I

9
i— 1Piezīmes

1
1

<3
._ _

I '- g £■ с I g
KL) şi О KU 4-
N 'S N -ZZ

II I * ■ 1 «

i i i п i 1

КЛЗ
С ļ
О i

__
1

-

Г Г"
Durbes ķirspelei

I i

Stroķi ....
Liel Droga . .

• 17 13 I 30 i; — -

7 £ IQ7 6 13 — i — I —

Krūte
.... i 28 I 23 51 — ļ - I

Lieģi . - . - ļ 13 i 10 23 — ļ —

Vecpils .... 11 I 8 19

16 I 13 29Aiztere (Aistern) -

Dupele .... 16 114 30 ļ — I — —

Liel-Lāņi . . . 5 ļ 3 g

Leksi
.... ! 4 ! 4| 8 1—!—! ——

Vārve
. . . .

Vec-Droga . .

Maz-Droga . .

7 6 13
'

-ļ — I
_____ 15 12

— — — 6 5

— — i — 6 4

— —
!

— 14 11

— — — 18 15

27

11

10Cīravas Dupele .

и

Liel-llmāji. . . 25
и

Maz-Ilmaji . . 33 i

Maz-Laņi —
—

— |! 6 5

— •—
— iļ 23 19

— —
— 28 24

и

Bunka
....

42

Līgute ....

Padone.
. .

. — — ļ — l| 6 ļ 4

52

10

Grobiņas ķir-
spele

Gaviezne
. . .

32

17

34

12

11

28

14

28

9

10

60 -I
Zuste

....

31 — ti
II

Щ 62 —

Paplaka . . .
21

Vērgale. . . .
21

Bebe
....

и ! 11 22
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Muižu

Cik bērnu māci- Cik bērnu

jās skolās, vai pie;! jās mājās ui

skolotājiem pārklausi

nosaukumi L _J

'
-

1 i •« N

-
1

с
_

ig- с L
KU _

С KU -ч-

'ļ N *5 1 Ь-s N "ču

Ū 2

māci- i

i tapai
nāti

i
Piezīmes

M
с
о

*

Kapsēda . . .
13 11 24

Medze
....

15 12 27

Tāši
....

33 29 62

Virga ....

Priekuļi
. . .

29

51

25 54

46 97

Liel-Krute
. .

. 20 17 37

Izriede (Fischerö-

den
....

7 6 13

Uzdanga . . .
13 10 23

Palanga . . . 50 45 95

Daugavpils ķir-
spele.

Senie un Arone . 76 70 146

Kalkūni
. .

. ļ 86 80 166

. . .

25 22 47Medni
....

Laši
. . . . ļ 11 10 21

Tābara
....

Lašupe ....

Lauķize . . . j
Briģi ....

Turģele .
. .

i
12

19

18

10

16

15

22

35

33

23 20 43

_ 29 25 54

Kumuļi .... 18 15 33

Inišķi ....

Upes muiža
. .

Belmonte .
. .

_ 9 7 16

7 5 12

ļi
6 6 12

Laukumuiža
. .

I
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Muižu

Cik bērnu māci- Cik bērnu mācī-

jās skolās, vai pie jās mājās un tapa
skolotājiem pārklaušināti

nosaukumi ,

•- С « -ļļ с
_С си о. с си о.

KU О
«U О

N3
_

к/ Ы О)
__

£ SS'

Piezīme

ш
Varnovicas (Ue-
berlanz) ķirspele

Varnovica .
. .

38 33 71 i

Plāteres-Annas

muiža
. . .

11 10 21

Vec-Koplava . .

24 21 45

Matulišķi — 19 17 36 I

Liel-Koplava . . ļ —■
7ļ 6 13

Jaun-Koplava . ļ —

Siķele un Salnija

Daugavmuiža (Dü-

nafeldhof)
. .

—

13 14 27 ii

42 37 79 !:

3 3 б

15Salumuiža.
. .

8 7

Ezermuiža un De-

māva
... 19 ļ 16

__

19 35 i
—

Bruņasmuiža (Brun-

nen) .
. .

! \\ 99 8 17

34

2

7

5

120

61

54

26

Elkšņi un Maria-

nova
. . . .

I
_ 1818 16

Fabianišķi
...

Karlīnes m. .*. ___

11 1

33 4

Maz-Koplava
.

—

Subates ķirsp.

Gārši (Garssen) .
—

Baltā muiža (Bal-

tensee) ... —

Gulbene(Gulbjum.) —

Prode
....

—

3

&2

3 2

58

32 29

29 25

14 12
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.... .

ìrnu mācī-j Cik bērnu macī-

tlās, vai pie ! jās mājās un tapa

lotājiem ; pārklaušināti

ļļ ,
VI <л

<u <ll

С «Я I •_ С КЧ

<u a. i с и а.

ЙЗ О ! Ä О

<ll
м

J_ b-s

% I 1 й I
i п i i л

Piezīme;

Cik b

jās sk(

skc

Muižu nosaukumi ļ -

'c
' KU

N

II I
п г

Lavide
....

— — 13 ! 11 24

Ilze ļļ — I - - 12 10 22 ļļ
_ _ 42 37 79 i!Kaldabruņa

. .

I —

Dunava
. . .

— I — II 38 32 70 II

Viesene (Zašu m.)

(Weessen) .
.

II — — — 46 I 42 I 88

Asari
. .

.
.

— — ļ — 43 40 ļ 83 Ü
с

buseja .... — I — ļ 39 35 74

Rubeņa muiža
.

— I — 37 35 72

Aizkraukles

ķirspele.

Raude
....

26 27 53

Steles muiža
. .

— 36 33 69!!

Ilze 13 10 23

Lagzdu muiža . 19 20 39

Grendze
.
. . 10 8 18

Laši
. . . .

2323 21 44 _

У

Annas muiža
. ļļ —

6 5 11

Dieviete
. .

. 123 116 239

Pils kalns .
. .

—
68 62 180

Grienvalde
.
. 20 17 37 ļļ

Šķēde ....

21 19 40 ,ļ
Lauce

.
.

. .
12 ļ12 10 22

Balta muiža
. .

1414 12 26

Bebrīne un Kami-

89 85nieki.
.

fl — 184

Sēlpils ķirsp.

Daugavas muiža

(Linden) . .
ļ 77 I77 70 147ļ



114

ICik bērnu māci- ļCik bērnu māci- ļ
'jās skolās, vai pie ļ jās mājās un tapa ļļ

skolotājiem pārklaušināti

Muižu nosaukumi
...

L . | Piezīmes
!Л СО

Г
"

ш
В

...

1

■•а с Я) i с «Z
с

_ о.
с <- о.

О °
_

О !
! N

_

w N S

ļ -> У 2 ļ ļj_
р . . _ - _ -

Daudzeva
...

30 27 57 t —

Sunākste
. . .

' 9 8 17 1 - - ! - \\

Eķengrāve . .
- - -

29 . 25 54

Vārenbroka . . - - _
30 i 28 58 |

Stabe
. . . .

ļ — — j _ I 26 24 50

Līkummuiža
. . —- — —

6 6 12

Gīruju muiža
. —- — —

1 1 2 i
Klase

.... - - - 12 3

....
- - - 7 5 12

Dunnenļelde
. .

— 5 5 10

Šmīde
....

_____ i , - lļ
Šlriņi ....____ i 1 2 Ï

; _v;. _• Л . /'^
Sesavas ķirsp.

ļ Sesavas un

Liel-Vircava
. .

28 26 54 — — — j zaļās muižas

or» «i
draudzesgri-

Liel-Platone
. .

32 29 61 — i — — j bot lielas

Eleja
. .

. - — — 53 49 102 jspēlessko-
Ihs celt TO

Abgunsteun Grien-
bazniču ka-

telde
....

— — — 24 21 45 Pitalu Pr°-

,, ,.. n„ _. centēm, bet
Howens-Vircava. — — — 27 24 51 vēl neesot

Gala muiža
. . —

— — 20 18 38 valdības at-

Audruva
... - - -Ģ. 11 24

W^

н
28

32

_—

49

21

24

18

11

Skursteņu muiža j - _ _ļ 38 34 72i 34

\ . .
Mežmuižas

ķirsp.

Liel-Berķene
. .

13 11 24 ļ -

-
-

Mežmuiža 37 34 71 ļ —
- -

Vilces muiža
.

— — — ļ 42 39 81 j

13

37

iï

i
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Cik U

jāsski

ski

I

ērnu māci- Cik bērnu mācī-

)lās, vai pieii jās mājās un tapa
dotājiem pārklaušināti

Muižu nosaukumi

î 1
с Я.

_

я не

L S- i с 53 о.
■Ä О ки -i-

о

<u А N
_

s | Iis

Piezīme

J I

&ì
Medne

....

- , - 10 8 18

Zaļenieki . . .

- - 103 ļ 95 ļ 198

Kalnmuiža .
.
. -1102 97 199

I
Bukaiši

. . .

- i - 85 80 1165

Mūru muiža
. .

i
_ _

. i
_

_
- i - 26 24 50 ļ

Blankenfelte
. .

- ' - 44 38 i 82 j
Maz-Berķene . . - ' - 15 I 13 Г 28

Ālava
.

•

. .

- : - 7 I 6 13

Iecavas ķirsp.

Vec-Saule
. . . 98 93 191

Code
.... 38 I 33 71

Garoza
.... 17i 15 32

Līve 29 24 53

Liel-Iecava
. . 115 ! 106 221

Mežotne
. .

. 65 I 60 125

Lamberti . . . 36 32 68

Misa
....

19 16 35

Brukna
....

48 43 91

Berzmuiža. .
.

i

22ļ 19 41

Kambarmuiža. .

ībenete
....

-

-

Kalna muiža
.

.

_ 3 2 5

Sabiles ķirsp.

Kabile
....

76 14468

42 88 80Aizdzira . . .

Kalna muiža
.
. 15 H 29

Briņķu Pēdole . 26 23 49



Tā tad šis oficiālais Kurzemes riteršaftes komitejas
1841. g. skolu pārskats uzrāda itin kā 141 zemnieku skolu

visā Kurzemē, pie kam visās šinīs skolās mācījušies:

4281 zēni un 3862 meitenes, — kopsumā 8242 bērni.

Mājās mācījušies lasīt: 6840 zēni un 6088 meitenes, —

kopsumā 12928 bērni.

Ka redzējām dažos muižu novados skolas bērnu

skaits tik liels (Dundagā — 657, Liel-Ezerē — 673, Popē

— 262, Liel-lecavā — 221), ka nav ticams, ka šādu skai-

tu varēja apkalpot viena skola. Pārskats tuvāku ziņu ne-

dod. Par mājmācību gada pārskatā piezīmēts, ka mācot

lasīt un pātarus (ticības mācības).

116

... .

ļļ Cik bērnu māci-|ļ Cik bērnu mācī-jj
jāsskolās, vai pie | jās mājās un tapa

skolotājiem pārklaušināti
...... .

- ' '

Muižu nosaukumi li Piezimes

•— С \ . кя С W

Ь"
_
i ~ ,S <U Оi

я» -S о 'Л *» о

ы *S X
ы '5 ъ£ \

ii 2 > , S ;:

Stifts Pēdole . . 9 7 16

Veģe ....
8 7 15

Briģu Rende ..-!-! 28 25 53

Virbe
....

- I 31 27 58

Aizupes muiža
. ļ 52 45 97. iļ — ļ — — ļ

Kogále (Koguļi) 12 10 22

Zärceņi. . . ! - i - ļ - 25 23 48 ļ
Vāne

. ...
26 24 50 - - -

Kalice ....!-> 17 14 31

Zuteņi .... - 23 20 43

Varibe (Varube) 17 14 31 - ļ - i _

Jaunpagasts . .
ļ — — i — 27 22 49

Plāņi .... I - - 14 I 12 26

Eņèeji ....{- ' 3 2 5

Strazde.
...

- - | - 36 | 31 67
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8

IV.

Tagad paskatīsimies ko darīja Kurzemes muižniecība

un garīdzniecība, lai zemnieku skolu ierīkošanai un iekār-

tošanai dotu likumīgus pamatus, jo 1838. g. 13. zeptem-

bra ukazs tikai noteica, ka Baltijas zemnieku skolas at-

stājamas muižniecības un garīdzniecības tuvākā pārziņā.
Bet kā šīs skolas ierīkot un pārvaldīt, — par to varēja

spriest vienīgi pēc 1819. g. Vidzemes zemnieku likumu

516. un 517. р. р., uz kuriem arī 1838. g. ukazs aizrāda.

Muižniecība un arī garīdzniecība, rādās, labi saprata, \ka

nedarīt neko ir bīstama lieta, jo tādā gadījumā atkal var

iemaisīties Tērbatas universitāte ar saviem valdības ierēd-

ņiem, kā arī, mainoties Baltijas ģenerālgubernatoram, ra-

sties nedrošs stāvoklis no iekšlietu ministrijas puses.

Katru gadu arī tautas izglītības ministrijai bija jāiesūta

oficiāls pārskats par Kurzemes skolām un no šī pārskata
taču varēja cik necik noskārst, kas īsti notiekas Kurzemes

skolu attīstībā. Vidzemē, kur strādāja K. Ulmanis, skolu

lietas sāka spirgtāki nokārtoties, un arī 1819. g. likums

še deva noteiktāku bazi. Bet kā saka J. H. Guleke:

«Muižniecība nekad nava skolu lietas izlaidusi no savām

rokām Tas pilnīgi sakāms arī par Kurzemes muižnie-

cību: viņa, kauču ari pārāk maz rūpējās par skolu ierī-

košanu, tomēr katru reizi uztraucās, ja skolu pārvaldīšanu

gribēja saņemt savās rokās valdība un viņas ierēdņi. Bet

apstākļi tagad bija tādi, ka vajadzēja vismaz formas pēc
ko darīt. Un tā arī Kurzemes ritteršafs komiteja 1840. g.

izstrādāja īpašu pagasta skolu reglamentu, kas vācu valo-

dā nosaukts: „Entwurf eines Reglaments für die Kurländi-

schen Cebiets-Schulen". Reglamentam 17 panti. Tā tad,

samērā, ļoti īss projekts.

1. p. — Katrs pagasts, vai, pēc vietējās valdīšanas

atziņas, vairāki pagasti vienoti, kam kopā nav vairāk par

500 2) vīriešu dvēseļu, ierīko vienu skolu un uztur tai no-

1) J. H. Guleke — Geschichte des Livländischen Volksschulwesen

(rokrakstā) 1886. 37. lpp.

2) 1817. g. likumā (60. р.) teikts 1000 abēja dzima dvēseļu.
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derīgu skolotāju. Skolotāju pieņem amatā vietējās muižas

īpašnieks, vai, ja skola apkalpo vairāku muižu novadus, —

visi muižnieki kopēji, pie kam jāprasa arī mācītāja pa-

doms. Ja pagastā vairāk par 500 vīriešu dvēseļu, tad, pēc

vajadzības, var pieņemt vairāk kā vienu skolotāju.

2. p. — Pagastu skolās māca: reliģiju, lasīt, rakstīt,

rēķināšanas pirmās pamatdarbības un baznīcas dziesmu

dziedāšanu.

3. p. — Bērniem jāiet skolā, kad tie sasnieguši 12

gadus, bet nav aizliegts arī jaunākus skolā sūtīt. Kas bēr-

nus bez iemesla nesūta skolā, tiem (vecākiem, saimniekiem,

aizgādņiem v. t. t.) jāmaksā IV2 кар. sodu naudas par

katru dienu, bet nepaklausīgiem var soda naudu paaugsti-

nāt. Soda naudu atlaiž tad, ja mācītājs apliecina, ka bērni

mājā top pietiekoši mācīti.

4. p. — Mācītāji ar skolotāju palīdzību katru

rudeni sastāda īpašas listes, kurās ieraksta visus tos bēr-

nus, kam rudeni jāiet skolā. Tie bērni, kas dzīvo skolas

tuvumā, var paēst mājās pie vecākiem; visiem citiem

jāgādā ēdiens skolā, pie kam vecāki vai nu ēdienu paši

piegādā, vai līgst ar skolotāju, dodot tam vajadzīgos pro-

duktus. Par visai trūcīgiem bērniem jāgādā pagasta sa-

biedrībai.

5. p. — Skolas laiks ir no 1. novembra līdz 31. mar-

tam, izņemot svētdienas un svētku dienas. Skolotājam
katru dienu jāstrādā 8 stundas. No 31. marta līdz 1. no-

vembrim mācītājs pie gadījuma pārklaušina bērnus mācībās,

lai šos septiņos mēnešos arī piekoptu mājmācību.

6. p. — Sestdienas pusdienā bērnus no skolas atlaiž

mājā līdz pirmdienas pusdienai, lai bērni nomazgātos, ap-

vilktu tīru veļu un apgādātos ar pārtiku nākošai nedēļai.

7. p. — Bāriņi un trūcīgu vecāku bērni, kurus saim-

nieki māca mājā un sūta skolā, paliek pie šiem saimnie-

kiem līdz 17 gadu vecumam.

8. p. — Mācītāji un baznīcas pērminderi uzrauga

pagastu skolas, bet virsuzraudzība par tām pieder muižu

īpašniekiem. Skolotājs nedrīkst bērnus pārāk bargi sodīt,
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plēst aiz ausīm, sist ar spieķi un tamlīdzīgi pārmācīt, bet

visiem sodiem jābūt tēvišķīgiem. Ja tas nelīdz, tad jāgrie-
žas pie mācītāja, muižas valdīšanas, un, ja arī tas nelīdz, —

pie baznīcas priekšnieka.

9. p. — No 31. marta līdz 1. nov., par katrām 4

nedēļām reiz, skolotājam, baznīcas pērminderim klāt esot,

vajaga bērnus pārklaušināt.
10. p. — Katram bērnam jāņem līdzi uz skolu ābece,

vai lasāmā grāmata. Nabadzīgiem bērniem grāmatas iegā-

dājamas no pagasta lādes.

11. p. — Skolas uztur pagasti, viņiem arī jāceļ un

jāuztur kārtībā skolas ēkas, jāpiegādā malka. Ja muiž-

nieks vēlas skolu muižā, viņam tas nav

"

liegts (Will die

Gutsherrschaft die Schule auf dem Hofe haben, so steht

ihr dieses frei") ').

12. p. — Skolas telpām jābūt piemērotām bērnu

skaitam, ar labām krāsnīm, vēdināšanai jāierīko lodziņi,

galdi un soli jāiegādā un vispār, jāierīko tā, lai nekaitē

veselībai.

13. p. — Pagastu priekšnieki un baznīcas pērmin-

deri seko skolotāju darbībai un, ja vajadzīgs, ziņo muižnie-

kam (dzimtkungam), kas var skolotāju pamācīt, norāt, so-

dīt ar naudas sodu (1 sudraba rubli), vai arī atlaist no

amata, pie kam pēdējā gadījumā jāuzklausās arī mācītāja

domas un jādabū baznīcas priekšnieka piekrišana. Bet ja

skolu uztur pats dzimtkungs, tad arī šinī ziņā viņam

vienam ir visa rīcības brīvība.

14. p. — Kamer skolotājs amata, viņš atsvabināts no

miesas soda, zaldātiem un galvas naudas.

15. p. — Ja skolotājs nepaziņo pagasta tiesai skolē-

nu nokavēto skolas laiku, viņš sodāms līdzīgi vecākiem,

vai saimniekiem, kas bērnus nesūta skolā.

16. p. — Mācītajam skolas divreiz ziemā jāvizite

(jāpārrauga) un par novēroto skolu konventam jāziņo.
17. p. — Katra skolas gada beigās Skolas konvents,

(kas sastāv no visiem vietējiem muižniekiem un mācītāja),

>) Nav nekas teikts, ka tādā gadījumā skola arī jāuztur muižai.

8*
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apspriež skolu stāvokli, mācību sekmes, skolotāja darbību

v. t. t Par to visu jāiesniedz ritteršafts komitejai ziņojums,

lai pēdējā varētu sastādīt kopēju pārskatu, kas iesniedzams

izglītības ministrijai ')•

Tāds bija Kurzemes muižniecības zemnieku resp, pagasta

skolu projekts. Kā redzam, visas nastas pie šo skolu uzturēša-

nas uzliktas zemniekiem, bet visas skolu pārvaldīšanas tiesības

pieder muižniekiem. Pat mācītājiem tikai padoma devēja

tiesības, kamēr pagasta resp, zemnieku pārstāvji mēģināti
izlietot kā dažādu ziņu pienesēji muižniekam, vai mācītā-

jam. Turklāt , noteikumi pārāk trūcīgi un par draudžu

skolām, kādas pastāvēja Vidzemē, nav ne vārda pieminēts.
Patiesi varēja paredzēt, ka šādus noteikumus pat muižnie-

kiem pakalpīgais grafs Pālens (ģen.-gubernators) „nelaidis

cauri." Un tiešām, sākās apspriešanās vispirms Kurzemes

guberņas valdē, kas uzaicināja pie iesniegtā projekta ap-

stiprināšanas bez muižniecības pārstāvja arī vienu konsisto-

rijas locekli 2

). Apspriešanās un sarakstīšanās ieilga, jo

valdības orgāni nevarēja piekrist augšminētam skolu liku-

ma projektam, bet muižniecība no viņa principā negribēja

atkāpties. Beidzot visa lieta tomēr nonāca ģenerālguberna-

tora Pālena rokās, un tas ar rakstu № 393. 23. martā

1844. gadā ziņoja, caur Kurzemes gubernatoru, ka viņš,

grafs Pālens, atzīstot, ka projekts saskanot ar 1838. g. 13.

zeptembra ukazu un ka tāpēc
» . . .

dass der obrig-

keitlichen Genehmigung des in Rede stehenden Planes kein

Hinderniss im Wege steht," bet lūk esot dažas nesaskaņas
ar Vidzemes zemnieku likuma 517. pantu, t. ir par draudžu

skolu ierīkošanu
...

Un tāpēc grafs Pālens izteic ce-

rību, ka muižniecība, rūpēdamies par savu zemnieku izglītī-

bu, pārlabos šinī ziņā savu projektu. Uz to 20. maijā

1844. g. riteršafts komiteja atbildēja, ka 1819. gada Vidzē-

mes zemnieku likuma 517. pants nav Kurzemei piemērots,

un draudzes skolas ir nevajadzīgas, esot pietiekošs skaits

>) Sakarā ar 1838. g. 13. zeptembra ukazu.

2) To pierada Kurzemes gub. valdes raksti 1840. g. 24. zept.

№ 6419, 2. okt. № 7149 un 10. okt. № 7376.
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apriņķa skolu un pagasta skolās arī mācīšot rakstīt un

rēķināt. Ar to uz laiku, cik mums zināms, sarakstīšanās

par Kurzemes skolu likumu apstājās, bet pats projekts ga-

līgi tika aprakts archivu papīros.

Kurzeme palika bez kaut kāda skolu likuma un pa-

stāvošo skolu eksistence tāpēc bija pārāk nedroša. Bet, kā

nomanāms, muižnieki šādu stāvokli atzina par apmierinošu

un tāpēc viņi arī nemēģināja piekāpties, vai labot savu

skolu plānu". Šo mieru gan mazliet sāka traucēt Kurzemes

guberņas skolu direktors Belago. Viņš uzzināja, kur ir kā-

dās muižās privātskolas un pieprasīja šīs skolas reģistrēt

pie viņa, vai ari slēgt. Belago pat prasīja, lai tiesa sauc

nelikumīgo privātskolu turētājus pie atbildības. Tā izcēlās

mazs uztraukums un tracis Dobelē, kur guberņas skolu di-

rektors Belago pieprasīja caur „Hauptmanns Gericht" slēgt
kādu

„privātu" skolu. Sūdzības noraidīšanas labad muiž-

nieks barons Rops nosauca skolu par draudzes skolu un

atsaucās uz dažādiem hercogu laiku likumiem, kā arī uz

1838. g. 13. sept. ukazu (Barona Emiļa Ropa raksts № 247-

-17. dcc. 1845. g. Viņš uzstājās kā Dobeles baznīcas priekš-

nieks), kas šādas skolas nododot vietējo baznīcu pārval-

des orgānu vadībā un tāpēc viss te esot „likumigi." Kā

rādās, „Hauptmanns Gericht" arī konflikta juridisko pusi ta

ir izšķīrusi, jo nekāda soda „privātskolas" turētājiem nav

uzlikts. Kurzemes skolu direktors Belago tomēr domājā

citādi: Kurzemei īpaša skolu likuma nav, tāpēc spēkā, līdz

jauna likuma izdošanai, ir 1828. g. 9. decembra likums

par draudzes skolām (jo Rops oficiāli apstiprināja, ka viņa

skola ir draudzes skola). Tādā garā Belago ziņoja Tērba-

tas universitātes kuratoram, bet tas tautas izglītības mini-

strim. Tā tad lieta atkal nonāca līdz augstākiem valdības

vīriem. Izglītības ministrs 1847. g. 22. martā ziņoja Tēr-

batas univ. kuratoram, ka, tā ka Kurzemes „vācu draudzes

skolu" attiecības pret valdības orgāniem nav likumīgi no-

regulētas, tad jāievāc par šīm skolām ziņas v. t. t. Belago

atkal sāka rakstīt Kurzemes guberņas valdei un pēdējā

ritteršafts komitejai. Bet ritteršafts komiteja atbildēja, ka
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viņai tādas „vācu draudzes skolas" Kurzemē nemaz neesot

zināmas, bette gan pastāvot zemnieku skolas, kas ari838. g.

13. sept. ukazu nodotas vietējās muižniecības vadīšanā. Un

te jau muižniecība formeli runā tikai par zemnieku sko-

lām, kā arī bija teikts atzīmētā ukazā: „Существуюшдя
нын-fe, равно и впредьмогушдя быть заведенными сель-

скlя крестьянсюя школы" — padotas и. t. t. Tā tad

to ko agrāk apstiprināja Rops — viņa skola esot draudzes

skola, — to tagad noliedza ritteršafts komiteja — draudzes

skolu (gan teikts „vācu") Kurzemē neesot. Te nu gan aug-

stie muižnieku kungi oficiāli stāstīja mazu nepatiesību, jo

paši bija Irlavas skolot, semināru pat oficiāli nokrustījuši

par «draudzes skolu" 1) un ar tādu pat nosaukumu, dažkārt,

dēvēja dažas Kurzemes baznīcu skolas. BetsaKarāar to vēlāk

arī Irlavas semināru oficiāli sāka saukt tikai par „Volks-

schule", — lai jau valdības ierēdņi arī še nevarētu pieķerties.
Ar to, cik mums zināms, uz kādu laiku apklusa strīdus starp

Belago un muižniecību. Bet tā ka Kurzemei skolu

likuma jo projām nebija, tad arī nekādas noteiktības šinī

ziņā nevarēja būt, un pareizi darīja Belago un Tērbatas

universitātes kurators, ja Kurzemes ritteršafts komitejai at-

gādināja šo nenormālo stāvokli. Kurzemes šulrāts J. Bött-

chers 1878. g. sniegdams īsu vēsturisku pārskatu par

Kurzemes tautskolām, saka, ka šinī laikā (1840. gados) skolu

lietas varot apzīmēt pilnīgi par privātas labdarības jautāju-

mu
2

). Mēs šo vācu šulrāta spriedumu varam tikai pastipri.

nāt, — tā bija parasti pavisām ārīga un visai vāja labdarība,

kuru muižnieki piekopa, lai rādītu valdībai, ka taču ko arī

dara
. . .

Tikai reti muižnieki tiešam paradīja skolu labā

īstu labdarību.

V.

Mes jau agrāk godam pieminējām dažus Kurzemes

māc ītājus (Valteri, Panfleri, Vatsonu v. t. t.), kas daudz

') Tā 1841. g. oficiālā skolu pārskatā ierakstīts: »Die aufs Beste

dotirte Ritterschaftliche Parochialschule wird ganz auf Kosten des Adels

erhalten."

2) Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das

Jahr 1876/77. 5. lpp.
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strādājuši latviešu skolu labā. Tagad dažus vārdus par

to, ko darīja šinī laikā (ap 1840 gadiem) visa garīdzniecība, kā

atsevišķa kārta.

Ar 1832. g. ev.-lut. baznīcas likumu ') draudžu mācī-

tājiem uzlikts pienākums pārlūkot skolās un mājās bērnu

reliģisko audzināšanu 2) To vēl pastiprināja konsistorija

ar īpašu pavēli (Consistorial-Rescript). Sakarā ar šo

likumu un jau agrāk ievesto kārtību, draudžu mācītāji skai-

tījās par skolu revidentiem vismaz reliģijas pasniegšanā un

tikumiskā audzināšanā. Konsistorija un mācītāju sinodes

ar pilnu tiesību ieskaitīja zemnieku skolas savas darbības

sfērā.

Kad, pēc 1832. gada likuma mācītāji sāka apspries-

ties savās sinodēs, tad arī drīz vien apspriežamo jautāju-

mu rindā redzam arī zemnieku skolu ierīkošanu. Jau

1834. gada sinodē Valteiķu mācītājs Katerfelds aizrādījis
uz skolu likuma trūkumu Kurzemē. 1842. gadā Dundagas mācī-

tājs Glaezers sinodē nolasījis savu apcerējumu: „Gesinde-

verpachtungen und Volksschulen, zwei Dinge, von denen

sich viel zur Verbesserung des religiösen und moralischen

Zustades der Letten erwarten lässt". Žēl ka 1842. g. sino-

des protokolā nav kauču īsumā atstāstītās Glaezera domas,

bet, cik zināms, šīs mācītājs bija skolu draugs un būs gan

silti aizstāvējis skolu ierīkošanu.

Tanī pašā sinodē ari Rindes mācītājs Hilners (proto-
kola 23. p.) runā par ticības mācību pasniegšanu skolās, un

Katerfelds (Valteiķu) izsaka savas domas par draudžu

(Parochialschulen) skolu ierīkošanu (protokola 25. р.).

1746. g. Kurzemes mācītāju sinodē zemnieku

skolu jautājums tiek pacelts vēl plašāki. Rindes mācītājs

Hilners v. ct. lūdz sinodi apspriest jautājumu, kas būtu

darāms, lai zemnieku skolas varētu noorganizēt visā Kur-

zemē, un Jai skolu darbībā rastos kāda vienība. Redzams,

1) Gesetz für die ewangelische-lutherische Kirche in Russland 1832.

2) 189. pants nosaka: „Die Prediger müssen fleissig die Land-

schulen besuchen und auf religiöse Bildung der Jugend, sowohl in diesen

Schulen, als in ihren Gemeinden überhaupt, Acht haben".



124

mācītāji jau pietiekoši bija novērojuši, ka skolas vispāri

nikuļo un strādā nesekmīgi, jo nav ciešu likumīgu notei-

kumu par viņu celšanu un apgādāšanu. Arī Vidzemes

apstākļi, un īpaši pāriešana pareizticībā, draudoši runāja

pāri Kurzemes —Vidzemes robežām, jo tas, kas notika

Vidzemē varēja pāriet arī uz Kurzemi. Un jāliecina, drau-

džu mācītāji bija jūtīgākais elements mūsu tā laika sociālā

dzīvē. Muižnieku vidū, kā to redzēsim vēlāk, sāka pie-

ņemties naids pret zemnieku—latviešu, pēc viņu domām,

jau tā pieaugošo izglītību. No 1846. g. Kurzemes mācītā-

ju sinodes protokola (11. panta) arī gluži labi nojaušams,
ka mācītāji, izjutuši muižnieka ritteršafts komitejas garu,

mēģinā pat ar glaimiem un uzslavām iekustināt muižnieku

sirdis skolām par labu, jo ko gan citu nozīmē šādi iztei-

cieni:
„. . .

die Synode möge zur zeitgemässien För-

derung unseres lettischen Volksschulwesens, mit dankbarer

Anerkennung alles dessen, was Eine Kurländische Ritter-

schaft mit Hochherzigkeit und Liberalität bereits für das

lettische Voksschulwesen getan . . . „ ') Pēc šādas, pa-

tiesi nepelnītas uzslavas, sinode izteic domas, ka tas, kas

darīts tikai dažos apvidos, būtu jādara visā Kurzemē un,

lai būtu panākumi, jānoorganizē Kurzemes laukskolu pār-

valdes orgāni. Sinode šos priekšlikumus draudzīgi pieņē-

ma un uzdeva mācītājiem: Launicam, Biterlingam un

Šmidtam tūdaļ izstrādāt īpašu iesniegumu Kurzemes ritter-

šafts komitejai. Otrā dienā (10. aug.) iesnieguma teksts

bija gatavs un sinode to akceptēja. Adresēts šis raksts

„An Eine Hoch und Hochwohlgeborene Kurländische Ritter-

schafts-Commitee". Raksts iesākās ar atzīmējumu, ka

„mēs dzīvojam tādā laikā, kas ar savām kustībām griež uz

sevi kā muižniecības, tā garīdzniecības vērību. Notikumu

gaita cieši uzstāda vajadzību tā nokārtot latviešu materiā-

lo un garīgo attīstību, kas tautu ievestu mierīgā gultnē un

pasargātu no nosodāmām kustībām. Cik šāda • stāvokļa

iegūšana atkarājas no skolām, par to pierādījumus varam

l) Skat' Protokoll d. im. J. 1846 in Goldingen gehaltenen 12.

Kurländischen Provinzial synode 9. lpp.
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ņemt no* kaimiņu provincēm. Kur ir derīgas tautskolas,
tur nodrošinājušies pienācīgi labvēlīgi apstākļi kā pret

kungiem (Herrschaft), tā arī pasargāta uzticība cv. lut. baz-

nīcai. Tautskolu lietās cieši sasaistās muižniecības un

garīdzniecības kopdarbība. Un ievērojot tagadējā laika

draudošos apstākļus, sinode šinī jautājumā nevar klusu

palikt, bet ar, tik svarīgai lietai, nepieciešamu atklātību

grib izteikt savas domas.

Ar atzinību pieminot to, ko jau līdz

šim skolu labā, darījusi kā visa muižniecība, tā

atsevišķi dzimtkungi, kas, rūpēdamies par viņiem uzticētās

latviešu tautas garīgu attīstību, tik augstsirdīgi savas

rokas atdarījuši, — tomēr nav jānoliedz, ka šinī ziņā vēl

daudz kas darāms. Vispirms vajaga organiska likuma, kas

skolu attīstību sekmētu visā zemē (Kurzemē) un caur to

sniegtu latviešiem noderīgu izglītību, pēc kuras viņi kāro,

un tā pasargātu no dažām nelabām parādībām un uzturētu

cieši kopā ar savu baznīcu. Vajaga vismazākais panākt

Kurzemes zemnieku likuma izpildīšanu, kas prasa uz 1000 dvē-

selēm vienu skolu. Saprotams, ka zemniekiem jādod tāda

izglītība, kas saskan ar viņu nodarbošanos un stāvokli un

šinī ziņā garīdzniecība grib iekšēji un draudzīgi kopā strā-

dāt ar bruņniecību, lai tiešām mūsu latviešu tauta (unser

Lettenvolk) galvenā kārtā dabūtu reliģiozu un vispārcilvē-

cīgu (allgemein menschliche) izglītību, kas viņus droši no-

stādītu kā cilvēkus, zemkopjus un kristīgus ļaudis visādu

kustību laikos. Šādu darbu varot ar Dieva palīgu padarīt,

ja dzimtkungi iešot roku rokā ar draudžu mācītājiem. Šī

kopējā darba veikšanai jārada īpaša skolu pārvalde, kas

darbotos vienlīdzīgi visā Kurzemē, un kurā draudzīgi sa-

darbotos muižniecība ar garīdzniecību. Bet svētību visam

šim darbam sinode izlūdzas no Dieva, kas ar savu stipru

roku mūsu baznīcu un zemi grib pasargāt.

Tāds ir 1846. g. sinodes raksta saturs. Viņš, kā re-

dzams, zīmīgā valodā. Mēs darītu nepareizi, ja izteiktu ši-

nī gadījumā kādus pārmetumus garīdzniecībai par itin kā

pārāk lielu izpatikšanu muižniecībai un vispāri šaurās ro-
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bežās ieturētas zemnieku izglītības ieteikšanu. Arī tas, ko

gribēja garīdzniecība, daudziem dzimtkungiem bija pārāk

daudz. Garīdzniecība vismaz gribēja smago izglītības vil-

cienu iekustināt, dot viņam kauču kādu niecīgu kustību un

organisku spēku. Bet ko darīja muižniecība? Kad ģen-

superit. K. Vilperts (viņa raksts № 405— 31. VIII. 1846.) sino-

des lēmumu nosūtīja muižnieku maršalam baronam Th.

Hānam, pēdējais ar rakstu №900—27. zeptembrī atbildēja

ģeneralsuperitendentam gan ārēji laipni, bet viņa raksta sa-

turs bija gandrīz pilnīgi noraidošs: muižniecība jau 1840. g

esot nolēmusi nokārtot skolu lietas, 1844. g, grafs Pālens

esot apsolījis v. t. t., bet valdība lūk nepabalstot muižniecī-

bas nodomus v. t. t. à

Ar to visa sinodes
„
sajūsma" šoreiz izbeidzas, un stā-

voklis negrozījās.

Daži draudžu mācītāji tomēr visai cītīgi pūlējās skolu

labā. Bez jau agrāk pieminētiem ..skolu draugiem" īpaši

jāpiemin Neretas mācītājs Vāgners. '), kas 1814. gadā uz-

ņemdamies darbu Neretā, kur neatradanekādu skolu un arī lasīt

pratēju bijis maz, bet savā darbā parādīja tik lielu enerģiju, ka

ar viņa pūliņiem jau 1840. gada sākumā te darbojās 5 sa-

mērā labi ierīkotas skolas, bet 1847. gadā te strādā jau di-

vi Irlavas skolā mācīti skolotāji. Lasīt pratēju 1847. g

draudzē n@ 5517 dvēselēm 2878, bet rakstīt prot gan tikai

182 un rēķināt — 90. Vāgners gandrīz katru gadu „Latv.

Avīzēm" iesūta ziņas par savas draudzes izglītības stāvokli,

bet 1847. g. iesūta plašu rakstu ritteršaftes komitejai (caur

savas draudzes priekšnieku baronu fon der Recke), kurā

aprāda, kamdēļ skolas nevar sekmīgi darboties: 1) ļaužu

nabadzība, 2) nav skolām likumīga pamata. Viņa draudzē

ari kāds kungs bez mācītāju ziņas un piekrišanas slēdzis

~savu" skolu.

Tā kā arī citu draudžu mācītāji nemitīgi kustināja
skolu jautājumu, tad ritteršafts komiteja, tā sacīt, formas

pēc pāra reizes apjautājās pie Kurzemes guberņas valdes

•) Friedrichs Wilhelms Wagners — dzimis 20 jūnija (v. 5t.)1786

g., miris 13. maijā (v, st.) 1854. g. Neretā strādājis no 1814.—1854.
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par 1840. gada projekta likteni, kuru patiesībā ar savu ne-

piekāpību bija aprakusi pati komiteja, jo tiešām būtu no

valdības pārāk smagi darīts zemniekiem, ja šo 1840. g.

projektu apstiprinātu.

1847. gadā Kurzemes mācītāju Sinodē (Bauskā) 4.

zeptembrī (protokola 8. p.) jau agrāk pieminētais Rindes

mācītājs Hilners nāca ar sparīgu priekšlikumu: „Die Förde-

rung unseres Volkssschulwesens gründlich zu beraten, und

dazu Relationen über bestehende Volksschuleinrichtung und

Vorschlage zu Verbesserung mitzubringen. .." Hilners

prasa: 1) lai tanīs apvidos, kur vēl skolu nav, viņas tiktu

nodibinātas un kur sliktas skolas, lai tās uzlabo ; 2) lai

skolās bērni tiešām arī tiktu sūtīti ;3 ) lai skolās arī cītīgi tiktu

strādāts, un viņas izpildītu savu uzdevumu. Zīmīgi, ka

Hilners (un tā tas arī ieprotokolēts) iesāk savu referātu ar

atzinības izteikšanu atsevišķiem dzimtkungiem (liberalen

Privatgutbesitzern) un arī kroņa muižu pārvaldei (der ho-

hen Verwaltung der Kronsgüter), kas tiešām esot daudz

darījuši skolu labā. Hilners vairs vispāri nemaz nepiemin

„Eine Hoch und Hochwohlgeborene Kurländische Ritter-

schafts Commitee" un neizsaka viņai nekādu pateicību. . .

Hilners prasa, lai tiktu pildīts 1817. gada Kurzemes zem-

nieku likums, kura 60. pants prasa uz 1000 dvēselēm vie-

nu skolu '). Referents arī domā, ka mācītāji ar uzcītību,

pacietību un neatlaidību strādādami varot krietnus panāku-
kūmus gūt. 2) Lai skolas nepaliktu tukšas, jārūpējas pār

skolēnu kopēdināšanu. Hilners aizrādīja, kas ar šādu dar-

bu panākts Lub-Ezerē. Ārī mācību pasniegšana skolās

esot jāuzlabo, jo dažās skolās notiekot vienīgi mechaniska

boksterēšana un lasīšana, ko ne sliktāki veicot daudzi ve-

cāki mājās. Skolai jāiet tāļāk, viņai patiesi jāizglīto un

jāsagatavo bērni iesvētīšanai. Arī vasaras laikā reiz mēnesī

skolēni jāsasauc skolā, lai atkārtotu mācīto un palīdzētu

•)Bet lūk nelaime bija tā, ka likumā tikai viens 60. pants piemi-

nēja skolu ierīkošanu, bet kas lai un kā lai skolas ierīko, par to nebija

nekādu noteikumu.

2) Šinī zfņa Hilneram bija taisnība, ko pieradīja kauču tas pats

vecais Neretas mācītājs Vāgners un arī citi, pašu Hilneru neizslēdzot.
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to paturēt. Beidzot Hilners lūdz sinodi, lai skolu jautāju-

mu padarītu par katras sinodes obligatorisku tematu un

ievēlētu īpašus referentus, vienu katrā prāvesta iecirknī, kas

ziņotu par skolu lietām notecējušā gadā.

Hilnera referāts, ka to arī var noprast no īsā

atreferējuma sinodes protokolā, bijis visai sparīgs un ari

debates, kurās piedalījušies mācītāji: Krauss, Ulmanis (Vid-

zemes), Pantenius (Jelgavas), Brāže, Richters, Bitners, Rai-

zons, Grots, Gilberts — bijušas ļoti dzīvas. Jautājuma

izšķiršanu atlikuši uz 5. zevtembri, kad arī sinode pie-

ņēmusi Hilnera priekšlikumu — ievēlēt katrai
„ prāvesta

tiesai" savu īpašu skolu referentu, par kādiem sinodē izraudzīti:

1) Jelgavas iecirknim — Pantenius,

2) Dobeles
~

Richters,

3) Bauskas
. Kīns,

4) Grobiņas „ Brāže,

5) Kandavas
„ Bernevics,

6) Kuldīgas „ Zeebergs,

7) Piltenes
„

Hilners,

,
8) Sēlpils

,
Lundbergs.

Bez tam šinī pašā sinodē vēl nāca mācītājs Tilings

(Talsu dr.) ar savu priekšlasījumu : „Wie ist der Unterricht

und vornehmlich die christliche sittliche Erziehung der let-

tischen Jugend am zwechmässigsten und erfolgreichsten zu

besorgen?"

Tilings prasa latviešu bērniem kristīgas skolu mācī-

bas, kas savienotas ar zemniekiem noderīgām praktiskām

zināšanām. Tilings ieteic dibināt nevis lielas, bet mazas

skolas, apmērām katrām 10 mājām vienu skolu. Šādas

mazas skolas lētāki maksāšot, kā lielās, jo viņas varot

ierīkot katrā zemnieku mājā, un bērni parasti vakaros varē-

šot iet mājās, tā ka uzturs v. t. t. nedarīšot grūtības. Šādu
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skolu ierīkošana esot viegli izdarāma. ') Par māj mācību

Tilings saka, ka ne visi bērni mājmācību vienlīdzīgi baudot,

tāpēc īpaši jārūpējās par tiem bērniem, kas neaug pie

saviem vecākiem. Protokolists ierakstījis, ka Tilings

„eine ausfürlichie Bearbeitung geliefert", no kura referents

dažus punktus in exstenso nolasījis.

Та tad 1847. gada Kurzemes mācītāju sinode tiešām

bijuši ari skolu jautājuma sinode.

1848. gada Kurzemes mācītāju Sinodē (Liepājā 5—9 au-

gustam) Kabiles mācītājs Bitners nāca ar interesantu priekš-

lasījumu par baznīcas un skolas kopdarbību. Bitners saka:

„Mūsu baznīcas tagadējais stāvoklis noteikti prasa, lai mēs

izprastu, kur atrodas mūsu spēks. Tagadējā laikā prasa,

ka baznīcas pienākums ir arī skolu pacelšana. Domā, ka tau-

tas izglītība baznīcai dos stiprus pamatus (Man meint in

der Bildung des Volkes der Kirche eine festere Grundlage

geben zu können)Bitners mēģina pierādīt, ka caur skolām

spraustais mērķis — mūsu baznīcu stiprināt — nebūs sasnie-

dzams, un ka šādas cerības pat kaitīgas. Skola savā būtībā ir

valsts iestāde un savos pamatos cilvēku darbs (Menschen-

werk), tā tad arī viņas mērķis tikai pasaulīgā izglītība
Baznīca atrodas no Kristus izlietā svētā gara spēkā un

iespaidā. Skolai nav ne spēka, ne viņai tas uzdevums

šaī svētā darbībā atdzimt (ieaugt). Izrādās, ka zināšanas

pašas par sevi nav baznīcai palīglīdzeklis, tāpat arī skolas

vispāri mums šinī ziņā nekā nevar dot. Domājot, ka caur

skolām nemācīto draudzes daļu tuvāk pievedīšot mācītā-

jam un baznīcai, tā tad skolas būtu līdzēklis runāt arī uz

neizglītotāko draudzes daļu. Bitners šādu spriedumu noraida:

skolās skolotājs nav kā aicināts Dieva kalps (Arbeiter). Un

ī) Te jāpiezīmē, kā šādas „mäjskolas" jau darbojās kā Kurzemē,

tā Vidzemē, un skomeistaroja viņās kāds „godigs zemnieks," vai amat-

nieks, bet no tāda gan nevarēja prasit, lai viņš arī ko vērtīgu iemācītu.

Šādās skolās, kā Hilners saka, mechāniski boksterēja un lasīja, skaitīja

pātarus, dziedāja dažas garīgas dziesmas, — tas viss.
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piedzīvojumi māca, ka tautskolu skolnieki nav labāki Kris-

tus garā audzināti, kā pārējie draudzes locekļi, pat izrādās,

ka skola viņiem neko vairāk nav devusi, kā to, ko vienkār-

ši var izlasīt bībelē. Baznīcas skolas, kurās māca tikai

lasīt, katķismu un baznīcas dziesmas, gan izrādījušās no

visām skolām par labākām protestantubaznīcaspabalstītājām.

Tā tad mācītājs Bitners, redzams, baidās no laicīgas

izglītības, kurai gribot negribot vajadzēja izplatīties caur

skolām. Protokolā atzīmēts, ka Bitnera domām radušies

pretinieki, — mācītājs Katerfelds, Bilterlings v. ct., pie kam

no īsām atzīmēm protokolā redzams, ka šie pretinieki visai

stipri apkarojuši Bitnera spriedumu par skolām. Redzams,

ka Bitnera referāts radies kā iepriekšējā sinodē nolasītā Hil-

nera referāta pretstats: ja Hilners noteikti uzsvēra, ka mācī-

tājiem skolu lietās jābūt aktiviern, tad Bitners grib šinī ziņā
stāvēt vairāk pasīvā lomā.

No pagājušā gada sinodē ievēlētiem deviņiem skolu

referentiem, 1848. ģ. sinodē klātbijuši tikai divi: Brāže un

Hilners. Protokolā (p. p. 17 un 23) viņu referāti ļoti

īsi iezīmēti. Brāže vispirms apkarojis Bitnera spriedumu

par skolām un tad lūdzis, lai mācītāji turpmāk viņam pie-

sūtītu ziņas par Grobiņas prāvesta iecirkņa skolām. Hilners

esot ziņojis par Kuldīgas, Sēlpils, Kandavas, Dobeles un

Piltenes iecirkņu skolām, no kurienes koleras dēļ referenti

nebija ieradušies. Arī Hilnera ziņojums nav protokolā atstāstīts.

Kabiles mācītāja Bitnera 1848. g. referāts tomēr bija

sakustinājis garīdznieku aprindas. 1849. gada Kurzemes

mācītāju sinodē ') šis jautājums no jauna tika cilāts, pie

kam, uz daudzu sinodes dalībnieku vēlēšanos, vārdu Bitne-

ra iekustinātā jautājumā deva pazīstamam Vidzemes skolu

darbiniekam, šulrātam Dr. Ulmanim, kas, redzams, arī no

kurzemniekiem tiek šinī ziņā uzlūkots kā autoritāte. Dr. К

Ulmanis vispirms aizrāda, ka mācītāja Bitnera iekustinātais

*) Sinode notika Jelgavā no 8. līdz 11. jūnijam.
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jautājums tanī ziņā ir vietā, ka brīdina mācītājus pret ne-

pareizām ilūzijām, ka skola jau baznīcas labā kādus brīnu-

mus varētu izdarīt. Bet gan baznīcai nav vienalga, kā sko-

la audzina. Mājmācība, kuru arī baznīca prasa, nav pie-

tiekoša un kristīga audzināšana jāturpina skolā. Ulmanis

nepiekrīt arī Bitnera domām par baznīcas skolām, kurās

mācītu tikai reliģijai vajadzīgās lietas (Bitners šīs skolas,

kā redzējām ieteica). Ja sāktu skolas sadalīt laicīgās un

baznīcas skolās, tad mācītāji savu iespaidu uz pirmajām

varētu pazaudēt. Garīdzniecībai vajagot visās tautskolās

vienādā mērā savu iespaidu atstāt un gūt to, ko baznīca

no jauniešiem prasa. Neesot arī iemesla baidīties un tam

pretīm strādāt, ka skolās māca laicīgas zināšanas, un ka

skola kalpo valsts pilsoņu audzināšanai, ja tikai skolā ap-

sargājot arī baznīcas intereses (wenn nur das kirchliche

Interesse gewahrt würde). Dzīve un baznīcas vēsture mā-

cot, ka baznīcas novēršanās no dabiskiem dzīves p.amatiem,

nekad nav svētīgs darbs. To, ko baznīca no skolas prasot

un gribot sasniegt, vajagot saskaņot ar formālām un reāl-

ām skolu prasībām resp, mācībām. Šinī ziņā īsto ceļu

un mēru atrast gan bieži esot pagrūts darbs. Pēc Dr. K.

Ulmaņa par šo pašu jautājumu runājuši arī prāvests Gil-

berts un Zlēku Bitners (Consistorialraht Pastor Büttner

aus Schleck), pie kam Gilberts ar piemēriem no savas

draudzes aprādījis, cik tur noderīga esot skola baznīcas

darbā, bet vecais mācītājs Bitners nolasījis vēsturisku apce-

rējumu, kurā aprādījis, ka faktiski baznīca vien nespējot
visus savus locekļus cieši saturēt kopā, un ka skola te va-

rot daudz palīdzēt
1
). Vārdu ņēmis gan arī Kabiles Bitners,

tomēr šoreiz vairs nav tik kategoriski savas domas aizstāvējis,

bet izvairījies ar dažām piezīmēm. Redzams pretspēks

tomēr bija tik liels, ka vajadzēja vismaz, tā sacīt, pārmai-

l) Jāatzīmē, ka Slēku Jānis Georgs Bitners ir Kabiles Georga Bit-

nera tēvs, tā tad tēvs ari šinī gadījumā pamācījis dēlu, ka skolas var

gan palīdzēt baznīcai kristīgā audzināšanas darbā.
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nīt fronti, un šinī ziņā Bitnerim tūdaļ nācis palīgā Vānes

Zeebergs 1 ) Zeebergs saka, ka viņš atrodot kā Dr. Ulmaņa,
tā Kābiles mācītāja Bitnera slēdzienos katrā savus pamatus.

Dr Ulmanis runājot par skolu kādai viņai vajagot būt, bet

mācītājs Bitners — kāda viņa tagad patiesībā esot. (in

ihrer Wirklichkeit, wo sie leider noch gar zu viel zu wün-

schen übrig lässt). Tautskolās mācības novirzoties uz prāta

izglītību un materielu zināšanu iegūšanu, maz strādājot uz

sirdīm, kāpēc arī labi augļi neesot gaidāmi. Tāļāk Zee-

bergs teicis: „Dagegen würde die Volkschule ihre Auf-

gabe, das Reich Gottes zu fördern .vollkommen lösen, wenn

sie sich von dem Einen Grunde Christus, ausser welchem

kein anderer gelegt werden kann und darf, nicht entfernte,

sich nicht ausserhalb der Kirche stellte, sondern mit ihr als

Helferin und Mitarbeiterin der Prediger in derKirche selbst

verbliebe und diese Wirksamkeit als ihren Beruf ansähe". Zee-

bergs ieteic mācītājiem rūpēties par skolotāju sagatavoša-

nu šādā garā. Vajagot izmeklēt apdāvinātus un spējīgus

jaunekļus, ņemt tos savā mājā un ar mīlestību attiecīgi sa-

gatavot semināram. Arī vēlāk mācītājam jācenšās uzturēt

ar skolotāju sakari, lai varētu darīt iespaidu un kopīgi

strādāt Dieva valstības labā. Pēc tam mācītājs Hilners

vēl atgriezies pie Kabiles mācītāja Bitnera jau tik plaši

apspriestā referāta un izteicis domas, ka šis referāts tiešām

bijis vietā, jo darījis sinodi uzmanīgu uz visai nopietnu

jautājumu. Mācītājiem vajagot īpašu vērību piegriest arī

mājmācībai un vairāk rūpēties par reliģijas mācību. Runājis

vēl Gilberts un Klāsons (Zaļās m. draudzes), kas aizrādī-

jis, lai mācītāji izlieto skolotājus arī mājmācības kontrolē-

šanas darbā. Pie tam Klāsons aizrāda uz kādu instrukciju

skolotājiem, ķesteriem un ērģelniekiem, kuru projektējot

izdot Generalkonsistorija. 2) Ar to izbeidzas principielās de-

bates, un Hilners lūdz vēl reiz atgādināt draudžu mācītā-

1) Skat .1849. g. Kurzemes sinodes protokola 9. lpp.

2) Šī instrukcija, resp, viņas projekts mums nav zināms.
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jiem, lai laikā iesūta skolu referentiem ziņas par skolām,

pie kam viņš, Hilners, esot izstrādājis īsu parauga listi, pēc
kuras ailēm ziņas jāsakārto

Ar 1849. un 1850/) g. g. Kurzemes mācītāju sino-

dēm arī uz ilgāku laiku tapa nospraustas tās idejiskās līni-

jas, pie kurām turējās Kurzemes garīdzniecība savā skolu

politikā. Bitnera spriedums par skolas un baznīcas savstar-

pējām attiecībām gan netika atzīts par pieņemamu, bet no

šī sprieduma secinājās Zeeberga v. ct. atziņa, ka zemnieku

skolās nedrīkst pārāk piekopt prāta izglītību un ka

baznīcai jāiespaido skola savu mācību garā.

V.

Mēs jau pasniedzām 1841. g. statistiku par Kurzemes

skolām. Ņemsim tagad tādas pat ziņas par 1849/50 gada

ziemu, kas sastādītas tādā paša sagrupējumā, ka 1841. ga-

dā. 1849./50. gada ziņās Kurzemes ritteršafts komiteja pat

burtiski atkārto dažus aizrādījumus, kā, piem., par skolās

lietotām grāmatām, skolu uzturēšanu v. t. t. 2
). Tikai 1841

g. bija teikts „Volksschulen"
,

tagad „Bauerschulen" un arī

pielikts klāt „Leseunterricht" .

Sniegsim vispirms šo oficiālo pārskatu un pec tam vi-

ņu salīdzināsim ar 1841. gada ziņām.

i) Par 1850. g. sinodi runāsim turpmāk.

2) „Verchalag über die Bauerschuleu und den Leseunterricht in

Kurländischen Gouvernement pro 1849/1850.

9
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Tā tad 1849/50. m. g. Kurzemē pavisam uzrādītas

176 skolas 1
) (1841.g — 141 skola). Tikai mazliet savādi,

ka 1847 gadā, pēc mācītāju sinodes datiem, Kurzemē bijis

jau 177 skolas un ar 1849. g. sinode konstatē spēju pie-

augumu. Sakarā ar citētām ritteršafts komitejas ziņām, jā-

aizrāda, ka dažās „skolās" pavisam niecīgs skolēnu skaits,

piemērām Ārišos (Jaunpils ķirsp.) tikai 4, Apusē (Ventspils

ķirsp.) 7, Pletenberģē (Aizputes ķirsp.) pat tikai 2 v. t. t.

Tomēr vairums skolu būs gan jāpieskaita pie „lieläm sko-

lām", kā to apzīmējuši mācītāji sinodēs. Neskaidrībā

paliek tādu „lielu skolu" atzīmēšana, kā Ezermuižā (Saldus

ķirsp.) ar 346 skolēniem, Dundagā ar 658 skolēniem. Kā

vienā skolā šādu bērnu skaitu spējuši mācīt ? Visās sko-

lās kopzumā mācījušies (1849/50. g.) 3689 zēni un 3057

meitenes — pavisam 6746 bērni2), bet 1841 gadā — 4281

zēni un 3862 meitenes — pavisam 8242 bērni. Tā tad

deviņu gadu laikā skolas bērnu skaits būtu sama-

zinājies par 1496, lai gan skolu skaits pieaudzis par 35.

Turpretim 1851. gadā pēc sinodes skolu referenta Glaezera

ziņojuma, Kurzemē bijušas 203 skolas ar 8543 skolas bēr-

niem. Tā tad viena gada laikā atkal būtu nācis krietns

pieaugums. Bet abas ziņas nāca no oficiāliem avotiem.

Pēc 1849./50. g. ritteršafts komitejas ziņojuma mācību gaita

bijusi tā pati, kas 1841. gadā.

Mājmācībā mācījušies 7381 zēns un 7106 meitenes —

kopā 14,487 bērni. Tā tad mājmācības bērnu skaits, salī-

dzinot ar 1841 g. pieaudzis. Tikai jāatzīmē, ka pēc tās

pašas ritteršafts komitejas ziņām mājmācības bērnu skaits

1846. gadā bijis 16.074, tā tad līdz 1849/50. g. arī būtu

gājis mazumā. Bet, kā jau aizrādījām agrāk, šīs ziņas un

gadu pārskati ir stipri trūcīgi un nesniedz mums cik necik

i) Tikdaudz gan faktiski nav bijis, kā to konstatē pats pārskats aplū-

kojot Jelgavas un Dobeles v. t. t. ķirspēles.

2) Bet, rādās, ka ari šis skaitlis mazliet jāpamazina, jo dažu novadu

bērni, kuriem pašiem nav skolu, būs ieskaitīti divreiz: savā novadā un

tad atkal tanī skolā, kur viņi mācījušies. Tas nomanāms, ja salīdzinām,

piem., Pastendes skolas bērnu skaitu.
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noteiktu ainu par tā laika skolu stāvokli. Pārskatos nav

itin nekas pieminēts par skolotājiem, — kādi viņi, cik sa-

ņem algas v. t. t.

Bet tagad palūkosim, kas notiek Kurzemes zemnieku

izglītības centrā — Irlavā, kur gatavojās Kurzemes labākie

skolotāji.

VI.

Aplūkojot Irlavas skolotāju semināra (skolas) darbības,

sākumu redzējām, ka semināram jau pašā nodibināšanas

gaitā netrūka pretinieku. Tas jaunai skolai nenāca par labu.

Kad pazīstamais skolu draugs bīskaps Dr. Ulmanis 1844.

gadā apmeklēja Irlavu, lai iepazītos ar turienes semināra

darbību, tad viņš savā ziņojumā (Bericht an Eine Oberland-

schulbehörde Livland. 18. Nov. 1844.) saka, ka Cimzes

seminārs mācību pasniegšanas un audzināšanas ziņā esot

labāks, bet vainot par to nevarot vienīgi Irlavas semināra

vadītāju inspektoru Zadovski, bet gan īpaši citus traucējošus

apstākļus. Kādi bija šie «traucējošie" apstākļi, par to bis-

kaps Ulmanis savā ziņojumā nerunā. Tomēr no Ulmaņa

sprieduma nomanām, ka arī pats inspektors Zadovsks ir

vājāks administrators un arī pedagogs kā Cimze. Jau tas

vien, ka Zadovsks neprata latviešu valodas '), bija ļoti
liels defekts. Bez tam Zadovskim, kā Prūsijas vācietim, bija

sveša latviešu tautas garīgā dzīve v. t. t. Cimze bija lat-

vietis un, kauču arī ieaudzis vācu kultūrā, viņš tomēr savās

asinīs un visā dvēseles būtībā bija latviešiem tuvs cilvēks.

Tā tad tomēr jāatzīst, ka Kurzemes skolu draugi bija

') Par inspektora Zadovska latviešu valodas prašanu kāds viņa

audzēknis K. zina pastāstīt pat anekdotes. Z. būdams Cīravā izmācījies

latviski divus teikumus: „Uzcel mani rītā pulksten sešos"... un „Kur iet

ceļš uz Cīravu." Kādreiz iedams pa ceļu Z. teikumus samainījis un teicis

pretim nākošam zemniekam: „Uzcel mani rītā pulksten sešos"... Irlavā

Z. kādreiz gribējis sarunāties ar savu kučieru latviski un proti jautāt

kučierim, vai zirgs, ko saukuši par „Fuksi", joprojām sperot. Z. paņēmis

Stendera vārdnīcu un sagatavojies, pēc kam jautājis kuČieram: «Vai tā

lapsa vēl sit?"
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nodarījuši lielu kļūdu jau pašā sākumā, — ņēmuši semi-

nāra vadītāju no latviešu tautai svešām aprindām. Ja skolu

draugi caur to bija cerējuši «pielabināt" jaunās skolas pre-

tiniekus, — sak', semināra vadītājs ir īsts vācietis, viņš

audzinās vācu kultūras garā v. t. t., — tad arī šinī ziņā

bija notikusi maldīšanās. Tie, kam bija nepatīkama semi-

nāra dibināšana vispāri, nepiekrita arī Zadovska audzināša-

nas principiem, kauču arī vācu garā, un kad nevarēja semi-

nāru apkasot citādi, tad pieķērās Zadovska idejiskai semi-

nāra vadīšanai. Tādēļ mums vispirms jāapstājas pie inspek-

tora Zadovska idejiskās un pedagoģiskās izglītības, kā arī

tā audzinašānaš virziena, kuru viņš piekopa Irlavas semi-

nārā pirmos desmit gados.

K. Zadovsks, par kuru dažas biogrāfiskas ziņas jau

sniedzām agrāk, kā trūcīgu vecāku bērns un kā pazīstamā

vācu pedagoga Dintera idejisks audzēknis, savā jaunībā

bija uzņēmis liberālas idejas un studēdams teoloģiju bija

pievienojies tā saucamiemracionālistiem. Racionālisms teolo-

ģijā nodibinājās Vācijā 18. g. s. beigās. 1800. gadu pirmos

desmitos šī mācība sasniedza redzamas sekmes un,

tāpat kā pietisms un brāļu draudze aizrāva sev līdzi dau-

dzus ideālus garīdzniekus. Starp K. Zadovska skolotājiem

ir bijuši arī daži racionālisti, jo to apliecina kāds raksts

par Irlavas semināru un viņa darbību, kas, cik zināms,
sacerēts no K. Zadovska dēla, vēlākā Irlavas semināra di-

rektora Gustava Zadovska, un kurā teikts, ka K. Zadovsks

savā jaunībā sēdējis pie mācītāju — racionālistu kājām 1)-

K. Zadovsks katrā ziņā pārnācis Kurzemē kā liberāls jau-

neklis un racionālists teoloģiskās mācībās. Kurzemē viņš

sastapa liberālu skolu draugu, Cīravas mācītāju Valteri, kas

ļoti cienīja Z. pedagoģisko liberālismu. Un tas arī

citādi nevarēja būt, jo mācītājs Valters pats bija lieliski

sajūsmots par Dintera un citiem liberāliem vācu pedago-

giem. 1832. gadā Valters apceļoja vairākas vācu tautskolas

un arī skolotāju seminārus un pēc tam rakstīja jūsmotu

') Skat. „Bilder aus Irmlaus Vergangenheit (1830—1895)" »Balt

Tagesztg" 1907. №82.



156

rakstu „Königsberger Zeitungā" 1832. g. №283:
».. .

Esmu

pārsteigts no tās mīlestības un laipnības, kādu te parāda

skolotāji saviem skolēniem, kuri ir vienkāršu ļaužu bērni.. ."

Un beidzot:
„ ...

Ir viss jādara, lai līdz šim pilnīgi bez ievē-

rības pamestā latviešu izglītība tiktu uzsākta..." Bez tam

ļoti var būt, ka Zadovsks Kurzemē sastapās arī ar tejienes

mācītājiem racionālistiem, kā prāvestu Baumbachu, Saukas

fon Brockhornu, Hesselbergu v. t. t. Katrā ziņā mācītājiem
racionālistiem un arī neracionālistiem bijuši zināmi K.

Zadovska uzskati, kurus tas, cik noprotams pirmā laikā

arī atklāti izteicis. Bet tanī pašā laikā Kurzemes mācītājos

notika cīņa starp racionālistiem un ontodoksāļiem. Kurzemes

ģeneralzuperintendents Dr. Richters, būdams pats liberāls

vīrs (viņš studējis teoloģiju Hales augstskolā) neuzsāka

cīņu pret racionālistiem, bet pēc viņa nāves par ģeneral-

zuperintendentu nāca Vilperts, kura laikā racionālisti tika

gandrīz pilnīgi „sakauti", vai mazākais padarīti klusi.

Vairākās Kurzemes mācītāju sinodēs ') notika plašas deba-

tes par racionālisma kaitīgumu, pie kam tīrie ortodoksālie

reliģijas uzskati ņēma virsroku, atraidot pat racionālistikas

filozofiskās atziņas. Apmērām ar 1850. gadiem Kurzemes

mācītāju starpā racionālismu varēja uzlūkot par likvidētu.

No šī īsā aizrādījuma par racionālisma likvidēšanu Kurze-

mes garīdzniecībā varam viegli noprast arī K. Zadovska

stāvokli šinī laikmetā. Viņš cīnījās savā garīgā pasau-

lē un, kā zina pastāstīt viņa dēls G. Zadovsks 2

), cīņa

bijusi smaga. Jaunais semināra vadītājs pat ļoti nožēlo-

jis, ka pārnācis uz Kurzemi.

Tā tas bija reliģiski-filozofiskos uzskatos. Bet ka bija
ar pedagoģiskiem?

K. Zadovsks, kā to apliecināja mācītājs Valters un

vairāki viņa pirmā laika audzēkņi, pat mūsu spilgtais
darbinieks Andrejs Spaģis, — savu pedagoga darbību uz-

sācis ar lielu enerģiju un aizrautību. Visas tās mācības,

1) Skat. „Protokoll. Kurland. Provincialsynod. 1844, 1845, 1847

und 1850.

2) „Bilder aus Irmlaus Vergangenheit" „Balt. Tgz.". №83—1907.
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kuŗas viņš bija guvis no Dintera un Rīdeļa, kā arī visu to

siltumu pret latviešiem, ko bija uzņēmis no Cīravas Valtera,
— Zadovsks gribēja likt darbā. Latviešu jaunekļi, kuŗi

nodoti Z. mācībā un audzināšanā, bija ceļami uz augšu,
tiem jādod tāda pat izglītība, kādu dod vācu skolotāju

semināri. Z. latviešu valodu neprot, latviešu garīgās

mantas viņam svešas, latviešu grāmatu, kādas nu viņas arī

nebija, — nelasa. Tā tad atliek vienīgi vācu literatūra,
vācu skolas grāmatas un līdz ar to vācu kultūra

. . .

Taisnība, līdzās Zadovskim darbojās divi viņa palīgi
Brunavs un Rezevsks — abi latvieši. Bet ne viņi deva

jaunai mācības iestādei nokrāsu, to taču deva K. Zadovsks.

Tā tas arī notika, ka pirmā laikā semināra vadītājs pats
visu redzēja, pats visu darīja un, kā zina liecināt viņa

pirmie audzēkņi, pats visus mīlēja . . . Saticība Zadovska

un viņa palīgu starpā bijusi visai laba. Semināra audzēkņi

netikuši apspiesti, bet baudījuši, samērā ar tā laika skolu

disciplīnu, plašas brīvības1). Zadovsks neesot izturējies

pret latviešu jaunekļiem kā pret vergu bērniem un nav ari

viņus gatavojis tā, lai tie atgrieztos pie vergiem, kā viņu

skolotāji. Varbūt Zadovska mācībā un audzināšanā vien-

mēr ir trūcis pietiekoši noteiktas sistēmas, stingra plāna,

bet, vismaz pirmā laikā, netrūka mīlestības savā darbā un

pret saviem audzēkņiem. Tā nu arī iznāca tas, ka semi-

nāra vadītājs ļoti maz rēķinājās ar to, ko un kā viņa iz-

mācītie skolotāji mācīs savās latviešu skolās, kādas lietos

skolas grāmatas, kā izturēsies pret mācītājiem un dzimtkun-

giem un pat cik labi viņi pratīs audzināt savus tautas

brāļus un bērnus, — viņu vairāk aizrāva dot jaunekļiem

vairāk, jo vairāk izglītības, vairāk atziņu, plašāku redzes

aploku, nebaidoties arī no tam, ja šis aploks iznāk plašāks

un, varbūt, neskaidrāks, nekā to prasīja latviešu vietējie

l) Kāds vecāks, iecienīts Irlaves semināra audzēknis un vēlāk arī

šī paša semināra skolotājs, kādrēiz uz manu lūgumu sarakastīja plašāku

atmiņu krājumu par Irlavas semināru un viņa pirmo direktoru Kārli

Zadovski. Šīs atmiņas ir man nodotas un tās es šinī apcerējumā, pēc iespē-

jas, izlietoju.
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apstākļi. Pie tam bija viena nelaime, — semināristiem

vispirms vajadzēja daudz laika ziedot, lai pārvarētu vācu

valodas grūtības, jo tikai tad viņi varēja apzinīgi uzņemt

Zadovska mācības, piesavināties vācu kultūras vērtības v. t. t.

No archivos uzglabātiem dokumentiem, un ari semināristu

atmiņām nav ne mazākā mērā nojaušams, ka semināra

kuratorija, kuras priekšgalā stāvēja barons Drachenfelss,

būtu pirmā laikā kā traucējusi Zadovska darbību. Turpretim

nomanāms, ka kuratorija visādi pabalsta jauno inspektoru.

Darbiem nāca pirmie augļi — gāja tautā pirmie semi-

nārā izaudzētie skolotāji. Pats par sevi saprotams, ka viņi

arī bija pirmie Kurzemes izglītotie skolotāji un ka pret tādiem

vajadzēja izturēties ar cienību. Kas zīmējas uz viņu tau-

tisko, — latviski' nacionālo apziņu, — tad tāda gan nebija

cik necik sajūtama un nomanāma, bet toties bija diezgan

redzami viņos modusies vispāri cilvēcīga apziņa, bija iz-

dzīts, tā sacit, verga gars. Šo pirmo Irlavas skolotāju semi-

nāra audzēkņu īpašības, kā to apliecina ari vairāki draudžu

mācītāji, par ko runāsim turpmāk, — bija tikumība, reli-

ģiska sajūta un diezgan ievērojama pašapziņa. Kā redzams,

visas labas lietas. Bet šo īpašību dēļ, cik tas ari savādi

nebūtu, cēlās jauni konflikti ar semināra audzēkņiem un

arī kara gājiens pret semināra vadītāju. Vairāki draudžu

mācītāji nevarēja aprast ar tādiem «pārāk izglītotiem" un

„
iedomīgiem" skolotājiem — ķesteriem. Andrejs Spāģis

savā grāmatā „Die Zustände des freien Bauernstandes in

Kurland," runādams par Irlavas semināra audzēkņiem pa-

stāsta (17. lp. р. L daļā), ka K. draudzē atlaists no amata

skolotājs, jo nav „vajadzīgā gadījumā" nobučojis mācītāja

roku piedurkni. .
. L. draudzē skolotajam pavēlēts uzvalku

šūt tikai no tādas drānas, kādu lieto zemnieki, tāpat viņam

nav brīv savus zābakus „viksēt". .
.

Te vēl jāpiezīmē, ka

daži ieteica Zadovskim, lai noliedzot semināra audzēkņiem

nēsāt zābakus, vai kurpes, bet atļaujot vienīgi vīzes vai pa-

stalas. Tas nu bijātā ar «lepnuma Belcabulu". Bet „nelaime"

bija arī ar „zinibu Belcabulu". Semināristi — skolotāji prata

labi vācu valodu, lasīja vācu laikrakstus un grāmatas, uz-
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lūkoja sevi par izglītotiem cilvēkiem un, ja vien bija iz-

devība, mēģināja savu dzīvi iekārtot tā, ka viņai nebija
vairs īsti zemnieciska nokrāsa. Tā tad auga jauna šķira, —

latvieši ar vācu izglītību un, pa daļai, apziņu.Vai muižnieki

to bija gaidījuši no Irlavas skolas? Jāsaka, ka daļa mācī-

tāju un muižnieku bija stipri vīlušies. Viņi gaidīja no

semināra vairāk «praktiskuma". Vajadzēja skolotāju — prak-

tiķu, lai būtu vienā reizē skolotājs - dārznieks, skolotājs -

vagaris, skolotājs-rakstvedis v. 1.1. Tā jau bija arī agrāk, kad

kādu amatnieku iecēla par skolotāju. Tikai šie amatnieki bija

pārāk dumji, — neprata lasīt, rakstīt un rēķināt, bija ari

dažkārt netikumīgi „ķerļi" v. t. t. Skolotāju semināram un, pēc

vairāku mācītāju domām, vajadzētu novērst tos trūkumus,

kuŗus redzēja pie agrākiem amatniekiem un skolmeisteriem

— ķesteriem, — proti vajadzēja izmācīt tādus skolotājus, kas

prot lasīt, rakstīt un rēķināt, prot baznīcā dziedāt kolektes,

cik necik arī ērģeles spēlēt, cītīgi māca katķisma gabalus

un bībelstāstus. Bet ar to tad arī pilnīgi pietiek. Lai sko-

lotājam nebūtu jādzīvo pusbadā no mazās skolmeistera al-

gas, tad ļoti noderīgi, ja viņš veic arī kādu amatu, vai ci-

tādi prot praktiski ierīkoties. Lūk tāds bija daudzu mācītā-

ju un muižnieku galvās tā laikmeta skolmeistera ideāls. Te

nu izrādījās Irlavas seminārs neizpildīja šādu skolotāju sa-

gatavošanas uzdevumu, tāpēc arī sākās cīņa vai nu dēļ se-

mināra slēgšanas, vai vismaz pilnīgas pārorganizēšanas.

Līdz ar to semināra inspektoram Zadovskim uznāca otrs

pārbaudījums, varbūt ne mazāks par to, kā tad, kad bija

jāatsakās no jaunībā uzņemtās racionālisma idejas. Visas šīs

cīņas notika 1850. gadu sākumā. Bet pirms runājam par

tām, jāpiemin, ka uz dažu muižnieku priekšlikumu gribēja

ievest seminārā kādu jaunu mācīoas priekšmetu, — zemnie-

ku likumu zināšanu (Kenntniss des Bauergesetzbuches)
,

lai

semināra audzēkņi turpmāk varētu izpildīt ari pagasta rakst-

vežu amatus. Saprotams, ka semināram tas nevarēja darīt

lielas grūtības iepazīstināt audzēkņus ar 1817. gada zemnie-

ku likumu grāmatu, bet ar to tūdaļ tiktu ierauts audzēkņu /

turpmākā darbībā nevēlams ceļš, — uz skolmeistera - skrī-
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Vera kopamatu. Zadovsks šim nodomam stipri pretojies un

panācis to, ka ari semināra kuratorija, kurai uz bruņnie-

cības komitejas pieprasījumu ') vajadzēja landtāga nodo-

mu izvest dzīvē, taisīja lēmumu, ka: 1.) Neviens no semi-

nāra skolotājiem nepazīstot to darbu, kas veicams pagastu

rakstvežiem (skrīveriem.) 2.) Mācības priekšmetu jau ta

esot pārāk daudz un tādēļ ievest vēl jaunus pavisam neva-

rot. 3.) Semināra uzdevums esot sagatavot noderīgus skol-

meisterus —ķesterus, bet ne pagasta skrīverus. 4.) Pagasta

skrīverus vislabāk! sagatavot praktiskā darbā, nododot mā-

cekļus pie labiem praktiķiem, vecākiem pagastu skrīveriem. 2
).

Cik var vērot bruņniecības komiteja pēc tam tālākus soļus
šinī jautājumā nav spērusi, bet tā kā landtāga prasība jo-

projām palika spēkā, tad 1854. gadā landtāgs nospriedis,

ka minētais 1845. ģada lēmums nav izpildāms'). Vispāri

un visās lietās semināra kuratorijas priekšsēdētājs barons

Drachenfelss vienmēr pabalstījis inspektoru Zadovski, ko

ar atzinību konstatē ari vecā Zadovska dēls G. Zadovsks 4)-

1850. gadā 30. decembrī barons Drachenfelss parak-

stījis semināra kuratorijas pieņemto pārskatu par 1848—

1850 gadiem. Šaī gada pārskatā starp citu teikts, ka se-

minārā vienmēr valdot reliģiski tikumīgs gars. Beidzamo

triju gadu laikā neesot bijis neviena atgadījuma, ka kāds

audzēknis būtu uzvedies netikumīgi. Arī mācību ziņā esot

labas sekmes un ja viens, otrs semināra audzēknis izrādī-

jies par mazāk nobriedušu, kā to cerējis vietējais mācītājs,

vai muižnieks, tad tas taču vienmēr varot atgadīties. Ka

seminārs darbojas par svētību zemei un zemniekiem, to

pierāda tas, ka audzēkņu skaits pastāvīgi turas noteiktās

normās — apmērām 33, kā arī noteikts semināra statūtos.

No semināra kursu beigušiem, cik tas kuratorijai zināms

53 darbojas skolotāju amatā, bet 7 palikuši par muižu

') Komitejas raksts semināra kuratorijai 23. martā 1846. gadā.
2) Irlavas semināra (skolas) kuratorijas raksts bruņniecības ritteršafts

komitejai 30. augustā 1546. gadā.

3) Landtagsdiarium ersten Termins 1854. S 111.

4) .kalt. 1907. № 84.
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ekonomiem un skrīveriem1). Tāļāk kuratorija aizrāda,
ka vācu valodas iemācīšana prasot vairāk kā pusi no visa

seminārā pavadītā laika, tas prasot īpašas audzēkņu un

skolotāju pūles. No visa pārskata dveš ļoti labvēlīgs gars:

seminārs izpildot savu uzdevumu, tāpat arī tautskola pie
semināra2). Rādās, semināram nekādas briesmas ne-

draudēja.

Biskaps Ulmanis 1844. gadā Irlavas semināru apmek-

lēdams nav atradis skolā nekādu stundu plānu, t. ir oļi-

ala stundu plana nav bijis. Kad dots pirmais oficiālais

stundu plāns — nav zināms, archivā pirmo atradām „Stun-

denplan für den Sommer 1851". Stundas sadalītas visām

nedēļas dienām, no pulksten 8 rītā, līdz 7 vakarā. Sest-

dienā tikai līdz 12 dienā, bet pirmdienās sākums 10 rītā.

Skolēni sadalīti trīs nodaļās !., 11., 111., pie kam I. ir vecā-

kā nodaļa. Stundas tanī laikā pasnieguši K. Zadovsks,

Rezevsks un Krepliņš, kas nācis par skolotāju pēc Brunava.

Kā mūzikas skolotājs darbojās Bētiņš, kas nāca pēc pir-

mā mūzikas skolotāja Denkevica. Zadovsks pasniedza:

pirmdienā no 10—11— vecākai klasei vienu stundu meto-

dikas (Unterrichtslehre) un no 5—7— divas stundas kopā

ar semināristiem strādāja dārzā. Otrdienā — (vecākai klasei)

no B—9 vienu stundu bībelstāstu un no 9—lo vācu valo-

du, bet pēc pusdienas atkal divas stundas darbojās dārzā.

Ceturtdienā — no B—9 bībelstāstus, no 9—lo vācu valodu

un no 10—11 metodiku — pedagoģiku (Unterrichtskunde),

pēc pusdienas divas stundas dārza darbus. Piektdienā

Z. stundas kā otradienā, bet sestdienā, kā pirmdienā, at-

skaitot tikai dārza darbus, kuru sestdienā nemaz nava.

Tā tad Zadovsks pasniedzis vasaras pusgadā pavisam

23 nedēļas stundas, no kurām 10 ir praktiski darbi dārzā,

1) Te jāpiezīmē, ka vairāki muižnieki ar saviem līdzekļiem Irlavā

uzturēja semināristus un pēc kursa pabeigšanas, saprotams, nolēma kādu

amatu audzēknim pieņēmt. Ir zināmi gadījumi, ka semināra audzēkņi

atteikušies pieņemt muižnieka piedāvāto dārznieka amatu. Muižnieks,

saprotams, tādu semināristu uzlūkoja par augstprātīgu un samaitātu.

2) Skat. akta
— Ritterschafts Güter Schule Vol. I. (valsts archivā»
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bet 13 stundas klasē. Rezevsks pasniedzis — rēķināšanu,

rakstīšanu, dabasmācības, ģeogrāfiju, vācu valodu (II kur-

sam), zīmēšanu, lasīšanu, katķismu un bībelstā-

stus, latviešu valodu. Viņš pavisam pasniedzis

pirmdienā — 3, otrdienā — 5, trešdienā — 5, ceturtdienā

— 5, piektdienā — 5 un sestdienā 4 stundas, kopā 27

nedēļas stundas. Kreplins, — 11. palīga skolotājs pasniedzis

jaunākam kursam gandrīz tos pašus priekšmetus, kurus

Rezevsks ll kursam, bet pavisam 32 stundas nedēļā.

Bētiņš pasniedzis tikai 5 nedēļas stundas muziķu (Musik-

übung). Bez tam paši semināristi (vecākā kursa) pasnieguši

jaunākiem kursiem nedēļā 15 stundas. No galveniem priekš-

metiem nedēļā pasniegts : 3 stundas metjdika - pedago-

ģika, 5 stundas ticības mācības, 4—5 stundas rēķināšanas,
5—6 stundas vācu valodas (Bet visus priekšmetus pasniedza

tikai vācu valodā, arī ticības mācību), bet latviešu valodai

nodalīta tikai viena stunda, — sestdienās no 11-12 —

„Lettische Aufsätze", bez tam trešdienā apzīmēta viena

stunda ar „Lesen", bet vai latviski, vai vāciski — nava

teikts1 ). Apmērām tāds pat stundu plāns ir 1852. gada

vasaras pusgadam, tikai te pirmdienā no 9—lo ir īpaša

stunda, kurā skolēni atstāsta svētdienā baznīcā dzirdēto

sprediķi. Krepliņa vietā, sākot ar 1852. g. strādā Šenberģis 2
).

Tikai 1854/55 ziemai atrodam pirmo oficiālo stundu

plānu
3
), pie kam izrādās, ka ziemas stundu plāns4 ) ir ļoti

līdzīgs vasaras un galvenā savādība tā, ka dārza darbu

vietā ir mācību sagatavošana klasē, — otrai dienai. Pie

kam jaunākās klases skolēni arī min ērģeles (kad vecākie

spēlē) vij auklas un striķus. Cik un kādās klasēs īsti bijis
latviešu valodas stundu — to nevar droši pēc stundu plana

pateikt, tikai sestdienā, tāpat, kā vasaras skolā, no 11—12

!) Puslidz droši pieņemams, ka ar „lesen" gan bija apzīmēta vācu

lasīšanas stunda.

2) Ritterschafts Güter Schule vol. IL S. 24.

3) Turpat, S. 219.

4) Pēc dažām ziņām apmērām tāds pat stundu plāns bijis jau sā-

kot ar 1842. gadu.
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vecākam kursam ir „Lettische Aufsätze". Kas saprotams ar

vārdu „Lesen", „Schreiben", Lesen un Schprachübungen",
— droši nevar pateikt, bet domājams, ka tās ir vācu stundas.

Ir gan ari zināms, ka jaunākam kursam ziemā bijušas
vairākas latviešu valodas stundas, bet cik un kādās, —

tuvāku ziņu par to nav ; vecākam kursam gan, rādās, būs

bijusi tikai viena vienīga laviešu valodas stunda, ko apstip-

rina ari stundu plāns. Ar 1852/53. mācības gadu Šenberģa1)

vietā strādā Eichenberģis, kā 11. palīga skolotājs. Augša

pieminētais X- Zadovska audzēknis un vēlāk arī Irlavas se-

mināra skolotājs Kāde par sava bijušā audzinātāja pedago-

ģiski — metodiskām spējām nodod šādu liecību :
„. . .

Kā

metodiķis K. Zadovsks bija nepārspējāms. Viņa valoda

bija palēna, skaidra un tekoša. Balss plaša un skaļa

(skanīga), dispozīcija skaidra un noteikta, domu gājiens

interesants un bieži jokains, caur ko visa klase dažreiz

dabūja krietni pasmieties. Zadovska stiprā puse bija it

īpaši tā, ka viņš prata sava patreizējā pasniegšanas priekšmeta

apgaismošanai atrast interesantus pastāstījumus iz praktis-

kās dzīves. Caur to viņš savu audzēkņu atmiņā palicis
neaizmirstams

. .
." Pēc tām ziņām, kuras esmu savācis,

šo K. spriedumu palīgi var apstiprināt, tikai parZa-

dovska pirmā gadu desmita darbību, katrā ziņā pēc

1857. gada Z. ir jau „citā ādā"
. .

. Palīga skolotāji, no

kuriem visilgāk! pie semināra darbojās Rezevsks, bija pil-

nīgi padoti inspektoram Zadovskim un rīkojās pēc viņa

aizrādījumiem un savu patstāvīgu iniciatīvi parādīt nevarēja.

Semināristi pēc statūtu noteikumiem palika Irlavā

visu gadu un tikai, parasti, uz īsu laiku apciemoja savus

piederīgos pa svētku dienām, vai vasaras karstumā. Atzī-

mēsim tāpēc arī semināristu uzturam nolemtās porcijas,

kādas pats K. Zadovsks aprēķinājis 1852. gadā 2
).

Katru dienu rītā, brokastīs, jādod iepriekšējā dienā atli-

kušais ēdiens (zupa, putra v. t. t). Pusdienā: svētdienā

— skābi kāposti ar gaļu; pirmdienā — putra un pie tās

1) S. aizgāja uz Rucavu par skolotāju - ērģelnieku.
2) Ritterschafts Güter Schule, Vol 11. S. 16.
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klāt piedodama 7a siļķes, vai 2Va lotes sviesta, maizi ko

apsmērēt; otrdienā — gaļas zupa ; trešdienā — zirņi; ce-

turtdienā — gāja un saknes (Fleisch mit Gemüse); piekt-
dienā — „klimpas" ar pienu, vai pupas ar taukiem ; sest-

dienā — biezaputra ar pienu, vai speķi. Launagā : ziemā

— pārmaiņus dodama 7s siļķes, 72 mārciņa paštaisīta sie-

ra, 27г lotes sviesta uz maizes; vasarā — sarūdzis vai kū-

pināts piens un maize, vai arī sviesta maize. Turpat Za-

dovsks aprēķinājis arī, cik izmaksā par gadu viena semi-

nārista uzturs. Tas ir — 18 rub. 2 kp. sudraba naudā,

pie kam mārciņa gaļas aprēķināta 4 kp., sviests 15 kp.

mārciņā, piens 1 7a kp. stopā, siļķes 2 kp. gabalā, putra im

574 kp. stopā v. t. t. Bez tam semināra ekonomija deva

kartupeļus un saknes, kas netika naudā ierēķināti.

1850. gadā mācību personālam izmaksātas šādas

algas: inspektoram Zadovskim 500 rbļ. algas un 85 rubļi

pielikuma par 17 skolnieku mācīšanu. Bez tam deputāts
- 4 pūri kviešu, 20 pūru rudzu, 12 pūru miežu, 2 pūri

zirņu, 40 pūru auzu, 10 podu sviesta, 2 pūri sāls, 40 bir-

kavu siena, 25 birkavi vasarājsalmu un 25 birkavi ziemāj-

salmu. Bez tam Zadovsks tanī pašā laikā ir arī semināra

ekonoms un kā tāds saņēma 693 rbļ. 59 kp. un samērā

lielu deputātu semināristu, skolotāju un paša ekonoma uz-

turam. Tā tad algas ziņā Z. bija labā stāvoklī. M. Re-

zevsks saņēma 125 rubļi naudā un uzturu pie ekonoma

(inspektora). I. Krepliņš — 75 rubļi un uzturu pie eko-

noma galda. J. Bētiņš — 60 rubļu un deputātu (Va pūra

kviešu, 5 pūri rudzu, 3 pūri miežu, 7a pūra zirņu, 2 podi

sviesta, Va pūra sāls, 6 pūri kartupeļu.

Tādas būtu īsumā ziņas par Irlavas semi-

nāra dzīvi, darbību un saimniecību 1850. gadu sākumā.

1847. gadā Kurzemes mācītāju sinodē, mācītājs

Tilings (Talsu) nolasīja plašāku referātu par taut-

skolu stāvokli Kurzemē un ieteica sinodei skolu jautājumus

turpmāk uzņemt par sinodes kārtējiem apspriešanas punk-

tiem. Tilinga referāts gan bija labi domāts, jo viņš pat

runāja par liberāliem muižniekiem, kuri pabalstot skolu
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lietas. Par šo referātu tūdaļ izcēlās plašas debates, kurās

ņēma dalību vairāki mācītāji. Redzams jautājums bi-

ja pacelts īstā reizē un vietā. Mācītāji sāka tuvā

ki interesēties par to, kas notiek arī Irlavas seminārā, lai

gan seminārs nebija viņu, bet bruņniecības rīcībā. Bija

jau arī dzirdamas nelabvēlīgas atsauksmes par semināru.

Bet tas pagaidām tikai tā, — privātās sarunās. Tomēr ne-

bija ilgi jāgaida, ka sākās arī oficiālais kara gājiens. Vi-

ņu, cik līdz šim zināms, lēnām un mierīgi uzsāka Tukuma

mācītājs Dr. Kārlis Elverfelds, pazīstamā latviešu drauga

Kārļa Gotharda Elverfelda dēls. Dr. Kārlis Elverfelds bija
krietni izglītots mācītājs un filosofs un no viņa gan vis-

mazāk varēja sagaidīt naidīgu izturēšanos pret Irlavas

skolu, bet toties, ja Dr. Elverfelds runāja, tam bija no-

zīme un tas pierādīja, ka vispār! ir kautkas uztraucošs

par semināru iesācies. Elverfelds raksta oficiālu rakstu

Kurzemes bruņniecības komitejai (Ritterschaftscomitē), da-

tētu 25. maijā 1848. gadā un gluži mierīgā tonī, īsiem

vārdiem aprāda, ka labāk mācīt (latviešu bērnus) mazāk,

bet katrā ziņā labi latviski lasīt. «Daudzmācība mūsu die-

nās nāk tikai par nelaimi ļaudīm.
.

." saka Elverfelds.

Kurzemes bruņniecība nesot atbil-

dību par pareizu un derīgu (wahre und

würdige) latviešu jaunatnes izglītību
savās skolās...

Kurzemes mācītāju 1849. gada sinodē Vānes mācītājs

Zeebergs lasīja savu referātu 1), par kuru šaī grāmatā jau

rakstījām. Beidzot Zeebergs ieteica mācītājiem darīt savu

pienākumu, līdzdarboties pie skolotāju sagatavošanas un

viņu darbā tiem palīdzēt, izdarot, kad nepieciešams, vajadzī-

go «iespaidu". 1850. gada sinodē skolu jautājums tika

pacelts ar vēl lielāku noteiktību. Vispirms mācītājs Veirichs

(Veyrich) nolasīja garāku referātu, kura saturs īsumā šāds:

Skolai jābūt ne tikdaudz zinību pasniedzējai, kā reliģiski
audzinošai iestādei; lielās baznīcas skolas nav derīgas 2),

') Protokoll d. im Jahre 1849 gehalt. Kurl. Synde. S. 9.

2) Bet tādu jau Kurzemē tikpat kā nebija.

11
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bet ieteicamas, kā to jau agrāk pieminējām, vairākas

mazas skoliņas; skolotājam jābūt ne vācietim, bet

latvietim; nedrīkstot bērnus spaidu ceļā spiest skolā

iet, kā ari neesot labi par skolas neapmeklēšanu
uzlikt bērnu vecākiem naudas sodu; skolotājiem jādod

zeme, lai viņi līdzās kristīgai audzināšanai māca bērnus

ari strādāt. Tanī pašā sinodē otrs mācītājs, Kelchs, nolasīja

arī savu referātu un pēc viņa domām latviešu tautskolai

liekamas vēl šaurākas robežas, nekā to projektējot Veirichs

un citi. Visām zināšanām jākoncentrējas tanīs robežās,

kas nepieciešami jāzin pie jaunekļa iesvētīšanas mācības.

Ir jāsargājas no pārākas mācīšanas un katrā ziņā jābrīdina

no tā ceļa, pa kuru gājis Rīta-Prūsijā Vinters. (Tā tad

Zadovska skolotājs, — tas bija visai zīmīgi teikts).

Pēc siem referātiem bijušas plašas debates, kurās daudzi

mācītāji piedalījušies, bet ko īsti katri runājis un ieteicis,

tas nav noprotokolēts
1 ). Arī 1851. un 1852. gadā sinode

cītīgi pārrunā skolu jautājumu, pie kam 1851. gadā mācī-

tājs Glaezers ieteic dibināt baznīcskolas, kuras vislabāk!

izpildīšot savu uzdevumu2
), bet 1852. gada sinodē tas pats

mācītājs no jauna uzbrūk pasaulīgu zinību pārākai mācīša-

nai. Viņš saka ta:
„ . . . Bet kur galveno vērību griež uz

kailo reālo (blossen Realien) zinību mācīšanu, tur sagaidā-

mas nopietnas briesmas baznīcai." Te esot tiešām tā, kā

teicis kāds vācu demokrāts, — tādas skolas strādā komu-

nisma labā3). Glaezers aizrāda arī uz to, ka trūkstot vaja-

dzīgā kārtā sagatavotu skolmeisteru un atkal ieteic mācītā-

jiem pielikt pūles pie skolotāju- sagatavošanas darba. Visu

augšminēto Kurzemes mācītāju sinožu interesešanās taut-

skolu lietā stāvēja pa daļai sakarā kā ar racionālisma

idejām teoloģijā, tā arī ar Irlavas skolotāju semināra pirmo

gadu darbību. Sinožu protokolos gan tieši neuzbrūk semi-

') Protokoll d. im Jahre 1850 gehalt. Kurl. Synode.

2) Turpat, 1851. g.

3) Šis izteiciens ņemts no „Volksblatt für Stādt und Land", 1852.

g. № 46, kur teikts:
„. . . Dass gute Schulen (tāda ziņā, ka tur māca

daudz laicīgu zinību) dem Communismus in die Hände arbeiten u. t. t.
B
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naram, tas ir, nesauc viņu vārdā, bet, kā re-

dzējām, uzbrūk prūšu pedagogam Dinteram, kam

bija cieši sakari ar Irlavas semināra nodibināšanas gal-
veno iniciatoru Cīravas mācītāju Vollem un arī inspek-
toru Zadovski.

Tanī pašā laikā, kad mācītāji latviešu tautas izglītībai
m Irlavas skolai piegriež tik nopietnu vērību, sāk par to

pašu interesēties arī muižnieki. Pie kam, kā tas tādos ga-

dījumos parasti notiekas, interesanti sadalās divos pretējos

lēģeros. Viena daļa muižnieku un mācītāju bija pret Irla-

vas semināra turpmāku pastāvēšanu un ieteica to likvidēt,
otri — semināra darbību aizstāvēja un pat atzina par tei-

camu. Ap 1852. gadu jau pašā semināra kuratorijā izceļas
nevienprātība, kas 1853. gada beigās, cik zināms, ienesa

semināra dzīvē jau redzamu nervozitāti. Viens kuratorijas
loceklis, grafs Keizerlings (Gaiķu) redzami piederēja pie
semināra pretiniekiem un beidzot sanāca asā naidā ar se-

mināra noteiktu aizstāvi baronu Drachenfelsu. Visasāk! šī

nesaskaņa izpaužas pie 1851 — 1853. (triju gadu) pārskata
sastādīšanas un iesniegšanas bruņniecības komitejai. Bet,

saprotams, grafs Keizerlings nestāv viens, viņam ir domu

biedri iespaidīgu muižnieku aprindās. Šie muižnieki atrod

pabalstu vairākos mācītājos, un tā aug konflikts ap semināru

diezgan ātrā tempā. Daži muižnieki uzkrītošā kārtā liek

inspektoram Zadovskim manīt, ka viņa audzināšanas virziens

nav patīkams. Te viens piemērs. Kāds muižnieks, kas uz

sava rēķina Irlavā skoloja kādu jaunekli, garām braucot

apmeklēja semināru un, semināra inspektoram Z. klātesot,

latviski sarunājās ar minēto jaunekli. Muižniekam vāji vei-

cās latviešu valoda, bet inspektoram pie šīs sarunas bija

vēl grūtāki piedalīties, un tāpēc Z. tā paklusu teicis baronam:

„Herr Baron, er spricht auch ganz gut deutsch
. . .", ar to

gribēdams sarunas uzsākt vācu valodā. Barons licies, ka

viņš Z. piezīmi nesadzird, bet vēlāk, kad seminārists at-

gājis nost, teicis inspektoram: „Ich werde dem dummen

Jungen doch nicht einbilden, dass ich mit ihm deutsch

spreche" (Es taču neierādīšu muļķa puikam, ka es ar viņu

11*
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sarunājos vāciski) 1) Bet Zadovsks taču mācīja tikai vāciski

un viņa pirmie audzēkņi arī semināru atstājuši visur, kur

vien bija iespējams, runājā tikai vāciski. Tā tad barons Za-

dovskim diplomātiski pasaka, ka viņa vāciskā latviešu au-

dzināšana nav nebūt laba un iepriecinoša parādība. Te vēl

jāaizrāda, ka Kurzemes muižnieku un mācītāju parasti kon-

zervatīvie elementi tanī laikā bija stingri latviešu pārvā-
cošanas pretinieki, kamēr liberāļi šinī jautājumā ieņēma

puslīdz vienaldzīgu stāvokli.

1851.—1853. gadu pārskats, kuru iesūta bruņniecības

komitejai semināra draugs barons Drachenfelss, sastādīts

tādā garā, ka jau paredz nemieru pret semināru un mē-

ģina jau iepriekš visus uzbrukumus paralizēt. Pārskatā tieši

aizrādīts, ka dažas personas semināram pārmetot nepareizu

audzināšanas virzienu, bet semināra kuratorija varot aplie-

cināt, ka reliģiski tikumiskais gars esot šīs iestādes audzi-

nāšanas pamats. To pašu apliecinot arī semināra panāku-

mi, jo vairāki Kurzemes mācītāji par semināra audzēkņiem

— skolotājiem, kas darbojās šo mācītāju draudzēs, devuši

labas atsauksmes 2). Kas zīmējoties uz to, ka seminārā itin

kā „daudz mācot", tad barons Drachenfelss saka: «Latviešu

tautas tagadējais stāvoklis ir tāds, ka šī tauta mostas un

viņai izglītība būs jādod . . ." Par semināra inspektoru

Zadovski minētā gada pārskatā atrodam šādu, varētu teikt,

diplomātisku piezīmi: 1853. gadā semināram draudējusi
nelaime pazaudēt iestādes galveno darbinieku insp. Zadov-

ski, kas līdz šim to vadījis ar teicamām sekmēm. Pazaudēt

šo kristīgi tikumīgo vīru un labo semināra saimnieku būtu

>) Šo sarunu pats K. Zadovsks vairākkārtīgi vēlāk atstāstījis

saviem audzēkņiem.

2) Kad Zadovsks sajuta, ka pret semināru paceļas pretinieku ie-

spaidi un aģitācija, viņš 1852. gadā lūdza tos Kurzemes mācītājus, kuru

draudzēs darbojās semināra audzēkņi, dot atsauksmes par viņu darbību

skolā un dzīvē. Mācītāji iesūtīja oficiālas ātsauksmos un šo atsauksmju

vairākums bija semināram labvēlīgs, —
tika liecināts, ka seminārā audzi-

nātie skolotāji ir kristīgi cilvēki un darbīgi skolotāji. (Skat. „Zeugnisse

von 22 Kurischen Pastoren über 37 in der Irmlausche Schule gebildete
Volkschullehrer.- R. G. Seh. Vol. 11.
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bijis pavisam neatsverams mīnus turpmākā darba gaitā1)

Pārskats nobeidzas ar aizrādījumu, ka „kas pielicis roku

pie arkla, tas lai neskatās atpakaļ v. t. t." un ar apustuļa

Pāvila vārdiem (gr. Vilip. 1,6) „. . . Kas to labu darbu

iesācis, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai". Kā tas bija pa-

rasts, bruņniecības komiteja Irlavas skolas gada pārskatus ar sa-

vu atziņu iesniedza kārtējiem landtāgiem. 1854. gadā tad arī no-

tika galvenā cīņa par un pret Irlavas semināru. Stāvoklis bija

tiktāļu nobriedis, ka jautājuma izšķiršanu ilgāki nevarēja
vairs atlikt. Arī pretinieki bija sagatavojušies uz cīņu.

Pats inspektors K. Zadovsks, kā to apliecina viņa bio-

grāfs2) rakstījis vēstules uz visām pusēm, lai atsistu ap-

galvojumu, ka
„.

. . die heutigen Lehrer wären hoch-

mutige Narren ..." Bez tam K. Zadovsks ieradās arī

1?54. gada Kurzemes mācītāju sinodē, saprotams, kā vie-

sis un teoloģijas kandidāts
...

To gan Zadovsks būs

darījis ar savu draugu, varbūt, prāvesta Bilterlinga pado-

mu un palīdzību. Šim Zadovska solim bija izlīdzināša-

nās raksturs ar Kurzemes garīdzniecību. Zadovskim sino-

dē tiek dots arī vārds3
) un viņš, pēc īsa ievada, izteicis

atziņu, ka tautskolai, ja viņa g r*b pastā-

vēt, vajaga būt ciešā sakarā ar baznīcu

un skolotājiem jābūt mācītāju palīgiem

pie kristīgas ticības atziņu nostiprināšanas. Sinodes pro-

tokolā, pēc Zadovska runas atreferējuma, ierakstīts, ka

runātāja vārdi izskanējuši, kā silta un atklāta atziņa pret

savu Kungu un Pestītāju, un šie vārdi arī tad atraduši at-

balsi klausītāju t. ir Kurzemes mācītāju sirdīs, kuri cienī-

jamam inspektoram isteikuši savu pateicību un līdz ar to

piesolījuši dzīvu turpmāku kopdarbību ...
Tā tad ar

mācītājiem, redzams, izlīgšana panākta. Sinodes protokols

853. gadā К. Zadovsks, kad ap viņu sāka nodarboties preti-

nieki, meklējis citu vietu un viņam esot bijusi izdevība pāriet par mācī-

bas spēku pie Tērbatas skolotāju semināra.

2) „Balt. Tagzt." 1907 № 83.

3 „Protokoll 1854, S. 10.
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šinī ziņā visai skaidrs un zīmīgs, un, cik zināms, mācītāju

uzbrukumi semināram tiešām apklusa.

Tanī pašā 1854. gadā Irlavas semināra lieta nāca

Kurzemes landtāga izšķiršanā. Ventspils apriņķa muižnie-

cība bija iesniegusi par semināra darbību savu rakstītu

atsauksmi 1 ), kam atstāstījumā ir šāds saturs 2
): Irlavas

skolas virziens ir nepareizs un neattaisno tās cerības un

līdzekļus, kādi nākuši no muižniecības puses. Tāļāk at-

kārtotas jau augšā pieminētās domas par semināristu augst-

prātību, atsvešināšanos no savas tautas un kundziska stā-

vokļa ieņemšanu. Seminars vai nu likvidējams, vai pilnī-

gi pārorganizējams v. t. t. No landtāga protokoļa nojau-

šams, ka, tā saucamā, redakcijas komisija, kas sakārtoja

landtāgam ziņojumus, jau tūdaļ bija nostājusies seminā-

ram labvēlīgā stāvoklī, kamdēļ pat iznāca konflikts ar da-

žiem landtāga locekļiem. Pašā landtāgā ģeneralciņa semi-

nāra dēļ notika starp diviem muižniekiem3) — tie ir

barons Adolps fon Behrs kā semināra pretinieks un barons

Emils fon der Rops, kā semināra aizstāvis. Pirmais no

Ēdoles un otrais no Kuldīgas. Abi pretinieki landtāgā

gari un plaši iztirzāja semināra darbību v. t. t. Barons

Behrs, bez jau šaī rakstā aprādītiem uzbrukumiem seminā-

ram, apgalvoja, ka skolotāju semināri vispāri darbojoties

par ļaunu (Dass Seminare überall übel wirken), to viņš,
barons Behrs, esot novērojis arī ārzemēs. Šīs mācības

iestādes mācot par maz, lai būtu izglītots, un daudz, lai

paliktu kopā ar tautu. Tā audzēkņos rodoties neapmieri-

nāšanās ar savu stāvokli, no kam tāļāk izaugot radikā-

lisms politiskā ziņā un atžgārnas tendences reliģiskās lie-

tās. Jautājums tāpēc esot visai svarīgs un landtāgs šo

lietu lai ņemot nopietni. Barons Rops starp citu aizrādīja,
ka tauta (latvieši), kuros pamodusies dziņa pēc izglītības, šinī

ziņā ir jāapmierina, — tur neko nevarot darīt. Šo dziņu

!) Par nožēlošanu orģinalā šo rakstu līdz šim neesmu nekur

atradis. А. V.

2) Landtagsdiarium ersten Termins 1854. S. 106.

3) Turpat, 5 lpp.



171

vajagot nevis apslāpēt, bet ievadīt pareizās robežās. Ja

tas šaī landtāgā neesot tūdaļ pareizi un pilnīgi izspriežams,

tad vajagot par to tomēr pamatīgi padomāt. Barona Bēra

aizrādījums, ka izglītība radot nemiera stāvokli, neesot pie-

pildījies pat bruņniecības muižā pie Irlavas, kur tie zem-

nieki, kas mācījušies Irlavas skolā, esot mierīgi ļaudis, bet

nemieru ceļot gan tie, kas nav mācījušies. Kas attiecoties

uz to, ka semināristus apvainojot kā augstprātīgus un lep-

nus, tad arī pie latviešiem esot jālieto sakāms vārds: „Das

Wissen blüht auf". Ka semināri vispār kaitīgi, esot tikai

vārdu spēle, jo taču kādas iestādes vajagot, kas sagatavotu

skolotājus nn vai nu šo iestādi saucot par semināru, vai

citā vārdā, — tas esot bez izšķirošas nozīmes. Ja daudzi

Irlavas semināra audzēkņi, pēc kursa nobeigšanas, izvēlēju-
šies citu un ne skolotāja amatu, tad turpmāk vajagot cieši

noteikt, ka semināra absolventiem zināms laiks jānokalpo

skolotāja amatā. Ja saka, ka semināristi esot par maz

mācīti, lai būtu izglītoti cilvēki un par daudz mācīti, lai

apmierinātos ar to stāvokli, kādā dzīvo vispāri latvieši, —

tad vajagot seminārā vēl vairāk mācīt, lai būtu pilnīgāka

izglītība. Semināra vadība esot muižniecības rokās un

muižniecība šo vadību lai arī paturot, bet nevis atdodot

citiem.1) Pēc Ropa vēl runājis barons Behrs, aprādīdams,

ka barons Rops esot gan spēlējies vairāk ar vārdiem, bet

te neesot vārdu cīņa. Tā izglītība, kuru dodot seminārs,

esot jau pierādījusi, ka viņa jaunekļus atrauj no savas

tautas un arī aizkrusto ceļu uz kādreizēju atgriešanos pie

agrākās dzīves kārtības.

Kā to zina aizrādīt A. Spāģis
2
), — barons Rops ru-

nājis ar lielu sajūsmu un laikam tādēļ arī barons Behrs

teicis, ka negribot ielaisties vārdu cīņā. Cīņa nobeigta ar

to, ka landtāgs ievēlējis no sava vidus divus komisārus,

kas lai kopā ar Irlavas skolas kuratoriju izstrādātu semināra

J) Tas bija mājiens, ka semināru var nodibināt ari citi, — proti

valdība.

2) Die Zustände d. freien Lauerst, in Kurland I, S. 15.
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reorganizācijas plānu
1
). Tā tad seminārs joprojām paliek,

bet viņa darbībā būtu jāņem cits virziens. Iznāca tā, ka

abas puses zināmā mērā guvušas panākumus, lai gan tikai

turpmākam landtāgam nācās izšķirt strīdus jautājumu pil-

nīgi. Par komisāriem izraudzīja grafu Eduardu Keizerlin-

gu un baronu Kārli fon der Recke.

Tagad sākās paplašinātās semināra kuratorijas sēdes,

kurās piedalījās abi ievēlētie komisāri un kārtējās kurato-

rijas locekļi, — barons Drachenfelss, grafs Juris Lambs-

dorfs, barons Eduards Lievens, prāvests Bilterlings un mā-

cītājs Bernevics. No šiem paplašinātās kuratorijas locekļiem

sirsnīgi semināru aizstāvēja divi, — Drachenfelss un Bilter-

lings, bet labvēlīgi bija Lievens un Bernevics, kamēr Kei-

zerlings bija pretēji noskaņots un pārējie, rādās, — neitrāli.

Tā tad bija pilnīga cerība, ka semināra lieta stāv droši.

Tomēr K. Zadovska biogrāfs
2
) raksta:

„. . .
semināra ku-

ratori un komisāri nāca un gāja, sprieda, strīdējās, bet ne-

varēja tikt pie kāda noteikta lēmuma. Seminars stāvēja uz

vājām kājām, un Zadovska eksistence joprojām bija ap-

draudēta, un viņš bieži vien zaudēja mieru." Un tiešām,

bija jāuztraucas, jo komisaru-kuratoru darbība vilkās līdz

31. oktobrim 1856. gadam. Prāvests Bilterlings 14. jan-

vārī 1856. gadā komisariem-kuratoriem iesniedza plašu se-

mināra aizstāvēšanas rakstu un tanī, starp citu, par inspek-
otru K. Zadovski teikts, ka viņš tiešām pirmā laikā stāvējis
vairāk uz «likumības" kā evanģelijuma ticības pamatiem,

bet dvēseles iekšējie spēki esot ņēmuši citu virzienu un

viņš tagad atzinis to, ka „mein Herr und mein Gott, Du

bist Christus des lebendigen Gottes Sohn, Du allein has

Worte des ewigen Lebens." K. Zadovska biogrāfs arī ap-

liecina, ka Z. ļoti cīnījies ar sevi, līdz ticis vaļā, „von dem

Fesseln dieser Lehrmeister frei 3)" (domāti Z. jaunības ide-

āli un uzskati, kā arī racionālisma skolotāji. А. V.) At-

griežoties vēl pie Bilterlinga iesniegtā raksta, jāaizrāda, ka

') Landtagsdiarium ersten Termins 1854, S. 111—112.

2) .kalt. Tagzt." 1927. №84.

3 ) Ritt. Güter Schule, vol. 11.
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vecais prāvests ar jaunekļa . dedzību iestājās par semināra

turpmāko pastāvēšanu, nesašaurinot mācību programu.

Bilterlings gari polemizē ar grafu Keizerlingu arī pret to,
ka seminārā visi priekšmeti būtu jāmāca latviešu valodā,

aizstāv semināra dibinātājus pret uzbrukumu, ka viņi semi-

nāra vadītāju aicinājuši no Prūsijas v. t. t. Jā, kur tad

varējuši dabūt labu vadītāju, kad pat kāds Jelgavas ģim-

nāzijas „sekundas" skolnieks sevi turējis „par pārāku", lai

ieņemtu šo vietu" '). Šim Bilterlinga rakstam bijis liels

iespaids uz jautājuma noskaidrošanu, un viņš likts par

pamatu turpmākām apspriedēm. Arī otrs garīdz-
niecības pārstāvis Bernevics iesniedzis kuratorijai
un komisāriem īpašu rakstu, kurā galvenā kārtā

ņemas pierādīt, ka latviešu tautskolotāju izglītošana bez vā-

cu valodas un literatūras nav nemaz iespējama, pie kam,

kā domā Bernevics, latviešu valoda neesot vēl nemaz at-

tīstīta, lai viņā varētu kautko zināt/7/ski mācīt. Pret to,

ka seminārā pārāk daudz mācot un tāpēc semināru

beigušie esot augstprātīgi, Bernevics saka: „Hochmut ist

die Grundsünde des Menschen", no kuras neviena cilvēku

kārta un šķira neesot pasargāta. Semināra mācību kursu

varot gan pārveidot, bet nekādā ziņā sašaurināt un pama-

zināt.

Pēc vairākām sēdēm, no kurām dažas ilgušas pāri

pusnaktīm, komisāri kopā ar kuratorij и nākuši pie puslīdz

vienprātīgām atziņām un lēmumiem, kuri izteikti plašākā

rakstā, kas parakstīts no visiem komitejas dalībniekiem 31.

oktobrī 1856. gadā, bet Drachenfelss visu kopā ar savu pa-

vadrakstu nosūtījis bruņniecības komitejai tā paša gada de-

cembja mēnesī 2 ). Kādus lēmumus tad galu galā pieņē-
muši komisāri un kuratori?

Pirmkārt — augstākā, jeb semināra klase cieši jāsai-

sta artā saucamo draudzes skolu. Tas tanī nolūkā, lai semi-

nāristi jau skolā neiedomātos, ka viņi ir pārāki par citiem

') Skat. arī «kalt. Tagzt.» 1907., № 82.

2) Visi lēmumi, līdz ar bruņniecības komitejas atzinumu īr lito-

grafēti īpašā brošūrā, skat. Land-Act. I. Т. 1857.



174

skolēniem —- saviem tautas brāļiem. Tā tad seminārs, kā

atsevišķa patstāvīga iestāde lai turpmāk nefunkcionē. Otr-

kārt — tiek atzīts, ka semināra pirmā laika darbībā ir bi-

jušas kļūdas, jo šejienes seminārs piemērots Prūsijas sistē-

mai un metodēm. Tas arī citādi nevarējis būt, jo seminā-

ra vadītājs pats visu savu izglītību bijis noskaņojis ārzem-

ju garā. Turpmāk semināram jāpiemērojas vairāk

mūsu pašu vajadzībām, ņemot no ārzemēm tikai

to, kas pilnīgi par labu atzīts. Reliģijas mācībā jāturas

stingri pie evanģelijuma gara. Jāaudzina kārtības un pa-

klausības garā. Cik vien iespējams, jāradina semināristi

pie dārza un lauku darbiem. Apģērbā un uzturā jāievēro

vienkāršība un jālūkojas, lai arī šinī ziņā semināristi nepa-

ceļas lepnībā pret citiem skolēniem, kuri apmeklē zemākās

klases. Te tiek arī konstatēts, ka tās atsauksmes, kas ienā-

kušas par bijušiem audzēkņiem, nedod iemeslu pārākām
sūdzībām par semināristu augstprātību un nepaklausību au-

toritātēm '). Treškārt — latviešu valodai turpmāk jādod

plašāka vieta seminārā, lai gan tanī pašā laikā konstatēts,
ka bez vācu valodas nevar dot vajadzīgo skolotāja

izglītību. Mācību priekšmetos jāaprobežojas ar visva-

jadzīgāko un tas tad labi jānoapaļo. Ceturtkārt — semināra

kladē jāuzņem tikai latviešu zemnieku bērni un tikai retos,

izņēmuma gadījumos, ja ir pārliecība, ka attiecīgais kan-

didāts noderīgs — arī, ta saucamie, mazvāciešu bērni. Pie

tam jāuzņem tādi, par kuriem muižnieki, mācītāji, vai pa-

gāstu vecākie devuši labas atsauksmes, un par kuriem var

cerēt, ka tie tiešām būs un paliks uzcītīgi skolmeisteri. Un

beidzot tiek aizrādīts kādi priekšmeti un kādā apmērā tad

īsti turpmāk mācāmi: 1) Pēc iespējas tekoši lasīt (katrā zi-

ņā latviski.), rakstīt un rēķināt (kādos apmēros

rēķināšana izņemama — nav teikts), reliģijas mācība un

>) Seminārā izglītību līdz 1856. gadam, ieskaitot tos, kas bija

tanī laikā seminārā, bija baudījuši pavisam 146 jaunekļi, no kuriem kā

skolotāji — ķesteri darbojās 88. No visiem 146 — latviešu bija 140 un

un vācu 6. Uz muižnieku rēķina tikuši skoloti 52 un. kroņa — 3, bet

uz sava (t. ir semināristu vecāku) — 91.
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izpratne, ērģeļu spēlēšana, baznīcas dziedāšana un prašana

augšminētos priekšmetus mācīt tautskolā un pagastos (in
der Bauergemeinde) '). Dabas mācība, vēsture un ģeogrā-

fija aprobežojama pagaidām ar dzimtenes lietām un no-

tikumiem, bet ari tad jāiepazīstina tikai ar galveniem mo-

mentiem. Vācu valoda augstākā klasē (tas ir seminārā) arī

turpmāk paliek par mācības valodu, bet, pēc iespējas daži

priekšmeti jāpasniedz ari latviešu valodā, lai audzēkņi līdz

ar to vingrinātos turpmākam darbam tautskolā.

Tādi ir īsumā komisāru un kuratoru lēmumi un atzi-

ņas. Bruņiecības komiteja šiem lēmumiem piekrita un vi-

su materiālu nodeva tā saucamai „Correlatt ions —

Commission" sakārtošanai, lai tad varētu 1857. gadā

celt priekšā lantagam. Minētā komisija tad arī izvilka no

izstrādātiem lēmumiem nupat aprādītos galvenos punktus

un sagrupēja pēc kārtas, pēc paraduma liekot katram apak-

šā jautājumu : Soll dieses geschehen. ? Tā ka vētru un cī-

ņu laikmets semināra lietās jau bija pārdzīvots un reorga-

nizācijas plāns bija kompromiss vairāk uz labo, kā kreiso

pusi, tad šoreiz lantags visus punktus pieņēma bez strīda

un beidzot izteica kuratorijai un K. Zadovskim pateicību par

viņu «pašaizliedzīgiem pūliņiem" semināra labā. Bez tam

atsevišķi tika nolemts, ka tiem muižniekiem un mācītājiem,

kuŗu novados kalpo kādi Irlavas semināra audzēkņi, par to

darbību un uzvešanos katru gadu jāiesūta semināra kurato-

rijai atsauksme.

Ar to nobeidzās cīņa dēļ semināra turpmākas pastā-

vēšanas un līdz ar šo arī semināra darbības pirmais posms.

Atzīmēsim šinī gadījumā vēl semināra audzēkņa un skolo-

tāja K. atsauksmi: „Zadovskim Pegazus spārni bija apgrie-
zti. Redzēdams tādu savu pūliņu novērtēšanu, viņš pazau-

dēja savu lielo sajūsmu darbā un sāka ievērot dotos pado-

mus ..." Ja, — tiešām, pēc 1854. gada Irlavas se-

minārā sāka valdīt cits gars.

Ar semināra „parorganizesanu,, (1857 g. patiesība ne-

tika sevišķi pārgrozīti ne mācību pasniegšanas apmērs, ne

i) Te gan bus domāta mājmaclba, sagatavošana iesvētīšanai v. t. t.
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stundu plāns, ne mainīts skolotāju personāls, bet vienīgi
semināra iekšējās dzīves gars. Bet tas, saprotams, varēja
notikt vienīgi tad, semināra vadītājs, inspektors Zadovsks

pārmainīja ~savu garu". Vai tas notika un varēja notikt?

Visas zīmes un visas liecības apstiprina, ka varēja gan

notikt un notika. Z. biogrāfs raksta :
„ ... Inspektors pārdzīvoja

iekšējas cīņas un beidzot teica : „Es esmu tagad pilnīgi

mierīgs, lai nāk kas nākdams. Tas Kungs ir mans gans,

man netrūks ne nieka
.. ." Samierināšanās ar muižniecību

un garīdzniecību, pilnīga piemērošanās šo valdošo šķiru

gribai un politikai, — tas bija 1854—1857. gada cīņu iz-

nākums un kad Zadovsks šo piemērošanos bija diezgan

sirsnīgi izdarījis, tā ka muižniecība un garīdzniecība nojau-

ta un redzēja, ka inspektors tagad ir viņu cilvēks, tad Za-

dovska un muižniecības, kā ari garīdzniecības starpā nodi-

binājās vislabākās attiecības. Zadovsks bija ieredzēts viesis

vairāku mācītāju un muižnieku ģimenēs, materiālā ziņā vi-

ņu nodrošināja tā, ka varēja dzīvot samērā kundziski. Ja

arī semināram saimnieciskā un pedagoģiskā ziņā bija kādi

trūkumi, kuru dēj varēja vainot inspektoru, — tad ne vaino-

tāju, ne apsūdzētāju tagad vairs nebija. Semināra dzīvē tā-

dēļ tagad nav nekādu traucējumu, viņa rit pavisam mierīgi.

No semināra kuratorijas protokoliem 1 ) redzams, ka Zadov-

ska domām un vēlēšanām kuratorija ar uzticību piekrīt. Se-

mināra darba dzīvē vienīgās pārmaiņas ienes dažu palīga

skolotāju maiņas, jo tādas notika samērā bieži. Jaunie pa-

līga skolotāji dažkārt seminārā strādā ar ideālu jaunekļu

sajūsmu, atrod dzīvu atbalsi pie semināristiem, — bet top

no inspektora turēti savās robežās. Zadovskim bija ta-

gad jārīkojas un jādzīvo idejiskā ziņā muižnieku atmosfērā,

un viņš nevarēja pielaist, ka palīga skolotāji «aizrautos."

Viņa audzēknis K. savās atmiņās raksta par Zadovski

„ ... Pats viņš mājas ļoti reti atstāja. Uz pilsētu nobrauca

visai reti
...

No ārpasaules maz ko zināja. Zemi un ļaudis

viņš maz, vai nemaz nepazina. Viņa vienīgais avots, no kū-

ja viņš savas gudrības smēla un pēc kurām tad arī rīkojās

') Akta Litt, R. G. S. № 360 ( Kurzemes bruņniecības archivā. )
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un taisīja savus spriedumus par latviešiem, — bija mācītā-

ju un muižnieku aprindas. Z. ieskati tādēļ bija vienpusīgi

un dažā ziņā pavisam greizi. Sakari ar bijušiem audzēk-

ņiem, — tagadējiem latviešu tautskolotājiem, kuri no sāku-

ma bija visai dzīvi un sirsnīgi, vēlākos gados palika nere-

dzami. Apmērām līdz 1860. gadam skolotāju simpātijas

pret Z. pieauga, bet pēc tam pamazām iestājās vēsums. . ."

Muižniecība turpretim 1861. gadā1) izdeva Zadovskim ļoti

glaimojošu apliecības rakstu par viņa «ievērojamo" darbību

tautas izglītības labā. 1862. gadā uz muižniecības lūgumu
Zadovskim un viņa ģimenei piešķīra dzimta goda pilsoņa
kārtu, 1865. gadā, kā semināra 25 gadu jubilejas gadījumā,
Z. algu paaugstināja par 500 rubļ gadā. Generalsuperinten-
dents Kurzemes garīdzniecības vārdā izteica viņam pateicību.

Atsevišķi muižnieki un garīdznieki Z. nezināja kā noslavēt

v. t. t. Šinī gadījumā Zadovska biogrāfs 2) raksta :„ Zadov-

sks tagad bija populārākais vīrs Kurzemē." Šinī laikā Z.

tiešām stāvēja visdrošāk! savā darbā un pret viņu nepacē-
lās gandrīz neviena muižnieka, vai mācītāja balss. Savā,

seminārā viņš bija pilnīgs kungs.

VII.

Atgriezīsimies atkal pie Kurzemes mācītāju sinodēm,

kur skolu jautājums vairs nenoiet no dienas kārtības. Ru-

nājot par notikumiem ap Irlavas semināru, mēs jau piemi-

nējām 1850. gada sinodi. Šinī sinodē mācītājs Veirichs

nāca ar priekšlikumu griesties pie Kurzemes Domeņu val-

des, l*i tā ierīkotu skolas kroņa muižu pagastos (novados)

un tas būtu izdarāms sekosi: Domeņu valde varētu dot at-

sevišķas mājas skolām. Tiklīdz izbeigtos tekošie rentes

kontrakti, domeņu valde varētu šo jautājumu labvēlīgi no-

kārtot, atsevišķus objektus turpmāk neizrentējot, bet nodo-

dot skolām. Te jāpiezīmē, ka Veirichs projektēja «mazās

skolas", bet pretojās lielām, — ko mēs jāu agrāk še aprā-

1) Akta R. G. S. № 360, S- 25.

2) „Balt. Tagzt," 1907. g. №85.
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dijām. Veiricha priekšlikumu sinode pieņēma un ģeneral-

superintendents apņēmās attiecīgu lūgumu iesniegt Domeņu

valdei (protokola 22. р.). Mācītājs Krauss (Vecās m. dr.)

nolasīja referātu „Die Schule gegenüber der Kirche", kurā

aprādīja, ka mūsu baznīca un skola—abas stāvot uz vieniem

(Kristīgās ticības) pamatiem, un tāpēc abu sadarbība dabis-

ka. Šis referāts, kā redzams, vēl bija atskaņa no Bitnera

(1847. g? sinodē) ierosinājuma. Priekuļu mācītājs Hugen-

bergers iekustināja jautājumu par īpašu noteikumu izstrādā-

šanu, pēc kuriem mācītājs skolu lietās varētu rīkoties. No-

teikumu izstrādāšanu nodeva, tā sauktai, skolu komisijai

(21. p.) Beidzot par skolu referentu, mācītāja Hilnera vietā,

kas pārgāja uz Rīgu, ievēlēja Dundagas Glaezeri.

1851. gada sinodē, bez tā, ko mēs jau aprādījām sa-

karā ar Irlavas semināru, mācītājs Glaezers, ka skolu referen-

ts, sniedza pirmo plašāko ziņojumu par Kurzemes lauksko-

lām. Kopējs skolu skaits 203 ar 8543 skolas bērniem: uz

1000 iedzīvotājiem iznākot 23 skolēni (Prot. 27. p.) Glaezers,

kā tas protokolā arī atzīmēts, lūdz amata brāļus joprojām

uzticīgi strādāt skolu labā un, kā redzams, panākumi būšot.

1852. g. Glaezers ziņo, ka pēdējā gadā nākušas klāt 13

jaunas skolas un tām esot visvairāk baznīcas skolu raksturs.

Vispāri 91 latviešu draudzē ar apmērām 416.000 iedzīvotā-

jiem (latviešiem) 244 skolas1), pie kam referents saka :

„Kirchen und Lesenschule". Visās skolās kopzumā mācī-

jušies 10521 skolēns. Caurmērā uz katrām 39 dvēselēm

iznākot 1 skolēns, 13 draudzēs vēl neesot nevienas skolas.

Mēs jau sniedzām ritteršafts komitejas 1849/50. gada pār-

skatu un pie tā izteicām dažas piezīmes. Redzan*s, ka

ritteršafts komitejas un sinodes ziņojumi viens ar otru ne-

saskan. Vēl jāpiezīmē, ka Glaezers 1852. g. sinodē aizstā-

vēja rakstīšanu baznīcu skolās (Bitners 1847. g. bija pret

to), jo zemniekiem sakarā ar jaunajiem rentes kontraktiem

rakstīt prašana esot ļoti noderīga. Arī rēķināt mācīt

nekaitējot, — tas asinot prātu (den Verstand der Kinder

') Te ziņojums nesaskan ar 1851. g. datiern, jo 1851. g. bijušas

203 skolas un no jauna pienākušas 13—kopā 216 skolas.
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schärfe). Nekaitēšot ari ja lasīšot dažas vēsturiskas ziņas.

Laicīgu dziesmu dziedāšana veicinot dzirdes izkopšanu, un

ar to panākama arī labāka baznīcas dziedāšana. Tā tad

no visa pa mazumiņam var, bet tad ari tūdaļ nāk sekošs

aizrādījums: „Wo aber auf diese Dinge das Hauptgewicht

gelegt un auf den Unterricht der blossen Realien das

Hauptaugenmark gerichtet würde, da sei grosse Gefahr für

die Kirche zu befürchten"... 1 )

1853. gadā Kurzemē mācītāju sinodes nav, bet 1854.

gada sinode atkal sparīgi nodarbojas ar skolu lietām. Vis-

pirms plaši apspriež skolas grāmatu izdošanu un apstājas

pie katķismiem, kādu esot ne mazāk kā 30 dažādi izde-

vumi. Atrod, ka šādi katķismu plūdi jāierobežo un jāno-

saka, kas derīgi, un kas nederīgi. Vienojas, ka vispāri

nebūtu ieteicams ierobežot tās grāmatas, kuras lieto skolo-

tāji kā rokas grāmatas savai vajadzībai, bet gan stingri

jākontrolē tās, kuras lieto skolas bērni. Pie kam atzīst, ka

jauniešiem un bērniem skolā un mājā lietojami tikai sekosi

katķismi latviešu valodā: 1) dziesmu grāmatai pievieno-
tais „Mazais katķisms; 2) «Kristīgā bērnu mācība" — Lau-

nitca sakopota (Jelgavā 1808. g.); 3) Stendera —

„
Kristīga

mācība" no jauna pārstrādāta 1841. g. Aizrāda, ka arī

atzīmētās grāmatas nevisai piemērotas. Drīzumā iznākšot

„Kristīga mājas grāmata". Pēdīgi ievēl īpašu komisiju, kas

šo jautājumu pamatīgi aplūkotu.

Mācītājs Bitners (Muižciema dr. mācītājs) ziņo par

kādu atsevišķu gadījumu, kad mācītājs kavēts (viņam nav

ļauts) revidēt un vadīt kādu skolu kroņa muižas novadā.

Pie kam izsaka spriedumu, ka sakarā ar ev.-lut. baznīcas

likuma §§ 1 un 189 mācītājiem cieši jāizpilda pienākums

un jāseko skolām un skolotājiem. Mācītājs Reichvalds pie

tam uzsver, ka tautskola kā dizciplinas, tā tikumības un

metodu ziņā tikai tad kārtīgi darbosies, ja mīcītājs to uz-

raudzīs un vadīs (Protokola N.—12. p.p.). Tad seko Irla-

vas skolas (semināra) direktora Zadovska «salīdzināšanās"

runa, par kuru jau rakstījām. Otrā sinodes dienā (21. au-

') 1852. g. sinodes protokola 16. ipp.
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gūstā) Durbes mācītājs Katerfelds iesniedz sinodei Grobiņas

prāvesta iecirknī izstrādāto tautskolu reglamentu. Sinodei

ari nācis zināms, ka valdības aprindās, sakarā ar Domeņu
valdes rīcību, atkal radies kāds projekts, kas, saprotams, va-

rēja skolu likumam dot citu novirzienu, īpaši kas zīmējas

uz skolu pārvaldes orgāniem. Sakarā ar visu to, un pietu-

roties pie Katerfelda iesnieguma, prāvests Biterlmgs nāca

ar plašu runu. Biterlmgs uzsvēra, ka tautskolu mērķis un

uzdevums: „dem Volke eine spezifisch christliche, religiös-
sittliche Bildung und diejenigen elementaren Kenntnisse

und Fertigkeiten zu geben, die es von Aberglauben und

Vorurteilen befreien und zur zweckmässigeren Ausübung
seiner Lebensarbeit befähigen" un tāļāk: „...Die Volksschu-

le, um dieser doppelten Aufgabe entsprechen zu können, in

engster Lebensverbindung mit der Kirche und mit den

Ackerbau-Interessen bleiben müsse, welche dem Volke,

den Grundbezitzern und Predigern verkörpert sein. Eine

solche Lebensverbindung jedoch könne wiederum nur durch

Unterstellung der Volkslehrer und Schule unter die Grund-

herren und Prediger erhalten werden; jede Selbstständigkeit

hingehen müsste der Natur des Menschen wie Erfahrung

nach, die Schule unsäglichen Verirrungen und Gefahr an-

heimgeben..." Tāpēc, spriež Biterlmgs, vajagot izmantot

tagadējo attīstības stādīju un censties panākt attiecīgu sko-

lu likumu, jo kā visās lietās, tā arī skolām vajadzīgs or-

ganisks likums (statut) „das den Zweck derVolksschule aus-

spräche, ihre Leitung und die Stellung der Patrone (jāsa-

prot Grundherrn) wie der Prediger zu der selben regelte."

Tāpēc esot apsveicams, ka arī „der hohen Autoritäten un-

serer Provinz" tagad sākot šo lietu kustināt. Sinodei no-

derīgi no sava vidus izvēlēt īpašu komisiju skolu reglamenta

apspriešanail). Sinode Biterlinga priekšlikumu vienprātīgi

pieņēmusi un ievēlējusi tūdaļ komisiju : prāvestu Kupferi

(no Lestienes), prāvestu Biterlingu (no Sātiem) un māci-

') Skat. »Protokoll der im Jahre 1854 in Goldingen gehaltenen
neunzehnten Kurländischen Provinzial-Synode" 12. lpp.
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taju Bocku (no Dobeles), kuriem uzdots izstrādāt vajadzīgo
skolu reglamentu.

Skolu referents Glaezers, sinodes laika trūkuma pēc,

esot šoreiz sniedzis tikai īsas ziņas par skolu stāvokli.

Skolu skaits pavairojies par 8, un 1854. g. Kurzemē darbo-

jušās 189 baznīcas skolas (Kirchenschulen) un 65 lasīšanas

skolas (Leseschulen). Baznīcas skolās mācījušies 4379

zēni un 2663. meitenes ; lasīšanas skolās — 1946 zēni un

1481 meitene. Tā tad kopzumā 10.469 bērni, kas caurmē-

rā skolu apmeklējuši 13 nedēļas skolas gadā.

Te jāpiezīmē, ka skolu referenta Glaezera 189 baznīcas

skolas kā tādas stipri apšaubāmas, jo Kurzemē jau nemaz

nebija 189 baznīcas. Bet redzams, ka šis lielais baznīcas

skolu skaits stāv tiešā sakarā ar šinī laikā propagandēto

ideju (ko uzsāka Kabilas Bitners) dibināt galvenā kārtā

baznīcas skolas. Mācītāji tad arī sāka dažas pagastu un

muižu skolas savos ziņojumos atzīmēt kā baznīcas skolas.

Kā redzēsim vēlāk, baznīcas skolu skaits pazudis.

1855. gadā Kurzemes mācītāju sinode notiek Bauskā,

8.—10. zept., tomēr sinodes skolu reglaments vēl nav iz-

strādāts. Skolu reglamenta komisijas loceklis Biterlmgs no

komisijas izstājies. (Bet viņš bija pats rosīgākais un arī la-

bākais lietpratējs šinī ziņā). Viņa vietā ievēlēja Jelgavas

mācītāju Konrādi. Komisijai uzdeva līdz 1856. gada sino-

dei reglamentu izstrādāt. Skolu referents Glaezers ziņoja

par skolu stāvokli. Skolu pavisam 277, no kurām 209

baznīcas skolas. Skolēnu kopskaits 10.877. Lielais skolē-

nu vairums ir tikai lasītāji (Leseschülern), t. ir tikai mācās

lasīt un ticības mācību. Skolēnu skaits pret iedzīvotājiem
ir 1:38 un viņi skolā mācās caurmērā 12 nedēļas mācības

gadā (ziemā). Tāļāk Glaezers aprāda cik nedroši stāv viss

vairums Kurzemes tautskolu, jo tikai apmēram 30 skolas ir

dokumentariski nodibinātas, visas citas pastāv no dzimtkun-

gu, vāi draudžu brīvas gribas, — skolu var iznīcināt katrā

laikā, jo nekādas saistības viņu uzturēšanai nav juridiski
nodrošinātas („die übrigen hängen von dem guten oder bö-

12
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sen Willen der oft wechselden Gutsbesitzer"). Lūk kāpēc

ļoti sajūtams organiska skolu likuma trūkums. To uzsver

• jau vai katru gadu, bet likuma nav un nav... Glaezers sku-

bina mācītājus strādāt joprojām ar līdzšinējo cītību, izdarot

iespaidu uz dzimtkungiem un patroniem.
Pirms pārejam uz 1855. g. sinodes darbību, apstāsi-

mies mazliet pie kādas skolu «polemikas", kura notika

1854. gadā starp Vidzemes skolu padomnieku Dr.

K. Ulmani un Nīcas (Niederbartau) mācītāju G. Brāžu

Kā jau agrāk redztjām, kustīgais un darbā nenogur-

stošais Dr. K. Ulmanis vairākkārtīgi mēdza pieiet tuvāki

arī Kurzemes skolām. Kad 1850. gados Kurzemē daži mā-

cītāji un muižnieki sāka aģitēt pret zemnieku pārāk lielu

izglītošanu, kas «arāju kārtu" padarot iedomīgu un pat pamu-

dinot uz centieniem tikt ārā no savas kārtas. Lai tas ne-

notiktu, tad zemnieku skolās jāmāca tikai pātari un lasīša-

na, bet lai jau skola pieradinātu un iedvesmotu palikt pie

zemes darbiem, tad skolā jāmāca arī daži praktiski zem-

kopju darbi. Mēs jau redzējām, kādu kārtību projektēja

un ieteica Irlavas seminārā. Prātīgākie mācītāji un reti

muižnieki gan prasīja, ka skolās jāmāca ari rakstīt un rē-

ķināt, kā arī dažas ziņas no dabas mācībām un tautu

vēstures.

Dr. K. Ulmanis, kam ari Kurzemes skolu lietas nebija

svešas, 1854. gadā iesūtīja Kurzemes Guberņas Vēstnesim1)
kādu apcerējumu, kas gan nebija apzīmēts kā rakstīts tieši par

Kurzemes skolām, bet kā pēc satura, tā ari nodrukātās vie-

tas faktiski attiecās uz Kurzemes skolām.

Dr. К. Ulmanis savu rakstu iesāk ar aizrādījumu, cik

dažādas esot prasības no mūsu zemnieku skolām. Ko gan

tik visu neliekot priekšā? (Was lässt sich doch Alles vor-

schlagen).
Zemnieku skolām :

1) vajagot izaudzēt īstus kristīgus cilvēkus,

2) īstus patriotus,

') Курпяндсмя Губернсмя В-Ьдомосги .Nß 9. —1854. Feuilleton.

„Der zweckmässige Unterricht der BauerkinJer in unseren Landschulen "
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3) praktiskus un uzcītīgus zemkopjus,
4) ne tikai miesās spēcīgus, bet arī darbā un dažās

techniskās lietās izveicīgus,

5) apmācītus visās lietās, kas zemnieku kārtai vajadzīgs,
6) tik tālu izglītot ari mākslās, lai zemnieku bērni

atrastu no rupjībām un tādām izpriecām, kas ir neti-

kumīgas,

7) un par visām lietām viņi jāizaudzē tā, lai uzturētu

kopainā savas kārtas atšķirību tā, lai pat ar sāli un

maizi pārtikdami, dūmu istabā dzīvodami un smagus

darbus strādādami, tomēr uzturētu dzīves prieku, pa-

liktu zemnieki un arī nekārotu citā kārtā un stāvoklī

nokļūt, citas drānas, kā tikai savas vadmalas svārkus,
nēsāt.

Jāliecina, ka tiešām Dr. K. Ulmanis bija vērīgi no-

klausījies, ko visu par latviešu zemnieku skolām sprieda

Kurzemes mācītāji un muižnieki. Ļoti var būt, ka viņu

par šīm lietām arī informēja Irlavas semināra direktors

Zadovsks, ar kuru, cik zināms, Ulmanis sarakstījās, un tā

ka šinī laikā Zadovsks pārdzīvoja savas skolas krīzi un

„esot rakstījis vēstules uz visām pusēm", tad pat ļoti var

būt, ka visa citētā raksta saturs nāca kā atbalsts Zadovskim

Dr. Ulmanis raksta tāļāk. Visas augšminētās prasības

pēc būtības nemaz neapspriežot, jājautājot, vai tautskola

tiešām to visu spēj? Vai viņa vispāri kur to spēj un ja

ne, vai pie mums to spēs? Uz to, varbūt, atbildēsat, ka

ja arī visu nespēšot, tad tomēr no skolas jāprasa, lai viņa

jo vairāk, kā līdz šim, sagatavo zemnieku bērnus savas kārtas

uzdevumiem. Te nu Dr. Ulmanis pāriet uz prasību skolās

piegriest galveno vērību audzināšanai un pieradināšanai

arāja darbam un prasa: „Was soll von Landwirtschaft in

die Schulen aufgenommen werden? Das Praktische der

Feldstellung und der häuslichen landswirtschaflichen Ar-

beiten? Wenn von dem bie Rede ist, was bei uns ein

jeder Bauer ex usu lernt, so wird man ja wohl nicht ver-

gessen, das unsere Schulen Winterschulen sind, dazu kei-

nesweges alle oder doch nur viele Winter (mit seltenen

12*
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Ausnahmen) von den Schülern besucht werden und dass

sie ohne Zweifel, was bei uns gang und gebe ist, zehn

Mal besser und in grösserer Vollständigkeit zu Hause ler-

nen, als es ihnen in der Schule geboten werden könnte."

Tāļāk Ulmanis ironizē, ka varbūt skolā nedomājot mācīt

tikdaudz praktiskos darbus, bet vairāk sniegt teorētiskas

un idejiskas zināšanas. Bet kur neesot šādās lietās teorija

savienota ar praksi, tur labuma gan nebūšot un laiku vel-

tīgi notērēšot. Un vispāri gan nekur vēl caur tautskolām

šādā veidā netiekot lauksaimnieki sagatavoti. Un tāļāk
?

rakstā Ulmanis: „Wir glauben zuvörderst überhaupt nicht,

dass der Bauernstand durch Schulen und Bücher direct zu

rationellerem Wirtschaftsbetriebe irgendwo gekommen ist,

noch kommen wird. Der Bauer ist der Mann der Praxis

und Erfahrung, alle wissenschaftliche Begründung steh

ihm zu hoch, alles Experimentiren ist für ihn gefärlich
und muss ihm vernünftiger Weise fern bleiben, gegen alles

Neue ist er instinctmässig argwöhnisch und appositioneil

gestimmt und es möchte auch wahrlich kein Gewinn weder

für ihn, noch für der Staat, noch für den wahren Fortschritt

sein, wenn er leicht beweglich würde und übergriffe in Re-

gionen, die ihm immerdar mehr oder weniger fremd bleiben

müssen. Fortschritte in, der Landwirtschaft macht der

Bauer, wenn er längere Zeit gutes Beispiel vor Augen hat,

wenn er Vertrauen fasst zu den gebildeten tüchtigen Land-

wirten, die ihm nahe stehen, und deren Rath befolgt,
dann durch eigene Erfahrung und Erprobung."

Šim Ulmaņa raksturojumam gan liela mērā ir jā-

piekrīt.

Bet sakot, — raksta tāļāk Ulmanis, — ko nespējot

vecā paaudze, to spēšot bērni, — jaunā paaudze. Uz to

viņš stbild: 1) tā ka skolā varēs galvenā kārtā tikai teorē-

tiskas zināšanas sniegt, tad tām maza nozīme; 2) praktis-

kai zemkopības pasniegšanai nav vēl nekādu līdzekļu un

tādi nav paredzami; 3) nav skolotāju un kur tādus ņemt?

Ja domā tā, iedosim skolotājam attiecīgu rokas grāmatu

un — būs labi, tad maldās. Var apjautāties visās zemēs,
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vai tur atradis, ka tie skolotāji, kam jāmāca elemen-

tārās zināšanās un jāmodina bērni uz pirmo garīgo darbī-

bu, arī ir noderīgi zemkopības, dārzkopības v. t. t.pasnie-

dzēji, kā arī vai vispāri kādā zemē tautskolai uzliek šādu

uzdevumu. Zemkopības mācībai jādibina īpašas skolas.

Tāļāk Ulmanis raksturo tā laika latviešu skolu darbību.

Daudzos apgabalos bērnus skolā sūtot tikai vienu ziemu

(4 mēnešus.) Kur labi apstākļi, tur sūtot pēc 10 gadu sa-

sniegšanas tik ilgi, līdz iemācoties pātarus, lasīt, kaut cik

rakstīt un rēķināt. Pēc tam iemācīto atkārtojot līdz iesvē-

tīšanas gadiem. Tikai retās draudzes skolās mācībām ir

mazliet plašāks un dziļāks raksturs. Vispār skolu apmek-

lēšana ir nekārtīga (unregelmässig). Saprotams ka tādā

gadījumā knapi var sniegt pašas pirmās elementarzināša-

na.s. Un tā arī jādara. „Ist das den Kindern tüchtig und

gründlich beigebracht, ist überhaupt geistiges Verständniss

geweckt, dann wird und muss das Leben das Seine tun

und wir sind überzeugt, dass aus solchen Bauernkindern

ohne allen Unterricht in Landwirtschaft, die tüchtigsten

un verständigsten Landwirte hervorgehen können. Höchst

wünschenswert ist allerdings, dass in den Schulen schon

an die nähere Kenntniss das Vaterlandes, so viel aus Na-

turkunde, Geographie und Geschichte geschlossen wird,
als zu wissen auch für den Bauern gut und nötig ist, und

niemand 'versäume, wenn er es kann, dafür zu wirken, dass

in unseren Schulen das geboten wird, — aber um Unter-

richt im Landbau zu geben, dazu benutze man nicht die

allgemeine Volksschule, sondern dazu gründe man, wenn

man's vermag, Ackerbauschulen. Wenn auch nur Einzelne

dort gebildet werden, so können sie doch unter dem Land-

volke die erworbenen theoretischen und praktischen Kennt-

nisse verbreiten. In der allgemeinen Volkschule Landwirt-

schaft zu treiben, ist in andern Ländern nicht möglich ge-

worden, ist bei uns ebenso wenig möglich und — man

nehme es uns nicht übel — unnütz."

Mes pie šī Dr. К. Ulmaņa raksta apstājamies, lai

rādītu, kā vispāri tanī laikā sprieda par mūsu skolu iekārtu,
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ka ari, citējot Dr. U. domas, gribējām atzīmēt šī ievērojama

skolu darbinieka slēdzienus.

Dr. K. Ulmanim no Kurzemes skolu darbinieku vidus

atbildēja Nīcas mācītājs G. Brāže'). Viņš iesāk ar atziņas

izteikšanu Dr. K. Ulmanim, kam tiešām esot nopelni skolu

labā. Bet pilnīgi piekrist šī nopelniem bagāta vīra domām

skolu lietā Brāže nevarot. Esot taisnība, ka lauku tautsko-

las nepārorganizēšot par „Ackerbauschule- m", bet nevienam

gan nebūšot ari jāapstrīd tā nevēlamā parādība, ka,

kā paši skolnieki, tā arī viņu vecāki gribot, lai zemnieku

jauneklis, tiklīdz viņš skolā iemācījies labāk rakstīt un prot

rēķināt, — paliktu par rakstvedi, vai ieņemtu tamlīdzīgu vie-

tu. Zemnieki lidz šim mācās tikai vienāskolā (Bauer macht

nur eine Schule durch) .Un tādēļ raksta Brāže: „Wir kön-

nen uns daher des dringender Wunsches nicht erwehren,

es möge bei der Bildung unserer Landschullehrer auch

darauf gesehen werden, dass sie sich einige Kenntnisse in

der Naturlehre, der Naturgeschichte und dem Landbaue,

besonders in so weit diese sich einander bedingen, aneig-

nen, um dieselben ihren Schülern, dieser Kinder derNatur,

vor denen die Schöpfung Gottes in stets unmittelbarer Nä-

he als Buch der Weisheit aufgeschlagen daliegt, und de-

nen gleichsam die Elemente der Schöpfung die unmittelba-

ren, und, richtig gehandhabt, die reichen Spender des

Wohlbefindens sind, mitteilen zu können; wobei wir be-

haupten zu dürfen glauben, dass, so gewiss der Religions-

Unterricht in der Schule unverkürzt Hauptunterricht bleiben

muss, so gewiss auch jeder Lehrer, der diesen segenbringend

zu erteilen im Stande ist, auch im Stande sein wird, die

naturgeschichtlichen und landwirtschaftlichen Belehrungen,

— nicht in einem wissenschaftlichen Cursus, wie er ja auch

nicht Theologie, sondern Christentum zu lehren hat, son-

dern nur diskursiv und auf eine für die mit offnen Sinnen

versehene Bauerjugend leicht anziehende Weise zu erteilen;

') Курляндсмя Губернсюя Ведомости. 1855. № 25. Feuilleton.

„Noch ein Wort über den zweckmässigen Unterricht der Bauerkinder in

unseren Landschulen*
.
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so wie er auch bei einiger Liebe zur Sache durch Beschrän-

kung der auf die dem Bauernwelt unwesentlichem Kennt-

nisse des Schreibens und Rechnens verwandte Zeit, die zu

jenen Belehrungen nötige Stunde täglich wohl zu erübrigen
wissen wird. Wir können uns besonders des Wunsches

nicht erwehren, es möchten unsere Volksschul - Etablissements

möglichst mit einigem zum Anbau jedes Getreides und

besonders zur Anlegung eines Gartens sich eignenden Lan-

de vorsehen werden, welches der Schulmeister, und zwar

mit der ihn doch wohl nicht entehrenden Anlegung der

eignen Hand, so anzubauen gehalten sein müsste, dass der

Bauer etwas von ihm lernen kann. Damit wäre noch mehr

gewonnen, als mit dem betreffenden Unterricht in der

Schule
...

Zu dem Schulmeister, aber, den das Kind im

Winter in der Schule lieben, und dem es vertrauen lernte,

käme der Wirtsohn freiwillig im Sommer gern, um in der

Anwendung zu sehn, was ihm der Schulmeister im Win-

ter angepriesen; und der benachbarte Bauerwirt dächte:

Wenn der es machen kann, so kann ich es wohl eben

50 machen"
.

Tādiem argumentiem Brāže cieši aizstāvēja zemkopī-

bas mācību pasniegšanu latviešu tā laika tautskolās. Laiks

un dzīve drīz vien pierādīja, ka Dr Ulmanim, ne Brā-

žem, bija taisnība. Brāžes nodomi māksloti — viņš gribē'

ja latviešus galīgi piesiet tikai pie zemes, lai no viņu vi"

dus neceltos lieki skrīveri, pilsētnieki un pat tāļāku aug"

stāku skolu apmeklētāji, kas vadītu ārpā no zemnieku kārtas

arī citus latviešu jaunekļus. Tā pati gudrība jau pierādījās

Irlavas semināra darbību pārveidojot, par kuru mēs jau

runājām. Ulmanis uz latviešu attīstību skatījās reālāki, tā-

pēc viņš arī ironizē par „latviešu vadmalu drānām" un

«apmierināšanos pie sāls un maizes." Tauta, kas bija

modusies un kam vēsturiskie apstākļi neatturāmi rādīja

turpmākās attīstības gaitas, — vairs nebija iežogojama ti-

kai dūmainās zemes būdās, lai pārtiktu no sāls un maizes,

lai padevīgi bučotu kungiem rokas un netīkotu pēc labāka

stāvokļa.
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Zīmīgs šinī ziņā ir kāds raksts «Latviešu Avīzēs"

1851. g. 17—19. numuros (Raksta skolot. Šēnberģis). lesā-

kumā ļaudis brēkuši, lai kungi un mācītāji gādājot zem-

nieku bērniem skolas. Kad tagad skolas «ieceltas", negribot

vairs bērnus skolās sūtīt. Visus nevarot skolas par skrīveriem

un kungiem pataisīt .. .
Daudzi uzlūkojot skolu par iestā-

di, kur jaunekļus sagatavo amatiem. Tas esot nepareizi.

Dievbijība un cilvēka gara attīstība tas skolā jāpanāk.
Kad mācot pātarus un dziedāšanu, tad lāudis sakot:

„
Ko

nu jūs liekat tiem bērniem ikdienas pātarus skaitīt, neba

jau tie par übagiem ies." Turpretim, kad ļaudis dzird, ka

kāds vācu pintiķis īsā laikā iemācot bērnus pa vāciski

buldurēt, ņemot bērnus no kārtīgas skolas un atdodot pin-

tiķim, kas to iemāca vāciski buldurēt, samaitā, bet neizglīto.

Ļaudis vareni dzenoties pēc vācu valodas."

Tas labi saprotams, jo ļaudis redzēja, ka bez vā-

cu valodas no «sāls un maizes" un «dūmu būdas" pavisam

grūti ārā tikt.

Vēl jāpiezīmē, ka tas pats Nīcas mācītājs Brāže ari

«Latviešu Avīzē" 1856. g. 32.numurā rakstīja (Kāds vārds

par arāju skolām") tādā pat garā, kā pretrakstā Dr. K.

Ulmanim. Pie kam no raksta «Latviešu Avīzēs" dveš bailes

no pārmērīgas latviešu izglītības. Skolām katrā ziņā jādodot

zeme. Jāsargā, lai skolās neaudzina «puskoka lēcājus"'),
nedz uzpūtīgus tautas dēlus, bet dievbijīgus, gudrus un

taisnus goda vīrus.

Kā mēs redzējām, kad runājām par Irlavas semināru,

muižnieki un ari daži mācītāji sūdzējās, ka skolotāji palie-
kot iedomīgi un lepni. Ka šādi iebildumi bez pamata, to

pierāda kauču raksti «Latviešu Avīzēs". Mēs jau nupat

pieminējām skolotāju Šēnberģi. Atzīmēsim vēl kādu rak-

stu («Latv. Avīzēs» 1855. g. 32. пит. pielikumā). 1852. g.

uz Ziemassvētkiem Dundagas «cienīgs tēvs" barons Ostens

von Sackens iedāvinājis Dünsbergim greznu bībeli:
„ . . .

>) Cik mums ir zināms šis izteiciens, kas vēlāk tautā plaši lietots,

šinī gadijumā presē parādījās pirmo reizi un tā tad būs Brāžes ievests,

tnpat kā viņam piederot arī vārds Jaunlatvieši."
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Par lielu prieku un godu skolmeisteri Diinsberģi apšķinķo-

ja ar lielu, brangu vācu bībeli, pušķotu caur un caur ar

jaukām bildēm, iesietu ar zeltītām kantēm un ar sudraba

apkaltu vāku, kam pašā vidū stāv liels sudraba krusts, un

uz grāmatas muguru ir tas vārds: „Biblia" no sudraba iz-

liets. Patiesi ir brīnišķi skaista grāmata un sver gandrīz

veselu podu ...
Ar asarām un no visas sirds Dūnsberģis

par to savam mīļajam, cienīgam tēvam un turklāt arī pa-

šam Dievam patencināja un klusumā Dievu lūdza, lai tas

viņam (baronam Osten Sackenam) to simtkārtīgi atlīdzina . . .

Un kāds mīlīgs un ļaužu labumu vairotājs ir mūsu cienīgs

tēvs pats, tāda arī pati, viņa mīļa cienīga māte, Kristine

von Sacken v. t. t.". Tādā pat garā kungus tencināja

Bergmaņu Andrejs (Piemēram' "Latv. Av." 1849. g. 16.

пит., 1858. g. 21. пит. pielikumā). Bet Bergmaņu An-

drejs, Ernests Dūnsberģis un Ernests Šēnberģis (skolotājs-

-ērģelnieks Liel-Gramzdā) bija redzamākie tā laika Kurze-

mes skolotāji.

Bet ir taisnība, ka latviešu materiālais un garīgais lī-

menis 19. g. s. pirmā pusē bija krietni vien pacēlies un

sakarā ar to arī muižnieku bailes no latviešu pieaugošā

spēka. Lūk, ko par turības un izglītības pieaugšanu raksta

pazīstamais mācītājs un Sēlpils prāvests Lundbergs („Latv.

Avizes" 1857. g. 6—7 пит. piekumā).

„Tiem miļiem avīžu lasītājiem stāstīsim, kā žēlīgs Dievs mūsu

Biržu un Salas draudzei ir palīdzējis un to svētījis iekš

pagājušiem 50 gadiem pie dvēseles un pie miesas, garīgi un laicīgi.

Kāda bij tā kristīga būšana pie mums priekš 50 gadiem? Toreiz pie

mums nevij vairāk kā 100 lielu un mazu lasītāju, maz svētu dziesmu

un tikai kādas 12 bībelēs un nekādas pagasta skolas. Arī draudzes, lo-

cekļu skaiti» bija mazs, jo tikai 100 bērni par gadu tika kristīti, un pie

Dieva galda piegāja 1400 cilvēki ziemā un tik daudz ari vasarā.

Miruši netapa pēc patiesības pierakstīti. lesvētītas kapsētas vēl

nebija, bet miroņus paglabāja šur un tur, kur patika: pātarnieki uz ie-

svētīšanu bij ik gadus 50 līdz 60. Šie nāca pa 5, vai 6 mācītāja mui-

žā, skaitīja ar mēli vien savu .mazu katķismu un tad svētdienās piegā-

ja ar citiem pieaugušiem kristītiem cilvēkiem pie Dieva galda. Baznīca

dažā svētdienā bij tukša un mācītājam bij jāgriežas atpakaļ, jo sestdienās

ļaudis labprāt lika savus bērniņus kristīt un savus laulniekus iesvētīt
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mācītajā muiža un tad devās uz mājam, tādas goda dienas svētīt ar plī-

tēšanu un rīšanu iztērēdami savu naudu un veselību.

Mēs iegādamies, kā vienās kāzās par brandavīnu vien tapa izdoti

50 pūru rudzu. Bet nevien kristībās un kāzu mājās, bet aiī krogos un

lielceļā atrada piedzērušos cilvēkus. Dažu bērnu šādā tādā krogā kri-

stīja garām braucot svešas ticības baznīcas kungi. Ļaudis palika nost

no baznīcas. Dziļa māņu ticība aptumšoja ļaužu dvēseles, tie cerēja lie-

lāku svētību no Dieva dabūt svešās baznīcās uu pie svešiem baznīcas

kungiem, tādēļ tur devās ar savām aizlūgšanām, lika iesvētīt savu mai-

zi, savu gaļu un citas ēdamas lietas, lika nolādēt savus skauģus un ie-

naidniekus. No tālienes tie tur aiznesa savus slimus bērnus ar svētu

ūdeni aplaistīt un dažu reiz tāds bērniņš par ceļu noģība, noslāpa. Pie

līķu glabāšanas pie paša kapa viesus mieloja pa pilnam ar brandavīnu.

Kāda bija mūsu draudzes laicīgā būšana priekš 50 gadiem ? Kur

Dieva atzīšana un Jēzus Evanģeliuma gaišums trūkst, tur arī nav atrada -

ma laba laicīga būšana. Gandrīz visas mājas bij nejaukas, nespodras un

neapkoptas. Cilvēki un lopiņi dzīvoja daudz vietās kopā tumšās rijās,

jo īpašas istabas reti kur redzēja. lekš abām draudzēm bija tikai 3 ista-

bas ar skursteņiem un glāžu logiem un ar priekšnamiem. Istabām bija
2 vai 3 caurumi, caur ko dūmus izlaida un ko pēc ar galdiem aizšāva.

Arī durvis bij vaļā turāmas dūmu dēļ. Bērni apsmulētos kreklos trīcēda-

mi stāvēja sildīdamies un pēc kāpelēja cepļa virsū. Kad mācītājs ļaudis

apmeklēja, tad pieaugušus neatrada mājās, jebšu viņš savu atnākšanu

bija baznīcā sludinājis; bērni izklīda pa klētīm un rijām. Rekrūšu ņem-

šana toreiz bij bailīga lieta, tā bij gandrīz varas и и slepkavas darbs, jo

puiši aizbēdza mežā, kur tiem kājas un rokas nosala, citi paši tīši maitā-

ja savus locekļus, citi turējās bez prāta pretī. Vietām rekrūšu ķērāji no

muižas valdīšanas sūtīti, nakts vidū ielauzās sētās. Nu cēlās vaimanas

un brēkšana starp mātēm, sievām un bērniem. Tāda liela un aplama
bailiba priekš zaldāta dienasta bij mūsu starpā. Vīru; sievu un meitiešu

apģērbs bij nesmuks. Tie baznīcās nāca ar pastalām un vīzēm un iekš

visas draudzes neredzēja vairāk kā 3 pāru zābaku; sievas nēsāja lielas

mices no lapsu ādas, arī vasaras laikā un 3 vai 4 villainus deķus, vienu

pār otru, meitām bij lieli sākti no sudraba un ar lieliem sarkaniem ak-

meņiem, un vadmalas vaiņagi ar glāžu pērlēm izšūti. — Reti viņu starpā

redzēja kādu prišu gludu, un sarkanu seju.

Kāda tagad pēc 50 gadiem mūsu draudzes kristīgā būšana? Tā

ir paldies Dievam labāka palikuse, jo Dieva solīšana tapa piepildīta, kad

viņš saka (Ezaj. 55. — 10 —11.): „Mans vārds, kas no manas mutes iziet,

neatgriežas pie manis tukšs, bet darīs to, kas man patīk, un izdosies labi

par ko es to sūtu." Zināms vēl tagad daži labi kristīgi tikumi trūkst un

mums ikdienas no sirds jālūdzas: „Lai nāk tava valstība pie mums;" bet

tomēr Dieva atzīšana un cienīšana. Jēzus mīlestība un kristīgā dzīvošana

ir vairumā gājušas. Grāmatnieku skaitlis ü vairin vairojies. Tagad drau-
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dzē atronamas kādas 300 blbeles ufi 2000 svētu dziesmu grāmatas. Diev-

galdnieku skaitlis iet pāri par 3000 pusgadā. Baznīcas svētdienās ir pil-

nas. Pie bērnu mācīšanas sanāk ar prieku līdz 100 puiši un meitas, kas

uzmanīgi klausās un dod labas atbildēšanas. Jaunekļi pie sataisīšanās

uz iesvētīšanu 2 nedēļas sapulcējas pie dziedātāja un mācītāja ar savām

bībelēm un dziesmu grāmatām, vienā galā puiši, otrā meitas . — Viņi ir

izmācījušies nevien visus mācības gabalus, bet arī visas izstāstīšanas un

turklāt daudz Dieva vārdus no bībeles. Gan viņu starpā rodas vēl daži

vāji un dvēselēs slikti, bet viņu skaitlis ikdienas mazāks paliek. Bērni

netop vairs svešās baznīcās kristīti, istabas un rijas vairs netop iesvētītas

no svešiem mācītājiem, bet caur draudzes mācītāju, caur ko tie arī iekš

visām savām vajadzībām aizlūgšanas Dieva priekšā nes. Kā jauki ta-

gad baznīcās meldiņas velk pēc ērģeļu spēles un caur godīgu dziedātā-

ju un skolotāju pūlēšanu bērni dzied labprāt jaunās meldiņas, ari dažu

— četrām balsīm. Nu ļoti reti redz piedzērušos cilvēkus, ne krogā, ne

mājās, nei ceļā, un arī goda dienās ļaudis bauda Dieva dāvanas ar sātu

pēc sātības biedru priekšzīmes. — Dažs labs brandavīnu nemaz nebrūķē

Par bērnu kristīgu audzināšanu un pamācīšanu jo dienas jo vairāk gādā

prātīgi vecāki un skolmeisteri, kas no sirds savu amatu strādā. Kas vēl

mūsu draudzē trūkst, tas ir prātīga uu mīlīga gādāšana par slimniekiem

un viņu kopšana, bet mēs cerējām, ka Dievs palīdzēs arī to panākt, jo

Jēzus saka: „Ко jūs vienam no šiem maniem ciesdamiem brāļiem esat

darījuši, to jūs man esiet darījuši." Tagad vēl redzēsim kāda ir mūsu

draudzes laicīgā būšana tagad pēc 50 gadiem?

Prieks ir redzēt arāja mājas no ārienes un no iekšienes. Visas

māju iekārtas stāv uz stipriem mūrētiem pamatiem. Jau nevar vairs

skaitīt cik mājas ar skursteņiem, ar glāžu logiem, ar logu slēģiem, ar

priekšnamiem un pagrabiem. Dažai istabai ir 3 skursteņi, vietām arī

Enlenderu kukņas, krāsnis no podiem un dēļu grīdas, īpaši kambari

saimniekam un saimniecei. Dažureiz ceļa vīri un reiznieki šās mājas tu-

rēja par mazām muižām. Apģērbs, it īpaši pie sievām un meitām ir ci-

tāds. Vīri uu puiši baznīcā nāk ar zābakiem, sievas un meitas ar kur-

pēm. Ļaudis rādās smukos pašaustos svārkos. Redz maz aubes, bet

pirktus raibus lakatus. Mums šķietās, ka pie mums tagad ari prišāki

bērni un smukas meitas atronami. Caur lozēšanu nu rekrūšu došana

nav vairs tik bailīga un caur daudz kārtīgu zaldātu apciemošanu pie ra-

diniekiem, draugiem, caur viņu stāstiem, kā krievu kasa vīri dzīvo, tā

bailība ir zudusi.

Bet tagad atgriezīsimies pie Kurzemes mācītāju sinodēm.

1856. gadā Liepājā, 9. — 11. augustam noturētā si-

nodē tapa apspriests, sakarā ar iepriekšējo sinožu lēmumiem

garīdznieku izstrādātais Kurzemes laukskolu reglamenta pro-

jekts. Debates redzams, bijušas dzīvas, bet sinodes protokolā
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viņas maz fiksētas. Teikts kā* 1854. g. ievēlētās komisijas

reglamenta projektu sinode uzdevusi īpaši apspriest: prāvestam

Bitneram, mācītājiem Bernevicam, Bielensteinam, Brāžem

un Glaezeram, kas 11. augustā snieguši savu ziņojumu, pie

kam sinode vēl izdarījusi dažus pārgrozījumus un tad

reglamenta projekts pieņemts, un ģeneralsuperitendents uz-

ņēmies to iesniegt ritteršafts komitejai. Šinī pašā gadījumā

sinode izteikusi ritteršafts komitejai pateicību par Irlavas semi-

nāra (skoias) ierīkošanu un uzturēšanu („Dank für die bisher

auf diese Schule verwandte Sorge un Pflege auszudrücken und

dieselbe der fernern wohlwollende i Fürsorge ihrer edel-

mütigen Begründer zu empfehlen") Šī pateicība stāvēja

ciešā sakarā ar Irlavas seminārā tanī laikā notiekošo

pārorganizēšanu.

Kads bija sinodes skolu reglaments? Viņam 21 pants.

(„Reglament für die Landschulen Kurlands")

1. р. — (Vorbemerkungen) Kurzemes laukskolas, sakarā

ar likumīgiem rīkojumiem, atrodas muižniecības un kroņa
muižās domeņu valdes pārzināšanā

2. p. — No laukskolām visumā un atsevišķi (im Gan-

zen und Einzelnen) tikai tad ir svētība gaidāma, ja visai

skolu lietai cauraužas reliģioza ādere, ja skola netiek no

baznīcas atšķirta, bet skolas darbs top cieši saistīts ar

baznīcas darbu. Caur skolu nedrīkst audzēt pasaulīgi gudru

(Es soll durch die Schulen kein weltkluges Volk), bezdievī-

gu (kein gottloses), bet gan pazemīgu un kristīgu tautu, kas

Dievu bīstas un čakla ir pie Dieva darbiem, ticībā uz Jezu

Kristu Dieva dēlu1) Lauksskolu galvenais uzdevums tāpēc

ir sniegt tautas jaunatnei tās zināšanas, kādas mācītāji prasa

pirms iesvētīšanas, t. ir katķismu, bīb. stāstus, baznīcas

dziesmu dziedāšanu un lasīšānu ;tie ir galvenie mācību priekš-

meti, kam pieslēdzas rakstīšana un rēķināšana

3. p. — Pastāvošās draudzes caur skolu ierīkošanu

nevajaga saraustīt gabalos, bet visi pie vienas draudzes pie-

derīgie locekļi var izlietot skolas, kas šai draudzei pieder.

ī) §и7 pants gan neizklausās pec likuma, resp, reglamenta, bet

viņš skan kā īpaša deklarācija.
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4. р. — Visa laukskolu virsvadība atrodas Kurzemes

skolu virsvaldes ziņā (inter Leitung der Ober - Landschul -

Behörde,) kas sastāv; i) no guberņas muižnieku maršala,

2) Domeņu valdes priekšnieka, 3) viena, lantagā ievēlēta,

muižnieka, 4) ģeneralsuperitendenta, un 5) viena, sinodē

ievēlēta, mācītāju pārstāvja.
5. p. — Skolu virsvaldei pakārtotas septiņas laukskolu

inspekcijas, — viena katrā prāvesta iecirkni. Inspekciju sa-

stāvs: 1) divi muižnieku izvēlēti pārstāvji, 2) iecirkņa in-

spektors (Bezirks Inspektor), 3) iecirkņa prāvests un 4) viens

mācītāju ievēlēts pārstāvis

6. p. — Tuvāka katras skolas pārvaldīšana piekrīt

vietējai skolu pārvaldei (Schulvorstand), kas sastāv no vietējā

dzimtkunga, mācītāja un viena iecelta pagasta locekļa (und

einem zu ernennenden Cemeindeglieder). Ja skola atrodas

vairāku dzimtkungu robežās, tad viņi no sava vidus izvēl

vienu kā skolas kuratoru (als Shulcurator)

7. p. — Katru gadu maijā vietējā skolu valde ziņo
sava iecirkņa laukskolu inspekcijai par skolas gaitu, skolo-

tāja uzvešanos un skolas mājas stāvokli; iecirkņa inspekcija
sastāda sava iecirkņa kopēju pārskatu un augustā iesūta

guberņas skolu virsvaldei, kura sastāda ģeneralziņojumu,
kas jāiesūta ritteršafts komitejai viņas tāļākai rīcībai un no-

sūtīšanai attiecīgai ministrijai.

8. p. — Katrs pagasts (Gemeinde), ja viņā dzīvo

abēja dzimuma 1000 dvēseles, bet mazāki pagasti kopā

(nevairāk par 1000 dvēselēm) uztur vienu skolu, tā kā

Kurzemes zemnieku likuma 60. pants nosaka. Skolas istabai

jābūt tik lielai, lai tanī var mācīties 50 bērni. Ēkai jābūt

veselīgai, ar labām krāsnīm, attaisāmiem logiem un ierī-

kotiem skolu galdiem. Guļamistabas jāietaisa atsevišķi

zēniem un meitenēm.

9. p. — Skolu uzceļ un uztur pagasta sabiedrība,

tikai ēkas celšanai vajadzīgo materiālu dod dzimtskungs.

10. p. — Vietu, kurā skola ceļama, izvēlās, pēc ie-

spējas, to māju rajona vidū, kas šaī skolā sūta savus bēr-

nus. Ja iespējams, būtu labi, ka skola atrodas mācītāja



194

tuvumā. Pie katras skolas jāierīko augļu un sakņu dārzs,

kurā skolotāji augļus kopj un augļkopības zināšanas izplāta

savā apkaimē. Ar to pašu nolūku pie skolas ļoti vēlama

arī arama zeme.

11. p. — Skolā tīrību uztur, krāsnis kurina, logus
tura kārtībā skolotājs ar bērnu palīdzību (mit Beihilfe der

Schulkinder).

12. р. — Vietējā skolu valde izvēl savai skolai cen-

tīgu, tikumīgu un strādīgu skolotāju, kas ne jaunāks par

20. gadiem. Skolotājam jābūt ev.-lut. mācību zinātājam,

prast dziedāt baznīsas dziesmas un kur vajadzīgs arī ērģe-

les spēlēt; viņam jāprot tik labi rakstīt, kā var skaidri iz-

teikt savas domas, rokrakstam jābūt pietiekoši labam.

Rēķināšana jāzin tik daudz, lai spētu bērniem mācīt pa-

iastos (gewöhnliche) dzīves vajadzībām piemērotos tāpeles
un galvas rēķinus.

13. p. — Lai vietējām skolu valdēmatvieglotu skolo-

tāju zināšanu pārbaudīšanu, skolotāju kandidātu eksamenē-

šana jāierīko pie Irlavas skolas divreiz gadā, — trešdienās

priekš Mārtiņiem un Jurģiem. Par pārbaudījumu rezultātiem

Irlavas skolas kuratorija izdod, ja zināšanas bijušas pietie-

košas, attiecīgu skolotāja apliecību.

14. p. — Skolotāju kā ieceļ amatā, tā arī atlaiž vie-

tējā skolu valde. Strīdīgos gadījumos šinī ziņā lietas izšķir

iecirkņa inspekcija un kā pēdējā instance gub. skolu virs-

valde. Skolotāja ievešana amatā notiek ar zināmu reliģioza
rakstura ceremoniju (mit einer gevissen religiozen Feierlich-

keit), pie kam mācītājs, dzimtskungam, baznīcas pērminde-

riem, bērnu vecākiem un citiem pagasta iedzīvotājiem pie-

daloties skolotāju ieved un svētī, uzdodot tam pēc labākās

sirdsapziņas, par laicīgu un mūžīgu svētību, kopt savu amatu.

15. p. — Bez vietējās skolas valdes var arī zemnieku

baznīcas pērminderi piedalīties skolas un skolotāja darbības

uzraudzībai, pie kam viņi, ja ievērotu kādu skolotāja no-

laidību skolā, vai nelabu uzvešanos, par to ziņo mācītājam

vai dzimtskungam.

16. p. — Skolotājs sava amata laikā atsvabināts no
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miesas soda, zaldātiem (Rekrutirung) un galvas naudas

maksāšanas.

17. p. — Skolotājam ir tiesība un pienākums skolē-

nus sodīt ar rājienu, arestu (Arrest) 1) un vieglu, bērnu

vecumam piemērotu miesas sodu, tomēr sodīšanā nedrīkst

pārkāpt tēvišķas robežas un nedrīkst pielietot plēšanu aiz

ausīm, sišanu ar spieķi un tam līdzīgus sodus. Ārkārtējos

gadījumos skolotājs var griezties pie vietējās skolu valdes.

18. p. — Skolas laiks no Mārtiņiem līdz Jurģiem
katru dienu, izņemot svēt- un svētku dienas. Skolotājam
katrā skolas dienā jāmāca kārtīgā darbā sešas stundas, bet

visā citā laikā viņš uzrauga skolēnus viņu brīv- un mācību

sagatavošanas stundās. Katru dienu iesāk un nobeidz ar

lūgšanu.
19. p. — Pirmdienās skolēni salasās skola priekšpus-

dienā, bet sestdienā pusdienas laikā top atlaisti mājās.
20. p. — Skolotājam ir brīv arī vasarā skolas darbus

strādāt („skolu turēt"), pie kam vasaras skolēniem pienākas
katru dienu pāra stundas palīdzēt skolotājam darbā dārzā,

vai uz lauka.

21. — Katru gadu, skolas darbus Jurģos beidzot, lai

pārbaudītu skolēnu zināšanas, notiek skolā atklāta pārklau-

šināšana (öffentliche Prüfung.)

Tāds ir Kurzemes mācītāju izstrādātais laukskolu

reglaments. No visa tā, par kuru tik dedzīgi agrākās

mācītāju sinodēs runāja, tomēr daudz kas iztrūkst. Mācī-

tāji iestājās par baznīcas skolu dibināšanu. Kāpēc regla-

ments par tām nemaz nerunā? Laikam gan tāpēc, ka

nevarēja noteikt, kas tad īsti šīs baznīcas skolas cels un

uzturēs. Pagastos skolu uzturēšanu vienkārši uzlika pagasta

sabiedrībai, bet ar visu draudzi nebija tik vienkārši, tad

jau nāktos sadurties ar Vidzemes draudzes skolu likumu

un pie baznīcas skolu uzturēšanas būtu jāpievelk arī muižas.

Otrkārt, mācītāji agrāk propogandēja mazās skolas, apm.

par 10 zemnieku mājām vienu, bet viņu reglamentā atro-

•) Domāti, redzams, sekoši sodi: kaktā likšana, paturēšana bez

pusdienas v. t. t.
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dāmas lielās skolas, — par 1000 dvēselēm viena skola.

Bez šaubām, ari še reālie apstākļi iznīcināja dažu mācītāju
tīkošanu pēc mazām «lasīšanas" skolām, jo nebija iespē-

jams šādas skolas likumīgi noorganizēt un viņu uzturēšanu

nodrošināt.

Nav cik necik noteikti ievērots arī trešais mācītāju
ideāls — zemkopība skolās, jo mācību priekšmetos zemko-

pības nozares nemaz nav pieminētas, par tām runā, tā

sacīt, starp citu 10. un 20. panti.

Gandrīz pilnīgi mācītāju vēlēšanas ievērotas ar 2. un

3. pantu, kas nosaka skolām šauru baznīcas iestādes

raksturu.

Pie 5. panta jāpiezīmē, ka nav skaidrs kas tas ir

„Bezirks Inspektor". Vai tas būtu domāts Tērbatas uni-

versitātei padotais apriņķa skolu inspektors, vai, pareizāki

gan, Domeņu valdes ierēdnis (arī Bezirks Inspektor), jo

guberņas skolu virsvaldē bija nozīmēts pats Domeņu valdes

priekšnieks.

Visu kopā saņemot jākonstatē, ka arī mācītāju skolu

' reglamenta projekts pārāk nenoteikts un varēja sagaidīt,

ka valdības orgāni arī viņu neapstiprinās. Projekts tapa

nosūtīts ritteršafts komitejai tāļāk virzīšanai.

Bet tanī pašā 1856. gadā, kad sinode pieņēma šo

skolu reglamentu, skolu referents Glaezers ziņoja, ka „Die

Schulmeister, so sehr sie auch meist zum Amte befähigt

sind, stehen eigentlich nur unter der Gutsherrschaft, die

nicht das volle Interesse hat und haben kann. Die histo-

nisch gerechtfertigte und selbstverständliche Beteiligung
der Geistlichen an den mit der Kirche so eng zusammen-

hängenden Schulen, ist sehr verkümmert." Tā tad muiž-

nieki ignorēja mācītāju tieksmes skolas saistīt cieši ar

baznīcām. Un Glaezers saka, ka vislielākais ļaunums esot,

ka nav Kurzemē skolu likuma (Protokola 25. р.).

Skolu skaits Kurzemes 95 draudzes 1856. g. 292 ar

apm. 300 skolotājiem, starp kuriem 67 Irlavā mācījušies,

bet citi, pa lielākai daļai, agrāko laukskolu labākie sko-

lēni. Skolnieku skaits — 10.731. 2 baznīcas un 3 lasī-
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šanas skolas pagājušā gadā izbeigušas savu darbību.

Skolās bērnus daudzās vietās sūtot 5, 4, pat tikai

3 nedējas. Vispāri Glaezera ziņojums stipri pa-

drūms: „Nav noliedzams, ka mūsu pacietība ir

nolikta stiprā izmēģināšanā", saka Glaezers. Bet te nav jā-

aizmirst, ka tie bija Kurzemes muižniecības reakcijas gadi,

ko jau mēs aprādījām pie Irlavas semināra resp, skolas.

1857. g. sinodē prāvests Kupfers ziņoja, ka 1856. g.

ritteršafts komitejai iesniegtais reglamenta projekts vēl ne-

maz neesot apspriests un arī šī gada landtāga dienas kār-

tībā nenākšot1 ). Sinodei tomēr nevajagot ļaut jautājumam

pavisam krist, bet joprojām lietu kustināt. Tomēr sinode,

redzams, nekādu lēmumu nav pieņēmusi. Arī parastā ziņo-
jumā par skolām atrodam tikai īsu teikumu, ka skolu refe-

renta neierašanās pēc ziņojuma par skolām iztrūkstot. Par

skolu reglamentu ne vārdiņa.

1859. gada sinodē gan atkal paceļas stingrākas balsis

par skolu lietu noregulēšanu. Vispirms skolu referents

Glaezers sniedz kārtējo ziņojumu. Mājas mācība panīkstot,

esot materiālisma un egoisma laikmets iesācies.
. . Pagā-

jušā gadā Kurzemē bijis 25 iesvētāmo, 191 baznīcas un 63

lasīšanas, — kopā 279 skolas ar 11.456 skolēniem uz

429.500 ev.-lut. ticīgu latviešu dvēselēm. Glaezers lūdz si-

nodi griezties pie muižnieku deputātiem ar lūgumu, lai taču

reiz gādā par skolu likuma apstiprināšanu, pēc kam lai

muižnieki un mācītāji varētu kopējiem spēkiem strādāt pie

skolu pārvaldīšanas darba. Mācītājs G. Brāže (Nīcas), pa-

pildinādams Glaezera ziņojumu, aizrāda, ka tikai desmitā

daļa skolas gados esošo bērnu apmeklējot skolas. Skolu

mājas pa lielākai daļai nederīgas, daudzi skolotāji esot uz-

pūtīgi (viele der Schulmeister an Selbstüberhebung litten),

nav noteiktas un pareizas skolu darbības kontroles un pašā

>) Beidzot tomēr ritteršafts komiteja sinodes projektu vienkārši

noraidīja un solījās uzturēt savu 1840. gada projektu. Jāpiezīmē, ka ari

ģeneral-gubernators Suvorovs esot atbalstījis sinodes projektu, jo viņam

konsistorija •to esot lūgusi (privāti). Muižniecība tomēr palika pie sava»

un skolu reglamenta apstiprināšana atkal apstājās.

13
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skolu pamatdarbībā trūkst skaidrības. Bet „mūsu tauta"

(tā vāci dēvēja latviešus) ātri attīstās. Mācītāji, kas dabīgi

ieinteresēti un aicināti līdzdarboties pie „mūsu tautas" iz-

glītības, nepārkāps savas kompetences un pienākumu, ja

kopīgi un neatlaidīgi uzstādīs prasību, ka laiks ir reiz no-

kārtot skolu lietas Kurzemē.

Un tiešām, mācītājam Brāžem bija iemesls tā runāt,

jo viņš, kā diezgan labs latviešu tautas un skolu lietu pa-

zinējs, redzēja, ka stāvoklis paliek ar katru gadu draudo-

šāks, — latviešu tauta sāk iet savus ceļus, pat skolotāji

paliek
„
uzpūtīgi". Bet par visu to mēs runāsim vēlāk.

Sinode pēc visa tā nolēmusi sūtīt pie landtāga īpašus dele-

gātus šī jautājuma noskaidrošanas labā.

1860. gadā Glaezers sinodei ziņo, ka Kurzemē 75

iesvētāmo, 65 lasīšanas un 155 baznīcas, — kopā 295

tautskolas1), kurās mācījās 12.861 skolēni. Glaezers arī šo-

reiz aprāda tos ļaunumus, kuri neizbēgami ceļoties no skolu

nedrošās eksistences un skolu reglamenta trūkuma. Viss,

kas skolu labā līdzšim darīts, visvairāk nācis no mācītāju

puses, pateicoties baznīcas likumam (1832.) un mācītāju

sinožu darbībai (zīmīgi, ka Glaezers šinī gadījumā „augsto

muižniecību" nemaz nepiemin). Glaezers nožēlo, ka Kur-

zemes baznīcas skolām neesot sava īpaša likuma, kas no-

drošinātu viņu eksistenci. Bet cerams, ka gaidāmais skolu

reglaments tikšot izdots „kristīgā garā".

Čaklais Nīcas mācītājs G. Brāže 1859. gadā bija ie-

sūtījis „Baltische Monatsschrift" redakcijai garāku rakstu

par Kurzemes latviešu dzīves un attīstības apstākļiem, kurā

bija aplūkota arī šejienes skolu attīstība 2). Šis raksts pie-

') Kā redzams skolu sagrupēšana pēc «nosaukumiem» ļoti svārstās

— 1859. g. 25, bet 1860. g. — 75 iesvētāmo skolas, kuru pavairošana

nākusi uz baznīcas skolu rēķina, kas samazinājušās no 191 — 1859. g.

uz 155 — 1860. g. Saprotams, ka šādai skolu sagrupēšanai nebija ne

lietišķā, ne ilgstoša nozīme.

2) G. Brāžes raksts nodrukāts .Kalt. Monatsschrift" 1859. g. Heft.

3. Saite 267—283 ar virsrakstu „Zur Geschichte unseres „Volkes" in Kur.
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griezis Kurzemes gubernatora vērību nenormālajiem Kurze-

mes skolu apstākļiem. Gubernators lūdza G. Brāžu, lai tas

izstrādā, pieturoties pie „Bali Monatschriftā" izteiktiem

spriedumiem skolu iekārtas reglamentu un to iesūta viņam —

gubernatoram. G. Brāže to arī dara un 1860. gadā pro-

jekts jau ir gudernatora rokās, kas to piesūta Kurzemes

Domeņu valdei un arī ritteršafts komitejai. Ritteršafts komi.

teja, saprotams, ari uz šo projektu aktīvi nereaģē, bet

Domeņu valde tam piegriež nopietnu vērību.

Kāds ir šis G. Brāžes projekts?1). Vispirms jāaizrāda,
ka projektam nav likuma, vai" instrukcijas raksturs, tas ir

vairāk feļetonisks, kā koncentrēti pantisks. Atstāstīšu sa-

turu īsumā, jo daudz jauna, kas jau nebūtu agrāk šaī grā-

matā aprādīts, viņš nesniedz.

Visai tautai jādod vienāda izglītība, neizslēdzot

no tās visnabadzīgākos ļaudis, lai arī turpmāk visi paliktu
vienas tautas locekļi un neceltos plaisa saimnieku un kalpu

starpā. Mācību priekšmeti sagrupēti tāpat, kā jau dažos

agrākos projektos, galvenā vērība piegriesta reliģiskai iz-

glītībai, bet Brāže prasa vairāk no rēķināšanas, pat daļu

rēķinus neizslēdzot un dažus noskaidrojumus par procent-

rēķiniem. Tāpat viņš mācību programā ieliek vēsturi, ģe-

land". Zīmīgi, ka Volkes likts pēdiņās. Rakstā vispāri nojaušama, gan

padajai noslēpta, nicināšanapar latviešu tautas centieniem gūt labāku nā-

kotni, .lauta" esot materiālā ziņā nonākusi uz augstākas attīstības pa-

kāpes, kā garīgā, un vāci darīšot neprātīgi, ja skolu lietās kavēšoties, ja

drīzumā nenokārtošot skolu pārvaldes, usturēšanas un programu jautāju-

mus. 1817. g. 60. pants, kas nosakot vienu skolu uz 1000 dvēselēm, ne-

tiekot pildits; daudzi bērni paliekot bez skolām, un šur tur izglītības lietās

notiekot pavisam nevēlamas parādības. Vispāri G. Brāže visai noteikti

iestājās par skolu turpmāku labāku noorganizēšanu, skolu likuma izdoša-

nu un sauc palīgā visas varas un visus prātīgus cilvēkus. Kādi ir Brāžes

plāni skolu lietās, to redzēsim no viņa skolu projekta, par kūru tūdaļ

runāsim. Vēl tikai jāpiezīmē, ka Brāže paredz latviešu tautas .augšām-

celšanos" un baidās, ka nenokavē sagatavot visu kas vajadzīgs lai lat-

vieši patiktu „unseres Volk".

') Projekts bez īpaša virsrakstu, bet hektografets un ar oficiālu

parakstu: G. Brasche, Pastor zu Bartau. Tā projekts aripiesūtīts attiecīgam

iestādēm, starp citu, kā jau minēju, arī muižniecībai.

13*
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ografiju un pat ko ne ko no ģeometrijas (Körpermessung).
Cik zināms, šīs prasības neatzina daudzi G. Brāžes amata

brāļi, un vēl 1885. gadā Kurzemes šulrāts Vaid. Bušs savā

apcerējumā „Zur Geschichte der Entvickelung des kurlän-

dischen Volkschulwesens" ') saka, ka Brāže savā mācību

programā licis nepiemērotu prasību.

Tāļāk Brāže prasa solidarisku skolu uzturēšanu, t. ir

atsevišķa iecirkņa zemnieki visi kopā atoild par savas skolas

izdevumiem, ja kāds nespētu maksāt, samaksā tie, kas

spējīgāki. Šī solidariskā kārtība ievedama arī skolēnu uz-

turēšanā, jo daži bērnu vecāki esot tik trūcīgi, ka nespējot

bērniem vairāk dot kā sausu barību, kamēr citi

var spīdēt ar labiem ēdieniem. Ja rudenī visi pagasta lo-

cekļi kopīgi (saprotams, ja vajadzīgs, spaidu kārtā) sanestu

skolā produktus un skolotāja sieva, vai cita persona gatavotu

visiem bērniem kopīgi vienādu, vienkāršu ēdienu, kā to

jau retumis praktizējot dažās skolās, tad nevielīdzība atkri-

stu un ar to arī izbēgtu dažiem ļaunumiem. Šāda solidariskā

kārtība taču pastāvot kroņa galvas naudas maksāšanā un

ari pagastu nespējnieku uzturēšanā.

Skolas laiku Brāže projektē šādu: sāk skolā iet ap-

mēram 13 gadus veci; iet divas ziemas, no Miķeļiem (agrā-
kie projekti prasīja no Mārtiņiem) līdz Jurģiem. Skolēnu

skaits skolā ne vairāk par 60. Skolēnus rudenī skolā uzņem

mācītājs. Skolotāju noeksaminēšana amatā pieņemot pie-
krīt mācītājam, bet pati amatā uzņemšana un atlaišana tā,

kā bija paredzēts sinodes projektā (skat. agrāk). Arī citos

„punktos" Brāžes projekts gandrīz neatšķiras no sinodes

projekta (1856). g. Zīmīgi, ka par zemkopību Brāže nemaz

savā projektā nerunā. Vēl jāpiezīmē, Brāže aprāda, ka

vācu valoda tautskolās nav jāmāca (Der Unterricht in einer

neuen Sprache z. B. der deutschen wäre wohl von der Volk-

schule durchaus fern zu halten).

') Anhang zum Protokoll der am 21. August 1885 in Mitau

abgehaltenen fiinfeigsten kurlandischen Provincial-Synode" 157. läpp.
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Par skolu pārvaldes orgāniem Brāžes projektā nekādu

noteiktu priekšlikumu nav, viņš tikai piezīmēs aizrāda, ka

vēlams lai drīzāk visai Kurzemei dotu vienu skolu virsvaldi

(Ober-Landschul - Behörde), kas pārzinātu, kā privāt, tā

kroņa muižu novadu skolas. Šīs skolu virsvaldes izbūvi, cik

noprotams, Brāže vēlētos tādu, kā to projektēja sinode 1856.

gadā.

Tādi ir G. Brāžes projekta galvenie vilcieni. Šim

projektam tomēr bija labāka laime, kā labāki izstrādātam

sinodes skolu reglamentam. Domeņu valde, kad ritteršafts

komiteja projektu pat principiell neapsprieda, to ievēroja

un. pēc sarakstīšanās ar gubernatoru, projekts pārlabotā veidā

1860. gadā no Domeņu valdes tika pieņemts. Domeņu

valde lūdza Kurzemes konsistoriju uzņemties kroņa muižu

novadu skolu virspārraudzību, bet tuvāko skolu vadību

uzticēja prāvestiem un mācītājiem ar iecirkņu inspektoru

palīdzību. Tā Kurzeme dabūja pirmo laukskolu «reglamentu",

kura īstu likumību gan varēja lielā mērā apšaubīt, jo «reg-

laments" bija tikai vietējo autoritatu, galvenā kārtā Domeņu

valdes, rīkojums. Tas ari vēlāk atsaucās uz šī reglamenta

izpildīšanu. Mācītāji sūdzējās, ka Domeņu valdes reglamentu

pagastu sabiedrības nepildot v. t. t.

1861. g. mācītāju sinodē, redzams, ar lielu prieku at-

zīmē šo Domeņu valdes reglamentu (Protokola 18 р.), kas

atnesīšot lielu svētību kroņa muižu novadu zemniekiem.

Mācītājiem vajagot tagad sirsnīgi piestrādāt. Zīmīgi arī

tas, ka sinode tencina «kroni". „Die hohe Krone wird sich

das einmal zum wohl des Volkes Ergriffene nicht aus den

Händen winden lassen „u. t. t." — „Darum wolle Gott der

Herr in Gnaden geben, dass zu seines Reiches Förderung
und zum geistigen wohl unserer Nationalen diese Pläne

durchgeführt würden"

Glaezers šinī gadā atsakās no skolu referenta pienāku-

miem un viņa vietā ievēl Vānes mācītāju Zeebergu

(Prot 20. p.)

Šinī sinode (1861. g.) mācītājs Bīlenstens iekustina
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svarīgu jautājumu par latviešu valodas labāku prašanu un

izkopšanu mācītāju vidū. „Dornas ,ka latviešu valoda drīzumā

izmiršot, šinī gadījumā nekrīt svarā, jo mums visās amata

darīšanās tagadējā laikā šī voloda jālieto" (Der Einwand, die

lettische Sprache werde bald aussterben, trage gar nichts

aus, denn wir bedürfen der Sprache zu unserer ganzen

amtlichen Tätigkeit in der Gegenwart) Ne ar ko mācītāji

tik tuvu nepiekļūšot tautai, kā ar labu viņas valodas prašanu.

Vajagot arī krāt tautas etnogrāfiskus materiālus, tautas dzie-

smas, pasakas v. t. t.

Sinode Bīlensteina domam piekritusi un ieteikusi mā-

cītājiem darīt pēc B. padoma.

1862. gada sinodē mācītāji sparīgi apspriež „Peterbur-

gas Avīžu" iznākšanu, kas ar savu „jauno garu" tūdaļ pašā

sākumā bija sacēlusi kājās arī Kurzemes mācītājus. Mācī-

tājs Šulcs (Jelgavas) sinodei plaši referēja par jaunā laik-

raksta saturu un iztēloja „Peterburgas Avīžu" darbību kā

jaunu, lielu nelaimi. „Der Herr gab Gnade Kurlands Kirche

resp, unsern lettischen Gemeinden ; denn er bewahrte sie

vor der rationalistischen Strömung früherer Zeit — bewahrte

in Gnaden von Herrnhut — vor der Versuchung und dem

Abfall, der unserer Schwesterkirche ein gar herbes Läute-

rungsfeuer wurde, durch welches er aber uns zurief : „Wa-

chet un betet !" und in Gnaden zugleich ein treueres Be-

kenntniss und neues Glaubensleben in unserer Kirche er-

weckte. Dennoch haben wir noch nicht recht gebetet, —

der Versucher hat uns nicht wachsam genug gefunden, —

denn er konnte einerseits als Baptismus den Fuss über die

Schwelle unserer Kirche setzen, — andrerseits als Geist

dieser Zeit, als Geist dēs Unglaubens und Materialis-

mus, einen energischen Versuch machen, in fast allen Ge-

meinden, Kur - und Livlands einzudringen !Jun g 1 e 11 1 аи d

(paskrīpojums oriģinālā) — die Spitzen unseres nach Bil-

dung und Fortschritt dürstenden Landvolkes, fanden bei

Geistlichkeit und Adel nicht immer die gewünschte Unter-

stützung und Leitung, der Hindernisse und Missstände

dagegen im Lande viele, wurden zum Teil dadurch voll
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Misstrauen gegen Geistlichkeit, Adel und bestehende Ver-

hältnisse, endlich deren Gegner. Junglettland schaarte sich

zu einerfeindlichen Partei und hat nun dieseröffentlich Aus-

druck in den „Peterburgas Avīzes" gegeben, deren Haupt-

tendenz es ist : das Landvolk auf bestehendeoder vermeint-

liche Misstande aufmerksam zu machen, Misstrauen und

Unwillen gegen Geistlichkeit, Adel und deutsche Verwal-

tung, sogar unchristliche Lehren in's Volk zu bringen. Die-

ses vertraut diesen Führern und begrüsst freudig die „Pe-

terburgas Avīzes", weil sie des Volkes in Geheimen gehegten

Hoffnungen Ausdruck und Nahrung bieten. Dadurch sind

diese „Avīzes" nun ein gefahrbringendes Volksblatt ! Da-

von geben zahlreiche wortgetreue Auszüge aus den ersten

acht Nummern der „Peterburgas Avīzes" hinreichendes

Zeugniss." ')
Pēc šāda „briesmu" notēlojuma mācītājs Šulcs aizrā-

dījis, ka esot divi ceļi vaļā, — vai griezties pie muižniecības,

lai pienācīgā vietā lūdz šīs avīzes apturēšanu, vai arī mē-

ģināt šai ģiftei dot pretģifti caur draudzēs 4000 eksemplāros

izplatītām «Latviešu Avīzēm." Katrā ziņā cīņa esot jāuz-

ņem. Mācītājs Bīlensteins piebildis, ka garīdzniecībai gara

darbībā vajaga cīnīties ar vārdiem un ne ar policiju, un

tāpēc viņš piekrītot Šulca otram priekšlikumam — cīņu uz-

sākt caur „Latviešu Avīzēm". Sinode tomēr pieņēmusi abus

Šulca priekšlikumus un lūgusi priekšsēdētājam Šulca referātu

nosūtīt Kurzemes konsistorijai un arī ritteršafts komitejai, lai

tā 1862. g. oktobra mēnesī noturāmā landtāgā arī šo jau-

tājumu apspriestu. (Protokola 40. p.) Kā zināms, muižnie-

cība arī panāca „Peterb. Avīžu" cenzēšanas pārcelšanu uz

Rīgu. General-gubernators Līvens 1862. g. 27. zept.
iesniedza iekšlietu ministrim rakstu, kurā lūdza „Peterburgas
Avīzes" slēgt uz 8 mēnešiem. Slēdza gan tikai uz 4 mēnešiem 2

)

') Skati Protokoll der im Jahre 1862 in Mitau gehaltenen 27.

Kurlandischen Provinzial-Synode" 22. lp. p.

2) Gen-gub Līvena iesniegumam sekošs saturs: levadā teikts, ka

»P. A" stādījušas sev uzdevumu modināt latviešu zemniekos naidu un

nemieru pret citām tautībām, pie kurām pieder šejienes līdziedzīvotāju
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1862. g. sinodē mācītāji, aizrādīdami uz visiem

nelabvēlīgim pēdējā laika notikumiem, noteikti prasīja skolu

likuma izdošanu, vai vismaz lai nekavējoši tiktu radīta

skolu virsvalde, (vor allem aber auf die Ereirung einer

Landschul - Autorität.) īpaši stingri šinī ziņā uzstājās G.

Brāže, kas prasīja, lai jautājums tiktu apspriests šī gada

landtāgā. Prāvests Raizons domā, ka vislabākās būtu baz-

nīcas skolas. Prāvests Šmits aprāda, ka arī kroņa no-

vadu skolas joprojām nestāvos uz drošiem pamatiem')

Domeņu valdes reglaments netopot izpildīts.

VIII.

Ap šo laiku par Kurzemes zemnieku skolām sāk in-

teresēties arī Kurzemes valdības orgāns — guberņas valde,

kas uz gubernatora Breverna rīkojumu 1862. gadā ievāc

statistiskas ziņas arī par zemnieku skolām (Bauergemeinde-
schulen), pie kam šīs ziņas publicējot statistiskā komiteja

2

)

atzīmē, ka viņas uzdevums bijis konstatēt tikai patieso

izglītotās un pārtikušās šķiras, un izplata zemnieku starpā idejas, kas vi-

ņos var sašķobīt cienību pret reliģiju, tikumības likumiem, politisko šķiru

pastāvošo iekārtu, īpašuma tiesībām, pret visiem pamatiem, uz ko atbal-

stās sabiedriskā kārtība. Beidzot Līvens piemetina, kā gadījumā, ja avīzi ne-

aizliegtu, vai nenodotu viņam cenzūru, tad drīzā laikā, šai avīzei vēl

lielākā mērā uzmusinošas idejas izplatot, jāizceļas nopietnām jukām, ko

apspiest laikam neizdosies bez apbruņotu spēku lietošanas.

') Un tā arī bija. 1860. gadā, kad domeņu valde savu novadu skolas

nodeva konsistorijas virsuzraudzībā, tā saucamo .kroņa skolu" bija 59. Tomēr

izrādījās, ka no šīm skolām—2o bija ķesteru mājās, tā tad ne īpašās

ēkās, 2 mācītāju muižās, vairākas kroņa muižu .tukšās" ēkās un kro-

gos, 16- zemnieku ērbeģos un tikai 11 skolām bija skolai īpaši nozīmē-

ta, vai uzcelta māja. Vispāri izrādījās, ka kroņa skolu stāvoklis nav la-

bāks par citām laukskolām (skat. ari Vold. Buša rakstu .Zur Geschichte

dci Entv d. kuri. Volksschulwesens 157 Ip. p.)

*) Ziņas nodrukātas: .Statistisches Jahrbuch für das Gouvernements

Kurland für 1863.
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stāvokli. Ziņas sinī gadījumā ievāktas caur muižu polici-

jām,un kroņa pagastu tiesām. Ziņu apstrādātājs — statistiskās

komitejas sekretārs piezīmē, ka sagrupējumā varot būt ari

trūkumi, kādus lūdz viņam uzrādīt.

Ziņās šoreiz uzdoti arī skolotāju vārdi un atzīmēts

viņu izglītības avots. Sniedzam še ziņas mazliet saīsinātā

veidā.

.ik skolēnu

apmeklēja
skolas

Skolu nosaukums

Skolotāja vārdi un

kur tiē ieguvuši iz-

glītību

Ziemā

i с

I 412
с î
Iaj E

Vasarā Piezīmes

<U
с

<L)

'S

E

с

N

Dobeles apriņķis
Vircavas-Mādžu skola J. Veinbergs, Irlavas

seminārā.

G. Forstmanis, Irla-

Veinbergu
dzimta Kur-

Vircavas-Svetes

Audzu (džu)

Kroga Berzumuižas
„

vas sem.

G. Purmalis, Dobeles

draudzes skolā.

K. Neulands, 'Irlavas

54j

59I

19!

35

35

11

23

36

6

7

9

zemei devusi

daudzussko-

lotājus un no

viņas cēlies

arī latviešu

darbinieks

Fricis Vein-

berģis А. V.

seminārā.

K. Veiss, Irlavas

sem.

K. D. Gesners, Tu-

kuma apr. skolā.

M. Zilberts, Irlavas

semin.

V. Venžkevičs, pie

mācītāja Milicha.

E. Veinbergs, (nav
zināms).

F. Skare, Irlavas

75 13 35i

Jaun-Sesavas
"1

30l 6 9 3

Skola Dobeles vācu

ķestera mājā
Annas muižas

32I 10 ll

Kalnciema

60 -

«9

20

Venžkevičs

mācījies arī

pie mācītāja
Panteniusa.

А. V.

186! 10

Džūkstes

104 40 33 7

Pētermuižas-Dalbes
„

35 5

Zaļenieku

sem

M. Zorgenfreis, Irla-

vas sem.

K. Bekmanis, pie
māc. Rītera.

122 63 68i 18

Sesavas

84 561 25 9
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1) Visas augšminētās Dobeles apriņķa skolās, izņemot Titelmiudes

un Bērzbeķes, skolēni paliek skolā visu nedēļu un tikai sestdienās atgrie-
zās pie saviem vecākiem mājās, bet pirmdienās sānāk skolā. Tikai tie

bērni, kam mājas pavisam tuvu skolai, iet katru vakaru mājās. Kopēja
bērnu ēdināšana, ir tikai Potkaižu skolā, visās citās bērni ņem ēdamo

līdzi .kulītēs".

No visām Dobeles apriņķa skolām vislabākā stāvoklī ziņu snie-

dzējs atzīst Zaļenieku skolu, kurā strādāja trīs skolotāji un mācīja arī

vācu valodu (pret īpašu atlīdzību), vēsturi, ģeogrāfiju, dabas mācības,

dārzkopību, rokdarbus, biškopību un arī muziķu. Arī dažās citās skolās

vācu valodu mācījuši.
Skolu uzturēšanā piedalījās kā dzimtskungi, tā pagasti. Tā piemē-

ram, Volgundē skolotājs no dzimtskunga saņēma 4 pūravietas zemes,

sienu, salmus un pļavas 3 govīm un 2 aitām, dzīvokli un malku, bet

no pagasta 20 rubļu naudā, 12 mērus rudzu.

Audzu skolas skolotājs saņēma 60 rubļu naudā no pagasta, renti

par kādu zemes gabaliņu 50 rubļu un dzīvokli ar apkurināšanu.

Par vasaras skolas turēšanu, skolotāji gandrīz visur saņēma īpašu
atalgojumu no bērnu vecākiem.

Zik skolēnu

apmeklēja
skolas

Skolu nosaukums

Skolotāju vārdi un

[kur tie ieguvuši iz-

glītību

Ziema Vasara Piezīme

i s

N i E

! 1
£

№ i с

N i С

Ozolmuižas J. Kānbergs, Irlavas

sem.

H. Putrigs, pie māc.

Panteniusa.

Jansons, Volgundes
skolā.

Henšreks, pie Mūr-

muižas mācītāja.
K. Fridenbergs, Irla-

vas sem.

J. Grünfelds, Irlavas

Titelmindes
85! 30Щ 12 —I

55Ì 1717

Volgundes
51 2929

ILiel-Vircavas

80 —

Vilces

30 —I

47 14 Щ 5
iBukaišu

20 1 10 2

Līv-Berzes
sem.

P. Petersons, Irlavas
811 44 12 10

Bērzkalnes

sem.

J. K. Brûşns, privātā
kārtā.

P. Rezenbriiks, Liel-

Ezeres skolā.

R. Beijers, Tukuma

apr. skolā.

K. Klaustiņš, (nav

zināms).

10

43; 7 10 Pe
Potkaizes

14 3

19 12

J

Virkus

(Heidensche)
Liel-Berķenes

25ļ 14| 10 7

23 skolas 1 1380530 374 821
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Bez tam ari Bauskā pie latviešu draudzes šinī laikā

bijusi baznīcas skola, par kuru ziņu nav.

1) Vecmuižas skolas skolotājs saņem 62'rbļ. 31 кар. un gabaliņu

zemes, malku deva kronis un pagasts pieveda.

2) Liel-lecavas skolotājam muiža deva 100 rbļ. naudā,4 pūri
kviešu, 18pūrurupju un 10 pūru sīku rudzu, 5 pūri miežu, 10 pūru auzu,

2 pūri zirņu, 7 pūri iesala, 7 mārciņas apiņu, 30 stopu brandvīna, 5 podi

sāls, 5 podi linu, 1 govi, 2 podi sveču. Pagasts kopēdinašanai dod

120 rubļu naudā, 161 pūru rudzu, 59 pūri miežu un 60 puru kartupeļu.
lecavas skola, pēc ziņām, Bauskas apr. vislabāk apgādāta.

"ik skolēnu

apmeklēja
skolas

Skolu nosaukums

Skolotāju vārdi un

kur tie ieguvuši iz-;

glitību

Ziemā Vasara
Piezīmes

I 4>

С

£
с "S

N E

I"i
<u
с

i £
с 3
Я ! £
I I 1

Bauskas apriņķis.
Ceraukstes-Griķu sk. K. Šlesings, Irlavas

sem.

I. Riekstiņš, Balgales
tautskolā.

T. L. Brunaus, Irla-

vas semin.

I. Tālbergs, Irlavas

seminārā.

A. Bergs, mācījies

privāti.
A. Tālbergs, Krimul-

das dr. skolā.

J. Rosmanis, pie
mācīt. Konrādi.

E. Renbergs, Irlavas

sem.

G. Rodenbergs, pie
mācīt. Konrādi.

Cikovskis, Bauskas

apr. sk.

F. Kampe, Irlavas

sem.

M. Stepiņš, pie Lam-

bertu ķestera.
F. Mēkovs, Irlavas

sem.

Mengots, Bauskā.

J. Lielaus, Irlavas

45 3« 10| 5

Grienvaltes

35

Vecmuižas >)
63

-

41 12 —

bķepiņu
45 21 15' —

Grāvendāles
.

Mežotnes

Rundāles

10

30

7

20

Skolā kop-
ēdināšana

Skolā kop-
ēdināšana

63 13

L. Bērsteles
22 18

Švitenes
45 15

Skolā kop-
ēdināšana

Berzrnuižas
19 5

Liel-Iecavas 2)
90 3

Lambertu
5

Kaucmindes

3

25

23

25

15)

3 3

Ānee-Mēmeles

L Saules

74 Isem.
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1) Saukas ķestera skola J. Dauge mācīja arī ģeogrāfiju, vēsturi uņ

dabas mācības.

2) mācīja arī ģeogrāfiju

3) Tāpat

.ik s

apme
skc

kolēnu

klēja
las

Skolu nosaukums

Skolotāju vārdi

kur tie ieguvuši
glītību

un

iz- Ziema

с

<u

iS
e

N i E

Vasarā

'. <u

I s

с

N E

Piezīmes

īī. Saules

lodes

sk I. Linde, Irlavas sem.

K. Gūtmans, pie Gra

vendāles skolotāja.
I. Siebe, Jaunjelgavā.

74 —ļ

Senberģes
14 18

40ļ 45

18 sk. |648 276 50 17

Jaunjelgavas apr.
Pirmā Biržu sk.

Г i

J. Krestiņš, pie ķe-
stera Līventāla

I. Stēgis, pie ķeste-

ra Līventāla.

J. Rūtiņš, pie ķest.
Līventāla.

K. Kalveške, Jēkab-

miesta apr. skolā.

M. Apūns, pie ķe-

stera Līventāla.

J. Denītis, pie prā-
vesta Veiricha.

M. Zeevalds, pie

mācītāja Birzgalē.
K. Zadovskis, privā-

tā kārtā.

Juris (Georg) Dauge,
Valkas seminārā.

D. Putrāms, pie
Dignājas mācītāja.

J. Grundmanis, Jē-

kabmiesta apr. skolā.

J. Liepiņš, pašmā-
cībā.

i i i

Otrā Biržu

28 30

Še minētais

ķesteris ir

mūsu vec-

dzejnieks A.

Līventāls

21 33

Bērzgales

Trešā Biržu

12 34

27 13

35: 13

Salas

Ābeļu
24 16

Taurkalnes

Mazzalves

23 17

Saukas-Ķestera

*

Dignājas mācītajā „

29 17

25 5

7 l')

Selspils „

-

2
)

Piksteres

24 14

80 35

-
3)

Lindes Birzgales I. Valters, Irlavas

sem.

M. Zarevičs, privāti.

I, Reguts Irlavas

Vilku m.

Neretes
251 15

sem. 20 15
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Bez tam jauns skolas nams uzcelts Saukā (pagasta
skolai) telpas 80 skolniekiem, un arī Elkšņos drīzumā bū-

šot sava tautskola.

Visās šinīs skolās parasti mācīja tikai lasīt, rakstīt, rē-

ķināt un reliģiju.
Vislabāk algots skolotājs ir Lindē: no muižas 125

rbļ. naudā, 5 mēri rudzu, 5 mēri kviešu, 5 mēri auzu, 12

birkavu siena, ziemas barību 2 govīm; no pagasta 100 rubļu
un pa 10 pūru rudzu, miežu un auzu.

4) mācīja arī ģeogrāfiju
5) Tāpat

ЛИ s <olēnu

klēja
las

apmi
sk<

Skolu nosaukums

Skolotāju vārdi un

kur tie ieguvuši iz-

glītību

Ziema Vasarā

<3
с
<u

e %
N E

Piezīmes

<U

С

9}
'5

E

с

Liel-Memeles sk. M. Zandbergs, pie

mācītāja.
J. Ravings,. Irlavas

sem.

K. Reimanis, Irlavas

Gricgales

20 15

20 4

Ilzes

13 12

Liel-Zalves

Ieķengrāves

Vārenbrokas

sem.

K. Muižnieks, Val-

kas sem.

Klemens, pie mācīt.

Braunšveiga.
I. Cīrulis, pie mācī-

tāja Stendera.

A. Ozolings, pie māc.

Veiricha.

F. Spēlmanis, pie
māc. Vāgnera, Neretē.

7

31

16

5

5 -

4)l

.5)

Zasu muižas

7

Taubes m.

25 13

35

23 sk. 1568318| 7 П
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1) Asaru skolā māca ari ģeogrāfiju un vēsturi, citas tikai lasīt,
rakstīt, rēķināt un reliģiju.

Asaru skola Ilūkstes apr. vislabāk, apgādāta. Skolotāji še saņēma
no muižas 45 pūravietas aramzemes, 12 pūravietas p)avu un ganību un

dzīvokli, no pagasta 16 rubju 60 кар. un pa 7 mēri rudzu miežu un

auzu.

Cik skolēnu

apmeklēja
skolas

Skolu nosaukums

Skolotāju vārdi un

kur tie ieguvuši iz-

glītību

Ziemā Vasarā

с

£
E

Piezīmes

<v
с

_CU

'В 'S

N E

Ilūkstes apriņķis
Asaru sk. К. Rāvings, Irlavas

sem.

E. Puide, pie rekto-

ra Gerkāna, Subatē,

l. Kalnings, vecāku

mājās.
M. Spore, Jēkab-

miestā.

E. Vebers, Gricga-
les skolā,

l. Treikans, pagasta
skolā

I

Gulbenes

27 13

25| 20

Kaldabruņas ķester„

ļ

Vec-LaŠu ķester

10 12

24| 8

Treikanu ģi-
mene ari

devusi Kur-

zemē daudz

skolotāju.A.V.

Gārsenes
,

23 17 1 —

Vitenhemas-Susejas „

101 20

Prodes P. Treikans, pie sa-

va tēva. 4
-18 17

7 sk. 137 107

Tūkuma apriņķis
Slampes sk. I. Valdcheims, Irla-

vas sem.

M. Strautmanis, Ir-

lavas seminārā.

F. Lēnerts, Tukuma

apr. skolā.

Priede, Irlavas sem.

l, Kopeks, Irlavas

sem.

Grübe, Bauskā.

J. Šepskis E

F. Veinbergs I £
H. Grünfelds [ >

К. Zichmanis £

J. Kaufmanis, taut-

skolā.

49 301 22

Sniķeres »

K) 6

Vec-Mokas
,

20

15Brīzules

Spirgas »

16 4

Cērkstes

12

12

11

8

1 4

H
Jaunpils 20 13 10 5

Annas muižas
,

44 261 41 6

Lestenes 28 21 s i
Bikstu-Spirgas ,

Upes-muižas

53 28 9 :

23 18
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1) No visām Tukuma apriņķa tautskolām, tikai vienā, — Cērkstes

skolā bija kopēdināšana. Vairākām skolām nav guļamistabu (Lestenes,
Brizules, Grenču, Dūres, Struteles, Krūškalna, Vec-Auces v. t. t.) Mācību

ziņā tomēr Tukuma apriņķa skolas bijušas nostādītas labākā stāvoklī, jo
daudzās skolās mācīta arī ģeogrāfija, vēsture un vācu valoda. Skolotāju

algas pavājas. Samērā labāki algots Bikstu skolotājs, puslīdz -pietiekoši

Slampes, Annas muižas, Jaunpils, Lestenes.

лк sl

apme
sko

kolenu

iklēja
las

Skoiu nosaukums
Skolotāju vāidi un

kur tie ieg ivuši iz-

glītību

Ziemā Vasarā Piezīme

с
<u

"e '£

N E

<ll
с

_OJ
'5

E

с

Grenču M. Griinfogels, Irla-

vas sem.

K. Linevalds, privāti
K. Ansons, Irlavas

sem.

T. Veidmanis, Irla-

Blīdenes
,

Dūres "

ŗC[tL .

Struteles

9 3

52 40

20 —

18 23

16 21

5

\_

lles-ķestera
Remtes

Krūškalna

Ivas sem.

?

Vec-Auces
„

J. Elizerts, Irlavs sem.

K. Gorike, pie Kur-

sīšu mācīt.

E. Petersons, (nav
zmams)

Lerchs, tautskolā.

N Strauss, Irlavas

10
—

16 14
io! īo

2

5Ķeveles
Vadakstes

3

5

Irlavas skola, kuras

pēdējā klase uzskatā-

ma kā tautskolotāju
seminārs.

Abās zemākās klasēs

sem.

Inspekt. Zadovsks,
Land. Theol.

I. Eichenbergs, Irla-

vas sem.

M. Spīss, Irlavas

24 24Г 12
Strausam ir

arī palīgs
Treimanis,

kas mācījās
pašmācības

ceļā.
126 21

35 —

99

35

14
. sem.

22 sk. 1) m |333ļ1217 57

Talsu apriņķis

Kandavas sk. F. Akermans, Irla-

vas sem.

ī. Veidemans, Irla-

20

mgures

61 25 Kandavas

skola divkla-

sīga un te

māca vācu

valodā.

vas sem.

A. Bergmanis, pie
prāvesta Tilinga.

V. Zēgers, Bāzelē

mision-institutā.

O. Kiršs, Irlavas

18 12

)zirciema

15ļ 12 3

.aidzes

30 16 li)

Junnuižas

40 41 8sem.
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Ak i

apm
sk

kolēnu

klēja
las

Skolotāju vārdi un

kur tie ieguvuši iz-

glītību
Skolu nosaukums Zie tuа Va ;arā

с

<v

i

Piezīmes

о
с

CJ

E

с
«

с
HJ

'astendes sk. N. Kopsteins, Lub-

Ezeres skoiā.

I. Magons, privāti.
I. Meijers, Irlavas

>pāres
Irlavas

,

60

10

20

5

33 15 10

izermuižas (Lub- „

izerē)
Sasmakas

sem.

F. Steinfelds, privāti.

J. Frejs, pašmācība.

50
12

25
13

Steinfelds ir

Bergmaņu
Andrēja sko-

lēns. А. V.5

uņu ,
N. Neimanis, Irlavas

Uzdzires

sem.

K. Dannenbergs, Ir-

lavas sem.

O. Kāns, Iravas sem.

24

24

15

14j
11

10iriņķu-Pedoles

-

—

kiuķu-Rendes Veigners, Kuldīgas
apr. skolā.

K. Simonsons, Val-

kas seminārā.

Steinhards, Irlavas

seminārā.

K. Petersons, Gaiķu
skolā.

Bergmanis, Irlavas

Aizupes ,

30 25

-10 45

iutņu .

16 14 4

launpagasta
23 21

ftndzeles-Rīdeles „

17 15 2

Îentenes-Balgales (,

sem.

K. Treikans, Irlavas

sem.

I. Skolings, Irlavas

sem.

23

.īves .

32 13 1 1

Ieres
, Blumbergs, Irlavas

sem.

J. Paegle, privāti.

17

18

15

12)ursupes ,

5ūres M. Volbergs, Irlavas

sem.

I. Spiss, Irlavas sem.

53

34

Spīsi arī veca

'skolotāju
dzimta.А. V.

Zemītes 31 7 5

Zantes M. Emzings, taut-

skolā.

G. Zivers, tautskolāNogales ,

10

17

201

17:

stendes E. Frīdenbergs, pie

prāvesta Tilinga.
I. E. Fīlholds Irlavas

20 Щ
<abiles .

102 05sem.



213

_

l) Kopēdināšana bija sekošās skolās: Pastendē, īvē, Arlavā, Sas-
maka, Lub-Ezerē, Pindzele un Balgalē. Dažām skolām nav guļamistabu
un berm katruvakaru iet kājām mājās (Kalnamuižā.Durzupē, Jaunpagastā) Mā-
cību programa līdzīga Tukuma apr. skolām. Skolotāju algas vājas

14

лк skolēnu

:klēja
4as

apme
skc

kolu nosaukums Skolotāju vardi un

kur tie ieguvuši izglī-
tību

Ziema

I «л
<u

S
с i

S c
N fc

Vasarā

I L
! 5

Ê \ |

Piezīmes

<alna muižas sk. I Э. Treimanis, Irla-ļ
10 7

231 22

Īves
vas sem.

P. Bērns, Pleskoda-

lē pie Rīgas. а i

30 sk.i) 1871 !576 IT 28

liuldigab apriņķis

surlavas sk. E. Feldmanis, Cīra-

vas skolā.

V. Dannenbergs, pie
Kursīšu mācīt.

K. Treifelds, Irlavā.

0. Donings, Cīravas

skolā.

1. Remkevičs, hlavā.

Er. Ireigūts, piē
Kursīšu mācīt.

E. Būnerts, Irlavā.

K. Bergmanis. pie
Skrundas mācīt.

I. Brikmanis, Irlavā.

H. Heilsbergs, Cīra-

vas skolā.

E. Bitners, Irlavā.

Hamburgers, Gro-

biņā.
I. Vildfangs, Striķos.
I. Reinholds.Liepajā.

Hofmanis, Irlavā.

Treimanis, pie mā-

cīt. Beiningena.
I. Estrevičs, (nav zi-

nāms).
Strauss, Irlavā.

Jaunmeijers, pie mā-

cīt. Lipaika.
E. Bēnsons, pie māc.

Lipaika.
K- Bergmanis, pie

Vārmes mācīt.

>aldus

15 20

.utriņu
Dūres

,

ļ
86
31

ļ
43

24

10. 5

12 —

<ursīšu
20

64

17

24 4 2

75:

87

20

49

8ļ 6

6 —

Treiguta dēls

arī bijis Kur-
sīšos skolo-

tājs.
Skrundas

<roņa-Rendes
<ūrmāles

34

17

23

16

4 —

šķības
3lanices

„

27!
17

21

12

'elču
3adures

šnīpeles
„

-iel-Ivandes

13

17i
20|
50

I

17

18

15

40

20 22 Vilgalē
skola, nav arī

guļamista-
bas.

13

16

17
kundes (Kundenše)„
āteles

—I

Vlāres
20

/armes
14 12

30 13
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к skolēnu

:klēja
4as

pme
sko

Skolu nosaukums Skolotāju vārdi un

kurtie ieguvuši izglī-
tību.

Zi< та Vasara
Piezīmes

с

CU

'v

В

S
с

KU
g

'5
ш

Šķēdes ,

Grauzdupes
Broces-Kalnmuižas

,

K. Neilands, Irlavā.

I. Goldmanis, Irlavā.

F. Grindergs, pri-
vāti.

25

15

15

7
4| 1

6 -

15 13 ļ
Sesiles K. Jurenovskis, Ir-

lavā.

Sulkovskis, Jelgavā.
A. Briedis, Irlavā.

F. Treifelds, Irlavā.

A. Rietings, pie mā-

cīt. Proktora.

Zorgenfreis \

I— СП

Tromholds j* 2 о

Šulmans

L Lepševičs, Talsos.

30

27

31

7

20

16

23

13

Striķu
Gaiķu-Vec-Satiķes „

Liel-Satiķes
Jaunās muižas

- -

48 30

PirmāLiel-Ezeres
„

Otrā Liel-Ezeres 300 150

Trešā Liel-Ezeres
„

Brizules
,

15 10

33 sk. 199|720) 42

Ventspils apriņķis
Sarkanās muižas sk.

Piltenes
,

Užavas

J. Treiguts, Cīravā.

I. Neimanis, Irlavā.

K. Meijers, Lub-

Ezerē.

K. Dūnsberģisjrlavā.
K. Hagenfelds,Vents-

pils apr. skolā.

К Salnings, taut-

skolā.

I. Gaile, Irlavā.

E. Zēbergs, pie mā-

cītāja.
E. Dūnsberģis, Cī-

ravā.

?

103

?

55

V 1 ļ

Vārves

Zūras

30 20 Hagenfelds
ir Bergmaņa
Andreja sko-

lēns.

А. V.

49 29

Sernates

(Sernatensche) „

Slēkas

Ēdoles

15

46

18

37

45' 6 11 2!
Pirmā Dundagas ,

Otrā Dundagas
.

Trešā Dundagas ,

Pusenieku

K. Stauers, Irlavā.

H. Jakobsons, Ples-

kodalē.

K. Feldmanis, Ir-

lavā.

Fr. Feldmanis, Ir-ļ
lavā.

H. Miķelsons, Ir-l
lavā.

I. Bachs, Irlavā.

O. Kochs, Irlavā.

154 36 17 Dundagas
skolas ir pie-
tiekoši no-

stādītas.māca
ari vācu va-

lodu.

12

Pirmā Popes

Otrā Popes 93 37 10

Trešā Popes ,

Ugāles . I 52 24
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14*

Zik skolēnu

apmeklēja
skolas

Skolotāju vārdi un

kur tie ieguvuši izglī-
tību.

Ziemā Vasarā PiezīmesSkolu nosaukums

с

3

s

iS ' с

CnJ ļ С

Tārgales К .Zauers, Kuldīgas

apr. skola. 18; 14 —I —

17 sk. 1617 281 42

Aisputes apriņķis
Valteiķu sk. 1I. Feldmanis,

_

pie

■ vietējā mācītāja.
Zīle, Cīravā.

Fr. Brutte, Arlavā.

Markāns, (nav zi-

nāms).
E. Strazde, Cīravā.

A. J. Vēmis. Cīravā.

Kriš. Valdenbergs,
Aizputē.

I. Ulrichsteins, pie
māc. Grota.

Aizputes-Pils ,

Bojas
Ķikures

15

44

16

16

37

15

Lažas

Langsēžu
Rokaišu

14

17

8

10

13

6

-

_

10 15

Padures-Silenieku
,

13

24

19
22Apriķu

Ciravas-Dzerves

Francis, pašmācībā.
A. Bergmanis, Dek-

senes semināra.

E. Blüms, Cīravā.

E. Arēns, privāt-
skolā.

Kr. Hermansons,
tautskolā.

F. Kūlmans, pie
māc. Katerfelda.

Р. Ērmānis, Irlavā.

Rozentāls, Irlavā.

E. Pētersons, Irlavā.

Sīmanis Reinis, taut-

skolā.

Aukševičs, tautskolā.

M. Vilsons, taut-

skolā.

Felds, (nav zināms).
E. Jansons, Gramz-

das skolā.

Lamberts, (nav zi-

nāms).
K. Mitmanis, taut-

skolā.

J. Redlichs, pie Em-

botes mācītāja.
E. Andersons, Irlavā.

65

47

50

41
10

7

4

3Dunalkas-Salmuižas
,

Pieviķu (Labraga) .

17 10

Ulmales
,

11 4

Kalnmuižas
,

11

56

50

43

12

45

30

16

Kazdangas .

Laides
,

Tāšu-Padures

Pelču
n

12 4

Ч
-

Perbones

Rudbāržu

7

34

8

40

Sērmites
,

Sieksātes
,

37

4

16

5

20 14

Vanjas
17 13

Cildes
16

Embotes

16

Bakuses-Deseles
,

13

32

17

14 4 1
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Cik !;kolē

klēja
zlas

nu

apmļ
sk

Skolu nosaukums
Skolotāju vardi un

kur tie ieguvuši izglī-
tību.

Ziema
t-Я

Va :arā Piezīmes

i L
s

iS "Ш
ыЫ

<u
с

tll

E

с
itu

N

Bātes

Liel-Briņķu
Liel-Dzeldes

Zviedris, Aizputē.
H. Freimanis, Irlavā.

P. Reichenbachs,
tautskolā.

V.Pētersons, Liepājā.
Betchers, pie māj-

skolotāja.
E. Grundmanis, Ir-

. lavā.

301 28

25 ļ20 4

Dzirgas
Dīnsdorpes

12 10

12 10

18 12

Meldzires

16 15

Nīgrandas F. Freimanis, (nav
zināms).

Steinerts, (nav zi-

nāms). .
F. Jēkobsons, pie

Embotes mācītāja.
H. Bārtels. Liepājā.
Kr Vollenburgs, pie

mācīt. Goldmaņa.
Britzeits, Irlavā.

Vitolskis, (nav zi-

nāms).
V. Lēcā,(nav zināms).

13 9

Liel-Nīkrāces
17 21

Nodagas

Piepju
Vaiņodes

18 21

10 8

20 16

14 18Vībiņu
Rumuļu

Biržu

11 9

10| 12

40 sk. 1867713| 39 12

Grobiņas apriņķis.
Tadaiķu sk.

Durbes

I. Stobbe, Durbē.

G. Brikmanis, pie
mācīt. Runclera.

38 18

22 18

Pērkones-(Skiedensche)

Pērkones-(Zenkensche)
Oemke, privātskolā 30i 20

Abām Pēr-

kones sko-

lām nav gu-
ļamistabu,un

bērni vaka-

ros iet mājās,
kaskavē sko-

las darbu.

Ukstiņš, Irlavā. 50! 25

Nīcas
,

Bārtas
A. Skare, Irlavā.

G. Bergmanis, pie
mācītāja.

L Kūpels ļ g
T. Bruše ,|
T. Boks 1.5
B. Peze

Коре g
M. Hamburgers, pie
kāda element. sko-

lotāja.

80ļ 3 17

Rucavas
,

Meirišku.
,

Kaķišku
Papes?
Budendiču

Ilgu

72| — 8

701 84

55; 33
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1) Grobiņas apriņķī daudzas skolas atradās ļoti sliktās telpās.
Mācību ziņā te arī pavājāki, — vairums tikai lasīšanas skolas, kurās maz-

liet mācīja ari rakstīt. Skolotāju algas bieži pavisam niecīgas.

ЛК i

apm
sk

kolēnu

:klēja
>las

Skolu nosaukums
Skolotāju vardi un

kur tie ieguvuši izglī-
tību.

Ziemā

; С

V

'S ' "5

N E

Vasara

Ï и
о;

с

'S 'S

ĶU i g

Piezīmes

Gavieznes

Zustes

Medzes

Rolova

Talsu

Bunkas

Vecpils
Vērgales

Virgas

Ilmajes
Pirmā Lāpu

Г Kuršinskis, Crobi-

ņā, element. skolā,
f. Svānbergs, Irlavā.

I. Freimanis, Cīravā.

K. Bötchers, Cīravā.

E. Forstmanis, (nav

zināms).
I. F. Henings, Cīravā.

Fr. Dreijers, Irlavā.

U. E. Šēnbergs, pie

mācītāja.
I. M. Kronentāls, pie

mācītāja.
I. Dambergs, Cīravā.

K. Maike, Kazdangas
skolā.

V. Grünlaubs, pie

mācītāja.
A. Egleskalns, Dur-

bes skolā.

K. Švānbergs, Aiz-

putes elem. skolā.

Tālinanis, pie mācī-

tājiem
l. Jansons, tautskolā.

J. Reichels, privāti.

35; 50

18 22

27 20

25! -

20Î 10

31 ļ 22

56ļ 42

16 8

м| 16

,30: 20

7 8

27 28 2 —

Otrā Lāņu

Ligutes •

Lugu

20: 20

20 21

Stroķu
20! 24

7| 9

281 19

Izriedes

Krotes

29 sk.') |816|532| 37| В
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Visā Kurzeme pēc apriņķiem rēķinot bija tā tad :

Visas Kurzemes tautskolu (latviešu) skolotāju sadalī-

jums pēc iegūtās izglītības sekošs:

Irlavas seminārā 90

Pie mācītājiem 40

Apriņķa skolās 9

Valkas seminārā 3 *

Pleskodalē 2

Ārzemēs 5

tautskolās, pašmā-

čībās v. t. t. 98

Kopā 247 skolotāji.

Par 1862/63. g. mēs atrodam īsas statistiskas ziņas

arī Kurzemes mācītāju sinodes 1863. g. protokolā (skat. pro-

tokola 32 р.). Un te izrādās, ka statistiskās komitejas ziņas

ievērojamā mērā nesakrīt ar mācītāju sniegtām ziņām. Si-

nodes protokols uzrāda Kurzemē 304 skolas, no kurām 216

atzīmētas par baznīcas skolām un 88 par „Leseschulen".

Stat. komiteja uzrāda tikai 243 skolas, tā tad par 61 skolu

mazāk. Sinode skolēnu skaitu atzīmē uz 14724, kamēr stat.

komitejai tikai 12111, t. ir vasaras skolēnus šaī skaitā ierē-

ķinot, jo tie skolu apmeklēja arī ziemā. Sinode skolotāju

skaitu uzdod 320, bet stat. komiteja — 247.

Mums nav iespējams konstatēt, kam še vairāk ticēt, bet
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sakarā ar iepriekšējām še sniegtām ziņām un citiem

spriedumiem, ļoti var būt, ka šīs apmērām 60 skolas būs

tās mazās „mājskoliņas" ,
kas pastāvēja dažās draudzēs

zemnieku mājās, un skolotāja darbu te izpildīja kāds „go-

dīgs zemnieks", „amatnieks" v. t. t. Stat. komiteja, rādās,

būs rēķinājusi tikai tās skolas, kam cik necik noteikts iko-

las raksturs.

Visumā jākonstatē, ka, kauču gan stat. komitejas zi-

ņas ir krietni drošākas un pilnīgākas par jau agrāk šaī

grāmatā sniegtām riteršafts komitejas un mācītāju sinožu zi-

ņām, tomēr cik necik skaidru ainu par Kurzemes skolām vēl

nedabūjam. Trūkst ziņu par visu skolu uzturēšanu, jo stat.

komiteja šādas ziņas sniegusi tikai par atsevišķām, parasti,
labāki apgādātām skolām. Tāpat nav vispārēju ziņu par

skolotāju algošanu, ir atkal tikai dažas atzīmes par samērā

labi algotiem skolotājiem.

IX.

Bet 1862. gads bija arī muižnieku landtāgā labvēlīgs,

jo ari tur skolu jautājums tapa apspriests, kas gan notika

uz nemitīgu konsistorijas pieprasījumu. Landtags piekrita

tam, ka tūdaļ nodibina skolu virsvaldi (Oberlandschulbehörde)
,

piecas rajonu skolu valdes (fünf Oberhauptmannschafts - schul-

behörden) un lokālas skolu valdes privātu un kroņa mui-

žu pagastos. Ģen. - gub. Līvens atteicās bez izglītības mi-

nistrijas ziņas šādus pārvaldes orgānus apstiprināt, bet gan

piekrita skolu virsvaldes pagaidu noorganizēšanai, kas lai tūdaļ

ķertos pie Kurzemes skolu likuma izstrādāšanas. Šāda „sko-

lu virsvalde", kas sastāvēja no guberņas muižnieku mar-

šala (E. Baron von der Recke)
,

ģeneralsuperintendenta Lam-

berga, muižnieku izvēlēta šulrāta (Irlavas skolas) Georga

grafa Lambsdorff, viena baznīcu virspriekšnieka (M. Baron

von der Recke), viena Domeņu valdes pārstāvja (iecirkņa

inspektora fon Berga) un viena prāvesta, kas jānozīmē kon-

sistorijai (Prāvests Konrādi no Mežotnes). Šī komisija sāka

darboties un 14. februārī pabeidza sastādīt „Reglament für



220

Kurländische Evangelisch-Lutherische Volks - schulen. " Šis

reglaments tā tad bija muižniecības, garīdzniecības un Do-

meņu valdes kopējs, tā sacīt, kompromisa auglis. Reglamen-

tu, kas raksturo tā laika valdošo šķiru uzskatu latviešu

zemnieku skolu lietās, sniedzam pilnīgu šīs grāmatas pieli-
kumā (III.). Reglaments gatavots pēc agrāk še jau pārunātiem

un citētiem projektiem. Garīdzniecības vēlēšanās, lai skolas

stāvētu ciešā sakarā ar baznīcu, ir ievērota; to pierāda reg-

lamenta ievads. Skolas uzturēšana uzlikta zemnieku paga-

stiem; muižnieks dod būvmateriālu (gan stipri nenoteikts

ir 2. pants) un malku apkurināšanai, bet zemniekiem mal-

ka jāpiegādā. Skolotājam kāda cita nodarbošanās pielaiža-
ma tikai ar skolu virsvaldes piekrišanu. Skolu pārraudzīša-

nā, redzams, uzvarējusi muižniecība, jo 17. pants nosaka:

„Das Beaufsichtigungsrecht der Schule im Allgemeinen" u.,

t. t. pieder dzimtkungam...

Tomēr arī šim reglamentam, kas gan, rādās, visvai-

rāk varēja cerēt uz valdības iestāžu apstiprināšanu, nebija

lemts iegūt likumīga akta spēku. Apstākļi uz laiku mazliet

sarežģījās. Izglītības ministrija sāka no jauna sekot, kas

notiek Baltijā un īpaši Kurzemē, jo skolu lietās te tiešām

bija daudz dīvainu parādību.

Tanī pašā 1864. g., kad „kārtas" izstrādāja skolu reg-

lamentu, izglītības ministrija uzdeva mūsu atmodas laikme-

ta darbiniekam Valdemāram izpētīt un aprakstīt Baltijas

skolu stāvokli. Zinot Valdemāra saimnieciski-politiskās at-

tiecības pret Baltijas muižniecību, mēs sapratīsim, ka tas

bija vairāk kā vienkāršs uztraukums. Ģeņ. -gubernators Li-

vens ar rakstu №730. 2. jul. 1864. g. (izsūtīts no nodaļas

„Abteilung für Bauernsachen) paziņoja Kurzemes riterschafts

komitejai, ka, sakarā ar izgl. ministrijas rīkojumu ziņas, tiek

pieprasītas un izsūtīja ari šematisku loksni, pēc kusas ziņas

sniedzamas, bet tikai savāda ir ģeņ.- gubernatora beigu pie-

zīme: „Bevor ich jedoch eine Anordnung in dieser Angele-

genheit treffe, habe ich Einen Hochwohlgeborenen Ritter-

schafts Comitte des mittelst ersuchen wollen, mir baldmög-

iichs mitzuteilen, ob der Erfüllung der obigen Bitte des
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Herr Voldemar seitens des Ritterschafts Comite's

keine Hindernisse entgegentsehen" .
Tā tad ģen. - gu-

bernators vispirms apjautājās pie rit. komitejas, lai

izzinātu viņas domas, lai gan rīkojums no Peterpils bija
noteikti dots. Riteršafts komiteja (27. jūlijā 1864. g.№1054)
iesniedza ģenerālgubernatoram plašu paskaidrojumu. Vis-

pirms rit. komiteja ar izbrīnēšanos esot saņēmusi augšmi-

nēto ziņu. Komiteja neko negribot noslēpt skolu lietās, ko

pierādot arī tas, ka 1862. g. Kurzemes statistiskā komiteja
savākusi plašas ziņas par Kurzemes skolām, kas, ja vaja-

dzīgs, esot pieejamas arī ministrijai un Valdemāram. Bet

ja šādas ziņas ievācot, tad tas jādarot ar lietpratību, jo

tikai tad šādam darbam esot nozīme. Rit. komiteja pie

Valdemāra šādu vajadzīgo lietpratību neredzot, ko pierādot

arī viņa 1860. izdarītie Baltijas jūras krastu pētījumi. Skolu

lietās no Valdemāra nevarot sagaidīt labākas spējas. Ja

jau skolu lietās būtu vajadzīgas kādas ziņas, tad to ievāk-

šanu vislabāki uzticēt jaunnodibinātai Kurzemes skolu

virsvaldei (Ober - Landschul - Behörde).
Atzīmēsim vēl, ka pēc Valdemāra šematiskas tabeles

tika prasītas šādas ziņas: 1) Apriņķis un ķirspēlē; 2) skolas

nosaukums; 3) cik iedzīvotāju skolas rajonā (pagastā);

4) cik bērnu pēdējā ziemā apmeklēja skolu; 5) kādus

mācības priekšmetus mācījās skolā; 6) skolu apmeklēja

zēni, meitenes ziemā, visu gadu; 7) cik bērnu mācījās arī

raksut un rēķināt; 8) cik apmērām (rubļos) liela ir skolas

mājas vērtība; 9) vai skolas māja koka, vai mūra un cik

skolēniem viņā telpu; 10) skolotāja vārds, precējies, ne-

precējies; 11) cik vecs skolotājs; 12) cik gadus strādā

skolotāja darbu; 13) kāda skolotājam izglītība

un vai viņš vācu valodu prot; 14) vai skolotājs nodarbojas
arī kādā amatniecībā; 15) cik skolotājs saņem algas: a) no

muižas, b) no pagasta..

Gen-gubernators Līvens pats vien neizšķīra jautā-

jumu, — vai Valdemāram ziņas dot, vai nē. Apjautājās

Pēterpilī un 5. nov. 1864. g. (raksts №33') ziņo riteršafts

') Redzam no Pēterpils īpaša ģen.-gubernatora rakstu numerācijas.
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komitejai ka Valdemāram ziņas tomēr jādod. Vai šīs ziņas
rit. komiteja ir tieši devusi un kādā mērā un veidā, — to

mēs nevarējām Kurzemes bruņniecības archivā atrast, bet

Kr. Valdemāram ziņas par Baltijas skolām, kā zināms, ir

bijušas.

Kr. Valdemāra ierosinātā ziņu ievākšana par

Baltijas, sevišķi Kurzemes laukskolām, vērīgai Kurzemes

muižniecībai bija jauns brīdinājums tieši no Krievijas

izglītības ministrijas, kas joprojām nelabvēlīgi raudzījās uz

tādu stāvokli, ka Baltijas guberņu tautskolas atrodas iekš-

lietu ministrijas resorā. 1838. g. ķeizara ukāzs, likās, bija

novecojies, un izglītības ministrija viņam vairs nepiegrieza
visai svarīgu nozīmi. Un tiešām, 1865. gada beigās izglītības
ministris A. B. Golovins iekustināja jautājumu par

Baltijas guberņu tautskolu uzraudzību, pie kam ķeizars esot

piekritis A. B. Golovina domām par visu Baltijas skolu

nodošanu izglītības ministrijas virsuzraudzībā. Bet Golovinam

nebija lemts savus nodomus tāļāk virzīt un realizēt. Viņa

vietā nāca grafs D. A. Tolstojs, kas, kā nomanāms, visai

negribēja uzstāties pret Baltijas muižniecību. Golovins

ar rakstu №3220 — 12. aprīlī 1866. g. pieprasīja Tērbatas

mācības apgabala kuratoram grafam Keizerlingam, lai tas

izstrādā un iesniedz ministrim savu projektu, kādā veidā

Tērbatas mācības apgabalā nokārtot laukskolu pārvaldīšanu

un kā labāki veicināt krievu valodas mācīšanu šinīs skolās.

Vācu muižniecībai šoreiz laimējās, jo arī kurators stāvēja

viņas pusē. Grafs Keizerlings 13. jūnijā 1866. g. iesniedza

ministrim grafam Tolstojam plašu rakstu, kurā aizstāvēja

šejienes tautskolu atstāšanu muižnieku un mācītāju vadī-

šanai. Mēs šo rakstu sniedzām pilnīgi šīs grāmatas pieli-
kumā (IV.). Keizerlings, redzams, ciešā saziņā ar muižniecību

noteikti nostājās pats pret sava resora interesēm. ')
l ) Kurzemes šulrāts Vold.Bušs par Keizerlinga darbību šinī jautājumā

raksta: «Der damalige Curator gras Keyserling bevog von zvar durch die

von ihm eingeförderte eingehende und sachliche Beleuchtung der Frage
den Minister von seinem Verlangen abzustehen, indem er dasselbe nicht

nur im Einklang mit seinen Vorgängern Kraffströrm und Bradke als die

curatorische Verwaltung mit allzugrosser Arbeitslast überbürdendes, dazu
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Grafa Keizerlinga iesniegumam, kas, ievērojot grafa

Tolstoja uzskatus, nebija nekas negaidīts, izdevās atkal uz

laiku glābt agrāko stāvokli Kurzemē. Viss palika pa vecam...

Bet tā pati garīdzniecība, kuras pārstāvis bija šulrāts

Bušs, 1867 gadā savā sinodē Kuldīgā (6.—ll.sept.) žēlojās,
ka pat dažas baznīcu skolas darbojas pavisam vāji: „Da

diese sogenannten Kirchenschulen, wie bereits aus dem

Generalbericht ersichtlich war und noch deutlicher aus den

weiteren Mitteilungen des Generalsuperintendenten er-

hellte, unter dem gegenwärtigen politischen Verhältnissen

zu reinen Lesechulen herabgedrückt sind. .." (protokola 47. р.)

Un mācītājs Brāže atkal atkārtoja gadiem kultivēto jautā-

jumu par īpaša skolu likuma izdošanu; ieteica vēl reiz griez-

ties pie riteršafts komitejas un lūgt šinī lietā taču kādus

solus spert. (Protokola 48. p.)

Kā šo stāvokli raksturojošu liecību, te vēl citēsim kādu

„Latviešu Avīžu" rakstu 1866. g. 17. numura pielikumā ar virs-

rakstu: „Käds vārds pie sirds likts cien. skolu apgādātājiem." 1)

,Kurzemes skolu būšana vēl šimbrīžam stāv lielā nekārtībā un

jukšanā un tamdē| jau priekš kādiem gadiem uz to sākuši domāt, kā

šī lieta būtu pārlabojama. Gudri vīri sāka par šo lietu šā un tā spriest —

it īpaši Kurzemes mācītāji — arī jau sarakstīja īpaši skolu likumus priekš

apstiprināšanas; arī Kurzemes muižnieku biedrības augstākie priekšnie-

ki ar labu prātu savu padomu piedeva klāt, bet tak vel visa skolu bū-

šana stāv kā pa vecam un skolu likumi vēl nav apstiprināti, jebšu ļoti

vajadzīgi. Lai iestaigājam kādā pagasta skolā. Ja tas atgadās pavasa-

rī vai vasarā, tad skolu atrodam tukšu ; par Jurģiem gan kādi 30 bērni

priekš vasaras-skolas pierakstījušies nākt, bet knapi tikai 20 sēž uz beņ-

ķiem. No tiem otru nedēļu trešā daļa trūkst, atkal, kādi 3 vai 4 nedē-

ļas mājās palikuši, par garu laiku uz skolu atnāk. Ziemā tas atkal tā-

pat iet puteņa laikā jeb sliktā ceļā! Kā tur ar mācību uz priekšu vai

iet to gan katrs skolu pazinējs pratīs. Vienu dienu no skolas mflcibām

aizkavēt ir tikpat ka vienu zelta gabalu zaudēt. Kam tā lielāka vaina

pie tādas nekārtīgas skolu apmeklēšanas dodama : vai vecākiem, bērniem

vai pašiem skolmeisteriem — uz to šeit īsumā nevar atbildēt.

Lūkosim nu, kādas mācības pagasta skolās atrodamas. Bībeles,

stāsti un katķisms būs visur, bet kā nu būs ar citām mācībām ? Tas

auch äusserst kostspieliges, sonder namentlich auch als ein mit den

Bestimmungen des lutherischen Kirchengesetzes im Widerspruch stehendes

bezeichnete.* (skat., „zur Geschichte der Entwickelung des Kurländichen
Volks Schulwesens)

') Teksts kā oriģinālā, ortogrāfija jaunā.
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gandrīz katrā skolā iet savādi! Vienā top paģērēts tik latviski, rakstīt

un tie vienkārtīgie rēķinumi; citās atkal, — ļoti daudzās — vāciski, ir

jau krieviski lasīt un rakstīt, triju skaitļu rēķinumi ar daļām, dažas pa-

saules zināšanas, kā: pasaules stāsti, ģeogrāfija jeb zemes aprakstīšana,

baznīcas stāsti, Kurzemes stāsti, dabas stāsti, — zināms tikai vācu va-

lodā, ceikinēšana un dziedāšana uz vairāk balsīm.

Kā gan nu tiem skolotājiem klājas ? Dažādi! Tie dažreiz tik la-

bi kā starp durvīm un eņģēm, no abām pusēm top spiesti proti: no

skolu priekšniekiem un no bērnu vecākiem. Ko prātīgie skolas priekš-

nieki paģēr, to neprātīgie vecāki nemaz negrib, it īpaši to «vecu ļaužu

pātarus». Tiem bērniem tik vajagot landkārtes, dziedāšanas, dziļākus

Dieva vārda mācības v. t. t.. Kas gribot mācīti vīri tapt, bet ne visiem,

tiem vācu valoda, rakstīšana un rēķināšana tā lielākā lieta. Tāpēc arī

daudzreiz notiek, ka daži vecāki savus bērnus no gruntīgas skolas izņem

un sūta šādās, tādās kaktu skolās, kur tiešām ar mācību greizi iet, un

bērniem vaļa uz netiklību un niķiem, jo Dieva vārdi še netop mācīti,

ka paši vecāki to grib.

Par pagasta skolām top dažādi no ļaudīm spriests, par viņu ierik-

tešanu, mācībām, skolu darbiem, strāpi, stundām un brīvstundām skolā,

kas top šinī un tanī laikā no bērniem darīts, kā tie top skolās turēti un

mācīti un cik ilgi katrā dienā. — Caur tādāmrunām izceļas strīdi un ne-

saderība starp daudziem, kā šī jeb tā skola esot sliktāki ieriktēta, ka tur

un tur bērnus veltīgi nopūlējot, kā šeit. — Šādu nesaderību starp ļaudīm,
skolmeisteriem un mācītājiem varētu, izbeigt ja būtu vienādība un stipra

gruntē visām skolām ;ar vārdu sakot: vajag skolu likumu !
Vēl vienu lietu gribētu pieminēt, kas daudz skolmeisterus Kurze-

mē spiež un ir skolniekiem par labu nav; šī ir: ka iesvētījamie bērni top vi-

su ziemu pie gada skolas bērniem kopā saspiesti un līdz pavasarim —

it īpaši Pūpoļu svētdienai — skolā sūtīti. Pūliņš liels priekš skolmei-

steriem ir šis: tie iesvētījamie bērni, tās mazās rūmes labad, kas dau-

dzās skolās atrodas, nāk puiši vienu nedēļu un meitenes otru un tā līdz

pavasarim.

Ir citādi šos lielos bērnus grūti kopā savaldīt. Bet nu skolmei-

šterim mācības dubulti jāņem: bībelstāsti, katķisms, ticības izskaidroša-

nas stāsti v. t. t., caur ko aplam liels pūliņš ceļas. Ir gada bērni pusi

no sava laika zaudē, jo tiem tas otru reizi atkal viss līdz jāmācās, kur

tie varēja daudz tāļāk iekš mācībām būt, jo tie to jau sev no galvas

prot un tādā vīzē ieradinās uz slinkumu un blēņām padoties; bet kad

arī daži ziemas bērni vēl līdzīgi nebūtu iesvētījamiem, — tad tiem vēl

tās mācības nāks viņu iesvētīšanas laikā.

Citas mācības tanī stundā šiem bērniem uzdot, vienam skolmei-

steram nav iespējams un kur tad tā rūme priekš viņiem? Divi skola*

istabas ar vienu skolmeisteri reti atrodamas un tanī pašā istabā tie nevar

palikt, jo taptu skolas darbi caur tô kavēti.
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Daži iesvētijamie bērni, pārnedēļas mājās palikuši, vēl citas māci-

bas piemirst un labāki tad būtu, kad kādas 4 vai 5 nedēļas tie gada
skolas bērni pavisam paliktu mājās, kamēr tie iesvētījamie vientad priekš

savas iesvētīšanas to beidzamo laiku visi ietu skolā.

Visu labāki būtu, ir draudzei ir skolmeisterim, ja iesvētījamie

jaunekļi it nebūt savā pievedamā laikā netaptu mācīti skolā, bet pie

draudzes ķestera un tad beidzot pie mācītāja. Nedz skolmeisterim tad

visas mācības dubulti būtu ņemamas, nedz arī skolas bērniem skola jā-

aizkavē mājā palikdamiem.

Ja skolu likumus drīz sagaidīsim, tad cerēju, kā arī katram bērnam

priekš iesvētīšanas mazākais laiks trīs ziemas skolā būs jāiet; tad arī

nebūs nekāda laika kavēšana pie iesvētījamiem, jo tās mācības jau visi

skolā būs iemācījušies, tā kā nu tik pie mācītāja vien iesvētījamā laikā

taps mācīti. Ja kas labāku padomu zin un kam ir spēks līdzēt, tad lū-

dzu, to arī likt uz lukturi un neapslēpt." —

X.

Šinī pašā laikā vācu muižniecībai nācās cīnīties arī

pret krievu valodas ievešanu vairākās Baltijas valdības

iestādēs. 1867. g. 1. jūnijā ministru komiteja nolēma, ka

arī Baltijas guberņās nekavējoši (безотлагательно) val-

dības iestādēs (въ коронныхъ присутственныхъ м-fe-

стахъ) darbvedībai jānotiek krievu valodā. Sakarā ar šo

ministru komitejas lēmumu Baltijas guberņu ģeneral-guber-

nators 26. oktobrī 1867. g. ar rakstu № 143 pavēlēja Kur-

zemes guberņas priekšniekam (gubernatoram) augšminēto

lēmumu izvest dzīvē. (Skat. šo priekšrakstu V. pielikumā)

Sāpīgs šinī gadījumā bija īpaši 5. punkts, kas prasīja,
lai turpmāk attiecīgos amatos tiktu pieņemtas personas,

kam labas (основательныя) zināšanas krievu valodā.

General-gubernators gan pagaidām atļāva gubernatoriem
šo rīkojumu, pēc saviem ieskatiem, neizvest visā pilnībā,

jo tas neesot vēl iespējams, bet gan raudzīties, ka, pēc

iespējas, tāds stāvoklis tiktu pielaists tikai «pārējas laik-

metam".

Arī šis rīkojums rādīja, ka Pēterpilī pamazām pieņē-

mās krievu valdības vēlēšanās Baltijas guberņās iespiest

„krievu garu". Kā vēlāk pierādījās „krievu gars" tiešām

pārvērtās pārkrievošanas politikā.
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Bet šinī pašā laikā mēs nomanām arī „vācu gara"

pieaugšanu kā visā Baltijas dzīvē, tā īpaši skolās.

Vidzemes landtāga 1864. g. sprediķis par pārvāco-
šanas politiku tam pierādījumsI).Biskaps Valters sacīja:, Die

Ritter — und Landschaft, wie die Bürgerschaft Liv-

lands ist deutsch, — und dass wir heute nicht

sagen können, ganz Livland sei deutsch, ist von uns selbst

vornehmlich verschuldet, als wir, in unklarer Pietät gegen

die Bruchteile aus der Geschichte verschwindender Volks-

stämme, ihre Nationalität zu erhalten uns bemühten, ge-

genüber ihrem, in der Natur und Lage derselben begrün-

deten Drange zur Germanisierung, und damit auch zur

nationalen wie bereits zur Confessionallen Gleichstellung
mit ihren Herren". Un tāļāk: Wenn's noch möglich ist,

wolle Gott das Versäumte, namentlich durch die bereits

ehrlich gepflegten und fortzupflegenden Schulen für Sie

nachzuholen, uns genügende Liebe für sie geben . .
.*

Šis bīskapa Valtera aicinājums patiesībā izskanēja
arī no daudzu citu Baltijas vāciešu — sirdīm, un sakarā

ar to zināmā mērā ari stāvēja mūsu tautas atmodas laik-

meta darbinieku «piesliešanās" krievu slavofilu inteliģencei.

1872. gadā «Baltijas Vēstnesī" 9., 12. un 13. numu-

ros Varaidošu Zanderis ievietoja plašāku apcerējumu ar

virsrakstu «Mūsu zemnieku būšana 1871. gadā", kas bija

vērsts pret vācināšanas tendencēm vispāri, bet sevišķi pret

kādu rakstu „Baltische Monatsschrift а „1871. g. novem-

bra un decembra numuros

„Balt. Monatsschrifs", saprotams, uzslavēja vācu

«būšanu" caur kuru arī latvieši pacēlušies uz labāka stāvokļa.
Caur labiemražojumiem beidzamos gados turībavairojusies un

ļaužu iziešana uz iekšzemes guberņām (Krieviju)retākapalikusi.

Magaziņas esot pilnas un pagastu manta vairojusies, ka

varot prāvus kapitālus uzrādīt. Pagastā arvienu vairāk

pierodot paši sevi pārvaldīt. Mājas daudzi iepērkot par

dzimtu. Bez pagasta pašvaldībām zemnieki ņemot dalību

ari baznīcas un skolas konventā (gan tanī laikā tikai

«) Skat. Bischof Dr. Ferd. Valter, Leipzig 1891. 93 lpp.



227

Vidzemē). Daudzkārt gan tiekot spriests, ka ar jaunajiem

pagastu likumiem zemnieki tikuši pie pilnīgas svabadības,

ka katra saite starp viņiem un muižniekiem atraisīju-
sies un kā šī kopā neturēšanās ir nevēlama parādība.

Kurzemē skolu attīstība stāvot krietni sliktāki, kā

Vidzemē bet. kā saka „Balt. Monat." raksta autors:

«Izglītība, ko ar uzticīgu un uzcītīgu strādāšanu īpaši

beidzamos 10 gados mēs sekmējuši, ir tā labākā lieta, ko

esam panākuši un būs aizvien tas labākais, ko varam

sniegt savai tautai . .

*

Tāļāk runāts gan tā uzmanīgi,

bet visai zīmīgi: Liktenis esot Baltijas tautas tagadējā stāvoklī

nostādījis. Tagad vairs neko nepalīdz mums vāciešiem,

latviešiem un igauņiem savā starpā strīdēties un tiesāties,
— kā viss tas noticies, kā tagad iraid, ka šo abēju tautu

sentēvi krituši tādā stāvoklī, kurā tautu lielākā daļa viena

pret otru stāvējusi un no uzvarētājiem cēlušās lielas kultū-

ras tautas pasaulē. Puse Vācijas tagad pastāvot no uzvarētāju

un uzvarēto sajaukšanās. Angļu tauta cēlusies no naidīgu cilšu

varmācīgas sajaukšanas. Amerikā sajaucas visas pasaules
tautas. Kā liekas, nava spēka pretim turēties juku sugu

izcelšanās procesam. Sugu sajaukšana, kā piedzīvojumi

rāda, nes savu svētību. Bet tagadējā augstākā kultūra pra-

sot mierīgu un īstu sajaukšanos, — ne pretdabīgu, varmā-

cīgu cilšu izskaušanu
.

. .
„Un augstākā kultūra prasa,

ka tai valodai sava tiesība paliktu, kas augstākas kultūras

aizstāvētāja. Mēs vācieši ar sirdsēstiem 'atska-

tāmies uz tiem laikiem, kad nerimstoši kari

ar varenākiem kaimiņiem aizkavēja miera

darbu, kur citi laiki aizkavēja šejienes tau-

tu c.i lšu sajaukšanos, kas būtu nākošo lai-

ku kulturelai attīstībai visai svarīgi. Bet

sirdsēsti pagājušo laiku dēļ mūs nedrīkst padarīt nespēcīgus

tagadnē,tiem vajaga mūs divkārt stiprināt miera darbu,

kaut arī nosebotu, pabeigt." .

Tā bija visai zīmīga valoda un pilnīgi saskanēja ar

septiņus gadus agrāk bīskapa Valtera teikto landtāga

sprediķi. Arī tāļāk tā pati valoda : Caur skolām vajagot
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strādāt. Tautas izglītība jāieved zināma gaita. Tas esot

visu Baltijas vāciešu lielākais uzdevums
. . .

Pret šo rakstu, ka aizrādījām, uzstājas Varaidošū

Zanderis. Viņš starp citu raksta :

«Atsvabināsim kodolu no jaukās un gludenās čauma-

las un palūkosim, kāds ir tas miera darbs, ko vajaga

pabeigt, uz kuru jāstiprinājas ? Šo slaveno miera darbu

pazīt nav grūti. Senāk daži gadījumi aizkavēja Baltijas

iemītnieku sajaukšanos vienā tautā, tas ir, aizkavēja zemes

senču, — latviešu un igauņu pārvācošanu, jo ar sajauk-
šanos te saprotama pārvācošana. Tai valodai jāvalda,

kusa ir augstākās kultūras aizstāvētāja. Un tā ka nu

gadījies, ka tā ir vācu valoda, tad latviešiem un igauņiem

nekas labāks nav darāms, kā sava tēva un mātes valoda

jāatmet un jāpaliek par vācu tautas locekļiem. Un jā tie

tik akli ir un savu labumu neredz, tas ir labprāt savu

tautību neatmet, tad tie jāpiespiež to darīt. Bet senāk

tautas un ciltis ar uguni un zobenu iznīcināja, tagad to

grib panākt caur miera darbu. Jo laiki pārvēršas un vecos,

rupjos ieročus vairs nedrīkst lietot. Tādēļ jāuzmeklē jauni,
smalkāki. Tie atrasti. Izglītība un skolas, caur kurām ap-

gaismošana ceļas, —ir tie izredzētie jaunie ieroči. Caur

skolām grib zemes pirmiedzīvotājus latviešus un igauņus

vācināt, caur skolām tos atsvešināt savai tautībai, valodai,

saviem tēvu tikumiem. Tas gaiši caurskatāms no „Ball.

Monatschrift" vārdiem. Ko vēl mūsu vācu avīzes apliecina,
ka vācieši atsacījušies no pārvācošanas domām!? Ko tie

liedzās, kad visa mūsu skolu iekārtu virza uz pārvācošanu,

un jaunās audzes atsvešināšanu savai tautai un valodai?

Vai vēl nesen tas vīrs, kura vadībā stāvēja Vidzemes lauk-

skolu būšana, itin vientiesīgi nerakstīja, ka ar skolām ejot

uz priekšu, jo tanīs ar vienu vairāk mācot vācu valodu ')?
Vai jau aizmirsts bīskapa Valtera sprediķis ? Viss tas gaiši

apliecina, ka Baltijas vācieši nav atsacījušies no domām

latviešus un igauņus pārvācot un caur to vācu tautu ap-

bagātot ar kādiem diviem miljoniem dvēseļu. Tie par

1) Šie vārdi zīmējas uz Vidzemes šulratu O. fon Klotu. А. V.
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priekšzīmi ņem Prūsiju, kas tik brangi prot vācināt, un kur

vēl tagad skolas izrauga par pārvācošanas ieročiem". Tā-

ļāk V. Z. aprāda, ka latvieši un igauņi izrādot pretestību

un saka :

„Tas taisnība! Jo apspiešana ceļ pretestību. Un

latviešu un igauņu tautu pretestība vāciešiem nevar būt

par svētību. Tiem nebūs aizmirst, ka tie mūsu zemes

iemītnieku skaitā tikai mazu daļu iztaisa. Kad pamats

tiem atrauts, tad gan drīz var piepildīties krievu avīzes

„Гражданинъ" vārdi : «Vācieši paspēlējuši savu spēli uz

kāršu galda, ko par vēsturi sauc. Viņi gribēja par daudz

un pat droši izteica, ko gribēja"')

„Balt. Monat-" laikam sajūt, ka tik vācieši pie tam

var zaudēt, kad starp šiem un latviešiem — igauņiem ie-

naids ceļas. Viņš izsaka to vēlēšanos, ka lai nekad neceltos

karš starp šīm tautām, kas var beigties ar visu iznīkšanu.

„Balt. Monat." teic, ka vācu kultūru var iznīcināt, bet

nekādi vācu un nevācu spēks spēs latviski jeb igauniski

runājošu kultūru stādīt viņas vietā. Tas draudē, ka nekādi

spēki neaizturēs latviešu un igauņu tautu izzušanu, ja reiz

pastāvošā vācu kultūra būs izzudusi. Ko „Balt. Monat."

īsti prasa no mums latviešiem un igauņiem ? Viņš prasa,

lai atmetam domas, kā viņš teic, latviešu un igauņu kultū-

ru celt, jo tas neesot iespējams. Tādēļ lai padodamies

vācu kultūrai, lai ar vāciešiem paliekam par vienu tautu.

Par kādu tautu ? Vai par tādu jauktu tautu, kas runā va-

lodu, sastādītu no vācu, latviešu un igauņu vārdiem ? Ne

zināms ne! Jo tādai tautai vajadzētu savu īpašu kultūru

celt, bet tādu celt neiespējot visi mūsu vācu un nevācu

spēki. Tādēļ cits nekas latviešiem un igauņiem neatliek,

kā padoties vācu kultūrai un, sajaukdamies ar vāciešiem,

pieņemt vācu valodu, — palikt par vāciešiem Kādu iz-

skatu atver uz nākamību „Balt. Monat." raksts? Viņš ap-

i) Šis „Гражданина" aizrādījums, redzams, zīmējās kā uz bīska-

pa Valtera sprediķi, kura dēļ bīskapu piespieda atstāt Vidzemes general-

supurintendenta amatu, tā arī vispāri uz, ap 1860. gadiem uzsākto, pārvāco-
šanas darbu. Krievi deva pretspiedienu.

15
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liecina, ka latviešiem un igauņiem būs sava tautība jāzaudē

un jāpaliek par vāciešiem. Ja to nedarīsim, bet gribēsim

savu kultūru celt, tad caur to var šejienes vācu kultūra iet

bojā, un beidzot mēs paši varam izzust.

»Bet vai tiešām mūsu nākamība tik bēdīga?" — prasa V. Z.

,Mēs domājam,ka tik tālu vēl nav, ka mūsu ādu pārdod uz tirgus. No

nākamības mēs nevaram ļaunumu un sliktumu vien sagaidīt, bet ari la-

bumu. Mūsu pagājušie laiki bija tik tumši un ļauni priekš mums, ka

tos atgādinājot mums rūktas žēlabas krūtīs saceļas. Bet šinī gadu simtenī

mūsu dzīve un būšana gluži pārvērtusies un labāka tapusi. Mēs varam

teikt, ka ar katru gadu tagad brangus soļus uz priekšu speram, ka ar

katru dienu paliekam par laimīgākiem, bagātākiem, brīvākiem, par vai-

rāki apgaismotiem un izglītotiem.
Mums nava iemesla no nākamības bīties, jo mūsu sirdsapzināša-

nās skaidra. Mēs neesam citus apspieduši, bet tik bijām tie apspiestie.
Mēs negribam citiem viņu taisnās tiesības atņemt, bet tik dzenamies

pēc visiem līdzīgām tiesībām. Mūsu zemē un pār mūsu tautu tādas au-

kas, tādi nelaiki plosījušies, un mēs neesam iznīkuši.

Vai tagadējos brīvos, cilvēcīgos, apgaismotos laikos izzudīsim? Pēc mūsu

domām un saprašanas tas nava gaidāms. levērojams, ko Pēterburgas
universitātes profesors Lamanskijs spriež savā grāmatā „Grieķu-slāvu

pasaule" : Grieķi, albānieši, leiši-latvieši un tā simtsmiljonu lielā slāvu

cilts ir arīdzan ārieši un kristīti. Viņu dzīvi, viņu darbus nevaram atstāt

nepieminēdami. Ja viņi būtu nospriesti priekš iznīkšanas savus spēkus

neattīstījuši, tad būtu iznīkuši daudz agrāki: iemeslu priekš tam nebija

maz. Viņi ir izcietuši briesmīgas vētras, nelaikus, bēdas, tomēr pastāvēja,

ir stiprinājušies — tiešām viņiem iraid kāds iekšķīgs spēks, iraid savs

nolēmums pasaulē, iraid sava nākamība.

Un kad vērā liekam, cik ātri latviešu tauta attīstās, ar cik žigliem

soļiem tā uz priekšu iet, ka latviešu valoda arvienu pilnīgāki top apkop-

ta, ka brangi latviešu rakstniecība un burtniecība sāk uzzelt, ka arvienu

vairāk latviešu mācītu vīru iz tautas klēpja ceļas, kas nekauņās par lat-

viešiem atzīties, kas uzcītīgi priekš savas tautas strādā, kad vērā liekam,

cik dažs kas jau noticis, ko vēl priekš desmit, vai pieciem gadiem domā-

jām, ka nemaz nevar notikt, vai tik pēc kādiem 50 gadiem notiks. Kad

nu visu notikušo ievērojam, tad prieka pilnu sirdi mums jāatzīst, ka ar

mums nākamībā neies atpakaļ, bet uz priekšu, ka latviešu tauta un va-

loda jo dienas iemantos lielākas tiesības, bet nemaz neiznīks
. . .

Mēs gribam no visa spēka apgaismošanu starp latviešiem izplatīt*

mēs esam un būsim jo naidīgākie pretinieki visam tam, kas varētu aiz-

kavēt gaismas izplatīšanos; kur mēs tik varam, tur esam gatavi palīga
roku sniegt gaismas un skolu sekmēšanai. . Un to mēs latvieši vārdos, un

rakstos, un darbos diezgan esam apliecinājuši, ka tas būtu jāatzīst „Balt.

Monat." rakstniekam, ja paviršus vien tik būtu ar mums iepazinies .
.

.
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Mēs tik no tautas vispārīgas apgaismošanas un knetnas izglītības vadām

savu nākamību, tik tad ceram pastāvēt un godu pie citām tautām ieman-

tot, kā mazas tautas locekļi būdami paceļamies uz jo augstāka apgais-

mošanas stāvokļa. Lai tik ieskatās mūsu avīzēs un grāmatās, lai tik pa-

klausās latviešu runās, turētās dažādos svētkos. Visur atradīs liecības,

ka latvieši uz apgaismību dzenas, var novērot, ka citu tautu avīzes gan

reti tik daudz par apgaismošanas vajadzību, par skolām un skološanu

raksta un spriež, kā latviešu laikraksti . . . Tādēļ, ka vien gribam iznī-

cināt, kas varētu aizkavēt gaismas izplatīšanu starp latviešiem, ka gri-

bam sekmēt un veicināt izglītību, ka dzīramies vislētāk! un visātrāk! tau-

tas garīgus spēkus attīstīt, tādēļ mēs esam pretinieki tagadējam mūsu

skolu iestādījumiem, kas aizkavē, ka mūsu ļaužu skolas savu augstu un

svētu pienākumu panāktu. Mēs nemaz neesam tam pretim, ka mūsu sko-

lās māca vācu valodu, bet tam pretojamies un aizvien pretosimies, ka

mūsu skolas padara par pārvācināšanas ieročiem, ka tām atņem savu

augstu mērķi, — apgaismošanu un derīgas zinības tautas starpā izplatīt
ka mūsu jauno audzi baro ar svešas valodas vokabuļiem, kur tai trūkst

laika iepazīties ar dzīvē jo derīgām mācībām
. . .

Tad vēl prasām, ka

mūsu semināros (skolotāju) tautas jauno audzi māca visas zinības mātes

un tēva valodā, кi tanīs kopj latviešu tautas dārgākās mantas un tēvu

tikumus, ka tanīs mājo īsts tautas gais. Un to prasīt mums pilnīga tie-

sība. Jo kas grib tautas jaunai audzei mātes un tēva valodā garīgu ba-

rību sniegt, tam vajaga vispirms tanī pašā valodā būt mācītam. Te pavi-

sam iemesls ir lieks, ka latviešu valoda vēl nava tik attīstīta, ka tan

varētu zinības mācīt. Daudz drukātas grāmatas var derēt par apliecību,
ka mūsu valoda tik nabaga nava, kā to grib iebilst kādi Baltijas vācu

rakstnieki, kas uzmetas par lieliem latviešu valodaspratējiem. Un kad

sātftu latviešu valodā mācīt zinības, tad tā arvienu taptu pilnīgāka. Ka

latviešu valoda jau tik pilnīga, ka seminārā visas zinības tanī varētu

mācīt, to gan ari „Balt. Monat" rakstnieks nenoliegs ... Un vēl ko

mēs prasām, — ir latviešu valodas mācīšana visās skolās Latviešu zemē.

To prasīdami par daudz neprasām, nēdz arī gribam tautību naidu celt.

Pati vajadzība un derība spiež mūs prasīt latviešu valodas mācīšanu.

Latvieši iztaisa mūsu zemes iemītnieku lielāko daļu, latviešu tauta dienu

no dienas vairāk attīstās un liekiku svaru dabū, latviešu skolēnu skaits,

gadu no gada aug un vairojas augstākās skolās. Universitātēs, ģimnāzi-

jās, kreis- un real- skolās mācību bauda mūsu mācītāji, skolotāji, dakteri,

tiesas vīri v. t. j. pr., un mūsu latviešu jaunās audzes laba daļa. Šie visi,

mācību baudījuši amatos iestājas, bet latviešu valodu gandrīz nemaz

neprot. Mūsu mācītāji sniedz svētus mācības vārdus savām draudzēm

kaut kādā sajauktā un samaitātā valodā un tādēļ nespēj klausītāju sirdis

aizkustināt un domas uz augstākām lietām cilāt. Mūsu tiesas vīri neprot

latviešu valodā ar taisnības meklētājiem labi un saprātīgi sarunāties
. . •

Būtu labāki, ka mūsu vācu avīzes apspriestu, vai latviešu valodas māci-

15*.
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šana augstākās skolās Latviešu zemē derīga, vai ne, nekā kad pierāda,

ka tas nav iespējams latviešu valodā tagad sākt mācīt visas zinibas

augstākās skolās. Ja tās (vācu avīzes) uzņemtos uz tāda apspriešanas

lauka strādāt, tad gan ātri vienotumies un sakristum vienprātībā .. . „

Šis raksts labi raksturoja jaunlatviešu, resp, tautas

atmodas darbinieku stāvokli pret apslēptām un atklātām

vācu tieksmēm latviešus, ja ne visus, tad spējīgākos un ap-

dāvinātākos, pārvācināt.

Atzīmēsim, ka arī „Zeitung für Stadt und Land" 1871.

g. 24>'. пит. sniedza kādu rakstu: „Nationale Bestrebun-

gen", kas mēģināja gluži draudzīgi un nopietni pierādīt,

ka latvieši nevarēs savu īpašu kultūru uzcelt. Kā pretrak-

stu šim rakstam sniedza 1871. g. Kronvaldu Atis savu

brošūru : „Nationale Bestrebungen", kurā aprādīja vācu

lapas nepareizos spriedumus. Vispāri šinī laikā (1870.

gados) Baltijas presē . notika idejiska cīņa par un pret

latviešu tautas kulturēlo patstāvību. Šī cīņa atspoguļojās
arī 1872. gada Kurzemes mācītāju sinodē, kas notika Jel-

gavā no 1.—5. septembrim. Mācītājs Bīlenšteins šai sino-

dē nolasīja īpašu referātu „Über die nationale Bewegung

unter den Letten". Vispirms В. aizrāda uz „Baltijas Vēst-

neša" 1872. g. 9.—13. пит. rakstu, kas stāvot cieši sakarā

ar to garu, kas vispāri nākot no Rīgas latviešu biedrības.

Bīlenšteins saka, ka tādas domas, kādas izteic „Bast.
Vēstnesis" esot nacional-švindelis Schwindel)

Ja skolotājus negribot „verbauern" ') un vispār kaitēt viņu

vispārējai un pedagoģiskai izglītībai, tad semināros jāatstāj
vācu mācības valoda. Tautskolas sadaloties divās pakāpēs

(Die Volksschule zerfalle in zwei Stufen (Klassen), eine

niedere, für alle Kinder obligatorische, eine höhere, — fa-

cultative.) 2
) Zemākā pakāpē svešas valodas nevajagot mā-

cīt, bet augstākā tam jānotiek. Nekādi spaidi te nenotie-

kot, jo augstākā pakāpe esot fakultatīva, bet ne obligatori-

!) Te redzams, ka tagad uz skolotāju semināriem skatās citā li

kā 1850. gados, par kuŗiem mēs runājām agrāk.

2) Kur šāds sadalījums cēlies, to B. neaprāda un ari no agrā-
kiem mācītāju un muižnieku oficiāliem projektiem tas nav redzams. Tas

jau bija faktiskās pārvācošanas auglis.
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ska. Par ģimnāzijām Bīlenšteins saka : „Das Lettische als

Lehrgegenstand auf dem Gymnasium sei weder notwen-

dig, noch möglich, noch nützlich. .." Tā tad gluži pre-

tēji „Balt. Vēstneša" spriedumam un prasībām. Bilen-

šteins saka, ka „Nationalitäts Schwindel" gribot tikai celt

naidu starp latviešiem un vāciešiem. Garīdzniekiem to-

mēr jāpaliekot neitrāliem pārvācošānas jautājumā, viņu
darbs esot kā latviešu,, tā vāciešu „evaņģelizācijā" („son-
dern für Evangelisation der Letten un Deutschen zu arbei-

ten"). Tomēr mums jāliecina, ka vācu mācītāji šo Bīlenšteina

„neitralitates" padomu gan ļoti maz ievērojuši un arī paša

Bilenšteina referāts 1872. g. sinodē gan arī nav neitrāls.

Aizrādām vēl uz vienu, kā A. Tobiens saka „eines

unparteiischen" ') Kurzemes skolu novērotāju, kādu šveicieti

L. von Vurstemberģeri, kas 1871. gadā apmeklējis Kurzemi

un pēc tam sarakstījis grāmatiņu: „DieGewissensfreiheit in

den Ostseeprovinzen Russlands, Leipzig 1872." L. von Vurs-

tembergers ļoti uzteic Kurzemes tautskolu stāvokli. 2
) Še esot

skaistas skolas mājas („hübschen Schulhäuser"), tās cēlušas

vai nu pagasta sabiedrības no saviem līdzekļiem, vai kopī-

gi ar dzimtskungiem. Tautskolu lietā Kurzemē esot pat

vairāk darīts kā Šveicē, Kurzemes skolotāji apceļojot Vāci-

ju, lai iepazītos ar turienes skolām un mācītos no turienes

skolu labierīcības, bet Vurstembergers domā, ka arī Vācijas

skolotājiem ļoti noderētu paskatīties, kas un kā veikts Kur-

zemes skolās.

Te jāpiezīmē, ka Vurstembergers gan nav pratis dzi-

ļāki ieskatīties Kurzemes skolu dzīvē, bet būs redzējis, var-

būt, dažas labākās skolu mājas un par visām citām lietām

viņu būs informējuši «viesmīlīgie Kurzemes vācieši".- Cik

labi Vurstembergers izpratis Kurzemes skolu lietas, to pie-

rāda tas apgalvojums, ka uzslava par labo skolu stāvokli

Kurzemē pienākoties 32 latviešu 478 vācu un t krievu taut-

skolotājiem. Kas un kur Vurstembergeram devis šādas sta-

1) Die Livländische Ritterschaft in ihren Verhältnis zum Zarismus

un Russischen Nationalismus von Alexander von sohlen S. 243.

2 ) L. Vurstemberger S. 159., 198., 169. u. t. t.
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tististiskas ziņas — nezinām, bet viņas ir pavisam neparei-

zas, jo 1874. gadā Kurzemes tautskolās strādāja tikai 53

skolotāji vācieši, bet 348 latvieši (skat. statistiskas tabeles

par 1874. g. Un kas zīmējas uz spīdošo skolu stāvokli vis-

pāri, tad arī tas pārāk pārspīlēts, kā to varējām pārliecinā-
ties no še citētiem Kurzemes mācītāju sinodes protokoliem ').

1873. gada sinodē atkal daudz runā par skolu lietām,

pie kam ir klāt ari Vidzemes šulrāts Guleke. Baldones

mācītājs Panks, kā sinodes izvēlētais skolu ģeneralreferents
sniedz īsas statistiskas ziņas par skolām: 93 draudzēs pa-

visam 345 skolas ar 387 skolotājiem. Ziemas skolās mā-

cījās 12.958 zēni un 6451 meitene, — kopā 19.009 skolas

bērni, no kuriem arī vasaras skolu apmeklēja 2830 zēni un

9/2 meitenes. Panks no mācītāju iesūtītiem ziņojumiem

konstatē, ka skolu darbībā novērojama dažādība, īpaši stun-

du plānos un nedēļas stundu skaitā, kā arī pasniedzamo

priekšmetu daudzumā. Tas viss ceļoties no tam, ka joprojām

nav skolu likuma un skolu virsvaldes. Bet kaut kas esot šinī

ziņā jādara, un Panks iesniedza īpašu priekšlikumu, — ievē-

lēt no mācītāju vidus katram prāvesta iecirknim (Diöcese)

vienu skolu revidentu, kas apmeklētu skolas un ziņotu si-

nodei par novēroto. Saprotams, ka priekšlikums bija labs,

bet riskanti to bija izvest dzīvē, jo šāda rīcība būtu bezli-

kumīga. Sakarā ar to arī sinode ilgi debatējusi un galu

galā pieņēmusi šādu lēmumu: īpašus skolu revidentus ne-

vēlēt, bet uzdot esošiem iecirkņu skolu referentiem, saziņā

un kopā ar vietējiem draudžu mācītājiem, kas taču tam ne-

pretosies, personīgi apmeklēt skolas un par novēroto ziņot

skolu ģeneralreferentam, kas savukārt sniegs par visu ziņo-

jumu sinodei. Tāļāk Panks aprāda, ka kopēdināšanai sko-

lās esot bijuši labi panākumi, jo kur viņa

pastāvot, tur skolas topot labāki un kārtīgāki

apmeklētas, bet, no otras puses, šī kopēdināšana
arī esot izsaukusi daudz nevēlamu parādību un lielus strīdus

pagastos. Nekādu lēmunu sinode šinī jautājumā nepieņēma.

') Vispāri A. Tobiena raksti par mūsu tautskolām vācu valdīšanas,

laikābieži vien nav objektivi. Mums par to nāksies runāt arī turpmāk А.V.
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Vidzemes šulrāts Guleke uzaicina Kurzemes mācītājus tu-

rēties cieši kopā ar Vidzemes amata brājiem, lai spēcīgāki
varētu strādāt un uzturēt kristīgā garā darbojošās tautskolas

(skat. 1873. p. protokola 12. un 13. punktus)

Tā kā skolu likuma izdošana joprojām aizkavējās,

tad 1874. g. mācītāju sinode pieņēma O. Panka, V. Lund-

derga un 8. Betchera izstrādāto tautskolu mācību un stundu

normalplānu („Entwürfe zu einem Normal-Schul und Stun-

denplan für Volkschulen in Kurland) 1). Mēs šo plānu, kā

sava laika dokumentu sniedzam pielikumā (VI.) pilnīgu.

XI.

Kurzemes muižnieku pārstāvji ar riteršafs komiteju

priešgalā jo dienas, jo vairāk nomanīja ka, ja grib skolas

paturēt savā valdīšanā, tad ir pēdējais laiks «izgādāt"

pieņemamu skolu likumu. Jau šaī grāmatā agrāk pieminē-

tais barons fon der Recke 1872. gadā noteikti par to iestājās
kā Kurzemes muižnieku vidū, tā Pēterprlī pie tā sauktās

„Ostseecomite" un panāca ķeizara piekrišanu Kurzemes

skolu likuma sastādīšanai;'2) Te jāpiezīmē, ka šinī laikā

Krievijā muižniecības iespa'ds skolu lietās vispāri pieauga,

un pieauga arī „skolu reakcija".
1866. g. aprīlī revolucionārs Karakozovs Pēterpilī

šāva uz ķeizaru Aleksandru. Šim šāvienam bija visai

nopietnas sekas, jo ķeizars, kas līdz tam turējās Krievijas

reformistu pusē, tagad sāka uzklausīt reakcionārā virziena

valstsvīru padomus. Ķeizars uzdeva uzbrukuma sagatavošanu

un izdarīšanu izmeklēt M. Muravjevam, kas jau pēc dažām

dienām konstatēja, ka skolu jaunatnē ieviesies revolucionārs

gars, īpaši Maskavā. Sakarā ar to nāca spriedums, ka

skolu lietas Kievijā neatrodas laba vadītāja rokās. Izglītī-
bas ministrim Golovinam bija jāatkāpjas un viņa vietā

nāca reakcionārā virziena piekritējs grafs D. A. Tolstojs.

') ~is normalplans ir nodrukātskā pielikums (Anhang) pie 1874. g.

sinodes protokola.
2) Skat. ari V. Buš .Zur Geschichte der Entwickelung des Kur-

ländichen Volksschulwesens 161. lpp.
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13. maijā 1866. g. tapa izsludināts ķeizara reskripts mini-

stru kabinetam, ar kuru noteica turpmāko virzienu skolās.

Tam jāatbalstās uz reliģijas un pastāvošās valsts iekārtas

ciešiem pamatiem. Grafs Tolstojs sāka strādāt. Viņš, kā

jau tas pie krieviem bieži noticies, meklēja savai darbībai

labus paraugus ārzemēs, īpaši Prūsijā. Tādu paraugu

Tolstojs, likās, atradis Prūsijas izglītības ministra Stilla

„plänos". Stills jau 1854. g. nāca ar «reformām", kuru

mērķis tautas izglītību ieturēt, pēc iespējas, tautai piemērotās

robežās. Pietiek, ja zemnieku skolās māca lasīt, rakstīt,

mazliet rēķināt un stipru vērību piegriež reliģijas mācībām.

Kas pāri par to, tas, ja arī tieši nav liels ļaunums, tomēr

lieks un pret to jāizturas ļoti uzmanīgi. Arī skolotāju sa-

gatavošanā jāievēro, ka vajaga sagatavot „tikai skolotājus",

bet ne „pusmācītus inteliģentus". Vispāri pēc Stilla plāniem

vajadzēja tautu novadīt atpakaļ savās garīgās robežās, —

viņu vienkāršībā
.. .

Lūk šo Stilla «plānu" pieņēma

arī grafs Tolstojs. Kā agrāk redzējām, pie šī „plana" turējās

arī daudzi Kurzemes muižnieki un mācītāji (skat. ciņu ap-

Irlavas semināru, mācītāju Bitnera spriedumu v. t. t.) Tikai

zīmīgi ari tas, ka Prūsijā Stilla gars valdīja apmēram no

1754. — 1870. gadam, kamēr Tolstojs to ieveda Krievijā

pēc 1870 gada, t. ir tad, kad Prūsijā šī sistēma tapa atzīta

par nederīgu. Tolstojs arī skolotāju sagatavošanu ievadīja

tādā gaitā, lai skolotāji nemācītos vairāk, kā viņiem savā

darbā vajadzīgs. Bet par visām lietām visā skolu sistēmā

vajadzēja gulēt diviem pamatiem: reliģijai un paklausībai
valdībai. Muižniecības iespaids un vara kā visās lietās, tā

arī skolās tapa pastiprināta. 1873. gadā 25. decembrī Alek-

sandrs ļļ. parakstīja reskriptu grafam Tolstojam. Reskriptā

vispirms norādīts uz tiem darbiem, kas līdz šim skolu lietās

un labā darīts. Bet ķeizars esot nācis pie atziņas, ka skolu

uzraudzībā vajagot lielākas uzmanības: „Охранеше д-кпа

народнагообразования отъ постороннихъ и погубныхъ

вл}янlЙ, поддержашемъ и упрочешемъ однако въ дух-fe

релипи и нравственности и возложешя заботы о

достижежи сей ц-вли на совм-встныя усилия Мини-
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стерства народнаго просв'вщешя, духовенства и

дворянства." Par muižniecību reskriptā teikts, ka viņa
vienmēr stāvējusi kā paraugs savu pienākumu izpildīšanā un

tāpēc ķeizars saka: „Es uzaicinu man uzticīgo muižniecību

stāvēt sarga vietās pār mūsu tautskolām.
. .

Es pavēlu jums,

saziņā ar iekšlietu ministri, griezties uz vietām pie muiž-

nieku pārstāvjiem, lai viņi darbotos kā elementarskolu

kuratori savās guberņās un apriņķos. . ."

Kā Krievijas augstākās valdības aprindas šinī laikā

skatījās uz tautskolām par to liecina arī sekošais piemērs.

1875. g. caurskatot izglītības ministrijas gada pārskatu, kas

iesniedzams ķeizaram, griezta vērība uz to, ka no armijas

atvaļinātie unteroficieri ļoti labi varētu izpildīt tautskolotāju

amatu. Ķeizars Aleksandrs 11. pie šāda atzinuma pierakstījis

„Вполнтз сочувствую этой мысли"1)

Saprotams, ka šādos apstākļos arī Kurzemes muižnie-

niecībai nenācās pārāk grūti izdabūt Pēterpilī savu skolu

reglamenta apstiprināšanu.

Te vēl atzīmējams kāds mazs, bet zīmīgs starpgadījums ar Dur-

bes skolotājiem un jauno skolu likuma projektu. 1874 g. ziemsvētku

brīvlaikā (28. decembrī?) Durbes mācītāja muižā šīs draudzes skolotāji

noturējuši konferenci, kurā starp citu pārspriests arī jautājums par nesa-

gaidāmo skolu likumu. Tā ka še darbojās pazīstamais latviešu labvēlis,

mācītājs Dr. Katerfelds, Kronvaldu Ata „audžu tēvs", tad, redzams, sko

lotaji varējuši brīvi savas domas izteikt. Un tiešam radies oriģināls

priekšlikums. Tā ka caur muižniecību nekāda skolu likuma nevarot sa-

gaidīt, „konferences locekļi uz to vienojušies, ka Kurzemes lauku skolo-

tājiem pašiem šī lieta esot jāņem rokās. īpaša komiteja būtu ieceļama,
kura izstrādātu priekšlikumus, un šie būtu tad caur īpašu delegāciju uz

Pēterburgu sūtāmi un jālūdz augstā valdīšana, vai mūsu žēlīgais zemes

tēvs, lai tos apstiprina". (Skat. „Baltijas Vēstnesī" 1875. g. 2 пит.)

Tā kā šī ziņa parādījās vairākos laikrakstos, tad tas valdošiem muižnie-

kiem un arī mācītājiem nebija patīkami. Mēģināja pat izdarīt līdzīgu

pretspiedienu. Tā Irlavas apgabala skolotāji, kas 19. un 20. janvārī
1875. gadā noturēja konferenci Džūkstē, pavisam 22 dalībnieki, mācītāju

Vilpertu ieskaitot, pieņēmuši protestu pret Durbes skolotāju lēmumu.

Džūkstes konferences protokolā, 20. janv. 1875. g. atrodam pašās beigās
tiešām šādu teikumu: „Darauf wurde ein Protest gegen den Beschluss

der Durbenschen Lehrer-Confcrenz, des zu erlangende Schulgesetz be-

tuvāk: „Рождественсюй, — Историческш обзоръ де-

ятельности Минист. Народн. просв-Ьщешя 561 и. t. t. lapp.
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treffend-von der Versammlung erhoben un den „Latv. Avīzes" zur Ver-

öffentlichung zügesand" (Protokolu grāmatas 26-27 Ipp.). Nav grūti

izprast, ka šis .protests" tapa .taisīts" ar nolūku apmierināt riterschafts -

komitejas kungus, kas taču pašlaik nodarbojās ar skolu likuma izdabū-

šanu Pēterpilī. Un tiešām, „Latv. Avīzēs", 1875. g. 7. numurā lasām:

.Skolotāju sapulce Dčūkstē 20. š. g. janvāri ņēma pārspriedumā Durbes

skolotāju sapulces spriedumu dēļ skolu likuma panākšanas, kā tas bija

ši gada „Balt. Vēstn." 2. numurā lasāms. Lai gan ari mēs pēc derīgiem
laukskolu likumiem ilgojamies un viņus ar prieku apsveicinātu, bet tādā

vizē tos panākt, kā tas Durbē apspriests, mēs nevēlamies, bet no tāda

nodoma vienprātīgi atsakāmies.

Sapulces vārdā: rakstu vedējs"

„Latv. Avīžu" redakcija šim protestam piesprauž savu piezīmi:

.Skolas likumu trūkums ir patiesi bēdīga lieta un smagi guļ uz visas

mūsu laukskolu dzīves; to esam jau daudzkārtīgi apliecinājuši un to da-

rīt nemitēsimies, kamēr būsim tos panākuši. Bet mēs arī nevaram pa-

mest neievērotu, ka tā skolas likuma lieta ir jau labu gabalu uz priekšu

pavesta un ka ari tagadējam Kurzemes muižnieku vecākajam, kam ka

zemes pnekšstāvjam pirmajam šī lieta jāved un kam tā arī dziļi sirdī

rūp, ir arī laimējies jau daudzus kavēkļus pārvarēt, tā ka cerība uz drī-

zu likuma panākšanu stipri aug. Vai tad nu patiesi Durbes lauku sko-

lotāji domā, ka tā lieta ātrāki pie svētīga gala nāks, kad viņi to apņems

no pirmā gala un proti pašu rokās celtu komiteju v. t. pr. Tur nāk do-

mas: diezin vai Durbes laukskolotāju komitejā būs ari tie vīri, kas spēj

priekšlikumus priekš visas Kurzemes tā sagatavot, ka tik vēl trūkst tās

Visuaugstākās apstiprināšanas. Un tādai deputacijai uz Pēterburgu var

viegli pavisam otrādi iziet, un mēs brīnāmies, ka tādu ziņu var jau ie-

priekš avīzēs daudzināt v. t. t."

Mums tomēr jāliecina, ka ievērojot to, kas šinī grā-
matā agrāk aprādīts, Durbes skolotāju konferences lēmu-

mam tomēr varēja būt likuma pasteidzinoša nozīme, jo

muižniecībai un dažkārt arī garīdzniecībai bija tomēr jāuz-

manās, lai ap skolām un skolu likumu nesāk darboties citi,

ārpus šejienes muižniecības un garīdzniecības stāvoši spēki.

Kas agrākā izglītības ministra Golovina laikā nebija

nemaz izvedams, to Kurzemes muižnieku maršals grafs

Keizerlings tagad sasniedza samērā viegli. 25. aprīlī 1875.

gadā Ķeizars Aleksandrs 11. apstiprināja Kurzemes un Igau-

nijas tautskolu reglamentu, kas krieviski nosaukts:
„

Пра-

вила о сельскихъ евангелическо —

лютеранскихъ

народныхъ школахъ и учительскихъ семинарlяхъ
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Эстляндской и Курляндской губершй ') bet vāciski: Regla-

ment für die -evangelisch-lutherischen Land-Volksschulen

und Lehrer-Seminare in den Gouvernements Est und Kur-

land." Vēlāk reglamentu pārtulkoja arī latviski un 28 augus-

tā 1876. gadā viņš latviski nodrukāts Kurzemes guberņas
avīzēs 1876. g. 68. numurā ar vice - gubernatora barona

A. Heikinga parakstu. Tā tad tulkojums oficiāls un mēs

viņu arī pilnīgi sniedzam grāmatas pielikumā (VII.), izlabojot

vienīgi dažus pārāk nepieņemamus latviešu valodas krop-

ļojumus 2).

Izrādījās, ka īpaši Kurzemes, bet līdz ar to lielā mērā

Igaunijas muižniecības bija ieguvušas skolu likumu, kas

šejienas zemnieku skolas faktiski pilnīgi nodeva viņu val-

dīšanai un vadīšanai, un tā kā šejienes tautskolas 1875.

gada likums nodeva iekšlietu ministrijas virspārziņā, tad

arī izglītības ministrijas ierēdņiem nebija nekādas kontro-

les tiesības. Sūdzības par Skolu virsvaldes spriedumiem
iesniedzamas vai nu iekšlietu ministrim (kas zīmējas uz

skolotāja darbību), vai senāta L departamentam (19. р.).

Gubernators virsvaldē sūta savu pārstāvi, caur kuru arī

viņš ievāc ziņas par skolu darbību, bet, ja vajadzīgs, viņam
tiesība arī pašam, vai caur kādu savu īpašu ierēdni resp,

uzticības vīru pārliecināties, kā iet pa skolām (20. p.)

Zemnieku pagastu pārstāvju iespaids uz savām sko-

lām pavisam niecīgs. Tikai pie skolotāju kandidātu izrau-

dzīšanas pagasts runā līdzi, t. ir izrauga kopā ar dzimt-

kungu kandidātu, —ja skolu uztur pagasts ar dzimt-

kunga pabalstu. Vēlāk noskaidrojās, ka tanī gadījumā

ja pagasts viens pats uztur skolu, tad viņam vienām tiesī-

ba izvēlēt skolotāju. Pagasta .skolas
3
) valdīšanā (Die

locale Schul - Comission) ari no zemnieku vidus viens paga-

OCoöpaHie 1875. N 146. bet arī Kurzemes guberņas

avīzēs 1875 a. № 73.

2) Tā, piemēram, lieluma vietā lietots „leluma". Tulkotājs, re-

dzams, bijis vācietis.

3 ) Tulkojumā atzīmētais vārds .pagasta" nav visai pareizs te

pareizāki būtu teikt .vietējā- skolu komisija.
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sta vecākais. Vietējo skolu komisija (13: pants) grupējās ap

vietējās baznīcas priekšnieku kā priekšsēdētāju un ar drau-

dzes mācītāju un vienu pagasta vecāko kā locekļiem. Bez

tam figurēja vēl īpašs „skolas vecākais", ko zemnieku pa-

gasta vietnieku pulks izvēlēja. (13. p. piezīme). Skat.

pielikumā (VIII.) īpašu instrukciju skolu vecākiem.

Tā saucamā ķirspēles komisijā Kurzemē iegāja arī divi

pagasta tiesu priekšsēdētāji, vai tiesneši, kas tika izvēlēti

no visām ķirspēles pagastu tiesām. „Laukskolu virsvaldīšanā"

(Die Oberlandschul - Commission, krieviski— „Высшая ком-

мисlя сельскихъ народныхъ школъ Курляндской гу-

берши) zemnieku pārstāvju nemaz nebija (15. р.). Un,

jāatzīmē, ka arī lokālās un ķirspēles skolu komisijās zem-

nieku pārstāvji spēlēja pārāk mazu lomu, galvenie darītāji

bija dzimtkungi un mācītāji.
Visas nastas un maksājumus pagasta skolu uzturē-

šanā likuma 5. pants uzlika pagastam, t. ir zemniekiem-

Dzimtkungam resp, kronim tikai vajadzēja dot zemes ga-

baliņu, kur skolu uzcelt, pie kam pirmo reizi skolu ceļot

dzimtkungam jādod arī brīvkoki. Nav aprādīts, cik

liels zemes gabaliņš skolas celšanai jāierāda, tā tad tas

atstāts kungu brīvai gribai, tāpat, kā dzimtkunga brīva

griba ir skolas uzturēšanā piedalīties, vai nepiedalīties, lai

gan ļoti bieži muižu kalpu un kalpotāju bērni sastādīja

I 3 daļu no visiem skolas bērniem.

Tāļāk, likums pavisam nenoteikts par „ķirspēles" sko-

lām (18. р.). Kas viņas lai uztur? Pārvaldīšana paliekot tā

pati, kas pagasta skolām. Vēlāk, 1877. gadā skolu virs-

valde paskaidroja, ka „kā un kur ķirspēles skolas radīsies

un celsies, skolu virsvaldīšanā izsludināsskaidrākus likumus" ').

Skolu mērķis, ka to noteic likuma 1. p. ir — „luteru

ļaudis pamācīt, kā lai ticību un kristīgas dzīvošanas liku-

mus labi saprot un viņiem derīgas zināšanas vairot".

Ko un kā mācīt tautskolās nosaka, .Mācību rādītājs", ko

sniedzam pilnīgu (IX.) pielikumā.

0 Skat. „Mācību radītājs priekš Kurzemes skolām" § 48.,

šīs grāmatas pielikumā.
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Bet pirms raugāmies, kā iedarbojās faktiski

pirmais skolu likums Kurzemē, mums jāatgriežas
mazliet atpakaļ pie Irlavas skolotāju semināra.

XII.

Palūkosimies, kādā stāvoklī atradās Irlavas skolas,

darbība pēc tam, kad viņas direktors «atraisījās* no visām

likstām, kas viņu «saistīja" 1850. gados.
Šinī laikā, kā jau aprādījām, sākās latviešu tautiskās

atmodas kustība un muižniecībai, kā ari garīdzniecībai

jaunlatvieši darīja daudz nepatikšanu. 1860. gadā Leipcigā
iznāca A. Spāģa grāmata „Die Zustände des freien Bauer-

standes in Kurland". Grāmatā bija daudz nepatīkama muiž-

niecībai un garīdzniecībai. Nebija taupīts arī Irlavas semi-

nārs, lai gan par inspektoru Zadovski A. Spāģis atsaucās

ar atzinību1), bet šī atsauksme jau varēja Zadovskim pat

kaitēt. Lai nu kā, bet Zadovsks sāka atklāti seminārā pie

saviem audzēkņiem aģitēt pret minētās grāmatas saturu un

rizteica dziļu nožēlošanu, ka šis „kerlis" (A. Spāģis) ir kād-

reiz bijis pat viņa, — Zadovska, — skolēns 2). Spāģa grā-
matai sekoja citi muižniecībai nepatīkami raksti. Pret tiem

vajadzēja uzsākt pretaģitāciju. To darīja vairāki draudžu

mācītāji, bet ļoti ievērojamā un asā veidā arī Zadovsks

pie saviem audzēkņiem3). Cik dažkārt asi un pat nesmuki

Zadovsks aģitējis, to apraksta kāds Irlavas semināra au-

dzēknis „Pēterburgas Avīzēs" 4) „. . . Bieži vien mums in-

spektors atgādināja, ka muižnieki un mācītāji esot latvie-

šiem īstie tēvi, kas par šiem rūpējoties un gādājot, kā par

saviem miesīgiem bērniem; tikai starp latviešiem neesot

daudz tādu, kas to atzītu ar pateicīgu sirdi un saprastu

cienīt tādu bagātu Dieva dāvānu. Semināristu, kā nākošu

tautskolotāju, svētais uzdevums nu esot atvērt zemniekiem

>) Spāģa atsauksme bija gan domāta par Z. pirmā laika darbību

2) Cīravā, pie mācītāja Voltera būdams, Zadovsks pasniedzis A-

Spāģim dažas stundas.

3) To apliecina arī augšminētās K. atminas.

4) 1902. gada №№ 92—98 (Pielikumā).
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acis un to sirdīs dēstīt pateicību un cienību pret saviem

labdariem : muižniekiem un mācītājiem. .
.'■ „Par Garlibu

Merķeli'viņš (inspektors) mums stāstīja, ka tas bijis ļoti

nonīcis un prātā sajucis cilvēks. Muižnieki viņu uzņēmuši

un palīdzējuši, un to maizi ēzdams tas nekaunējies slepeni

par tiem rakstīt un tos viltīgi apmelot; bet no prātā saju-
kuša cilvēka jau nevarot sagaidīt prātīga vīra darbus.

.

«Vēsturnieks Rutenberģis bijis barons, kas visam savam

dzimumam par kaunu uz to vien izgājis savus brāļus —

muižniekus neģēlīgi apmelot. Tas pats par muižniekiem

izdevis kādu grāmateli, kas esot piebāsta ar visrupjākiem
meliem.

. «Šiem diviem vācu dzimuma latviešu drau-

giem sekoja latvieši, starp kuriem pirmo vietu ieņēma Kriš-

jānis Valdemārs. Tiklīdz Zadovsks pieminēja Valdemāra

vārdu, tad pats tūdaļ pārvērtās. Bārdzība un īgnums parā-

dījās viņa vaibstos, acis tam dzirkstīja daudz spožāki un

stāvs, likās, pastiepās par kādu colli garāks. Viņa balss pie-

ņēmās stiprumā un skanēja draudoši... «Un es jums

saku, mīļie bērni, — teica Zadovsks — šis Valdemārs, šis

diedelnieks, šis cūku gans, — šis ir tas briesmīgākais starp

briesmīgajiem. Viņš pie valdības briesmīgi apmelojis muiž-

niecību. Samusinājis Kurzemes zemniekus atstāt dzimteni

un nomesties uz dzīvi Krievijā un tā iegrūdis daudzus

zemniekus postā." Par Valdemāru runādams Zadovskis to

citādi nesauca, kā par „Adelsfresser" (muižnieku ēdājs).

„Pēterpilī esot tas perēklis, kurā apmetušies latviešu musi-

nātāji un no kurienes tie, slēpdamies aiz krievu biezajām

mugurām, pastāvīgi rīdot un skubinot latviešu zemniekus

uz dumpi pret muižniekiem un mācītājiem. Cik daudz tur

to viltīgo praviešu esot, to nevarot zināt. Valdemārs esot

viņu galva un viņa tuvākie palīgi Barons un Allunans. Abi

pēdējie esot īsti tumsības brāļi v. t. t.
. ." Kādās stundās

Zadovsks turēja šādas runas? Parasti tas notika

reliģijas stundās 1
), pie kam tāda «reliģijas" stunda aizņēma

apmēram pusotras stundas laika un viens temats tika cilāts

vairākkārtīgi. Tā tas bija ar jaunlatviešu nosodīšanu, bet

i) .Pēterburgas Avīzes" 1902. g. № 95.
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tāpat ļoti enerģiski Zadovsks pamācīja semināristus, lai

viņi nepaliek iedomīgi un uzpūtīg', jo tas novedīšot uz tā

paša ceļa, uz kura nokļuvuši caur uzpūtību Valdemārs un

viņa draugi. Šādi uzbrukumi jaunlatviešiem, kā to liecina,

paša Zadovska audzēkņi, izskaidrojami ar muižnieku un

garīdznieku iedvesmi, jo pats Zadovsks personīgi nevienu

jaunlatvieti nav pazinis un nav lasījis arī viņu raksturus.

Cik šādai Zadovska aģitācijai bija liels iespaids pie viņa

audzēkņiem, tas grūti nosakāms. Augšā pieminētais K.

savās atmiņās aizrāda, ka minētai aģitācijai bijis neapzi-

nīgs, bet fanātisks raksturs un šādam savam spriedumam

pieved sekošu piemēru. 1874. gadā 30. augustā Irlavas

semināru apmeklējuši divi par jaunlatviešiem apzīmēti

jaunekļi, — Kārlis Kundziņš, tanī laikā vēl teoloģijas stu-

dents, un virsskolotājs Kārlis Müllers. Abi viņi bija šo to

rakstījuši latviešu tautiskā presē un tādēļ mācītāji tos pie-

skaitīja pie jaunlatviešiem. Patiesībā abi šie latviešu dar-

binieki, īpaši Kundziņš, nepiederēja pie tās grupas ļaudīm,

kuri mīlēja asu cīņas valodu. Kad semināristi dabūja zināt,

ka minētie viesi ir «jaunlatvieši",— viņu ziņkārība pieauga

necerēti, jo Zadovsks taču bija tikdaudz pulgojis šos ļau-

dis. Semināristi tagad redzēja «jaunlatviešus" savām acīm

un klausījās viņu iunā savām ausīm. Bet netikai seminā-

risti, K. raksta : «Pats novēroju, ar kādu sevišķu ziņkārību
šie reti uzklīdušie viesi «jaunlatvieši" tapa aplūkoti no

klātesošās vācu sabiedrības. Abi bija arī visai patīkami,

inteliģenta izskata cilvēki ..." Vēlāk Zadovsks vaļsirdīgi

atzinies, ka Kundziņš un Müllers, lai gan jaunlatvieša tomēr

esot ļoti izglītoti un labi cilvēki, ar kuriem satikties un

sarunāties esot pat patīkami. Ja visi jaunlatvieši būtu tādas

dabas, tad viņi nebūtu nemaz ļauni . . . Saprotams, ka

šāds atgadījums ar Zadovska piezīmi semināristiem lika la-

bi pārdomāt par sava skolotāja agrāko aģitāciju, un kā K.

apliecina: — «Mūsu interese par jaunlatviešiem pie-

auga..." Tātad aģitācija bija panākusi pretējo. Otrs Irlavas

seminārists «Pēterburgas Avīzēs" apliecina, ka bijuši gan arī

tādi semināra audzēkņi, kas par jaunlatviešiem nav neko
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zinājuši un Zadovska vārdiem pilnīgi noticējuši. Bet tanī

pašā laikā viņš piemin kādu semināristu T. ') no Dunda-

gas, kas tanīs stundās, kad Zadovsks uzbrucis jaunlatvie-
šiem dusmīgi spiedis kulakus uz galda tik stipri, ka galds
čīkstējis; viņa acīs bijis lasāms naids un nicināšana pret
Zadovski, jo T. ļoti cienījis mūsu pirmos tautas darbinie-
kus. Vispāri varam liecināt, ka Zadovska aģitācijai pret
jaunlatviešiem tomēr bija zināmi panākumi.

!
) Kurzemes

skolotāji savā vairumā bija atturīgi arī pret Kronvalda

rīkotām Rīgas skolotāju konferencēm, daži pat pret tām

protestēja .
. .

Tā tas bija ar Zadovska cīņu pret latviešu tā laika

tautisko kustību. Bet kāds gars citādi valdīja seminārā?

Tas jau gan padaļai noprotams no visa augšā aprakstītā,
bet kā ilustrāciju varam atzīmēt dažas atmiņas no

„Peterburgas avīzēm" »): „Kāds īsti bija semināra mācību

kurss, kur tas iesākās un kur beidzās, to mēs dažkārt

nevarējām izprast. Tas, ko viņš (Zadovsks) sauca par

mācības kursu izrādījās, pēc mūsu uzskatiem, pārāk niecīgs,
šaurs .un maziņš. Pirms mūs uzņēma seminārā, vajadzēja
nolikt eksāmenu, pie kam prasīja pietiekoši lasīt vācu

grāmatā, vāciski rakstīt un drusku rēķināt. lestādamies

') Tas, kā esmu izzinājis, bija, tagad jau mirušais, skolotājs
G. Trauberģis. А. V.

2) Kad Zadovskis 1882. g. atstāja direktora vietu, viņš pats par

savu darbibu rakstīja Kurzemes bruņniecības komitejai starp citu sekošu

.Kurzemes bruņiecības humanitāte arī šinī gadījumā (Zadovskim piešķīra
penziju) pret mani parādījusies. Vai šinī gadījumā arī es drīkstētu ko

likt uz svaru kausiem? Tā būtu mana, ilgadējā darbība, kad man bija

tas gods kalpot Kurzemes bruņniecībai un sekmēt tos mērķus, kādus

viņa zemes ļaužu (des Landvolks) izglītības laukā spraudusi. Šie mēr-

ķi bija uzturēt vēsturiskos pamatus (Grundlage) un nesaraut

vēsturiskās saites, bet caur zemes ļaužu izglītību vajadzīgā virzienā tos

tāļāk vadīt (weiter zu führen) Pie daudziem simtiem latviešu jaunekļiem

man ir bijis jāstrādā un ir izdevies viņos ieaudzināt cienību un pateicī-

bu pret Kurzemes muižniecību, kā pret latviešu labdariem. Tāpat esmu

ieaudzinājis mīlestību pret baznīcu un mācītājiem. Ceru, ka mans dels

šo manu darbu turpinās tādā pat virzienā." (K. Zadovska vēstule Kur-

zemes bruņniecības komitejai no 20. aprīļa 1882. g.)

3) Peterb. avīzes 1902. g. №98.
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seminārā, domājām, ka tie semināristi, kas tur jau gadu,

vai divus gadus nosēdējuši, būs par mums daudz gudrāki.

Bet kas to deva! Pašās pirmās dienās izrādījās, ka, ko

tie mācījās, kas jau agrāk semināru apmeklējuši, to vaja-

dzēja ari mums mācīties. Tie, kuri pie iestāšanās

eksāmena neprata uzrakstīt 11,011,011 (tāds uzdevums tika

praktizēts) rēķināja uzdevumus kopā ar otrā un trešā

kursa audzēkņiem, pie tam rēķināja bez kādām pūlēm
un grūtībām. Un tādā pat kārtībā mēs virzījāmies uz priek-

šu visos priekšmetos, kuriem, kā gumijas bumbai nevarēja

atrast ne iesākuma, nedz gala. Latviešu valodai oficiāli

bija ierādīta tikai viena nedēļas stunda, — tā bija domu

rakstu stunda. Uzdevumam noderēja sakāms vārds, kāda

gadskārta, vai gadījumi iz ikdienišķas dzīves. Latviešu

valodas gramatikas seminārā nepazina, tāpēc lietojām katrs

savu gramatiku 1
) Ja mums ortogrāfijā pietrūka padoma, tad

tādu meklējām bībelē, bet ja pie visa tā tomēr kādreiz

aizmirsām lietot dubultnieku, tad skolotājs nekad neaizmirsa

apzīmēt tādas „rupjas" kļūdas. Ģeometrijas mācības grā-

mata bija neliela, gadus piecdesmit Vācijas tautskolām

sarakstīta, ja nemaldos, no kāda Preissa. No šīs grāmatas

skolotājs uzdeva izmācīties no galvas 12 — 15 rindiņas.
Uz

„
mēmās" ģeogrāfijas kartes, kura karājās pie sienas

vajadzēja atrast katru pilsētu, upi, kalnu. Tas darīja dažam

labam veltīgas galvas sāpes. . .
Tad tāļāk :

. . . „
No

Vidzemes skolotāju semināra Valkā mūsu inspektors neturē-

ja lielas lietas. Cimze vairāk rūpējoties par savu

audzēkņu galvām, nekā par viņu sirdīm, dvēselēm. Reiz

vasarā trīs Cimzes semināra audzēkņi apmeklējuši Irlavas

semināru. Viņiem visiem bijuši spieķi rokās, gari pīpji
zobos» un tabakas maki karājušies pār vēderiem. Cepures
nesuši uz vienu ausi, galvas atgāzuši atpakaļ. Tā viņi pēc
izskata bijuši gatavi ģeķi." Tā redzam ka to, ko Zadovs-

kim pārmeta agrāk muižnieki un garīdznieki, to tagad
atkārto Zadovsks pret citiem. Mācību programā un pla-

!) Pirmo latv. gramatiku, laikam, 1879 .g. ievedis skolotājs J.

Kāde un tā bijusi Stērstu Andreja.

16
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šumā Zadovsks pieturējās pie 1857. gada lantaga lēmuma

un tādēļ nepielaida „daudzmācīšanos." Semināra audzēk-

nis K. savās atmiņās aizrāda, ka Zadovsks ap 1870.

gadiem palicis ari lielāks, tā sacīt, materiālists. Tas stāvē-

jis sakarā ar viņa lielo ģimeni, jo Dievs viņu bija svētījis

ar 14 pēcnācējiem. Tos visus vajadzēja izaudzināt, izsko-

lot un uzlaist uz dzīves ceļa. Saprotams, ka tēva rūpes
dažkārt varēja būt sirsnīgākas par semināristu audzinātāja

pienākumiem. ') No visiem tiem materiāliem, kādi par

Irlavas semināru ir ievākti, tomēr redzams, un arī te jā-

atzīmē, ka K. Zadovsks nekad nav bijis vienaldzīgs pret

semināru un saviem audzēkņiem, ka viņš dažkārt pat ļoti
skumis par tiem nelabvēlīgiem apstākļiem, kuri semināram

uzspieda vienkāršas tautskolas zīmogu. Taisnība, ka Zadovsks,

rādās, sirsnīgi pabalsta muižnieku — mācītāju cīņu pret

latviešu tautisko kustību 2
), bet ir savā sirdī pret

to, ka muižniecība tik lielā mērā. aprobežoja semināra

programu un prasīja pārāk zemniecisku izturēšanos semi-

nāra iekšējā dzīvē. Bet arī latviešu tautisko centienu ziņā

ir bijuši gadījumi, ka Zadovsks pat papriecājies latviešiem

līdzi. Tā tas bijis otros latviešu vispārējos dziedāšanas svēt-

kos. K. par to raksta sekošo :
„

Irlavas semināra mūzikas

skolotājs Jānis Bētiņš un citi pierunāja Zadovski, lai viņš,

kā ielūgts goda viesis, apmeklētu latviešu dziesmu svētkus

un noklausītos, ko arī viņa bijušie audzēkņi, Kurzemes

skolotāji, līdz ar citiem latviešu darbiniekiem paspējuši. Ta-

nī pašā laikā ari Baltijas vācieši svinēja savus vispārējos

dziesmu svētkus, varbūt, ar nodomu paralizēt latviešu svētku

iespaidu. Gadījās, ka Zadovsks vispirms bija nokļuvis vācu

('Bez tam Zadovsks ar bruņniecības komitejas atļauju uzņēma .savā

mājā" mācīšanā dažus muižnieku un vācu pilsoņu bērnus. Bet .sava

māja" nebija nekas cits, kā semināra telpas un šo .buršu* mācīšana

atņēma laiku, ko vajadzētu izlietot semināristu labā. Bet no šīs privā-

tās darbības Z. ienāca peļņa uu tā šinī gadījumā bija visa noteicēja.

2) K. Zadovsks lasījis tikai „Rigasche Zeitung" un par visu, kas

viņā ticis rakstīts, bijis pārliecināts, kā par negrozāmu patiesību. Bet šī

lapa jau nežēlīgi uzbruka visam, kas stāvēja sakarā ar latviešu tautisko

kustību.
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dziedātāju kopmēģinājumā, bet pēc tam tikai nonāca latvie-

šu dziesmu ēkā. Jau paši pirmie dziesmu kopmēģinājumi
ar dziedātāju svaigajām balsīm atstāja lielisku iespaidu, un

Zadovsks klātesošiem paziņām teica :
„

Prachtvoll, grossar-

tig ! Das müssen meine Töchter auch hören
"

— un tūliņ

nopirka kādas 10 biļetes. Par vāciešu dziedāšanas iespaidu
Z. izteicās :

„
Was soll man da sagen ...

Sie haben wie

die Schweine gesungen !"..,„ Tā bija taisna un bez-

partejiska kritika, kas liecina par Z. goda prātu un noteikto

raksturu,
"

— saka viņa audzēknis K. — Latviešu dziesmu

svētkos Zadovsks saticies arī ar Cimzi un abi sirmgalvji

sirsnīgi sākuši spriest par savu semināru darbību, latviešu

skolotājiem, kā arī latviešu tautas kultūras attīstību. K. var-

būt ar pilnīgu tiesību domā, ka ja Zadovsks būtu jau ag-

rāk ticis pareizi informēts par latviešu tautas kulturellem

centieniem, — viņš nekādā ziņā nebūtu nodarījis tās kļū-

das, kauču še aprādītās aģitācijas veidā, pret latviešu tau-

tas tā laika centieniem. Par Zadovska dzīves gaitu runājot

jāpiemin vēl viena lieta. Divi Zadovska pēcnācēji, — viena

meita un viens dēls, caur precēšanos nāca vecās muižnieku

ģimenēs. ') Līdz ar to vecais inspektors jutās kā pilnīgi

pievienots muižnieku saimei.

1870. gadu sākumā, kā redzējām, Kurzemes muižniecība

un garīdzniecība sāka atkal dzīvāki interesēties par latviešu

tautskolām. Šī interese aizķēra arī Irlavas skolotāju semināru.

Ir pamats domāt, ka Zadovsks šoreiz labi sapratās ar

Kurzemes mācītāju sinodi un kopīgi sāka strādāt par to,

lai semināra programa tiktu paplašināta, un semināristu

skaits pavairots. Šinī ziņā īpaši svarīga bija Kurzemes

mācītāju 1872. gada sinode. Viņa prasa, lai semināram,

pieņemot vēl otru (bez Zadovska) mācītu pedagoģisku spēku,
kas inspektoram palīdzētu mācīt zinātniskos priekšmetus. 2)

Mācītājs Bīlenšteins (Dobeles) šinī pat sinodē prasa, ka

Irlavas seminārā vairāk jāmāca latviešu valoda. Skolotājus

1) Vecāko meitu Mariju apprecēja barons Korts, bet dēls Adolfs

apprecējās Dzelzavas muižā ar fon Kahlen.

2) „Protokoll d. im Jahre 1872 gehaltenen Kurland. Synode". S. 8

16*
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nevajagot „pärzemniekot" (nicht verbauern) un viņu peda-

goģiskai izglītībai nelikt nekādus šķēršļus. Arī krievu

valoda būtu seminārā mācāma
1

). Vispāri mācītājs Bīlen-

šteins runāja arī par latviešu tautas pamošanos un celšanos

uz augšu. Mēs par šo Bīlenšteina runu jau rakstījām.

Pamatojoties uz šīs sinodes lēmumiem, Kurzemes

ģeneralsuperintendents Lambergs 1872. gadā iesniedza

Kurzemes muižniecībai plašāku rakstu, kurā prasa kā semi-

nāra pārveidošanu augšminētā virzienā, tā arī vispāri lielāku

gādību par tautskolām, pieaicinot arī garīdzniecību pie

skolu tuvākas pārvaldes v. t. t.
2)

Tad sākas garāka sarakstīšanās ar valdības iestādēm

un iznākums bija tas, ka 1875. gadā, 25. aprīlī Ķeizars

apstiprināja noteikumus (Reglament) Kurzemes laukskolām

un skolotāju semināram. Tas bija pirmais likums arī Kur-

zemes tautskolotāju semināram un tam, neievērojot visus

trūkumus, bija liela nozīme. Par Irlavas skolotāju semināru

gan šinī likumā tikai 8 panti, kuros nosaka, ka semināram

jāizaudzina tautskolotāji, lai tie būtu no kādas kārtas

būdami. Mācību laiks seminārā trīsgadējs un trijās klasēs.

Seminars stāv laukskolu virskomisijas (virsvaldes) pārzina

un viņa tuvākai pārvaldīšanai tiek iecelta īpaša kuratorija.

Semināra skolotājus ievēl kuratorija, bet apstiprina laukskolu

virskomisija. Kuratorijas pienākumi sekošie: 1) mācekļus

uzņemt un atlaist; 2) izdot diplomus tiem skolēniem, kas

kursu nobeiguši, ka viņiem tiesība pieņemt skolotāju vietas;

3) pārmeklēt un pieņemt labākās mācības metodes; 4) iz-

meklēt labākās skolas un mācības grāmatas; 5) izdalīt

mācības līdzekļus skolotāju starpā; 6) pārvaldīt un izdalīt

semināram atvēlētos naudas līdzekļus; 7) visādi veicināt

semināra labklājību. (Skat. pielikumā 1875. g. likumu.) Tā

tad semināra kuratorijai visai plašas tiesības. Kuratorija

sastāv: no īpaša muižniecības ievēlēta, kuratora, bruņniecības
muižu (Ritterschaftgüter) direktora (ekonoma), vietējā drau-

dzes mācītāja un semināra direktora, kas'pstiprināts no Kurze-

>)Turpat, 13. lap. р.

2) Akta К. G S. IV., S. 20.
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mes laukskolu virskomijas. Seminārā uzņem ne jaunākus par

16 gadiem. Pie semināra ir tautskola, kurā semināristi vingri-

nājās mācību pasniegšanā. Seminārā jāmāca: reliģija, vācu,

krievu un latviešu valodas, rēķināšana, ģeometrijas un algeb-

ras sākumi, vēsture, ģeogrāfija, dabas mācība, glītrakstīšana,

zīmēšana, dziedāšana, ērģeļu spēlēšana, vingrošana un zem-

kopība. Sīkākus noteikumus par semināra iekšējo dzīvi, mācī-

bas programu,kā arī stundu sarakstu dodKurzemes laukskolu

virskomisija, bet mācību programu bez tam apstiprina

iekšlietu ministrija.

No šiem noteikumiem redzams, ka semināra turpmā-
kā darba gaita pilnā mērā atkarājās no muižniecības, jo kā

semināra kuratorijā, tā īpaši tautskolu virsvaldē noteicošais

vārds piederēja muižniecībai. Bet likums tagad Irlavas skolu

nosauca oficiāli par skolotāju semināru, un tikai tagad šai

mācības iestādei bija likumīgs pamats, un arī likumā noteik-

ta mācības programa. Šī programa bija stipri plašāka
nekā tā, kuru 1857. gadā noteica muižnieku landtāgs, un tā

kā mācību programu apstiprināja iekšlietu ministrijā, tad

bija droša garantija, ka viņa būs jāietur zināmās robežās.

Bez tam garīdzniecība to prasīja un pati muižniecība arī

atzina, ka līdzšinējā šaurā programa nekādi nesaskan ar

laika apstākļiem, — gribot, negribot Irlavnieki jāpielīdzina

„Cimzenäriem".

1875. gadā 1. septembrī Irlavas seminārs pieminēja savu

35 gadu darbību un sakarā ar to svinēja parastu jubi-

leju. Un zīmīgi, ka ar šo jubileju arī sākās jauns laikmets

visā semināra dzīvē.

Jubilejas apraksti parādījās arī dažos latviešu laikrakstos

un mēs še citēsim to, kas nodrukāts „Baltijas Vēstnesī"

1875. g. 39. un 40. пит. Rakstītājs, redzams, jubilejā pie-

dalījies kā goda viesis, jo viņš sava referāta beigās pastāsta

ka ticis ielūgts pie goda mielasta: «Kuru cien. Zadovski k.

šinī dienā skolas kuratorijas locekļiem un goda viesiem de-

va .
.

.
Pie svētku mielasta kopā sēdējām 4 muižnieki, 6

mācītāji, viens zemnieks (pie kuratorijas piederošs) un es,

šo rindiņu rakstītājs."



250

Kurzemes skolotāju skolas 35 gadu svētki.

Kad kāda māte savu dzimšanas dienu svin, tad viņas dēli un

meitas no tuvienes un tālienes mēdz salasīties, pie viņas priekiem un

bēdām dalību ņemdami, un kadnu viņu mātevēl godu un slavu izpelni-

jusēs, tad daudz citi, kas viņas mācības nemaz nevaid baudījuši, jeb

viņu līdz šim tikai pa vārdam vien pazinuši, arīdzan vis nekavēsies uz

viņas goda-dienu noiet un šos dzimtenes-svētku priekus un bēdas līdz

baudīt. Tā pēdējo starpā arī mēs bijām, kas 1. septembra rītā uz Irla-

vu devāmies, uz Irlavas skolotāju-seminara gada svētkiem, kuri šogad

ne vis 31. aug. kurš uz svētdienu krita — kurā daudziem no viņa

draugiem darba diena ir, — bet to dienu pēc tam tika svinēti. Un

kad mēs šai dienā varbūt daudz vairāk prieka baudījuši nekā dažs labs

cits, un mēs viņā arīdzan labprāt ar saviem draugiem dalītos, tad tevīm

mīļo „В. V." mēs sekošas rindiņas par minētiem svētkiem piesūtam,

zinādami, ka tu ar prieku viņas pieņemsi. — Nonākt mēs turp nonācām

ne vien pašā laikā, bet vēl labu laiciņu priekš svētku atklāšanas, tā ka

mums vēl laika atlika ar dažiem vēl nepazīstamiem amata-biedriem

iepazīties un ar viņiem kopīgi pa lielā dārza gaņģiem pastaigāties,

skolas ārpusi tuvāki aplūkojot — ar puķu vijām un zaļumiem izgreznotā

iekšpuse bij ar svētku dalībniekiem jau bāstin piebāsta. Lai gan jau

visur citur bij rudens puse stipri manāma, tad tomēr še, pa dārza gaņ-

ģiem staigājot, mēs jutāmies pašā vasaras vidu, starp zaļošām

lapenēm un kupli ziedošām puķu dobēm un dobītēm, kuru apkopšana
semināristu rokām uzticēta, tāpat kā katram no viņiem arī savas sakņu

dobītes un savs druvas stūrītis jāapkopj, kusi arīdzan tanī pašā dāizā

atradās. Tā par ārpuses spodrību papriecājušies, devāmies pildītā zālē

skolotāju-skolas darba istabā, — istabā, kurā jau 35 gadi strādā un šinī

pusmūža laikā dažs zelta graudiņš mūsu tautas jaunekļu sirdīs iekaisīts,

tomēr ne ik reiz bagātus augļus nesis, tādēļ kā ne ikreiz pareizi saprasts

un sagremots ticis. Bet vaj tad ari dažai labai citai godājamai mātei

nav nācies par dažu labu no saviem sirds-lutekļiem rūgtas asaras no-

raudāties? Tādēļ metīsim labāk cerības pilni savas acis uz nākošām

dienām, bet visupirms uz koši izgreznoto svētku vietu, kurā šinī brīdī

atrodamies. Viņas vienu galdu ar kādiem fizikaliskiem rīkiem (aperā-

tiem) un otru bagātīgi apkrautu ar skābēm, prove rakstiem, zīmējumiem,

izstrādājumiem un meiteņu roku darījumiem, un otrā galā košas ērģeles

viss un visi darbi apkārt mums un mēs viņu vidū, mēs visi esam svēt-

ku drēbēs tērpušies. — Svētku svinēšana iesākās pulkst. V212 ar dzies-

miņas: „O, dass ich tausend Zungen hätte" abu pirmo pantiņu nodzie-

dāšanu un ar runu vācu valodā no direktora Zadovski k. , vēl itin

jautra un spēcīga 69 gadus veca sirmgalvja. Savas runas ievedienā

cien. runātājs uz mūsu dienu attīstīšanos un viņas centieniem visās

vietās un lietās norādījis un viņu nekur neliedzis, tas savai runai par

pamatu lika I. gr. Timot 6,6 — 10 :
,

Bet tā ir liela mantošana, ja
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kas Dievam kalpo un ir pieticigs v. t. pr." Nevaram liegt, šī runa bija

tīrs retoriskas runas musturis un sprediķis, kādus reti dabon dzirdēt,

bet viņas saturā neiesim vis, tādēļ kā viņā no skolas-dzives un būšanas

itin ne nieka netika minēts: viņu atstāstīt piekrīt vienīgi baznīcas

lapai. Pa tam, kad otra dziesmiņa: „Eins ist Rath! Ach Herr, dies

Eine" u. t. pr. bija nodziedāta, nāca katechizācija. Skolas direktors Sadov-

ski kungs katechiziereja ar semināristiem,par pieciem galvas gabaliem ;

tad semināra skolotājs Žurevski kungs ar pagasta skolas pirmo nodaļu

„par tēva reizi", un beidzot pag. skolas skolotājs Kalniņa k. ar

savas skolas otro nodaļu .par mūsu Pestītāja pirmajiem dzī-

ves gadiem."Lai gan abu pirmo eksaminatieru pašu jautāšanas varēja

dažam vairāk caurdomātas izlikties, tad taču nevarēja liegt, ka trešā

jautātāja jautāšanas tika daudz sekmīgāki un jautrāki atbildētas, nekā

abu pirmo. Šīs būšanas cēlonis gan nebūs visai tāļu meklējams:

kamēr abu pirmo jautātāju eksaminantēm vajadzēja atbildi dot vēl

diezgan neierastā, svešā valoda — caur ko daža atbilde gribot negribot

drusciņ pašķībi nogāja, — pēdējie atbildēja savā un mīļā pazīstamā tēvu

valodā. Tiešam mūsu sirds līgsmot līgsmojās, redzot un dzirdot šos

mazos knauķus, piedodi vecais draugs šos nosaucienus, puisēnus un

meitēnus, it nevienu pašu atbildi parādā nepaliekam. Šo piere-

dzēdami mēs gan drīkstēsim no sirds vēlēties,

kā mūsu svētas ticības mācības tiktu mazāk par

svešas valodas ielauzīšanas stundām ieskaitītas

bērnu un jaunekļu sirds un dvēseles izglītošanai

par jo lielu skādi. Tad nāca priekšā Krievu valodas skolotājs Mo-

stovski k., visupirms ar semināristiem, tad ar pagasta skolas pirmās nodaļas
skolēniem. Kas pats nav klāt bijis, tas nemaz nevar iedomāties cik tāļu

labs skolotājs IV2 gadā var notikt; citi lasīja itin labi, citi atkal atstāstī-

ja lasīto ar pašu vārdiem diezgan izveicīgi un brangi; citi atkal stāstīja

gabalus iz Krievijas vēstures; viens lielu garu Krilova pasaku izteica

bez atduršanās no galvas, kā labāki un ar vairāk saprašanas nebūtin

nevarējām vēlēties. Gramatikas etimaloģiskā daļa bij visiem diezgan

labi pazīstama, Tāpat bij Krievu valodas mācība un arī mācēšana,

pagasta skolas pirmajā nodaļā diezgan teicama. Mums arī ir pazīstamas

dažas citas skolas, kuras nespē* vis tik īsā laikā tik brangu sekmju uz-

rādīt; še nu var tik tie divi jautājieni būt: vai tie skolotāji nav tik labi,

jeb vai būs šie latviešu bērni ar lielākām gara dāvanām apdāvināt

ne kā tie citi, kuri viņās skolās mācās. Un daudz amata biedriem

kuriem tagad pašiem no sevis ar sūriem, grūtiem pūliņiem krievu valoda

jāmācās, sirdis par to no žēlabām pildījās. Bet lai guļ pagājušo laiku

ietaises ar savām trūcībām un kļūdām: mēs esam jaunu laiku bērni,

lai tādēļ klausāmies cien. Sadovski k. eksaminierēšanas procentu

rēķinos un semināristu izveicību kvadrāt un kubik sakņu izvilkšanā,

un lai liekam vērā kā cien. eksaminators no vairāk klucīšiem saliktu
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kamoliņu atraisījis, to atkal citu pie cita pielikdams sasēja, no skolēna

likdams izskaidroties, ka tās pazīstamās formulas a2-(-2ab-f-b2 v. t.

pareizi saprotamas. Eksāmens dabas zinībās bij tikpat ievērojams, kā

patīkams: ievērojams caur to, ka semināristi itin brangi zināja termomet-

ra, barometra un telegrāfa īpašības un darbības izstāstīt un patīkami
atkal caur to, ka cien. skolas direktors prata mūs savus klausītājus,
zināms cik no mums viņa valodu (vācu) pratām, ne vien uzmanībā

saistīt, bet arī daudz ko no jauna dot klāt piemācīties. To godu, ka

cien. Sadovski k. ir it slavens pedagogs viņam, tiešam itin neviens ne-

liegs, bet viņš būtu arī šinī savā tagadējā vietā vēl jo pilnīgāks un

panāktu vēl jo vairāk sekmju, kad arīdzan zemes valodu prastu. Pa

tam tika vairāk dziesmiņas (laicīgas) zem Žurevska k. vadīšanas it jau-

ki nodziedātas, bet mēs būtu pateicīgi taču kādu „tautas dziesmiņu" še

arī dziedātāju pašu valodā dzirdējuši, jo klausītāju trīs četrdaļām tikai

skaņu valodu vien saprata. Tādēļ tad arī lielais pulks it redzami itin

kā no jauna atdzīvojās, izdzirdēdams no skolotāja krēsla pašu valodā

«Cienījami tautas un skolas draugi!" Šo no skolotāja Kalniņa latviešu

valodā turētu, tiklab sava satura, kā it īpaši jaukās valodas labad, jo

ievērojamu runu noklausījāmies ar lielu uzmanību."

Tā referējis «Baltijas Vēstnesī" kāds, redzami, Irlavas

semināra draugs un labvēlis. Un arī viņa referātam spīd

cauri spriedums, ka seminārā valda vācu gars un valoda.

Viņš skumst, ka pat ticības mācības pasniedz vācu valoda

un nav atskanējusi neviena dziesmiņa latviešu valodā.

Та nu ar 1875. gadu Irlavas skola dabūja oficiālu se-

mināra nosaukumu un ari visā darbībā daudz kas pārgrozījās.

Jau 1874. gadā te sāka mācīt krievu valodu, pieņemot

īpašu skolotāju Ādamu Mostovski. Tā kā seminārs līdz

šim bija cieši saistīts ar bruņniecības muižu tautskolu, pie

kuras celšanas vietējo pagastu (Irlavas, Grenču, Pētertāles,

Snapju un Degoles) zemnieki bija ieguldījuši kā savu dar-

ba spēku, tā arī lielāku naudaszumu (apmērām 5000 rbj.)

tad bruņniecībai nebija ne likumīgas, ne morāliskas tiesības

zemnieku pagastiem atņemt skolas telpas, kas tagad tik ne-

pieciešami bija vajadzīgas semināram. Pagasti formell pa-

stāvēja pie tam, ka Irlavas skola nav nekad bijusi skolotā-

') Šo naudas zumu bruņniecības pagasti savā laikā saņēmuši no krie-

vu valdības par 1812. gadā franču kara spēkam nodoto labību, sienu

un sviestu.
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ju seminārs, bet tikui draudzes (Parochial) skola. Tā tad

tikai tagad iet runa par semināra celšanu un to muižnie-

cība varot darīt pēc savas patikas. Sākās plaša sarakstīša-

nās un līgšana. Muižniecība pagastiem piedāvāja zemes

gabalus un kokus jaunu skolas māju celšanai, bet pagasti

nebija ar to mierā, — lai atmaksājot 5000 rubļu v. t. t.

Beidzot Kurzemes Laukskolu virskomisija nostājās uz jau-

nā 1875. gada likuma pamata (3. panta), kas nosaka, ka

uz ikkatrām 1000 zemnieku dvēselēm pagastos ceļama

mazākais viena skola. Pēc ša aprēķina 6 bruņniecības pa-

gastiem vajadzēja celt vismaz 6 pagasta skolas. Tā tad

vienīgi Irlavas pagasts varēja izvairīties no jaunas mājas

celšanas, bet citiem bija jāpilda likums. Tad arī pēc il-

gākiem strīdiem notika izlīgšana, pēc kam Irlavas skolas

telpas varēja piemērot tikai semināra vajadzībām, izdarot

arī vajadzīgus remontus un pārbūves. Tas viss tomēr aiz-

ņēma laiku. K. Zadovsks 1876. gadā semināra gada svēt-

kos atklātā runā sūdzās, ka jautājums par semināra telpām
esot tik sarežģīts, ka nezinot kā nokārtošoties. Tanī pašā

gadījumā Zadovsks piemin, ka Vācijā esot vairākas lepni
celtas semināru ēkas, kurās netrūkstot nekādu labierīcību1),

bet redzams, lai neapvainotu muižniecību, Zadovsks aizrā-

da, ka tāda „ierikte" neesot visai teicama, jo
kas pieradis pie visādām skolas- ērtībām seminārā, jūtas

nelaimīgs, kad viņam nākas strādāt gluži nabadzīgā taut-

skolā, kur jāsmok šaurās un mazās istabiņās, mācot lielu

bērnu skaitu.
. .

Tāļāk Z. pastāsta, ka arī mācību ziņā

Vācijā esot lieliski, — tur semināra kursu beidzot uzdodot

tik grūtus rēķinus, ka gan retais no mūsu tautskolotājiem
tādus izrēķinātu

.
.

.

Tanī pašā laikā, kad strīdējās un debatēja dēļ semi-

nāra telpām, laukskolu virskomisijai bija jārūpējas par se-

mināra mācību programas apstiprināšanu pie iekšlietu mi-

nistrijas. Ari te viss negāja gludi un tikai 8. aprīlī 1878.

gadā iekšlietu ministris Timašsvs apstiprināja mācību pro-

gramas. Kādas nu tad viņas bija ?

>) .Latv. Avīzes' 1876. g. № 39.
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Р. 1. nosaka, ka Kurzemes muižniecības skolotāju
semināra uzdevums ir teorētiski un praktiski sagatavot Kur-

zemes tautskolām skolotājus un ķesterus-ērģelniekus.
P. 2. Pie iestāšanās seminārā, ievērojot 1875. gada

25. aprija visaugstāk! apstiprinātos noteikumus, jāprot:

a) latviešu valodā labi lasīt, lasīto atstāstīt, rakstīt, pēc iespē-

jas ortogrāfiski pareizi; b) vācu valodā — pareizi lasīt un

rakstīt, kā arī zinātgramatikas elementārokursu; c) krievu valo-

dā — jāprot lasīt un rakstīt, kā arī no krievu valodas mā-

tes valodā pārtulkot vieglus teikumus ; d) ticības mācībā —

katķisma tekstu ar izskaidrojumiem un vecās, kā arī jaunās

derības bībelstāstus; c) rēķināšanā — četras darbības ar

vienkāršiem un daļu skaitļiem, prast veikli galvas rēķinus
un turpmāk, pēc iespējas, arī pirmās zināšanas iz ģeome-

trijas ; f) ģeogrāfijā un vēsturē — jāzin elementārā ģeogrā-

fija un galvenie vēsturiskie notikumi; g) mūzikā — prast

cik necik spēlēt uz ērģelēm un vijoles, dziedāt baznīcas

meldiņus (korāļus) un būt ar muzikalisku dzirdi. Šī
pro-

grama, kā to apliecināja pats Zadovsks, gandrīz līdzinājās

tai, kuru 1867. g. prasīja muižniecība semināra kursu

nobeidzot.

Р. 3. Mācības seminārā notiekas visu gadu, izņemot
svētdienas un svētku laikus, kā arī vasaras brīvlaiku no 24.

jūnija līdz 6. augustam.

P. 4. Pie semināra ir parauga skola.

P. 5. Mācību laiks trīs gadi.
P. 6. Runā par mācību priekšmetiem, kuri jau uzskai-

tīti 1875. g. noteikumos un sadala priekšmetus pēc stundu

daudzuma. Ticības mācībai — 4 stundas nedēļā; vācu

valodai — 4 st. pirmos divos gados, bet trešā — 2 stund.,;
latviešu valodai — pirmā gadā 3, bet tālākos 2 st.; krie-

vu valoda — 4 st. nedēļā visos trijos gados; rēķināšanai —

pirmā gadā 4, tāļāk 3 st.; ģeometrijai — pirmā gadā 1,

tāļāk 2 st.; ģeogrāfijai — 2 kursa stundas; vēsturei tāpat

kā ģeogrāfijai; pedagoģikai — arī divi stundas; dabas

mācībai, zīmēšanai un glītrakstīšanai — pirmos divos ga-

dos pa divām stundām, beidzama gadā viena ; dziedāšana
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un muziķa — pirmos divos gados 2 st., beidzamā — 3 st.;

praktiskie stundu pasniegšanas darbi parauga skolā — ot-

rā gadā — 1 st., trešā — 4 stundas. Tā tad pavisam ko-

pā 34 nedēļas stundas katrā klasē. 1875. gada noteikumos

bija minēta arī algebra un arī tagadējā programu 6. punk-
tā viņa atzīmēta, bet stundu sarakstā nav ievietota, laikam

šo priekšmetu domāts pasniegt kopā ar rēķināšanu.

P. 7 — uzskaitīta visu priekšmetu sagrupēšana pēc
mācību kursa gadiem, kā arī īsumā aprādīts, cik daudz

būtu no katra priekšmeta izņemams katrā gadā. Vācu

valodas apmērs uzdots stipri lielāks, kā latviešu un krievu.

Tā trešā gadā latviešu valodas programā teikts: „Состав-

лете сочиненш, нъкоторыя знашя изъ словесности

съ принятlемъ во внимаше лучшихъ произведенш

изъ области латышской литературы.„ Citādi, izņemot ре-

dagoģiku un muziķu, visi mācības priekšmeti bija, tā saucamo,

agrāko apriņķa pilsētas, vai kreisskolu apmērā. Jaunā progra-

ma, salīdzinot viņu ar agrāko (1857. gada), bija stipri plašāka.')

Sakarā ar jauno programu un semināra pārkārtošanu

vispāri, tika nolemts pieņemt ari vienu zinātniski izglītotu

pedagoģisku spēku. Ar pirmo šādu „spēku" gan vecam

Zadovskim nepatīkami kļūdījās, jo viņš pieņēma, saprotams

ar kuratorijas ziņu, kādu prūšu vācieti, kas uzdevās par

„oberlehreri" un „rektoru" Oedingu, bet pēc kāda pusgada

izrādījās par īstu afēristu, un bijis pēc nodarbošanās vien-

kāršs komijs ...

Šis notikums vecam direktoram bija

ļoti nepatīkams. Ar 1877. gadu par semināra virsskolotāju
tiek pieņemts vecā Zadovska dēls, teoloģijas kandidāts,

') Irlavas semināra 1878. gadā apstiprinātā programa izstrādāta

no mācītājiem Böttchera (skolu padomnieka) un Vilperta, kopā ar K.

Zadovski, tad apskatīta semināra kuratorija un iesūtīta Kurzemes lauk-

skolu virskomisijas pieņemšanai. Visam šim kolektīvam darbam par

paraugu pa daļai ņemts somu Kolpanas seminārs un viņa statūti. (Skat.

Protokoll d. im Jahre 1872 in Mitau gehaltenen Kurlän. Prowinz. Syno-
de S. 12 un Kurl. Oberlandschulkomission archiv, akta 1876.—1878.

(Par Irlavas semināru). Kā likuma noteikumi par semināru, tā arī pro-

gramu projekti tikuši vairākkārtīgi grozīti un laboti, pēc kam mi-

nistrija tikai devusi savu piekrišanu.
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Gustavs Zadovsks. Jaunais Zadovsks enerģiski ķērās pie

semināra iekārtošanas pēc jaunā projekta un programas.

Šinī darbā viņam ne visur bija saskaņa ar savu tēvu, veco

direktoru, kas labprāt neatzina dažus jauninājumus. Tā ka

vecais direktors, — tas bija paredzams, — vairs ilgi neva-

rēja stāvēt semināra priekšgalā, tad skolas kuratorija un

skolu virskomisija nosprieda, ka jārūpējas par jauna direk-

tora sagatavošanu. Ar tādu nolūku, uz bruņniecības rēķi-

na, 1879/1880. gadā Gustavs Zadovsks apceļoja kādus 12

vācu skolotāju seminārus, iepazīdamies ar viņu iekārtu.

Semināra dzīve pa tam gāja savu gaitu, puslīdz ag-

rākā virzienā, jo reformas nevarēja izvest vienā, divos ga-

dos. Seminārā katru gadu iestājās ap 20 audzēkņu un

apmērām tikpatbeidza kursu, pie kam tagad uz kursu beigušo

liecības vairs nestāvēja,ka agrāk: „Prüfungszeugnis № —

erteilt vom Curatorium der ritterschaflichen Volksschule

zu Irmlau," bet gan Prüfungzeugnis № — erteilt vom

Examinations-Comitè des Kurländischen Volksschullehrer

Seminar zu Irmlau" un šo liecību bez direktora un citiem

komitejas locekļiem parakstīja arī visi, tā saucamie, palīga

skolotāji.

Vecam semināra direktoram sava darba beigās bija

jāpiedzīvo nepatikšanas vēl no sabiedrības puses, kas, kā

rādās, paātrināja viņa aiziešanu no ilgus gadus pildītā

amata. «Baltijas Vēstnesī" 1881. g. 23. janvāra numurā

parādījās raksts «Attīstības kavēk|i Kurzemē", kurā bija ap-

skatīti Kurzemes skolu apstākļi vispāri un starp citu aiz-

ķerts arī Irlavas seminārs. Tāļāk, — tanī pašā gadā «Riž-

skij Vestņika" 1. maija numurā ir nodrukāts ass uzbrukuma

artiķelis semināram un viņa direktoram K. Zadovskim.

«Rižskij Vestņika" numurs bija nokļuvis arī iekšlietu mi-

nistrijā un tur minētais raksts ņemts vērā. Sakarā ar to

notika ministrijas oficiāla sarakstīšanās ar Irlavas semināra

kuratoru, grāfu Lambsdorfu un laukskolu virskomisiju,

Kāds bija minēto rakstu saturs ?

«Baltijas Vēstnesis" raksta par pārvācošanas politiku

Kurzemes skolās vispāri, bet par Irlavas semināru teikts:
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„Šis seminārs nespēj godam veikt savu uzdevumu. Vien-

kārt viņš par mazu. Vidzemē pastāv trīs, kas vairāk no

latviešiem tiek apmeklēti (Valkā divi, viens Tērbatā). Tāļāk
Irlavas semināra mācības plāns, liekas, par šauru. Ļaudis

uzlūko semināristus par daudz mazāk mācītiem, nekā ap-

riņķa skolu audzēkņus. Tādēļ arī pēdējie atron arvien drī-

zāki vietas. Kurzemē vajadzīgi vairāk mācīti skolotāji, tādēļ

ka še īpašas draudzes skolas ļoti retas un gandrīz visās pa-

gasta skolā ietaisīta augstāka vasaras klase
...

Ka turie-

nes semināristi ir vāji tautas valodā, katram zināms, bet

tāpat viņi arī nemaz nav nākuši pie sajēguma, kāds pienā-

kums tiem kā latviešu tautas skolotājiem. Kā citādi ■ tie

būtu varējuši tik tāļu tikt novesti neceļā, kā citādi tie būtu

drīkstējuši pie pašu tautas pretī strādāt mūžīgajam Dievam

un dabas likumam ? (Te domāta, jau rakstu sākumā aprā-

dītā latviešu pārvācošanas darbība, kuru, pēc raksta autora

domām, Irlavas semināristi ļoti veicinot.) Raksta beigās top

ieteikts latviešiem parūpēties par cita semināra celšanu,

kuram jāvācot nauda caur labprātīgiem ziedojumiem un

esot cerība, ka arī „Kronis" sniegšot savu palīdzīgu roku.

Tik tāļu „Baltijas Vēstnesis", bet „Rižskij Vestņiks", atsau-

coties uz šo „B. V."rakstu, jau laiž pret Irlavas semināru

ļoti niknu artiķeli. Var tomēr nojaust, ka abiem šiem rak-

stiem, pēc viņu avotiem, ir tuva radniecība. „Rižskij Vest-

ņiks" jau pašā sākumā apgalvo, ka Irlavas seminārs ir

pilnīgā mērā vācu skola, kusas uzdevums latviešus pārvācot.

Semināra direktors ir ārzemnieks, kas 30 gadu laikā (1881.

g. jau bija 40 gadu А. V.) nav turējis par nepieciešamu

iemācīties latviešu valodu. Latviešus Zadovsks turot par

nespējīgiem nodibināt savu kultūru, latviešu valodu par

nabadzīgu v. t. t. Latviešu darbiniekus viņš nopulgojot.

Bet arī par krieviem un visu krievisko Z. protot tikai zo-

boties. Un šī pulgošana notiek oficiālās mācību stundās.

Beidzot ari „Rižskij Vestņiks" saka, ka, ja negribot turpināt

latviešu pārvācošanas darbu, ja gribot latviešiem dot labāku

izglītību, tad jāpadomā, kurp tiem turpmāk sūtīt savus

bērnus. Te nu „Rižskij Vestņikam" pasprūk redzama ari
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ēzeļa kāja, jo viņš ar visu sparu sāk aģitēt par krievu se-

mināru, kāds jau, sākot ar 1870. gadu, bija atvērts Rīgā.
Tur latvieši lai sūtot savus bērnus un šo semināru vajagot

pap lašināt,lai varētu uzņemt vairāk audzēkņu v. t. t.

Tā kā Pēterpilī un Maskavā jau bija radušās noteiktas

domas par pārkrievošanas politikas uzsākšanu Baltijā, tad,

saprotams, valdība, kad viņai nāca zināms „Rišk. Vest."

raksts, nepagāja tam vienaldzīgi garām. lekšlietu ministrijas

vispārējo lietu depatamenta direktors pieprasīja Kurzemes

gubernatoram, cik daudz minētos avīžu rakstos ir patiesības

un kas te būtu darāms. Gubernators Lilienfelds ar rakstu

13. oktobrī 1881. g. №7073 griezās pie Irlavas semināra

kuratora Lambsdorff dēļ paskaidrojumiem. Lambsdorff

nodeva šo jautājumu laukskolu virskomisijas izšķiršanai un

atbildes došanai. Laukskolu virskomisija raksta gubernatoram

garāku taisnošanās rakstu, noliedzot minētiem rakstiem

katru neitrālu semināra kritiku v. t. t. Par programu tiek

aizrādīts, ka viņa, sākot ar 1878. gadu nav vairs šaurāka

kā apriņķa skolām1). Viss esot ļauni apmelojumi v. t. t.

Ar to, cik zināms, šī lieta nobeidzās, vismaz oficiāli viņa

ministrijā vairs nav tikusi kustināta. 2)

Tanī pašā 1881. gadā K. Zadovsks iesniedza Irlavas

semināra kuratorijai šāda satura rakstu: „Pēctam, ka 41 gadu

savu amatu kā Irlavas semināra pirmais skolotājs un gan-

drīz 36 gadus arī kā šīs iestādes ekonoms strādājis, esmu

padaļai zaudējis acu un ausu darbošanās spējas un, tā ka

arī mana sieva jau kādus trīs gadus slimo, tad man

nav vairs iespējams turpmāk līdzšinējos pienākumus pildīt.

Tāpēc lūdzu kuratoriju mani atsvabināt no augšminētiem

amatiem un izgādāt man tiem pāra gadiem, kas man vēl

dzīvei atlikuši, pienācīgu penziju. — Zadovsks tad bija

1) Tas bija patiesība, bet programas izvešana nokavējās.

2) Par šo lietu ir tuvākas ziņas Kurzemes laukskolu virskomisijas

archiva 1881. gada papīros. s



259

75 gadus vecs. Te jāpiezīmē, ka 1879. gadā mira pirmais

un ilggadīgais semināra kurators barons Drachenfelss, pie

kura kapa Zadovsks apliecināja, ka nomirušais ir semināra

glābējs un sargs. K. Zadovsks tad pat arī izteicies, ka

viņš vairs ilgi nevarēšot strādāt. Drachenfelss esot līdz

savai nāvei interesējies par semināra likteni. 1)

Semināra kurators grafs Lambsdorfs 9. novembrī 1881.

gadā ziņoja laukskolu virskomisijai par Kārļa Zadovska

atteikšanos no amata, izteica savu dziļāko nožēlošanu par

viņa aiziešanu un lūdza izgādāt no bruņniecības Z. pienā-

cīgu penziju. Ar to pašu rakstu tiek ziņots, ka kuratorija

par turpmāko semināra direktoru izraudzījusi vecā Zadovska

dēlu — teol. kandidātu Gustavu Zadovski, kuru lūdz

apstiprināt amatā. 15. decembrī 1881. gadā laukskolu virs-

komisija paziņo, ka Gustavs Zadovskis ir apstiprināts. 16. de-

cembrī 1881. gadā Laukskolu virskomisija nosūta K. Zadov-

skim sirsnīgu atzinības rakstu 2) Tanī pašā laikā laukskolu

virskomisija iesniedza bruņniecības komitejai lūgumu pie-

šķirt K. Zadovskim mūža penziju :ī

), aprādot, ka Z. vēl ir

4 neapgādāti bērni un slima sieva. Bruņniecība tad ari

piesprieda K. Zadovskim 1200 rbļ. gada penzijas. Te vēl

jāpiemin, ka vecā Zadovska laikā, tūdaļ pēc semināra pār-

grozīšanas, tika uzsākta to skolotāju eksaminēšana, kas

jau strādāja tautskolās, bet bez kādām noteiktām skolotāju

tiesībām. Šādi skolotāji varēja pie Irlavas semināra nolikt

pilntiesīga skolotāja eksāmenu. Līdz 1879. gadam jau bija

eksaminējušies 49 tādi skolotāji, pie kam 34 eksāmenu

izturējuši.

') Skat. „Balt. Tages 1907. g.№82—88.

2) Šinī gadījumā tiek rakstīts .von Sadowskij." Skat. minētās

komisijas arehiva 1881. gada papīros (par Irlavas semināru.)

S) Skat. ad. №639, 1881. Ritterschafts-Comite« (Valsts arehivā).
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Šķirdamies no semināra (1882. gada sākumā) К. Za-

dovsks lūdza, lai bruņniecības komitejai nodod sveicināju-

mu ar šādu pantiņu:

„So viel Tropfen dieses Glas,

So viel Sieg ohn Unterlass,

Gegen Bosheit, Trug und List

Immer als Ritter, immer als Christ."

Sava mūža beidzamos gadus К. Zadovsks kopā ar

savām meitām pavadīja Jelgavā, kur arī nomirā 10. augustā

1899. gadā. „Düna Zeitung" (1899. g. №177.), atzīmēdama

Z. vecuma dienas (mira 92. gada vecumā), saka, ka nomi-

rējam bagāti nopelni latviešu tautas izglītības laukā, kas

arī droši vien no visiem latviešiem tikšot atzīti un pieminēti.

Sakot ar 1882 gadu Irlavas semināra vadība pāriet

jaunā direktora Gustava Zadovska rokās. Jaunajam direk-

toram pie viņa plānu realizēšanas nāca palīgā viņa studiju

biedrs, Bikstu muižas īpašnieks barons Raps, kas izpildīja

sākot ar 1882. g. semināra kuratora amatu '). Par seminā-

ra, tā saucamo, zinātņu skolotāju tika izraudzīts Edvards

Krīgers (no Instenburgas — Prūsijā). Arī tas bija ener-

ģisks cilvēks un labs pedagogs. Tā varēja gaidīt, ka tagad

seminārā sāks pamatīgi realizēt 1887. gada programas.

Ar jaunā direktora gādību palīga skolotāju J. Kādi sūtīja

uz Vāciju, lai tas iepazītos ar turienes tautskolām uu tad

noderētu par labu parauga skolotāju. Semināristu skaits

sāka pastāvīgi pieaugt un bija ne mazāks par 60 un kur-

su beidza katru gadu apmērām 18—20 semināristi. Bez

semināristiem, kā eksterni izturēja eksāmenu 1882 g — 5

no 9 pieteikušamies, 1883. g. — 2 no 11, 1884. g. — 3 no

11, 1885. g. — 5 no 10. Skolas mācības gads tagad

sākās ar augustu un nobeidzās jūnijā. (Agrāk beigu eksā-

meni notika rudenī). 1882. gadā par Irlavas semināru

interesējās arī senators Manaseins un ieradās seminārā

l) Barons Raps bija gudrs, enerģisks un samērā liberāls muižnieks.
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pirmo reizi valdības revidenti, bet, kā to liecina pats G.

Zadovsks, viss tiek atrasts kārtībā '). Manaseins pieprasa

plašākn pārskatu par semināra darbību, kādu barons Raps

un G. Zadovsks sastāda un iesūta. Atzīmēsim ari te da-

žas ziņas iz minētā pārskata •_>). Pie semināra darbojās —

direktors Gustavs Zadovsks 36 gadus vecs, vācu tautības,

skolotājs — Edvards Krīgers 28 gadus vecs, vācu tautības,

Alberts Haasners 24 g. vecs, latvietis (latviešu valodas

skolotājs), Adams Mostovsks 41 g. vecs, krievu polis

(katoļticīgs), Jānis Bētiņš 52 g. vecs, latvietis un Jānis

Kāde 25 g. vecs, latvietis. Mostovsks pie semināra strādā

jau 10 gadu, Bētiņš 34 gadus, bet visi citi tikai vienu

gadu. Pēc izglītības tikai G. Zadovsks beidzis augskolas

kursu, kā teologs, bet Mostovsks gan trīs gadus studējis

Pēterpils universitātē, tomēr kursu nav beidzis. Pārējie
visi ar skolotāju semināra izglītību, pie kam Krīgers bei-

dzis Karalienes semināra kursu, bet citi visi Irlavas seminā-

ra kursu. Minētie skolotāji pasniedza šādas stundas: G.

Zadovsks reliģiju — 8 st., vispārējo vēsturi 6 st., vispā-

rējo ģeogrāfiju 6 st, un vācu valodu 6 stundas, tā tad

kopā 26 nedēļas stundas. Krīgers — matemātiku un

dabas zinības 17 st., pedagoģiku 4 st. un vācu valo-

du 4 st. — kopā 25 nedēļas stundas. Mostovsks —

krievu valodu 10 st., krievu vēsturi '2 st.
,

Krievijas

ģeogrāfiju 1 st. un parauga skolā 4 kriev. vai. stundas —

kopā 17 nedēļas stundas. Haasners — latviešu valodu 7

st., rēķināšanu 6 st., zīmēšanu 2 st., glītrakstīšanu 2 st., —

kopā 23 stundas. Bētiņš — ērģeļu un vijoles spēlēšanu 2

st., mūzikas teoriju 2 st., — kopā 4, ned. stundas. Kāde —

parauga skolā pasniedza 15 st. (reliģiju 4, rēķināšanu 4,

dziedāšanu 2, valodas 5 st.) uu seminārā 10 stundas, bet

kādas, — nav teikts. Tā tad Kāde pavisam kopā sniedzis

25 stundas nedēļā. Alga sekoša: Zadovskim 1390 rbļ.,

brīvs dzīvoklis un malka, kā arī vajadzīgais deputāts. (Par

>) .kalt .Tagzt." 1907 g. № 86.

2) Viņa noraksts glabājas Kurz, laukskolu virskomisijas archivā

1882. g. aktī (Par Irlavas semināru).

17
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ekonoma algu šai pārskatā nerunā.) Krīgerim — 1000 rbļ.

Mostovskim — 600 rbļ, Haasneram — 400 rbļ, Bētiņam —

300 rbļ, un Kādem 600 rbļ. Bez tam visiem ari brīvs

dzīvoklis un malka. Uz jautājumu, vai skolotāji var stun-

das pasniegt arī krievu valodā, visi, izņemot Mostovsku,

atbild ar ne. Semināra uzturam ienākot no bruņniecības

7348 rubļi 42 kp. un no skolas naudām 6000 rubļu, t. ir

100 rubļu no katra audzēkņa, par ko skolēni dabūja arī

uzturu. Te gan jāpiezīmē, ka muižriecības 7348 rubļos
ieskaitīta arī labība un malka, kas tika dota semināram no

bruņniecības muižām. Parauga skolā bija 42 skolēni,

kuri mācības dabūja par brīvu.

Šis laiks, — G. Zadovska darbībassākums (no 1882 —

1886) uzlūkojams par samērā visai rosīgu. Skolotāju perso-

nāls strādāja čakli, un seminārā valdīja diezgan možs gars.

1884. gadā bruņniecība palielina semināra budžetu par 672

rubļiem. Sāk vairāk rūpēties par bibliotēkas papildināšanu,
mācības līdzekļu iegādāšanu. Semināra audzēkņi izbrauc

arī ekskursijās. Tā 1884. gada augustā tie apmeklēja Rīgu,

iepazinās ar Domes baznīcas ērģelēm, pilsētas bilžu galeri-

ju v. t. t. 1885. gadā, jūnijā semināra audzēkņi deva

koncertu Tukuma baznīcā un Durbes parkā. Semināra stundu

plāns un programa tiek paplašināta pat pāri 1878. gadā

ministrijas apstiprinātām robežām. Tā varam teikt bija
Irlavas semināra ~otrā jaunība" ...

1885. gadā latviešu valodas skolotājs Haasners atstāja

semināru un pārgāja par skolotāju uz Sloku. Viņa vietā

atnāca Kleinberģis no Džūkstes. Šinī pašā gadā Tērbatas

mācības apgabala kurators Kapustins izstiepa savu roku arī

pār Irlavas semināru. 1885. gadā 17 decembrī ar rīkojumu

№6817, uz kura uzrakstīts „По Высочайшему повел-Ьшю",

Kapustins ziņoja laukskolu virskomisijai, ka, sakarā ar ķeizara

pavēli 28. novembrī (1885. gadā), visas Kurzemes tautskolas

un arī skolotāju semināri pakārtoti izglītības ministrijai. To

ievērojot Kapustins jautā, vai Kurzemes muižniecība būtu ar
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mieru Irlavas semināru turpmāk piemērot tiem valdības

noteikumiem, kādi izdoti par semināriem vispāri un par

skolotāju un stundu plāna apstiprināšanu sevišķi.

Bet tālākie notikumi vairs neietilpst šis grāmatas

robežās.

XIII.

Tagad atgriezīsimies pie Kurzemes tautskolām vispāri.
Pirms aplūkosim 1875. g. likuma un viņa radīto pārvaldes

orgānu darbību, pakavēsimies pie tā faktiskā skolu stāvokļa,

kuru uzrāda tā laika, kauču trūcīgā, skolu statistika.

1875. gadā Priekuļu mācītājs Heselbergs, kā Kurzemes

sinodes ģeneralreferents sniedza sinodei pirmo cik necik

pamatīgāko statistisko pārskatu par Kurzemes tautskolām.

(Skat. Beilage ad 16 des synode Protokolls 1875.) Mēs no

sinodes pārskata še izmantosim visas tās ziņas

kas, pēc mūsu domām, raksturo tā laika skolu gaitu.

Heselbergs skolas sagrupējis pēc prāvestu apriņķiem

(iecirkņiem — Diöcese). Sāksim ar Dobeles prāvesta apriņķa.

17*
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Starp šim 56 Dobeles iec. skolām skaitījās: 14 kroņa

pagastu skolas, 8 ķirspēlskolas, 5 „laslsanas" skolas, citas

dažādu nosaukumu. Vienu skolu uzturēja dzimtkungs,

17—pagasti, 31 pagasti un dzimtkungs kopīgi, 7 — no

skolas naudām. Kopēdināšana vienā skolā. Savās īpašās

ēkās bija 39 skolas, bet 17 pagaidu telpās; 22 skolām

mājas nederīgas. Caurmērā ziemas skola turpinājās 13

nedēļas. No 63 skolotājiem — 52 latvieši, 11 vācieši; iz-

glītību baudījuši: 7 skolotāji augstākās skolās, 41 Irlavas

seminārā, 6 tautskolās un 9 pašmācībā. Skolotāji saņēma

algu: 12 pāri par 250 rubļ., 24 — pāri par 150 rubļ.

25 — zem 150 rubļ. Skolotāju konferences noturētas,

6 draudzēs.

Dobeles iecirkņa skolās mācīja :

a)obligatoriski:

Lasit 53 skolas

Katķismu 56
„

Bīb. stāstus 56
»

Baznīcas dziesmas 51
„

Rakstīt 51

Rēķināt 51

Vācu valodu 14
„

Krievu
„

10

Ģeogrāfiju 35
„

Vēsturi 27

Kora dziesmas 23
„

Dabas mācības 16

Zīmēšanu 15

Vingrošanu 0
„

Rokdarbus 6
„

b) fakultativ i:

1 skolā

1
.

1
.

39
.

36
.

16
,

19
,

16
,

10
.

21
,

12
,

25
.
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Starp šīm 61 Grobiņas iecirkņa skolām 24 atzīmētas

ar nosaukumu „Parochial-Schulen') un 4 skolas",

bet Bārtā esot viena skola, kas atrodoties tautas izglītības

ministrijas pārziņā
2
), 10 skolas uzturēja dzimtkungi, 15 —

pagasti, 31 — kopīgi pagasti un dzimtkungi, 5 — no sko-

las naudām. Kopēdināsana ievesta 3 skolās. 34 skolām

īpašas skolas mājas, 27 provizoriskas ēkas. 33 ēkas labas,

28 nederīgas. Ziemas skolēni mācījās caurmērā 11 3Л nedē-

jas. No skolotāju personāla 54 latvieši, 10 vācieši. Starp

skolotājiem 3 sievietes. Pēc izglītības: 11 skolotājiem aug-

stāko skolu (höheren Schulen) izglītība
3

), 18 Irlavas seminā-

risti, 27 tautskolās un 8 pašmācībā. 7 skolotāji saņēma

algu pāri par 250 rubļ. gadā, 10 — līdz 250, bet 47 zem

150 rubļiem. Trijās draudzēs notikušas skolotāju konferences.

Grobiņas iecirkņa skolās mācīja:

a) obligatoriski:

Lasīt 61 skolā

Kaķismu 61

Bīb. stāstus 61
„

Baznīcas dziesmas 59
„

Rakstīt 46
„

Rēķināt 45
„

Vācu valodu 8
„

Krievu valodu 7
„

Ģeogrāfiju 16
„

Vēsturi 13
„

Kora dziesmas 8
„

Zīmēšanu 3
„

Vingrošanu 1

Rokdarbus 1
„

Dabas mācības 1

b) fак v 11 ati V i:

1 skolā

14
„

15
„

42
,

40
„

20
,

24
„

24
.

10
.

6
.

6
,

8
„

1) Šīs „Parochial-Schulen" bija tās pašas ķirspēles skolas, kas vē-

lāk pazuda resp, pārvērtās par pagastu skolām.

2) Par šo skolu tuvāku ziņu mums nav.

3) Pie,augstākām skolām" pieskaitīja arī ģimnāzijas.
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Starp šīm 49 Bauskas iecirk;:a skolām 9 atzīmētas

ka „Parochial - Schulen," 3 ka „Winkel - Schulen." „Lasī-

šanas" skolas, te nevienas. Skolas uztur: dzimtkungi -4,

pagasti - 16, dzimtkungi un pagasti kopīgi - 15, no sko-

las naudām pastāv 13 skolas. 34 skolas īpašās ēkās, 14-

-pagaidu telpās, pie kam 30 skolu ēkas pietiekošas, bet 18

nederīgas. Ziemas skolas darbojās caurmērā 16 nedēļas.
No skolotāju personāla -6 sievietes, 45 latviešu un 12 vā-

cu tautības. 15 skolotāji ar augstāko skolu izglītību, 35

Irlavas semināristi, 4 mācījušies tautskolās un 3 pašmā-
cībā (Autodidakten). 22 skolotāji saņem vairāk kā 250

rubļu algas gadā, 14 - līdz, 250, bet 21- mazāk par 150

rubļ. Skolotāju konferences noturētas 4 draudzēs.

Te vēl jāatzīmē tā savādā parādība, ka lecavas drau-

dzē rēķināt (skolās) mācījušies pavisam 112 bērni, bet vā-

cu valodu-121, krievu-116. Tā tad, rādās, irbijuši daži bēr-

ni, kas nemācījās rēķināt, bet tanī pašā laikā mācījās vācu

un krievu valodas.

Bauskas iecirkņu skolās mācījās:

а) о b 1 i g a t о r i s к i:

Lasīt 45 skolās

Katķismu 49
„

Blb. stāstus 47

Baznīcas dziesmas 45 -

„

Rakstīt 45
„

Rēķināt 45

Vācu valodu 19
„

Krievu valodu 27
„

Ģeogrāfiju 43
„

Vēsturi 35

Kora dziesmas 35

Dabas mācības 17
.

Zīmēšanu 18

Vingrošanu 2

Rokdarbus 8

b) f а к v 1 tat i vi:

20 skolās

18
,

3
.

8 i

?\

4
.

19
,

9
.

16
„
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Starp Piltenes iecirkņa 42 skolām 18 atzīmētas „Pa-

rochial — Schulen." Skolas uzturēja: dzimtkungi — 13,

pagasti — 6, dzimtkungi un pagasti kopīgi — 22 un no

skolas naudām — 1. 36 skolām īpašas ēkas, 6 — pagai-
du telpas, pie kam 32 ēkas pietiekošas, bet 10 nederīgas.
Ziemas skola turpinājās caurmērā lliA nedēļas. No sko-

lotājiem 43 latvieši, 7 vācieši, 7 skolotāji

izglītojušies augstākās skolās, 25 Irlavas seminārā, 15 taut-

skolās un 3 pašmācībā. 15 skolotāji saņem vairāk par

250 rbļ gadā, 17 — līdz 250 rbļ. 18 — mazāk par 150

rbļ, Skolotāju konferences notikušas 4 draudzēs.

Atzīmējams, ka Slēkas draudzē rēķināšanu mācījušies

tikai 25 skolēni (no kopēja skolēnu skaita 117), bet 5 sko-

lēni nav mācījušies rakstīt. Laudzes draudzē no 250 sko-

lēniem rēķināšanu mācījās tikai 137, bet rakstīt — 162.

Piltenes iecirkņa skolas mācījās:

a) obligatoriski:
Lasīt 4U skolas

Katķismu 42
„

Bib. stāstus 40

Baznīcas dziesmas 40
„

Rakstīt 40
,

Rēķināt 40
.

Vācu valodu 8

Krievu
„

10
„

Ģeogrāfiju 23

Vēsturi 18
„

Kora dziesmas 10

Dabas mācības 6

Zīmēšanu 0

Vingrošanu 0

Rokdarbus 1
„

b) fakultatīvi:

19 skolas

19
.

6
„

6
.

10
,

7
.

9
.

4
„

6
„



272

15.
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Starp Sēlpils iecirkņa 65 skolām 17 nosauktas par

„Parochial-Schulen", 35 — kroņa skolas (kroņa pagastos),
4 lasīšanas skolas, 1 „Straf-Schule" (Sunakstas mācītāja

muižā). Skolas uzturēja: dzimtkungi—4, pagasti—34, dzimt-

kungi un pagasti kopā — 8, un 19 skolas pastāvēja no

skolas naudām. 4 skolās bija kopēdināšana. 40 skolām

bija īpašas mājas, 25 — nenoteiktas pagaidu telpas. 21

skolas māja pietiekošā stāvoklī, bet 44 — nederīgas. Ziemas

skola turpinājās caurmērā 16 nedēļas. No skolotāju perso-

nāla 68 latvieši un 4 vācieši. Izglītojušies: augstākās skolās —

15, Irlavas seminārā — 21, tautskolā — 28 un pašmācībā —

9. Algu saņēma: 7 skolot, vairāk par 250 rbļ. gadā, 11 —

līdz 250 rbļ., 54 — mazāk par 150 rbļ. Skolotāju konfe-

rences bija 7 draudzēs.

Sēlpils iecirkņa skolas mācījās :

a) obligatoriski:

Lasīt 45 skolās

Katķismu 47 (?) ..

Blb. stāstus 47

Baznīcas dziesmas 45

Rakstīt 45
~

Rēķināt 45

Vācu valodu 19

Krievu
,

27

Ģeogrāfiju 43
„

Vēsturi 35
„

Kora dziesmas 35

Dabas mācības 17

Zīmēšanu 18

Vingrošanu 2

Rokdarbus 8
„

b) fakultatīvi:

20 skolās

18
.

9

8 [
0

.

4
,

19
.

9
.

16
.
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Starp Кuld i g a s iecirkņa 36 skolām — 5 nosauk-

tas par „Parochial-Schulen", 2 — „lasīšaras" skolas. Sko-

las uzturēja: 5 — dzimtkungi, 12 — pagasti, 19 — kopīgi

dzimtkungi un pagasti. Kopēdināšana bija divās skolās.

Ziemas skola darbojās caurmērā Пl/2 nedēļas. Skolotāji
— 39 latvieši, 4 vācieši; 7 ar augstāku skolu izglītību,

16 — Irlavas seminārā, 16 — tautskolās un 4 — pašmā-

cībā. Alga: 4 — pāri par 250 rubļ, 11 — līdz 250 rubļ,
28 mazāk par 150 rubļ. Skolotāju konferences noturētas

11 draudzēs.

Kuldīgas iecirkņu skolas mācījās:

a) obligatoriski:

Lasīt 36 skolās

Kaķismu 36

Bīb. stāstus 36

Baznīcas dziesmas 36

Rakstīt 16
.

Rēķināt 16

Vācu valodu 4

Krievu
,

5

Ģeogrāfiju 6
„

Kora dziesmas 6

Dabas mācības 2

Zīmēšanu 1

Vingrošanu 0

Rokdarbus 1

b) fakultatīvi

17 skolās

15 .

19
„

H
.

8
.

13
„

7
.

10
,

6
.

6
..
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Starp Kandavas iecirkņa 39 skolām 36 atzīmētas

par „Parochial-Schulen." Tā tad te tikai trīs pagasta skolas

Tas rāda, ka par draudžu skolām mācītāji bieži nosaukuši

kuru katru pagasta skolu. Te vēl jāatzīmē, ka Kandavas

iecirknī vairākos pagastos skolu nemaz 1874/75. g. nav

bijis, tā, piemēram, Sabiles draudzē trim kroņa pagastiem

(muižām), kam kopā bijis 2659 dvēseles — nav nevienas

skolas. Skolas uzturēja: dzimtkungi — 8, pagasti — 5,

dzimtkungi un pagasti kopīgi — 21 un 5 skolas iztika no

skolas naudas. 3 skolās kopēdināšana. Ziemas skolas

laiks caurmērā 15 nedēļas. Skolotāji: 37 latvieši, 4 vācieši;

7ar augstāko skolu izglītību, 29 — Irlavas semināristi,

3 tautskolās mācījušies un 2 pašmācībā. 8 skolotāji saņē-

ma vairāk par 250 rbļ. algas, 23 līdz 250 rbļ., bet 10

mazāk par 150 rbļ.

Kandavas iecirkņa skolas mācījās:

.a) obligatoriski: b) fakultatīvi:

Lasīt 39 skolās

Katķismu 39
„

Bīb. stāstus 39
„

Baznīcas dziesmas 38
~

1 skolas

Rakstīt 34
.

4
„

Rēķināt 35 4
„

Vācu valodu 21 16

Krievu
„

20
„

17
„

Ģeogrāfiju 19
„

12

Vēsturi 8
„

12
„

Kora dziesmas 10 19
„

Dabas mācības 5 6
„

Zīmēšanu 7
„

9
„

Vingrošanu 0
»

0
„

Rokdarbus 6
„

3
„

18
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Jelgavas iecirknī trīs skolas uzturēja pagasts, 4 dzimt-

kungi un pagasts kopīgi. Skolas laiks caurmērā 13 nedē-

ļas (ziemā). Skolotāji: 10 latvieši, viens vācietis; 2 — mā-

cījušies augstākās skolās, 6 — Irlavas seminārā, 2 — taut-

skolās un 1 — pašmācībā. Alga — 3 lielāka par 250 ; rbļ,
6 — līdz 250 rbļ un 2 mazāka par 150 rubļ. Skolotāju
konferences noturētas 2 draudzēs.

Jelgavas ierirkņa 9 skolās mācījās:

a) obligatoriski: b) fakultativi

Lasīt 9 skolās

Katķismu 9
„

Bīb. stāstus 9

Baznīcas dziesmas 9

Rakstīt 9

Rēķināt 9

Vācu valodu 1
„

8 skolās

Krievu
„

1 8

Ģeogrāfiju 1
,

8

Vēsturi l
я

8

Kora dziesmas 9 0

Dabas mācības 1
„

8
„

Zīmēšanu 1 8

Vingrošanu 0 8

Rokdarbus 1 8

18*
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Savelkot par visu Kurzemi skaitļus un ziņas kopsu-

mā, dabūjam, ka uz 439261 latviešu dvēselēm bijušas 357

skolas ar 401 skolotāja un 23764 skolēniem (16306

zēni + 7458 meit.). Tas iztaisa vienu skolu uz 1030dvēselēm

vienu skolotāju uz 1026 dvēselēm, vienu skolēnu uz 18'/ 2

dvēselēm. Skolas gados esošo bērnu bija 34691. Tā

tad (34691 — 23764) = 10927 bērni skolas gados

palikuši bez skolas. Ziemas skolu apmeklējuši 12770 zēni

un 6330 meitenes, — kopā 19100, bet gada skolu (ari

vasarā) — 3562 zēni un 1100 meit. — kopā 4664 bērni.

No visiem skolēniem mācījušies, bez lasīšanas un reliģijas,

arī rakstīt — 17173, rēķināt — 16062, vācu valodu — 6554,

krievu valodu 6527. Tā tad ziemas skolēnu skaitā bijis

3038, kas nemācījušies rēķināt un 1927, kas nemācījās arī

rakstīt. Tādu skolēnu, kas skolu apmeklējuši vairāk kā vie-

nu gadu bijis 10066. Starp skolēniem iesvētāmo

bērnu — 8215 (4322 zēni + 3893 meit.), bet bez skolas

izglītības iesvētīti 1620 bērni.

No visām, 357 Kurzemes tautskolām 119 nosauktas

par „Parochial-Schulen (draudžu skolām), lai gan līdz ar

1875. gadu likumu šis nosaukums faktiski pazūd un Kur-

zemē «draudžu skolu" ne formāli, ne faktiski nav.

15 skolas nosauktas par lasīšanas (Lese) skolām, — vi-

ņās mācīts tikai lasīt un „pätari", 3 skolas atzīmētas par

„Winkel Schulen", par tām tuvāku ziņu mums nav. 1

„strapes" skola, kuru jau mēs agrāk pieminējām. Bez

tam viena skola nosaukta par „Confirmanden-Schule".
45 skolas uzturējuši dzimtskungi, 108 — pagastu sabied-

rības, 151 — pagastu sabiedrības un dzimtskungi kopīgi,

bet 52 uzturējušās no skolas naudām.

231 skolai ir īpašas mājas, 126 — ievietotas pagaidu

telpās, pie kam 205 skolu ēkas pietiekošas un labas, bet

148 — sliktas un nederīgas. No 401 mācības spēkiem

11 skolotājas. No visiem skolotājiem 318 latvieši un 53

vācieši (latviešu skolām). 69 skolotāji nodarbojušies ar

«blakus amatiem." Pēc izglītības — 71 skolotājs mācījies
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augstākās skolās, 191 Irlavas seminārā, 101 dažādās taut-

skolās un 38 pašmācībā. 78 skolotāji saņēmuši vairāk kā

250 rubļu, 116 — līdz 250 rbļ un 205 mazāk kā 150 rub-

ļu. Par viņiem noteiktu ziņu trūkst. Bez tam daudziem

skolotājiem bijusi zeme un daži citi sīki ienākumi. Skolo-

tāju konferences noturētas 49 draudzēs un 6 prāvestu ie-

cirkņos.

Pēc mācītāja Heselberga aprēķina katra skolēna mācī-

šana caurmērā Kurzemē maksājusi apmēram 280 кар., bet

katra dvēsele skolas vajadzībām masākiusi caurmērā 25 кар.

Visu skolotāju algu kopsumā bijusi 67.100 rubļu, bet citi

izdevumi pie skolu uzturēšanas 43.916 rubļu; tā tad viss

kopsumā 111.026 rubļi.

1875./76. m. g. Kurzemes skolu virskomisija (virsvalde)
arī sastādījusi kādu savu pārskatu par skolām (Scrmlver-

schlag über die ev.-luth. Landvolkschulen Kurlands pro

1875 6.) Šinī pārskatā gan neietilpst katoļticīgo latviešu

laukskolas, kādu Kurzemē tanī laikā bija ļoti maz (2—3);

ziņas arī nesamērīgi trūcīgākas, kā sinodes pārskatā.

Tomēr šis virsvaldes pārskats papildina sinodes ziņas

galvenā kārtā ar to, ka uzrāda gandrīz visus skolu skolotājus,

kā arī viņu atalgojumu naudā. Saprotams, ka šis atalgojums

vēl nebūt nerāda visu skolotāju peļņu, jo daudzi skolotāji

guva lielākus, vai mazākus ienākumus no skolas zemes,

skolas naudām, ķesteru pienākumu pildīšanas v. t. t. Daži

skolotāji izpildīja arī „skriveru" amatus.
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Dobeles apriņķi.
Llel-Svētes skola Kristaps Zēvalds, Irlavasļ

semin.

Fridrichs Skare, Irlavas

semin.

(Heinrichs Putrigs, privātā

ceļā
JānisMillers, pašmācībā
Jānis Veinbergs, Irlavas

Volgundes 2 klasīgā

153 1865 155!

71

ii

jjl862 159j
Titelmindes 1 klasīga

131

99

1844

11867

225

1981Falcgrāves 2 klasīgā
Kroņa Vircavas Mā-

džu 2 klasīgā 151 1851 250i

Ercogu 2 klasīgā

sem.

Fridrichs Stefanijs, Jelgavas
zēnu skolā

Jēkabs Fogelmanis, Irlavas

ļ semin.

Pēteris Kānbergs Irlavas

1874 250

86 1864 2351

Ozolu 2 klasīgā
133 1118581 203 i

Kalnciema 2 klasīgā
! sem.

iPēteris Strazdiņš, Irlavas!

j162 sem.

Fridrichs Treienfelds, Irlavas

semin.

Heinrichs Davids, Irlavas

semin.

Mārtiņš Zīberts, Irlavas!
semin.

l. Teodors Bekmanis, Irla-

1861 214

Pētermuižas 2 klasīg. ļ
127 290118751

Jelgavas latviešu ķe-
stera skola

Annasmuižas 2 kl.

219 1865ļ

70

200

1862 172

Jaun Svirlaukas 2 kl.ļļ
1857vas sem.

II. Steppermanis
I. Mārtiņš Lazdiņš, Irlavas,

500

120

Liel-Platones 2 kl.
300159 sem.

F. K. Dombrovskis, Balti-

jas Rīgas sem.

Fridrichs Heišreks, privātā
ceļā

Kristiāns Freimanis, Irlavas

1870

Liel-Vircavas 2 kl.

1876 260

138 1851 75

Sesavas 2 klasīgā
ķirspēles skola 181 sem.

Ernests Freimanis, Baltijas
Rīgas sem.

I. Kristaps Zeltiņš, Irlavas

1866 400

Zaļenieku baznīcas

skola, 2 klasīga

1874 250

162 sem.

II. Kristaps Šuberts, Irlavas

1871 326

Kalnamuižas 2 kl.j!
sem.

I. Gothards Forstmanis, Ir-

lavas sem.

II. Heinrichs Šraders, Jel-

gavas zēnu skolā

1876 180

136 1852 360

1869 125
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Auces 2 klasīgā 132 Ansis Zözenbergs, Jelga-
vas zēnu sk.

Jānis Hartmanis, Jelgavas
semin.

Klāvs Šillers, Liepājas

ģimnāzijā
Otto Kiršs, Irlavas semin.

Jānis Krūms, Irlavas se-

minsrā (?)
Kristiāns Frīdbergs, Irlav.

semin.

Stravinskis, Irlavas se-

min.

Pēteris Francmanis, lrlav.

Penkules 1 klasīgā
ķestera skola

Bukaišu 2 klasīgā

1872 60

41

211

'1851 ?

Mežmuižas

Berķenes -Mūrmuižas

2 klasīgā
Vilces 2 klasīgā

90

245

210

140

114

140

79

Blankenfeltas 2 kl. 120

165

Dobeles 2 klasīga
baznīcas skola

Džūkstes 2 klasīgā
baznīcas skola

Potkaizes 2 klasīgā
papasta skola

Bērzbeķes 2 klasīgā
pagasta skola

Virkus pag. 2 kl. sk.
::; •«■; • I

44

41

30

sem.

Gustavs Veidemanis, Ir-

lavas sem.

Jānis Blümfelds, Irlavas

1875

1861

1873

300

300

155sem.

Aleksandris Brūms, Irlav.

87

45

sem. 1867 120

Grauzdēs 2 klasīgā
pagasta skola

Liv-Bērzes 2 klasīgā

pagasta skola

Kaspars Finks, Irlavas

sem.

Ernests Jakobsons, Sabiles

skolā

l. Pēters Pētersons, lrlav.

1869

ļl847

225

6043

77 sem.

II. Alberts Pētersons, Jel-

gavas ģimn.
Fridrichs Elcens, Irlavas

1842 170

Liel-Bērzes 2 klasīgā
pagasta skola

Džūkstes 2 klasīgā
pagasta skola

1874 40

32 sem.

I. Ēvalds Veinbergs, Irlavas

1857 126

204 sem.

II. Jānis Zözenbergs, Irla-

1852 300

vas sem.

Heinrichs Šifers, Irlavas

1874 110

Auru kroņa pag. i? kl. 80
1872 125

Berzmuižas 152

sem.

ļ. Kristaps Cīrulis, Irlavas

sem.

Й. Jānis Dambergs, Balti-

jas Rigas sem.

Juris Purmalis, Dobeles

baznīcas sk.

Dāvīds Oesneris, Cīravā

Kristaps Veiss, Irlavas

1866 155

Lipstas

1874 80

78

1854

Ì1860
135

100Dobeles kroņa pag.
Jaun-Sesavas

98

95
1849 130sem.
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Bauskas apriņķ.
Svitenes 2 klasīgā. 112 I. Gothards Rozenbergs,

apriņķa skolā.

II. Jānis Sk ja, Irlavas
18581 468

Grāvendāles. 2 kla-j

sem.

Pēteris Bergs, Apriņķa
skolā

EduardsRenbergs, Irlavas

1873! 75

sīgā.
Bērsteles 2 klasīgā. ļ

33

38

1855 156

sem.

Jēkabs Šveicers, Apriņķa
skolā.

Jānis Boetchers, Irlavas

1857 215

Rundāles
„

87

11867 320

Anes-Mēmeles. 66

11874

Griķu 2 klasīga skola 103
sem.

Jānis KronbPrgs, Irlavas

200

Šķcpinu 2 klasīgā.
Kaucmindes 1 kl.

79

47

sem.

C.Ciemvalds, Irlavassem.

C. Reinholds, Irlavas

1861

11865
300

250

Dērpeles-Mēmeles
1 klasīgā.

Bauskas baznīcas

skola 2 klasīga.
Baldones 2 klasīgā.

sem.

Jānis Rulle, Irlavas sem.

1868

11873

200

250

35
J. Spore, Apriņķu skolā 1873 200

АО

74 Kristaps Šepskis, Irlavas

sem.

Juris Sunduris, Irlavas sem.Mercendorpes 2 kla-

sīgā.
Baldones mācītāja

1 klasīgā skola.

Bārbeles 2 klasīgā.

1859

1873

260

275

70

Ernests Felzens, pašmā-
cība.

I. Kārlis Reinitcs, Irlava

15

79

1860 60

sem.

II. Juŗis Freimanis, Jel-

gavas zēnu akol?

I. Hermani- Tālbergs,
Irlavas semin.

II. Jēkabs Krastiņš Rigas
semin.

III. Konstance Kampe,
semin.

Jānis Kreicers, Valkas

1853 380

Liel-Iecavas 2klasīgā
1876 100

124

1863 360

1874 180

Iecavas 2 klasīgā
baznīcas skola.

Kroņa Misas pag.
2 klas.

Grienvaltes2 klasīgā
pagasta skola.

31 semin,
Jānis Brille, Irlavas sem.

1865

1871

1873

145

350

300

41

I. Jēkabs Vetcs, Irlavas

117 1868 300spm.

II. Hermanis Jekabsons,
Irlavas sem. 1874 70
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Lambertes 2 klasīgā
pagasta skola.

Mežotnes 2 klasīgā
pagasta skolā

Mežotnes ķester sk.

82

Jānis Šifers, Irlavas sem. ļļļ|l870 325

44

44

Andrejs Tālbergs, privātā

cejā
Hermanis Ziefers (Cīfers)

Irlavas sem.

I. Andrejs Speke, Irlavas

1831 270

1865 364

Vecmuižas 2 kla-

sīgā pagasta sk. 1873 400137 sem.

II. Fridrichs Speke, Irlavasļ
•

1875

1874

100

162Nīzergas 2 kl. pa-

gūsta sk.

Stelpes 2 kl. pa-

gasta sk.

Umpārtes pagasta
skola

Vec-Saules pag. sk.

sem.

Jānis Volts, Irlavas sem.

40

Mārtiņš Birzdonis, Irlavas

73 sem.

Jānis Skadiņš, privātā !
ceļā

Mārtiņš Bērziņš, Irlavas ļ

1874 300

41

93
ļl874 72

sem.

Ferdinants Šabels, Irlavas L
1870 350

Berzmuižas pag. sk. II 43

11872
11860

225

90Codes pag. sk. 29

sem.

Kārlis Gūtmanis, pašmāc. ļ

Jaun-Saules 1 kl.

baznīcas sk.

Vec-Saules 1 kl.

ķestera sk.

18

Jānis Linde, Irlavas sem. ļj

Augusts Dunkers, Irla- ļ
vas sem.

iii 855
i -*

■я
с

<v

ž
5 1852

Tukuma apriņķ.
Sātu pastrorāta 2 kl.

pag. sk.

Vīnšinķu 2 kl. pa-

gasta sk.

Tukuma baznīcas

sk. 2 kl.

Vec-Mokas-Raudes
2 kl. pag. sk'

Kaives-Brizules 2 kl.

pag. sk.

Slokenbeķes 2 kl.

pag. sk.

Cērkstes 1 kl. pag.
sk.

5

ļļ 29

il 49

Jēkabs Umpis, draudzes ļ
skolā

Tomas Zīle, apriņķa sk.

Jānis Vītiņš, Irlavas sem. 1

Francis Lēnerts, Тики- i

та apriņķa sk

Ptto Vītiņš, Tukuma apr.

skola

Jānis Knauts, Irlavas

••1871

1874

1876

35

130

300

44 1856! 170

S| 29 — 150

i 98 sem.

Otto Rezevskis, Irlavas ļ
11867 192

45 sem.

Ansis Birznieks, Irlavas '

11863 119

Slampas-Vīkseles 2

kl. pag. sk.

Irlavas 2 kl. pag. sk.

Irlavas skolot, sem.

82 sem.

JPar tām ziņas nav šaīt ļ
ļvietā uzdotas. А. V. | i

1869 140
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Annas muižas 2 kl.

pag. sk.

Upesmuižas 2 kl.

pag. sk.

Bikstu 2 kl. pag. sk.

168 Kārlis Burkmanis, Irlavas 18741 235

45

sem.

Jānis Spīss, Irlavas sem. 1865 220

104 L Ansis Zichmanis, Irla- 1855 270

vas sem.

II. Tomas Meijs, Irlavas 18461 100

Blīdenes 2 kl. pag.
sk.

127

sem.

I. Kristiāns Linevalds,

privātā ceļā
II. Ancis Balcers, Irlavas

1855!
I

4081

1875 195

Dūres 2 kl. pag. sk. 39
sem.

Fricis Linters, Irlavas 1875 206i

Lestenes 2 kl. pag.
sk.

63

sem.

Otto Flūgins, Irlavas 1871 250

Jaunpils 2 kl. pag.
skola

Reņģes 2 kl. pag.

skola

Struteles 2 kl. pag
sk.

123
sem.

Kārlis Šepkis, Irlavas 1874 2061

62
sem.

Ansis Miķelsons, Irlavas 1860 318

73
sem.

Jānis Grīnfelds, Irlavas 1857

4

245

Stūru 2 kl. pag. sk.ļ 56
sem.

Fricis Rutermanis, Irla- 1866
i

300

Liel-Auces 2 kl. pa-

laista skola.

Vec-Auces 2 kl. pa-
gasta skola,

lies 2 kl. pag. sk.

81
vas sem.

I. Kārlis Pētersons, Vents-

pils apriņķa skolā

II. Fridrichs Bergmanis,
Irlavas sem.

Fridrichs Strauss, Rīgas
Apriņķa sk.

Ernests Feldmanis, Irla-

1867

11873

150

50

67 1868 100

74 1874 300

Ķeveles2 kl.pag. sk. 41

vas sem.

Jānis Rozentāls, Irlavas |1870 228

Slagūnes 2 kl. pa-
gasta skola.

Liel-Auces 2 kl. ķes-
tera skola.

Sniķers.

16

sem.

Vakanta vieta, skola

slēgta.
Rudolfs Tross, Irlavas sem.

1868

150

36

68 Miķelis Strautmanis "

,

1850

Vadakstes 2 kl. pag.
skola.

75 Heinrichs Strauss "

,

1861 150
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Talsu apriņķis.
Vandzenes 2 kl. pag.

skola.
123 Peteris Klāssons, Irlavas ļ118631304

sem.

Laidzes2 kl. pag. sk. 45 Fridrichs Treikāns, Irlavas 1860! 307

Pastendes 1 kl. pag.
skola.

Dzirciema 1 kl. pag.
skola.

81

40

sem.

Ansis Kopfsteins, privātā
ceļā

Fridrichs Bergmanis, Tu-

kuma apriņķa sk.

Jānis Vīdemanis, Irlavas

1859 357

1875 140

Engures 1 kl pag. sk 30 1861 115

Nurmuižas 2 kl. pag.
skola.

Stendes 2 kl pag.sk.

Spares „ ., , ,

132

95

42

sem.

Jēkabs Brachmanis, Ir-

lavas sem.

Teodors Fridenbergs, Ir-

lavas sem.

Kārlis Reincholds, Ir-

lavas sem.

Kristaps Spīss, Irlavas

sem.

Pēters Ābols, privātā cejā
Jānis Spīss, Irlavas sem.

Fricis Rozensteins
, »

1872 160

18681 70

1867 250

Santes 1 kl. pag.sk. 35 1869 220

Dziras 2kl.pag.sk.
Zemītes

„ „ , „

Aizdziras 2 kl. pag.

skola.

Kukšu 2 kl. pag. sk.

Pūres
„ „ ,, „

Kandavas 2 kl. pag.
skola.

Cēres (Sēres) 2 kl.

pag. sk.

Strazdes 2 kl. pag.
skola.

40

78

65

1859 245

1848 275

1876 295

47

72

111

Juris Silings , „

Fricis Neimanis
, ,

Fricis Akermans
, .

I 1868 220

11870 292

11847 300

ļ.

58 Otto Grundmanis
, . ļ 11870 300

65 Pēteris Zeimanis
, . |

i

i!
1872 190

Dursupes 2 kl. pag.
skola.

Balgales 2 kl.pag. sk.

54 Fricis Mitenbergs, Tu- ļ
кита apriņķa skola.

Kristiāns Freimanis, Irla-

1862 150

49
Il860 250

Lāmiņu (Līves) 1 kl.

pag. sk.
Kandavas 2 kl. ķes-

tera skola.

40

12

vas sem.

Indriķis Skolings, Irlavas

sem.

Alduins Jagermanis, Jel-

gavas ģimnāzijā līdz

Tereli

Kārlis Blumbergs

185б! 156

1865! 400

Blumberga privat,
tautas skola Kan-
davā.

Lub-Ezeres pag. sk.

25 1859 sko-

las

Fridrichs Steinfelds Ci- ļļ
n.

350-1836
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Arlavas 1 kl. pag sk.
...

i

621 I. Jeanots Meijess, Ir-

lavas jl 855

II. Carlis Jātnieks, Irlavas

...

300 ļ

Popervāles 1 kl. pag.
skola.

Sasmākas 1 kl. pag.
skola.

69

sem.
_

1873

Jānis Berne, Pleskodāle 1852

Jānis Freija, 1854

75

250

120
32!

28 Jānis Hennings, Irlavas

sem. 11873
Fricis Ozoliņš,Irlavassem. 1867

Pūņu 1 kl. pag. sk.

150!

250ļTingeres 1 kl. pag.ļ
skola.

Varubes 2 kl. pag.sk.
30ļ

1161
1631Kabiles '„

„ , ,

Vānes
„ , ,

Rendes-Usmas 1 kl.

pag. sk.

Jaunpagasta-Virbes
2 kl. pag. sk.

Pedoles 2 kl.pag. sk.

Veģes 1
., , ,

Kalna muižas 2 kl.

pag. sk.

Sabiles ķirspēles 2 kl.

skola.

у

II

I. Kārlis Lēmanis, Vācijā. 1861

II. Dāvids Bērzings Rogen 1872

I. Fricis Sarpants, Ir-

lavas sem. ! 1876

II. Andrejs Freimanis

Baltijas Rigas sem.

Sīmansons, Valkas sem. j|l848
Vilchelms Vegners, privā-

ta ce|ā. 111852
Jānis Holbergs, Irlavas

320

100

512

138 350

56 100

62

63!
12

sem. 1868

Sprogis, Irlavas sem. 1871

Matias Rītens, Irlavassem. 1874

Otto Freimanis, pašmāc. '1861

189!

234

160
84 1

41

Jānis Steinhards, Irlavas ļļ .
59 sem. 1863

- -.- б
1863

Aizputes apriņ-

ķis.
Aizputes-Ievades 2

kl. pag. sk.

Kazdangas - Ķikures-

Vec-Drogas 2 kl.

pag. skola.

Padures-Langsēžu 2

kl. pag. sk.

Rokaižu-Lašu-Kora-

les-Stakeldangas 2

kl. pag. sk.

Bojas 2 kl. pag. sk.

103

182

Vilhelms Grīnlaubs, Ir-

lavas sem. 111868
I. Pēteris Etmanis Irlavas 11850
U. Juŗis Tide, atvaļināts

unteroficiers 1874

Andrējs Mertenis, Irlavas ļ
seminārā 1876

Kārlis Strauss, privātā ceļā —

1868

1850

11874

206 ļļ

i120

69 1876•180i
100 iļ

74

49 Mika Kārkle, kādā taut-

skola un privātā ceļā. 1874

Heinrichs Rozentāls, Ir-

40II

204:1

1874

Laides 2
, „ ,

170
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Enavas-Apures 2 kl.

pag. sk.

Pūņas-Perkovas (?)
2 kl. pag. sk.

26

Jeanots Bensons, kādā

Ķirspēles skolā

Juris Augševics, kādā

ķestera skolā un priv.

ceļā.
Āleksandris Lambergs,

Irlavas sem.

Eduards Stolcš, Irlavas

1876 38

136

Vanjas 2 kl. pag. sk. 62

1864 120

69

1873 116

Kalves
„ , » »

1875 120

Pudures-Tāšu 2 kl.

pag. sk.

Rudbāržu Lēņu 1 kl.

pag. sk.

Kalnamuižas-Suksā-

tes 2 kl. pap. sk.

Cildes 1 kl. pag sk.

112

sem.

Fricis Ziveris, Aizputes
apriņķa skola.

Ansis Breunfelds, Irlavas

1865 201 |l

80 sem. 1866 163

61

45

Sīmanis Ozoliņš, tautas

skolā un privātā ceļā
Dreimaņkalns, kādā ķirsp.

skolā.

Pēters Rere caur pāšm.

1869

1876

1872

1401
83

78Valteiķu-Sermītes- '
1 kl. pag. sk.

Biržu 2 kl. pag. sk.

52
87

■

Pieviķu 1 kl paga-
sta skola.

Pieviķu ķestera sko-

la.

Dunalkas 2 kl. pag.
skola.

Liel-Dzērves 2 kl.

pag, sk.

Cīravas 1 kl.pag.sk.

140ļ

84

31

Inta Lāce, tautas skolā

un caur pašmācību
Hermanis Dambergs, Ir-

lavas sem.

Kārlis Markavs, Aizputes
bazn. skolā.

Ernests Blüms, privātā

ceļā.
Jānis Bergmanis, privātā

ceļā.
Ernests Grandmanis, Ir-

lavas sem.

Vilchelms Hartmanis, Ir-

lavas sem.

H. Sênbeŗgs, Liepājā

1872

1864

1866

11857

166

120

55

223

145

152

11860 185

1874 275

Apriņķu „ „ » „ | 64

Ziemupes 2 kl. pag.
skola.

Upmuižas 2 kl pag.
skola.

Rāves 1 kl. pag. sk. I

1869

1874

170

200

60

Ernests Francis, Aizpu-
tes apriņķa skolā.

Andrejs Dreijers, kādā

ķirsp. sk.

A. Krišjanov, kādā tautas

sk. un privātā ceļā.
E. Freimanis, privātā ceļā

un kādā elementarsk.

Andersons. Irlavas sem.

127

40

220

1875 160

Valdes
„ „ , ,

12

1873 90

Nīkrāces Vormsātes!

2 kl. pag. sk.
Bakuzes-Dēzeles 2]

kl. pag. sk.

73 1868

1862

239

220

64
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Dzirgas 1 kl. pag..

skola.

Embotes 1 kl. pag
skola.

28 I D. Freimanis
„ „ „

11872 116

Griezes 1 kl pag.

skola.

I.'el-Briņku un Liel-

DZeldes 1 kl. pag.

Dinsdorpes 2 kl pag.
skola

Nīgrandes 1 kl. pag.

sköla.

Bātes2 kl. pag. sk.

Rumuļu 1 kl.
„ „

62

30

G. Sime, kādā ķirspēles
skolā

Kr. Barons, kāda tautas

skolā un privātā ceļā
H. Freimanis, Irlavas sem.

1864

11875

72

100

84 11850 188

48 Volbergs, Irlavas sem. lOOļ
72 A. Ģelings, privāti 118641 113

Nodagas 1 kl. pag.
skola.

65

28

15

G. Zīle, Irlavas sem.

Ēvalds Sprūde, Gramzdes

apriņķa skola un

Jelgavā.

Andrejs Kevics, kādā

elementarskolā uņ pri-

vātā ce|ā

Zeannots Švarcbergs, Ir-

lavas sem.

1866

1872

1864

100

100

168

Priekuļu -Mežnieku-

Audru Asītes 2kl.

pag skola,

Gramzdas organista
skola

Vaiņodes

108 1859 230

16

Ernests Luce. Kādā pa-

gasta skolā un pri-
vātā ceļā.

- 10

n.b.

5371 1875

Kuldīgas apr.
Virķes 1 kl. pāg.

skola.

35 Andžs Neimanis, kādā

tautas skolā un pri-
vātā ceļā.

Jēkabs Goldmanis, Ir-

lavas sem.

skolas celšana vēl neno-

beigta.
Jaunmejs, kādā tautas

skolā un privātā ceļā.
Juris Freimanis, kādā

elementar skolā un

privāti.
Ansis Helsbergs

1871 70

Grauzdupes 2 kl.

pag. skola.

Kalnmuižas pag. sk.

74 11859 220

Jāteles 1 kl.
, ,

В 30 |l860 40

Liel-Ivandes 1 kl.

pag. sk.

102 1848i 12;

_

Kurmales 1 kl. pag.
skola.

Mares 1 kl. pag sk.

Padures 1 kl. pag.
skola.

si

37

17

Pēteris Brauns, Jrl. sem.

Zeanots Ertrevi:s, Kul-

digas pilsētas skolā.

1847

1872

1875

180

120

87
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Planices 1 kl. pag.
skola. 40

Kristaps Dilbergs kādā

tautas skolā un pri-
vāti.

Jānis Rrikmanis, IrlavasKroņa Rendes 1 kl.

pag. skola.

Turlavas 2 kl. pag.

skola.

Usmas 2 kl. pag. sk

1871 60ļ
64 sem.

Crudbergs, kādā tautas \
skolā un privāti.

Jānis Heinrichs Palms, :
Irlavas sem.

K. Zommers. Kādā ele-

mentar skolā un pri-
vāti.

Jēkabs Bruvers

Strauss, Irlavas sem.

1847 135(

77

69
1865 1501

1873 1831

Vilgales 1 kl. pag.
skola. 45

Alažu 1 kl. pag. sk.

Kundes 1 kl. pag.
skola.

Dūres 2 kl pag. sk.

22
11869
1867

1853

82

33

70

25

122
... . . -"■ *щ

ļ Otto Donings, Irlavas \

Briģu 1 kl. pag. sk.

Raņķu-Irģes 1 kl.

pag. sk.

Šķēdes 2 kl.pag. sk.

62

56

170

sem.

Andreļs Ritingers. Privāti

sagatavojies.
Kaspars Bergmanis,

Ventspils apriņķa sk.

Teodors Feldmanis. Mā-

cījies pie sava tēva.

Mārtiņš Zauers, Aizputes
apriņķa skola.

Kārlis Svānbergs, Irlavas

11855

Il856

ļl853

170

140

92

|l876 125

Snēpeles 2 kl. pag.
skola.

Vārmes 2 kl. pag.
skola.

Lutriņu 2 kl. pag.
skola.

Muižciema 1 kl. pag.
skola.

Striķu 2 kl. pag. sk

Sesiles 1
, „ ,

Sātiņu-Saldus ?

Broces 2 kl. pag.
skola.

Kursīšu 2 kl. pag.
skola.

Zvārdes 2 kl. pag.
skola.

Ķērkliņu 2 kl. pag.
skola.

Brizules 1 kl. pag.
skola.

108

116

104

82

65

56

181

sem.

Kārlis Āboliņš, Irlavas sem. ļļ
А

ļ Kārlis Svānbergs, Irlavas

sem.

Kārlfs Ķempelis,Irlav.sem. ij
Kārlis Jurgenovskis „ .

!'
Juris Rēdlichs

. , ļļ
Adams Kalks , „ |

1865

Ii874

11873

1853

1868

1852

1868

1866

230

180

105

163

251

260

180

180

67

I. Jēkabs Zichmanis
„ „

!i

II. Pēteris Paиne
. . |

Ansis Kundziņš . . ļ

1869

1875

1876

222

200

300
214

143

1861 156

50

Jānis Kapeika , „ и

24

Fridrichs Lakševics caur ļļ
pašmācību. 180
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Liel-Ezeres ķestera

.,
Franzhösche"

88 Ernests Eromholds, kādā i 1835

tautas skolā un pri-
vātā cejā.

Jānis Gēcs (Goehz), ir- 1851

lavas sem.

Eduards Zorgenfreis, Ir- 1872

lavas sem.

Jānis Rappers, Aizputes j 1867

apriņķa skolā,

(vakanta vieta) ļ —

142

Reņģes-Grivaižu. 141 250

Marianovas 2 kl. sk 138 225

Skrundas 2. kl pag.
skola.

Lutriņu 1 kl. ķester
skola.

Ventspils apr.
Zīres 1 kl. pag. sk.

200

50

80

83 Otto Jurensēns, apriņķa ļil873
skola.

DāvidsPriede, Irlavassem.! 1855

1873 150

Sūras-Gārzdes-Leču-

Landzes 2 kl pag.
skola.

Vendzavas 1 kl. pag.
skola.

127

...

1855 250

Semātes

Sarkanās muižas 1

kl. pag. sk.

Užavas.

36

38

97

Jānis Jansons, caur paš- lļl867
mācību.

KristapsFalmiks caurpaš. 1862

Kārlis Treijers, Ventspils 11872

apriņķa skolā.

Jānis Lechs, Ventspils 1869
apriņķa skolā.

Fricis Elsers (?), Irlavas 1865

1867

1862

1872

30

30

185

25 1869 100

Vārves 1 kl. pag sk. 45 1865 130

Ēdoles
„ „ „ „ 109

sem.

Fricis Zēbergs, privātā 1840

ceļā.
Eduards Grots, Irlavas ļ 1864

1840 418

Pusenieku 1 kl. p.
skola.

Pusenieku 2 kl.

fabrikas skola.

Puses 2 kl. pag. sk,
Slēkas

„ „ , ,

Ugāles 2 kl. pag.
skola.

Tārgales 1 kl. pag.
skola.

Piltenes 1 kl. (pag).
skola.

65

28

75

109

161

sem.

Eduards Hiršbergs, pri- 11870
vātā ceļā.

Kristaps Neimanis, Irlavas 1874
Jānis Hāns, Irlavas sem. 1853

Pēteris Škūls. Irlavas sem. 1867

1864

1870

1874

1853

1867

200

200

100

275

143

50 К Šmidts „ . . 18671867 180

Popes.

77

93

Andrejs Neimanis, Irlavasiļ863
sem.

Fridriķis Feldmanis, ir- 1851
lavas sem.

Kristiāns Neilands,|Irla- 1869

1863

'1851

79

202

„Pires" 1 kl. pag. sk. 40 Ì1869 273

Popes i indes 2 kl.

pag, sk.
67

vas sem.

Jānis Bachs, privātā ceļā 18381838 100
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Popes Virgas.
Dundagas 2 kl. pag.

100

306

Heinrichs Bergfrīds ?

I. Gustavs Traubergs, Ir-

lavas sem.

II. Jānis Karpovics, Ir-

Jl875j 310

L

11868
310

lavas sem.

III. Jānis Dreibergs Ir-

lavas sem.

Ernests Diinsberģis, Ci- i
ravā un privātā cejā.

Teodors Landsbergs, Ir- \
lavas sem.

Heinrichs Jēkabsons,
Pleskodālē pie Rīgas

Krišs Stauers, Irlavas sem. |

1870 310

Dundagas „Kube-
ies" 2 kl. pag sk.

Dundagas „Šfiter-
muižas"

Dundagas .Ierbes"

(Irben).
Dundagas („Gib-

kas") 1 kl.

96

46

1873

1838

11860

360

400

310

51 Il851
1849

310

245

63

Grobiņas apr.
Nīcas ķesterskola:
Nīcas 2 kl. pag. sk

Bārtas 2 kl. ķester-
skola.

Vērgales-Bebes 2

kl. pag. sk.

Sārceņu ķestera sk.

Virgas 1 kl. pag. sk.

149

99

j AleksisSkare, Irlavassem.

Jekabš Pincers, Jelgavas
apriņķa skolā. Nolicis

Elementar skolotāja
eksamu.

Juris Bergmanis. Privāti

izglītojies.
Otto Kochs, Irlavas sem.

Otto Lose
. , « ,

Ernests Tīls, privāti
Heinrichs Kronentāls, Ir-

lavas sem.

Jānis Koškins, Irlavas

1857

|1874

1835

1863

1874

1860

225

75

462

462

?

75

1441

165

34

8

1843 60

Liel-Krūtes 1 kl.

pag. sk.

Grobiņas 1 kl.ķestera
skola.

12 sem.

Pēteris Fridriķis Rein-

felds, kādā elementar-

skolā.

Jānis Ducmanis, elem. sk.

1840 60

73

Māteres (Maternes)
1 kl. pag. sk.

Talsu 1 kl. pag. sk.

Gavieznes 1 kl. pag.
skola.

Telses-Rolovas 1 kl.

pag. sk.

Iļgu 1 kl. pag sk.

1873

1873

?

50

52

78 Jorēns Vērnieks »» ,

Vilchelms Zušinskis, pri-
vāti izglītojies.

Ernests Forstmanis, Ir-

lavas sem.

Miķelis Straubergers, kā-

dā elementārskolā.

Jānis Freimanis, kādā

tautas skolā un privāti.
Kārlis Boettchers

,

1866i 101

121 1863 125

81

66

1850 112

? 107

Medzes 2kl.
„

1854

1856

92

50Kapsēdes lklpag.sk. 39
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Krotes - Bunkas - Iz-

riedes 2kl. pag. skj
Vecpils-Liel Dupelesļ

2 kl. pag. şk.
Liel un Maz Ilma-i

jas 1 kl. pag. sk.

Sloķu-Maz-Lāņu 1 kl.

128ļ Adolfs Tauriņš, kādā ele-

mentārskolā.

Jānis Dreijers, Irlavas

1866

1859

1866i 141

306

141

. ..

113
I

1859 306

-

Ligutes -Padones 1

kl. pag. sk.

Liegu 2kl. pag. sk.

!

I 88 ļļ
' 52

28

43

; sem.

Jānis Fišers, privāti iz-

glītojies.
Adams Pezūrings, Kul-

dīgas apriņķa sk.

Andrejs Egleskalns, pri-
vāti izglītojies.

Ansis Greijers, kādā

elementārskolā.

Bērnus sūta citu novadu

skolās, savas skolas nav.

Nikolais Brukmanis, Kā-

dā privātskolā-
Jānis Stobbe, Irlavas sem.

ļl859

1876

1873

1872

1868

1841

ļl859
i' -

•..
.

р87б|
11873

ļl872|

128

130

90

90

50

91

123

128

1301
90

90

Laņu-Vares 18 50 ļ

Durbes 2kl.
.

118 11868 91 ļ
Todaižu kroņa pag.

2ki

СЛ
1841 123I93ļ

Rāvas lkl. pag. sk.|ļ 40 Andrejs Dreijers, kādā

privātskolā.

18751875 160160 ii

Jaunjelgavas
apriņķis

Stabes lkl. pag. sk.

II

Pēteris Steinbergs, Jē-

kabmiesta apriņķa sk.

Pēteris Gērke

11870

jl868
100

*)

*) Pagasts
maksā 50

rubļus.

57 100

Līkumrruižas - Dau-

peltes lkl. pag. sk.

Lindes -Birzgales 2

kl. pag. sk.

Lindes 2 kl.

Jaun-Sēres„Silgala"
1 kl. sk.

Vec-Sēres „Labren-
ča" sk.

41 *)

147 Juris Ķermelis, Irlavas 1861 507507

18

sem.

JānisReinics, Irlavas sem.

Jānis Galviņš. Seces ķe-
sterskolā.

Pēteris Straubergs
. „

|ļl875-
111867

111867

220

**)

**)

220

**)

**) Skolas

nauda 1 r.

no bērna.

21 **)

Jaun-Sēres pag. sk.

Seces lkl. ķestersk.

28

■19

Mārtiņš Svarans

Fridrichs Mālbergs, Irla-

1876

1856

??

***) Kā

ķesteris.
Seces I. lkl. pag. sk.

Seces II.
„ „ „

rj • I

Bngu
„ " »

29

22

44

vas sem.

Jānis Lasums, Seces ķe-
sterskolā.

Rems Birze, Seces ķester-
skolā.

Mārtiņš Ozols, Seces ķe-
sterskolā un kādā Jē-

kabmiesta elementar-

skolā.

1867

1867

ļl867

Iļ
Iļ

?

?
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Sēlpils Г 1 kl.pag. sk. 56 Pēteris Blaubergs, Jēkab-

miesta elementārskolā. 1875

Juris Liepiņš, Jēkabmie-
sta apriņķa sk. 1874

Pēteris Brunovskis, Irla-

i 80 1
Sēlpils II.

. i i. 46
1872

Liel - Sunakstes-Pik-

steres2kl. pag. sk.

Biržu I. lkl. pag. sk.

1874 40 i
66

40!

vas sem. 11874

Jānis Krēsliņš, Subates

.stiftskolā". 1855

Jānis Grīns, Kādā aprin-

j ka sk. 1875

Juris Grins ? 1864

Juris Kalvītis, kādā ap-
riņķa skolā. |1864

Juris Kēmanis, kādā ap-
riņķa skolā. 11870

I. Jānis Grinbergs. Irla-

1874 260 j

62

56

53

I
53 .

53

1855ļ
BiržuII.

„ ļļ i,
I 46

1875

1864Biržu III \
Biržu IV. 2kl.

. . i

50i
93

i

89ļ
1864

Biržu V.
, . .

1870

Biržu VI.
. . .

69

vas sem. 1870

N. Miķelis Šomka ? 1874

Juris Timmermanis, kā-

dā apriņķa sk. 1870

Mārtiņš Arpāns, privāti

izglītojies. j 1836

Juris Liberts, Irlavassem. 1862

ļl870
1874

I

53

?

56

Biržu VII.lkl.
. „

i

28

ļl870
Salas I.

. . „
59

62

1836

1862.

45i

з|
«Ş

Salas П. 2kl.
. .

Dignājas L, .,
53

. .

Juris Sinepe, kādā ap-

riņķa skolā. 1874

Jānis Krēsliņš, Subates

.stiftskolā*. 1871

Jēkabs Krodzinieks, kā-

dā ķesterskolā un priv. —

Bertbolds Legzdgalis, Su-

bates .stiftskolā". —

Juris Puteklis, kādā ķe- '
sterskolā un privāti. —

I. Dzenis, Jēkabpils ele- |
mentārskolā. —

Andrejs Ozoliņš, paš-
mācībā. ļļl861

Mārtiņš Steģis, kādā ap-

riņķa skolā. |j1864

Jēkabs Dinburgs ? 1Ì1869

30

40
Dignājas II.„ „ .

69

DignājasIII.» . ,
57

DignājasIV.,
. ,

Dignājas mācītāja i
2kl. pagasta sk.

Ābeļu lkl. . .
Iļ

ПО

35ļ
30

5082

54

Vīķu
. , „ ļ

leķengrāves lkl.

pag. sk.

Vārenbrokas-Evaltes
lkl. pag. sk.

Maz-Sunakstes 2kl.

pag. sk.

Sunākstes 2kl. ķe-
sterskola

63
~-\

65

?

132

75

И
56

!

25]!

21 !
Jēkabs Lembergs, Jēkab-

miesta apriņķa sk. 11876
Ernests Bloks, Plesko- И

dalē. Ü1858

100

34852 S



296

— bi&i
w

J2

2 b| !~

:-а я i«i

Skolas nosaukums a f£ Skolotāja vārds un uzvārds
* "

un kādā apriņķī pļ£ un kur viņš ieguvis ~ J2

skola atrodas. Ц 2 izglītību.
"*

Ķ
ко ' 7

"

К в ,re

U E

и
|

H -

E
CJ <ll

в

E

s
Su

.. . ..

Vec-Seres lkl. pag 21

sk.

Saukas 2kl. pag. sk. 112

Brencis Strazdiņš ? ii18671 "5
J£

w
™i

о я]
от С

400
"ОТ

Juris Klāsons, Irlavas 111873 4

i с

ЮС

Ilzes
„ . .

71
sem.

Jānis Kalpaks, Irlavas 1876 1

sem.

Jānis Reguts, Irlavas sem. 1845

Jānis Pāvulāns, turpat. 1867 3

100ļIOC

62

ЮС

.

Neretas , „ .
57

Neretas Andreja 2kl. 75

pag. sk.

Neretas Pāvila
„

J 57

pag. sk.

Elkšņu kroņa pag. 91

2kl.

62

300

Miķelis Stāģis, turpat. ļ 1867 1

I Juris Dambrans, Irla- ļ 1853 2

150150

>44244

•J
Saukas kesterskola ļ| 43

2kl.

Saukas mācītāja mui- 9

žas 2kl.

Vec- Mèmeles I kl. 48

pag. sk.

Gricgales 1 kl. ļ 38

vas sem.

II. Roberts Dambrans, Ir- 1873

lavas semin.

Juris Dauge, Valkas se- 1858 2

minafā.

Jūlijs Treis, Jēkabmiesta 1873

apr. skolā.

Gustavs Polianskis, pri- 1871 1

vāti izglītojies.
Jānis Kaktiņš, privāti iz- 1873 2

glītojies. ļ
Aleksandrs Treis, Jēkabm.; 1871 1

apriņķa skolā. j
Hermanis Polianskis, Ir- 1868 !

lavas sem. i!
Ernests Trumpe, Irlavas 111862

?

290

*)
?

100

?

290

*)
?

IOC

Ï0C

12C

14C

6£

*) un ķe-
stera ienā-

kumi.

200

Pilkalnes 2 kl. pag. ļļ 53

sk. i

1201

Maz - Zalves 1 kl. ļ 48

pag. sk.

Liel-Mēmeles i kl. ļļ 54

140

65

pag. sk.

Erbergps 2 kl. pag. 90

sk.

Daudzevas 1 kl. ļ 47

pag. sk.

Liel-Zalves 2 kl.ļļ 100

pag. sk.

sem.

Pēteris~
4
Blūms, Irlavas sem. 1870 2

jl
Ansis Kundziņš, Irlavas 1874 1

276

160ļ

27€

16C

sem.

I Kārlis Muižnieks, Vai- \ 1850 1

kas seminārā.

II Zanders, Irlavas sem. j1875 1

Mārtiņš Zēvalds, privāti 1852

izglītojies. I
Grinbergs, Irlavas sem. !1874| 4

Lielaus, Irlavas sem.
18691 2

190 i
I

19C

10C

5£

UK

20C

Taurkalnes 1 kl. 75

pag. sk.

Valles 2 kl. pag.sk. ! 162

Valles 2 kl. baznī-ļ 33

cas sk.

Ilūkstes apriņ-
ķis

Gārsenes 1 kl. pag. ļ 78

sk.

100

551

400

200!

Ernests Vebers. |ļl854ļ 1121121
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Ziņas nav iesūtītas, kā tas pārskatā aizrādīts, no 7

Rucavas, 2 Pērkones, 1 Organdas un 1 Lustes skolu (Gro-

biņas apriņķī). Tāpat ziņu nav par, tā saukto, „Überlauces"

ķirspēli, kur esot 4 skolas. Tā pavisam kopsumā Kurze-

mes skolu virskomisija 1875/76. m. g. uzrāda Kurzemē 342

skolas ar 25.093 skolēniem, no kuriem bijuši 16.520 zēni

un 8.573 meitenes. Tā tad skolu skaits, salīdzinot ar

1874,75. m. g. sinodes pārskatu būtu pamazinājies par

(357- 342) 15 vienībām, bet skolēnu skaits tanī pašā laikā

pavairojies par (25093—23764) 1329 bērniem.

Skolas nosaukums

un kādā apriņķī

!«3
.2 p "3 «

от
4 «J=

3f2 Skolotāja vārds un uzvārds

Sļ2 un kur viņš ieguvis 2-o

|2 izglītību. * §
° и

Пв ' Zv*
fc M

¥!i

JßS

Й Ē

и g.
я

ļ \±

о

E

sskola atrodas.

Vitenheima Susejas

Asaru 2 kl. pag. sk.

Prodes 1 kl. pag. sk.

Kazimirišķu 1 kl.

pag. sk.

Kaldabruņas 1 kl.

pag. sk.

Gulbenes 1 kl. pag.
sk.

Ilzes 1 kl. pag. sk.

69 Jēkabs Āboliņš, kādā lau- 1865
tas skolā un Jēkab-

pils apriņķa skolā.

68 Krišjānis Rāviņš, Irlavas 1857

sem.

40 Pēteris Treikāns, privāti 11858
izglītojies.

32 Jānis Čuriške, privāti iz- ļl875
glītojies.

71 Adams Pavulāns, caur ļ ?

pašmācību.
46 Jānis Kasters, caur paš- | ?

mācību.

24 i Jānis Puide, caur paš- 1865

ļ mācību..

37 Juris Tanbe. Subates 1864

„stiftskol;V
30 Magnus Spore, Jēkabpils ļ1 1861

apriņķa sk.

24 Pēteris Bruņenieks, pri- |ļl873
vāti izglītojies.

54 Jēkabs Udenaus, kādā ļ 1874

tautas skolā un privāti, ļ
24 Mārtiņš Slavišēns, Irla- 1868

vas sem.

28 Antons Crāvītis, Vidze- 11864

mē, Ērgļos.

136

90 ļl

80

70

50 ļļ

47 li

sc»

150Kaldabruņas 1 kl.

ķesterskola.
Vec-Lašu 1 kl. pag.

v
_sk.

Šederes 1 kl. pag.sk.

30 ļ

54 i

Baltās muižas 1 kl.

pag. sk.

Vilkamiesta 1 kl.

ķesterskola.
Demmes 2 kl. ķe-

sterskola.

80 j;

*) *) skolas

naudu.

100
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XIV.

1875. g. 25. aprīlī ķeizars apstiprināja Kurzemes taut-

skolu likumu, bet tikai 21. augustā muižnieku priekšnieks

grāfs Keizerlings sasauca Jelgavā bruņniecības mājā pirmo
skolu virskomisijas sēdi, kurā bez Keizerlinga piedalījās

ģeneralsuperintendents Lambergs un „rezidējošais kreismar-

šāls" 1) barons Grotūzs. Šie trīs kungi, sakarā ar likumu, tūdaļ

ēvelēja kā ceturto locekli Jelgavas kirspēles baznīcu virs-

priekšnieku baronu Rumeli, kas ievēlēšanu pieņēma un, tū-

daļ uzaicināts, piedalījās arī pirmā sēdē. Par sekretāru ievē-

lēja Keizerlinga ieteikto Rūdolfu fon Hoerneru. Tāļāk ap-

spriestas šulrāta kandidatūras un vienojušies par Blīdenes

mācītāju Boetticheru, 2 ) ко arī tūdaļ Keizerlings, kā riteršafts

komitejas pilnvarotais, apstiprinājis3). Virskomisija nolēmus

tūdaļ Boetticheram paziņot par viņa ievēlēšanu un apstipri-

nāšanu, kā arī nolemts šulrātam maksāt 1000 rubļu algas

gadā un atlīdzināt ceļa izdevumus ar 200 rubļ. Šos, kā

arī citus, virskomisijas izdevumus sedza riteršafts komiteja

no viņas kārtējiem ieņēmumiem. Tā ka arī iekšlietu mini-

strijai bija tiesības virskomisijā sūtīt savu pārstāvi, tad no-

lēma griezties pie gubernatora, lai tādu komandētu. Tā fak-

tiski un formāli noorganizējās Kurzemes tautskolu (lauksko-

lu) virskomisija (virsvalde).

*) Tā 1875 g. likuma 15. p. nosaka.

2) Roberts fon Boettichers dzimis 1336.g 8. maijā (v.st) Bauskā; mā

cījies Jelgavas ģimnāzijā, studējis Tērbatā teoloģiju, pēc tam studijas pār-

cēlis uz Berlini. Mācītāja amatu strādājis no 1863.g. 1887.g. viņu iecēla

par Kurzemes ģeneralsuperintendentu. Mira 1897.g.20. nov. (v.st.) Jel-

gavā. Mācītājam Boettieberam bija ievērojams iespaids Kurzemes muižni -

ku aprindās.

3) Šulrata izrauga skolu virskomisija, bet apstiprina

riteršafts komiteja. {§ 15.)



299

5. septembrī (1875.) Kurzemes skolu virskomisija no-

turēja otru sēdi 1) un, sakarā ar skolu likuma 14. pantu,

ievēlēja visām ķirspēlēm inspektorus:

1) Daugavpils ķirsp. — bar. Helmersenu no Ezermuižas.

2) Überlances
„

— bar. Klutcneri no Varnovicas.

3) Aizkraukles
„

— bar. Hānu no Randes muižas.

4) Subates
„

— fon Valteri no Asariem.

5) Sēlpils „
— bar. Hānu no Lindes muižas.

6) Neretes
„

— fon Hānu no Ērberģes muižas.

7) Jelgavas „
— baronu Recke no Ozolmuižas.

8) Dobeles
„

— baronu Fītingofu no Liel-Bērzes.

9) Sesavas
..

— baronu Bēru no Vircavas.

10) Mežmuižas
~

— fon Brakel! no Abgunstes.

11. Bauskas
„

— grafu Anrepu no Svitenes.

12) lecavas
„

— Kleistu no Codes.

13) Tukuma
„

— baronu Līvenu no Jaun-Sātiem.

14) Jaunpils „
— baronu Ropu no Bikstiem.

15) Auces
„

— grafu Pālenu no Ķēveles.

16) Kandavas
„

— Böttieneri no Kukšiem.

17) Talsu
„

— baronu Grotusi no Spāres.

18) Sabiles
„

— baronu Firksu no Pēdoles.

19) Artavas
~

— baronu Bachu no Lub-Ezeres.

20) Kuldīgas
и

— baronu Bucholcu no Ķimāles.
21) Vārmes

„
— baronu Hānu no Snēpeles.

22) Saldus
„

— baronu Recke no Kalna muižas.

23) Ventspils ~
— baronu Grotusi no Vārves.

24) Piltenes
„

— baronu Grotusi no Puseniekiem.

25) Dundagas „
— baronu Briiggenu no Stendes.

26) Alsungas „
— baronu Funku no Almales.

27) Sakaslejas „
— baronu Sackenu no Padures.

28) Aizputes „
— baronu Manteufeli no Kazdangas.

29) Valteiķu ~
— bar. Medemu no Kalna muižas.

30) Embotes
„

—A. fon Dorthesenu no Dēseles.

31) Gramzdes
„

— baronu Bistramu no Mežniekiem.

32) Grobiņas „
— baronu Rādeni no Rolavas.

33) Durbes
„

— baronu Grotusu no Krotes.

>) Skat' Journal der Kurländischen. Ober-Landschul-Commission

pro 1875. (Glabājas valsts archivā.)
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Šiem laukskolu inspektoriem skolu virskomisija uzdeva

noorganizēt ķirspēļu komisijas, kas arī pamazām tika

darīts. Daži baronu kungi gan vēlāk ziņoja virskomisijai,

ka skolu lietās maz saprotot un tāpēc lūdza viņus no šī

amata atsvabināt, tomēr lielais vairākums iecelto inspektoru

sāka jauno amatu pildīt, revidēja skolas, noorganizēja ķir-

spēļu komisijas un pat pilnīgi pārvaldīja savā rajonā skolu

lietas. Sakarā ar to daži draudžu mācītāji, kā to redzēsim

turpmāk, izteica nemieru, ka viņi ar jauno likumu nobīdīti

no skolu vadīšanas. Šim nemieram gan nebija stipra

iemesla, jo baronu kungi vēlāk bieži vien apmierinājās ar

„inspektora godu", atļaudami mācītājiem skolu faktisku

pārzināšanu un revidēšanu.

16. septembrī 1875. g. virskomisijas priekš-

sēdētājs Keizerlings izsūtīja apriņķa tiesām (Kreis
Gericht) un visām Kurzemes (33) ķirspēlēm cirkulāru,

ar ko paziņoja par virskomisijas stāšanos darbā. Līdz

ar to lika priekšā ķirspēlēm noorganizēt likumā (14 §) pare-

dzētās ķirspēļu skolu komisijas, kam lai sekotu lokālo (vie-

tējo) skolu komisiju noorganizēšana. 8. oktobrī 1875.g. virs-

valdes uzdevumā Keizerlings laiž jaunus cirkulārus: I.)vi-
siem Kurzemes mācītājiem (An die Herren Prediger Kurlands

un 2.) visiem Kurzemes dzimtkungiem (An die Herren Guts-

besitzer Kurland). Mācītājus, kas kā vēlāk redzēsim, nebija
visai apmierināti ar 1875. gada skolu likumu, Keizerlinga
cirkulārs paslavē par viņu līdzšinējo darbību Kurzemes lauk-

skolu labā un izsaka cerību, kā mācītāji arī turpmāk būs cī-

tīgākie darbinieki skolu lietās. Likums jau arī nosakot, ka

skolām jābūt evaņģēliski —luteriskās baznīcas iespaidā. Sko-

lu pirmais mērķis esot ļaudis mācīt kristīgas dzīvošanas li-

kumus. Mājmācība taču esot pilnīgi padota garīdzniecības

uzraudzībai un vadīšanai. Mācītāji līdzšim stāvējuši lauksko-

lām vistuvāk! un viņu nopelnus skolu lietās neviens negri-

bot noliegt u.t. t. Nobeidz Keizerlings še cirkulāru: „In Er-

wägung dessen richtet die Ober-Landschul-Comisson an

sämmtliche Herren Prediger die dringende Bitte, es möchten

dieselbe die Fürsorge und Pflege, welche sie bisher unserer
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Volksschule zugewandt haben, auch fürder ihr angedeihen

lassen, und glaubt dieselbe sich der Erwartung hingeben zu

dürfen, dass von den Herren Geistlichen solcher ihrer Bitte

im Interesse unserer Volksschule, unserer Kirche und unseres

Landes gern entsprochen werden wird."

Otrā, dzimtkungiem (muižniekiem) veltī tā cirkulārā,

grafs Keizerlings tāpat pateicās par tām pūlēm un upu-

riem, ko muižnieki skolu labā ziedojuši. Viņi to esot darī-

jtīši „im Bewusstsein ihrer geschichtlichen

Aufgabe.
.

." Keizerlings tic, ka muižnieki arī turpmāk
lai svarīgā darbā („.

. .
für unser Gesamtwoh

so hochwichtigen Sache dasselbe Interesse, wie

früher entgegentragen und ihre Mithilfe und Mitarbeit da

nicht versagen . . . ") savu līdzdarbību neatraušot.

Ar šiem cirkulāriem skolu virskomisija 1875. gadā

ievadīja Kurzemē savu darbību. Cik mums zināms, vairāk

vispārēju rīkojumu 1875. gadā no šīs virskomisijas nav

dots. Tā, varam teikt, samērā lēnā un smagā gaitā iesāka

darboties tik ilgi gaidītais tautskolu pārvaldes aparāts.

Tanī pašā 1875. gadā Kurzemes mācītāju sinode (Jel-

gavā no 11. — 16. septemdrim) arī nepagāja secen jauna-

jam likumam. Vispirms tikko ieceltais šulrāts Boettichers

ziņoja sinodei, ka viņš uzņēmies pildīt jauno amatu un

lūdza amata brāļus nākt palīgā (protokola 17. р.). Pēc

tam Rendes mācītājs Grīners (Grüner) referēja par skolu

likumu vispāri, pie kam izskanējā diezgan stiprs nemiers

pret vairākiem likuma pantiem. Grīners sinodē nāk ar se-

košiem priekšlikumiem :

1) Draudzes mācītājam jābūt ari visu viņa draudzes robe-

žās esošo skolu inspektoram') un tuvākam priekšniekam.

Viņš arī dod skolotājiem, ja vajadzīgs, īsus atvaļinājumus.

2) Reliģijas mācības pasniegšana atrodas tieši mācītā-

ja vadīšanā un skolotājiem šinī priekšmetā bez ierunas

(unbedingt) jāpaklausa mācītāja aizrādījumiem.

l) Pec 1875. g.25. apr. likuma 14. panta ķirspēles skolu komisijas

inspektors ir ari šīs komisijas priekšsēdētājs un tā tad, ja gribēja mācītā-

ju celt par inspektoru, tad viņam būtu prezidenta tiesības sapulcē, kurā

piedalās muižnieki. To pēdējie negribēja pielaist (skat. arī 17. pantu).
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3) Vietēja skolu valde skolotājam dodamā padomde-

vēja balss tiesība un viņš te raksta arī protokolus.

4) Skolotāja un pagasta skrīvera amati nav savienojami.

5) Minimālā alga skolotājam 100 rubļu1) ir pārāk

maza, jo tādu algu jau pelna arī kalpi.

6) Bērnus skolā uzņemot, jāprasa lai tie prastu lasīt-)

7) Ir nepieciešami, ka skolas kursu (pēc 3 gadiem)

beigušie bērni līdz viņu iesvētīšanai, caur skolu tiek piespie-

sti atkārtot un padziļināt skolā iemācīto.

8) Lai majmācību veicinātu un padarītu reālu, jāatrod

viņai kā spaidu, tā pabalsta līdzekļi.

Sinode šīs Grīnera tēzes gan pārrunājusi, tomēr nekā-

dus lēmumus netaisījusi, bet uzdevusi prāvestu iecirkņu

sinodêm(Diôcesen-Synoden) vispirms šos jautājumus apspriest.

Ar to, saprotams, gribēja panākt miermīlīgu jautājuma atlikša-

nu. Šulrāts Boettichers tomēr pēc tam griežas pie sinodes dēļ

aizrādījumiem, kā viņam turpmāk rīkoties un kā aizstāvēt

sinodes domas. Sinode arī viņam nekādas direktīvas nedod,

tikai vienu gan prasa, lai baznīcas skolu(Kirchensschulen) līdz-

šinējais stāvoklis pret baznīcu (das Anrecht der Kirche auf die-

selben) katrā ziņā taptu arī turpmāk uzturēts.

Ar to, pagaidām, sinodē izbeidzas skolu likuma ap-

spriešana.

Skolu virskomisijas locekļi, saprotams, ārpus oficiālām

apspriedēm un aizrādījumiem, personīgās pārrunās pārliecinā-

jās, ka apstiprinātais skolu likums ir pārāk trūcīgs un tie-

šām neapmierina daudzus skolu draugus. Sakarā ar to arī

skolu virskomisija steidzās izstrādāt īpašu instrukciju pie

skolu likuma, kas publicēta Kurzemes Guberņas Avīzē 1876g.

10. numurā (vācu valodā) ar virsrakstu „Instruction Ad I

Hauptstück I des Reglaments für die evangelisch-luterischen
Land-Volkschulen." bī pate instrukcija tulkota latviski un ofi-

ciāli nodrukāta „Kurzemes Gub. Avīzē" 1876g. 68.numurā

(Instrukciju sniedzam pielikumā pilnīgu.)

') Mazāko algu — 100 rubju noteica likuma 10. pants.
2 ) Ar to mācītāji gribēja uzturēt un veicināt mājmācību.
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Šī instrukcija gan forineli centās ieturēties 1875. g.

likuma rāmjos, bet, kā par to katrs var pārliecināties,
salīdzinot likumu, ar instrukciju— pēdējā tomēr stipri
vien likumu papildināja un koriģēja, tā ienesdama likuma

pildīšanā pavisam jaunus jēdzienus un formulējumus.
Piemēram: likuma 11. piezīme saka, ka mājmācība atrodas

draudzes mācītāja, baznīcas pērmindera un skolu vecākā

uzraudzībā. Bet instrukcijas 1., 2. un 3. panti jau par

mājmācību runā pārāk plaši, prasa nolaidīgo vecāku sodīšanu

un t. ļt.1) Te no mazas, gandrīz nenozīmīgas piezīmes

iztaisīts „liels" likums. Tāļāk likuma 2. pants nosaka, ka:

«Tās laukskolas iraid: a) pagasta skolas, kas priekš viena,

vai vairākiem pagastiem celtas, b) ķirspēles skolas, kas

priekš visas ķirspēles celtas." Bet ko dara instrukcija?

Viņa nosaka (4. pants), ka visas skolas, kur lut. ticības

ļaužu bērnus māca, ir noliktas apakš sastādāmām skolu

valdīšanām v. t. t. Tas taču bija jau pilnīgi pretlikumīgi,

jo tādā gadījumā varēja arī visas privātas un pilsētu
elementārskolas nolikt skolu virskomisijas virsvaldīšanā.

Bet likums taču to pavisam neparedzēja. Tādas pat nesa-

skaņas ar likumu instrukcija pauda pret 8., 9., 10. v. 1.1. pantiem

Bet skolu virskomisijas instrukcija taču izsludināta

oficiālā Kurzemes guberņas valdes orgānā. Jāpiezīmē,

ka instrukciju sastādot, cik nu tas bij atzīts par derīgu,

ievērotas sinodes resp, mācītāja Grīnera tēzes. Redzams

arī, ka instrukcijas devēja — skolu virskomisija —rīkojusies

droši, tā tad apzinājusies, ka viņai nav jābaidās no pārme-

tumiem, vai pat soda par 1875. g. likuma pārkāpšanu.

Tagad visi priekšdarbi bija veikti un vajadzēja uzsākt

darbību visā Kurzemē. Tas arī formell notiek, jo 1876. g.

maijā skolu virskomisija izsūtīja cirkulāru „An sämtliche

Kirchspiels - Schul - Commissionen" 2
) kurā aizrāda uz

«Kurzemes Gub. Avīzēs" publicēto instrukciju, kā arī izsaka

') Šie instrukcijas panti, redzams, stāv sakarā ar mācītāja Grīnera

prasībām 1875. g. sinodē.

2) Visi še citētie Kurzemes tautskolu virskomisijas cirkulāri ir vai

nu drukāti, vai hektografēti.
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cerību, ka ķirspēļu skolu komisijas jau būšot paspējušas

noorganizēties. Tagad skolu virskomisija sagaidot, ka

ķirspēļu komisijas tūdaļ ķeršoties pie dārda. Pirmā laikā

tomēr nevajagot taisīt lielu lūzumu starp bijušo, veco stā-

vokli un ar tagadējo, likumā priekšā rakstīto. Jaunos

noteikumus vajagot, pēc iespējas, pieskaņot vietējām vaja-

dzībām. Laiks rādīšot, kur un kā vajagot labāki rīkoties.

Komisijām esot jānoskaidro ciktāļu tagadējais skolu stāvok-

lis vēl neizpildot jaunā likumā prasītās norunas. Tāļāk

vajagot izstrādāt īsus darba nosacījumus ķirspēļu komisiju

sapulcēm. Caur turpmākām skolu revīzijām jānoskaidro
faktiskais skolu stāvoklis mācību ziņā, lai varētu viņu

pacelt saskaņā ar instrukcijā izteiktām prasībām. Tāpat

skolu virskomisija uzdot ķirspēļu komisijām līdz 15. no-

vembrim sastādīt un iesūtīt 1875/76.mācības gada ziņas par

sava rajona skolām.

1876. g. 26. novembrī virskomisija piesūtīja laukskolās

lietojamo mācības grāmatu sarakstu, ko mēs sniedzam šīs

grāmatas (X.) pielikumā.

1876 g. sinodē (Jelgavā 15—20 septembrim) Kur-

zemes mācītāji atkal nodarbojās ar skolu likuma ne-

pilnībām. Mācītāja Grīnera 1872.g. iesniegtās tēzes,

kas tad tika nodotas apspriešanai diocezu sinodēm,

šoreiz nāca atpakaļ vispārējā sinodē. Visvairāk tapa

debatēts un galu galā ar lielu piekrišanu pieņemts atzinums, ka

skolu likumā mācītāju tiesības sašaurinātas pat samērā ar to, ko

nosaka 1832.g. baznīcas likums. Izrādoties, ka Kurzemes

skolu virskomisija izstrādājusi ticības mācības stundu plānu
bez kādas konsistorijas līdzdalības (ohne jede Mitwirkung

des Landes-Consistoriums). Lai gan tagadējam skolu virsko-

misijas sastāvam sinode varot pilnīgi uzticēties, bet jautājums
esot principiels un tāpēc jāpieprasa caur konsistoriju no skolu

virskomisijas paskaidrojums. Tā arī nolēma un lūdza gene-

ralsuperintendentu griezties pie skolu virskomisijas.
Bez tam sinode plaši pārsprieda latviešu ortogrāfijas

jautājumu un vienojās palikt arī skolās pie vecās ortogrāfi-

jas, t. ir tās, kādā bija drukāta bībele un dziesmu grāmata.
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Kā vienu motivu, kamdēļ jāpaliek pie „dziesmu grāmatas"

ortogrāfijas, mācītājs Veide uzrādīja to, ka tad latvieši netik-

šot atrauti no jaunās un vecās kultur tautu garīgās pasau-

les. Mazliet progresīvāks ortogrāfijas jautājumā bijis Bīlen-

šteins, bet arī viņš, redzams, pagaidām palicis pie „dzies-

mu grāmatas" ortogrāfijas (Protokola 14. pants).

Kurzemes skolu virskomisija šoreiz čakli izpildīja sino-

des lēmumu un jau 1876. g. decembrī izsūtīja ķirspēļu
skolu komisijām cirkulāru ortogrāfijas jautājumā. Vispirms

virskomisija aprāda, ka pēdējā laikā latviešu ortogrāfijā val-

dot liela nenoteiktība, — rakstot dažādi. Tas kaitējot skolē-

niem. Virskomisija tādēļ liek priekšā: 1) Vecā, — bībelē un

dziesmu grāmatā lietotā, latviešu ortogrāfija vispāri arī turp-
māk jālieto skolās (auch ferner noch als für die Schule

gültig zu betrachten). 2) Ja kur vietējās skolu komisijas ir

pielaidušas pārgrozījumus, tad turpmāk tie var būt tikai

sekošie: a) līdzskaņu dubultniekus var atmest, izņemot

tos gadījumus, kad viņi vispāri arī ortogrāfijas jauninājumos

tiek lietoti, kā familijas un svešvārdos (Bīlensteina atziņa
1876. g. sinodē А. V.). Vispāri šinī ziņā turpmāk varēšot

dot tuvākus paskaidrojumus, pagaidām tas ar šo cirkulāru

neesot iespējams, b) „F" lietošana svešvārdos pielaižama

3) Tā ka literatūrā, ne arī vispārējā lietošanā daudzi latvie-

šu ortogrāfijas jauninājumi vēl nav pilnīgi atzīti, tad nav

pielaižama „h" kā garuma zīmes atmešana, vai citas zīmes

lietošana „h" vietā. Arī priekš „o" „h" nevar atmest, it

īpaši sakņu zilbēs. Mazā „s" lietošana, vārdu vidū garās „f"

vietā, — arī noraidāma. Cirkulāru par latviešu ortogrāfiju

parakstījuši divi vācu kungi, kas paši visai vāji prot latvis-

ki runāt un vēl vājāki rakstīt, — tie bija grāfs Keizerlings

un Rudolfs Hoerners.

Mēs šinī gadījumā aizrādām uz Aleksandra Tobiena

spriedumu par muižniecības un garīdzniecības darbību Kur-

zemes tautskolu labā ') .A. Tobiens Kurzemes tā laika

skolu stāvokli visai atzinīgi atestē un kā pierādījumu citē

>) Skat. „Die I.ivländische Ritterschaft in ihrem Verhältnis zum Za-

rismus und Russischen Nationalismus von Alexander von Tobien 244. lpp.



306

kāda Šveiciešu ceļotāja L. von Vurstembergera spriedumu
1872. g. Bērni tautskolās sekmīgi mācoties trīs valodas ar

trijādām rakstībām (Schriftarten). Ja, vai gan tas bija peda-

goģiski un lietderīgi, kad vācu kungi mūsu bērniem

tautskolās spieda divas svešās valodas mācīties,
bet mātes valodu kropļoja tanī ortogrāfijā un stīlā, kāds bija

Kurzemes dziesmu grāmatā. Vai tas arī bija pedagoģiski

un pie latviešu bērniem „neitrali", ka pat reliģijas mācību

spieda mācīties vācu valodā jau no paša skolas sākuma.

Bet tā, ka latviešu bērniem šāda, pavisam neapzinīga, mācī-

šanās bija ārkārtīgi grūta, tad mācītājs R. Stārks izdeva

1878. g. mazu bībeļstāstu un katķisma grāmatiņu (Jelgavā

pie J. F. Steffenhagena), kusai vienā pusē vācu teksts, bet

otrā tas pats latviskā tulkojumā (saprotams, pēc visiem vā-

ciskās ortogrāfijas likumiem). Mācītājs Stārks savu grāmati-

ņu pavada ar priekšvārdiem, kurus nobeidz šā: «Mums ir

diwi wallodas, bet weena tizziba; diwi zemmes trauki, bet

weena debbesu manta. Seno debbesu mantu, scho debbesu

maizi sehi grahmatiņa wezzakeem un behrneem atness Wah-

cu un Latweeschu wallodä, un tā wisseem skaidri accu preek-

sehā stahda, ka wallodas lai muhs ne schķirr, jo ta weena

Ewanģeliuma tizziba muhs wissus saweeno".

Tā ir tā pati gudrā pamācība latviešiem, — par kuru

mēs šinī grāmatā jau agrāk runājām (sakarā ar kādu Balt.

Monatschrift rakstu), —latvieši, atmetat savu valodu, kas jūs

šķir no vāciešiem
. . . Mācītājs R. Stārks to grib palīdzēt

pat Dieva vārdā. Bet cienījamais vācu vēsturnieks А. To-

viens vēl tagad nevar vāciešus noslavēt vien par šādu darbību.

1877. g. sinodē (Jelgavā, 9. — 13. sept.) Kurzemes mācītāji

joprojām nodarbojās ar savu tiesību aizstāvēšanu skolu re-

vidēšanas jautājumā. Kurzemes konsistorija, pie kuras si-

node caur ģeneralsuperintendentu jau agrāk bija griezusies,

atbildējusi, ka: 1) līdzšim vēl faktiski garīdzniecības tiesības

neesot reliģijas pasniegšanas un revidēšanas jautājumā mū-

su tautskolās aizkārtas un 2) skolu virskomisijā sēžot ga-

rīdznieku pārstāvis, kas savas kārtas intereses aizstāvēšot.

Sinode ar šādu atbildi neapmierinājās, bet nolēma vēl reiz
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griezties pie konsistorijas ar lūgumu, lai pēdējā pieprasa no

skolu virskomisijas oficiālu paskaidrojumu, kā turpmāk ga-

rīdzniecības tiesības reliģijas jautājumā netiks ignorētas, kā

tas bija noticis ar stundu plāna sastādīšanu. Atzīmēsim

tūdaļ, ka 1878. g. skolu virskomisija tad arī deva atbildi

un solījumu garīdzniecības tiesības, kādas viņai dotas ar

baznīcas likumiem, neaizkārt. Virskomisija arī neesot do-

mājusi, ka, sastādot stundu plānus tieši pašā virskomisijā,
tikšot aizkārtas garīdzniecības tiesības, jo šaī virskomisijā

piedaloties arī ģeneralsuperintendents. Ar to tad šis «kon-
flikts" izbeidzās. Garīdzniecība tomēr rādīja, ka viņa stin-

gri sargā savu stāvokli.

1877. g. sinodē šulrāts Boettichers ziņoja par skolu

stāvokli, pie kam konstatēja, ka skolu skaits pamazinājies

no 363 uz 357, bet skolēnu skaits paaugstinājies par 1721.

Šulrāts žēlojās, ka esot sliktas skolas mājas (schlecht steht

еь mit den Schulgebäuden), bet «bezpartejiskais" un А. То-

biena uzslavētais L. Vurstembergers apgalvoja, ka Kurzemē

esot skaisti skolas nami.

Par šulrāta Boettichera ziņojumu izcēlās dzīvas

debates, kas drīz vien pārgāja uz 1875. g. skolu likuma

kritizēšanu (protokola 21. — 22. p. b.). Izrādījās, ka nemiers

ar skolu likuma dažiem punktiem ir visai liels. īpaši neap-

mierināti mācītāji ar to stāvokli, kāda nostādīta skolu revi-

zija, kas oficiāli atradās muižniecības rokās. Tāpat nebija

noteiktības skolu pārvaldes orgānu savstarpējā darbībā un

lokālo skolu komisiju locekļi (muižnieki, mācītāji un zem-

nieki) pat nezināja, kādi ir viņu pienākumi. Zemnieku

pārstāvji kā ķirspēļu, tā lokālās skolu komisijās dažkārt

atteicās no līdzbalsošanas, pat vispāri no līdzdalības šinīs

komisijās, jo viņi redzēja, ka zemniekiem te vairāk statistu

loma, ka ar viņu domām maz rēķinājās, bet atbildība pa-

gasta sabiedrības priekšā ir ļoti liela. Skolu virskomisija
1877. g. 27. apr. ar cirkulāru № 89 gan oficiāli norāja

zemnieku pārstāvjus par atraušanos no intensīvas un pilnī-
gas līdzdarbības skolu komisijās, jo likums šādu līdzdarbību
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prasot. Aizbildināšanās ar to, ka zemnieku pārstāvjiem,

pirms tie ko lemj, jāuzzinot pagasta domas, esot nevietā,

jo likums zemnieku pārstāvjiem dodot tiesību skolu komi-

sijās lemt pēc sirdsapziņas 1). Tomēr šim skolu virskomisijas

cirkulāram nevarēja būt lielu panākumu, jo zemnieku pār-

stāvji vispāri nejutās skolu komisijās kā pilntiesīgi locekļi

un viņiem tiešām bija jāuzmanās, lai ar savām balsīm ne-

kaitētu paši savām, tas ir pagastu interesēm.

Kā redzējām, arī mācītāji nebija apmierināti un tā

1877. g. mācītāju sinodē jau notika redzamas nesaskaņas

starp mācītājiem un šulrātu Boetticheru, kas nostājās kā

skolu likuma un skolu virskomisijas aizstāvis un, redzami

nepiekrita sinodes kritikai. Sinodes protokolā (1877. g.) gan

ļoti uzmanīgi referēts, bet tomēr arī no viņa var nojaust

augošo «konfliktu"

Vēl jāpiezīmē, ka 1877. g. sinodē mācītājs Konrādi

(Jelgavā) prasa «Skolu Avīzes" izdošanu Kurzemē, saprotams

vācu valodā. Šulrāts avīzes izdošanai principā piekrīt, bet

par darba realizēšanu neko nevar pateikt.

1878. gada sinodē Jaun-Auces mācītājs Šmidts jau

noteiktāki uzbrūk skolu likumam un prasa likuma pārstrā-

dāšanu. Šmidts īpaši kritizē skolu inspekcijas kārtību, kas

likumā esot pavisam nelietderīgi formulēta un tagad arī

praksē labi nedarbojoties. Te jāpiezīmē, ka oficiālie ķirspēļu

inspektori, kas bija muižnieki, tiešām bija kūtri un dažkārt

arī vāji lietpratēji. Mācītāji domāja, ka viņiem būtu vairāk

tiesības uz inspektoru amatiem, bet to neļāva skolu likums.

Šulrāts Boettichers atkal bija kļūmīgā stāvoklī, bet, kā no

protokola vērojams, skolu likuma lietā cietis klusu. Var tomēr

vērot, ka starp šulrātu nn mācītāju vairākumu ir liela nesa-

skaņa un, kā tas no 1879. g. sinodes protokola 15. p. re-

dzams, Boetichers jau pieteic savu aiziešanu no šulrāta

amata. Šinī pašā 1879. g. Jaun-Auces mācītājs Šmidts sarak-

sta īpašu brošūru „Unsere Volksschulen", kā arī 1879. g.

sinodē no jauna krasi kritizē skolu likumu. Likuma pirmais

i) 1877. g. 27. apr. cirkulārs ir drukāts (vācu valodā) un izplatīts

arī pa pagastu valdēm.
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pants gan nosakot, ka tautskolas uzdevum з ir „lutera ticības

iedzīvotājos stiprināt ticības un kristīgas dzīves likumu atzī-

šanu v. t. t.", bet šis 1. pants netiekot respektēts no tāļākiem
likuma pantiem (dass aber kein anderer § diesem ersten

in die Hände arbeite). Tikumiskā audzināšanā galvenais ie-

spaids skolotāju personālam, bet visiem citiem, tikai ne

mācītājam, dota tiesība piedalīties skolotāju ievēlē-

šanā. Vēlāk izdotā instrukcija uzliekot mācītājiem daudz darba

un pienākumu, bet likumīgu tiesību nedodot.

Te gan mazliet jāpretojas Šmidta spriedumam, jo 16.

un 17. instrukcijas panti dod arī mācītājiem tiesību skolas

revidēt un «skolotāja uzvešanos redzēt un zināt." Uz īsu

laiku, līdz 5 dienām skolotāji varēja no mācītāja saņemt

ari atvaļinājumu.

Šmidts stipri kritizē arī smago un nenoteikto skolu

komisiju aparātu, no augšas līdz apakšai. Un gala

slēdziens, — ja jau nevarot likumu vispāri pārgrozīt, tad

vajagot papildināt.
1880. gada sinodē šulrāts nāca ar mācītāja Šmidta bro-

šūras „Unsere Volksschulen" ') kritiku. (Skat 1880. g. sinodes

protokola 20. pantu). Ko un kā teicis šulrāts Boetichers

tas nav ieprotokolēts, bet mācītājs Šmidts devis atbildi,

kas ir īsumā ieprotokolēta. Šmidts atbildējis, ka skolu

likuma nepilnības esot kā privāti, tā oficiāli vairākkārt

kritizētas un sinodes pienākums bijis arī šinī jautājumā

uzstāties. Šmidts lūdz sinodi taisīt attiecīgu lēmumu par

viņa brošūrā izteiktām skolu likuma nepilnībām un tad

lietu virzīt tāļāk. Pēc tam sinodē notikušas plašākas de-

bates par Šmidta priekšlikumiem, kas ievilkušās garumā,

bet sinodes vairākums, redzams, stāvējis ne šulrāta, bet

Šmidta pusē. Sinode arī izteikusi pateicību Šmidtam par

viņa ierosinājumiem skolu likuma lietā.

1881. g. sinodē gan šulrāts Boettichers ir klāt, bet

kā no protokola redzams, viņš skolu lietās vairs vārdu

neņem un vispāri skolu jatājumi šīnl sinodē nemaz netiek

i) Grāmatiņas autors saucās Dr. F. S. Vareks --- t. ir mācītāja

Šmidta pseidonīms.

20
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cilāti. Mācītāji cieš klusu, bet šulrāts Boetichers šinī

gadā atlūdzās no amata un 1882. gadā viņa vietā riteršafts

komiteja apstiprināja Bauskas vācu draudzes mācītāju

Voldemāru Bušu ') kas arī jau 1882. g. sinodē figurē jau-

najā amatā, sniedz īsu pārskatu par skolām un — top si-

nodē apsveikts ar „herzliche begrüssende Worte."

Boetichers aizgāja, nāca Bušs, bet skolu likuma gro-

zīšana tomēr nenotika. Varbūt tas būtu noticis vēlāk, ja

neuznāktu pārkrievināšanas laikmets.

Tagad paskatīsimies Kurzemes skolu dzīves citās

parādībās. Piegriezīsimies skolotāju konferencēm.

XV.

Kā Kurzeme vispāri skolu lietās stāvēja iepakaļ Vid-

zemei, tā tas arī bija ar Kurzemes skolotāju konferencēm.

Vidzemes labākie skolotāji pulcējās savās konferencēs,

sākot ar 1848. gadu. Kurzemē par šīm konferencēm

oficiāli sāk runāt tikai 1862. gadā Kurzemes mācītāju

sinodē, 10. septembrī (protokola 54. p., ) Dobeles mācītājs

Boks. Protokolā Boka priekšlikums ieprotokolēts šā:

Pastor Book aus Dohlen befürwortete die Einführung von Schul-

lehrer - Conferenzen. Dieselben beständen im Livländischen Consisto-

rialbezirk, würden aber dasselbst seiner Meinung nach in zu grossarti-

gem Massstabe gehalten. Das Bedürfnis nach Gedenkenaustausch sei

in den Schulmeistern erwacht und auch völlig berechtigt; und es

sei nicht zu warten, bis dieselbe auf eigene Hand vorgingen. Die

Pflicht der Geistlichen sei es, diese zur geistigen Belebung und Erfri-

schung gewiss fordersame Sache in ihre Hände zu nehmen. Sprecher
habe in dieser Beziehung keinen bestimmten Vorschlag machen, sonder

nur anregen wollen, selbst angeregt durch Bitte eines Schulmeisters."

l) Voldemārs Bušs dzimis 1831. g. 29. nov (v. St.) Biržu muižā;
mācījies Rigas ģimnāzijā, studējis teoloģiju Tērbatā. Mācītāja darbu

strādājis sākot ar 1858. g. Miris Rīgā 1903. g. 5. martā (v. st.). Viņš

sarakstījis 1885, g. īsu pārskatu p.ir Kurzemes skolu vēsturisko gaitu.
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Šis Boka iekustinājums, mācītājiem neizlaist no savām

rokām skolotāju konferenču organizēšanu, runā visai zī-

mīgu valodu un tomēr 1862. g. sinodē par iekustinājumu

nekāds lēmums nav taisīts. Bet, saprotams, ārpus mācītā-

ju korporācijas ari nevienas citas iestādes tad Kurzemē

nebija, kas varētu skolotāju konferenču organizēšanu ņemt

savās rokās. Atlika vienīgi paši tautskolotāji un tie retie

mācītāji, kas «nebaidījās no skolotāju tiesībām runāt kon-

ferencēs."

Kurzemes lokālo skolotāju sapulču sakums tā meklē

jams ap 1860. gadu').

Bertramu Kārlis stāsta, ka pirmās lokālās skolotāju sapulces

Kurzemē noturētas 1862. gadā, citas ziņas tomēr liecina,

ka sapulces notikušas jau 1860. gadā. Cik izdevies uzzināt,

pašas pirmās Vānē, Durbē, Jaunpilī un Aucē'2).
Pirmo sapulču (konferenču) raksturs še bijis ļoti šaurs.

Mācītāji, kā šo sapulču vadītāji, kādā svētdienā saaicināju-
ši savas draudzes skolotājus, lai vispirms no viņiem ievāk-

tu ziņas par draudzes atsevišķu novadu ļaužu dzīvi un ti-

kumiem, izzinātu cik bībeļu, dziesmu grāmatu, katķismu

jau ir iegādāts un cik vajadzētu iegādāt, vai bērni visur

top mācīti un audzināti kristīgā garā, vai skolās visur ir

~Kustīga mājas grāmata" v. t. t. Bez tam mācītājs pamācī-

ja «skolmeistarus", kā, jārīkojas atsvišķos gadījumos, un, ja

pats ko sajēdza, tad deva skolotājiem arī dažus «metodiskus

aizrādījumus."

«Latv. Avīzes" 1867. gada 37. пит. par šīm «konfe-

rencēm" raksta tā:«Kurzemē skolmeisteru konferenču nav,

bet ar mācītāju un lielkungu ziņu dažās draudzēs skolotāji

pa 8 līdz 10 sapulcējoties. . .
"

>) No kāda E. Dünsberga dzejoļa, kurš veltīts 1870.gadā Ventspils

apriņķa skolotāju sapulcei, gan varam spriest, ka Kurzemē sapulces mēģināts

noturēt jau ap 1850. g.

2) Skat. .kalt. Vēstn." 1874. g. 17. num.; .Latv Av." 1869. g. 13.

numura pielikumu.

30*
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1863. un 1864. gadā, Kronvaldu Ata uzmudināti, sa-

pulcējušies daži Durbes apvidus skolotāji uz «konference-

lēm". Par „konferencelēm" šis sapulces nosaucis pats

Kronvalds mazā dalībnieku skaita dēļ, jo pirmā Durbes

sapulcē 25. maijā 1863. g. bija tikai seši dalībnieki: Blüms

no Dunalkas, brāļi Švānberģi no Lieģiem un Priekules,

Kronvalds, Stobbe no Tadaiķiem, Tauriņš no Krotes. No

pirmā gada pārskata, ko Kronvalds nolasījis vācu valodā

25. janv. 1864. gadā, redzams, ka Kronvalds ilgojies pēc

«pareizi ieceltām" skolotāju sapulcēm. Kronvalds minētā

gada pārskatā saka :
«...

Un kad nākamībā visā Kurzemē

atmodīsies skolotāju biedrības dzīve, ar kuru tikai varēs

panākt visas zemes skolotāju konferenci, tad mums būs

liels prieks, ka neesam bijuši pēdīgie, kad aicināja uz kon-

ferenču darbu."

1864. gadā Kronvalds piedalījies kādā skolotāju

sapulcē Liepājā, pie kam K. Kundziņš pastāsta ka

Kronvalds «ņēmās rādīt, ka mūsu tautskolas pavisam pār

labojamas" .

Kad Kronvalds 1865. g. aizgāja no Durbes uz Tērbatu,

viņš raksta savam vietniekam, skolotājam Blūmam : „.. .

Mīļie draugi! Biedrojaties, biedrojaties! Un atkal kopā

sēdēdami neaizmirstat sava biedra, kas Jūsu vidū strādājis

ar kustinātu sirdi ..." Kādā citā vēstulē Kronvalds dod

durbeniekiem padomu aprunāties ar irlavniekiem un dibināt

plašāku konferenci. Ka jau pašā Durbes sapulču sākumā

Irlavas novada skolotājiem Durbes skolotāji bijuši par pa-

mudinātājiem, tas redzams no Irlavas apgabala skolotāju

sapulču protokolu grāmatas. Šaī protokolu grāmatā atrodam

skolotāja Spīsa sastādīto Irlavas skolotāju sapulču vēstu-

risku pārskatu, nolasītu 1885. gadā, 11. februārī, Jaunpils
skolas namā.

«... nolasīja Spīsa kungs rūpīgi izstrādātu

pārskatu par sapulces darbošanos, kura saturs īsumā sa-

ņemts būtu šis. Priekš kādiem 25 gadiem (tā tad ap 1860.

gadu. А. V.) semināra skolotājs Bētiņš, Eichenberģis, Spīss

>) K. Kundziņš „Kronvaldu Atis " 24. lpp.
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un viņa nelaiķa brālis savienojušies kopt savā starpā dzie-

dāšanu. Sapulcējās par 4, vai 6 nedējām. Šīs sapulces

bij ļoti patīkamas un vēlāku piebiedrojās vēl pāris apkārtējo

skolotāju. No skolotājiem tapa izsacītas karstas vēlēšanās,
dibināt mazu skolotāju sapulci, kāda jau Durbes apkārtnē

bija agrāk nodibinājusies. Bētiņš un Šepskis runāja par

šo lietu ar Jaunpils mācītāju ') Bernevica kungu, vai

nevarētu arī še dibināt brīvu skolotāju sapulci. Bernevica

kungs bij ļoti par šo lietu un saaicināja 1867. gadā, feb-

»uara 26. dienā pie sevis kādus 15 skolotājus uz sapulci.

Bernevica kungs uz sapulces lūgumu uzņēmās

sapulces vadīšanu. Pirmajā laikā sapulcei bija

jākaro ar dažiem grūtumiem, bet tie tapa drīz

pārvarēti, tā ka sapulces drrz nodibinājās pamatīgi. Līdz

1880. gadam sapulcējās trīs reizes gadā skolotāji no Irla-

vas un Jaunpils apgabaliem.
"

Mums ari vēlāk nāksies runāt par Irlavas

apgabala sapulcēm, jo viņu protokoli ir droši liecinieki par

tālaika Kurzemes sapulču gaitu un raksturu, te tikai jā-

aizrāda, ka par pašām pirmām Irlavas sapulcēm protokolu

nav. Ja ir kādi protokoli -atzīmējumi rakstīti, tad tiem bijis pri-

vāts raksturs. Tas skaidri redzams notām, ka tikai 1873. gadā

skolotājs Grünfelds „pinnais uzmudināja par sapulces dar-

bošanos protokolu vest" . Grünfelds arī bijis pirmais

«protokolu vedējs", pie kam no 1873. līdz 1882. gadam

protokoli rakstīti vācu valodā, pēc tam latviski.

Par pieminētām Durbes skolotāju sapulcēm ziņas

laikrakstos parādās tikai 1869. g., pie kam tiek stāstīts, ka

sapulces sasauc mācītājs un 1869. gada sapulcē tas esot

skubinājis skolotājus uz dziedāšanas biedrību «celšanu" '-).

Tanī pašā laikā skolotāju sapulces noturētas sekošās drau-

dzēs: Vānē, Lutriņos, Gaiķos un Saldū. Šinīs sapulcēs

skolotāji jau lasījuši izstrādātus priekšlasījumus, jo „Latv.

>) Jāatzīmē, ka no kādas Kronvalda vēstules skolotājam Blūmam

redzams, ka Kronvalds jau 1865. g. ieteicis runāt ar Bernevicu dēļ

plašākas skolotāju sapulces sasaukšanas.

2) „Latv. Avīzes" 1869. g. 4. пит.
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Avīzes" 1869. g. 13. numura pielikumā nodrukā priekšlasī-

jumu: „Zäles pret skolas mēri. (Padoms, ko Vānes skolmei-

sters K. Simonsons amata biedru sanākšanā priekšā licis)" •
Simonsons nemierā ar to, ka skolotāja darbam maz svētības ')

• . . „Ко palīdz pūliņš pie skolas, ko palīdz skolmeistera

gādāšana, ja ārpus skolas nama labs izdilst un ļauns kup-

lo? ! Kur lai ņemam zāles pret mēri, kas skolas darbam

uzbrūk?" Sava priekšlasījuma beigās Simonsons dod šādus

padomus: 1) Lai skolu sākot un beidzot arī novadu vald-

nieki būtu klāt. 2) Kad skolas laikā ik pāri nedēļas vai

pagasta vecākais, jeb kāds no priekšniekiem skolu apmeklētu,
dzirdētu kā māca, un varētu piepalīdzēt, kur kāda vaina

glābjama. 3) Skolas bērnus atlaižot, lai ari baznīcas

„vermindert" un pagasta valdnieki pa kādai jautāšanai priek-

šā liktu. 4) Skolmeisters par katra bērna dzīšanos un uz-

vešanos lai giāmatu ved. 5) Lai skolas lieta katru svētdie-

nu baznīcas lūgšanā taptu Dievam pavēlēta. (Te „Latv.

Avīžu" redakcija taisa piezīmi: „kauns tam mācītājam, kas

to nedara"). 6) Kad ik divi nedēļas katram bērnam cenšu-

re taptu dota, kā vedies un dzinies, lai to vecākiem uzrāda.

7) Kur tik ziemas laikā skola top turēta, tur ik trīs nedēļas

bērniem ari vasarā uz dažām stundām būtu jāsanāk skolas

namā, lai top pārraudzīti mācībās. 8) Kādā jaukā vasaras

dienā būtu bērnu svētki jāsvētī. Kad pa laikam baznīcā

visi, no bērniem līdz sirmgalvjiem, gruntīgi taptu pārklauši-
nāti. 10) Kad brūtes pāri. pirms tos uzsauktu, taptu pār-

meklēti, vai vēl zin kristīgas mācības. 11) Kad nemācītos

nevēlētu pagasta amatos. 12) Kad dziedāšanas biedrības

ieceltu. 13) Kad grāmatu krājumus iegādātu. Mēs te at-

zīmējām no Simonsona 19 „padomiem" tikai ievērojamākos.

Citu tuvāku ziņu ari par Vānes sapulci mums nav, bet

citētais priekšlasījums rāda, ka viņa bijusi diezgan ražena.

Tāļāk jāpiemin skolotāju sapulces Dundagā, kuras te

kārtīgi gan nodibinājās tikai 1873. gadā, bet, kā nojaužams

no vecā Dūnsberģa 1865. g. „Mäjas Viesa" 24. numurā

nodrukātā dzejojuma, būs gan laikam jau pastāvējušas

1 ) Citējamais teksts netiek mainīts, tikai ortogrāfija ieturēta tagadēja
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kauču mazākā apmērā, ap 1865. gadu. Dzejojums šāds:

„Uz skolmeisteru saiešanām vasaras svētkos". Pazemīgs

prāts, vientiesība ir jūsu goda zīmes šeitan. Par cita labum

jāstrādā, kaut dažam vāja dzīve teitan: Nekad tak priecīgā-

ki sākam Mēs svētkus godam pušķotus, Kā šos, kur redzam

kopā nākam, Jūs' krietnos skolas meisterus". Skolotājs J.

Adamovičs (vecais), kurš laipni devis ziņas par Dundagas

skolotāju sapulcēm 1 >, gan neuzrāda, ka Dundagā būtu ap

1865. gadu notikušas skolotāju sapulces. Ja E. Dūnsberģis
tiešām savu dzejoli nebūtu veltījis kādai Dundagas sapulcei,
tad nav arī izināms, kurai sapulcei par godu tas domāts

bet no kāda cita Dūnsberģa dzejoļa nojaušams, ka Dunda-

gas apvidū jau agrāk notikušas skolotāju ~sanākšanas'„

Pirmā skolotāju sapulce Augš-Kurzemē, kā to pastāsta

„Latv. Avīzes", notikusi 1869. gadā, Saukas mācītāja mui-

žā. Piedalījušies 30 skolotāji un 5 mācītāji
2).

Kas sapulcē pārrunāts un kādi nolasīti priekšlasījumi, par

to Avīze cieš klusu. Tanī pat gadā, 5. augustā, skolotāju sapulce

bijusi arī Krotē. Tas redzams no kāda raksta „Ceļa Biedri"

1865. g. 52. пит. Ari par to tuvāku ziņu mums nav.

1870. gadā 23. septembrī sanāca pirmā Ventspils ap-

riņķa skolotāju sapulce. No visa apriņķa bija ieradušies 19

skolotāji un 5 mācītāji. Sapulce notika Rindes mācītāja

muižā, pie Hugenberģera. Sapulce par vadoni izvēlējusi

mācītāju Hugenberģeri un par rakstvedi mācītāju Urbānu.

Abi atteikušies, paskaidrodami, ka sapulces darbi „jāva-

dot tādiem vīriem, kas skolas būšanu visi ab ā-

ki pazīstot, untietačuesot skolmeisteripaši."
Tad par sapulces vadītāju izvēlēts skolotājs E. Dūnsberģis
un par rakstvedi skol. Meiers. Dūnsberģis nolasījis šim ga-

dījumam sacerētu dzejoli :)).

1 ) Šīs ziņas kopa ar dažiem citiem materiāliem manās rokas

nāca no nelaiķa skolot. J. Kriškāna.

■2) „Latv. Avīzes" 1869. g. 15. num.

8) „Gan ir jau mēs priekš pāru desmit gadiem, (tātad ap 1850. g.)
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Sajuzdami šo pašu trūkumu,

Te iesākām jau tādas sanākšanas,

Ar sanācām uz pāra vietiņām.

Bet izzuda, ka mērca dienas siltums,

Ko sniegs un sals vēl gluži atdzesa;

Jo pec tam šinī gabalā vairs nebij
Nekāda skolotāju sapulce v. t. t."

Dzejolis 120 rindiņu garš.

Tad skolotājs Steinfelds apskatījis jautājumu: „Kādi līdzekļi
būtu lietojami, lai bērni kārtīgi apmeklētu skolu". Par

vienu it derīgu līdzekli atzina kopēdināšanu. Kad kopēdinā-
šana notiktu uz pagasta rēķina, tad gan neviens 'bērns skolai

netikšot atrauts, jo katrs gribēšot, lai viņa bērns arī pilnīgi
savu tiesu skolā apēd — jāmaksā par uzturu taču tā vai tā.

Ārlavas draudzē šīs līdzeklis jau izrādījies par derīgu, Tur

pagasts dodot priekš katra bērna ziemā: I V« pūru rudzu, l/2

pūru miežu, 3 pūru kartupeļu, 3 mārc. tauku, 50 siļķes, 25

кар. piena iepirškanai un 2 mārc. sveču. — Par svarīgākiem

mācības priekšmetiem atzina : reliģiju, rakstīšanu, lasīšanu

un rēķināšanu. Ļoti derīgas esot arī ģeogrāfija un vēsture.

Sprieda par to, vai bērnus, kad lasīt neprot, skolā uzņemt,

Izņēmumu varētu darīt vienīgi ar tiem bērniem, kam nav

tuvinieku, gādnieku. Beidzot mācītājs Urbans uzaicinājis

nākamo sapulci noturēt pie viņa, Ārlavas mācītāja muižā,

4. janv. 1871. gadā. Nākamai sapulcei uzstāda šādu darba

kārtību : 1) Lasāmās grāmatas skolotājiem un skolniekiem

2) Apspriedumi par izgatavojamiem stundu rādītājiem. 3)

Kā bērni piespiežami apmeklēt skolu. 4) Kādu mācības

līdzekļu skolām visvairāk trūkst. 5) Skolotāju atraitņu kase,

un kā tā būtu ierīkojama l ).

Taī pat gadā noturēta Bauskas skolotāju sapulce 3.

novembrī; piedalās 13 skolotāji un 3 mācītāji. To atzīmē-

dams, „Balt. Vēstn." korespondents zin teikt, ka arī jau

agrāk Bauskas draudzes skolotāji sapulcējušies „zem mācī-

tāja uzraudzības." Tuvāku ziņu par šīm Bauskas sapulcēm

nav.

>) .Latv. Avīžu - 1870. g.51. пит. .Balt. Vēst. • 1870 g. 52 пит.
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Ir vēl ziņas, tikai ļoti īsas un nenoteiktas, par seko.

šām skolotāju sapulcēm Kurzemē:

18/1. gadā pirms ziemas svētkiem noturēta skolotāju
sapulce Ozolmuižā pie Jelgavas. 27.aprilī 1871. gadā—Aiz-

putē, pie kam, „Balt. Vēstn." ziņotājs saka, ka tā bijusi

Aizputes skolotājiem otrā sapulce šinī gadā; 27. aprīļa sapul-
cē piedalījušies 12 skolotāji un 2 mācītāji. Tanī pat 1871. g., ne-

zināmā dienā, noturēta mācītāja Konrādi vadībā sapulce Liel-

Svētes skolas mājā. Apspriesti šādi jautājumi: 1) Caur ko

paskubina bērnus uz dedzīgāku mācīšanos. 2) Par „pätaru"
skaitīšanu skolā. 3) Kad bērniem celties un gulēt iet? (6
rītā celties un 8 vakarā iet gulēt.) Pārrunāti arī vēl citi pe-

dagoģiski jautājumi. Nākošā sapulce nolikta pirms ziemas

svētkiem. 15. oktobrī 1871. g. noturēta skolotāju sapulce Lin-

des draudzē, Birzgales skolā. Šai sapulcē, bez skolotājiem
un mācītāja, kā sapulces vadītāja, piedalījušies dzimtkungs,
barons Hāns, tad pagasta vecākais, pagasta priekšnieki, aiz-

stāvji un pērminderi. Šādu sapulci, saprotams, nevar uz-

lūkot par skolotāju sapulci, lai gan apspriesti jautājumi, kuri

zīmējas tieši uz skolu. Nav zināms, vai tanī laikā arī ci-

tur notikušas šai līdzīgas sapulces, bet, domājams, ka sko-

lai šādas sapulces varēja atnest vienīgi labu, jo te par sko-

las vajadzībām sprieda visi tā laika sabiedrības priekšstāvji.

Vidzemē tanī pašā laikā notika spirgta cīņa par sko-

otāju sapulču «latviskošanu". Visas kustības priekšgalā stā-

vēja A. Kronvalds. Līdzšinējās vāciskās sapulces vairs Vi-

dzemē nesaskanēja ar to latvisko garu, kas izteicās Kron-

valda runās un vispāri jaunlatviešu kustībā. Skolotāju sa-

pulcēm vajadzēja, ja ne vairāk, tad noritēt latviešu valodā.

Bez šīs prasības apmierināšanas nevarēja cerēt uz ražīgu

sapulču darbību. Smiltenes mācītājs Guleke, ķā redzams,

to saprata un parādīja saviem kolēģiem, cik spirgta bija

pat viena apriņķa sapulce, ja viņa noritēja cik necik brīvi

un ar latviešu darbības valodu. Cēsu apriņķī 1872. gadā
radās šī apriņķa skolotāju sapulces, arī ar latviešu darbības

valodu. Pirmo Cēsu apriņķa sapulci noturēja Dzērbenē, 11.

jūlijā 1872. gadā Vec-Piebalgas mācītāja R. Guleke vadībā



318

(nesajaukt ar Smiltenes J.Guleke. А. V.). Tā daļa bijušo
Turaidas darbinieku jau atrada darba izteiksmi Cēsu apriņķa

sapulcēs, daļa to pašu dabūja Valkas apriņķi. Bet tomēr

minētās apriņķu sapulces nebūt pilnīgi neapmierināja Kron:

valdu un viņa domu biedrus. Doma par vispārējo latviešu

skolotāju sapulci Rīgā, kā jau agrāk aizrādījām, bija dzi-

musi un viņu vajadzēja realizēt. Tās šaurās lokālsapulces,
kuras pamazām sākās visā Latvijā, nevarēja novirzīt uz ci-

tu pusi radušos domu par visu latviešu, kā vidzemnieku,

tā kurzemnieku, skolotāju sapulci Rīgā... Bija tikai šau-

bas, vai šādu sapulci valdība atļaus sasaukt. Apstākļi to-

mēr dažā ziņā bija labvēlīgāki, ne kā to saucēji domāja. Ta-

nī laikā Pēterpilī un Maskavā auga krievu vēlēšanās, nobī-

dīt Baltijā vācu virskundzību un viņas vietā pamazām ieva-

dīt pārkrievošanas politiku. Starp dažiem tālaika krievu

birokrātiem atradās viens, otrs, kas sirsnīgi vēlējās palīdzēt

latviešiem atsvabināties no vācietības. Te nu vajadzēja ti-

kai latviešu tālaika vadoņiem mācēt lietu iekārtot—un at-

ļauja uz pirmo vispārīgo latviešu skolotāju sapulci tika dota.

1873. g. Rigā sarīkoja pirmos vispārējos dziesmu

svētkus un, sakarā ar tiem, dziesmu svētku priekšniekam R.

Tomsonam laimējās dabūt arī atļauju skolotāju sapulcei.

R. Tomsons gan nebija īstais sapulces rīkotājs — tas bija

Kronvalds un Dīriķis, pa daļai arī Vebers. Ļoti var būt,

ka Kronvalds ar saviem domu biedriem tūdaļ pēc Turaidas

sapulču izbeigšanās būtu ķērušies pie vispārējās latviešu

skolotāju sapulces organizēšanas, bet Kronvalds saslima un

1872. gadā ārstējās Vildbadē, Vācijā. Nav arī apstrīdams

tas, ka Vidzemes un Kurzemes vācu skolu kungi bija

pret šādas skolotāju sapulces sasaukšanu.

1878. gada 27. jūnijā piepildījās Kronvalda vēlēša-

nās, — sanāca gaidītā vispārējā latviešu skolotāju sapul-

ce Rīgā. Sapulce bija pieejama ne tikai skolotājiem, bet

arī neskolotājiem, — vienīgi ar to izšķirību, ka balsot par

priekšlikumiem varēja tikai skolotāji, kuru sapulcē bija
200 cilvēku. Šāda atklāta skolotāju sapulce, un tik apme-

klēta, bija kaut kas pavisam sevišķs, nepiedzīvots. Par sa-
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pulcēs vadoni izvēlēja Kronvaldu un par viņa vietnieku J.

Bētiņu; par rakstvedējiem E Dūnsberģi, R. Gaili, T. Gailīti

Ļ Švānberģi un L. Sternu.

Sapulces oficiālā programā bija šādi temati: 1) par

dziedāšanas kopšanu, 2) par bērnu miesīgu un garīgu attī-

stību, 3) par skolas grāmatu sagatavošanu. Bet tā bija
tikai programa, kura, kā redzam, ir pat šaurāka, kā Tu-

raidas beidzamās Klota sapulcēs. Galvenais te bija ne

programa, bet latviešu skolotāju apvieno-
šana un pamudināšana uz darbiem tau-

tas atdzimšanas labā. Ne programa noteica Rī-

gas sapulces raksturu, bet tas gars, kas te sāka skolotāju

vidū strādāt. Kronvalda Atis bija šā gara nesējs. Sapulcē

bija arī Cimze, mācītājs Bīlenšteins, „Latviesu Avīžu" re-

daktors Sakranovics. Visi trīs viņi tanī laikā skaitījās pie
latviešu tautas draugiem. Bet starp viņiem un Kronvaldu

bija radusies jau plaisa. Kronvalds arī uz Cimzi raudzījās

vismaz, ar šaubām, pie kam tādi vīri, kā Kronvalds nemāk

daudz liekuļot, — kas uz sirds, no ta runā mute. Kādā,

1872. gadā. 21. jūlijā J. Gulekem rakstītā, vēstulē Kronvalds

pastāsta atgadījumu, ka viņš — Kronvalds apmeklējis Cimzi

viņa dzīvoklī un saruņu sācis latviski. Cimze lūdzis Kron-

valdu nerunāt viņa mājoklī latviski, jo tas viņam varot

kaitēt
. .

. Mēs nešaubāmies, ka Cimzem tiešām šaī

ziņā bija jāuzmanās, bet saprotams arī tas, ka Kronval-

dam šāda -Cimzes izturēšanās nebij zimpatiska, varbūt

pavisam otrādi. Tomēr jāliecina, ka Kronvalds mēģināja
būt saudzīgs tik tāļu, cik pretinieks neaizskāra tieši viņa lep-

numu—tautas godu. Pirmās Rīgas skolotāju sapulces laikā

tomēr izcēlās atklāta sadursme starp Kronvaldu un Cimzi. Sa-

dursme notika gan ne tieši pašā skolotāju sapulcē, bet goda

mielasta vakarā pirms sapulces. Cimze bija ielūgts kā

goda viesis. Savā galda runā tas pieminēja garīgo attīstī-

bu, ko latvieši pierādījuši sarīkodami dziesmu svētkus.

Par to latviešiem vispirms esot jāpateicas vācu skolām.

Cimze droši vien bija pārliecināts par savu vārdu patiesību.
Bet jau agrāk aizrādījām uz Ģedauta rakstu par Cimzes
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semināra vācisko raksturu. Tā tad Cimze pats aizskāra vā-

rīgo vietu, jo tāda uzslava vacietlbai šinī brīdī bija tiešs

izaicinājums, kuru Kronvalds tūdaļ arī pieņēma. Kronvalds

piecēlās un pacilātā balsī starp citu teica, ka ne vācu

skolas to esot darījušas, bet latviešu tautības gars, kas

jaunākos laikos brīnišķi spēcinājis latviešus. Vācu

skolas strādājot jau sen gadus mūsu zemē, Det vispārējos

dziesmu svētkus svinot tikai tagad, „kad tautas gars latvie-

šus cilājis saviem varenajiem spārniem". Ar latviešu studen-

tiem priekšgalā, pilnā zāle skaļi uzgavilēja Kronvaldam tā,

ka Cimze to gan saprata tieši kā visas sapulces negatīvo at-

bildi uz viņa runu. Kāds no Cimzes audzēkņiem piegājis

to apmierināt, bet Kronvaldam nācies vēl runāt pret otru

savu tālaika pretinieku. Mācītājs Bīlenšteins pie tā paša

mielasta galda runājis par latviešu tautas dziesmām. Tau-

tas dziesmas esot radušās tautas bērna gados. Tur esot

iekšā bērna gars. Tādēļ viņu gods kādu laiku bijis pa-,

nī с i s
1
), bet tagad to sākot pacelt. Tikai nevajagot pārspīlēt

Beigās Bīlenšteins uzsaucis augstas laimes bīskapam Ulmanim

un Cimzem, kas rūpējušies tautas dziesmas celt godā. Bīlen-

steina vārdos Kronvalds izdzirda vispirms pārmetumu

tautas dziesmu garam un arī redzēja nostāšanos Cimzes

pusē. Svētku gaviļu iesilumā Kronvalds atbildēja.

Roku iespiedis sānos, viņš lepnā uzvarētāja balsī

savu runu nobedza ar vārdiem:
„.

.
.

Un kas

vēl uzdrošināsies nosaukt mūsu tautas dziesmas par bērnu

dziesmām?!" Visa lielā sapulce gavilēja kā viens vīrs. Bija

dzirdami izsaucieni: „Tādu -valodu mēs saprotam!" Kron-

valda runa bija notikums latviešos-). Un, tiešām, 1873.

gada dziesmu svētkos un skolotāju sapulcē Kronvalds stā-

vēja savas slavas augstumos. Viņš bija visu mutē. To ne-

sa kā uz rokām. Bija taisnība, ka «Latviešu Avīzes", gan

zobgalīgi, ziņoja: «Ļaudis sitot plaukstas, ieraudzīdami Kron-

valda matu galus". Bet, saprotams, Kronvalds viens netai-

>) Bielenstein, „Ein glückliches Leben". 415. lap. р.

2) Skat. Kundziņa „Kronvaldu Atis" 224. lap. р.
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sīja svētkus, viņš bija tikai spilgtākais no jauno latviešu

svētku viesiem.

Tautiskais gars bija pirmās vispārējās latviešu skolotā-

ju sapulces spēka avots. Pati sapulce noritēja šā spēka im-

pulsā un, jāsaka, noritēja dzīvi 1

). Apspriedi iesāka ar jau-

tājumu par skolas grāmatu sagatavošanu. Kronvalds paskaid-

roja, kāds sliktums ceļoties no labu skolas grāmatu trūkuma.

Ar nepilnīgām un nevienādām grāmatām iesakņojoties ne-

vienādība un raibumi pastāvošās skolās. Apsprieda un pie-

ņēma tris tēzes: 1) skolas literatūras trūkums ir vainīgs, ka

mēs ar skolām neesam tāļāk tikuši; 2) tikai savienotiem

spēkiem varam savu skolas literatūru veicināl; 3) sko-

lošanas un mācīšanas darbs neatnesīs vajadzīgos augļus, ka-

mēr mums trūks pastāvīgas skolotāju konferences. Ar to

beidzās pirmās dienas darbi, jo daudziem skolotājiem bija

jādodas pie dziesmu svētku programas izpildīšanas.
Otrā sapulces dienā apsprieda ortogrāfijas jautājumu,

pie kam iscēlās plašas, jo plašas debates, kuras aizņēma

gandrīz visu otro darba dienu.

Kronvalds slēdza sapulci, aizrādīdams, kādu labumu

atnesīšot skolotāju vispārējās sapulces 2)

Tā noritēja pirmā latviešu skolotāju sapulce Rīgā. Bet

lielie ierosinājumi nenobeidzāsar 28. jūniju. Bija nodomāts

1874. gadā sasaukt otro vispārējo latviešu skolotāju supulci,

un pat tika ievēlēta komiteja, kurai jārūpējas par at-

ļaujas dabūšanu un priekšdarbiem. Tātad pirmās vispārējās

skolotāju sapulces bij nodomāts padarīt par kārtējām.

Tas taču bija lieliski, bet
. . .

arī draudoši. To sajuta, kā

sapulču draugi, tā naidnieki. Un «Latviešu Avīzes" uzsāka

tiešu cīņu pret vispārējām Rīgas sapulcēm. 1873. g. 29.

un 30. numuros, rādās, pats Sakranovics aplūko Rīgas

sapulces gaitu, vajadzību un nodomus. Gala spriedums

bija: šādas sapulces nava vajadzīgas. Arī vācu avīzes bija

>) Jāatzīmē, ka Kronvalds, atklādams sapulci, starp citu pieminē-

ja arī Dr. Bīlensteina nopelnus tautas labā, tā gribēdams mīkstināt ap-

rakstīto konfliktu.

2) Skat. „Balt. Vēstn." 1873. g. 27. num.
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pret sapulcēm. Bet pretiniekiem ar to vien nepietika. Viņi

mēģināja pret vispārējām sapulcēm piedabūt ari skolotājus,
kā Vidzemē, tā ari Kurzemē. Cik plašā mērā tas izdevās,

par to mums sīku ziņu nava, izņemot kādu Saldus apriņķa

skolotāju sapulces lēmumu, kuram šāds saturs*) Tā ka

nesen Rīgā sasauktā vispārējā latviešu skolotāju sapulce

esot kurzemniekus slikti uzņēmusi, esot strādājusi pavisam

tādā garā, kāds „nav vis pareizigs bijis" un uz visu to esot

tomēr Kurzemes skolotāju piedalīšanos mantojusi, tad esot

vēlams, lai vismaz Saldus apriņķa skolotāji ar īpašu rakstu

atteiktos no vispārējās sapulces un atsacīšanos paziņotu

Bētiņa kungam, kurš bija vispārējās sapulces priekšsēdētāja
biedrs. Šādu lēmumu tad ari parakstījuši Saldus skolotāju

sapulces dalībnieki 1873. g. septembra mēnesī un nosūtījuši

Bētiņam. Šim Saldus sapulces lēmumam vēlāk pievienoju-
sies arī Kuldīgas skolotāju sapulce 24. okt. 1873. gadā,
kurā piedalījušies 20 skolotāji un 4 mācītāji. Ari Aizputē
tā paša gada oktobrī sasauktā sapulce nolēmusi nepiedalīties

pie vispārējās skolotāju sapulces. Domājam, ka minētie

skolotāju sapulču lēmumi stāvēja ciešā sakarā ar Kurzemes

mācītāju opozīciju Rīgas sapulcei. Šādas domas ari izteica

„Baltijas Vēstn." Tad gan saldinieki iesūtīja „Balt. Vēstn."

paskaidrojumu, ka minētais Saldus apriņķa skolotāju lēmums

ir brīvs no katra spaida. Lēmumu varējuši parakstīt, vai

neparakstīt, — spiests neviens neticis. Tas, domājams, tā

formell arī bija, bet vai tiešām paši skolotāji bija minētā

pretraksta ierosinātāji, tam neticēja arī Kronvalds.

Tāda apmēram bija vispārējo Rīgas sapulču pretinieku
darbība jau tūdaļ pēc pirmās vispārējās sapulces* *). Tika

gatavots sabiedrības domu virziens pret šīm sapulcēm. Bet

arī rīdzinieki uzņēma aizstāvēšanās cīņu. Varaidošu

Zanders (Vebers) lika nodrukāt „Baltijas Vēstnesī" (1873. g.

44.-48. num.) plašu aizstāvēšanās rakstu. Raksts bija ļoti

spiglts un darīja ļoti lielu iespaidu uz latviešu skolotājiem.

*) Atstāstām pēc .Balt. Vēst." 1874. g. 9. num.

* *)Bija ari protesti pret Saldus sapulces lēmumu —no jelgavnie-

kiem un kādas sapulces Zemītes skolā.
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Varaidošu Zanders vispirms aprāda to, ka kurzemnieki

neiebilstot neko lietišķu pret Rīgas sapulces darbibu, bet

runājot tikai par nevēlamu garu. Kāds šis gars esot, to

varot skaidri pateikt, — tas esot latviešu tautas

apvienošanas un pacelšanas gars. Esot ļau-

dis, kuri neļaujot latviešiem nostāties uz savām kājām.

„. ..Ka priekš ikkatras tautas v.ajaga vie-

nības, ka vienībā ir viņas spēka un va-

ras pamats, ka viss tas jāveļ, kas šķir

vienas tautas dēlus, kas liek tautas vienī-

bai šķēršļus, — te, ceru, „Latv. Avīzēm"

nebūs ko šaubīties, jo citādi viņas nebū-

tu latviešu avīzes...
„...

Latviešu Avī-

žu" pretestība pret vispārīgām skolotā-

ju sapulcēm ceļas no bailēm, ka tik sko-

lotāji netiktu stādīti uz savām pašu kājām.

Nebrīnēsimies, ka arī vācu avīzes iraid

vienis prātis ar „Latv. Avīzēm".

Viss Varaidoša raksts nava vienīgi Rīgas sapulces

aizstāvēšana, bet arī visas jaunlatvietības domu kodols un

izteiksme. Varaidošu Zanders ar šo rakstu ieguva tautā

ne mazāku cieņu, kā Kronvalds ar savām runām goda

mielasta vakarā.

Skolotāji kā Vidzemē, tā arī Kurzēmē tomēr gaidīja

otro vispārējo latviešu skolotāju sapulci. Kronvaldu Atis

un viņa tuvākie domu biedri rūpējās, lai otrā sapulce būtu

bagāta saturā. Bija atkal tikai šaubas, — vaj atļaus?..

Nebija noslēpums, ka garīdzniecība un līdz ar viņu muiž-

niecība, ja ne atklāti, tad klusībā, strādāja pret sapulces
noturēšanu. Atļauju tomēr dabūja, pie kam lieli nopelni

bijuši Krišjānim Valdemāram, un arī pats Kronvalds mē-

ģināja darīt visu, lai mīkstinātu savu sadursmi ar Cimzi

un Bīlensteinu. Tamdēļ Kronvalds pat piedalījās

Vidzemes skolotāju sapulcē Valkā. Šaī

sapulcē Kronvalds neatteicās savu sadurs-

miarCimzi izskaidrot un nolīdzināt. Vis-

vairāk par 2. vispārējās sapulces atļauju arī priecājās, pat
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gavilēja Kronvalds. Viņš rakstīja vēstules uz

visām pusēm, skubinādams uz sapulci, kā

vidzemniekus, tā kurzemniekus. J. Bētiņam

Kronvalds rakstījagaruvēstuli.aprādīda ms,

kas darāms sapulces labā. Vēstuli, K. no-

beidz: „L ai tad nu Dievs mums palīdz jo pil-

nigi sagatavoties uz otro konferenci, nekā

bij iespējams uz pirmo. Tad atkal strādāsim

kopā par labu savai kārtai, tautai un tēvze-

mei. „Latv. Avīzes" gan rādījušas naidīgu prātu pret mū-

su konferencēm, bet tāda naidība mūs nebūt nevar maldi-

nāt. Ko mēs strādājam, tas nevienam nav apslēpts. Mū-

su darbs ir gaismas darbs un ikkatram ir atjauts piedalīties

pie šī darba, ja tam uz to nesas prāts un sirds. Bet

spiestin neviens netiek spiests iet uz vispārējo konferenci.

Tādēļ droši ceru, ka tai ziņā Jūs jau sen būsiet apmieri-

nājuši 13 Saldus draudzes skolotājus, ka ir viņus nekas

nespiedīs nākt uz Rīgu, ja tie to nevar, vaj negrib darīt. .."

Ko Bētiņš atbildēja Kronvaldam, un vai viņš pavisam at-

bildēja, to nezinām, bet daļa kurzemnieku tomēr gatavojās

uz otro sapulci, — tur nelīdzēja nekādi «brīdinājumi" par

Rīgas sapulces nevēlamo virzienu.

Un 26. jūnijā 1874. gadā , Rīgā Latviešu Biedrības

zālē sapulcējās tāds skaits apmeklētāju, kā to rīkotāji nebija

pat cerējuši : 257 skolotāji, — 61 no Kurzemes, 185 no

Vidzemes, 6no Pēterpils un sno citām guberņām. Bez

skolotājiem bija arī 180 neskolotāju kārtas dalībnieki.

Bet. . . mācītāja nebija neviena
. . . Uzlūgti bijuši vairāki.

„Baltijas Vēstnesis" sapulču gaitas aprakstu iesāk tā:

„
1874. gadā, 26., 27. un2B. jūnijā, bez kāda trokšņa

tapa Rīgā darbs padarīts, kas gan paliks ne

bez svētības priekš mūsu zemes.
.

."

26. jūnijā Kronvalda Atis atklāja sapulci, uzaicinā-

dams „sirdi un prātu uz augšu paceļot," nodziedāt pirmo

pantu no dziesmas „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils".
Pēc tam Kronvalds izteica savu prieku par lielo apmeklētā-

ju skaitu. Šis skaits liecinot, ka vispārējās skolotāju
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sapulces esot vajadzīgas. Tālāk Kronvalds izteica vēlēša-

nos, kaut šāgada darbiem laimētos pierādīt, ka tie

pārmetumi, kas šur un tur izcēlušies pret vispārē-

jām skolotāju sapulcēm, ir bijuši pavisam tukši.

Esot dzirdēti apgalvojumi, ka skolotāju sapulces

gribot pataisīt par «jaunās modes" darbu. Esot

izteiktas domas, ka latviešu skolo-

tāju latviskās sapulces nederot.*) „Bet kam-

dēļ gan latviešiem neder latviskās skolotāju sapulces,

kamdēļ viņiem sapulces der tikai svešā valodā? No latviešu

skolotājiem ļoti daudzi it vāji prot kādu citu valodu, kā

lai viņi ņem dzīvu dalību pie konferences darbiem? Un

vai latviešu valoda ir nicinājama, ka to skolotāju sapulcēs
nedrīkst runāt?

... Beidzot, daži ir atraduši latviešu skolo-

tāju pirmā vispārējā sapulcē kādu garu. Nu tas nebūtu

nekāds brīnums, jo skolotāju sapulcēs vajaga arī kādam

garam būt. Bet ka šis gars nav vis nekāds ļauns gars, to

pierādīs tagadējā skolotāju sapulce."

Pēc tāda, tā sacīt, taktiska ievadījuma, Kronvalds uz-

aicināja ievēlēt sapulces prezidiju. levēlēja par priekšsēdē-

tāju Kronvalda Ati, par priekšsēdētāja biedri Baumaņu

Kārli, bet par «rakstu vedējiem" : E. Dūnsberģi, (Dundagas),
T. Gailīti, Krogzemju Miku

,
Zariņu Kārli un J. Švānber^i.

lesākās konference. Rīgas skolotājs A. Spunde garākā
runā apsveica amata biedrus Rīgas skolotāju vārdā. A.

Spunde savā runā ari aizķēra vispārējo skolotāju sapulču

pretiniekus. ....
Nemaz nav ko brīnīties, ka ļaudis, kas

par daudz pie vecām ierašām pielipuši, kas ar tām lieli

uzauguši, visam, kas jauns un neparasts, ar visu spēku

turas pretim. Tādēļ šai sapulcei pratinieku netrūkst, kas to par

spoku un ļauna nesēju mēģinājuši izdaudzināt Taču lai

ceram, ka šo pretinieku pulciņš, kurš vis tik liels nebūs,

ja atrēķinām tos, tik caur aplamām ziņām satraucētos, ka

šis pulciņš ar laiku mācīsies vispārējo skolotāju sapulču

īsteno gaismu pazīt un tās vairs nenicināt... "

*) Pastrlpojums mans. А. V.

21
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Kronvalds pateicās Spundēm par Rīgas skolotāju
sveicienu un aizrādīja, ka pilsētas skolotājiem nevajaga
būt vienaldzīgiem pret lauku skolotāju interesēm.

Tāļāk tika apspriests jautājums par dziedāšanas kop-

šanu (apcerējums no Pilsētnieka). Pieņemti sekosi lēmumi:

1) Skolā jāmāca teorija un praktiska dziedāšana. 2) Grūtas

un komplicētas dziesmas nedrīkst skolā mācīt. 3) Skolā

mācāmas tautas dziesmas. 4) Skolēni tā „jāizdailē", lai

tie prot cienīt dziedāšanas mākslu. 5) Draudzē jākopj

jauktais un vīru koris. Katram dziedāšanas korim ik ga-

dus jāgādā vismaz par trim jaunām dziesmām. 7) Jāgādā

derīga dziedāšanas mācības grāmata. Kā redzams, apcerē-

jums nezīmējas vienīgi uz skolu, bet vispārīgi uz kora

dziedāšanu.

Rucavas skolotājs Šenberģis runājis par rēķināšanas

un rakstīšanas mācību. Pēc Šenberģa referāta bijušas dzī-

vas debates, kurās piedalījies arī Tērauds. Ar to nobeigu-

sies pirmā darba diena. Vakarā bijuši visi kopā pie

mielasta galda. Latv. Biedrības priekšnieks, advokāts

Kalniņš, apsveicis skolotājus Rīgas Latviešu Biedrības vārdā.

Bez tam turētas dažādas runas un «uzdzertas veselības".

„Baltijas Vēstnesis" pie tam piebilst, ka starp kurzemnie-

kiem un rīdzeniekiem nebijusi manāma nekāda starpība.
Otrā dienā apspriesti šādi priekšlasījumi: 1) „Kā

skolēni audzināmi krietnā garā" no M. Krogzemja. Priekš-

lasījums ar zinātnisku saturu. 2) „Kā mūsu skolās mācāma

krievu valoda" no A. Stērstes. Aplūkoti dažādi metodiski

jautājumi. 3)
~
Par pedagoģiskiem laikrakstiem" no

Kaudzītes Matīsa. Savā priekšlasījumā Kaudzīte vispirms

dod īsu vēsturisku pārskatu par Baltijas laikrakstiem, kuri

lielākā, vai mazākā mērā uzlūkojami kā pedagoģiski un

tad apspriež jautājumu par „latviskas skolu avīzes izgā-

dāšanu". Kaudzīte domā, ka skolu avīzi vajagot izgā-

dāt" vispārējai skolotāju konferencei. Beidzot uzstāda se-

košas tēzes: 1) Latviešu skolu avīze vajadzīga kā sekmē-

šanas līdzeklis latviešu skolām. 2) Latviskai skolu avīzei

vajaga būt praktiskai un teorētiskai. 3) Vispārīgai latviešu
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skolotāju konferencei pienākas latvisku skolas avīzi izgādāt.
Visas trīs tēzes no sapulces pieņemtas un uzdots sapulces
komitejai lietu virzīt tāļāk. Ar to nobeigta otrā sapulces
diena. Trešā dienā nolasīti referāti: 1) „Par kopēdinā-
šanu laukskolās" no Th. Gailīša. 2) „Par latviešu orto-

grāfiju" no E. Dünsberga. 3) „Par disciplīnu skolās" no

Kronvaldu Ata. Bijušas vēl dažas „runas" pieteiktas, bet

laika trūkuma dēļ „nevarējuši vairs turēt". Atzīmējams
vēl tas, ka pa konferences laiku sarīkota arī „skolas lietu

izstāde", kuru organizējis Laubes Indriķis. Izstāde gan

nav bijusi visai kupla, bet tomēr sava vērtība viņai bijusi.

Beigās konference vienbalsīgi izteikusi vēlēšanos, lai vis-

pārējas skolotāju sapulces arī turpmāk tiktu sasauktas.

Slēdza konferenci ar dziesmu „Lai Dievu visi līdz" un

himnu „Dievs, sargi ķeizaru".
Vakarā sarīkots atvadīšanās mielasts un tad šķīrušies

ar „uz redzēšanos nākošā vasarā atkal Rīgā." Vēlēšanās

tomēr nepiepildījās, — vispārējās latviešu skolotāju konfe-

rences turpmāk netika atļautas. Ka tas tā būs, to varēja

noprast no vācu laikrakstu ziņojumiem par otro vispārējo

sapulci un dažām „Latviešu Avīžu" piezīmēm. Kronvalds

un viņa draugi labi saprata, ka viņu lolojumu apdraud

pašu mājas skolu kungi un, rādās, tāpēc meklēja aizstāv-

niecību krievu presē. Kronvalda draugiem izdevās avīzē

„Birževija Vedomosti" ievietot Rīgas vispārējās skolotāju

sapulces aprakstu, pie kam šī sapulce tēlota kā

priekšzīmīga visā Krievijā. Skolotāji ne-

nodarbojušies ar politiku, bet ar skolu

lietām. Arī citās krievu avīzēs mēģināja aizstāvēt sapul-

ces, bet, kā zināms, panākumu nebija, jo Baltijas skola

pēc likuma atradās šejienes muižniecības un garīdzniecības

uzraudzībā, un krievu ierēdņi, ja viņi arī to gribēja, ne-

varēja atļaut latviešu skolotāju periodiskas sapulces bez

vietējo likumīgo iestāžu ziņas un piekrišanas. Bet jau tas

vien, ka otrā vispārējā latviešu skolotāju sapulcē nepiedalījās

neviens mācītājs, rāda, ka sapulces nebija garīdzniecībai patī-

kamas, un ka viņa turpmāk pretosies sapulču sasaukšanai.

21*
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Tā vajadzēja izbeigties tik .karsti gaidītām un lielām

cerībām saņemtām vispārējām latv. skolotāju sapulcēm.
Drīzi vien šķīrās no latviešu skolotāju saimes arī vispārējo

sapulču vadītājs — Kronvalda Atis. Viņu 1875. g. 17.

februārī guldīja Vec-Piebalgas kapos.

Kurzemes mācītāji un muižnieki tomēr galu galā no-

skārta, ka arī Kurzemes skolotājiem ir jāatļauj tas pats,

kas sen dots Vidzemes skolotājiem, t. ir vispārējas skolotāju

sapulces. Tomēr jāliecina, ka Kurzemē ar šīm vispārējām

sapulcēm gāja visai „smagi". Redzams jau no agrāk atzī-

mētā Dobeles mācītāja Boka sprieduma, ka Kurzemes mā-

cītāji Vidzemes skolotāju konferences atrod par pārāk «neap-

robežotām." Tāpat redzējām, ka pret vispārējām latviešu

skolotāju sapulcēm visvairāk «nemierīgi" bija kurzemnieki,

kas gan notika ar Kurzemes vācu kungu pabalstu.

Aplūkosim tagad Kurzemes skolotāju vispārējās

sapulces. Te bijušas tikai trīs šādas konferences, —1877.,

1878. un 1883. gadā. Pastāvējis gan nodoms jau 1876.

dā sasaukt pirmo vispārējo Kurzemes sapulci, bet skolu

valde atlikusi uz 1877. gadu*). 28. un 29. jūnijā 1876. g.

Kurzemes skolu padomnieka (šulrāta), Blīdenes mācītāja

Boetichera vadībā noturēta «Kurzemes vispārējās laukskolu

konferences komitejas 1. sēdēšana Blīdenes mācītāja muižā".

Piedalījušies „8 laukskolotāju vietnieki". Nolemts konfe-

renci noturēt Jelgavā, 1877. g., 28. un 29. jūnijā. No pie-

teiktiem priekšlasījumiem izvēlēti astoņi,bet ja vēl kādi tiktu

pieteikti, tad tos var pieņemt līdz 1. decembrim. Bez tam

komiteja apspriedusi jautājumus: 1) Kā varētu pa visu Kur-

zemi mazākas jeb «ķirspēļu" konferences noturēt. 2) E. Dūns-

berģim uzdots sastādīt derīgāko grāmatu rādītāju un to likt

vispārējai konferencei priekšā. 3) Lūgt Bētiņu, lai viņš, «sko-

lotāju draudzīgas kopā būšanas dēļ", izmeklētu derīgas dzie-

smiņas un darītu tās zināmas caur «Latv. Avīzēm.". 4) Iz-

mainītas domas par derīgām skolas grāmatām. 5) Par lat-

viešu ortogrāfiju v. t.t. Tā ziņo «Latviešu Avīzes" (1876.

42. num.). «Baltijas Zemkopis" (1876. g. 43. num.) zina

) Mājas Viesis, 1876 g., 25. numurā.
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stāstīt, ka minētā komiteja arī nolēmusi, ka vispārējās kon-

ferences darīšanu valodai jābūt vācu, tādēļ „ka par mācī-

tām lietām latviski nevarot pareizi savas domas izsacīt."

Arī lokālās skolotāju sapulcēs tiek pārrunāts vispārējās Kur-

zemes sapulces sasaukšanas un noorganizēšanas jautājums.
Tā Jelgavas lauku draudzes skolotāju konference 1876. g.

18. jūnijā izteikusi vēlēšanos, lai vadoni vispārējai sapulcei
vēlētu paši skolotāji („Balt. Vēstn." 1876. g. 2f>. п.). Arī

Irlavas rajona (apriņķa) konferencē, 1876. g. 14. un 15. mai-

jā plaši sprieduši par vispārējo Jelgavas konferenci, bet gan

ne tādā garā, kā Jelgavas lauku draudzes skolotāji. Tad

vēl „Baltijas Vēstnesis"(lB77. g. 24. num.), kad no «Latvie-

šu Avīžu" (22. num.) sludinājuma bija redzamas dažas ziņas

par gaidāmo vispārējo Kurzemes skolotāju sapulci, rakstīja:

„Mums liek karsti vēlēties, lai šī sapulce jele no Dieva pu-

ses netiktu tā rīkota, ka tā brīvākām latviešu skolotāju sa-

pulcēm pretī darbotos un skolotājiem atņemtu to iespēju vi-

ņu darīšanas pašiem vadīt." Vēl piezīmējam, ka Tukuma

apriņķa skolotāju sapulce Dobelē, 7. un 8. janv. 1876. gadā

nolēmusi, ka arī Vidzemes skolotājus vajagot uzaicināt uz

Kurze mes vispārējo sapulci.
28. un 29. jūnijā 1877. gadā notika gaidītā Kurzemes

skolotāju sapulce. Dalībnieku skaits stipri plašāks, kā Vi-

dzemes sapulcēm Valkā. 194 skolotāji, kā aktīvie dalībnie-

ki. Bez tam ģeneralsuperintendents Lambergs, 12 draudžu

mācītāji, starp tiem Bīlenšteins no Dobeles, Vāgners no

Seces un Stenders no Sunākstes; divi skolu valdes locekļi;

Irlavas skolotāju semināra direktors Sadovsks un 20 viesi

no Rīgas, Vidzemes un pat Maskavas. Starp viesiem bija

ari Treilands-Brīvzemnieks.

Sapulci vadīja (konference netika vēlējusi vadoni) sko-

lu padomnieks Boetichers vācu valodā. Vispirms nodziedā-

ta dziesma „Lobe den Her:en".

Boetichers paziņojis, ka Skolu virskomisija konferences

vadīšanu uzticējusi viņam—skolu padomniekam un pēc kon-

ferences komitejas lēmuma ieteicis izvēlēt divus protokoli-

stus: skolotājus E. Šonberģi un Veidmani. Konstatē, ka sa-
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pulcē piedalās pavisam 229 dalībnieki, pie kam zīmīgi tas,
ka Boetichers ieskaitīts ne mācītāju, bet skolotāju skaitā*).
Pēc tam skolu padomnieks turējis garāku runu, izsacīdams

savu prieku par to, ka viņam izdevies sasaukt šo konferen-

ci. Konferences galvenais uzdevums spriest par skolas iek-

šējo uzbūvi, sakarā ar skolu likumiem un noteikumiem.

Pirmais priekšlasījums bija no mums jau pazīstamā
Vānes skolotāja Simonsona: „Par skolēnu piepalīdzēšanu

skolotājam skolas darbos". Aprāda, ka skolēnu palīdzība

vajadzīga un noderīga. Otrs priekšlasījums no Muižciema

skolotāja Švānberga „Par mazākām konferencēm." Aizrāda

uz viņu noderīgumu. Sapulce izteikusi domas, ka itin vi-

sām 33 Kurzemes ~ķirspēlēm" gan nevajadzētu noturēt kat-

rai īpašu konferenci, varētu dažreiz apvienoties 2—3 «ķirspē-
les". Tad tikusi izvēlēta īpaša komisija, kurai uzdots visu

Kurzemi sadalīt apmēram vienlīdzīgos konferenču rajonos.

Mācītājs .Vāgners iepazīstinājis ar skolotāju bāriņu un atrait-

ņu kases statūtu projektu. Spriests par to plaši un atzīts

par ļoti vajadzīgu, lai visi skolotāji kasē piedalītos. Pēc

tam nolēma sūtīt apsveikšanas telegramu vispārējai Vidze-

mes skolotāju sapulcei, kura sinī pat laikā notika Valkā

(29. un 30. jūnijā).
Ar to priekšpusdienas darbi pabeigti un visi sapulcējušies

Kūru viesnīcā („Kurischen Hauses") uz pusdienas maltīti,

pie kusas „.uzdzertas" augstas laimes visādām priekšniecī-

bām. Pēc pusdienas apmeklējuši Jelgavas kurlmēmo iestā-

di, kas noticis ar nolūku, iepazīties ar šīs iestādes stāvokli.

Tad atgriezušies atkal visi uz konferences telpām Jelgavas

ģimnāzijā, kur skolotājs Šonberģis no Rucavas nolasījis sa-

vu darbu „Par sodiem skolā" (Ueber das Strafamt in der

Schule"). Apcerējums diezgan plašs. Sodus, arī miesas so-

dus, protams, atzīst par vajadzīgiem un spriež tikai par so-

du, tā sacīt, technisko un estētisko pusi. Ar Šonberģa priekš-

lasījuma apspriešanu nobeidzās pirmā konferences diena.

Otro dienu iesāk pulksten deviņos rītā ar dziesmu: O, heil'ger

*) Skat. „Protokoll der 1 • allgemeinen Kurländischen Volksschul-

lehrer-Konferenz, gehalten zu Mitau am 28. und 29. Juni 1877.
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Geist, kehr bei uns ein," un Bīlenšteins notur attiecīgu lüg

šanu. Tad Blīdenes skolotājs Līnevalds lasījis „Par lasīša-

nas mācīšanu tautskolās, sakarā ar mācības plāna 22. pantu."

No priekšlasījuma atreferējuma protokolā redzams, ka pra

sīts, lai lasīšanas mācība tiktu metodiskāki izvesta, nekā līdz

tam. Pēc tam parastās debates, kuru saturs oficiālā proto-
kolā nav atstāstīts. Tāļāk nācis mācītāja Bilensteina priekš-

nesums „Par latviešu ortogrāfiju," ar kuru B. iemanto-

jis visas sapulces piekrišanu, un izteikts lū-

gums, lai šis priekšlasījums pilnīgi tiktu nodrukāts. Beidza-

mais priekšlasījums bijis Dūnsberģa „Par lasāmām biblio-

tēkām". Ar to izbeigts priekšlasījumu cikls. Bez tam sa-

pulce apspriedusi vēl dažus sīkus jautājumus un nolēmusi

1878. gadā atkal noturēt vispārējo Kurzemes skolotāju sa-

pulci Jelgavā. Sapulci slēdzot Boetichers aizrādījis, ka ne

visi nodomātie priekšlasījumi tikuši nolasīti, bet ar konferen-

ces darbiem tomēr varot būt mierā. Skolotājs Šonberģis
pateicies Boeticheram un „citiern kungiem" visu skolotāju
vārdā. Šķiroties nodziedājuši „Nun danket alle Gott". Tā

noritējusi pirmā Kurzemes skolotāju sapulce. Šis ziņas ņē-

mām no sapulces oficiālā protokola. Laikraksti par šo sa-

pulci sniedza ļoti īsus aizrādījumus,—ka sapulce notikusi zi-

nāmā vietā un laikā, bet kas un kā spriests, par to cieta klusu.

Atzīmējams kā raksturīgs „Latv. Avīzēs" 1877. g. 47.

numurā nodrukātais, E. F. ŠOnberģa .dzejolis" kas, ka au-

tors saka „pakajsaukts" 28. un 29. jūnija Kurzemes vispārējai

skolotāju konferencei.

.Ko jau sen priekā gadiem kāroja,

Skolotāji karsti vēlējās,
No kā ilgodamies runāja—

Kā oz lieliem svētkiem priecājās,

Tas nu vienrez iraid noticis, —

tt kā saldais sapnis pārgājis!

Cik bij jauku dienu Jelgavā!
Kad tur skolotāji pafcejár
Daudz to jauna, citi vecumā*—

Kas no masa maļam saderas.

Tēvu tēvi nebtj redzèM—
Tāda dier.u veļ nebaadijái'



Tur bij kopā dēli Latvijas,
Gan no Augšzemes, gan Liepājas,
Gan no Kolka raga

— Dundagas,
Gan no Leišmalas un — Daugavas.

Visi, visi priekā atsteidzās,

Ģimnāzijas zālē pulcējās.

Kamdēļ tad šie visi atsteidzās,

Kopā sanākt lielā sapulcē? ! —

lepazīties gan tie ilgojās, —

Konferenci redzēt Kurzemē —

Garā uztaisīties, pazīties
Cits no cita dzirdēt — mācīties!!

Cik bij dārgas mums tās stundiņas,

Cik tur jauku runu skanēja!

Cik tur plūda gudras valodas!

Cik še priekšnieks laipni vadīja.
Konference pirmā Jelgavā —

Parādījās plašā skaistumā!

Augstai valdīšanai izsakām

Pateicības, kas atvēlēja;

Šulrāt kungam ari tencinām,

Kas to laipni, gudri vadīja!
Visiem kungiem, kas pie valdības

Skolas tiesās — augstas laimības!!!

Pateicība arī jāsaka:

Simonsonam — tāpat Vagnerim,

Bīlensteinam, kas te runāja,

Līnevaldtam un ar Šonberģim, 1)

Dünsberg tēvam visu pēdējam — —

Lai par rakstiem visiem pateicam!
Uzsākts nu tas darbs ir Kurzemē!

Vienreiz gadā visiem vienoties —

Skolotājiem savā sapulcē — —

Sanākt, runāt, spriest un redzēties

Lai zeļ sapulce un tēvija,

Aug par labu brāļiem — svētībā.2)

Gaidīja otro Kurzemes vispārējo sapulci. „Balt. Vēstu."

1878. g. 21. numurā ievietoja īsu aizrādījumu par 1877. g.

') Tas bija Rucavas skolotājs, kamer šīs rīmes autors ir Gramzdas

skolotājs.

2) Dzejolis ar visām pieturas zīmēm kā oriģinālā, tikai ortogrāfija

tagadējā.

А. V.
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Kurzemes sapulci un plašāki aprādīja to, kādai vajadzētu
būt otrai Kurzemes skolotāju sapulcei. Kā nepieciešamība
tiek minēta latviešu darīšanu valoda, bez tās konferencē

nebūšot dzīvības.

Otrā Kurzemes skolotāju sapulce sanāca 27. jūnijā

tanī pat vietā, kur pirmā. Viņa iesākās ar diezgan asu

konfliktu. Starp sanākušiem viesiem bija ari Māteru Juris,

„Baltijas Zemkopja" redaktors, kas jau agrāk savā avīzē

bija rakstījis Boeticheram nepatīkamā garā. Kad Boetichers

ieraudzījis, ka arī Maters sēd sapulcē, viņš slēdzis sapulci,
un tikai tad to atkal iesācis, kad Maters aizgājis. Uz sa-

pulci bijuši ieradušies 149 dalībnieki, starp tiem 135 Kurze-

mes tautskolotāji, 5 Kurzemes mācītāji, Boeticheru līdzieskai-

tot, un 9 viesi, starp tiem arī Treilands -Brīvzemnieks.

Bijis arī Vēbers, bet viņa vārds konferences dalībnieku

sarakstā nav minēts, laikam viņš piedalījies, tā sacīt, inkog-

nito, kas tomēr viņam dēvis iespēju pie kopmaltītes, kā

to vēlāk redzēsim, turēt sparīgu runu.

Sapulces darbība, kuras vadība notikusi joprojām vācu

valodā, iesākta ar „О, heiliger Geist, kehr bei uns ein" un

attiecīgu lūgšanu. Atklāšanas runā Boetichers ziņojis arī par

pagājušā gada Kurzemes skolu stāvokli, pieminējis mirušos

skolotājus, kuru piemiņa godināta ar piecelšanos no sēdek-

ļiem. Priekšlasījumu rinda uzsākta ar Spīsa „Par domu

rakstiem tautskolās". Otrs priekšlasījums no skolotāja Ķer-

meļa (Birzgales) „Par skolotāju atraitņu un bāriņu kases

vajadzību". Kā trešais un beidzamais pirmās sapulces
dienas priekšlasījums bija Jaunpils skolotāja Grünfelda „Par

svētkiem skolā un par skolu svētkiem". Šis priekšlasījums
nolasīts latviešu valodā1). Priekšlasītājs ieteic visādi veicināt

svētku sarīkošanu skolās. Esot pareizi, ka arī skolotāja

dzimumdiena tiekot pārvērsta par skolas svētkiem, tas vei-

cinot labas attiecības starp bērniem un skolotājiem. Tikai

nevajagot šādos gadījumos skolotājam pasniegtās dāvanas

uzlūkot kā bērnu mīlestības termometri pret skolotāju („Die

>) Bet protokolā atreferēts vāciski.



Geschenke nicht als Termometer der Liebe zu betrachten")

Ar to nobeidz pirmās dienas darbus.

Otrā dienā ieradušies vēl daži skolotāji, tā ka dalīb-

nieku skaits pieaudzis līdz 161. Pēc parastās lūgšanas

mācītājs Stenders runājis „Par svēto rakstu lasīšanu skolā".

Stenders svēto rakstu (vīveles) lasīšanai piegriež ļoti lielu

vērību. Tāļākais priekšlasījums latviešu valodā „Par vingro-

šanu" no Līvbērzes skolotāja Pētersona. Priekšlasītājs ļoti

pamatīgi aplūkojis fiziskās audzināšanas vajadzību. Kā

beidzamais nācis Dūnsberģa „
Par skolas bibliotēkas grāma-

tām", kurš bijis kā turpinājums no pagājušā gada priekšla-

sījuma un kurā D. aizrāda uz tām grāmatām, kūpas derīgi

iegādāties bibliotēkām. Pēc tam, starp citu, protokolā atro-

dam šādu teikumu: „Die frage, ob im nächsten Jahre wie-

derum eine allgemeine Conferenz stattfinden solle, oder nicht,

wurde unerledigt gelassen". Tā tad jautājums par 1879. g. Kur-

zemes skolotāju sapulci tika atstāts skolu padomnieka Boeti-

chera ziņā. Ja konference būtu nolēmusi, ka arī nākošā

gadā konference sasaucama, tad būtu neveikli to nedarīt,

bet tagad varēja noskatīties, vai jau dēļ otrās konferences

nesacelsies diezgan pārrunu un avīžu rakstu. Kā redzēsim,

Boetichers bija pareizi aprēķinājis varbūtējos apstākļus. Jau, ja

ne pašā konferencē, tad Cēra viesnīcā, kur skolotāji, kopā

ar saviem vadītājiem, sapulcējās uz goda maltīti, atskanēja

kaut kas līdzīgs Kronvalda runām vispārējās skolotāju sa-

pulcēs Rīgā. Tā bija advokāta Vēbera runa, par kuru

oficiālā konferences protokolā, saprotams, nav nekas minēts,

bet kura, varbūt, bija otrās Kurzemes sapulces smagu-

ma punkts. Pie goda maltītes, pēc tam, kad vācu valodā

gan runas tikušas turētas, gan augstas laimes uzdzertas,

beidzot ari skolotāju sievām uzdziedāts „Sie leben hoch!",

A. Vēbers lūdzis vārdu un... spēcīgā latviešu valodā tei-

cis: „Lai gan svešinieks šinī sapulcē, es tomēr nejūtos tanī

svešs. Mani ar sapulcējušamies saista daudzas saites. Šīs

saites ir tās pašas, kas sapulcējušos skolotājus saista ar

latviešu tautu..." Tāļāk Vēbers aizrādījis, ka jauni laiki

dzimstot un ceļoties, vajagot tikai viņus uzminēt. Tomēr

334
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esot ļaudis, kuri aizmirstot, ka viņi dzīvojot ļaužu biedrībās*

kuras katram izdala tiesības un pienākumus. Tiesības

gribot katrs tik sevim par labu izlietot, bet no pienāku-
miem nevīžojot nekā dzirdēt. Latviešu skolotājiem bēr-

ni esot jāaudzē tā, lai viņi atzītu arī pienākumus pret

savas tautas nākotni un godu, lai viņi turētu svētu ticību,

tautas slavu, godu un tēvišķu mīlestību. lespaidi, kurus

cilvēks saņemot bērnībā, paliekot visu mūžu un vadot vē-

lāk cilvēka domas, kārības un darbus. Tādēļ lai skolotāji

neaizlaižot garām izdevīgu brīdi. Lai modinot bērnu do-

mas un prātu uz cilvēku augstām mantām. Savu tautību

sajēgdams, cilvēks nākot pīe īstas atzīšanas. Cenzdamies

priekš savas tautas, cilvēks jo ātrāki sāk mīlēt un cienīt

ideālās mantas vispāri. Tāpēc skolas uzdevums esot, au-

dzināt «saprašanu priekš tautas un modināt mīlestību priekš
tēvzemes bērnu prātā un sirdī." Jo kura sirds neesot jau-

nības gados jutusi līdz tautas godam un slavai, tai šie

augstie vārdi mūžam palikšot tukšas skaņas. Tā-

dēļ tas pastrādājot noziegumu pie tautas, kas liedzot skolā

vietu šiem augstajiem vārdiem. Bet lai varētu jauno paau-

dzi labi un krietni audzināt, skolotājiem pašiem jābūt stip-

riem ticībā, tautībā un tēvzemes mīlestībā. Runātājs beidz

runu ar augtas laimes uzsaukšanu latviešu tautskolām, kā

īstenas ticības mācītājām un krietna tautas gara kopējām.

Un skolotāji pacilātā garā latviski dziedājuši «Augsta lai-

me tām!" Šī Vēbera runa un tā sajūsma, ar kādu viņu

uzņēmuši Kurzemes skolotāji, bija redzams notikums «mie-

rīgā" Kurzemes skolotāju dzīvē. Runas atskaņas vēl ilgi bija

dzirdamas visos Kurzemes novados, gluži tāpat, kā savā

laikā Kronvalda Rīgā turētās runas bija modināšanas

sauciens skolotājiem — vidzemniekiem.

Ja A. Vēbera runa bija ne uzbrukums Kurzemes sa-

pulcēm, bet tikai pamudinājums skolotājiem atzīt savu

īsto uzdevumu — tautisku centienu piekopšanu, tad no

sapulces izraidītā Māteru Jura raksti „Baltijas Zemkopī" jau

bija īsts kaŗa gājiens pret vācisko konferenču kārtību. 1878.

gada 27. numurā „Baltijas Zemkopis" pilnīgi nokritizē
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skolu padomnieka Boetichera konferences vadību un stingri

pieprasa skolotāju sapulču atklātību un vadīšanu latviešu

valodā. Tāļāk 39. numurā „Baltijas Zemkopis" vēl reiz

atgriežas pie Boetichera rīcības, konstatē viņa nicinošo iz-

turēšanos pret latviešu valodu un aizrāda, ka Boetichers

nelaikā slēdzis konferenci, lai nebūtu jālemj par to, kad

noturēs nākošo skolotāju konferenci. Turpat tiek atreferēts

mācītāja Stendera priekšlasījums, kurā tas ar nepieklājī-

giem vārdiem aizķēris latviešu tautiskos centienus.

Tādos apstākļos, rādās, Boetichers neuzdrošinājās

1879. gadā sasaukt trešo Kurzemes vispārējo skolotāju

sapulci, jo nevarēja galvot, ka viss noritēs tā, kā to vēlē-

jās Kurzemes skolu valdnieki. Tāpēc par labāku atzina

sapulces sasaukšanu atlikt, līdz apstākļi nokārtojas 1 ). Tā ari

izdarīja. Nākošo, trešo Kurzemes vispārējo sapulci sasauca

tikai 1883 gadā. Esot gan nodomāts sasaukt 1882.

gadā, bet Manaseina revīzija itin kā izjaukusi šo

nodomu. Bez tam Kurzemē jauns „
Šulrāts"

—

mācītājs Bušs, un
„
Balsī" 1882. gada 36. numurā

kāds kurzemnieks zina pastāstīt, ka jaunais skolu padom-

nieks, Bauskas vācu draudzes mācītājs Bušs, neesot vispā-

rējo skolotāju sapulču draugs, „ . . . tanīs sanākot skolotāji

no visām Kurzemes malām lielā skaitā un, kopā būda-

mi, ātri nākot uz patstāvības sajušanu. Tādās lielās sapulcēs

atrodoties arvien pāris vīru, kas rādot lielāku drošību.

Drošu vārdu dzirdējuši, arī citi paceļot galvas, lai gan

pazemība un padevība esot īsta laukskolotāju rota. Tā no

vispārējām laukskolotāju sapulcēm izceļoties skolu lietai

„kaiügs gars." Tāļāk „Balsī" pastāstīts, ka panākts tas, lai

1) Bet „nelaime" arto netapapārspēta. 1878. g. Kurzemes mācītāju

sinodē mācītāji ziņo sulfātam, ka skolotāji sākot konferences noturēt paši

„uz savu roku* t. i. patstāvīgi bez mācītāju atvēlēs un līdzdarbības. Pie

kam skolotāji atsaucoties uz 1878. g. vispārējās konferences lēmumu, ar

kuŗu šādu konferenču noturēšana viņiem tikusi atjauta. Šulrāts Botichers

sinodei paziņo, ka šāda tiesība skolotājiem- neesot dota. (skat. 1878. g. proto-
kola 38. p.) Visas skolotāju konferences turpmāk varot sasaukt tikai ar

skolu virskomisijas atļauju.
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„ar taisnības iemesliem" Bušs varētu atkāpties no dotā

solījuma, noturēt 1882. gadā Kurzemes vispārējo skolotāju

sapulci. Par vēlu izsūtīti pa prāvestu apriņķiem,

uzaicinājumi izteikties par nodomātās sapulces vajadzību

un programu. Turpretim «Latvietis" zināja apgalvot, ka

~pa malām runāts, ka šogad kungi nepielaidīšot sapulci,

jo uz to varot ienākt kāds senatora ierēdnis un noklausī-

ties skolotāju bēdas." Jāpiezīmē, ka Bušs gribējis par

vispārējo sapulču vietu izvēlēties Irlavu, bet tādam nodo-

mam radušies pretinieki.

1883. gadā 5. un 6. jūlijā notika Jelgavā Kurzemes

vispārējā skolotāju sapulce. Dalībnieku skaits diezgan liels—

164 Kurzemes skolotāji, to starpā daži Irlavas semināra

skolotāji, ģeneralsuperintendents Lambergs, muižnieku

priekšnieks barons Heikings, skolu inspektors barons Dra-

chenfelss, apriņķa māršals barons Hörners, 11 draudžu

mācītāji un kādi 19 viesi, to starpā kāds Prūsijas semināra

skolotājs Knops. Kopā 201 dalībnieks. Sapulci vadīja skolu

padomnieks Bušs.

Šaī sapulcē, lai gan vadītājs Bušs runājis gandrīz vienīgi

vācu valodā, vairāki priekšlasījumi notikuši latviešu valodā

un arī debatēs runājuši pēc patikas, «vācu un latviešu

mēlēs." Skolotājs Pētersons lūdzis, lai sapulce nobalsotu,

ka protokols jāraksta latviešu valodā. Bušs uz to paskaidro-

jis (balsot nav licis), ka protokolu rakstīšot vācu Pfl latvie-

šu valodā, bet iespiedīšot tādā valodā, kādā vēlēšoties

skolu virsvalde. Tā las arī noticis. Par protokolistiem

bijuši Spīss un Haazners. Atklāšanas runā Bušs starp citu.

saka: «It īpaši skolotājam jāievēro apustuļa vārdi: «Nedze-

naties pēc augstajām lietām, bet turaties pie zemajām."—«Lai

gan laukskolas kalpo tautas un valsts labklāšanai, tad tomēr

viņām nav nekāda daļa gar dažādiem sadzīves notikumiem

un politiskās dzīves jautājumiem. Mēs gribam bērnus izaudzēt

par labiem cilvēkiem un tādēļ mums uzdots iekš viņiem kopt

un audzēt kristīgu ticību un pār visām lietām par to rūpē-

ties, ka viņi mācās būt patiesīgi un visās lietās taisni, ka

viņi mācās ticēt, Dievu lūgt un mīlēt". Runātājs cerē, ka
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šeit sapulcējušies „Dieva valstības līdzstrādnieki nenomaldī-

sies no īstā cc]a v

.
Lai atļauts te atgādināt A. Vēbera

1878. g. turēto runu, kurš arī ticību uzsvēra, bet tautības

jautājumu lika līdzās ticības lietai. Bušs par tautas mīlestī-

bu nesaka ne vārda.

Kā pirmais lasīja skolotājs Ķermelis (no Lindes- Birz-

gales) „Par ticības mācību ļaužu skolās," — latviešu

valodā. Ķermelis aprādīja, ka reliģijas mācība ir īstais

līdzeklis kopt dievbijību, pie kam itin visās stundās, caur

visām mācībām varot veicināt dievbijības ieaudzināšanu

bērnos. Viņa priekšlasījums ticis stipri kritizēts, pie kam

aizrādīts, ka nebūs labi, ja reliģijas mācību iejauks citās

mācībās. Pēc pārtraukuma prāvests Vāgners ziņojis par

skolotāju atraitņu un bāriņu kases stāvokli. Kases kapitāls

sniedzoties pie 2000 rubļ., piedzenamo parādu esot 500 rbļ.,

Kurzemes mācītāju sinode dodot ik gadus 125 rbļ. Tad

piepeši skolotājs Pētersons vēļ reiz izsaka vēlēšanos, lai

nobalso par to, ka protokols vedams latviešu valodā. Bušs

atbild, ka nevarot atļaut balsot. Mācītājs Boetichers pamā-

cījis, ka „nav taču jālūkojas uz to, kurā valodā runā, bet

uz to, ko runā." Tāļāk runājis Rucavas skolotājs Šonber-

ģis: „Par skolēnu izsargāšanu no slepenajiem jaunības

grēkiem." Tiek aizrādīts, ka īpaši pilsētās nomanāma šī

nebūšana, un tiek ieteikts visādi pret to karot, izlietojot
arī reliģijas stundas. Skolotājs Švānberģis runājis par

dārzkopību. Vēl pēc dažām pārrunām nobeigta pirmā

sapulces diena. Vakara kopmaltīte Širķenhofera dārzā, ar

parastiem augstu laimju uzsaukumiem „visiern skolu gād-
niekiem un kungiem".

6. jūlijā, pēc dažu sīkāku jautājumu apspriešanas,

skolotājs Langvits no Sabiles nolasīja rakstu: „Dornas par

dabzinātnēm", kā no protokola nojaužams, latviešu valodā.

Viņš izskaidroja, cik liels svars ir dabas zinību pasniegša-
nai skolā — „kopjot bērna prātu, spēcinot viņa izšķiršanas

spēku (Unterscheidungs-Vermögen), attīstot domu spēju v.

t. t." Langvita apcerējumam pieslējās Zaļās muižas skolo-

tāja Šuberta
— „Par dabas mācību tautskolās". Abi raksti
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sapulcei ļoti patikuši. Sapulce nobalsojusi, ka vismazākais

vienu stundu nedēļā skolās jāpasniedz dabas mācība. Arī

sapulces vadītājs tam piekritis. Tad nākuši priekšla-

sījumi no skolotāja Cīruļa (Bērzmuižas) — par skolēnu

nodarbināšanu brīvstundās, Francmaņa —- par skolotāju

materiālo un sociālo stāvokli. Francmanis aprādījis skolo-

tāja trūcīgos materielos apstākļus, par to visi bijuši vienis

prātis. Skolu padomnieks Bušs ziņojis, ka «skolu virsval-

de skolotāju algas paaugstināšanas dēļ pie ministrijas

uzcītīgi meklējot". Tādēļ „varot cerēt, ka turpmāk tas

piepildīšoties, ka arī skolu valde karsti vēlējusies, ka skolo-

tāju likumīgā alga taptu palielināta." Galvenā mini-

malalga tad būtu uz 500 dvēselēm (pagastos) 150 rubļu

un ik uz 100 dvēselēm vēl klāt 25 rubļi. Pēc tam sapul-
ce nobalsojot pieņēmusi «vēlēšanos": 1) lai skolotāju alga

taptu palielināta; 2) lai skolu komisijās arī būtu kāds

skolotājs, kuru skolotāji paši izvēlējuši; 3) lai baznīcamatu

alga taptu šķirta no skolotāju algas; 4) lai vietējā skolas

valde skolotāja algu no pagasta saņemtu un skolotājam

izmaksātu noteiktos termiņos; 5) lai gādātu,ka skolotāji,zināmu
laiku nokalpojuši, dabūtu 14. klases činu; 6) lai gādātu

par skolotāja penziju. «Šulrāts" Bušs apsolījies gādāt, lai

šīs «vēlēšanās" kļūtu pienācīgā vietā zināmas. Bušs slēdzis

sapulci, uzaicinādams nākt viņam ar uzticību pretī, un tad

viņš cerot pierādīt, ka šī skolotāju uzticība nebūs veltīga.

Sapulce, kā parasts, nobeigta ar Dieva lūgšanu un svētības

vārdiem.

Tik daudz pēc oficiālā protokola. Vēl dažus vārdus

pēc laikrakstu ziņojumiem. «Balss" (1883. g. 34. num.)

aprāda, ka jo projām pastāv nenormatīva ar vācu valodas

lietošanu konferencēs. Tad vēl pastāsta, ka Prūsijas

skolotāju semināra skolotājs Knops uzsaucis augstas laimes:

„Dem lieben Lettlande ein donnerndes Hoch!" Kad

skolotāji runājuši latviski un mācītāji vāciski, Knops teicis:

„Zwischen der Geistlichkeit und den Schullehrern herrscht

keine Brüderlichkeit, das bewies derförmliche Sprachenkampf".
Arī „Balt. Vēstn." 255. un sāļākos numuros sniedz trešās
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Kurzemes konferences aprakstu, pie kam tuvāki pastāsta,

kādas debates bijušas par dabas mācības pasniegšanu

tautskolās. Nevarējuši izgudrot, kur ņemt to vienu stundu

dabas mācībām. Tā galu galā nosprieduši un atstājuši

izšķiršanu vietējo skolu valžu ziņā. Arī «Latvietis" 1883. g.

30. un sājākos numuros pasniedz referātu par šo sapulci.
Visas šīs atsauksmes nebija sapulces vadonim labvēlīgas.

1883. gada konferenci slēdzot gan tika izteikta sapulces

vēlēšanās, lai arī tirpmāk noturētu vispārējās Kurzemes

skolotāju sapulces, tomēr tas nenotika. 1885. gadā, 4-

jūnijā, Bauskas apriņķa skolotāju sapulcē „šulrāts" Bušs

ziņo, kādus noteikumus devusi skolu virsvalde par skolotāju

konferenču sasaukšanu, bet par vispārējām Kurzemes

sapulcēm šajos noteikumos netiek nekas mīnēts. Tā tad

turpmāk vispārējās sapulces nebija nemaz paredzētas.

Tā izbeidzās Kurzemes vispārējosko lotāju sapulču mūžš.

Bez šīm vispārējām Kurzemes skolotāju sapulcēm no-

tika ievērojams skaits mazāku skolotāju sapulču, bet arī

par viņām vispāri jāsaka, ka tās savā darba vērtībā un arī

rosīguma un spara ziņā jāstāda zemāku par vidzemnieku

sapulcēm. Tāpat arī tautiskā gara un tautas mantu kopšanā
mēs neatrodam pie kurzemniekiem to dedzīgumu, kurš val-

dīja Cēsu un pa daļai arī citu Vidzemes apriņķu sapulcēs.

Pat latviešu valoda kurzemnieku sapulcēs nevarēja iekasot

pirmtiesību. Tikai vienā ziņā Kurzemes apriņķu sapulces

dažkārt stāvēja labākā stāvokli, — viņas bieži vien pašas

izraudzīja sapulču vadoņus. Par visplāšāki noorganizētām

starp Kurzemes apriņķa sapulcēm jāatzīmē Irlavas apriņķa

sapulces, par kurām arī rokrakstā uzglabājušies kārtīgi vesti

protokoli '). Noturētas te pavisam 52 sapulces, — pirmā

1867. gadā un beidzamā 1886. g. Līdz 1880. gadam Irlavas

apriņķa skolotāji parasti sapulcējušies trīs reizes gadā, bet

pēc 1880. g. — tikai divreiz gadā. Sapulces parasti noturē-

tas divas dienas no vietas un dažādās vietās, visvairāk,

skolās. Katrai sapulcei tiesība pašai izvēlēt priekšsēdētāju.

>) Protokollbuch der Lehrerkonferenzen des Irmlauschen Kreises.

Manā glabāšanā. А. V.
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1867. gadā gan sapulci sasaucis mācītājs Bernevitcs, bet

tikai uz skolotāju lūgumu uzņēmies sapulces vadīšanu. Sākot

ar 1873. gadu visas sapulces vada kāds skolotājs, ko sa-

pulce izvēl. Tā no 1873.—1876. g. vada skolotājs Spīss,
no 1876.—1882. — Bētiņš un no 1882.—1886. — Grīnselds.

Mācītāji gan piedalījās sapulcēs, bieži patar noteicošuvārdu, bet

tomēr ne kā vadītāji. Kāds šo sapulču idejiskais raksturs?

Darba ražīguma ziņā diezgan vērtīgs. Pārrunāti dažādi

speciell pedagoģiski un metodiski jautājumi, kuri, bez

šaubām, stiprināja skolotājus viņu darbā. Šīs sapulcēs

piedalījās, varbūt, Kurzemes labākie skolotāji-praktiķi. Te

redzam Bētiņu, Spīsu, Kādi, Hazneri, Veidemani (Džūkstes),
Lerchi (Džūkstes-Lancenieku skolas skolotāju), Grīnfeldu un

citus. Grūti citiem Kurzemes apriņķiem uzrādīt labākus

skolotājus. Bet salīdzinot ar vidzemniekiem, redzam, ka arī

irlavnieki nerādīja to dzīvību, kura vadīja Vidzemes jaun-

latviešus. Kurzemē bija stipra vāciskuma sajūta. 1884.

gada 23. un 24. septembra sapulces protokolā atrodam šādu

skolotāja B. padomu saviem jaunākiem darba biedriem:

„ . . .

Lai skolotāji tiklab sapulcēs, kā privātsatiksmē, neat-

mestu pavisam vācu valodu ..." Bet kad 1885. gada 11.

februāra sapulcē mācītājs Bernevitcs atklāti uzbruka latviešu

tautiskajiem centieniem un uzaicināja: „ . . . Tādēļ lai nu

skolotāji izvēlas, kam viņi grib padoties un kalpot. Vai

viņi grib padoties vieglprātībai un tautiskam švindelim, jeb

vienaldzībai un remdenībai. Bet īstam skolotājam jākalpo

patiesībai,kura dibināta uz nekustamo klinti Jēzu Kristu... ",

— tad no skolotāju vidus nepacēlās neviena balss par labu

„tautiskam švindelim". Lai te tikai pieminam Cēsu apriņķa

sapulces, kā tur skolotāji aizstāvēja tautiskos centienus,

neļaudami mācītājiem, ja tie to mēģināja, izteikt kauču

mazāko nicinājumu par jaunlatvietību, Tā ka pat šulrāts

Guleke kādā vietā raksta: „Da ist es besser still zu bleiben".

Irlavnieku protokolā lasām: „Pēc Bernevitca runas nodzie-

dāja dziesmu „Jauchet dem Herrn". No protokola nav re-

dzams, vai Bernevitcs runājis latviski vai vāciki, bet arī

pirms B. runas nodziedāta dziesma vāciski: „Bis hierher

22
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hat mich Gott gebracht." Un tas viss noticis 1885. gada!

Tad vidzemnieki tādu kārtību vairs nespēja panest.

Bet tas, kas notika Irlavas apriņķa sapulcēs, nebija

tas tumšākais. Citos apriņķos, kā Saldus, Bauskas, Kuldīgas,

Aizputes, Liepājas prāvestu apriņķos, arī tika noturētas

skolotāju sapulces, ne tik bagātīgā skaitā, kā Irlavas apriņ-

ķī, bet satura un idejas ziņā bieži vien vājākas, šaurākas

un
.. .

tumšākas. Lai tikai pieminam Saldus apriņķa

skolotāju aģitāciju pret Kronvalda organizētām latviešu

vispārējām skolotāju sapulcēm. Tamlīdzīga aģitācija bija arī

Kuldīgas un Aizputes apriņķos. Tikai reti Kurzemes skolo-

tāji droši nostājās jaunlatvietības aizstāvju rindās. Bauskas

apriņķa sapulcēs bija ļoti stiprs vācietības gars, bet tur jau

vadība atradās mācītāja un šulrāta Buša rokās. 1885. gada

4. jūnija Bauskas apriņķa sapulcē, kurā piedalījās 19 skolo-

tāji un 3 mācītāji, Bušs paziņoja noteikumus, kuri jāievēro

skolotāju sapulces sasaucot Kurzemē. Noteikumi savā kodolā

šādi: 20—25 viena apriņķa (domāts gan prāvesta apriņķis
А. V.) skolotāji var sapulcēties ar skolu virsvaldes atļauju.
Skolu virsvalde lūgs kādu mācītāju par sapulces vadītāju.

Sapulce pati izvēl rakstvedi (protokolistu). Sapulces vietu

noteic skolotāji. Vienā sapulcē ceļ jautājumus un uz otru

izstrādā par tiem referātus. Nedrīkst apspriest jautājumus,
kas nestāv skolotāju darba laukā. Sapulces vadonim tiesība

viesus ievest. Par sapulci nedrīkst ātrāki laikrakstiem ziņot,

pirms protokols pieņemts no sapulces vadoņa, bet kas tam

pretī dara, var tapt izslēgts no turpmākās dalības konferen-

cēs. Katra sapulce iesākama un beidzama ar Dieva lūgšanu.

Apriņķa sapulces var noturēt divreiz gadā.

Mēs redzam, ka Kurzemes skolu valde turpmāk
negribēja pielaist, ka sapulces vada pašu skolotāju izvēlēti

priekšsēdētāji.

Beidzot jāpiezīmē, ka arī Kurzemē apriņķu sapulces
noturētas stipri nevienmērīgi. Kamēr, kā redzējām, Irlavas

apriņķī noturētas 52, citos apriņķos tikai 6—lo.
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Bez apriņķa sapulcēm kā Vidzemē, tā Kurzemē noturētas

draudžu skolotāju sapulces, pie tam dažās draudzēs diezgan

bieži, — 4 līdz 6 reizes gadā. No Vidzemes draudžu sa-

pulcēm īpaši jāatzīmē Gulbenes draudzes sapulces ar savu

sīki izstrādāto kārtības rulli, kurš pieņemts un apstiprināts
1878. gadā. Sakarā ar šo rulli tad noturētas ļoti dzīvas un

ražīgas sapulces, kurās apspriesti itin visi jautājumi, kuri

zīmējas uz skolām. Par šīm sapulcēm ir uzglabājušies arī

protokoli (rokrakstā). Tādas pat sapulces noturētas arī vai-

rākās vietās Vidzemes draudzēs, kā Alūksnē, Raunā, Gaujenē

un citur.

Tas pats, vēl lielākā mērā, noticis Kurzemē, kur īpaši

starp 1870.—1880. gadiem noturētas ļoti daudzas draudžu

skolotāju sapulces. No viņām sevišķi pieminamas Dundagas

sapulces, kurām, līdzīgi Gulbenes sapulcēm, savs „darba rullis"

izstrādāts un pieņemts 1879. gadā. Šis rullis, tāpat kā

Gulbenes, ir uzglabājies rokrakstā un, abus salīdzinot, izrādās

liela līdzība, — abos runā par skolotāju izglītības un kārtas

pacelšanu caur pašdarbību un pulcēšanos uz konferencēm.

Diezgan dzīvas ir bijušas arī Jelgavas lauku draudzes sko-

lotāju sapulces.

Tāda bija skolotāju sapulču gaita līdz 1885. gadam.

Ka šīs sapulces beidzot nebija patīkamas pašiem sapulču

vadoņiem — draudžu mācītājiem un garīgiem skolu pārlū-

kiem, tas pierādās ar Vidzemes skolu padomnieka J. H. Gulekes

aizrādījumu viņa apcerējumā parVidzemes skolām, kuŗu jau pir-

māk mēs pieminējām. Guleke redzami apmierināts, ka guberna-
tors pavisam noliedza skolotāju sapulces. Pievedīsim te Gulekes

domas pilnīgi, kā vēsturisku dokumentu: „Von der Manassein-

schen Revision an war aber unseres Volkes Leben vergiftet und

die Konferenzen wären von der Zeit an vielleicht besser

unterblieben. Von da an und schon früher wurde von Au-

ssen immer neuer Gährungsstoff in das Volk hineingebracht.

Es kam nicht mehr zum Ausgähren. Es fing an das Agitie-

ren und Opponieren und Brutalisieren als seine gegenwär-

tige Aufgabe anzusehen. Da taugen keine Zusammekünfte,

22*
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die nur aufregen, da ist es besser still zu bleiben. Ich kann es

daher bei Kupffer verstehen, wenn er nur etwas zu früh

1875 auf der Synode den Auftrag stellte keine Kreiskonfe-

renzen mehr zu halten; und wenn der Schulrewident Zeng-

busch nach der von 1882 erklärte, er würde keine mehr

zusammenrufen. Aber es war schwer, den einmal in Gang

gebrachten Wagen wieder zum Stillstand zu bringen. Das

Verbot der Konferenzen von Zeiten des Gouverneurs hat

seine Berechtigung wenn er sie auch in Anderem finden

wird, als wir. —

"

No otras puses, jaunie skolu küngi, ar kuratoru Kapus-
tinu priekšgalā, arī nevarēja turpmāk pielaist līdzšinējās

skolotāju konferences, jo viņās varēja, kauču tie paši mā-

cītāji, aģitēt pret jauno skolu politiku. Tā, gluži kā negribot,

skolotāju konferenču noliegšanai ceļš bija sagatavots kā no

vāciešiem, tā arī krieviem. 11. jūlijā 1886. gadā Vidzemes

gubernators ar rakstu № 6931 deva pavēli tā saucamām bruģu
tiesām aizliegt katru skolotāju konferenci.

XVI.

Paskatīsimies tagad, ko rāda Kurzemes tautskolu sta-

tistika sākot ar 1876./77. mācības gadu '). 1876./77. gada

pārskatu 1878. g. sniedzis šulrāts Boetichers un viņa sa-

stādītie pārskati turpina iznākt līdz 1879. 80. māc. gadam,

bet 1880./81.m. gada pārskatu jau sastādījis jaunais šulrāts —

Bušs. Visi šie pārskati ir drukāti.

Par 1876. 77. m. g. šulrāts Boetichers sniedz vispirms

sekošu tabeli:

>) Līdz šim gadam mēs tādas ziņas jau sniedzam.
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Bez tam Überlauces ķirspēlē, par kuru ziņas nav

iesūtītas, esot 2 pagasta un 4 lasīšanas skolas. Tad vēl

divas privātskolas. Tā tad Kurzemē pavisam bijušas 357

tautskolas ar 25.618 skolēniem (16344+9574). Viena skola

bijusi uz 1417 un viens skolēns uz 23 iedzīvotājiem. No

skolas gados esošiem bērniem skolas neapmeklēja 1338

zēni un 2025 meitenes, — kopā 3363 bērni. Mājmācība

dažās draudzēs netop piekopta. Neraugotis uz to, ka Kur-

zemei tagad ir savs skolu likums, nevienādība un nevien-

līdzība skolu darbībā visai liela. Ir skolas, kur vienam

skolotājam jāstrādā ar 100 un vairāk bērniem, bet ir arī

skolas, kurās skolotājs strādā ar 20 — 30 skolēniem.

Šulrāts pārskata beigās konstatē, ka pagastu sabiedrības

nesot skolu celšanā un uzturēšanā lielus materiālus upurus.

Un tiešām, cik tas mums ir zināms, ap šo laiku (1870 —

1885) gan Kurzemē sāka celt skaistas skolu mājas, bet

augšminētais Vurstembergers 1871. gadā būs gan redzējis

kādu vienu, divas labas skolas mājas un tadpar tām dziedājis
vāciešiem slavas dziesmas.

1877/78. m. g. pārskats sniedz mums mazliet plašāku

statistiku, jo uzdod pēc ķirspēlēm arī visus skolas gados

esošos bērnus, kā ari dod kauču trūcīgas ziņas par noka-

vētām dienām un soda naudām.
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Pie skolas ēku grupēšanas: „labas", „sliktas" un

«provizoriskas" jāpiezīmē, ka par labām šulrāts uzdevis

visas tās mājas, kas ārēji stipras un nemaitātas, nerēķinot
skolas mājas telpu labierīcību v. t. t. Par sliktām skaitītas

visas vecās maitātās skolas mājas, starp kurām dažas ar

caurumainiem jumtiem, izpuvušām sienām v. t. t. Provizo-

riskās skolu mājas ir tās, kas nav speciell skolām domātas, —

kā dažas muižu ēkas, zemnieku mājas, krogi v. t. t. Nav

skaidrs, kā rēķinātas tās skolas, kas atradās zem viena f jumta
ar pagastu valžu mājām. 1877./78. m. g. uzsākta (dažas arī

pabeigtas) 26 jaunu skolu māju celšana, nodomāts turpmāk

celt 20 skolu mājas.

Skolēni nokavējot skolas laikā samērā daudz

bet soda nauda 1 кар. par dienu tik niecīga, ka viņa daudz

nebaida. Tikai retās ķirspēlēs soda naudu iekasē. Tā Saldus

ķirsp. iekasējusi 49 rbļ., tas tomēr esot vienīgā tik liela

suma, turpmāk šulrāts pieprasīšot ziņas par nokavētām die-

nām no visām ķirspēlēm. Uz jautājumu, kādi ir skolās

mācības līdzekļi, no ķirspēlēm ienākot visai nenoteiktas

atbildes „Etliche", „die meisten", „Wenige" u. t. t. Ziņas

ienākušas, ka visās skolās ir 134 globusi, 28 telūriji, 164

planiglobusa kartes, 188 Eiropas, 140 Kurzemes un 130

Palestīnas kartes, 212 sienas tāpeles un 145 mūzikas

instrumenti, starp tiem 54 pozitīvi, 113 zīmējumu paraugi
un 6 rēķināšanas galdiņi. Tas rādot, saka arī šulrāts, —cik

nabadzīgi ir mūsu skolās mācības līdzekļi. Daudzās skolās

nav nevienas kartes, ne pat sienas tāpeles.

Par mājmācību šulrāts ziņo, ka visā visumā Kurzemē

šī laba lieta vēl esot aizsegta ar „sleieri". Tas nozīmē, ka

nav par viņu nekāda īstena pārskata. Mājmācības noorga-

nizēšanā Kurzeme stipri mazāk strādājusi, kā Vidzeme. Uz

jautājumu, vai ķirspēlēs, tiekot izdarīta mājmācības kontrole,

atbildēs izvairoties. Tikai reti, reti dotas skaidras atbildes.

Parastās atbildes esot „hat stattgefunden", vai „hat durch

den Ortsprediger stattgefunden". No tām, saprotams par

mājmācību un viņas kontroli nekādu pārskatu nevarēja gūt.

Turpmāk šulrāts solās arī šinī ziņā prasīt noteiktākas ziņas.
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Skolotāju algas pamazām uzlabojot un tagad esot visai

maz tādu skolu, kur skolotāji nesaņemot pat minimālo algu.
Tomēr arī skolotāju algu ziņā šulrātam ziņas ienākot ne-

noteiktas. Varot konstatēt, ka 20 skolotāji saņēmuši vairāk

par 400 rbļ. gadā, 44 —no 300—400 rbļ., 50—no 250 —

300 rbļ 79 — no 150— 200 rbļ., 87 no 100 — 150 rbļ.
un 59 — mazāk par 100 rubļu gadā. Tā tad apmēram

trešā daļa Kurzemes skolotāju 1877/78 m. g. saņēma algu

līdzīgu vienkārša kalpa atalgojumam. To nenoliedz savā pār-
skatā arī pats šulrāts Boetichers (Skat. 1877/78. pār-
skata 17. lap.) Vissliktāk topot algoti Sēlpils, Aizputes,

Grobiņas, Talsu v. t. t. iecirkņu skolotāji.

Nobeidzot savu 1877/78. g. pārskatu šulrāts saka, ka

izdotam skolu likumam dažādu iemeslu dēļ esot daudz

ienaidnieku, tomēr esot jāpriecājas, ka likums dodot

iespēju skolām strādāt pareizā virzienā un garā.

Ko šulrāts še saprot ar pareizo virzienu un garu, tas, rādās,

nav grūti uzminams. Tas virziens un gars bija vācu val-

dīšanas, kundzības un viņu kultūras iespaida uzturēšana

un stiprināšana, neizslēdzot, cik tas iespējams, ari pārvācinā-
šanas darbību.
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Mācības līdzekļi 1878/79. g. uzdoti sekošie: 162 glo-
busi (321 skolā), 239 planiglobusi, 253 Eiropas kartes, 216

Kurzemes kartes, 207 Palestīnas kartes, 138 pozitīvi, 26

harmoniumi, 7 rēķināšanas mašīnas (Bet cik telūriju? А. V.).
Šai mācības gadā nobeigti darbi pie 12 jaunuzceltām skolas

mājām, bet tiek celtas, vai celšanu drīzumā* uzsāks, 24 skolas

mājas. Skolu apmeklēšana, kā to apgalvo šulrāts, esot

nolaidīga un tas izskaidrojams ar to, ka soda nauda niecīga

un to pašu bieži vien nepiedzen. Pavisam šinī gadā piedzīti

909 rbļ. 21 кар. soda naudas.

Par mājmācību 1878./79. m. g. pirmreiz sniegtas

oficiālas ziņas par visu Kurzemi. Bet šulrāts še arī pieme-

tina, ka šīs ziņas visai nepilnīgas un par 18skolu iecirkņiem

ziņu nemaz nav. Tā nav ziņa par šādām lielām draudzēm:

Vecmuižas, Kabiles, Rucavas un Nurmuižas. Daži ziņu

devēji uz jautājumu, cik bērni bauda mājmācību, atbildēju-

ši nevis ar skaitļiem, bet — „Alle", „die Mehrzahl", „Viele",

der häusliche Unterricht unterliegt der Controle des Predi-

gers" u. t. t. Saprotams, ka šādas atbildes statistikai neder.

Par 1879./80. m. g. tās skaitļu ziņas atsevišķu ķirspēļu

sadalījumā, kas visai līdzinājās 1878/9. g. ziņām, nesnieg-
sim. Sniegsim tikai kopskaitļus par visu Kurzemi, līdz ar

attiecīgiem paskaidrojumiem. Turpretim tās skaitļu ziņas,

kas nākušas klāt no jauna, pasniegsim, pēc iespējas, pilnīgas.

1879./80. m. g. visā Kurzeme dvēseļu skaits (latviešu

luterticīgo draudzēs reģistrēts) bija 392,359 (1878/79. —

375,858). skolu skaits — 364 (371)
1
); skolu ēkas: 214 labas,

70 nenoderigas un 71 provizoriska, bet 9 pašlaik top celtas,

par kurām ziņu nav. Skolotāju semināristu bija 241, nese-

minaristu 197, kopā 438 (428). Skolotāju sieviešu skaits

9 (8). Skolēnu skaits: (15227 zēnu+lol27 meit.) 25354 (25549)
Tā tad skolēnu skaits itin kā mazāks par iepriekšējo gadu,
bet jāņem vērā, ka par 9 skolām ziņu nav. Nokavēto dienu

— 292480, no kurām 214344 aizbildinātas2
). Mājmācībā

1) Skolu samazināšanos par 7 šulrāts izskaidro ar dažu mazu skolu

apvienošanu kopā — lielākās skolās, kā ari divas slēgtas privātskoliņas.
2) Tā tad nokavēto dienu skaits stipri pavairojies — 292,480—

—253,425 ---39,055 dienām. Bet soda nauda piedzīta tikai 905 rbļ. 62 кар.
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kontrolēti: 8459 zēni un 8993 meitenes — kopā 17452 Dēr-

ni, (13844 bērn. 1878/79. m. g.) 1) Tā tad te krietns pieaugums.
Viena skola bija uz (caurmērā) 1105 dvēselēm un viens

skolēns uz 15,4 dvēselēm.

1879/80. g. šulrāts sniedza ari pavisam jaunas ziņas,

— par izdevumiem skolu uzturēšanai. Viņas ir sekošas:

>) Jāpiezīmē.ka patiesībā tikai šinī laikā Kurzemē mājmāclbai
sāka piegriezt nopietnāku vērību un šinī zinā ati šulratam Boeticheram

ir savi nopelni, jo viņš no mācītājiem sāka stingri prasīt mājmāclbas
kontrolēšanu.

2) No šīs sumas baznīcas maksājušas 2523 rbļ.
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240

317 109,206 33,091 71,695 4420 2)
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Kā redzam, ziņas ir tikai par 317 skolām (no

kopējā skaita šinī gadā 364). Pie tam ziņas vispāri nepil-

nīgas, ko atzīst pats šulrāts, jo viņš starp citu raksta:

„Aber dass eine Schule mit 50— 80 Schülern, wie einzelne

Berichte aussagen ausser der Lehrergage, für Brennholz,

Licht etc. entweder gar nichts, oder 2 — 5 Rbl bean-

spricht hat, ist doch unmöglich." Tā tad faktiski mums jā-

rēķina, ka skolu uzturēšana izmaksāja vairāk, kā tas šīs

ziņās uzdots. To atzīst arī ziņu sakopotājs šulrāts Boetichers.

Tālāk jāpiezīmē, ka Mežmuižas un lecavas ķirspēles lielās

sumas no dzimtskungiem nākušas caur to, ka dzimtskungi

še (Kalnamuižas un lecavas skolās) ierīkojuši skolām kopēdi-

nāšanu. Tomēr jāpiezīmē, ka Kalnamuižas grāfs Pālens

pie māju pārdošanas kontraktos rēķinājies arī ar šo kop-

ēdināšanu.

Skolotāju algām 355 skolās, par kurām ir ziņas,
izdots 82,539 rbļ. gadā, t. ir neierēķinot skolotāju peļņu

no dažiem „blakus amatiem", kas dažās skolās iztaisīja

prāvu sumu.

Ja mēs starp pēdējo 4 gadu (no 1876/77 līdz 1879/80)

skaitļu ziņām taisām progresa un regresa izvilkumu, tad

dabūjam sekošos skaitļus.
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Par 1880/81. m. g. mēs varam sniegt sīkāku pārska-

tu, t. ir apmēram tādu pat kā par 1875/76. m. g. Šis pār-

skats sniedz ziņas par katru atsevišķu skolu un, lai gan

ziņas vispāri nepilnīgas, tad tomēr mēs viņas uzlūkojam
par vērtīgām kopējā pārskata iegūšanai.
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Cik skolē-

nu māci-

Ķirspēles un skolu Skolotāju vārds un uzvārds

nosaukumi i un kur tas sagatavojies
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Jelgavas ķir-
spele.

I. Liel-Svētes pag.
sk. 2 kl.

2. Frank-Sesavas 2kl.

Kristaps Zēvalds — Irla-

vas semin.

Jēkabs Zarings, apr. skolā

41

32

16

26

154

173 un

1'/2 ds.

?

86

3. Hercogmuižas2k. 68 Jānis Vītols, Irlav. sem.

Fridrichs Treifelss, Irlav.

zemes

340 14028

4. Petermuižas2
,

42 35 sem.

I. Heinrichs Putriņš, pie
māc. Panteniusa

II. Gothards Veinbergs,
apr. skolā

Jānis Spertāls, reālskolā

I. Ansis Henševics, Irlav.

645 290

5. Titelmindes 1
„ j

64 38 291 '
st

Ä t

196

[abiem)
6. Vec-Svirlaukas

2 kl. 58 470 18022

7. Kalnciema 2 kl. 120 68 sem.

II. Jēkabs Vāgners, drau-

dzes skol.

Teodors Vēvers, Irlav.

540 300

250

8. Volgundes 1
„

165

9. Brambergas 2
„

10. Jaun-Svirlaukas

2 kl.

11. Garozas (priv)
2 kl.

12. Emburgas 2 kl.

13. Kroņa Vircavas

2 kl.

42

58

111

22

61

58

sem.

I. Jānis Millers, pie māc.

Panteniusa

II. Jānis Lavris, apr. skolā

I. Jēkabs Pincers 1
.

II. Stermanisj
?

Kārlis Dundurs?

Mārtiņš Liberts, Irlav. sem.

L Jānis Veinbergs, Irlav.

441

?

426

150

150

300

150

200

211

39

48

27 262

306

87 68 615 350

abiem)

14. Ozolmuižas 2 kl.

sem.

II. Kristaps Gothards,
reālskolā

I. Pēteris Kānbergs,
Irlav. sem.

II. Fridr.Krūze, Irlav.sem.

175

?

76 41 438

15. Sv. Annas baz-

nīcas skola Jelga-
vā 2 kl. I. G. D. Lahrs, Irlav. sem.

U. Jēkabs Egle, Baltijas

420 un

skolas

nauda

128 62 528

sem.

III. Augusts Martinovskis

;1014 572
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Ķirspēles un skolu

nosaukumi
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I
12042 31 Kārlis Pētersons

Ansis Zözenbergs, reāl-

skola.

Aleksandr. Brūms, Irlav.

370

17. Abguldes , „

55 34 431 346

201.

54 кар18. Bezbeķes , ,

41 20 sem.

Kaspars Finks, Irlav.

sem.

I Zamuels Kaufmanis,

305

19. Virkus
. t

28 14 473 300

20. Liel-Bērzes
B ,

40 13 Irlav. sem.

II. Ansis Kaufmanis
Ernests Jēkabsons, taut-

skolā

I. Teodors Veidemanis,
Irlav. s.

II. Hugo Rode, Jelgavas
gimn.

I. Ēvalds Veinbergs, Ir-

lav. s
.

II. Ansis Lerchs, apr.
skolā.

I. Kristaps Cīrulis, Irlav.

241 170

abiem

21. Grauzdēs 1 kl.

22. Džūkstes ķester-
skola 1. kl.

13 3 73 73

45 13 500 350

abiem

23. Džūkstes pag.
2 kl. 134 86 1042 554

abiem.

24. Bērzmuižas 2. kl. 99 56 serm

II. Kārlis Stolcers, reāl-

skola

Teodors Bētiņš, Irlav. s.

Eduards Purmalis, reāl-

skola

Juris Purmalis, draudzes

skolā

Fridrichs Spekke, Irlav.

590 440

ļ abiem

25. Sipeles . .
32 18 250 226

202r

26 кар.26. Jaun-Sesavas
,

38 17 308

27. Lipstu , „
49 28 375 256

28. Auru
. .

29. Dobeles
_

. ,

30.Dobeles vācu baz-

nīcas skola

35

83

16

26

s

Kārlis Gesners, Cīravā

Pēteris Francmanis, Ir-

lav. s.

152

426

Skolas
'nauda

120

186

13 12 300

747 387
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Cik skolē-

nu mācī-
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un kur tas sagatavojies
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Sesavas ķir-
spele.

31. Sesavas baznī-

cas 2 kl. 94 40 I. Krišj. Freimanis, Irlav.s.

Jānis Laivenieks
„ „

I. Krišj. Dombrovskis,
Balt.sk. s.

II. Mārtiņš Kēmanis Irl.sk.

968 750

abiem

I
32. Liel-Platones2.kl

■

73 795 495

abiem

47

33. Briežu-Andru
„

34. Liel-Elejas, mā-

cītāja Sesavas sk.

35. Skursteņu m.2kl.

36. Liel-Vircavas2kl.

40 26

32

5(?)
43

Ernests Freimanis, Bal-

tijas s.

i Jēkabs Grauze, realsk.

! Kārlis Brediks, Irlav. s.

Fridr. Heišreks, privāti.

225

350

236

281

205

350

236

186

I 61

ļ 5(?)
59

332 193

Mežmuižas ķir-
spele •■]

ļ! Mārtiņš Stravinskis, Irlav.
37. Blankfeldes 2 kl.

38. Vilces

39. Mūrmuižas
„

40. Mežmuižas
,

41. Bukaišu
,

60

47

75

58

90

27

29

43

45

69

sem.

I Krišj. Frīdbergs Irlav. s.

i Didrichs Auniņš, . „

! Otto Pīlāgs . .

; L Klāss Zillers. ģimnāzijā
II. Fricis Penkovics, lrlav.

230

185

358
! 300

ļj 820

200

i 155

258

225

ļ 770

abiem

42. Kalnamuižas
,

83 67

sem.

! I. Gothards Forstmanis,
Irlav. s.

i II. Heinr. Šreders, real- i
I skolā

III. Emilija Jordane, rok-

darbu skolt.

LS S ?,
о « A
15 > ~

!5/5
.

=s"° '•
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«5 с

558

visiem

kopā

43. Auces

44. Penkules

45. Zaļās muižas

baznīcas skola

53

17

29

15

Jānis Heiderichs realks. ļ
Jānis Hartmanis, Irav. s.

130

; 176

100

176

46.Vētras-Svētes2kl.

47. Abgunstes

107 70 i I. Kristaps. Šuberts, realsk.

I II. Fridr. Brille, lrlav. s.

III. Emilija Stangenberge
ļ Ģederts Kreicbergs, reāl-

skola.

Krist. Baumanis, Irlav. s.

I 851 546

visiem

kopā

31

45

18

20

?

200

?

137

666 432 I
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Bauskas ķirsp.
48. Zeraukstes „Gri-

ķu" skola

49. Bornsmindes2kl.

50. Kaucmindes 2
„

51. Dērpeles-Mēme-
les

52. Amt-Bauskas

53. Bauskas ķestersk.
54. Grāvendāles 1 kl.

55. Rundāles 2 kl.

Rbļ. Rbļ.

48

50

45

25

39

29

Jānis Kronbergs, Irlav. s. ļ
Krist. Ciemalds, „ „

J. F. Veinberģis, realsk.

500

456

500

250

314

200

57

21

52

20

105

30

12

Fricis Penkovics, Irlav. s.

Juris Šabelis

Jūlijs Špors
Pēteris Bergs
I. Jānis Zözenbergs 1Irlav.

II. Mārtiņš Strazdiņsy sem.

Eduards Renbergs, Irlav.s.

I. Gothards Rozenbergs
II. Heinrichs Eiche, reāls.

160

180

460

?

985

160

180

460

?

735

abiem

16

69

56. Liel-Bērsteles2 k.

57. Švitenes 2 kl,

26

92

13

51

208

320

120

200

abiem

516 284

ļ
Iecavas ķirsp.

58. Bārbeles 2 kl. I. Kārlis Reinitcs, Irlav. s.

II. Jēkabs Upenieks, , .

Krišj. Šapskis „ ,

Juris Zanders
, ,

Jēkabsons
„ »

582 497

abiem

; 375

352

225

75 48

59. Baldones 2
.

00. \lencendorfas2 k.

61. Uves 1 kl.

62. Tomes

63. Vec-Saules 2 kl.

64. Jaun-Saules2
„

62. Vec-Saules ķe-
sterskola

66. Vecmuižas 2 kl.

38

71

40

54

62

29

23

25

36 I
43 I

ļļ Ziņu nav

I Mārtiņš Bērziņš Irlav. s.

ļ Jānis Böttchers
, .

575

452

305 I

370 I
210

350

210

67. Stelpes
, ,

68. Nīzērgas
„ „

69. Umpārtes
70. Bērzmuižas 2

„

71. Liel-Iecavās
. „

26

75

50

25

30

52

112

14

42

21

12

4

24

85

Augusts Dunkers ?

I. Andrejs Spekke, Irlav. s

i 11. Jānis Ūsiņš .. ,

i Mārtiņš Birzdons
, »

ļ Jānis Volts
, »

Pēteris Leimanis
, „

! Jānis Krastiņš, Baltijas s.

I. Hermanis Tālbergs, Iri. s.

; II. Jānis Šiturs, Irlav. s.

! III. Jānis Bisenieks,
, „

IV. Konstance Lampe
I. Jānis Rode ?

II Jānis Ķiploks, Irlav.s.

Jēkabs Velcers, „ ,

Jēkabs Velcers, Irlav. s.

Jānis Šifers
, ,

Jānis Brille
, ,

Jānis Rulle , ,

Mārtiņš Lazdiņš . „

268 î

537 i

331

260 ■

180 ļļ
275

3510 ;i

200

377

abiem

201

160

100

200

1526

visiem

kopā

72. Iecavas ķestersk. ?

?

295

295

389

210

260

380

30 16

73. Grienvaldes2 kl.
74. Granteles 2 kl.

75. Lambertu
, v

76. Misas (kroņa) 2 k.
77. Misas (priv.) 1 kl.

78. Mežotnes 2 kl. ,

64

04

45

29
24

82

35

35

40

24

30

40

874

477

477

687

413

326

880
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79. Mežotnes ķester-
skola 9 10 Hermanis Cīfers, Irlav. s. 100 100

atkanb.

noskol.

naudas

140

80 Codes 2 kl. 42 Heinrichs Jakspēters , ,
24031

1064 636

Tukuma ķirsp.
51. Ozolu (Ecken-

dorf) 2 kl. 98 85 I. Fricis Ozoliņš, Irlav. s.

II. Ernests Lekke, „ „

I. Fricis Lēnerts. apr. s.

II. Fricis Zariņš, Irlav. s.

Kārlis Heidemanis, . „

Jēkabs Veitgolts »

820 470

abiem

240

abiem

250

240

Ï2. Vec-Moku
. .

240

53. Brizules
„ „

54. Cērkstes
. „

55. Tukuma baznī-

56. Slampes 2 kl.

43

38

28

24

340

275

Skolas

nauda

367

72

58

45
29

Jānis Vītiņš „ „

Ansis Birznieks
, „

243 r.

33 k.

1250

visiem

kopā

57. Grenču
„ ,

66 35 I. Kārlis Bergmanis ?

II. Heinrichs Spro£is,Irl. s.

III. Jēkabs Kuškevics,
„ „

IV. Kārlis Brediks
. .

2650

38. Vīnšinķu-Rāvas
2 kl.

59. Sātu mācītāja sk.

Ю. Jaun-Sātu 1 kl.

Ì1. Tukuma vācu

baznīcas

16

8

23

9
4

12

Toma Zīle

Miķelis Celms, apriņķ. s.

Fricis Ivants, Irlav. s.

150

40 I
125 j

Skolas

nauda

105

40

80

27 Berta Beniičevic

458 333

Auces ķirspele

92. Vec-Auces 2 kl.

93. Liel-Auces
, ,

94. Liel-Auces mācī-

tāja sk.

95. Jaun-Auces 2 kl.

96. Bēnes
, ,

97. Ēķibas (Eckhof)
2 kl.

98. Īles 2 kl.

63

42

9

16

93

33

29

4

18

28

Fricis Burkmanis, Irlav. s.

Kārlis Rozentals, ģimnaz.

Rudolfs Gross, Irlav. s.

Miķelis Spīss. , ,

Ēvalds Krastiņš „ .

300

450

205

205

340

200

350

205

205

220

31

37

10

23

Jānis Meijers ?

I. Ernests Feldmanis,
Irlav. s.

II. Fricis Feldmanis, reāls.

196

?

150

?

?
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99. Ķeveles 2 kl.

00. Šlagunes „ »

01. Sniķeres
„ ,

ļ

02.Vadakstes
. .

03. Vītiņu „ .

28 21 Krists. Bodevics, Irlav. s.

36 33 Kārlis Valters,
„ .

ļ
Mik* Iis Straupmanis, Ir-

31 14 lav. s.

Heinrichs Straupe Ir-

44 39 i lav. s.

27 19 Fricis Bērziņš, Irlav. s.

260

283

180

185

250

140

200

150

150

200

457 271

Jaunpils ķir-
spele.

104. Annas muižas

2 kl. 53 38 Krišj. Ķuze, lrlav s.

105. Upes muižas

2 kl. 31 9 Ansis Miķesons „ .

I Ansis Zichmanis, Ir-

106. Bikstu 2 kl. 69 41 lav. s.

II. Heinrichs Niedra, Ir-

lav. s.

I. Krišj. Linevalds, pri-
107. Blīdenes

. . 57 53 | vātsk.

II. Alberts Hasners, Ir-

lav. s.

108. Dūres
.

18 17 Oskars Hoferts, lrlav. s.

10!). Lauku muižas

2 kl. 37 30 j Žano Eisbergs,
110. Lestenes 2 kl 66 53 I. Otto Flugins, .

II. Jānis Gulbis, „

111. Jaunpils 2 kl. 76 47 I. Jānis Grinfeids, „ .

II Fricis Kuplais, .

112. Remtes
. . 46 42 ļļ Toms Meija, . .

113. Reņģes
„ „

41 14 Jānis Veiss,

114.Struteles
. .

27 36 Kristaps Sproģis, „

Fricis Ratermanis, Irla-

115. Stūres
. .

28 15 vas s.

271 ļ

380

620

516

818

270

230

530

383

310

382

292

336

i

i

i

i

i

!

)

i

i

i

255

430

393

abiem

605

abiem

210

180

460

abiem

320

abiem

210

320

250

280
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Talsu ķirspele
116 Dzirciema 1 kl.

117 Engures
118 Vandzenes-Sar-

27

16

25

19

Kārlis Ceronis, Irlav. s.

Jānis Valbergs, , ,

320 II

250

294

200

48 47 I. Peters Klasons, „ ,

II. Nikolajs Freijs,
„ „

339 288 r.

60 k.

ab'em

332

abiem

cenes

119. Laidzes-Klaņu 25 32 I. Fridrichs Treikāns
„ ,

II. Matīss Kronbergs, apr.
skola

K. Blumbergs, Irlav. s.

Ansis Kofsteins, tautsk.

TeodorsFrödenbergs, Irl. s.

Fridr.Rozensteins, „ „

I. Pēteris Leimanis, . „

II. lēkabs Dzeguze, Balt.

452 I

120. Amt-Talsu

121. Pastendes 1 kl.

122. Stendes I. 2 kl.

123. Stendes II.
„

124. Nurmuižas
„

15

54

43

39

74

20
43

37

27

74

180

515

210

290

788

150

350

170

250

697

abiem

125. Garlēņu 2 kl |
126. Spāres

50

24

50
16

sem.

Kārlis Jātnieks, Irlav. s.

Kārlis Grinbergs, „

515

400 I
450

350

415 390

Kandavas ķir-
spele

127. Dziras 2 kl.

128. Santes-Plānu 2

kl.

129. Zemītes 2 kl.

130. Aidziras
, „

131. Kandavas
„ .

132. Blumberga pri-
vātskola Kandavā

133. Kandavas ķe-
s erskola

134. Strazdu 2 kl.

135. Ceres
„ „

136. Durzupes
„ „

137. Laimiņu (Lie-
venhof) 1 kl.

138. Mērsuraga 1 kl.

139. Pūres 2 kl.

140. Daigones
141. Kukšu 2 kl. j

21

46

41

29

50

45

23

23

38

29

57

17

Pēteris Abelis ?

Kārlis Bērziņš, lrlav. s.

Jānis Spīss, „ ,

Krišj. Vincings, , .

Fricis Akermanis, „

Ansis Blumbergs, , .

Alduins Ģeģermanis,
ģimnaz.

Kārlis Volts, Irlav. s.

Otto Grundmanis, ,

Fricis Mitenbergs, apr. sk.

Heinrichs Skolings,Irlav.

399

408

294

365

380

skolas

200

267

175

295

300

naudu

10

38

31

37

36

21 I
28 ļ

?

270

360

165

?

192

?

150

13

20

29

12

36

19 I
15 ļ
24 I
8

16 !ļ

sem.

Vilis Hartmanis. Irlav. s.

Fricis Neimanis, . „

Jēkabs Bekermanis,
Juris Silings,

„

456

535

270 j
300 I

520 ļ

213"
230

192

250

220

li
354

ļ.
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Sabiles ķirspele
142. Zuteņu 2 kl.

143. Sabilesdraudzes

skola

144. Aizupes 2 kl. ļ

145. Vānes
, , ļ

146. Brinķu-Pēdoles
1 kl.

147. Kabiles 2 kl.

22

31

01

36

17

57

14

19

49

43

27

35

I Matīs Vinters, Irlav. s.

: Jānis Steinhards, , ,

ļ I. Fricis Zanders, Tērba-

tas sk.

I II. Miķelis Skute, Irlav. s.

I. Matīs Kārkliņš, . ,

II. Jānis Upenieks, . »

Andrejs Fridenfelds, gimn.
I. Fridrchs Saržants, Irl. s.

II. Fricis Kuze
„ .

; Vilis Vegners, tautskolā

Kristj. Treikāns, Irlav. s.

Otto Treimanis, pašmāc.
Jānis üoldbergs Irlav. s.

I L Pēteris Paune,
,

IL Vilis Kundziņš,
„

iļ

204

?

505

485

250

664

i 204

к mžSt -

?

i 505

! abiem

485

abiem

200

454

i abiem
и

148. Brinķu-Rendes
1 kl.

149. Firks-Pēdoles

2 kl.

150. Kalnu m. 1 kl.

151. Jaunpagasta 1 kl.

152. Matkules 2 kl.

17

26

15

29

45

17

33

14

22

36

112

306

196

658

920

77

200

130

i 310

700

|| abiem

Arlavas ķirspele
153. Lub-Ezeres 2 kl.

154. Popervales , „ļ
155. Sasmakas 1 kl.

156. Arlavas
, „

;

356

46

30

20

34

24

40

17

27

ļ I. Fridrichs Steinfelds,

ļ Cīravā

! II. Jānis Šmidchens, Iri. s.

i L Jānis Berne, Pleskodalē

H. Kārlis Berne, Irlav. s.

Jānis Freis

; I. Jānis Meijers, Irlav. s.

\ II. Fricis Lazdiņš, ,

i Jānis Henings, ,

: Ansis Zariņš, , ,

I Pēteris Cimmermanis,

Baltijas sem.

600

414

164

584

500

abiem

300

abiem

150

470

abiem

185

239

157. Pūņu
. .

158. Tiņģeres
, „ \

159. Nogales 2 kl.'

29

28

49

33

13

25

299

353

450 350

236 179

Saldus ķirspēle
160. Skrundas 2 kl. 161 124 I. Jānis Roperts, ģimn.(?)

II. Miķelis Zorgenfreis,
Irlav. s.

III. Jānis Balcers, Irlav. s.

Kārlis Āboliņš.
, ,

1023 463

?

161. Lutriņu 2 kl.

162. Lutriņu ķester-
skola

163. Kursīšu-Breziles
2 kl.

?

26356 41 310

5

125

3

53

Pēteiis Skutte, , .

I. Jēkabs Zichmanis, „ ,

II. Teodors Niedra, „ я

III. ŽanisMugukalns, „ ,

Skolai

778

Г - i

nauda-

\ 603

visier

I kop?•
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164. Žvārdes 2 kl 58 34 I Ansis Kundziņš, Iri. s.

II. Kārlis Seržants,
,

Jānis Kapeika,

466 311

abien

180165. Ķerkliņu „ ,

166. Renģes-Grivaižu.
2 kl.

167. Reņģes (lasīša-
nas skola)

168. Marianovas 2 k.

169. Pampāļu . .

170. Muižciema 1
„

171. Cieceres 2
.

172. Striķu

173. Sesiles 1 kl.

174. Saldus-Sātiņu
2 kl.

22 15 180

48 36 Jānis Gēcs,
Fricis Mežjānis, „ „

pašm.
EduardsZorgenfreis, Iri. s.

Jānis Kaspars, „ „

Kārlis Švanbergs, tautsk.

Jānis Blumfelds, Irlav. s.

Ansis Konzentals, Irl. (?)
Kārlis Jurgenovskis, „ „

460 380

12

87

103

37
34

36

25

8

36

43

35

27

18

21

95

428

631

374

394

380

220

70

290

441

270

299

285

160

121 85 I. Juris Redlichs,
„ „

II. Mārtiņš Ozols,
„ ,

Adams Kalks,
„ „

Heinrichs Kränze, mājsko-

lotājs

439 272

abiem

25lr

25 kp.
636

nauda

. 200

nauda

110

175. Broces 1 kl.
176. Krauzes zēnu

skola Saldū

177. Burzy kdzes

meiteņu sk. Saldū

178. O. viļņas mei-

teņu sk. Saldū

30 21 280

94 636

(skolas
200

(skolas
110

35 Adele Burzy (vāciete)

35 Olga Diļna (Francūziete)

!l054 670

Kuldīgas ķir-
spele

179. Virķes 1 kl.
180. Kuldīgas latv.

skola 2 kl.

18 13 Jānis Ertrevics, tautsk. 125 100

60 23 Krist. Zomerfelds, Irlav.

I. Andrejs Freimanis, Ir-

lav. sk.

II. Vilis Bergmanis, Ir-

lav. sk.

III. Kristap Bergmanis, ?

Jēkabs Goldmanis, Iri. s.

Ansis Jaunmējs, „ (?)
Juris Preimanis ?

I. Ansis Heilsbergs
II. Ulriks Lasmanis

Pēteris Brauns, lrlav. s.

Adams Ozoliņš ?

Krists Dilbergs ?

365 175

181. Amt-Kuld. 2 kl. 151 93 865 680

[visiem
kopā)

182. Grauzdupes2 kl-

183. Jūteles 1 .

184. Ivandes
„ ,

185. Kurmales
„ „

25

17

39
55

21

5

35

36

259

106

185

322

211

100

185

235

abiem
186. Mares

v „

187. Padures
„ .

188. Planicas
, ,

16

24

21

18

19

15
252

140

135

135
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189. Rlendes (kroņi)
1 kl.

190. Turlavas 2 kl.

191. Usmas
„ „

192. Vilgales , ,.

19

35
15

6

14 Jānis Brikmanis, Irlav. s.

40 Žano Grudbergs ?

9 Jānis Palms, lrlav. s.

9 I Kārlis Zommers ?

280

282

180

151

160

220

150

100

Vārmes ķirspele
193. Alašu 1 kl.

194. Dūres 2 kl.

195. Kundes 1 kl.

196. Briģu (Neuhof)
1 kl.

505

9
41

10

350

6 Juris Gerstmanis, apr. sk.

42 Otto Doniņš, Irlav. s.

9 Kristaps Štrauss,
„ „

18 Andrejs Ritingers ?

ļ
55

195

110

273 ļ

55

158

100

?23
197. Ranku 1 kl.

198. Šķēdes 2 kl.

199. Snēpeles „ „

104 31

38 27

75 35 1

Kaspars Bergmanis t

Jānis Stellers, Irlav. s.

Mārtiņš Zauers, apr. sk.

Teodors Feldmanis, Irlav.

?

385

290

100

285

200. Vārmes
„ ,.

180sem.

320 197

Ventspils ķir-

spele
!01. Zires 1 kl

!02. Sernates
, ,

!03. Ušavas 2 kl.

!04. Vendzavas 1 k.

!05. Zūres 2 kl.

Ю6. Vārves 1 kl.

!07. Sarkanās m. 1 k.

!08. Ēdoles 2 kl.

26

20

52

16

114

28

52

61

IS

9

43

10

81

18

38
63

Augusts Rolmanis ?

Fridrichs Zīchmanis, Iri. s.

Pēters Šterns, pašmāc.
Jānis Jansons, pašmāc.
Davids Priede, Irlav. s.

Ansis Freinbergs ?

Kārlis Treijeis, apr. sk,
I Matīs Ribens, Irlav. s.

II. Miķelis Kārkliņš

155
360

608

150

■550

240

360

630

115

150

250

50

350

230

248

470

abiem

369 280

Piltenes ķir-
spele

209. Popes 1 kl.

210. Popes-Rindes
2 kl.

32 23 , Krist Neilands, Irlav. s. 392 200

53 16 I Jānis Bachs, Cīravā

II. Kārlis Bankers, Dun-

dagā. ?

211. Popes-Virpe-
nes (Virgas)

?

52 35 I. Hermanis Bergfrīds ?

II Fricis Taubenbergs ?

617 425

abiem
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212. Popes

.

2 kl.

213. Puses
. .

214. Pusenieku
„ „

215. Pusenieku fab-

rikas skola

216. Ugāles 2 kl.

217. Slēkas-Ameles

1 kl.

218. Slēkas 1 kl.

219. Tārgales (Ter- ļ
geln) 1 kl.

220. Piltenes 1 kl. ļ

i

70 53 I. Fridrichs Feldmanis, Iri. s.

II. Kristaps Kleinbergs, apr. s.ļļ
38 45 Kristaps Neimanis, Iri. s.

47 38 I. Eduards Grots, , ,

II. Nikolajs Freibergs, apr. s.

20 10 ii Rudolfs Husbergs ?

65 52 I I. Pēteris Skutte, Irlav. s.

II. Jānis Vītings, „ ,
I

28 28 ii Jēkabs Grīnbergs „ ..

33 50
ļļ

Jānis Hāns, я „

16 16 ļ Kristj. Šmidts,
. . ļļ

34 25 I Andrejs Neimanis,
„ * ļļ

624 ļ, 432

abiem

405 I 280

473 ļļ 250

abiem

340 ļļ 300

568 422

abiem

470 325

447 282

240 ļļ 150

341 ļļ 211

488 421 I

Dundagas ķirsp.
221. Dundagas

draudzes 2 kl.

222. Kubeles 1 kl.

223. Vīdeles

224. Dundagas pag.
2 kl.

49

57

128

55

I II

I. Gustavs Traubergş,
ş Irlav. s.

II. Andrejs Liepiņš,
Baltijas s.

III. JānisKarpovičs, Iri. s.

35 1. Jānis Dreibergs, Balt. s.

II. Jānis Adamovlčs, Iri. s.

43 Teodors Landsbergs, ?

36 ! Tie paši, kas draudzes

skolā, jo šīs skolas at-

rodas vienā mājā
39 I I. Heinrichs Jēkabsons ?

11. Rudolfs Lejasozols ?

23 [ I. Krišs Stauers, Irlav. s.

Г II. Kārlis Fricbergs ?

17 i Vilis Stauers, Irlav. s.

1240ļ

810 i
i

зоо ;

1020

visiem

kopā

iļ.
710

abiem

200

225. īres (Irben)

226. Ģipkas
227. Kolkas /Dorne-

nes)

228. Slitermuižas

(Schlüterhof)

53

31

443

419

343

abiem

319

abiem

31236 412

30 I 32 I Fricis Dancigers
,

335 282

439 225
Aizputes ķirsp.

229. Kazdankas. 2 kl. 89 60 I. Pēteris Etmanis, Irlav. s.

II. Jānis Juberts, apr. sk.

620 455

abiem

230. Aizputes-Pils-
Bojas 1 kl.

231. Lašu-Rokaišu
232. Padures-Lang-

sežu

47

34

37

22

Vilch. Grīnlaubs, Irlav. s.

Žano Benšons ?

466

162

181

100

17 24 Jānis Švalks, apr. sk, 300 200

li 187 I143 II
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Valteiķu ķir-

spele

233. Laids-Ēnavas

2 kl.

234. Kalnamuižas-

Suksates

235. Padures-Tāšu i

66

34

31

1Г •

I. Heinrichs Rozentals,
37 lrlav. s.

1 И. Marija Rozentala ?

11 j Sīmanis Ozoli.iš, tautsk.

24 Fricis Zīverts, Irlav. s.

i G. Dreimankalns, draudz.

8 skolu

24 ļ E. Stolcs, Irlav. s.

•35 ļļ I. Braunfelds, Irlav. s.

ii

350 305

abiem

275 210

277 243

236. Cildas 1 kl.

237. Kalves

238. RudbāržurLēnu
2 kl.

239 Valteiķu-Sarmī-
tes

240. Pūņu-Olden-ļ
burgas 2 kl.

241. Vanjas 2 kl.

242. Valteiķu drau-;1
dzes sk.

22

33

31

22

49

25

96

II. M. Ozoliņš, draudz.sk.

14 Ridzerags ?

31 J. Augševics, ķestersk.
17 A. Lamberts, Irlav. s.

i I. V. Kochs, Erfurtes sk.

169 ļ 85

197 175

380 270

abiem

156 ļ: 113

175 120

139 126

1480

243. V. Folkmanesļ
privātskola ļļ 8

— sem.

j II. Jēkabs Janvics, Bal-

tijas sem.

III. Gotards Liepiņš,
uteroficiers

19 ļ| Vilchelmine Folkmane (skolas ! nauda

417 220

Sakaslejas ķir-

spele
244. Cīravas 2 kl.

250. Dzērves 2 kl.

246. Dunalkas 2 kl.

247. Upes m.
„ „

248. Apriķu . .

249. Ziemupes „ „

51

50

51

46

32

■23

42

-31

42

33

29

10

Nav zināms-

253 193
• I

Embotes ķir- ;

!50.Liel-Nlkrāces 2kl.

151. Liel-Brinku-

Dzeldes

!52. Bakūzes-Dēzeles

!53 Emboles

31

27

40

10

27

27

19-

12

Ernests Freimanis ?

Hermanis Freimanis,
Irlav. sem.

ĒvaldsAndersons,lrlav .s.

Ģirts Limme ?

232

220

368

?

175

220

188

130
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254. Batas 1 kl.

255. Dzirgas , ,

256. Nīgrandes
„,„

257. Griezes(Gresen)
1 kl.

258. Dinsdorpas 2 kl.

34

21

33

30

7

20

Ģirts Zīle, tautskolā

Ernests Evaldovičs, ,

Andrejs Krastiņš,
,

276

150

284

190

100

209

12

30

8

22

Kristaps Barons, ,

Jēkabs Volbergs, Irlav. s.

?

426

?

100

244 172

Gramzdes ķirsp.

259. Priekuja 1 kl. 46 32 I. J. Svānbergs, Irlav. s.

II. J. Kundalis, Baltijas s.

I. Ķ. Voitkus

II. Žozefine Logiere
I. F. Neilands, apriņķa s.

II. P. Ducmanis, Irlav. s.

Kristaps Cimmermanis,
Irlav. sem.

G. Šalme, tautskolā

K. Kirsteins, Irlav. s.

A. Vaite, tautskolā

K. Kuršinskis, tautskolā

610 560

abiem

nauda260. Gramzdas

organista sk.

261. Gramzdas 2 kl.

40

56

21

43

Skola*

?

?

300

?

262. Pormsātes 1 kl. 35 19 300

263. Kalētu
. .

264. Azviķu
, „

265- Elkuzemes

266. Vaiņodes 1 kl.

267. Priekuļu-Asītes
1 kl.

268. Nodagas 1 kl.

20

41

18

43

8

27

9

24

145'

360

148

240

145

360

95

140

49

15

22

18

E. Kuršinskis,
K. Dobelis, apriņķa sk.

?

140

?

80

363 223

162

135

282

Alsungas
269. Biržu

270. Salienes

271. Labraga

ķirsp.
2 kl.

; 1 kj.

23

14

35

17

12

25

Heinrichs Bērs, tautskolā

Andrejs Radiks

Jānis Kārkliņš, Irlav. s,

140

135

218

72

Grobiņas ķirsp.
272. Nīcas ķesteru

sk. (2 kl.)
273. Nicas „Rueldas"

skola

274. Nīcas .laipas"
skola

275. Nīcas „Lejenie-
ku" sk.

■

66

42

22

7

Aleksis Skara, Irlav. s.

Jēkabs Bergmanis ?

155

350

155

250

27 13 Andrejs Leve 375 275

34 15 Pēteris Lukševics, Irlav. s. 475 275
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!76. Bārtas ķestera
sk. (2 kl.)

177. Bār as pag. sk.

!78. Rucavas „Me-
rnes" sk.

!79. Rucavas „Sud-

argu" sk.

180. Rucavas „Geis-
tantu" sk.

!81. Rucavas-B :den-

diču pag sk.

182. Pērkones baz-

nīcas sk.

!83. Pērkones-Šmī-
des sk

!84. Pērkones-Ska-

ternes sk.

185.Grobiņas ķester-
skola

186. Talsu 1 kl. sk.

!87. Maternes 1 kl

32

86

8 Juris Bergmanis
I. Heinrichs Šifers, Irl. s.

II. Miķelis Bergmanis „

Miķelis Valteris, privāti

145

770

145

400

(abiem)
12544 3 125

21 ļ 2 Janis Zünde, privāti 125 125

25 6 Toms Bruže, privāti 130 130

27 1 5 Janis Bruže, 130
I

i 130

44 33 Kaspars Frīdbeigs, apr. s. 400 i 300

33 14 Klāvs Kadiķis, priv. sk. 325 ļ 225

39 27 Adams Skreja, 260 160

34

18

18

27

24

21

Fridrichs Reinholds, priv.
Juris Verenieks priv.
Jānis Ducmanis,
Ernests Forstmanis, Ir-

lav. s.

Miķelis Hamburgers,
priv.

Kārlis Böttchers, priv.
I. Jānis Freimanis, priv.
II. Fridrichs Grinblats

220

140

205

.

! 135

130

80

!88. Telses
„ .

22 17 205

?

130

180

!89. Ilģu-Rolavas
„

190. Kapsēdas
Ï91. Medzes 2

.

43

12

29

37

1

31

100

243

100

178

abiem

!92. Gaviezes-Grobi-

ņas mācītāja sk.

!93. Virgāles
!94. Sutes

!95. Paplakas
!96. Ordangas
!97. Liel-Krūtes

!97. Liepajmuižas

53

53

30

19

28

26

19

35
41

25

29

9

11

10

priv.

Vijums Kušinskis
Otto Kochs, Iilav. s.

Jānis Zeiberlings, „

Augusts Kokiškins ?

Jānis Venšans, tautskolā

Jānis Koškins
Jēkabs Škubers, Irlav. s.

160

535

155

150

100

150

270

160

410

125

150

100

100

?

î 914 473 ļ
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Durbes ķirspele
299. Krotes-Bunkas
300. Vecpils
301. Stroķu
302 Ligutes
303. Ilmāju
304 Liegu
305. Liel-Lāņu
306. Todaišu

307. Amt-Durbes

35

30

33

15

23

32

23

44

32

II (I

17 Adolfs Tauriņš, priv.
24 Jānis Dreijers, Irlav. s.

29 Adan s Peniks ?

22 Ernests Freimanis, tautsk.

29 ; Janis Fišers, tautskolā

25 ļ Jānis Ducmanis

20 ļ Andrejs Birzenieks
„

30 j Jānis Stobbe, Irlav. s.

38 ! Nikolajs Brikmanis, priv. ,

350

329

270

130

151

150

95

273

308

i

270

275

192

100

120

150

65

180

180

I 267 234 !

ļl
Sēlpils ķirspele
308. Dignājas-Nīc-

galas 2 kl
309. Dignājas „Gip-

terānu"

310. Dignājas „Mez-

gala*
311. Dignājas .Slā-

tes"

312. Dignājas mācī-

tAjā sk

313. Vīķu (Weesen-
sehe)

314. Ābelu m.

315. Biržu U (. Pu-

tēju") sk.

316. Biržu II. (.Grā-
veru")

317. Biržu III.

(.Meža")
318. Biržu IV. (.Put-

ramu")
319. Biržu V.(.Rome4

Ies")
320. Biržu VI.

(Kesteŗa")
321. Sēlpils 2 kl.

I 21 14 Juris Sineps, apr. sk.

\ Jānis Krēsliņš, Subates

skolā

Jēkabs Krodzenieks, taut-

skolā

190 I 160
I

38 33 190 160

26 12 195 160

i;
69 36 ļ Jānis Grinbergs, Irlav. s. 200 160

i1I1
30 21 ļ Juris Patekle, tautskola 234 175

! 57

I 38

43

21
Andrejs Ozoliņš, pašmāc.
Jānis Dzenitis, tautsk.

Juris Timmermanis, apr.
skola

385

135

325

100

9i У и 125 100

! 43 23 i Mārtiņš Rupmejs, Irlav.s. 125 100

: 34 32 i Jānis Grīns, apr. sk. 130 100

49 34 Juris Kalvītis, „ ,

:!
125 100

14 22 I Juris Kēmanis, .
125 100

43

75

7

61

Juris Liberts, Irlav. s.

i! I Pēters Blüms, lrlav. s. ļ
i II. Juris Grosbergs, , ,

Ü
*

250

621

250

451

abiem

322. Sēlpils ķester-i
skola

323. Līkum-Dan-

fettes
324. Seces-Jaunpils

29 19 Jūlijs Feldmanis, apr. sk. skolas nauda

16

75

6

79

Pēteris Ģerke
: I. Mārtiņš Žurevskis, Iri. s. ;
1 II. Žanis Alberts,

„ .

124

1187

124

825
abiem
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325. Seces ķester-
skola

326. Altenes-Brūna-

9 10 Jānis Pavulāns, Irlav. s:

Fridrichs Mālenberģis, Ir-

lav. s.

I. Pēteris Brunavskis, Ir-

lav. s.

II. Juris Grosbergs.Irlav .s.

Ernests Bloks, Pleskodalē

Jēkabs Pusbārnieks, Ir-

lav. s.

Iskola nauda

vas 26 20 282 212

327. Liel-Sunakstes 64 54 800 600

abiem

110328. Maz-Sunakstes 23 27 130

329. Vārenbrokas

330. Sunākstes ķe-
sterskola

331. Vec un Jaun

Sēres

332. Lindes-Birzga-
les

23 27 300 200

10 22 Bloks ? ? ?

78 76 I. Ansis Balcers, Irlav. s.

II. Jēkabs Berlis, „ ,

I. Juris Kermelis
.

II. Mārtiņš Zigmunds, Ir-

lav. s.

850 410

abiem

562

abiem

64 56 707

966 782

Neretes ķirsp.
333. Eķengrāves 46 29 I. Aleksandr. Treijs, apr. s.

II. Jūlijs Treijs „ ,.

I. Pēteris Zanders, Irlav. s.

II. PēterisRodziņš, Balt.
..

Juris Stiebris, lrlav. s.

Mārtiņš Steģis (Steg)
I. К. Muižnieks, Valkas s.

II. Pļavnieks ? s.

Juris Kalniņš, Irlav.

Pēteris Brigge, Irlav. s.

Juris Freimanis, realsk.

Miķelis Stagge, (Staģis)
Irlav. s.

615 300

abiem

500

abiem

200

200

260

abiem

250

200

200

334. Ērbērģes 57 46 616

335. Liel-Mēmeles

336. Pilkalnes

337. Liel-Zalves

27

33

56

19

24

46

220 i

i 220

383

338. Maz-Zalves

339. Daudzevas

340. Taurukalna

341. Neretes «An-

dreja" skola

342. Neretes .Paviļā
sk.

343. Neretes ķest. sk.

20

25

31

29

21

29

19

28

311
331

200

320 300

344. Saukas 1 kl.

345. Saukas mācītāja
346. Saukas ķest.sk.

61

35

57

7

69

34

20

51

8

33

Ludis Jankovskis Irlav. s.

I. Janis Reguts, „

II. Kauliņš,
„ „

Juris Klāsons

Juris Dauge, Valkas s.

I. Juris Dauge, ,, „

II. Kristaps Saulīte, Iri. s.

I. Juris Dambrans, „ ,,

II. Roberts Dambrāns, „

270

550

470

100

250

?

?
ļ 425

100
1 1
[sk. nauj

ļbaz. pa!
304 I

da un

balsts

259347. Elkšņu 49 60
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348. Valles I

349. Valles II.

350. Taurukalna

(Mežkunga sk.

351. Ilzes (Ilsenberg)
352. Vec-Mēmeles

353. Gricgales

56

47

7

53

24
10

44 Jānis Grīnbergs, Irlav. s,

43 Mārtiņš Grīnbergs, „ „

7

Jānis Cielavs, ,

31 Jānis Kalpaks,
„ .

11 Jēkabs Stenge (Stange), »

22 Otto Bechmanis, , .

500

500

130

160

301

300

400

400

110

120

276

300

Subates ķirspele
354. Gārsenes

355. Vitenheima-

Susejas
356. Asaru

799

1625
f

i
43 58 Ernests Vēders 380 315

36

37

33

37

Jēkabs Āboliņš, apr. sk.

I. Kirstj. Rāvings, Irlav. s.

II, Andrejs Bērmanisapr.s.
Jānis apr. sk.

Jānis Riekstiņš, „ ,

Pēteris Zaks,
„ »

260

316

260

246

abiem

110

150

200

357. Prodes

358. Kazimirišķu
359. Kaldabruņas
360. Gulbenes (Gul-

bju)
361. Ilzes

17

10

39

12

15

30

160

170

260

18

14

16

10

Jānis Priede, pašmācība
Pēteris Ozols, tautskolā

99

105

75

85

208 211

Daugavpils ķir-

spele
362. Vilkamiesta

ķesterskola
363 Demmenes

10

10

2

5

Mārtiņš Slavišens

Antons Grāvītis

skolas

?

nauda

100

Aizkraukles

kirspēle
364. Lašu (Vec)
365. Baltās m.

366Šederes(Schoden)ļ

20 7

15 23

16 15

23 18

Magnüzs Špors
Jēkabs Udmans

Pēteris Bruņenieks

?

?

?

100

100

100

54 56
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Šinī pārskatā trūkst ziņu par „Überlauces" ķīrspēli,
kas jau vispāri ziņu nesūta. Tur esot divas skolas ar 108

zēniem un 77 meitenēm. Tad vēl jāpieliek klāt Irlavas

semināra skola ar 120 skolēniem (60+60). Tā ka visu sko-

lēnu skaitu Kurzemē 1880/81. m. g. šis pārskats rēķina—

15.375 zēni un 10.408 meitenes, — kopā 25.783 skolas bērni.

Te jāpiezīmē, ka sulfāta Buša sastādītā pārskatā ir 25.460

bērni, bet tur „Überlauce" nav ieskaitīta.

Pie pārskata vēl jāpiezīmē, kā daži skolotāji ir pārcē-
lušies ziņu gadā uz citu skolu un tāpēc uzdoti divās vietās

(piem. Juris Grosbergs ir uzdots Liel-Sunakstē (327) un

Sēlpilī (321). Skolotāju algas uzdotas stipri nenoapaļotās
sumās (piem. 201 rbļ.), tas izskaidrojams, ka dažos pagastos

skolotāju algu izrēķināja tieši pēc likuma — uz iedzīvotāju

dvēselēm. Alga uzdota tikai naudā, bet bez tam skolotāji

lietoja arī mazus zemes gabaliņus, reti pat zemnieku mājas.

Tāpat te gan nav ierēķināta atlīdzība par vasaras (gada)

skolniekiem. Otros skolotājus, kurus sauca par „palīgiem
v

parasti salīga pirmais skolotājs, un viņš tad arī tiem mak-

sāja algu, deva uzturu v. t. t. Dažreiz šie „pallgi" strādāja

ļoti lēti, jo skolotāja amatu izraudzījās bēgdami no zaldā-

tiem. Skolotāju algas vispāri ļoti nevienādas. Atzīmējama
tomēr skolotāju ilga palikšana uzsāktā darba laukā.

Šis skolu virskomisijas pārskats mums mazliet jāpa-

pildina ar šulrāta Buša sniegtām ziņām, kas 1880/81. m. g.

uzrāda: skolas mājas a.) labas —209, nederīgas — 73, pro-

vizoriskas — 73. Nokavētas dienas pavisam 257.486, no

kurām neaizbildinātas 65.313. Sodu nauda piedzīta tikai

759 rbļ. 27 кар. Mājmācību baudījuši 8410 zēnu un 7678

meitenes. Skolotāju algām izdots 89.975 rbļ., bet visu

skolu uzturēšanai 128.743 rbļ. (Šulrāta skaitļos neietilpst

aprēķini par 5 skolām, kas ziņas nav iesūtījušas). Par visu

Kurzemi caurmērā viena skolēna mācīšana izmaksāja

4,99 rbļ. Viens skolotājs bija uz 54 bērniem, bet viena

skola uz 67,5 bērniem.

24



Pec šīm pašām šulrāta ziņām 1880/81. m. g. 22 sko-

las bija ar 1 —20 bērniem ; 74 —ar 21— 40 ; 88—41 —

60; 63—61 — 80; 58 — 81 — 100; 41 — 101 — 150;

15— 151 —200; 4 — 200 — 250.

Joprojām pagasti ceļ jaunas skolu mājas: —1880/81.

m. g. pabeigti celšanas darbi 11 skolām, uzsākti darbi 16

skolām. Bet bēdīgi joprojām ir ar mācības līdzekļiem, kas

pavisam trūcīgi visā Kurzemē. Šulrāts cerē, ka pēc skolu

uzcelšanas un vispārējas noorganizēšanas ar mācību līdzekļu

iegādāšanu ies labāki.

Mēs pie šiem pārskatiem vēl pievienosim vienu skolu

virskomisijas pārskatu par skolas bērnu vecumu. Tas sastā-

dīts ar 1880. gada pavasara datiem. Mūsu rokās ir ziņas at-

sevišķi par visām skolām, bet cenšoties šo apcerējumu pārāk

neizstiept, mēs sniedzam še tikai pēc ķirspēlēm.
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Kandavas 4 10 23 30 82 134 205 177 110

Talsu
.
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VXII

Kurzemes vispārējā skolotāju konference 1877. g. nolē-

ma dibināt savstarpēju skolotāju palīdzības kasi. Īpaša komi-

sija izstrādāja statūtus, un skolu virskomisija, piekrizdama šim

nodomam, griezās pie riteršafts komitejas ar lūgumu pabal-
stīt kases nodibināšanu. Sakarā ar to muižnieku māršals

ļ. februārī 1880. gadā projektu (Проектъ устава вспомо-

гательной кассы для школьныхъ учителей Курлянд-

ской губерши, ихъ помощниковъ и семействъ) 1)

iesniedza iekšlietu ministrim apstiprināšanai. Riteršafts ko-

miteja apsolīja, ja kase sāks darboties, iemaksāt viņā vien-

reizēju pabalstu 2000 rubļu.

Kases statūti diezgan sīki izstrādāti un sagrupēti 49

pantos. Saturs sekošs:

Kases mērķis — skolotājiem un viņu ģimenēm tanī ga-

dījumā, kad tie nespēj vairs strādāt, izmaksāt attiecīgu

pabalstu. (1 p.) Kasē tiesība piedalīties Kurzemes evaņg. —

lut. ticīgiem skolotājiem, viņu palīgiem, ķesteriem, ērģelnie-
kiem un kantoriem (2. р.). Kas izstājas no skolotāju v. t. t.

amata, zaudē tiesību palikt par kases dalībnieku (13. р.).

Par kases dalībniekiem neuzņem slimas personas (4. р.).
Kasē uzņem dalībniekus ne jaunākus par 22 gadiem, pie

kam jāiemaksā katru gadu 3 rubļi dalības naudas (5. р.).

Kas kasē iestājas vēlāki par 22 gadiem, tiem jānomaksā

noteiktā kārtībā pa daļām agrāko gadu (no 22 līdz viņu

vecumam) maksas ar 5% (7. р.). B—l2. р. р. sīkāki nosaka

kā un kad jāiemaksā, kā gada maksas (3 rbļ.), tā soda un

parādā palikušās sumas. — Katram kases biedram obliga-

toriski jāuzņemas, ja rajona biedru sapulce to ievēl, kases

direktora amats. Atteikties var vienīgi noteiktas slimības

') Pirmā projekta virsraksts ir gan šāds: „Проектъ устава кассы

для noco6ifl состоящихъ при народныхъ школахъ Курлянцской губ.

учителямъ еван.- 150 лют. исповъдешя, ихъ вдовамъ и сиротамъ"-
Vēlāk virsraksts grozīts.
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gadījumā, pienesot ārsta apliecību, kā arī pēc tam, ka

trīs gadus direktora amatā nokalpojis (14. р.). — Tiesība

slimības un nespēka gadījumā saņemt no kases pabalstu
ir katram kases dalībniekam, ja viņš iemaksājis kasē no-

teikto dalības naudu (3 rbļ.) 39 gadus. Kas mazāk kā 39

gadus maksājis, tam pabalstu var piespriest tikai deputātu

sapulce uz atsevišķu lūgumu un aprādījumu pamata (16. р.).
Mirušā dalībnieka atraitne saņem pabalstu, ja vien viņa

neapprecas. Bērni saņem pabalstu: meitas līdz 17, dēli līdz

18 gadam (17. р.). 18—24. р. р. nosaka, kādā kārtībā

pabalsts aprēķināms un izmaksājams. — Kasi pārvalda

visas guberņas skolotāju deputātu sapulce, kā augstākā

instance, un viņas izvēlētā valde (direktori). Kases dalībnieki

sadalās iecirkņos pēc prāvestu (diocezu) rajoniem (25. p.).

Deputātu sapulcē katrs iecirknis sūta divus, no viņa dalīb-

nieku vidus izvēlētus, biedrus. Deputātu sapulce sanāk Jel-

gavā (26. р.). Deputātu sapulcei ir tiesība lemt par visiem

jautājumiem, kas attiecas uz kases darbību (27. р.). —

Galvenā valde sastāv no 7 direktoriem (28. р.). Bez tam

izvēlami 2 revizori. Deputātu sapulci vada skolu virskomi-

sijas loceklis. — lecirkņu sapulces sasauc un vada prāvests
vai viņa pilnvarota persona. lecirkņa sapulcē var piedalīties
visi šī iecirkņa kases dalībnieki (32. р.), un viņa lemj par

visiem jautājumiem, kam tieša attiecība uz šī iecirkņa da-

lībnieku interesēm, vajadzībām, lūgumiem v. t. t., —

nododot savus lēmumus, kur tas vajadzīgs, galvenās valdes

vai deputātu sapulces izšķiršanai, resp, apstiprināšanai (33.

р.). — lecirkņu valdi ievēl iecirkņu sapulce pēc katriem

trim gadiem. Valde sastāv no iecirkņa dalībnieku vidus

ievēlētiem: direktora, asesora un rakstveža, bet valdes priekš-

sēdētājs ir kāds iecirkņa mācītājs, kuru izrauga un uzlūdz

šaī amatā kases dalībnieku sapulcē ievēlētie trīs valdes

locekļi (34. p.) ')• 35—41. p. p. sīki nosaka kases darb-

vedību, kādas grāmatas iegādājamas, kā ierakstāmas v. t. t.

42.-45. p. p. nosaka Galvenās valdes kompetences un

l) Tā tad visu kases orgānu vadība atrodas vai nu muižnieku

(skolu virskomisijā), vai garīdznieku rokās.



378

darbvedību. Galvenā valde, kas pārzin un izmaksā visas

naudas sumas, atbild par savu darbību un nodarītiem zau-

dējumiem tikai tad, ja viņa rīkojusies pret statūtiem, in-

strukcijām, deputātu sapulces lēmumiem, vai vispāri pielai-

dusi redzami rupjas kļūdas (44. р.). 46—48 nosaka kases

mantas pārvaldīšanu un likvidēšanu tanī gadījumā, ja ka-

ses darbība izbeidzas.

Šie statūti nonāca iekšlietu ministrijas saimnieciskā

departamentā, kā to ziņo muižnieku māršals kādā rakstā

senatoram Manaseinam, un tur gulēja vairākus gadus, līdz

Pēterpilī radās jauna, — pārkrievošanas tendence un tad

par šo statūtu apstiprināšanu arī vairs nedomāja.

No skolu virskomisijas darbības un gādības par

skolotāju materiālo labklājību tāļāk jāpiemin skolotāju algu

jautājums. 1875. g. skolu likuma 10. pants nosaka, ka pa-

gasti, kam 500 abēju dzimumu dvēseļu maksā skolotājam

mazākais 100 rbļ. gadā algas, kā ari dod brīvu dzīvokli.

Ja vairāk par 500 dvēseļu, tad uz katrām 100 dvēselēm

iO rubļu klāt. Tā tad par 1000 dvēselēm — 150 rbļ. Bet

šis pats pants stāvokli vēl pasliktināja, jo par algu teikts

„naudā, vai ieņēmumā no zemes gabaliņa." Sakarā ar to

pagasti varēja zemes gabaliņa vērtību resp, ieņēmumus

atrēķināt no likumīgās algas. Un tiešām, kā agrāk redzējām,
daži pagasti skolotāju algas izrēķināja pat kapeikās (Bērz-

beķē skolotāja alga 201 rub. 54 кар. un tāpat arī dažos

citos pagastos). Kāds tā laika liecinieks raksta par skolotāju

algām «Latviešu Avīzes" 1878. g. 7. пит. (pielikumā)
sekošo:

„Käds vārds par dažām Augšzemes pagasta skolām.

Še Augšzemē iet, dievamžēl, vēl dāžās vietās ar skolas būšanu diezgan raibi.

Gan cerējām, ka caur tiem jaunajiem skolu likumiem ari te visa dzīve un

būšana tiks pareizi nogruntēta, bet kā rādās, tad būsim vēl par agri uz

to priecājušies. Kad līdz šim skolas pa lielākai daļai bija muižu dzimts-

kungu gādībā, tad nebija nekādas pretošanās, jeb ķildas dzirdamas.

Skolotājs varēja mierīgi savu amatu kopt un nevajadzēja ne par Brenča

vai Anša valodu nobīties. Bet kad nu skolotājam tik no pagasta sava

lona jāsagaida, kas atsaukdamies uz tiem jauniem skolu likumiem, daudz

ja tik to nospriesto loni sola, un skolotājam tādā pagastā, kusā 1000
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vīriešu un sieviešu dvēseles ir, par 150 rbļ. 80—90 bērni vienam pašam

jāmāca un turklāt no saviem lones devējiem visādas nievāšanas jādzird,

tad jau gan ir gluži beigta dzīve. Caur likumiem ir pavēlēts, ka tiem,

kas tagad skolotāja amatu grib kopt, vajaga eksami nolikt, bet kas pa

to daudz rēķina, — dabūn arī tādi vietu, kas savu skolotāja amatu it

nekur nav mācījušies, zināms tik jau par tīri smiekla loni, 15—50 rubļi

naudā un kādi 10 pūri labības. Citi pagasti to redzēdami gudro tāpat
darīt. Netrūkst arī tādu, kas jau no dažas vietas izraidīts, apkārt blandīda-

mies ļaudis samusina, viņu līdzšinīgam skolotājam tīri mazo, jeb tik to

likumīgo loni solīt, un ja vecais skolotājs par to negribētu un nevarētu

palikt, tad jau šie ir gatavi tādas vietas ar pateicībām pieņēmi, cerēdami

pirmo gadu lai iet kā iedams, kad tik vietā, gan jau uz priekšu kaut ko

piediņģēs un ja nevarēs dzīvot, tad jau nav neviens to piesējis, var

atkal uz citu pusi aizklīst. Par rūpīgu skolotāja amata kopšanu te vēl

maz ko rēķina. Kas ir lētāks, tas ir labāks. Skolotāji tiek te derēti uz

vienu, divi, vai daudz kad uz trim gadiem. Kad šis laiks pagalam, tad

atkal jaunas "magaričas jātaisa. Bet ja skolotājs par to laiku pie

viena, vai otra skolas bērna kādu nekārtību norājis, vai pārmācījis, tad

vari droši ticēt, ka pie nākamās lozēšanas bērna vecāki ar visiem radiem

un draugiem skolotājam sīvākie pretinieki būs. Skolotājam, ja negrib

ar saviem lones devējiem sanist un pēdīgi caur lones pamazināšanu

vietu pazaudēt, vajaga visu nekārtību pār galvu laist. Skolotājs te

dzīvo kā putns uz zara gala un domā, Dievs zin kā uz priekšu būs, vai

varēšu še palikt, vai nē.. . Kamēr skolotājam nav pastāvīgas drošas

vietas, pilnīga uztura un miera, tamēr arī nevar lielu cerību būt uz

izdevīgiem skolas augļiem... 1'

Skolotāju alga tiešām bieži bija vājāka, kā muižas kal-

potāju, pat vienkāršu kalpu algu. To atzina ari skolu virs-

komisija un tādēļ 1880. g. 29. jūlijā ar rakstu № 139 grie-

žās pie iekšlietu ministra ar lūgumu pārgrozīt 1875. g

likuma 10 pantu šā: „Pagastos, kur abēja dzimuma iedzī-

votāji ne vairāk par 200'2), skolotāju alga 100 rbļ un brīvs

dzīvoklis, bet pagastos, kur vairāk par 200 dvēseļu, uz katru

100 dvēseļu jāpiemaksā 25 rbļ. Ja bērnu daudz un skolo-

tājam jāpieņem palīgs, tad jāpiemaksā vēl V 4 klāt pie

pirmā skolotāja algas". Tā tad šādā gadījumā skolotājs

pagastā ar 1000 dvēselēm saņemtu 100 rb + 25 X 8 =

300 rbļ gada algas. Ar to varētu apmierināties, bet '/4

no 300 rbļ. palīgam, — tas ir pārāk maz.

2) Tādu pagastu bija tikai 3 —
4 un šāds skolotājs mācīja ne vairāk kā

10 — 20 bērnu, bet, saprotams, ari viņš par 100 rbļ, nevarēja dzīvot.
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Zīmīgi, ka skolu virskomisija, motivēdama savu ie-

sniegumu, aprāda cik saņem algas kalpi: Курляндскш про-

стой сельскШ холостой работникъ получаетъ, при гото-

вомъ стол'Ь, жалованья 90 — 100 руб., что составля-

етъ приблизительно 175 рублей въ годъ„. Šo iesniegumu

parakstījis guberņas māršals R. fon Hoerners1)

Ari uz šo iesniegumu skolu virskomisija līdz pārkrie-

vošanas laikam atbildi nesagaidīja, lai gau riteršafts komi-

teja par 10 panta grozīšanu iesniedza lūgumu ari senato-

ram Manāseinam (Muižnieku priekšnieka (maršala) raksts

№ 52. 10. 111 1883.g.)

Kurzemes skolu virskomisija līdz 1885. gadam vairā-

kiem skolotājiem izgādāja ari iecelšanu „činos", tāpat, kā tas

notika vēlāk ar valdības un pilsētas skolu skolotājiem. Vairā-

ki Kurzemes tautskolotāji (kā Jānis Spīss, Juris Ķermelis,

Andrejs Spekke, Jānis Lielauss, Ansis Rozenbergs, Jā-

nis Šiffers v. t. t.) dabūja
„
kolēģiju reģistratoru", bet daži

arī„ guberņas sekretāra" činu. Šī činu iegūšana gāja caur

iekšlietu ministri, bet vēlāk, skolām pārejot tautas izglītī-

bas ministrijā, laukskolu (pagastu) skolotājiem, arī Kurze-

mē, činu vairs nedeva.

1875. g. skolu likuma § 2 nosaka, ka pie laukskolām

pieder: a)pagasta skolas, kas ierīkojamas vienam, vai vairā-

kiem pagastiem kopā; b)ķirspēļu (Kirchspielschulen), kas

ierīkojamas visai ķirspēlei. -)

>) R. fon Hoerners gan tad bija tikai guberņas māšala vietas iz-

pildītājs.

2) Aronu Matīss, kritizēdams manu grāmatu. Iz latv. skolu vēstu-

res"(Vidzeme 1700 — 1800.g.). pārmet man, ka es „ķirspēles" skolas

nosaukumu lietojot nepareizi, vajadzētu visur lietot „draudzes" skolas. Te ir

lietas pareiza neizprašana. Ķirspēles skola un ari pati ķirspēlē »Kirchspiel"

nav gluži tas pats jēdziens, kas .draudze" — („Parochie." Tā Kurzemē

bija 33 ķirspēles (Kirchspiel), bet vairāk ka 90 draudzes. Piemērām

Mežmuižas ķirspēlē bija: ')Mežmuižas, 2) Zaļās m. 3 ) Kalna m. draudzes

un divas filialdraudzes — Penkules un Sniķeres. Tā tad vēsturiski „ķirspē-

les" jēdzienu nevajaga viscaur jaukt ar „draudzes" jēdzienu.
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Tā tad likums arī Kurzemei, tāpat kā Vidzemei,

paredzēja divējādu tipu skolas. Tomēr, kad likumu sāka pildīt,
tad gandrīz vairs nerunāja par ķirspēļu skolām, bet vienīgi

par pagastu skolām. Tikai pēc 1880. gada Kurzemes skolu

autoritātes sāk cilāt arī likuma §2 b. punktu. Notika ilgā-
kas apspriedes skolu virskomisijā, līdz beidzot, 1885. gadā

15. aprilī virskomisija izlaida cirkulāru (№ 65) visām

ķirspēļu komisijām, bet vēlāk, 4. maijā to pašu cirkulāru

(tikai ar № 74) piesūtīja visiem Kurzemes mācītājiem. Šis

cirkulārs, gan tā nedroši, spriež par ķirspēļu skolu nodibi-

nāšanu sekošo:

Sakarā ar 1875. g. likumu §2. b. punktu esot pare-

dzētas ķirspēles skolas, bet skolu instrukcijā par šīm sko-

lām tuvāku noteikumu neesot. Tagad pastāvot vienkāršas

pagastu skolas ar obligatoriskām, ziemas laikā veicamām

mācībām, un „gada skolas", t. ir tādas, kur mācības

turpināsarī vasarā, bet nav obligatoriskas (Die Jahreschuleresp,

die Sommerschule, deren Besuch nicht obligatorisch ist). Tā

ka „gada skolu" apmeklēšanai nav noteiktu pamatu,

viņas ir kā izņēmuma veids, tad nepieciešami būtu radīt

trešo, augstāko skolu pakāpi (eine dritte, höhere Stufe zu

schaffen). Un tās būtu ķirspēļu skolas (Diese dritte Stufe

wäre die Kirchspielschule). Šo skolu uzdevums lai būtu

uz laukiem veikt apmērām to, ko veic pilsētās apriņķa
skolas (Kreisschule), citiem vārdiem, šīs skolas dotu tikdaudz

zināšanu, cik, apmērām, prasa pie kara klausības 111. šķiras

eksāmena nolikšanas.

Pirms runāt par mācību plānu, esot jāspriež par šo

skolu nodibināšanu. Un te jāsakot, ka šo skolu nodibinā-

šana un arī viņu apmeklēšana nebūšot obligatoriska un

tāpēc viņas varot pastāvēt: l)no skolas naudām, 2) no

dažām subsīdijām. Skolas nauda nedrīkstot būt augstāka

par 20 rubļu gadā. Subsīdijas šīm evaņģ-lut. skolām, kas

arī stāvēs ciešā sakarā ar baznīcu, kā to nosaka 1875. g.

likums, var, saprotams, nākt no baznīcām, kas neizslēdz

arī citu iestāžu un personu naudas pabalstus. Skolu virs-

komisija domā, ka pārvēršot dažas baznīcas (draudžu) sko-
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las par ķirspēles skolām rastos telpu, zemes v. t. t. ziņā

jaunām skolām tūdaļ drošāks pamats. Bruņniecība domā

atsevišķos gadījumos, kur tas būs visai nepieciešams

izsniegt pabalstus. Tomēr uz šiem pabalstiem nevajagot

daudz cerēt un paļauties. Tāpat runājot šinī gadījumā

par ķirspēļu skolām, neesot jāsaprot tā, ka šīs skolas

var dibināt tikai pa vienai katrā ķirspēlē, viņas varot

dibināt, ja tas iespējams, vairākas, pat pa vienai katrā drau-

dzē, vai arī mazākām draudzēm apvienojoties. Ja tagad pa-

stāvot 33 ķirspēļu skolu komisijas, tad tas esot lietderības la-

bad. Ķirspēļu skolas atradīšoties ķirspēļu komisiju tiešā pār-

zināšanā, bet viņu vadīšana tikšot uzticēta vietējam baznīcas

priekšniekam un mācītājam, pievelkot arī baznīcas pērmin-

derus. Ja vairākas draudzes kopīgi nodibinās vienu ķirspē-
les skolu, tad arī šīs skolas tuvākā vadība būs attiecīgi jāno-

organizē un jāsaskaņo.

Ķirspēļu skolu skolotāji būs īpaši jāeksaminē, kas vis-

labāki izdarāms pie Irlavas semināra. Par to apspriedīšot!es
ar semināra kuratoriju.

Ķirspēles skolās jāuzņem bērni ar 2 klašu (2 gadīgu)

„gada skolu" zināšanām, bet pašu ķirspēļu skolu kursam

vislabāki jābūt 3 gadīgam, bet varētu arī dažos gadījumos

( līdzekļu, telpu trūkuma dēļ ) būt divklasīgas ķirspēles
skolas.

Mācību pasniegšanai jānotiek vācu valodā, bet gan

ar latviešu valodas palīdzību ( Die Unterrichtssprache hätte

die deutsche mit Zuhülfenahme der lettische zu sein ). Krie-

vu valodas pasniegšana šinīs skolās obligatoriska.

Mācību un stundu plāns sastādīts trīsklaslgai ķirspēles
skolai un kur ierīkotu tikai 2 klasīgu skolu, tur šis plāns

attiecīgi būtu jāsašaurina. •

Jāpiezīmē, ka mācību plāns ir stipri līdzīgs Vidzemes

draudzes skolu mācību plānam, pat augstāks par to, tas

tiešām, gandrīz, līdzinājās apriņķa skolu mācību plānam l).

•) Piemērām, matemātikā bija paredzēts, apmērām, tagadējo mūsu

pilnu pamatskolu kurss. Vācu valodā jāprot korekti runāt un rakstit.

un t. t. , ko, saprotams, mūsu tagadējās 6 kl. pamatskolas vēl nevar dot.
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Klases top skaitītas pec tā laika vācu skolu paraduma
I. — augstākā, Щ. — zemākā. Stundu skaits sekošais:

111. 11. I. klases

Reliģija . 4 4 4 stundas

Krievu valoda 6 6 6

Vācu valoda 5 4 4

Latviešu valoda 3 2 2

Matemātika 4 5 5

Dabas mācība 2 2 2

Vēsture 2 3 3

Ģeogrāfija 2 2 2,,

Kaligrāfija un zīmēšana 2 2 2,,

Pēcpusdienas stundas:

Dziedāšana 2 2 2

Vingrošana 2 2 2

Kopā: 34 34 34 stundas

Šis ķirspēļu skolu plāns arī netika darbos realizēts, jo,
uznākot pārkrievināšanas laikmetam, pārveidojās daudzi cen-

tieni un mērķi, kas bija agrāk sprausti un kam gribēja kal-

pot, kā vācu muižniecība, tā garīdzniecība. Mums jāliecina,
ka 1880. gados vāciskās Kurzemes skolu valdes sāka rosī-

gāki darboties un arī tiešām nopietnāki raudzīties uz

mūsu tautskolu stāvokļa pacelšanu.

XVIII

Pamazām, bet noteikti pieaugot latviešu nacionālai ku-

stībai, vācu muižniecība un garīdzniecība sāka nopietni pār-

spriest savu stāvokli un attiecības pret latviešiem. Ja muiž-

niecība, kas joprojām sevī nesa pārākuma sajūtu, kas bieži

pat „по augšas" skatījās uz mācītāja kārtu,—arī šinī gadī-

jumā iedomājās latviešu tautu par pārāk nespējīgu sadrupi-

nāt viņu privilēģijas un valdošo stāvokli, tad garīdzniecība,

kauču ari bieži vien dzīvoja vecās ilūzijās, tomēr latviešu na-

cionālo kustību nopietni apsprieda, par to debatēja v. t.t.
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1881. gadā Kurzemes mācītāju sinodē (Jelgavā, 16-19.

septembrim), še jau agrāk pieminētais, Jaun - Auces mācī-

tājs Dr. Šmidts nolasīja īpašu garāku izstrādājumu, ar kurn

domāja noskaidrot un nopamatot visu sarežģīto stāvokli.

Atstāstām Dr. Šmidta domas pēc sinodes protokola (pants 17.)

jo, redzams, sinode Šmidta spriedumu turējusi par ļoti sva-

rīgu, kamdēļ tas arī ieprotokolēts pamatīgi.

Dr. Šmidts saka, ka esot lielas un mazas tautas, bet

est modus in rebus (katrai lietai savs mērs). Esot dabas

likums un esot arī vēstures piedzīvojumu patiesība (ein Er-

fahrungssatz der Geschichte),ka organiskas vienības nedrīkst

maksimālo un minimālo robežu pārkāpt, jo tad viņas pazau-

dē savu patstāvīgu vienību. Tas sakāms par visām vienī-

bām, vienalga lauksaimnieciskām, indistruelām,—vispāri vie-

nībām visās lietās (überhaupt Einheiten irgend einer Art).
Sīs vienības zaudē savu eksistences spēju (ihre Existenzfä-

higkeit), kad viņas ir pārāk lielas, kā arī tad, kad viņas ir

pārāk mazas. Kā visur, tā ir arī ar tautām. Kas ir sapro-

tams ar jēdzienu (vārdu) tauta? Pēc tautu likteņiem, kā ve-

cos tā jaunos laikos tikai tad ir tauta (ist nur dann ein

Volk als solches in realen Wirklichkeit da, wenn es aus

eigener nationaler Kraft seine Selbstständigkeit bis zur Consoli-

dirung eines eigenen politischen Staates bringt), ja viņa

pati ar saviem nacionāliem spēkiem savu patstāvību līdz

pati savas politiskas valsts nodibināšanai spēj novest. Bet

kur kāds cilvēku skaits (eine gewisse Anzahl von Menschen)

ar vienu valodu, vienādām rakstura pazīmēm,—ar vienu

vārdu—nacionālām īpatnībām,—nav spējīgs patstāvīgu poli-

tisku vienību ar savu nacionālu valdību (mit eigener nationaler

Regierung) sasniegt, bet gan dzīvot tikai kā viens loceklis

(ein Glied) kādā citā nacionāli pilnīgā ķermenī,—tur nevar

runāt par tautu šā vārda pareizā nozīmē (im eigentlichen
Sinne des Wortes), bet gan var runāt tikai par tautību. Tā

arī tagadējā laikā un uz visu mūžību (und für alle Ewigkeit)
nevar runāt par latviešu un igauņū tautu. Latvieši un

igauņi—cik ilgi viņi vispāri vēl eksistēs— (so lange sie über-

haupt noch existieren) —var runāt par tautu tikai ētiskā, bet
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ne politiskā ziņā. Ja latvieši un igauņi viņos vecos laikos

nespēja tos nedaudzos ieceļotājus (die wenigen Handvoll

fremder Einwanderer) „vom Liebe zu halten", vai vismaz ar

laiku (im Laufe der Zeit) sevī asimilēt, ienācēju nacionālās

īpatnības absorbēt (absorbieren), t. ir sevī izkausēt, uzsūkt,—

tad tas esot visai lietišķs pierādījums, ka tāpat latviešu, kā

igauņu tautībām trūka nacionālas enerģijas patstāvīgām tapt.

Un kas latviešiem un igauņiem nebija iespējams tajos laikos,

kad Eiropā vispāri bija laikmets tautu patstāvīgu ķermeņu

(Valšķu) noorganizēšanai, tas tagadējā laikā jau pavisam

nav iespējams (erst recht nicht möglich werden), kad Eiro-

pā pat jau pastāvošās mazās valstiņas vienmēr vairāk top

savā valstiskā patstāvībā apdraudētas. Eiropas „tautibas",

kā ķelti, baski (Basken), kas agrāk nav savu politisku patstā-

vību nodibinājušas to nevar cerēl izdarīt tagadējā
laikā. Kas zīmējas uz īpatnēju tautu kultūru, tad tāda at-

kal nav domājama, ja kādai tautai nav savas politiskas pat-

stāvības, kurā viņa gadu simteņus garīgas vērtības sakrāj.
Tādu „tautību" vēsturi un valodu (Sprache und Geschichte

solcher Völkerschaften), kas nav sasniegušas politisku piln-

gadību, var apspriest tikai izejot no tīri archeoloģiskām
vērtībām. Šo „tautību" dzīve tagadējā laikā aplūkojama no

ētiski cilvēcīgā viedokļa. Katrs Hincs un Kuncs ( Jeder

Hinz uud Kunz) var pretendēt, ka viņu citi, ievērojamāki lai-

ka biedri, uzlūko kā cilvēku (als Mensch betrachtet zu werden),

bet viņi nevar prasīt, lai citi skumtu par to, ka viņi tagad

tādi ir, un ka citos apstākļos no viņiem būtu citi vīri iznā-

kuši, vai arī domāt, ka turpmāk tādi iznāktu, ja viss būtu

citādi, nekā tagad ir. Tāpat jāspriež par tautu tiesībām.

Nevar arī prasīt, lai lielās kultūrtautas katrā ziņā vilktu

augšā šīs mazās „tautibas", jo caur to būtu jātraucē visa

kulturēlā attīstība. Tas būtu tāpat, kā kad kara vadonis

ņemtu līdzi karā visus bērnus, sievas un sirmgalvjus —

~karu līdzi taisīt". Lūk, tāpēc, — saka beidzot Dr. Šmidts

— manas domas ir: katram amata brālim, katram zolīdam

(anständigen Manne lettischer Nationalität) latvietim, kas

man saka, — es gribu ar tevi kopā runāt, strādāt un dzī-
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vot kā cilvēks internacionālā, tautas apvienojošā kristīgā

garā, es sniedzu roku kā pierādījuma zīmi, ka uzlūkoju to

kā savu brāli Dieva un cilvēku priekšā. Bet katram latvie-

tim, kas man tuvojas ar vārdiem : „Es gribu tev līdzās

stāvēt ar nacionāli latvisku garu un daudzreiz (vielfach) no-

stāšos arī pret tevi", bet tomēr prasa sev pabalstu (und ver-

lange hierin eine Unterstützung), tam es uzsaucu: (dem

rufe ich zu) — „Stūrgalvi! dari ко tu gribi, tikai liec mani

mierā."

Tanī pašā sēdē Dobeles mācītājs Bīlenšteins runājis

par to, kā mācītājiem izturēties pret tiem uzbrukumiem un

apvainojumiem, kas parādoties pret dažiem mācītājiem

latviešu nacionālos preses orgānos. Sinode atzinusi, ka

jāgriežas šinī lietā pie ģeneralkonsistorijas. (Es sei aber

wohl Zeit von Seiten der Synode an Ein Kurlandisches

Evangelisch-Lutherisches Consistorium die dringende Bitte

zu richten, dasselbe wolle als Kirchen-und Staatsbehörde die

geeigneten Schritte tun, um den Pastoren in seiner amt-

licher Wirksamkeit zu schützen
. . .) Prāvests Launitzs pie

tam paziņojis, ka Grobiņas dioceze jau griezusies pie kon-

sistorijas ar tamlīdzīgu lūgumu. (Protokola 18. p.)

1885. gadā atkal Kurzemes sinode atgriežas pie lat-

viešu nacionālās kustības. Šoreiz ar ļoti plašu un, redzams,

sīki motivētu referātu uzstājās Bīlenšteins. 1
) Bīlenšteins cen-

šas objektīvi aplūkot šo svarīgo jautājumu. Baltijas guber-

ņās esot tagad trīs faktori: 1) latviešu un igauņu tautas

masa, 2) vācu kulturspēks (Culturmacht) un 3) krievu valsts

vara. Krievijas valsts varai nemaz neesot ļauni, ka viņa

ieslēdz sevī vairākas valodas un kultūras, tas pat valstij
nākot par svētību. Un krievu valsts varas nesēji agrāk

neesot arī centušies Baltijas valodas, tiesību un konfesiju
savādības (Eigentümlichkeit) izskaust. Vācu faktors (Der deu-

tsche Factor) ir devis latviešiem to, kas tam bija — vācu evaņ-

ģēlisko kultūru un labākie latviešu dēli, kā Juris Neikens,

') Dobeles mācītāja Bilenšteina referāta virsraksts : „Die Kurländi-

sche Geistlichkeit und die lettisch-nationale Bewegung" (skat. 1885. g-

sinodes protokola 24. pantu).
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tās svētību ar pateicību atzinuši. Latviešu faktors 1010 sevī

cerību, ka viņu valodai ir arī nākotne. Latviešu pārvācinā-

šana nav agrāk domāta, bet nav arī bijusi iespējama dēļ
valdošiem vēsturiski - politiskiem apstākļiem ( unter den

obwaltenden factischen historischen Umständen), Bet kas

esot tagadējas latviešu nacionālās kustības cēloņi ? 1) Vācu

politiskas kundzības stāvoklis; 2) sociālie spaidi no augstā-

kām šķirām; 3) patiesā, vai iedomātā latviešu nacionalitā-

tes izskaušana no vācu puses; 4) Somijas paraugs; 5) sub-

jektīva (latviešu) lieluma mānija. Šīs kustības mērķis — pa-

nākt latviešiem vienādas tiesības ar vāciešiem, bet ari pat

galīgu vācu izspiešanu. Tā patiesībā tautiskie centieni ne-

esot tikdaudz nacionāli, kā politiski un sociāli
.

Kā līdzek-

li, šos savus nodomus sasniegt, latvieši pie saviem tautas

brāļiem (aģitācijai) izlietojot savu presi un biedrības, bet

pret vāciešiem piekopjot aizdomu celšanu pie valdības par

nelojalitati un pie tautas (latviešiem) apsūdzot vāciešus kā

tādus, kas vispāri ir naidīgi pret latviešiem. Un augļi, kas

no visa tā nākuši ir: atsvešināšanās no baznīcas, tikumiska

pagrimšana (Sittenverwilderung) ,
naida jūtu augšana starp

latviešiem un vāciešiem, kas atnes ļaunas sekas šejienes
kultūras progresā.

Ko darīt vācu garīdzniecībai ? Uz to Bīlenšteins atbild

gluži no garīdznieciska viedokļa: „Unser Ziel muss sein der

Bau des Reiches Gottes bei Letten und Deutschen, unbeirrt

durch nationalen Hader oder politisches Parteigetriebe.

Hier gilt für uns Neutralität, so viel es irgend möglich

ist, und ein Stehen über den Parteien." Mācītājiem neva-

jagot atmest līdzdarbību preses orgānos, bet arī tur

strādāt tā, lai šis darbs arī dotu svētību. Un nobeidz

Bīlenšteins šā:
„

Wir dürfen uns bei unserer Berufsar-

beit in heutiger ernster Zeit dem mutlosen umchristlichen

Pessimismus nicht- hingeben. Damit würden wir vor dem

Kampfe gegen die bösen Weltmächte den Sieg aus den

Händen geben. Der Glaube aber ist der Sieg, der die Welt

überwindet. Das Wort sie sollen lassen stehn, das Reich

muss uns doch bleiben!"
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Mācītājs Bīlenšteins ar šo savu referātu gan pierādīja
labāku apstākļu un notikumu izpratni, kā daudzi viņa ama-

ta brāļi, kas visādi mēģināja apkarot latviešu nacionālo

kustību. Bīlenšteina uzskati ir dziļi pārdomāti un viņiem
sekojot, kas zin, vācu garīdzniecība būtu savai un vispāri

vācu lietai izdarījusi lielu pakalpojumu. Bet Bīlenšteina pa-

doms gan pārāk maz tika darbos pielietots.

Kas vispāri zīmējas uz Kurzemes skolotājiem, tad tie

nebija tik stingri nacionālisti, kā viņu Vidzemes kolēģi. ')

Kurzemes skolotāju sadursmes ar savu priekšniecību tautisko

centienu dēļ līdz 1885. gadam ir visai reta parādība. Mums

gan ir zināms gadījums, kad 1879. . gadā tika no amata

atcelts Vec - Mēmeles (Neretas ķirspēlē) skolotājs Gustavs

Polianskis, par itin kā latviešu tautiskiem centieniem. Bet

patiesībā še visai grūti saskatīt apzinīgu kalpojumu latvie-

šu lietai.

Apstākļi bija sekošie :G. Poļianskis 1878. g. 30. de-

cembrī bija rakstījis uz Maskavu, slavu komitejai (Въ Ko-

митетъ славянскаго общества) vēstuli, kurā apvainojis

vāciešus visādos pārvācošanas nedarbos. Tā Paļianskis
raksta sekošo: „Курляндскою губершей управляютъ ис-

ключительно нъмцы, въ судебныхъ мъстахъ нъмецкш

письменный языкъ, куда ни смотришь, вездъ по нъ-

мецки, да по нъмецки, между тъмъ, какъ нъмцы жи-

вутъ только въ городахъ, а въ деревняхъ, кромъ дво-

рянъ, всъ латыши. Мъстная учительская семинар!я, въ

которой приготовляются молодые латыши для учи-

тельской должности — немецкая. Директоръ этой

семинарш иностранецъ — нъмецъ, не знаетъ, ни

русского, ни латышского языка. Разскажу какъ онъ

наставляетъ латышей: „Вы, — говорить онъ — прос-

тые необтесанные мужики; сжалились нъмцы надъ

') Par Vidzemes nacionālās atmodas laikmeta skolotājiem, kas no-

nāca stipros konfliktos ar mācītājiem un muižniekiem, mēs plašāki runā-

sim Vidzemes skolu vēstures posmā no 1800. — 1885. g.
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вами, построили для васъ вотъ эту семинарlю, чтобы

сдълать изъ васъ нъмцевъ. Подумайте, изъ васъ

дикарей сдкпаемъ мы нъмцевъ, причислимъ васъ къ

народу самому образованному на свътъ. Будете
намъ благодарны." Par krievu valodu semināra direktors

sakot: „На что вамъ надо этакой грубый, дикш языкъ,

въ\цъ вы теперь нъмцы — люди образованные, а

учится русскому языку значитъ отступать несколько,

шаговъ назадъ въ образованности." �

Tiktāļu Pojianska vēstulei bija kauču pareiza nokrāsa,

bet ko lai sakām par šādām Pojianska
„
gudrībām:" „Я

народный учитель у латышей — славянъ и также

считаю своимъ долгомъ, насколько мнъ возможно,

действовать такъ, чтобы латышамъ, окружающимъ

меня было извъстенъ славянск!й мlръ, стремление

славянъ къ соединен!ю всъхъ своихъ племенъ,
—

однимъ словомъ стараюсь привлечь ихъ, а
а

особенно

ихъд-втей, къ своимъ — Русскимъ. ) Bet, —Poļiansks
saka — grūti esot strādāt, jo muižnieki un garīdznieki

nīstot visu krievisko v. t. t.

Šī vēstule, mums nezināms, kādā tur ceļā bija nākusi

rokā Neretes ķirspēles skolu inspektoram baronam

kas 22. janv. 1879. gadā sasauca ķirspēles skolu komisi-

jas sēdi, kurā nolēma tūdaļ atlaist Poļianski no skolotāja

amata. Skolu virskomisija, saprotams, šo lēmumu apstip-

rināja un nodeva ari Poļianski tiesai. Bet, kā redzam,

nosaukt Poļianski par Jaunlatvieti" — ir katra ziņā pār-

pratums.

Bija arī agrāk daži konflikti ar Kurzemes skolotājiem, kā,

piem., ar pazīstamo rakstnieku Ernestu Dīnsberģi, kam

arī 1863. g. rudeni uz kādu laiku bija jāatstāj skolotāja

amats savā Kubeles skolā, jo Dīnsberģi, gan nepareizi,

bija ieskaitījusi par jaunlatvieti dēļ dažiem dzejoļiem «Pē-

terburgas Avīzēs", pret kurām šinī laikā vācieši uzsāka

]) Pojianska vēstules noraksts ir manas rokas. А. V.

25
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nesaudzīgu cīņu. Vēlāk ii. Dīnsberģis (1867. g.) tika

„amnestēts" un ieņēma savu agrāko vietu.

Kurzemes dažiem skolotājiem, cik tas zināms, gan

mācītāji un muižnieki pārmetuši pārāku lepnību, pat iedo-

mīgu uzpūtību, bet ļoti reti atgadījās,' kur skolotāji sanāca

kaut kādā konfliktā ar skolu pārraugu kungiem tautas at-

modas laika ideju dēļ.

Bet šinī vietā mums tagad jāapstājas. 28. novembrī

1885. gadā ķeizars Aleksandrs IИ. parakstīja ukazu, kas

ievadīja Baltijas guberņu tautskolas citā virzienā, — šīs

skolas nodeva tautas izglītības ministrijas pārziņā. Sākās,

tā sauktais, pārkrievināšanas laikmets, par kuru runāsim

citā apcerējumā.
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Pielikums I. (Skat. 37. lpp.)

Schis Kontrakts irr ar to dişchu ZenkonesunSkattres Skohlmei-

steru G. F. Gedowius un tai dişches Zenkones un Skattres Draudses

notaisihts.
Peerma Nodalla

1) Tee dişchi Zenkoneeki un Skatterneeki irr noşpreeduşchi Dee-

wam par Gohdu un şaweem Behrneem par labbu weenu Skohlu

eerikteht.

2) Schi Skohla no teem dişcheem Zenkoneekeem un Skatternee-

keem irr eezelta tapehz tas Skohlmeisters nedrihkst zittus Behrnus no

şweşcham Draudseem bes zeeniga Mahzitaja siņņes peeņeint.

3) Tas Skohles laiks eeşahk no Mikkelum lihds lohrenum.

4) Un diwi deenas par Waşşaru un Pawaşşaru ik Nedelas

Skohles turreta tohp.
*

5) Teem Behrneem kas Debbes braukşchanas Deenu irraidas

eeşwehtujami teem buhs wişşu papreeksch Skohlas peeņemteem tapt

un teem eeşwehtejumeem Behrneem buhs no Wezzakeem nolikta Skoh-

las Laika Skohlas şuhtiteem tapt un lihds eeşroehtijuma Laika Skohlas

palikt un par tahdeem ihpaşcha ko jadohd un ne weens ne taps pee°
ņemts kahdas Nedelas Skohles bijis.

6) Teem Wezzakeem şawus Behrnus jāraida Skohlas kas irr

likkuşchees peerakstitees Skohles Rulles. Un kattra Skohlas Deena

buhs teem Behrneem pulgsteņu astohņos şanahkt un Skohlas tohp
turreta lihds pulgsteņu tschetreem.

7) Ja kahds Behrns no Skohlas paleek tad teem Wezzakeem

Skohlmeisteram şiņņas jadohd.

8) Wezzakeem jaşuhta şawus Behrnus arr şkaidrahm drehbahm.

- Ohtra Nodalla.

1) Skohlmeisteram labbi jaapdohma, 'ka wiņņa Ammats weens

gruths un weens gohda Ammats eşşoht un labbi jaapdohma ka tam

buhs no şawu Ammatu Deewam zeenigam Kungam un zeenigam Mah-

zitajam un wişsa Draudse atbildeht. Un japastrahda sawu Ammatu

arr wisşu Guddribu un Muddibu.

2) Ik Ьеепаё nolaşşa tas Skohlmeisters tohs Skohles BehrnnS

wahrdus redsedams woi wişşi Skohlas Behrni klaht irr un tohs kas

truhkst wiņşch raksta ihpaşchu Rulle ko Mahzitais pee Skohlas pahr-

şkatişchanas pahrrauga.

3) Skohles eesahkuma skaita Skohlmeisters arr teem Behrneem

rihta Pahtarus un dseed weenu rihta Dseeşma un beids şawu Skohlu

arr Pahtaru skaitischanu.

25*
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Treşcha N.odalla

Kas teem Behrneem Skohlas jamahzahs

a) Bohkstabeereşchan

b) Labbi laşşişchan

z) Lattweeşchu rakstişchanu

d) Rekeneschan

c) Kristigas Tizzibas mahzişchana pehz weena labba un derriga

Katkişmi un Skohlmeisteram jārauga, ka Behrni, Baušļus, Tizzibas

gabbalus şwehtu Kristibas un şwehtu Wakkaruehdeena wahrdus Deb°

beşuatşlegas un zitas waijadsigas pahtaras ismahza

f) Tas Skohlmeisters stahsta teem Behrneem ta wezza Stendera

Mahzitaja wezza un jaunu Testamente Bihbele Stahste.

g) Bihbeles laşischana un wişşwairahk tam Skohlmeisteram ja-

usdohd teemBehrneem Dseesmas no Dseeşmugrahmatas Bihbeles pan--

tiņus ko Behrneem no Galwas jamahzahs.

Zettorta Nodalla

1) Kas gribb wahzisky mahzitees tam buhs ihpaschu maksaht.

2) Tam Skohlmeistaram jaturrrahs un jausweddahs prahtigi un

Deewabijigi ka weenam gohdigam klahjahs kam tahds leels un şwehts
Ammats irr uswehlehts ta ka wiņşch saweem Behrneem par weenu

derrigu preekşchsihmi buhtu.

3) Tam Skohlmeistaram tohs nerathnus un neklausigus Vehr-

nus papreeksch arr Wahrdeem pahrmahzieht un ja weens Behrs arr

Wahrdeem ne leck labbothees tad tas Skohlmeisters drihkst tahdu

Behrnu strahpeht bet arr prahtu un Mihlestibu.

4) Kad tas Skohlmeisters no sawa Ammata gribb atstaht tad

tam buhs pussgadda papreekschu arr wissu gohdu, un wiņņam jaus-

saka zeenigam Kungam un zeenigam Mahzitajam. Uv kad tas Skohl-

meisters lai Deews pasarga sawu Ammatu slikti pahrwalda jeb bes-

gohdigi usweddahs tad zeenigs Kungs un zeenigs Mahzitais ussaka

pussgaddu papreeksch Skohlmeisters ne warr no sawu Ammatu at°

mests tapt bes zeenigu Kungu zeenigu Mahzitaju un Pagastas Teesas

sinnaschanu.

Peekta Nodalla

1) No Skohles usraudsaschena un no Skohlmeistera Lohnes un

Pahrtikschanu. Tas Mahzitais irr tahs Skohles usraugs un ja tas

Skohlmeisters weenu Behrnu pahri darr tad irr wiņsch apsuhdsams

pee zeenigu Mahzitaju.

2) Tai Draudse to Skohlmeisteru gohda un zeena paturr labbi

apdohmadami ka wiņşch gahda parr teem jauneem Dwehseleem.

3) Teem Waezakeem jagahda Parr Skohlmeisteru ka wiss labs

linzcets irr.

4) Tai Draudse jawedd tam Skohlmeisteram ik gaddu seschu

Assu Malkas.
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5) Tas Skohlmeisters daodu no Draudses ik gaddu Trihsdeş--
mits Sudrabu Rubulus, Astohņe puhre Rudses, Astohņe puhre Pam-

palus, Tschetre puhre Meeschu, Trihs pohdu Sienu. Unta Lohne

tohp wiņņam ik tschetreem Menescheem dohta arr desmits Sudrabu

Rubulus. Schis Kontrakts tohp no zeenigu Kungu zeenigu Mahzitaju

no Skolmeisteru un Pagastes Teeşas appaksch.rakstihts un apstipri-

nahts weens Noraksts paleek Pagasta Teeşa un ohtres paleek Skohl

us muhschu.

Perkunawas Pagasta Teeşa tai..l2-ta Awril 1827-ta Gadda

N. B. Šo kontraktu rakstījis •un parakstījis „skolmeisters" С. F.

Gedovius, kāds muižnieks, kā vārdu nevar oriģinālā salasīt, Liepājas

latviešu draudzes mācītājs Ludevigs, pagasta vecākais un divi tiesneši pavil-

kuši krustus.

Mēs šo
B

kontraktu* pasniedzam pilnīgi pēc oriģināla. Redzams,

ka skolmeisters Gedovius ir pārāk vājš latviešu valodas pratējs.

; ; \ А. V.•
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Pielikums II. (Skat. 44. lpp.)

Draud s.es°jeb Kirşpehle s-S ko h l a.

1) Eekşch katras Draudses, kam irr 2000 Wihrişchku Dwehşeles,

weena Draudses- jeb Kirspeheles-Skohla buhs buht, kas stahw appaksch

Basnizas Pohrsteeru-Kungu un Mahzitaja ihpaschas Usluhkoschanas.

Schee tik labbi to Skohlas-Kohpschanu, kà to Skohlas-Waldischanu
turr appaksch sewim. Draudses, kam masaki ka 1000 Wihrischku Dweh-

seles irr un kas ne gribb tahdu Şkohlu ihpaşchi turreht şawâ Widdü,

teem irr jaşabeedrojahs ar zittahm Draudsehm, tà kà tas warr buht

pehz wiņņu Ļauschu Şkaişchka un pehz wiņņu Tuwuma.

2) Şchinnîs Draudses-Şkohlâ arweenu un wişsmasaki 12 jauni
Ļaudis tee mahziti par ko tee pee Draudses peederrigi Pagasti maksa,

bet ja kahda Draudse Wehl wairak Behrnus gribb doht şchinni Şkohlâ

un par to ko norunna ar teem, pee kuŗŗeem ta Skohlas-Waldischana

irr, tad tas ne irr aisleegts. Teem şchinnî Şkohlâ usņemmameemVehr-

neem, zik ween warr buht, waijaga bnht 14 lihds 17 Gaddus wezzeem,

un wiņņu Wezzakeem waijaga buht tahdeem Laudim, kas paschi sa-

wus Behrnus warr un gribb usturreht. Bet ja şchis masais Pulziņşch

no 12 Behrneem ne atrastohs, kas no saweem Wezzakeem ar labbu

Prahtu teek dohti Şkohlâ; tad Skohlas-Konwentis israuga tohs, kas

Wehl truhkst, no teem Behrneem, kas eekşch Pagàsta-Şkohlas zaur weeglu
Galwu un Wehl wairak zaur Mudribu un labbu Tikkumu irr rahdi-

juschees tee labāki par teem zitteem. Pawissam irr peenemmami tahdi

Bahriņi, kas irraid jo turrigi un tahdu Wezzaku un Kohpeju Behrnu

kas ļohti kahro, ka winnu Behrni gudrāki tiktu mahziti. Tahdus Behr°

nus saweem Wezzakeem un Kohpejeem arri ne buhs noņemt, kamehr

winni Wehl naw peeaugusch; un kamehr wiņņu Wezzaki un Kohpeji

paschi tone gribb. *

3) Tahdi Pagasta-launekļi, ko Pagasts par sawu Naudu turreja

pee gudrākas Mahzişchanas Draudses-Skohlä ; tee ne warr atrautees

jeb leegtees sawam Pagastam şeşchus Gaddus kalpot par peeklahjigu

Lohni woi kahdâ Şkrihwera- woi Şkohlmeistera-Ammatâ. Ja Muischa

Mahzihschanu un Usturu Draudses-Şkohlâ maksājusi par -wiņņeem; tad

teembuhs tàpatt muischai seschus Gaddus kalpot par peeklahjigu Lohni.

4) Ja Wezzaki sawus Behrnus gribb suhtiht us Mahzibu zittas

Draudses Skohlä lihds wiņņu 17tam Gaddam ; tad tas naw aisleegts,

ja ween schi Skohla irr tat paşchâ Draudschu-Teesas Apriņķī.

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

şwehtu Dseeşnìu-meldijas dseedaht, Katekismus jeb Tizzibas Mahzibas
Gndribu saprast, un arri peeņemt wişşu zittu labbu Mahzibu, zaur ko

wissa leeka un Mahnn Tizziba suhd pee Ļaudim, un kas mahza issar-

gatees no Breesmahm, un kas Padohmu dohd ka sawas Kahrtas Dar-

bus buhs strahdaht ar Prahtu un Apdohmn.
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6) Draudses Skohlas-Behrni, tàpatt kà tee eekşch Pagasta-Şkoh-

lah'n eet Şkohlâ no Mahrtiņeem lihds 10tai Merz-Mehneşcha Deenai

Kas şawus BehrnuK aisturr no Skohlas, teem par katru Deenu 10

Kappara-Kapeekus StrahpeS Naudas jamakşa eeksch Pagasta-Lahdes.

Skohlmeisters tohs, kas şawus Behrnus ne stellēja Skohlâ usdohd

Mahzitajam un Basnizas-Pohrsteereem, un şchee to Ştrahpesnaudu

peedsenn zaur Muischas-Kungu, un kur irr waijadsigs, zaur Drau-

dschu-Teeşu.

7) Pee teem pee Draudses peederrigeem Kungeem un pee Mah--

zitaja stahw to isdomaht us kahdu Wihsi şchahs Draudses-Şkohlas

wişslabbaki warr eetaişiht un apkohpt.

8) Ja kahds Draudses-Şlohlas-Behrns kahdu weeglu Meesas-

Strahpi irr pelnijis, tad wiņņam tone warr doht bes Mahzitaja

Siņņas; zeetakas Strahpes ne warr noşpreest bes Basnizas-Pochr-

steeru Lauschanas.
9) Augsta Basnizas Teeşa preekşchrakstihs, ka Skohlmeisteram

buhs tohs Behrnus mahziht un no kahdahm Grahmatahm.

Ta arri gahdahs, ka.tahdas Şkohlas-Grahmatas ne kad nepeetruhkst.

10) Tahs Isdohschanas par Skohlas-Grahmatahm par waijadsi-

gahm rakstāmas)m Leetahm un par Şkohlas-Rihkeem tà kà arridsan

par Elji woi 'Swezzehm teek ņemtas no tahs Vagaitu-Lahdes, pee

kurŗas tee Behrni peederr.

11) Tee jauni Ļaudis, kas taisahs pirmureisi pee-eet pee Deewa

Galda, irr mahzami Mahzitaja Muischâ, lai ne aisņemm to Ruhmi

teem ihsteem Skohlas-Behrneem. Kur naw tahda Istaba, tur Basnizas-

Draudse to apgahda.

12) Draudses-Skohlas-Skohlmeisteri teek eezelti no Wişşeem wee-

nas Draudses Kungeem nn no Mahzitaja, tai Draudses-Kungu Sa°

nahkşchanâ jeb Konwentê. Drandsei peenahkahs to eezcltu Skohlmei-

stari un wiņņa Mantu peewest kad atuahk; bet ne nowest, kad atstahjahs.

Kur warr notikt un Basnizas Dseedatais irr derrigs us to, tur wiņņu

arridsan warr eezelt par Draudses-Skohlmeisteri.

13) Eeksch tahdahm Draudsehm, kur Wehl naw gahdahts par

Şkohlmeistera Pahrtikşchanu kà waijadsigs, tur Kungu Konwentàm

jadohd tahs waijadsigas Pawehleşchanas par to, un bes tan: Wehl

Draudsei irr jagahda, ka par to Skohlasturreschanas Laiku Skohlmei-

sters weenu Meiti dabbu, kas palihds to Ehdeenu iswahriht v. t. j. p.

Tàpatt arri Pagasta-Teesa jalnhko us to, ka Skohlmeisters wişşu to

dabbu, kas wiņNam nahkahs.

14) Kad daschkahrt Lohnes un Labbibas Weetâ Skohlmeisteram

kahds Semmes-Gabbals teek eedohts, tad wiņņam arridsan jaturrahs

pehz teem Preekschraksteem, kas Likkumôs Şaimneekeem un Renti-

neekeem irr dohti.

15) Draudses-Skohlmeistareem peenahkahs Basnizas-Pohrsteereein
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paklauşiht un Mahzitaja Padohmu pasemmigi pretti ņemt, kad wiņşch

tohs mahza kà tos Behrnus buhs mahziht un waldihr; jo eekşch wiş-

şahm Skohlas-Leetahm tas Skohlmeisters irr padohts appaksch şawa

Mahzitaja.

16) Draudses-Skohlmeisters ne drihkst şatņus Skohlas-Behrnus
likt pee Mahjas Darbeem, neds tohs likt strahdaht preekşch şewis.

17) Kad to Skohlas-Behrnu ittin dauds irr, tad Şkohlmeistereem
irr ļauts, şew eekşch Mahzişchanas likt palihdseht no şawahm Gaşpa-

schahm woi no zitteem, ja ween Mahzitais irr ar Meeru ar to.

18) Trihs Deenas pehz katra Skohlas Mehnescha Beiguma

Skohlmeisteram buhs Mahzitajam usdot eeksch Raksteem: zeek Behrni

gahjuşchi Şkohlâ un ne palikkuschi nohst; woi tee kas bija Şkohlâ irr

peeauguschi eeksch Apdohma Gudribas un Gohdigas Dsihwoşchanas.

ķ
19) Draudses Skohlmeisters kas sawu Ammatu palaisch, un par

ko woi Mahzitais woi zitti Ļaudis suhd papreeksch irr japahrmahza

ar Wahrdeem no Basnizas-Pohrsteereem un no Mahzitaja, wai ar-

ridsan tuhdalin mehreena Naudas strahpe tam jausleek, kas tomehr

ne warr buht leelaka pahr 5 Sudraba Rubbuļeem. — Ittin nederrigi,

blehdigi nepaklausigi Skohlmeisteri irr janozeļļ no şawa Ammata lihds

tam Laikam, kurr Konwentis wiņņu nomett.

20) Mahzitajam -peenahkahs Draudses-Skohlas-labumu met-

leht un tapehz dauds tur klaht buht, kad Skohlmeisters mahza; wiņ-

ņam pascham arri buhs iknedēļās 4tras Stundas Draudses-Skohlas

Behrnus mahziht; lai Skohlmeisters zaur to atkal mahzas no wiņņa.

To Siņņu, kà eeksch Draudses-Skohlas un kà eeksch Pagasta-Skohlahm

klahjahs ar Mahzibu un Mahzischanu, un kas Wehl pee wiņņeem irr

waijadsigs un japeemin, to wişşu Mahzitais ikgaddus isteiz Skohlas-

Konwentam, kas wişşu pawehl kas irr waijadsigs, un tad atkal pla°

schaku Siņņu par wişşu Skohlas Buhschanu aislaisch us augstāku

Basnizas Wirşs-Pohrsteèru.

21) Şchse augstāki Basnizas Wirşs--Pohrsteêri atkal no şawas

Puşşes ne atŗauşees, Prawesteem usdoht: lai tee, ja irr waijadsigs,

tahs Şkohlas pahrrauga. Us tahdu Pahrraudsişchana Schkuhtssirgi
teek israkstiti no augstākas Basnizas-Pohrsteèri Teeşas, un kur ittin

buhtu waijadsigs, turr arridsan augstāki Basnizas Wirs°Pohrsteeri

paşchi brauks apkahrt un to şagahdahs un pawehlehs, kas stahw eekşch
wiņņa Warras. Un kur wiņņi ween no şewis ne ko ne warr darriht

un tomehr irr pahrleezinati, ka Wehl ko wairak waijadsetu noşpreest

Şkohlahm par Labbu, turr wiņņi Leelkungu-Landagai woi arri°

dsan Kreiskonwentam Siņņu par to dohs, tà kà tas no Leetom«

geem irr norunnahts tai Landagâ, kas 1818tâ Gaddâ tappe turreta.

N. В. Vidzemē šāds draudzes skolu likums pastāvēja sākot ar

1890. g. Kurzemes muižnieki viņa ievešanu noraidīja.А.V. А. V.
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Pielikums III. (Skat. 220. lpp.)

Reglement für Kurländische-Lutherische

Volks-Schulen.

Durch Religiosität, Sittlichkeit und Intelligenz gedeiht das

Wohl des Volkes. Diese zu pflanzen und zu Pflegen ist Ausgabe der

Kirche und zunächst auch Ausgabe der Schule. Diese wird ihre Aufga-
be am erfolgreichsten lösen, wenn sie stets unter dem belebenden und

wachenden Einflüsse der Kirche verbleibt. Eine Schule für das Evan°

gelisch-Lutherische Volk Kurlands kann demgemäß nicht anders'als

nach den Grundsätzen der Evangelischen-Lutherischen Kirche organisirt

und geleitet werden.

I. Fundation und Erhaltung der Schulen.

!. Es ist zu erwarten, daß-die bereits vorhandenen Volks-

schulen aui den Gütern der hohen Krone sowol, als aus den im

privaten Besitze befindlichen in ihrem Bestände erhalten und nach

Bedürfniß erweitert und entwickelt werden.

2. Die Fundation und Erhaltung der neuen Schulen liegt

den betreffenden Bauerschaften ab, — wobei die Grundbesitzer diesel-
ben Verpflichtungen« zu erfüllen haben, die ihnen bei den Bauten

und bei dem Unterhalten der Kirchen uud Kirchenwidmen obliegen. —

Die Schul-Utenfilien hat die Bauerschaft zu beschaffen nach ReParti-

tion von Seiten des Gemeindegerichts.
3. Das nöthige Brennholz verabfolgt der Grundherr, und die

Bauerschaft führt es an.

4. Der Schullehrer ist so zu stellen, daß er ohne Nahrungs»

sorgen sich mit Lust und Liebe nur seinem Berufe widmen könne, —

wobei es wünschenswert!) ist, daß seine Löhnung zum Theil in ange-

wiesenem Lande zu Feld oder wenigstens zu Gärten bestehe. Diese

Lohngegenstände müssen, wenn sie nicht anderseitig beschafft werden,,

von der Gemeinde hergegeben werden.

Die Vereinigung des Lehramtes mit einem andern Amte öder

Gewerbe ist nur mit Bewilligung der Ober-Landschulbehörde zulässig.

5. Nach dem bestehenden Gesetze muß für 1000 Seelen männ-

lichen und weiblichen Geschlechts wenigstens Eine Schule vorhanden

sein (§ 60 der Bauerverordnung). — Wo kleine Gemeindeneine eige-

ne Schule nicht errichten un erhalten können, schließen sie sich andern

Gemeinden an. Die Schulbehörde hat die Errichtung der Schulen da,

wo sie noch fehlen, herbeizuführen und dafür zu sorgen, daß keine

Gemeinde ohne Schule bleibe.

6. Die Schullocale müssen so eingerichtet sein, daß 60 bis 80
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Schüler darin Raum finden. Für Knaben und Mädchen sind die

Schlafzimmer abgesondert einzurichten.
7. Die bestehenden kirchlichen Gemeinden sind, so viel möglich,

durch die zu stiftenden Schulen nicht zu zerreißen.

3. Wo in den Küstoraten noch keine Schulen sind, da sollen

sie, sobald die Umstände es gestatten, eingerichtet werden.

11. Unterricht und Lehrplan.

9, Der Unterricht muß jedem Gliede des Volkes in der Schu--
le das bieten, was ihm nothwendig nnd erreichbar ist.

10. Der Unterricht theilt sich in Winter- und Sommer-Schule;

jene für sämmtliche Schüler eines Schulbezirks, diese für diejenigen,
die-einen erweiterten Unterricht zu erhalten wünschen.

Der Winterunterricht wird den Gemeindeschülern unentgeltlich

ertheilt; die Sommerschüler und diejenigen in den Küstoraten haben
den Lehrern eine angemessene Vergütung zu zahlen.

11. Der Lehrplan ist der Ober-Landschulbehörde znr Bestäti-

gung vorzustellen.

12. Der Lehrer ist verpflichtet, den Schulkindern aicher in den

vom Lehrplan vorgeschriebenen Unterrichtsgegenständen auch noch in

der Gartenpflege, sowie dessen Frau den Mädchen in weiblichen Ar-

beiten Anweisung zu geben.
Am Schlüsse jedes Schulcursus wird ein Examen mit den

Schülern vom Schulvorstande abgehalten.

111. Von den Lehrern.
13. DerVolksschullehrer muß fähig sein, in den vom Lehrplan vor-.

geschriebenen Lehrgegenständen genügenden Unterricht zu geben, und

ein Maun von ehrenhaftem Charakter und uubescholtenemRufe sein.

Auch ist es besonders wünschenswerth, daß er verheirathet ist.

14. Jeder neu anzustellende Lehrer hat ein Attest beizubrin-

gen über sein vor dem Euratorio der Irmlauschen Schule abgelegtes

Examen, und sich einem colloquio mit dem Prediger der Gemeinde,
bei der er angestellt zu werden wünscht, zu unterziehen, — was Bei-

des auch auf alle künftig anzustellenden Küster auszudehnen ist.

15. Der Lehrer wird von der Local-Schulbehörde angestellt

und, wenn nöthig, entlassen.
10. Er steht in Hinsicht des Unterrichts, seiner Führung, und

der Behandlung der Schüler unter der speciellen Aufsicht und Lei--

tung des Ortspredigers, der die Schule so oft als möglich besucht,

sich von den Fortschritten und dem Betragen der Schüler überzeugt,
und dem Lehrer in vorkommenden Fällen auch Zurechtweisungen

ertheilen kann.

Wichtigere Fälle gehören vor die Local-Schulbehörde, an die

sich der Lehrer auch mit seinen etwaigen Beschwerden zu wenden hat.

17. Das Beaufsichtigungsrecht der Schule im Allgemeinen
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steht den Gutsherren, und das bei Kronsschulen den Herren Be-

zirksinspectoren zu.

18. Der Lehrer hat in fünf Wochentagen wenigstens 6 Schul-
stunden täglich zu geben und außerdem die sowie das

Betragen der Kinder sorgfältig zu beaufsichtigen. Der Vormittag des

Sonnabends wird besonders zu RePetitionen verwandt, und am

Nachmittage werden die Schüler nach Hause entlassen.

19. In Gemeinschaft mit dem Prediger entwirft der Lehrer

einen Stundenplan, welcher der Ober-Schulbehörde zur Genehmi-

gung vorzulegen ist.

20. Jeden Tag hat der Lehrer die Schule mit Gebet zu begin-
nen und zu enden. •

21. Es steht ihm frei, bei kleinern Vergehen die Schüler

auch nach dem Maße väterlicher Zucht zu bestrafen ; bei größeren

Vergehen werden die Kinder mit Zuziehung eines Kirchenvormun-

des bestraft.

IV. Von den Schülern.

22. Jedes Kind der Gemeinde, welches sich im schulfähigen
Alter befindet, ist in die Schule aufzunehmen, so viel es die Räum--

lichkeit des Schullocals gestattet.

23. Wo so viel schulbedürstige Kinder vorhanden sind, daß

sie nicht alle in die Schule ausgenommen werden können, da soll das

zurückgelegte 12 te Lebensjahr maßgebend für die Aufnahme sein.

24. Die Aufnahme der Schüler geschieht durch den Prediger

mit Zuziehung eines Kirchenvormundes und eines Gemeinderichters.

25. Die Schulzeit dauert für die Winterschule 3 auf einander

folgende Jahre, und zwar vom 1. November bis zum 15. April

jedes Jahres.

26. Eltern, Wirthe und andere Personen, durch deren Schuld

ein Kind ohne häusliche Unterweisung geblieben und verwahrlost

ist, sind anzuhalten, auf ihre Kosten das Kind so weit vorbereiten zu

lassen, daß es in die Schule aufgenommen werden kann.

27. Die Schule soll den häuslichen Unterricht keinesweges

aufheben, vielmehr wird von jedem aufzunehmenden Kinde gefordert,

daß es zu Hause das Lesen und die gewöhnlichen Gebeteerlernt habe.

28. Jedes Schulkind muß die Schule unausgesetzt und regel-

mäßig besuchen, sie nicht eher verlassen als am Sonnabende Nachmit-

tags, und am Sonntag Abend sich wieder einfinden ; jedes muß die

nöthigen Bücher und Schreibmaterialien haben.

Für arme Kinder werden diese Gegenstände aus der Schulkasse

oder von der Gemeinde angeschafft.

29. Wenn Schüler ohne hinreichende Entschuldigung die

Schule versäumen, so müssen die an der Versäumung schuldigen Per-
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sonen ein Strafgeld von 10 Kop. S. für jeöen*<Sag erlegen, welches

Geld gesammelt und für Schulzwecke verwandt wird.

30. Kinder, welche nachweislich anderweitige Evangelisch-Luthe-

rische Schulen besuchen, sind nicht verpflichtet zur Gemeindeschule

zu kommen.

31. Damit in der Winterschule durch Beschaffung der Lebens-

mittel für die Schüler, nicht große Belästigung der Eltern und

Wirthe, Unterbrechung des Schulbesuchs, ungleichmäßige oder der

Gesundheit nachtheilige Ernährung stattfinde, ist es nothwendig, daß
die Schüler in der Schule beköstigt werden.

32. Zu diesem Berufe muß die ganze zu einem Schulbezirk

gehörige Bauerschaft das zur Ernährung der Schüler Nothwendige

beitragen, uach einer vom Gemeindegericht anzuordnenden Reparation.

33. Die zusammengebrachten Vorräthe hat der Gemeindevor-

stand in Verwahrung, und verabfolgt sie durch einen bestimmten

Richter oder Gebietsvorsteher der betreffenden Schule.

34. Eine besonders angestellte Wirthin hat unter Aufsicht des

Schulmeisters die Speisen zu bereiten, — falls dieses Geschäft nicht

von der Frau des Schullehrers besorgt werden könnte.

35. Die Knaben sind dazu anzuhalten» daß sie abwechselnd

das Brennholz spalten und dieses, sowie das nöthige Wasser herbei-

schaffen, — die Mädchen, daß sie das Schullocal rein halten und bei

der Zubereitung ber Speisen abwechselnd behülflich sind.

36. Die Sommerschüler müssen dem Schullehrer bei den Ar--

beiten im Garten und auf dem Felde zur Hand gehn, theils der

gesunden Bewegung halber, vorzüglich aber um hierin vom Leh-

rer zu lernen.

V. Berichterstattung.
37. Jedes Jahr wird der Ober-Landschulbehörde über den

Stand der Schule von den Localschulbehörden Bericht erstatten, —

zu welchem Bericht der Ortsprediger, als mit der speciellen Leitung
der Schule beauftragt, der Local-Landschulbehörde den Entwurf vor--

zulegen hat.

Landesbevollmächtige E. Baron von der Recke.

Mitauscher Oberkirchenvorsteher M. Baron von

der Recke. Georg Graf Lambsdorff, Schulrath,
Gen. Superintendent Lamberg. Bezirks-Inspector

von Berg. Consistorialrath Conradi, Bauskescher

Propst.

Ritterschafts-Actuar : h e y k i n g.

N. B. Šī reglamenta izstrādāšana un pieņemšana še pasniegtā redakcijā
notikusi 1864 .gadā.

А. V.
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Pielikums IV. (Skat. 222. lpp.)

м. н. N.

Управлеше Дерптскимъ
Учебнымъ Округомъ т-, „V3Его Сштельству Господину

Дерптъ 13 Iюня 1866 г. тт „ ».
- •

№ 870
Министру Народнаго Иросвъщешя.

Отъ 12-го прошлаго Апреля за № 3220 предмЪстникъ Ва-

шего СНятельства, сообщая mhb Высочайшее повелвше внести

въ Комитетъ-Мипиотровъ предположете касательно того уча-

стия, которое следовало бы предоставить Попечителю Дерпт-
скаго Учебнаго Округа въ завт>дыванш сельскими школами

Прибалтlйскаго края, предлозкилъ мнъ представить по этому

предмету мои соображешя, и обратить при этомъ внимание

на преподовате въ этихъ школахъ Русскаго языка.

Для исполнения этого предложения я счелъ долгомъпре-

жде всего обратиться къ бывишмъ уже въ прежнее время

по сему предмету предположениям?, и соображетямъ
Еще при самомъ распространении на ДерптскШ Учеб-

ный Округъ общаго положения объ учебныхъ Округахъ тог-

дашн!й Попечитель онаго отъ 20 Февраль 1837 г. за №383

довелъ до свъугБшя Министерства, что въ числт, другихъ

учебныхъ заведенш не подчинены вт,дт.ш'ю онаго сельская

школы въ трехъ Прибалтшскихъ Губернlяхъ, на что после-

довало предложение бывшаго Г. Министра Народнаго Про-

свтлцешя Графа Уварова отъ 29 Апръля 1837 года за №

5081, въ котороМъ на основанш § 233 Устава Дерптскаго
Учебнаго Округа, постановляющая, что сельш'я школы дол-

жны быть подчинены Директору училвщъ той Губернш гдъ

находятся, поручено было Попечителю о подчинении ихъ

предложить Директору училищъ Курляндской Губернии и от-

нестись къ местному гражданскому Губернатору.
По возникшей вслт,дствlе сего переписка и по ходатай-

ству гражданскихъ Губернаторовъ и дворянства, Генералъ

Крафштремъ, убедившись основательностью изложенвыхъ ими

обстоятельствъ отъ 15-го Декабря 1837 г. за № 2519, съ

приложетемъ кошй съ полученныхъ отзывовъ гражданских?.

Губернаторовъ и предводителей дворянства, представилъ на

уважете Министерства, что на основанш Высочайше утвер-

жденнаго 26-го Марта 1819 г. положен 1я о Лифляндскихъ

крестьянахъ § 516 и 517 сельстя школы должны состоятъ

подъ ближайшимъ надзоромъ церковнаго старосты и mìct-

наго священника и главнымъ смотр'вшемъ церковныхъ попечи-
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телей, ландтага и его конвента.- Священники должны при-

лагать стараше о присмотре какъ за обучешемъ детей въ

школе и вит, оной, такъ и за устройствомъ самой школы,

которую обязаны посещать два раза въ годъ, подробно' до-

нося училищному конвенту о числе учащихся и ихъ усив-

хахъ, съ тЬмъ, чтобы последней сообщалъ необходимый о

томъ дофд&вш главному церковному попечителю и чрезъ него

дф.лалъ ландтагу, или его конвенту, соответственный предложе

нш о могущихъ представитьсяулучшешяхъ по училищной части.

При томъ же Попечитель Округа изяснилъ, что § 233

Высочайше утвержденнаго 4-го Iюня 1820 г. Устава учи-

лищъ Деритскаго Округа, въ которомъ говорится о частныхъ

учебныхъ заведетяхъ городскихъ и сельскихъ, едва ли могъ

быть "примененъ къ школамъ сельскимъ и обратил?, внимание

на то, что по § 189 Устава Евангелическо - Лютеранской

церкви въ Poccìh также поставляется проповедникамъ въ

обязанность тщательное поо/вщете сельскихъ школъ и на-

блюден ie за религиозным?» образованием?, юношества, какъ

и на то обстоятельство, что содержащимся въ. Указъ Прави-

тельствующаго Сената отъ 28-го мая 1837 г. Высочайшимъ

рескриптомъ равномерно подтверждено участие дворянства въ'

заведыванш низшими учебными Заведениями.

Въ заключение Попечитель указалъ на затруднения, съ

которыми заведываше сельскими школами сопряжено для мъ-

стнаго учебнаго управления, проистекающая частою отъ об-

ремененlя другими обязаностями а частш отъ незнания язы-

ковъ, на которыхъ производится обучеше въ сельскихъ шко-

лахъ и отъ незнакомства съ особенными условиями, основан-

ными на быте крестьян?, и устройстве крестьянскаго управ-

летя, вследствие чего, на случай подчинения сельскихъ

школъ начальству учебнаго Округа, признавалось необходи-

мы мъ назначить собственно для нихъ по одному чиновнику

въ каждой изъ трехъ Остзейскихъ губернш.

Повсемъ симъ уваженlямъ Попечитель ходатайствовал?,

о подчиненin сельскихъ школъ въ Прибахийскомъ крае по

прежнему ближайшему надзору тт.хъ лицъ, который опреде-

лены для того въ вышеприведенныхъ положешяхъ о кресть-

янахъ, съ предоставлением?. Министерству Народнаго Про-
свещешя иметь главный надзоръ надъ этими училищами,

состояний не столько въ определенном?, управлении ими,

сколько въ общемъ сведенш о ихъ действгяхъ, числе уча

щихся и другихъ предметахъ,' каковыя сведвшя могли бы

быть сообщаеми губернскими предводителями дворянства ди-

ректорамъ училищъ, Попечителю, или прямовъ Министерство
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Всьдстгде этого ходатайства Графъ Уваровъ въ Авгу-
сте 1838 г. вкодилъ въ Комитетъ Г. г. Министровъ съ

представлетемъ объ иснрошенш Высочайшаго по означенно-

му предмету повел'вшя, а предложетемъ отъ 18-го Сентября
того же года за № 10288, сообщено было Попечителю, что

Государь Императоръ, по положению сего Комитета, въ 13

день Сентября Высочайше повелеть соизво'лилъ: существую-

Щlя. ныне равно и впредь могушдя быть заведенными сель-

сшя крестьянсшя школы въ Остзейскихъ губершяхъ'оставить

подъ' бли.каишимь надзоромъ твхъ лицъ и месть, который

определены для того положетемъ о Лифландскихч, кресть-

янахъ, съ темъ, чтобы Губернсюе. предводители дворянства

ежегодно доставляли въ Министерство Народнаво Просве-

щения сведения о дЬйс/шяхъ сихъ школъ, числе учащихся

въ нихъ, и о другихъ заслуживающих?, впимашя предметахъ,

по особой, составленной для сего форме.

Но случаю разсмотрешя въ 1856 г. проекта положешя

объ Эстляндскихъ крестьянахъ Г Министръ Вяутреннихъ

Делъ, имея въ виду съ одной стороны, что на основании ст.

242 Высочайше утвержденнаго 4-го Iюня 1820 г. Уставя

учебныхъ заведении Деритскмго Учебнаго Округа все школы

подчиняются въ учебномъ отношенш училищному Начальству,
а съ другой, что существующая въ Эстляндской губеркш

крестьянская школы изъяты изъ таковаго Начальства, нросилъ

бывшаго Г. Министра Народнаго Просвещен in доставить по

сему предмету заключение, для внесешя онаго въ Комитет ;,

Остзейскихъ Двлъ, вследствlе чего Действительный
г

Гайный

СовЬтникъ Норовъ отъ 25 Января 1856 г. за Л» 765 истре-

бовилъ ио сему предмету отзыва предместника моего.

Въ отввтномъ представлении своемъ отъ 13-го Февра-
ля того же года за Л» 354, Сенаторъ фонъ Брадке, указы-
вая на вышеозначенное Высочайшее утвержденное положеше

комитета Г. г. Министровъ, ио которому сельсия кресть-

янсшя школы въ Остзейскихъ Губершяхъ оставлены подъ

ближайшемъ надзоромъ мт.стъ и лицъ определенных?, для

того положетемъ о Лифляндскихъ крестьянахъ, изложил?,

мнеше свое, что онъ не полагал?, удобнымь принять эти учи-
лища въ ведомство управления учебнымъ Окугом?, какъ. по

местнымъ обстоятельствам?,, такъ и по употреблению въ сихъ

школахъ не немецкаго, а эстонскаго и латышскаго языковъ,

по особенному характеру оныхъ, ближе относящемуся къ

приготовлению детей къ конфирмащи по правилам?, ихъ цер-

кви, и наконец?, по затрудненно, представляемому разсы-
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нанностш ихъ на всемъ протяжении трехъ губернш, къ

усиЬшному за ними надзору. .
За симъ Г. Министръ Народнаго Просвъщешя при

предложенш отъ 8-го Августа 1856 г. за № 6379 препрово-

дилъ къ предместнику моему выписку изъ Высочайше утвер-

жденнаго 5-го Мая того же года журнала засвдатя Комитета

Остзейскихъ Делъ отъ Г7-го Февраля, по которому Комитетъ

принимая въ уважеше положеше Комитета Министровъ 13-го

Сентября 1838 г., правило допущенное о сельскихъ школахъ

въ Лифляндскомъ поземельномъ уложенш 1849 г. и засви-

детельствование местнаго Генералъ Губернатора объ удовлетво-

рительномъ положен in этихъ училищъ, положилъ : изложить

статьи о школахъ согласно съ ходатайствомъ Эстляндскаго

двовянства, т. е. поручить оныя высшему надзору- коммиссш

школъ, составленной изъ дворянства и духовенства безъ

всякаго участия Правительства.

Имея въ виду, что предместникъ Вашего Сиятельства

по этому делу отнесся и въ Министерство Внутреннихъ Делъ,

въ которомъ имеются оффищальныя сведения о настоящемъ

состоянии сельскихъ школъ Прибалтшскаго края, я нахожу

возможнымъ ограничиться здесь некоторыми общими сообра-
ясешями. Что касается до администрации этихъ школъ, то

ближайшее завъдыванйе ими существующими положениями воз-

ложено преимущественно на духовенство. Не только Люте-

ранские пасторы, но где есть православные приходы и Пра-
вославные священники принимаютъ самое живое участие въ

нреуспеянш этихъ заведешй. Такимъ образомъ въ Прибал-
тшскомъ крае необходимая связъ народнаго образования съ

духовенствомъ существует?, въ полной мере и ей преиму-

щественно должно быть приписано значительное распростра-

знатй, который возможно прюбресть на эсткомъ и ла-

тышкомъ языкахъ. Учреждение, благоустройство и содержа-

Hie училищ?, приняло на себя дворянство, а въ некоторой
степени и сельсшя . общества. Вмешательство въ этомъ от-

ношенш Правительства едва ли бы повело къ благонрия-
тным?. результатам?.. Напротив?, того, можно съ достовер-
ности предполагать, что дворянство въ подобном?, случае
воспользовалось бы возможностью освободиться отъ ответствен-

ности, трудовъ и расходовъ; тогда какъ Правительств по

общему принципу не принимает?, на себя расходовъ на со-

держате сельскихъ училищъ. При этихъ обстоятельствах?»

единственная цель, которой можетъ способствовать Прави-

тельство, заключается въ томъ, чтобы изучеше русскаго язы-

ка сделать доступным?, для крестьятнъ. Приобретете въ
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крае учителей этого предмета крайне затруднительно даже

для среднихъ, а тъмъ более для низшихъ учебныхъ заведенгй.
Наиболее действительно средство къ отклонению этого недо-

статка по моему мнешю, могло бы заключаться въ отирав-

ленш молодыхъ людей, приготовленныхъ вообщее къ звашю

учителя сельской школы, на известное число лътъ, въ одну

изъ внутреннихъ губернш, где существуютъ учительская се-

минарш, съ выдачею имъ стипендш, съ темъ, чтобы по воз-

вращенш ихъ они были определены учителями сельскихъ

училищъ. При болыпомъ числе казенныхъ именш въ При-
балтшскомъ крае, въ которыхъ заведываше школамы зави-

ситъ отъ ведомства Государственных?» Имуществъ, Прави-

тельство будетъ иметь полную возможность определять при-

готовленныхъ такимъ образомъ учителей къ сельскимъ шко-

ламъ. Если бы по этимъ соображениям?, оказалось возмож-

нымъ учредить стипендш. то назначенlе для сего продолжи-

тельно по 50 стипендиатов?, неминуемо должно бы оказать

вл!янlе на ходъ народнаго образования.
Попечитель (подписалъ) Графъ Кейзерлингъ.

26
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Pielikums V (Skat. 225. lpp)

Котя съ предписаше Г. Прибалтшскаго Генералъ-Гу-

бернатора Начальнику Курляндской Губернии, отъ 26-го

Октября 1867 года за Л» 143.

Вследствlе отношенlя Г. Министра Внутреннихъ Дълъ
отъ 14-го минувшаго loma № 11492 и на основанш Высо-

чайше утвержденныхъ 3-го Января 1850 года и 1-го Iюня

сего 1867 года положенш Комитета Уч. Министровъ, отно-

сительно безотлагательнаго введения въ коронныхъ присут-

ственыхъ мъстахъ Нрибалтшскихъ губернш делопроизводства
на русскомъ языке, имею честь покорнейше просить Васъ,

Милостивый Государь, принять, ныне же, къ руководству

по местамъ ведомства Министерства Внутреннихъ Делъ

вверенной Вамъ губернш, нижеслёдуюпл'я правила :

1., Въ губернскомъ Праяленш, по всъмъ егоотдълентямъ.

и въ Канцелярии Губернатора производить на русскомъ язы-

ке всю переписку какъ съ высшими и общими Государствен-
ными установлениями и властями и съ присутственными ме-

стами вне Остзейскихъ губернш, такъ равно и съ теми,

существующими въ сихъ губершяхъ, коронными присутствен-

ными и правительственными местами и лицами, кои сами

производить дела не на нъмецкомъ, а на русскомъ языке и

который поименованы въ прилагаемом?, при семь списке, или

который впредь могутъ быть учреждаемы въ Прибалтшскихъ

губерншхъ отъ короны, и также со всеми вообще местами

и лицами военнаго ведомства.

2., Въ вышеупомянутых?, короныхъ губернскихъ учреж-

детяхъ ведомства Министерства Внутреннихъ Делъ (п. 1).
ввести на русском?» языке, вообще, и все делопроизводство,
со включением?, журнальных?, постановлений Губернскаго

Правления, резолюцш его членов?., регистратуръ, всякаго на-

именования описей, книгъ, алфавитовъ, ведомостей, ассиг-

новокъ, и т. п., допуская исключение въ отношенш I"вхъ

лишь журнальных?» опредвлешй и резолюцш, который каса-

ются дёлъ следственных?» или въ силу коихъ составляются

бумаги, обращаемый въ местный, поименованный въ ст. 9.

ч. I св. мест. Узак. учреждения, а также въ дворянский и

городсмя общественный учреждения Нрибалтшскихъ губернш
и въ духовный установления Евангелическо-лютеранскаго ис-

повъданйя. Ташя журнальный определения и резолюцш мо-

гутъ быть составляемы и на Немецком?» языке.

3, Въ смешанных?» губернскихъ учреждешяхъ ведом-

ства Министерства Внутреннихъ Делъ, какъ-то въ Приказе
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Общественнаго Иризретя, Губернской Коммисш Народнаго
Продовольствш, въ Комитетъ и особомъ Присутствии о 'ôeu-

скихъ повынностяхъ (въ Курляндш) въ Губернскомъ Рекрут-
скомъ Присутствии, въ Комитетахъ Статистическомъ, Еврей-
скомъ (въ Курляндш), Иопечительномъ о тюрьмахъ, общест-

веннаго Здравlя, Оспекунномъ, Рекрутскомъ, въ Коммисшхъ

Крестьянскихъ Дълъ и др., состоящихъ подъ предсвдатель-
ствомъ Начальника губернш, изъ членовъ отъ короны и

м'Ьстныхъ сословш, делопроизводство и переписку оставить

на прежнемъ основанш.

4, Уъзднымъ короннымъ и смвшаннымъ учреждетямъ

ведомства Министерства Внутреннихъ Делъ производить всю

переписку съ местами и лицами военнаго ведомства и съ

учреждениями вне Остзейскихъ губернш исключительно на

русскомъ языке, съ сохранетемъ въ своей силе ныне дей-

ствующего порядка въ отношенш остальной переписки и все-

го делопроизводства ихъ.

5., Гг. Начальникамъ губершй иметь строгое наблюде-
Hie, чтобы къ занятою открывающихся вакансШ по учре-
ждениям?, ведомства Министерства Внутреннихъ Делъ допу-

скались впредь преимущественно только таюя лица, который

имеютъ основательный познания въ Русскомъ языке и мо-

гут?, заниматься делопроизводством на оном >..

6., Считаю однако необходимымъ присовокупить, что

изъ доставленных?, мне Вашимъ Превосходительствомъ свъ-

дешй о степени знания Русскаго языка чиновниками вверен-
наго Вамъ Губернскаго Управления, я усматриваю, что дело-

производство, въ той степени, какъ оно определяется выше

въп. 2-мъ, прибезотлагательном?, примененш, вовсемъ объеме,

можетъ встретить некоторый затруднения, въ следствие чего

я предоставляю Вамъ право допустить на некоторое еще

время, те исключения изъ означенной меры, который Вы

признаете необходимыми, по собственному усмотрътю Ваше-

му, присовокупляя, что я буду смотреть на эти отступления

какъ на порядокъ переходный и не нормальный.

7., Гг. Губернаторам?, иметь, равномерно, постоянное

наблюдете за точнымъ исполнением?, со стороны местныхъ

Управлений посторонныхъведомствъ всехъ мъръ, принятыхъ

въ нихъ по настоящему делу вследствие Высочайшаго пове-

лътя 1-го Iюня 1867 года.

О распоряжешяхъ Вашего Превосходительства къ приве-

дешю вышеизложенныхъ правилъ въ действительное испол-

HeHie покорно прошу почтить меня уведомлением?.. —

Верно: Коллежсшй Ассесоръ: 11. Великоновъ.

26*
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С п и с о къ

производящимъ переписку на русскомъ языкъ короннымъ

присутствоннымъ мъстамъ и учреждешямъ Остзейскихъ гу-

бернш, не состоящимъ въ ведомстве Министерства Внутрен-
нихъ Дълъ.

1., Казенная Палата.

2., Контрольная Палата.

3., Губернское Казначейство.

4., Палата Государственных?, Ймуществъ.
5., Рижская Православная Духовная Консисторш и

всв местные Управленш и лица Православнаго Духовна го

ведомства.
Сельсше священники ведутъ, на прежнемъ основан!н,

переписку съ местными начальствами и съ лицами и управ-

лениями Евангелическо - лютеранскаго изповъданlя на народ-

ныхъ языковъ Эстонскомъ и Латышскомъ.

6., Всв управления Военнаго ведомства.

7., Губернское акцизное управление.

8., Всъ управления ведомства Путей сообщетя.

9., Окружныя и мвстныя Таможенсюя управления и

Начальство Пограничной стражи.

10., Рижская Контора Государственного Банка и Ми-

тавское Отдт.иен!е означепнаго Банка.

11., Всъ Пробирный Палатки.

12., Почтовый Конторы.

13., Телеграфный учреждения.

Върно: Коллежскш Ассесоръ: П. Великоновъ.
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Pielikums VI. (Skat. 235. lpp.)

Zur Herbeiführung einer, dem Zwecke der Volksschule ent°

sprechenden, gleichmäßigen Bildung der Landbevölkerung hatte die

kurländische Synode den Unterzeichneten die Abfassung eines, im

Allgemeinen zu acceptirenden, je nach besonderen localen Verhält-

nissen vielleicht abzuändernden Lehr- und Stundeuplanes aufgetragen.

Daß dasjenige, was in der Volkschule geboten werden soll, auch Allen

zugänglich gemacht werden könne und zugänglich gemacht werde

dafür zu sorgen, ist Aufgabe des Schulgesetzes. Hier kann es sich
mit Ausschluß des auf die äußere Organisation des Schulwesens
direct Bezüglichen nur um die Finning, Begrenzung un Vertheilung
des für unsere Volksschule zuläßigen und zu fordernden Unterrichts-

stoffes handeln. Nichtsdestoweniger halten es die Unterzeichneten bei

der großen Verschiedenartigkeit unserer Landschulen auch rücksichtlich

ihrer äußeren Lage und des aus dieser resultirenden Leistungsvermö-

gens für geboten, kurz auf diejenigen Vorbedingungen hinzuweisen,
unter welchen allen eine vollständige oder annähernd vollständige

Verwirklichung des in nachstehenden Lehrplan Entwickelten möglich

ist. Von dem ganz Selbstverständlichen abgesehen, wäre Folgendes

zu erwähnen. Vorausgesetzt muß werden: I) daß die örtlichen Ver-

Hältnisse (Gebäude, Lehr-Personal, Lehrmittel etc.) die Möglichkeit
eines ausreichend langen, regelmäßigen Schulunterrichtes allen

Kindern den betreffenden Gemeinden wirklich gewähren; 2) das ein

bestimmter Schnlanfang stattfindet, d. h. der Unterricht in jedem

Schuljahre an einem, von der Schulverwaltung festzusetzenden Tage

für alle Kinder beginnt; 3)- daß die Schüler fortlaufend an dem

Unterrichte theilnehmen; 4) daß Schulverwaltung und Lehrer die

erforderliche Freiheit besitzen, was pädagogisch richtig ist. in die Praxis

einzuführen. Hier würde beispielsweise in erster Reihe die Sommer-

schule in Betracht kommen, für welche schlechthin kein Lehrplan auf-

zustellen ist, so lange der Lehrer aus pecuniären Rücksichten in dieselbe

jedes Kind aufnehmen kann oder muß. dessen unverständige Aeltern

es gerade dort und nirgend anders unterzubringen wünschen.

Wo diese Vorbedingungen nicht vorhanden sind, wird der

folgende Lehrplan vielleicht undurchführbar erscheinen. Es glauben

aber die Unterzeichneten nicht, daß da und darum der Lehrplan

geändert werden muß, sondern daß jene Vorbedingungen zu seiner

Einführung zu schaffen sind.

O. Pank. V. Lundberg. I. Boettcher.



Entwurf zu einem Normal-Schul- und für

Volksschulen in Kurland.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Die Aufgabe der kurländischen evangelich-lutherischen Volks-

schule ist die Vorbereitung zur Confirmation und zum Eintritt in das

Gemeindeleben. Sie soll allen Kindern des Volkes eine christliche-

sittliche Erziehung und Bildung geben, welche sie befähigt den An--

forderungen zu entspreche?, die man an den Landmann stellen kann.

§ 2.

Die kurländische Volksschule setzt den häuslichen Unterricht als

unumgänglich nothwedig voraus. Die Verhältnisse unseres Landes

hindern das Zuweisen des ersten Unterrichts an die Schule. Es sind daher

zumEintritt in die Schule bestimmte, im Hause demKinde beizubringende

Kenntnisse erforderlich und es soll kein Kind in die Schule aufge-

nommen werden, bevor es sich diese angeeignet hat.

§ 3.

Zur Aufnahme in die Volksschule sind nachfolgende Kenntnisse

erforderlich:

1) Lesen;

2) Auswendigwissen der 2 bis 3 ersten Hauptstücke des

lutherischen Katechismus mit Erklärungen;

3) die Kenntniß des Einmaleins.

Anmerk. zu 1. Wünschenswerth ist fließendes Lesen, jedenfalls muß
das Kind im Stande sein, ohne Beihilfe und große Schwierig--

keit jedes Wort eines leichten Lesestückes richtig wiederzugeben.
Anmerk. zu 3. Die Kenntniß des Einmaleins ist erfahrungsmäßig

nicht schwer zu erreichen, wenn den Kindern bei den Hausbe-

suchen oder Kinder-Verhören Tabellen des Einmaleins in die

Hand gegeben werden mit der Aufforderung, dieselben

auszulernen. Durch die vorher erlangte Kenntniß des Einmal-

eins wird aber bei dem späteren Rechenunterrichte viel Zeit

und Mühe erspart.

§ 4.

Unter den obwaltenden Verhältnissen ist das 13. Lebensjahr
das geeigneteste zum Eintritt in die Volksschule. Jedes Kind (Knabe
wie Mädchen) dieses Alters ist in die Schule aufzunehmen. Selbst-

verständlich steht dieselbe ebenso jüngern Kindern -offen, vorausgesetzt,

daß sie die erforderlichen Kenntnisse mitbringen und die localen

Verhältnisse es gestatten.

§ 5.

Die kurländische Volksschule ist

a) Winterschule, deren Besuch in drei auf einander folgenden
Wintern für jedes Kind obligatorisch ist;

410
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b) lahresschule (gewöhnlich Sommerschule genannt) mit facul-

tativem Besuch.

Anmerk. 1. Nach der Entwickelung, welche die kurländische Volks-

schule bisher genommen, scheint es das Richtigste, wenn in allen

den Orten, wo der Küster die Verpflichtung zum Schulehalten

hat, diese Küsterschulen zu höheren Volksschulen, etwa in der

Weise der livländischen Varochialschulen entwickelt werden. —

Da aber die Zahl solcher Schulen eine sehr geringe sein wird,

außerdem in größern Parochien schon wegen der räumlichen

Entfernung damit dem Bedürfnisse nach Ununterbrochenemen

und erweitertem Unterrichte nicht genügt sein dürfte, so ist

die Erweiterung sämmtlicher Gerneideschulen

zu zweiklassigen, Winter- und Sommerschule

neben einander pflegenden Volksschulen durch

entsprechende Vermehrung der Lehrkräfte

anzu st reden.

Anmerk. 2. So lange Winter- und lahresschule nur einem Lehrer

zugewiesen ist, hat derselbe in dem Wintersemester in erster

Reihe seine Kraft auf die Winterschule zu verwenden. Die

lahresschüler bleiben, so weit sie in dem Unterrichte in letzterer

nicht theilnehmen, auf das angewiesen, was der Lehrer außer
den für die Winterschule angesetzten Stunden ihnen noch zu

bieten vermag.

§ 6.

Die Winterschule beginnt in der Regel am 1. November und

dauert bis Mitte April mit Unterbrechung durch die Weihnachtsfe-

rien. Die lahresschule hört nur während der Festzeiten un circa

vier bis fünf Wochen im Sommer auf.

s 7.

Ein wirklich ersprießlicher Unterricht in der lahresschule kann

nur erzielt werden, wenn die in dieselbe eintretenden Kinder gleich»

mäßig ein bestimmtes Maß von Kenntnissen mitbringen. Es ist daher

zu verlangen, daß kein Kind in die lahresschule aufgenommen würde,

welches nicht vorher wenigstens zwei Semester die Winterschule

besucht hat.

Winterschule.

A. Vorbemerkung.

§ 8.

In jeder Schule muß ein Stundenplan vorhanden sein und

der Unterricht muß genau nach demselben gegeben werden. Der

Lehrer hat ein Verzeichniß der Schüler mit Nachweisen über die

Versäumnisse und ein Censuren-Verzeichniß zu führen. Beide sind

im Schularchiv aufzubewahren. Wo der Lehrer dazu Zeit finden

kann, ist die Führung eines Tagebuchs zu empfehlen.
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Anmerk. Gedruckte Schemata zu allen diesen Verzeichnissen sind in

Riga bei Ernst Plates zu haben.

§ 9.

In Jeder Schule müssen folgende Lehrmittel vorhanden sein:

1) Ein Exemplar von jedem in der Schule eingeführten Lehrbuche;

2) Ein Globus und wenn möglich ein Tellurium;

3) Ein Planiglob, eine Wandkarte von Europa, von den

Ostseeprovinzen und von Palästina;

4) Ein musikalisches Instrument, am besten ein Positiv;

5) Zeichnen- und Schreib-Vorlegeblätter;

6) Ein Rechenbrett;

7) Eine Bibel und ein Gesangbuch.

§ 10.

Jeder Schüler muß haben:

1) Das eingeführte Schullesebuch;

2) ein N. Testament und ein Gesangbuch;

3) eine biblische Geschichte und einen Katechismus nebst

Spruchbuch;

4) eine Schultafel nebst Griffel und Lineal;

5) ein Kalligraphie- und ein Orthographie-Heft;

6) einen kurzen Abriß der Geographie.

8 П.

Die Winterschule hat entweder einen Lehrer, welcher dann in

nicht mehr als drei Abtheilungen unterrichten soll, oder sie hat zwei
oder mehr Lehrer. Im letzteren Falle sind die Abtheilungen zu

vollständigen Elanssen zu gestalten.
Anmerk. 1. Bei Schulen mit nur einem Lehrer ist ein geordnetes

Helfer-System einzurichten, wobei die Einführung von Bankvor-

siehern zu empfehlen wäre.

Anmerk. 2. Bei Schulen mit zwei oder mehr Lehrern ist es besser

aufsteigende Classen einzurichten, als die Geschlechter zu trennen.

Anmerk. 3. Das Ueberführen aus einer Abtheilung resp. Classe

in die andere darf nicht nach den lahren des Besuches, son»
dem muß nach den Leistungen der Schüler geschehen.

§ 12.

Das Ertheilen eines Censur-Zeugnisses am Schlüsse des Se-

mestrs mit Vermerk der Aufführung, der Versäumnisse und der er-

langten Kenntnisse hat sich bereits auch in der Winterschule als gut

bewährt und ist daher zu empfehlen.

§ 13.

Die Lehrgegenstände in der Winterschule zerfallen in obligāto-

rische und sacultative. Obligatorisch sind:

1) Religion:

2) Lesen und Schreiben in der Muttersprache;
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3) Rechnen;

4) Geographie (Geschichte und Naturkunde):

5) Singen;

6) Zeichnen;

Facultative sind:

7)Russische Sprache;

8) Deutsche Sprache;
9) weibliche Handarbeit.

Anmerk. An dem Unterrichte in der russischen Sprache brauche
die Mädchen nicht Theil zu nehmen. Derselbe beginnt für die

Knaben, sobald sie in dem Schreiben der Muttersprache einige

Fertigkeit erlangt haben. Das letztere gilt ebenso für den

Unterricht im Deutschen. Die Mädchen können während der

Sprechstunden in weiblichen Handarbeiten unterrichtet werden

und ist die Unterweisung in diesen für alle Mädchen zu erstre--

ben, aber sonst auf die Freistunden zu versetzen.

ö. Die einzelnen Lehrfächer der Winterschule.

§ и:

Religion.

Der Unterricht in der Religion wird in Schulen mit einem

Lehrer allen Abtheilungen gemeinsam gegeben, dabei werden der

biblischen Geschichte 3—4 Stunden, dem Katechismus 2 Stunden

gewidmet. Der Unterricht in der biblischen Geschichte unfaßt in.
einem Winter entweder das alte öder neue Testament, wobei der

Theil, welcher in dem vorigen Winter behandelt ist, wiederholt

wird. Der Unterricht im Katechismus beschränkt sich im Anfange

auf Einprägen des Wortlautes und auf das Wortverständniß. Bei

vorgeschrittenen Kindern tritt eingehende Erklärung des ersten und

zweiten Hauptstückes ein. An den Religionsunterricht wird gelegent-

lich Bibellesen, so wie Auswendiglernen von Bibelsprüchen und

geistlichen Liedern angeknüpft.

§ 15.

Lesen und Schreiben in der Muttersprache.

Da die Kinder schon zu Hause das Lesen erlernt müssen, so

wird die Schule darauf hinzuarbeiten haben, daß sie fließend und mit

Verständniß lesen lernen. Die können dabei auch

mit den Wortarten bekannt gemacht werden. Auf das Lesen werden

3—6 Stunden verwandt.

Der Schreibunterricht hat von der Aneignung der Schrift-

zeichen, kalligraphischen und orthographischen (Abschreiben aus

Büchern und Dictat) Uebungen bis zu Briefen und kleinen Aufsätzen

in Form von kurzen Beschreibungen und Erzählungen auszusteigen.

Diesem Unterricht werden 5—6 Stunden gewidmet.
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§ 16.

Rechnen.

Auf der Unterstufe wird unter Veranschaulichung der Operati-

onen am Rechenbrett, vorzugsweise im Kopfe gerechnet im Zahlen-

räum von i—100, aber auch das Numeriren und Taselrechnen in

demselben Zahlenraum angezeigt. Auf der Mittelstufe treten Uebun-

gen in den 4 Species in unbegrenztem Zahlenraum ein, wobei aber

zu große Zahlen zu vermeiden sind. Auf der Oberstufe lernen die

Kinder die 4 Species mit benannten Zahlen, sowie das Resolviren
und Reduciren, die Rechnungen mit gemeinen Brüchen und besonders

vorgeschrittene die einfache Regel de tri. Die Zahl der Rechenstun-

den ist 4—5.

§17. -

Geographie.
Der geographische Unterricht beginnt mit dem Wichtigsten aus

der mathematischen Geographie, geht dann auf die Erdtheile, Meere,

Gebirge und Flüsse über und behandelt endlich die einzelnen Staaten,

namentlich Europas und speciell das Vaterland. Das Auswendig
lernen und Herzählen vieler Namen ist zu vermeiden. Bei der mathe-

matischen Geographie kann auch etwas Naturlehre behandelt werden

(z. B. Erdmagnetismus, Wärme und Licht, Meteorologie u. dgl.)

Ebenso ist am besten das, was in der Volksschule aus der Geschichte,
der Naturgeschichte, der Ethnographie, dem politischen, socialen und

industriellen Leben der Völker gegeben werden kann, an den geo»

graphischen Unterricht anzuschließen. Die Zahl der Stundenbeträgt 2—3.

§ 1«.

Singen.
Der Unterricht im Singen umfaßt Gehörübungen und das

Erlernen von Choral-- und Volks-Melodien. Auch zweistimmiger

Gesang soll geübt werden. Zu dem Gesangstunden wird am besten
die letzte Nachmitagsstunde jedes Tages, oder auch bloß die Hälfte

de»selben, bei eintretender Dunkelheit, verwandt und dieselben haben

mehr den Character vor Erholungsstunden anzunehmen.

§ 19.

Zeichnen.
Bei der sowol practisch als pädagogisch großen Bedeutung eines

auch nur in sehr geringem Maße ertheilten Zeichenunterricht ist dem-

selben auch in der Winterschule wenigstens eine Stunde zuzuweisen.
Es hat derselbe sich auf Linearzeichnen und einfache Figuren zu

beschränken.

8 20.

Wenn der Lehrer es vermag, soll er den Knaben auch Turn-

Stunden geben. Diese aber fallen nicht in die Zeit der Schulstunden.
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§ 21.

Russische und Deutsche Sprache.

Der Unterricht in diesen Sprachen beschränkt sich in der Win-

terschule auf Lesen und Schreiben, sowie das Auswendiglernen von

Vocabeln und kurzen Gesprächen aus dem gewöhnlichen Leben. Für

jede Sprache sind 2—4 Stunden anzusetzen.

Anmerk. Es ist allerdings pädagogisch falsch in der Volksschule

Unterricht in fremden Sprachen zu ertheilen; allein die Lan-

desVerhältnisse zwingen, denselben aufzunehmen. Das Deutsche

darf nicht obligatorisch gemacht werden. Das Russische ist

obligatorisch für die Knaben.

§ 22.

RePetitionen.

Wo die Umstände es gestatten, ist eine zwei bis drei Mal im

Sommer vorzunehmende RePetition mit dem Winterschülern wün-

schenswerth.

§ 23.

I. Bertheilung des Lehrstoffes nach wöchentlichen Unterrichts-

stunden auf drei Abheilungen.*)

Unterstufe. Mittelstufe. Oberstufe.

111. 11. I

1) Biblische Geschichte 3 Stunden 3 Stunden 3 Stunden.

2) Katechismus 2 2 2

3) Lesen g 5 5
„

4) Schreiben 6
„

5
„

5
„

5) Rechnen 4 4 4
„

6) Geographie 2 2 2

7) Zeichnen 1
„

1
„

1
.

8) Gesang 5 5
„

5
„

9) Russisch 2
„

3
„

4
„

10) Deutsch 2 3 4

33 Stunden 33 Stunden 33 Stunden.

*) Vide Stundenplan A. und B.
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11. Bertheilung des Lehrstoffs auf zwei Abtheilungen, wobei die

Kinder im dritten und zweiten Semester vereinigt und zur er-

sten gehörig gedacht sind, die im ersten Semester die zweiten

bilden, ferner dem Gesänge 2lh Stunden entzogen und der

biblischen Geschichte, Geographie und dem Rechnen zugewandt

sind.*)

Oberstufe. Unterstufe.

I. 11.

Biblische Geschichte 4 Stunden 4 Stunden.

Katechismus 2
„

2

Lesen 4 6

Schreiben 6
„

6
„

Rechnen 5
„

5
„

Geographie 21 /2
„

2V2
„

Zeichnen 1
„

1
„

Gesang 21/2
„

21.2
„

Russisch 3
„

2
,

Deutsch 3
„

2
„

33 Stunden 33 Stunden.

111. lahresschule (S ommer s ch v l c).

§ 24.

Die Unterrichtssprache in der lahresschule ist, soweit das Ver--

ftändniß der Kinder das gestattet, die Deutsche. Der Unterricht in der

Religion, welcher jedenfalls in der Muttersprache ertheil werden muß,
bleibt dabei, wenn nicht ausschließlich, doch vorwiegend den Stunden

zugewiesen, welche lahresschüler mit den Winterschülern gemeinsam

haben.

§ 25.

Religion.
Der Religions-- Unterricht während der Sommermonate kann

. sich beschränken auf 1) Bibellesen mit genauerem Eingehen auf die

einzelnen Bücher der Bibel nach Zeit, Inhalt und Bedeutung;

2) Kirchengeschichte (Pflanzung und erste Ausbreitung der christlichen

Kirche), Reformationsgeschichte; 3) Erlernen der biblischen Geschichte
und des Katechismus in deutscher Sprache für solche Kinder, die in

höhere Lehranstalten überzugehen gedenken.

§ 26.

Muttersprache.
Da die lahresschule in sehr vielen Fällen unmittelbar für das

practische Berufsleben vorbereitet, so muß dieselbe die Kinder auch
in dem Gebrauche der Muttersprache, über das Maß der Winterschule

*) Vide Stundenplan C.
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hinaus fördern und sie zum gewandten und sichern Ausdrucke im

mündlichen und schriftlichen Verkehr befähigen. Es sind daher auch

in der lahresschule die Elemente der lettischen Grammatik, die

lettische Orthographie zu lehren, die Kinder in der Abfassung letti-

scher Aussätze (Briefe, Anleitung zur Führung von Wirthschaftsbü-

chern, Contracte, Schulverschreibungen u. dgl.) zu üben und dieselben

mit den besten Erzeugnissen der lettischen Litteratur bekannt zu

machen.

8 27.

Russische Sprache.
Es muß den Kindern die Möglichkeit geboten werden, die

russische Sprache soweit zu erlernen, daß sie die durch das Wehrge-

setz den Schülern der lutherischen Kirchenschulen in Aussicht gestellten

Vortheile erlangen können. Das Ziel des Unterrichts wäre demnach

zunächst, die"Kinder zum verständlichen lesen und leserlichen Schreiben

zu bringen. Für diejenigen Schüler, welche in höhere Schulen übergehen

wollen, tritt selbstverständlich eingehenderer Unterricht in der Gram-

matik (Deklination und Conjugation) hinzu.

8 28.

De u t's eh e Sprache.
Die lahresschule soll die Kinder zum fertigen deutschen Lesen

und orthographischen Schreiben bringen, sie in die deutsche Gramma--

tik einführen und in Aufertigung von Uebersetzung und kleinen Auf-

sätzen üben. Besonderere Sprechstunden sind nicht anzusetzen, vielmehr

soll der Lehrer in allen Stunden auf correcte un deutliche Ausdrucks-

weise seine Aufmerksamkeit richten.

8 29.

Rechnen.

Die Aufgabe ist hier: Befestigung und Erweiterung des in der

Winterschule Gelernten. Daran reihen sich : Bruchrechnung, zusam-

mengesetze Regel de tri, Zinsrechnung und bei vorgeschrittenen Schü-

lern auch die höhern bürgerlichen Rechnungsarten. Außerdem sind

die lahresschüler in die Elemente der Geometrie einzuführen (Lehre

von den Linien, Winkeln, Dreiecken, Vielecken, Kreisen, einfachen

Körpern, Berechnung von Flächen und Körpern, namentlich Erlernen

des Umgehens mit Zirkel und Winkelmaß). Selbstverständlich ist

hierbei von dem eigentlichen Beweise abzusehen.

8 30.

Geographie und Geschichte.

Erweiterung und Ergänzung des in der Winterschule Gelehr-

ten. In der Geschichte fortlaufender Unterricht in biographischer

Form aus allen Zeitaltern, speciell die Geschichte des Heimathlandes.
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§ 31.

Naturkunde.

Beschreibung der für den Ackerbau wichtigsten einheimischen

Thiere und Pflanzen, das Verständlichste aus der Physik.

§ 32.

Zeichnen.

Linear-Zeichnen (einfache Aufrisse und Grundrisse von Gebäu-

den, Karten un Pläne) und Freihandzeichnen nach Vorlegeblättern.

§ 33.

Singen.

Notenkenntniß, Treffübungen, Tacteintheilung, sowie fortschrei-
tende Uebung im ein- und zweistimmigen Gesänge.

8 34.

Turnen und Gartenbau.

Während das Turnen in der Winterschule schon durch die

Localität behindert oder lediglich auf Freiübungen beschränkt bleiben

muß, sind bei Voraussetzung der dazu nothwendig erforderlichen, um-

sichtigen Anleitung, im Sommer Uebungen am Reck» Barren etc.

durchaus wünschenswerth.

Rücksichtlich des Gartenbaues hat der Lehrer die Kinder mit

dem Gemüse- und Obstbau vractisch bekannt zu machen.
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A. Stundenplan für eine Schule mit 3 Abtheilungen und einem

Lehrer.
1. Oberstufe 33 Stunden. 2. Mittelst. =33 St. 3. Unterstufe =33 St.

Stunden Montag. Dienstag. Mittwo
Donners-

tag.

I I

Freitag.
Sonn-

I abend.

8-9 Uhr.
\\ Bibli-

2 ssche Ge-

schichte.

l) Kate--

3/chismus

h Bibli-

2 jd)e©c»
schichte.

h Kate-

3/chismus

h Bibli-

2>scheGe-
3J schichte.

9-10Uhr.

1 Russisch

21 Einüb.

v.Lesest.

>u.Aus-

| wend.v.

3)Ged u.d.

l
\

2

3>
3 Einüben

von Lese-

stücken.

3 Einüben

von Lese-

stücken.

Ii Schrei-

3/ ben.

10-11

Uhr.
2! Lesen.
3)

l\ Schrei-

l) ben.

I)

2'

3 Schrei-
ben.

à Schrei-

3/ ben. 3/ ben.

Ii
2 Russisch
3J

11
— 12

Uhr.

h
2 Russisch
3J

2] Rech-

3 J ņen.

2I Rech-

3.1 ncu-
2] Zeich-

3J uen.

2I Ņech°

LJ nen.

2I Rech-

3] "en.

-

12-1Uhr.
3.J ben-

!-3 Uhr. Zeutsch. Geo-

z^graphie
h
2 Lesen.
3J

ìl
2 Lesen.
ßJ

h Geo-

KJgrapHk

-4 Uhr. Gesang. Gesang. Gesang. Gesang. Gesang. Gesang.
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В. Stundenfür eineSchule mit 3 Abtheilungen undeinemLehrer

Oberstufe =33 Stunden.Mittelstufe --- 33 St. Unterstufe 33 St.

stunden. Montag.

>

Mittwoch
"

I

Donners-
tag.

>

Freitag.
Sonna-

bend.

I
i

-9 Uhr

- Bibli-

2I sche

3
Ģe°

2] Kate-

3^chismus

1n Bibli-

2I sche

3I Ge°
"

schichte.

I] Kate-

3^chismus

П Bibli-

2 sche
3J Ge-

schichte.

-10Uhr
, Schrei-
I ben.

П
2 Russisch
3J

4
2 Deutsch
3 J

]
3- 1

Lesen
3 Schrei-

ben.

10-11 Uhr
П
2 Deutsch.
3 J

2I Rech-
LJ nen.

I2I Zeich-

3J nen.
2 şSchrei-
3-1 ben.

Л Rech-

3J 'nen. 3 Rech-
nen.

0
I(Schrei-

3J ben.

Russisch.
2I Rech-

3J nen.

N Rech-
2j nen.

n
2 Lesen.
3-J gj ben.

1-12 Uhr
I] Lesen.

3 Lesen.

12-11/2

Uhr

Mittages.
Knaben:

Beschäft.
im Freien
Mädchen:
Handarb.

Wie

Montag.
Wie

Montag.

Wie

Montag.
Wie

Montag.

V2-2 Uhr

Knaben :

Vorberei-

tung zur
St. Mäd-

chenHand-
arbeit.

Knaben:

Russisch.

Mädchen:

Handar-
beit

Wie

Montag.

Knaben :

Russisch.

Mädchen:
Handar-

beit.

Wie

Montag.

•

I—3 Uhr
PI
2 Lesen.
3 J

iļ Ģeo-

Z^gravhie.

1 Deutsch.

3] Lesen.
2I Ģeo°

z^graphie.
iI Schrei-

3J ben.

—4 Uhr
П
2 Gesang.
3 J

2 jGesang.
3^

и
2 Gesang.
3J

ll
2 Gesang.
3 J

и
2 Gesang.
3J
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С. Stundenplan,
bei dem mit Ausnahme der Stunden am Freitage von 2—3 Uhr und
Sonnabend von 11—12 beide Abtheilungen in dem gleichen Fache
unterrichtet werden, ohne daß die durch die verschiedenen EntWicke»
lungsstufen der Kinder oder auch durch die Stoffe selbst hierbei ein»

tretende und von dem Ermessen des Lehrers abhängige Theilung be°

sonders berücksichtigt ist.

27

tunden. Montag. Dienstag. Mittwoch
»onner

stag.
Freitag.

onnab-

end.

-9Uhr.
Katechis-

mus.

Bibl. Ge°

schichte.
Katechis-

mus.

Vibl. Ge-

schichte.
Bibl. Ge-

schichte.

>—lOUHr Schreiben Zeichen. Schreiben Lesen. Schreiben

10—11

Uhr.
Deutsch. Rechnen. Lesen. Russisch. Schreiben Deutsch.

11-12

Uhr

Geogra-
phie.

I. Russisch.
Schreiben Lesen. Rechnen. Rechnen.

II. Lesen.

12—1l/2

Mittages.
Knaben :

Beschäf.
imFr.M.

Handar-
beit.

Wie

Montag.

Wie

Montag.

Wie

Montag.

Wie

Montag.Uhr.

V/2—2

Uhr.

Knaben:

Vorder.

zur Stun.

Mädchen:
Handar-

beit.

Knaben:

Russisch.
Mädchen:
Handar-

beit.

Wie

Montag.

Knaben:

Russisch.
Mädchen:
Handarb-
eit.

Wie

Montag.

Bibl. Ge-

schichte.
Geogra-
phie.

I. Deutsch
2—3 Uhr. Schreiben Lesen.

II. Lesen.

3—31/2

Uhr.
Kopfrech-

nen.

Kopfrech--
nen.

Geogra-- Kopfrech-
phie. nen.

Kopfrech-
nen.

З1/2—4

Uhr. Gesang. Gesang. Gesang. Gesang. Gesang.



422

Pielikums VII. (Skat. 239. lpp)

Likumi

preekşch ewaņģ. Luteru laukşkohlahm un laukşkohlotaju semina»

reem Igauņu semê un Kursemê, no Keisara Majeştetes apsti-

prinati 25. April 1875.

A. Par laukşkohlahm.

Pirmā nodaļa.

Skohlu noluhks un şchķiras, kà zeļamas un usturamas, un kas eeksch

wiņahm jamahza.

l. Ewaņģ. Luteru laukskohlu darbs Igauņu un Kursemes gu°

bcrnijâs iraid: luteru ļaudis pamahzit ka lai tizibu un kristigas dsih-

woşchanas likumus jo labi saproht, un wiņeem derigas sinaschanas

wairoht. Laukskohlas peeder pee eekschleetu ministerijas.

Peesihmejums. Ta pee lauk-draudsehm peederigu luteru

behrnu mahju-mahziba stahw apaksch draudses mahzitaja, basnizas

pehrminderu (lik. par zitahm tizibahm §§ 322, 776) un skohlas weza-

ku usraudsibas un apaksch to § 12 peeminetu waldişchanu wirsusrau-

dsibas.

2. Tahs laukskohlas iraid: a) woi pagasta-skohlas, kas preeksch

weena woi wairak pagasteem zeltas b) woi kirspehles-skohlas» kas

preeksch wisas ķirspehles zeltas.

3. Pagasta-şkohlâs jamahza: a) tiziba (tee katķisma 5 mahzibas

gabali un bihbeles stahsti no wezas un jaunas deribas) ; b) semes-

eedsihwotaju waloda un Kreewu waloda; schi beidsama pehz mahzibas

lihdseklu eespehschanas, bet 5 gadu starpā Kreewu walodas mahziba

wişâs laukşkohlâs ja-eewed; c) tee 4 grunts rehķinumi; d) tahs pir--

mahs waijadsigahs mahzibas par ģeogrāfiju un wehsturi, ihpaschi par

tehwsemes ģeogrāfiju un wehsturi; c) kohru dseedaschana, ihpaschi

dseedaşchana basnizâ.

Peesihmejums. Zitas sche nepawehletas leetas mahzit

tik ar laukskohlu wirswaldişchanas atwehleşchanu ir brihw.

4. Seemas mahziba pagasta-şkolâs ir bes maksas, waşaras skoh-

las behrni skohlotajam maksa to daļu, ko ta pagasta skohlas waldişcha-

na noşpreeduşe.

5. Pagasta-skolu zelschana un ustureşchana, — masakajs weena

skohla us katru pagastu ar 300 lihds 1000 wihrişchķu un şeewişchķu

dwehşelehm no ewanģ. Lutera tizibas, — kriht pagasteem, ja schihs

skohlas nav pastahwigi un droschi zaur dsimtskungu woi zaur ihpaschu

dahwinaşchanu nogruntētas. No dsimtskunga, krohņa pagastos no

krohņa, buhwplazis preeksch skohlas jadabuhn pawelti; dedsinamu mal-
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ku UN buhwcs materiālu peewest un strahdneekus doht pee buhwcs,
tas kriht teem pagasta saimneekeem. Tohs buhwkohkus preeksch pir-

mahs skohlas usbuhweschanas dsimtskungs woi krohnis dohd pawelti

tàpat, kà /tas likums rahda par pagasta-nameem (pag. lik. no

19. Febr. 1866 § 5).

Peesihmejums. Tahdam pagastam, kas weens pats ne°

spehj skolu şewim ustureht, ir wehlehts, skohlas eezelschanas un ustu-

reschanas dehļ ar zitu pagastu sabeedrotees. Te waijaga ihpascha liku-

ma un ķirspehles skohlu waldischanai waijaga to likumu apstiprinaht.
Kur tà noteek, kur tee pagasti un tahs peederigas muischas pehz

şawa leeluma lai pilda sawu daļu no tahm schim punktā peeminetahm

maksaschanahm un klausļbahm.

6. Pee laukskohlu apmekleşchanas wişi ta pagasta behrni, kam

luteru tiziba, starp 10. lihds 13. gadu peespeeschami. Kad behrns bes

nekahdas wainas pret likumu şkohlâ nenahk, tad teem wezakeem jeb

andsinatajeem naudas-strahpe jāmaksā prohti ne apaksch 1 kap. ne

pahri par 10 kap. par katru aiskawetu deenu, par ko spreesch pagasta

skohlas Waldischana.

Şkohla şahkahs 15. Oktober un beidsahs 15. April un eet trihs

seemas no weenas weetas (prohti preeksch katra behrna). Skohlas

behrni katru gadu teek pahrklauşinati pagasta skohlas waldischanai

klaht esoht.

Peesih mejums Tee luteru tizibas behrni, ko wezaki woi

formunti zitâs no Waldibas atwehletâs skolās leck mahzit, pee lauk-

skohlas apmekleschanas naw peespeeschami; bet şchee tahdi behrni

brihwlaikâ pee saweem mahzitajeem pahrklauşinajami eeksch tizibas

m chzibahm. Pagasta skohlas waldischana pate aridsan behrneem sli-

mibas dehļ woi zita şwariga eemesla dehļ war atwehleht, ka lai pa-

leek nohst no skohlas.

7. Behrnus skohlas laikā mitinaht un wiņeem tahs waijadsi-

gahs skohlas leetas, grahmatas u. t. pr. apgahdaht kriht wezakeem

un maises-tehweem. Itin nabageem tahs skohlas leetas un grahma-

tas no skohlas-kases puses teek dohtas, no kureenes ari maise teem

nabagu behrneem japasneeds.

8. Skohlotaji pirms amatā teek eezelti, pehz ķirspehles skohlas

Waldischanas pawehles eepreekşchâ pahrklauşinajami, ja skohlotaju se-

minaru naw pilnigi gahjuschi zauri. Ta rekte, kandidātu preeksch

şkohlotaja amata preekşchà stahdiht, kriht dsimtskungam, woi pagastam,

woi pehz sarunas abjeem, ià katru reis weens woi ohtrs woi abi

skohlu ustur. Ķirspehles skohlu waldischana şkohlotajus amatā eeleek

un no amata atstahdina; apstiprināti un atlaisti tee teek zaur lauk-

skohlu wirswaldischanu.

27*
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Kad gada starpā, kamehr weeta tukscha palikusi, nekahds derigs
kandidāts neteek preekşchà stahdihts, tad ķirspehles skohlu waldischana

no sewim weenu ufrahda skohlu wirswaldişchanai, lai to apstiprina.

9. Bes sestdeenahm, kur behrni pusdeenas laikā us mahjahm

teek atlaisti, skohlotajam katru deenu jamahza 6 stundas un bes tam

Wehl jasin par skohlas behrnu darbeem un kà wiņi uswedahs.

10. Pagastos, kas naw par 500 abēju kahrtu dwehşe-

lehm, skohlotajeem bes mahjuweetas masakajs 100 rubļ. jadabuhn par

gada lohni, ko war aprehķinaht woi naudā, woi semes gabalā. Ik

us 100 dwehselehm wairak japeemaksa par 10 rubļ. klaht.
11. Tee Paschi likumi ģeld kà tahm pagasta-şkohlahm tà tahm

ķirşpehles-şkohlahm. jamahza: tiziba, basnizas-

stahsti, semes-eedsihwotaju un Kreewu waloda, rehķinaşchana, wehsture,

ģeogrāfija un dseedaşchana.

Ohtra nodaļa.

Laukskohlu waldiba.

12. Laukskohlu waldischana Igauņu un Kursemè ir uswehleta-a)

pagastu skohlas waldischanai, b) ķirspehles skohlu waldischanai, c)

laukskohlu wirswaldischanai.

13. Pagastu skohlas waldişchanâ preekşchşehdetajs Igauņu semê
iraid weens inspektors, ko ķirspehles konwenta is şawa pulka iswehle;

peesehdetajs ir: weens no teem basnizas preekschneekeem, draudses

mahzitajs un weens no teem draudses pagasta-wezakeem iswehlejams

pagasta-wezakajs. Kursemê tas pagastu skohlas waldişchanas preeşch-

şehdetajs ir tas draudses basnizas preekschneeks, peesehdetaji ir:

draudses mahzitajs un tas pagasta-wezakajs, un ari Wehl ta pagasta

dsimtskungs, kad wiņşch peepalihds pee tahs skohlas ustureschanas.

Peesihmejums. Katrā pagastā tee pagasta weetneeki

(pag. lik. no 19. Febr. 1366 § 9) is şawa pulka iswehle weenu skohlas

wezaku, kas lai ir skohlotajam par palihgu, skohlai par labu un kas

lai kohpâ ar basnizas pehrmindereem usrauga par to, kà behrni pa

mahjahm teek mahziti.
14. Ķirspehles skohlu waldischana Igauņu semê walda par wişa

apriņķa şkohlahm, Kursemêpar ķirspehles skohlahm.Preekschehdetajs ir

weens inspektors, ko laukskohlu wirswaldişchana zeļ peesehdetaji ir

diwi basnizas preekschneeki (ko Igauņu semê apriņķa muischneeku sa-

pulze, Kursemê ķirspehles muischneeku sapulze zeļ), weens mahzitajs,
ko basnizas teesa iswehle, un (Igauņu semê) diwi ķirşpehles-teeşas

peesehdetaji, kas zaur teem apriņķa ķirspehles-teesu peesehdetajeem

zeļami, jeb (Kursemê) diwi pagastu teesu preekschsehdetaji woi peesehde-

taji, kas zaur teem ķirspehles pagasta-teesu preekschsehdetajeem zeļami.

15. Laukskohlu wirswaldişchanas preekşchşehdetajs ir riterschaftes

wezakajs; preekschsehdetaji ir Iganņu tschetri basnizas wirs-
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preekşchneeki (Oberkirchenvorsteher), tee lmzigee Oberkirchenvorsteher-
teesas peesehdetaji, general-superdente un skohlotaju-seminara kurato-

rijas-presidente; peesehdetaji Kursemê ir general-superdente, weens

lelgawâ dsihwodams kreismarschals, weens schulrahts, ko riterschaftes

komiteja iswehle is teem kandidateem, ko laukskohlu wirswaldischana

stahda preekşchâ, weens oberkirchenvorstehrs, ko laukskohlu wirswaldi-

schana iswehle un skohlotaju semināra kurators. Preeksch laukskohlu

wirswaldischanas eekschleetu ministerija eezeļ Wehl weenu lohzekli no

Waldischanas puses.

16. Pagasta skohlas waldischana gahda par to, ka lauschu behr-

ni riktigi şkohlâ teek raiditi, spreesch par skohlas disziplinu (behrnu

pahrwaldibu un strahpehm), walda skohlaskasi, usskatahs us behrnu

mahzibu pa mahjahm, un April mehneşcha widü un ns 1. Oktober ķir-

spehles skohlu waldischanai suhta skaidras siņas, kà ar skohlu eet, un

ka skohlotajs strahda un wedahs.

Peesihmejums. Kursemê, kad trihs woi wairak pagasti

pee weenas skohlas sabeedrojuschees, weens no teempagasta-wezakeem,

no teem ziteem iswehlehts, ir par Pagasta skohlas Waldischanas lohze-

kli. Bet kad ta skohla tikai praeksch diwi pagasteem zelta, tad tee

diwi wezàkee pamihschu katrs trihs gadus tai skohlas waldişchanâ

eestahjahs.

17. Ķirspehles skohlu waldischana usrauga par wişu ķirspehles

laukskohlu buhşchanu, sinamâ laikā un Wehl ihpaschahm reisahm skohlu

zaur şaweem lohzekļeem pahrmekledama, isdomà un gahdà jaunu

skohlu zelschanu un skohlu pahrlaboschanu, isdara laukskohlu wirswal-

dişchanas pawehles, katru gadu Mai un Nowember mehneşî laukskohlu

wirswaldişchanai suhta skaidras siņas par skohlas buhschanu, eezeļ

skohtotajus amatā un atstahdina tohs no amata us kahdu laiku, ap-

spreesch suhdsibas pret skohlotajeem un wişas leetas, kas no pagastu

skohlas Waldischanas teek preekşchâ zeltas un pagastu skohlas waldi-

şchanahm dohd tohs waijadsigus preekşchrakstus, kà skohla wadama un

waldama.

Ķirspehles skohlu waldischana sapulzehjahs diwi reis pa gadu,

April un Oktober mehneşî; tais pastarpês pehz waijadsibas şehdeşcha-

nas teek noturētas, paschķirt tohs darbus, kas gadahs. Wişâs şchinîs

şehdeşchanâs masakajs ir klaht preekschsehdetajs, weens no teem bas-

nizas preekschneekeem, weens no teem pagasta teesas preekschsehdeta-

jeem un mahzitajs.

' 18. Laukskohln wirswaldischana diwi pilnigas sapulzes tur pa

gadu: Juni mehneşî weenu un Dezember mehneşî ohtru. Zitus dar-

bus, kas gadahs, paschķirt, ta waldischana sapulzehjahs pastarpês

pehz waijadsibas, un tad masakajs waijaga buht kohpâ preekşehdeta-

jam, weenam no teem mahzitajeem, weenam no teem ziteem lohzek-

ļeem un tam lohzeklim no waldişchanas puses. Tàpat tahs ķirspehles-
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şkohlas, kà tahs pagasta-şkohlas stahw apakşch laukşkohlu wirswaldişcha-
nas siņas un usraudsibas un şchi pehz tahm şchinî likumā nosihmetahm

robeschahm dohd pawehles şawahm apakşch--waldişchanahm, eezeļ un

atlaisch şkohlotajus galigi un Pilnigi, eewed tahs waijadsigas skohlas-

grahmatas un apşpreesch wişas skohlas leetas un darişchanas, kas teek

preekşchâ liktas. Katra gada eeşahkumâ riterşchaftes wezakajs, t. i.

laukskohlu wirswaldişchanas preekşchşehdetajs, walsts skohlu- ministe-

rijai pehz noteikta formulāra suhta siņas kà isgahjuşchâ gadā ar tahm

schai laukskohlu wirswaldişchanai padohtahm şkohlahm wedees.

19. Şuhdsibas par laukskohlu wirswaldişchanas şpreedumeem

pee waldidama senāta 1. departamenta jausdohd, bes tahm leetahm,
kas sihmejahs us skohlotaja mahzibu. Te jāmeklē spreedums no eeksch-
leetu ministerijas.

20. Gubernators sowas waijadsigas siņas par laukskohlahm

dabuhn zaur Lo wirswaldişchanas lohzekli, kas no Waldischanas puses,

un kad rohdahs, ka waijaga, woi pats, woi kahdu kungu ihpaschi no--

şuhtidams, pahrleezinajahs, kà eet ar skohlahm.

B. Skohlotaju semināri.

21. Igauņu skohlotaju semināri Wihk apriņķi Kūda muischâ un

Nukes pussalā Paschlep muischâ un Kursemes skohlotaju seminārs

riterşchaftes muischâ Irlawâ, Tukuma apriņķī strahda us to,ka jaunek-

ļi, lai buht no kahdas kahrtas buhdami, no luteru tizibas, kas skoh-

lotaja amatu Igauņu semê un Kursemê grib usņemt, par skohlotajeem

teek ismahziti. Pee teem seminareem ir elementar-skohlas eezeltas

no riterschaftes puses, teek usturetas tàpat kà tee semināri, — lai tee

semināra mahzekļi praktiski war mahzitees mahziht.

22. Mahzibas laiks semināros ir pawişam trihs gadi treijâs

klasēs.
23. Tee semināri stahw apaksch laukskohlu wirswaldişchanas

wadibas un usraudsibas un apaksch ihpaschas kuratorijas waldişchanas,

pee kuras Igauņu seme peeder- trihs no riterschaftes iswehleti loh-

zekli un weens no kuratorijas eezelts direktors; Kursemê: tas no

riterschaftes eezelts kurators, draudses mahzitajs, riterschaftes muischu

waldneeks, un tas direktors, ko laukskohlu wirswaldischana iswehle

no studeereteem un luteru tizibas wihreem.

24. Semināru skohlotaji tohp wehleti no kuratorijas wiswairak

is tahdeem, kas us augstakahm skohlahm ismahziti un teek amatā ap-

stiprināti no lankşkohlu wirswaldişchanas.

25. Bes tam semināra kuratorijas darbs ir: a) mahzekļus us-

ņemt un atlaist-; b) isdoht diplomus teem, kas mahzibu zaurgahjuschi,
ka teem ir rekte skohlotaja amatu ewanģ. Luteru laukşkohlâs usņemt;

c) pahrmekleht un peeņemt tahs labakahs mahzibas metodes d) is-

mekleht tahs skohlas un mahzibas grahmatas; c) isdaliht tahs mah-
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zarnas leetas starp teem semināra skohlotajeem; f) semināram par

labu isleetaht tahs naudas sumas, kas kuratorijas rohkâs sauahk; g)

isgudroht, kas tikai waretu dereht semināram par peeaugschanu un

weikşchanohs.
26. Seminārā jaunekļi ne apaksch 16 gadeem teek usnemti. Us-

ņemschanas termiņsch ir roeenreis pa gadu preeksch mahzibas eeşahk-
şchanas.

.

27. Semināra jamahza reliģija, pedagoģikas pamati, Kreewu

waloda un Wahzu waloda, Igauņu (jeb Sweedru) un Latweeşchu

gramatika, aritmētika, ģeometrijas eesahkumi, algebra lihds pirmā

grahda lihdsibahm, linearzeikencschana, Kreewu walsts wehsture, tahs

wisşwarigakahs siņas is pasaules wehstures, ihsa pasaules, smalkāka

Kreewusemes ģeogrāfija, tahs wişuwaijadsigakahs siņas par dabas lee-

tahm, kaligrāfija, dseedaşchana, ehrģeļu şpehleşchana, wingroşchana,

ihss pahrskats par semkohpibu. Tais elementar-şkohlâs, kas Pee se-

minareem klaht, tahs Paschas leetas jamahza, kà zitâs laukşkohlâs.

28. Smalkāki likumi par semināru eekschķigu eerikti, usraudsibu

par teem mahzekļeem, mahzibas metodi, par pirmahs klases mahzekļu

Praktisku mahzischanohs tais elementar-şkohlâs, kas pee teem semina--

reem klaht, no laukskohlu wirswaldischanas tohp dohti.

29. Tohs mcihztbcts programus preeksch tohm mahzamahm lee-

tahm, to stundu isdalischanu pa tahm klaşehm laukşkohlu wirswaldi-

şchana pahrspreesch un eekşchleetu ministerija apstiprina.

Instrukzija

peeder i g a pee skohlas likumu (no 25. April 1875) pi r-

mahs nodaļas.

Mahju mahziba (Skohlas lik. l, 1. peesihm.)

Z 1. Behrnu wezakeem, audsinatajeem waj atkal teem saimnee-

keem, kur behrni deenestâ, peekriht mahju mahzibu gahdaht wai nu

dohd paschi, wai leek doht zaurziteem.

§ 2. Mahziba, ko behrus, kas pahri par 8 gadeem, dabu, no

teem preeksch tam eezelteem usraugeem japahrrauga un pehz kahrtas

japahrmekle. Draudses mahzitajs, kam şewişchķi ta usskatischana pahr

mahju mahzibu nodohta, noteiks, kahdâ wihsè şchihs pahrmekleşchanas

isdaramas un pee tam wiņam şawâ kahrtà peepalihdsehs kà basnizas

Pehrminderi un şkohlas wezakee, tà ari şkohlotaji. Mahzitajs wai

şkohlotajs weeglakas pahrraudsişchanas labad ruļļus wedihs, kur jāsa-

raksta tee behrni, kas mahjâs teek mahziti. Pee katra peesihmehs, zik

wiņam ar mahzibu weizees (776 § 109 instrukzija pr. basn. lik.)

3. § Ja atgadahs, ka tee, kam peenahkahs behrneem mahzibu

doht, behrnu it ne pawisam wai deewsgan nemahza, tad mahzitajs

pagasta skohlas waldischanai to darihs sinamu un schi wainigohs us-

aizinahs wai peespeedihs daramo isdariht. Skohlas Waldischana to
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leetu nodohs pagasta waldischanai, wai atkal zaur ziteem us wainigo

rehķinumu behrnu liks ismahziht. Bet palaistu behrnu pag. şkohlâ

eedoht, lai tur pirmo laşişchanu eemahzahs, nekad naw brihw. Zita
leeta ir, ja kahdâ weetâ, kà pee kalpu mahjahm leekâs muischâs, kur

jau ir pagasta skohla» Wehl skohlas atrastohs wai tiktu zeltas tikai

tadehļ» lai mahju mahzibu behrnu wezakeem paweeglina. Tahdâs

skohlas behrni jamahza pehz mahju mahzibas mehrķa, kà to rahda

skohlas likumi. Ja pee kahdas pagasta skohlas gaditohs kaut kahds
lecks skohlotajs, kas pag. skolai neko ne atraujoht palaistus behrnus
waretu usņemtees mahziht, tad tam to war atwehleht, bet pag. şkoh--
las waldischana nospreedihs, zik wainigeem ja--atlihdsina par behrna

mahzişchanu grahmatà.

Lauschu skohlas.

§ 4. Wisas skohlas, kur lut. tizibas ļauschu behrnus mahza, ir

noliktas apaksch sastahdamahm skohlu waldischanahm, lai ari kas nekas

tahs buhtu zehlis wai usturetu. Tapehz ari katram priwat zilwekam
kas tahdu skohlu zeļ zaur ķirspehles skohlu waldischanu Wehl ja--

eeşneeds programs dehļ apstiprinaşchanas pee laukskohlu wirswaldi-

şchanas. Ķirspehles skohlu Waldischanas nospreedihs, apaksch kuras

pag. skohlu Waldischanas, kas buhtu jo klahtu, tahda skohla lai stahw

usraudsischanas labad (skohl. lik. l, §§ 1 un 2).

Mahzibu rahditajs.

§ 5. Laukskohlu wirswaldischana wispahrigu mahzibas rahdita-

ju sastahdijusi, kas aprahda kà lai mahza un ko lai mahza seemas

şkohlâ ir gada şkohlà. To ta darijuşi, lai ne buhtu ikreis atwehlescha--

na jamekle no laukskohlu wirswoldischanas, kad ari Wehl zitu ko grib

mahzit ne ka skohlas lik. § 3 pawehlehts un lai eepreekşchâ to mehr--
ķi nosihmetu us kureeni wisahm laukskohlahm weenlihdsigi jazenschahs.

Pehz kahdahm grahmatahm şkohlâs jamahza, laukskohlu wirswaldi--

schana turpmāk nospreedihs (skohl. lik. I, § 3 peesihm.)

Şkohlas nama buhwe un eerikte.

§ 6. Pee skolas namu buhweşchanas jaleek wehret, ka tee teek

buhweti labās, sausās weetâs; ka skohlas istabas un guļamas istabas

buhtu deewsgan augstas un deewsgan leelas pehz skohlas behrnu

skaita, ka dsihwojama rühme skohlotajam buhtu jauka un patihkama.

Puisēnu un meiteņu guļamahm istabahm waijaga atschķirtahm buht.

Ja skohlotajam nebuhtu waļas wai eeşpehşchanas abējādas kahrtas

behrnus pa brihwstundahm usşkatiht un waldiht, tad wiņam palìhgi

japeegahda. Şkolas istabas un guļamahs istabas, tàpat galdus, beņ--

ķus tà buhs eerikteht, lai behrnu augşchana un weşeliba netiktu kawe«-

ta. Şkohlu şaweenoht ar Pagasta namu no schi brihscha zeeti ween

aisleegts. Ja kur tahda şaweenoşchano jau notikuşi, tad jaruhpejahs
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tahdu nebuhşchanu nozelt, kas skohlas darbus un meeru jauz, un us

wişadu roihsi Preeksch skohlas istabahm ihpaşchas ahrdurwis ja-eegah°
da (skohlas lik. ļ. § 5).

Peesihmejums. Ja gaisa tihrischanas eerikte laba, tad
10 wai 13 pehdu augstā skohlas istabā us katru behrnu jarehķina wis°
mas 8 wai atkal 6 kwadrat-pehdu rühme.

Şkohla preeksch şaweenoteem pagasteem, kur katrs pagasts no sowas

ķirspehles.

§ 7. Ja diwi Pagasti jeb pagastu daļas no diwejahm kirspehlehm

pee weenas skohlas peekristu, wai turpmāk samestohs, tad tahda skohla

un winas waldischana stahwehs apaksch tahs ķirspehles skohlu waldi-

schanas, kuras apriņķi tas skohlas nams stahw (skohlas lik. l, § 5

peesihm.)
Behrnu peespeeschana pee skohlas.

§ 8. Skohlas likumos 6. § noteikts, ka behrneem no 10.—13.

gadam şkohlâ ja--eestahjahs. Tas tà prohtams, ka scho gadu starpā

behrns şkohlâ ja°eedohd. Ja pehz 13. dsihwibas gada behrns Wehl

nebuhtu şkohlâ eedohts, tad pehz likuma peespeeschams. No 10. gada

lihds beigtam 13. gadam katram behrnam, kas pehz mahzibu rahditaja

mahju mahzibu pilnigi jau dabūjis, gan ir brihw'praşiht, lai wiņu

şkohlâ usņem; bet skatotees us muhsu skohlas buhschanu preeksch tah°

deem behrneem, kas tikai 3 seemas skohlu gribehtu apmekleht, tas

13. gads buhtu tas derigakais preeksch eestahschanahs. Labi buhtu,

ja schee tahdi behrni wişur şchinî wezumâ, prohti 13tâ gadâ şkohlâ

eestahtohs. Skohlas atestates preeksch kara deenesta paihşinaşchanas

us tschetreem gadeem, tàpat tik pehz beigta 16. dsihwibas gada behr-

neem tiks isdohtas. Tomehr ari behrneem apaksch 10 gadeem ir

brihw şkohlâ eestahtees, ja wiņu wezakee buhtu nodomahjuşchi wiņus

ilgāki şkohlâ suhtiht. Skohlas waldiba tad ween usņemşchanu weizi-

nahs us preekşchu, kad ruhmes şkohlâ peetruhkst, jeb kad mahju mah°

ziba behrneem Wehl naw pilniga (skohlas lik. I, § 6).

Peesihmejums 1. Lai wezakee peeder kur peederedami,

wiņu behrneem skohla ja-atwehl tai pagastā, kur tee dsihwo.

Peesihmejums 2. Weenam skohlotajam wairak behrnu

nebuhs doht mahzit nekà 80—90.

Aiskawetas skohlas-deenas.

§ 9. Par behrnu aiskawehtahm skohlas-deenahm. nolikschanas

zik waijaga jau skohlas likumos atrohnahs. Tik behrnam, kas bes

ihsta eemesla no skohlas palizis nohst. tas aiskawehjums, ja skohlas

waldiba to pagehretu, ja-atpilda. Ja skohlas behrns weenâ seemâ

wairak nekà trescho daļu no nospreestas skohlas laika truhzis, tad

wiņam weena alga. wai taisns eemeslis bijis, wai nebijis, Wehl weenu
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seemu şkohlâ janahk, kad pag. şkohlu waldischana par to leetu luhgta,
to no tam ihpaschi ne atşwabina (skohl. lik. § 6).

Skohlas lahde» nespehjneeku behrni.

§ 10. Lai ari pawişam tukschi behrni pee kreetnas skohlas wa-

retu peekļuht, tad likumi rahda, ka pee katras skohlas ihpascha skoh-
las lahde eeriktejama. Lahde ja-eeleek mihlestibas dahwanas» strahpes

naudas par aiskawetahm skohlas deenahm nn skohlas eenahkschanas

pa to starpu, kur skohla bijusi bes skohlotaja (skohl. lik. I X 6 — in°

strukzija § 18). Ja ar schihm lahdes eenahkschanahm nepeetiktu, tad

tahdi behrni» kam neweena gahdataja naw» no wiņu pagasteem pa

skohlas laiku ismitinajami (semneek. lik. gr. § 250) j skohl. lik. I § 7].

No skohlotajeem (skohlas lik. 1 § 8).

No teem, kas jau ir amatā.

§ 11. Wişi skohlotaji, kas jau ir amatā, teek pa pilnu paturēti,

ir tahdi, kas nebuhtu muhşu paşchu seminarijâs (skohl. lik. § 21) is-

mahziti» ja tikai kahda pag. skohl. waldischana ķirspehles skohlu wal°

dischanai ne-eesneeds luhgschanu, lai seminarijâ nebijuschu skohlotaju

pahrbauda tà kà 8 12. rahda.

Kahdi amatā zeļami.

§ 12. Kas pee kahdas pagasta skohlas grib skohlotaja weetu

dabuht un nebuhtu pehz likuma ismahzijees muhşu seminarijâs (skat.

skohl. lik. § 21), neds atestāti dabūjis, tam ar leezibas rakstu par

kreetnu usweschanohs pee Irlawas pahrklauşchinaşchanas komitejas

eksāmena dehļ japeeteizahs. Ja kahds seminarijâs eksamineerehts

skohlotajs trihs gadus no weetas skohlotaja amatā nebuhtu stahwejis»
tad wiņa atestatei spehks suhd un tad tikai atjaunojahs, kad skohlotajs

pee seminarijas jeb pee şawas ķirspehles skohlu Waldischanas kolok--

wijâ (pahrklauşişchanas sarunā) bijis.

Leekee amati.

§ 13. Skohlotajeem aisleegts zitu kahdu amatu tureht, kas wiņa

skohlas darbu kawe. Pee şcheem newehlejameem amateem wişuwairak

ja-peeskaita pagasta Waldischanas un pagasta teeşas şkrihweŗa amats.

Knr ween skohlotajs Wehl jeb kahdu zitu amatu turētu, tur skohlas
waldiba par to spreedihs un, ja waijadsehs laukskohlu wirswaldischana
to leetu isschķirs.

Skohlotaja amats ar basnizas amatu kohpâ.

§ 14. Kur skohlotajs buhtu par ķesteri, ehrģelneeku un t. j. pr.

ar to, kas wiņam jādara, kà teek zelts un lohnehts, lai paleek pa

wezam. Laukskohlu wirswaldischana pehz tam sasinasees ar basnizas

waldibu -un tahs waijadsigahs pawehles tl?rpmak islaidihs.



Kahda daļa skohlotajam pee skohlas waldischanahm.
§ 15. Skohlotajeem likums neatwehl peesehdetaja weetu skohlas

waldişchanâs tadehļ, ka wiņşch apaksch skohlas Waldischanas stahw.
Tomehr protams, ka pag. skohl. Waldischanas skohlotaju pee şawahm

sarunahm peeaizinahs un wiņa padohmu meklehs Pee wişa, kas sih-
mejahs us skohlas buhschanu, us mahzischanu, mahzibas lihdsekļeem,
behrnu şawaldişchanu v. t. j. pr. Tàpat ķirspehles skohl. waldischanai
ir atwehlehts, kur wiņai derigi rahdahs, to pahrako şkohlot.'ju şawâ
ķirşpehlê ihpaschi pee skohlas pahrraudsischanahm peeaizinaht klaht.

Skohlotaju palihgi.

§ 16. Skohlotaju palihgi stahw apaksch teem pascheem likumeem.

Bet ja skohlotajs sawu palihgu pats lohne, to aridsan pats iswehlehs.

Ja pagasta skohlu waldischana ar to bnhs ar meeru, tad schi apstipri-
naschanu no wirşwaldişchanas isgahdahs.

Kà şkohlotaji zeļami.

§ 17. Kam ta rekte peeder, şkohlotaju iswehleht, şawu iswehleto

Pag. şkohl. waldişchanai dara sinamu un şchi atkal augstākai skohlas

waldişchanai eezelşchanas un apstiprinaşchanas dehļ şcho stahda preek-

şchâ. Ja waijadsetu pag. skohl. Waldischana war paģehreht, lai isweh--

lehts skohlotajs notur ar behrneem prohwes mahzibu. Tur no pag.
skohl. Waldischanas puses ja newairak waijaga buht klaht mahzitajam

un Wehl weenam skohl. Waldischanas lohzeklim.

Skohla bes skohlotaja.

§ 18. Kur dsimtskungs ar pagastu kohpâ skohlu ustur un skoh°>

lotaja iswehleşchanas dehļ newarejuşchi şalihkt, skohla tamdehļ bes

skohlotaja newar palikt. Te nu nahk şpehkà skohlas lik. 17. § minēta

ķirspehles skohlu Waldischanas rekte. us kahdu laiku skohlotajus amatā

eezelt. Tahdâ reisā brihw ir dsimtskungam ir pagastam katram şawu

kandidātu zaur pag. skohl. waldişchanu ķirspehles skohlu waldişchanai

preekşchâ stahdiht, lai wai weenam wai ohtram us kahdu laiku weetu

atwehl. Pehz gada laika dabu spehku skohlas lik. 8. §, kas noşpreeşch,

ka ķirspehles skohlu Waldischana wai nu to paschu wai zitu skohlotaju
no şewim laukşkohlu wirswaldişchanai stahda preekşchâ, lai apstiprina

us palikşchanu. Wişadâ wihsê tad tahs weetas eenahkschanas, kamehr

skohlotaja nebija, peederehs skohlas lahdei.

Pee skohlas likumu ohtras nodaļas.

Laukskohlu pahrwaldiba.

§ 19. Ruhmi, kur ķirspehles skohlu waldischana şehdeşchanas

turehs, gahdahs skohlu inspektors.

Kà pagastu skohlas waldişchanas lai şaştahdahs.

(skohl. lik. 11. §§ 13 un 16 ar peeşihm.)
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§ 20. Tikko ķirspehles skohlu Waldischanas buhs darbā stahju-
.şchahs, wiņas ruhpesees us to ahtrako wişas pag. skohl. Waldischauas
darbā aizinaht.

Peesihmejums 1. Kur diwi basnizas preekschneekeem woi

diwi mahzitajeem par weenu skohlu jasin, tad wiņi tohp usluhgti lai
şawâ starpā noruna, woi pehz skohl. lik. 1«. § woi zitadi pehz Paschu
patikschanas salihks.

Peesihmejums 2. Kur basnizas preekşchneekam, kà p. pr.
pee dascheem krohņa pagasteem attahļumâ jeb pahrleezigu darischanu
dehļ nebuhtu eespehjams pee pag. skohl. Waldischanas darbeem dalibu

ņemt, wiņeem atwehlehts, şewim weetneeku raudsiht.

§ 21. Kad pagasta skohlas Waldischanas likumā noliktee lohzekli
buhs şapulzejuşchees, tad jagahda:

a) ka tur, kur diwi pag. wezaki pee weenas skohlas peeder,
weens no teem Pag. skohl. waldişchanâ' eestahj (skohl. lik. §
16 peesihm.);

b) lai iswehle to weenu pag. wezako, kur trihs woi wairak pa-

gastu pee weenas skohlas peekriht (skohl. lik. § 16 peesihm.);

c) lai pag. weetneeku Pulks iswehle to skohlas wezako (skohl.
lik. § 13 peesihm.)

Par ruhmi, kur pag. skohl. waldischana sawas sehdeschanas
turehs waldişchanas lohzekļi şawâ starpā şasinaşees.

Kur wairak dsimtskungu ne kà weens pee weenas skohlas peeder.

§ 22. Kur wairak dsimtskungu ne kà weens pee weenas skohlas

peeder, schee tohp usluhgti no paschu widus weenu iswehleht, kas wi-

ņu wisu rektes un daļu pee tahs skohlas pag. skohl. waldischana kad

jābalso aisstahwehs (skohl. lik. § 13).

Pagasta skohl. Waldischanas sasaukschana.

§ 23. Pag. skohl. Waldischanas sasauzejs ir basnizas preeksch-
neeks. Ja tas buhtu aiskawehts, tad preekşchşehdeşchanu atwehlehs

mahzitajam.

Strahpes peedsihschana.

§ 24. Strahpes naudu par nokawetahm skohlas deenahm pee-

dsiht, kriht skohlu wezakajam. Katrâ nedeļà ja eespehjams şestdeenâ

wiņşch skohlu apmeklehs, behrnu nahkşchanu şkohlâ israudsihs, un no

skohlotaja rakstus dabuhs, kur tee şkohlâ nebijuschee sasihmeti. Lihds
katra mehneşcha beigahm wiņşch to behrnu wezakeem wai audsinata-

jeem strahpi peedsihs par tahm bes kreetna eemesla nokawetahm dee-

nahm, un, kur peenahkahs, eemaksahs (skol. lik. § 7 instruk. § 10).

Ja wainigee leedsahs makşaht, tad wiņşch bes kaweschanas Pag. waldi-

şchanu peeşauks palihgâ, lai peedsen (skohl. lik. §§ 6 un 16).
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Pahrraudsişchanas, atluhgş ch a n a h s (şkohl. lik.

§8 16 un 17).

§ 25. Lai ari katram pag. şkohl. un ķirspehles skohl. waldişcha-
nas lohzeklim no teesas kriht un peenahkahs beesi jo beesi tahs wi°

ņeem uswehletas skohlas pahrraudsiht, tomehr muhsu laukskohlu buh-
schana to peeprasa, ka lai it ihpaschi mahzitaji scho darbu isdara,
prohti skohlotaja mahzibu, apeeschanos ar behrneem un Pascha uswe-
schanohs redseht un sinaht. Us ihsu laiku lihds 5 deenahm skohlotaji
lai atluhdsahs pee mahzitaja un şchis wiņus palaidihs.

Rewideereschanas, gada siņas.

§ 26. Laukskohlu wirswaldischana turpmāk Wehl ihpaschi noteiks,
kahdâ wihsê ķirspehles skohl. waldischanai sawas rewideereschanas ja-
isdara un kahdâ wihsê tahs gada siņas jadohd (skohl. lik. turpat).

Zik tahlu katras skohlas Waldischanas spreeschanas

sneedsahs, kur un kä tahs jamekle.

(Competenzkreis, Instanzengang).

8 27. Şkohlu likumi jau aprahda, zik tahlu katras skohlu waldi-

schanas spreeschanas un darischanas sneedsahs. Pag. skohl. waldischa-

na wispirma skohlas walditaja un pahrraudsitaja buhdama, Pate pir-

mahs waijadsigahs pawehles dohs pehz likuma an Pehz sawas instruk-

zijas. Kur Pate sawas pawehles newaretu iswest zauri, lai peeşauz

pag. waldişchanu palihgâ. Şuhdsibas par pag. skohlas Waldischanas

vawehlehm pee ķirspehles skohl. Waldischanas japeenes nedēļu

starpā, kà tas zaur pag. likumeem no 19. Februar 1866 preeksch wişas

pag. waldibas nolikts. Tahdâ pat starpā pee laukskohlu wirswaldi-

schanas war appeleereht par ķirspehles skohl. Waldischanas spreedu-

meem, no tahs deenas rehķinot, kuŗâ şpreedums şludinahts. Şuhdsi-
bas par skohlotaju no priwat-ļaudihm, kam par to kahda daļa, kà p.

pr. no behrnn wezakeem wişupirms pee pag. skohl. Waldischanas pee-

nesams, jo tai peekriht ta wispahriga usraudsiba par skohlotajeem,

ihpaschi par wiņn mahzişchanu, usweşchanohs, un (tàpat peekriht) wi°

ņus pamahziht dehļ Peerahditahm wainahm, tàpat kahdas palaişcha-

nahs wai nekreetnas dsihwoşchanas dehļ. Bet ja pag. skohl. waldi-

schanas pamahzişchanas norahschanas neko nelihdsetu, tad wiņai

skohlotajs jaşuhds pee ķirspehles skohl. waldişchanas, kurai tas spehks

Pehz skohl. lik. 17. § to us kahdu laiku no amata atstahdinaht, wai

atkal kà kurā reisā pee laukskohlu wirswaldişchanas mekleht, lai schi

skohlotaju pawişam no amata atlaisch. Kad kur pagasti, wai pag.

Waldischanas us pag. skohl. waldişchanas peepraşişchanahm sawus pee-

nahkumns pret skohlu ne°ispilda, tad Pee ķirspehles skohl. Waldischanas

suhdsiba japeenes. Schi to leetu apspreesch un ja netiktu pee lauk-

skohl. wirswaldişchanas appeleerehts, tad wiņa usaizina augstāku teesu,

apaksch kuras pag. waldischana stahw to nepaklauşigo pagastu pee is-

Pildischanas peespeest.
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Beidsoht, kur buhtu strihdus iszehlees par to, kas un zik no

dsimtskunga wai domeņu waldişchanas preeksch skohlas jadohd, tad,

kad dsimtskungam jadohd, pee ķirspehles skohl. Waldischanas, kad do-

meņu waldischanai jadohd, tuliht pee laukskohlu wirswaldişchanas ja°

meklē.

Ir waizahts, kà şateekoht weenâ kahrtâ skohlotaja skaidra kun-

traktē, kas wiņam wai ar pagastu, wai ar dsimtskungu par lohni, un

ohtrâ kahrtâ tas likums, pehz kura weenigi skohlas waldischanai kriht

skohlotaju wai us laiku wai pawişam zelt un atstahdinaht no amata.

Laukskohlu wirswaldischana wişus likumus Mkatijusees, ihpaschi

skohl. lik. 8., 1?.. 17., 18. §§ şpreeduşi tà - „pagasteem, wai dsimtskun-

geem, wai abeem kohpâ naw aisleegts par to dohdamo jeb dabūjamo

ar skohlotaju zaur kuntraktu salihkt, zaur ko skohlotajam tikai ziwil-

rekte zeļahs, bet ta pate kuntrakte wişâs punktēs un ihpaschi tanīs, kur

sihmehts, kas no skohlotaja teek prasihts v. t. j. pr., japahrrauga un

jāapstiprina no pag. skohl. Waldischanas, un tapehz aridsan skohlotajam

amatu usteikt tik tad drihkst, kad pag. skohl. waldischana ar to ar meeru,

un skohlotaju atstahdinaht wai atlaist zitadi newar, nekà tik ween

pehz likuma zaur skohlas waldischanahm. Pee tam beidsoht labi

buhs ja°-isschķir, wai skohlotajs atstahdinajams jeb atlaischams pehz

kahdas usteikschanas (lai ta buhtu no skohlotaja Pascha puses woi tà

kà augşchâ minehts), jeb wai us laiku atstahdinajams, wai (pawisam)

atlaischams pehz kahdas nezeeschamas wainas.

Mitau, den 28. August 1876.

Unterzeichnet - Bice-Gouverneur, Baron A. Aeyking.

Eontrasignirt: Secretaire Lieven.
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Pielikums VIII. (Skat. 240. lpp)

Instrukzija')

par

şkohlas wezaku amatu un darbu, dohta no Kursemes laukşkohlu
wirswaldibas.

1) Kà skohlas wezakajs, ko pagasta weetneeki zeļ (şi. lis. 13 pee-

sihm), şawâ amatā turahs un sawu darbu ispilda, us to rauga un

par to spreesch tahs Waldibas, kam skohlas likumi usraudsibu par lauk-

şkohlahm nodewuşchi un ihpaşchi weetiga skohlas Waldiba.

2) Şkohlas wezakajam» kà skohlas likumi to rahda (şk. lik. 1,

peesihm. un 13 peesihm. un instrukzija pee sk. lik. § 2 un § 24), kriht:

kohpâ ar basnizas pehrmindereem mahzibu, ko behrni mahjâs dabu,

pahrraudsiht, skohlas waijadsibâs palihdseht un wiņas labumu kohpt.
3) Likumi no skohlas wezakaja pee mahju-mahzibas un pee

skohlas prasa schahdu peepalihdsibu:

1) Kad draudses mahzitajs, kam şewişchķî ta usşkatişchana par

mahju mahzibu nodohta, bes basnizas pehrminderu peepalihdsibas kaut

kurā weetâ jeb leetâ Wehl skohlas wezakaja peepalihdsibu eerauga par

waijadsigu un to peeprasa, tad skohlas wezakajam mahzitaja pawehles

bes kaweşchanas ja°ispilda. Ihpaschi skohlas wezakajam peekriht nrnh-

zitajam palihdseht, kad tas mahju-mahzibu pehz likuma pahrmekle

şşk. lik. 1 peesihm. Instrukz. § 2). Ja kahdi behrni, kam pee pahrklau-

şişchanas bija janahk, naw nahkuschi, tad mahzitajs tohs tahdus skoh-

las wezakajam usdohs un no jauna deenu noliks, kurā teem janahk.

Skohlas wezakajam tad schee behrni us scha termiņu ja-apstele, woi,

kad to waijadsetu, pagasta waldiba japeeşauz palihgâ, lai tos apstele.

2) Skohlas wezakajam paşchâ şkohlâ japalihds şkohlotajam

pahrraudsiht. kà behrni skohlu apmeklē, wai kahdi un kapehz deenas

aiskawejuschi (sk. lik. 13 peesihm. Instrukz. 24). Katrā nedēļā, Wisla-

baki şestdeenâ, skohlas tadehļ şkohlâ janoeet, jareds, kà

behrni şkohlâ nahk un no skohlotaja raksts jadabu, kur tee wişi sasih-

meti, kas şkohlâ naw bijuschi. Lihds katra mehneşcha beigahm wiņam

no behrnu wezakeem wai audsinatajeem (sk. lik. 6) japeedsen ta no

weetigahs skohlas waldibas nolikta strahpes nauda par tahm bes ihsta

eemesla aiskawetahm deenahm un nauda ja-eemaksa pee weetigahs

skohlas waldibas. Ja wainigee leedsahs makşaht, tad wiņam bes ka-

weschanas pagasta waldiba japeeşauz palihgâ, lai strahpi peedsen (sk. lis.

i) Šī instrukcija izdota 1881. gada.
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6 un 16). Ja skohlas wezakajam naw ihsti sinams, wai eemeslis, ka-

dehļ behrns no skohlas palizis nost, taisnis bijis, wai ne, tad wiņşch

to liks preekşchâ weetigai skohlas waldibai jeb tam waldibas lozeklim,
kam pahrraudsischana par skohlu şewişchķi nodota, lai spreesch. Skohlas

wezakajam naw brihw pascham no şewis behrnu us kahdu laiku no

skohlas atlaist; to tas tikai tad war dariht, ja weetiga skohlas waldiba

tam to ihpaşchâs waijadsibâs atwehlejuşi.

4) Pee behrnu pahrwaldişchanas şkohlâ skohlas wezakajam ja-

peepalihds katru reis, kad weetiga skohlas waldiba to sauz dehļ kahda

behrna noseeguma ismekleschanas jeb apstrahpeschanas.

5) Skohlas wezakajam jārauga us to, ka skohlai wiss, kas tai

waijaga un nahkahs, — kà siltums, gaischums u. t. pr., — pareisi teek

dohts, un lai truhkums şchinîs leetâs nerohdahs, tad skohlas wezakajam

pee laika sina jadohd par to weetigai skohlas waldibai. Ja skohlas

behrnu starpā gadahs kahds, kas pawisam nabags, tad skohlas we°

zakajs to tahdu usdohs weetigai skohlas waldibai (sk. lik. 7).

6) Pee skohlas usraudsischanas skohlas wezakajam japalihds tai

mehrâ, ka, ja paşchâ skohla kas notiktu pret likumeem, wiņşch to pee

skohlas waldibas usdohd. Tāpat ja skohlas wezakajs reds, ka behrni

ahrpus skohlas kà nekahrtigi uswedahs, tad tee wiņeem jaşawalda un

jagahda par to, ka wainigee zaur weetigo skohlas waldibu teek ap-

strahpeti.

7) Kursemes komisija semneeku leetas 1. April 1880 № 37 no-

şpreeduşi, ka skohlas wezakee pee pagasta amata wihreem peeskaititi.

Ko tee sawu amatu kopdami noteiz, tam waijaga notikt. Bet tāpat

skohlas wezakee paschi, ja tee sawu amatu wai nepilda kà peenahkahs,

wai amata waru pahrkahpj teek no skohlas waldibas apriņķa teesai

usdohti un no schihs tad apstrahpeti ar naudu, ar zeetumu, wai zitadi

kà. Ja skohlas wezakajs rupjāki noseedsahs, tad skohlas waldiba to,

pirms apriņķa teesai nodohd, no amata atstahdinahs.

8) Tāpat kà pagasta likumi pagasta wezakajam to atwehl, ari

skohlas wezakajam ir atwehlehts, »kur to waijadsetu pa 10 lihds 20

gruntneekeem woi rentneekeem weenu gohdigu wihru par desmitneeku

jeb palihgu zelt, kam par tahm mahjahm un teem behrneem, kas

apaksch wiņa, pehz skohlas wezakaja uswehleschanas wiss tas jaleek

wehrâ nn ja-ispilda, kas peeder pee skohlas wezakaja amata un darba.

Par to, kahdi par desmitneekeem zelti, skohlas wezakajam siņa jadohd

weetigai skohlas waldibai. Zik ilgi schee desmitneeki jeb palihgi lai

paleek amatā, par to weetneeku pulks nospreedihs. Tomehr tohs ne->

war peespeest sawu amatu ilgāki patureht neka weenu seemu un wee-

nu waşaru.
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Pielikums IX.

Mahzibu rahditajs

preeksch

Kursemes ewanģ. Luteru laukşkohlahm

dohts no

Kursemes laukşkohlu wirswaldişchanas.

Laukşkohlu noluhks un organisazija.

§ 1. Kursemes ewanģ. Luteru laukşkohlu darbs ir behrnus pa-
mahziht us eeswehtischanu un wişadi isaudsinaht par derigeem draudses
lohzekļeem. Wiņahm buhs labu tikumu un mahzibu ļaudim gahdaht,
behrnus audsinaht kristigi un deewabihjigi, teem, kas us semehm pa-
leek, to gudribu pasneegt, ko semes-kohpejam şawâ weetâ un kahrtâ
waijaga, un tohs, kas augstāki dsenahs, tik tahļu pamahziht, ka aug-
stakâs şkohlâs war eestahtees. (Şkohl. lik. I. nod. 1., 1).

§ 2. Pee schi darba strahdahs: a) mahju mahziba, b) pagasta
şkohla un с) ķirspehles şkohla. (Şkohl. lik. А. I. nodal. I. peesihm.)

I. Mahju mahziba.

§ 3. Kursemes laukskohlu pamats ir kreetna mahju mahziba.
Muhşu semê Wehl ir wişadi kawekļi, ka eeşahzejus şkohlâ neşpehj mah-
ziht. Tahpehz kahdas mahzibas behrneem mahjâs ir jadohd, pirms
şkohlâ eestahjahs un naw brihw, behrnu şkohlâ usņemt, pirms tahs
naw eemahzijees. (Şkohl. lik. А. I. nod. 1 peesihm.)

§ 4. Behrnam, kas grib eestahtees pagasta şkohlâ, waijaga
mahzeht :

1) lasiht,
2) no galwas tohs pirmohs 2 woi 3 Lutera katķisma gabalus

ar atbildehm un, ja to waretu panahkt,
3) to weenreisweenu.

P'eesihm. pee 1. lawehlahs, ka behrns lasa skaidri. Us wişadu

wihsi weegli laşamâ gabalā tam katrs wahrds jālasa bes

nekahdas peepalihdseschanas un bes peedurschanahs.

Peesihm. pee 3. To weenreisweenu behrns weegli eemahzahs,
kad pee pahrklauşchinaşchanas tam to drukātu jeb rakstitu

eedohd un skubina, lai ismahzahs. Bet kad behrni to ween°

reisweenu mahjâs ismahzijuşchees, pehz şkohlâ pee rehķi-

naşchanas dauds laika un puhliņa taupihs.

11. Pagasta şkohla.

Wişpahrigi nolikumi.

§ 5 Şkohlas darbs ir. behrnus audsinaht un mahz i h t

tà ka wişas behrnam no Deewa dohtas dahwanas pareisi un şwehti
attihstahs tikpat pee meeşas kä pee gara un dwehşeles. Lai schis darbs

isdohdahs, skohlai waijaga tāpat şawas derigas ruhmes, şawas kahr-

tigas dsihwes, sawas kreetnas waldibas kà şawu şkohlotaju, şawu mah-

zibas lihdsekļu, şawas derigas metodes

§ 6. Kà lai derigu skohlas namu buhwe un eerikte, to rahda

instrukzija.
§ 7. Şkohlâ lai mahjo weenadiba un pastahwiba, kahrtiba un

kluşiba, bet ari dsihwiba un mundriba, lihgşmiba un jautriba.

§ 8. Deenas laiki un stundas şkohlâ pehz kahrtas ja°eedala,

un pee tam japaleek ; bes nekahdas leelas waijadsibas naw brihw te

28
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ko grohsiht; puszeļ şeşchôs, ja wehlu, şeşchôs no rihta wişeem behrneem

buhs zeltees, puszeļ dewiņôs, ja wehlu, dewiņôs buhs guleht eet.

Mahzibas stundas no rihta jaşahk ar ihşu luhgşchanu un tāpat deena
jabeids preeksch apgulschanahs. Ari tais şkohlâs, kur behrni neteek kohpâ
ehdinati, schee preeksch maltites lai sanahk un pirms sahk ehst, skohlo--
tajs lai notur ihsu luhgschanu. Skohlotajs lai radina şawns behrnus
un pats sewi, ka zeeti turahs pehz stundahm un brihwlaikeem, kà tee

stundu rahditajâ sihmeti, lai zeeti luhko, ka katrs behrns pareisi isdara,
kas tam darāms un ka kahrtiba un spohdriba rohnahs guļamās un

skohlas istabās. lawehlahs, ka tee behrneem alaschin daramee darbi,
kà uhdens peeneschana, galdu tihrischana v. t. pr. us kahdu laiku, lai

buhtu nedēļā, ihpascheem behrneem teek nodohti. Kahrtiba un skaidriba
lai ir redsama ne tik ween pee skohlas, bet tāpat pee behrneem, pee
apģērba, pee lasamahm un rakstamahm grahmatahm.

$ 9. Behrnus skohla lai walda mihligi, prohti ar prahtu un

lehnibu, bet ari zeeti un stipri. Ta waldischana peekriht skohlotajam,
kas par to atvildehs şawai skohlas waldischanai. Kad rohnahs pretiba
woi kahda beskauniba, kas azumirkli apspeeschama, tad skohlotajam
naw aisleegts behrnu meeşigi nostrahpeht. Bet lai katram skohlotajam
ļoti ruhp, ka, wiņam prahtigi un kreetni waldoht un zitadi kà strah-
pejot, pehrşchana woi şişchana tikai itin reti noteek. Ja kahds behrns ap-

zeetinajahs nepaklauşibâ woi allaschin pretim turahs, woi zitadi rupji

noseegahs, tad zaur skohlas waldişchanu japeeşauz wezaku padohms
nn rohka. Skohlas waldischana, ja waijaga, skohlotajam us kahdu laiku

woi pawisam war aisleegt, ka behrnus meeşigi nestrahpe.

§ 10. Skohlotaji lai rnhpigi dsenahs, ka tikuschi mahzidamees
arween Wehl paschi pecaug un jo pilnigi paleck şawâ atsihşchanâ uu

şawâ mahzişchanas darbā. Tāpat lai wiņi zenşchas, ne tik ween behr-

nu prahtu gaişmoht, bet ari şirdi pareisi iskohpt, lai teem ir kà tehwi,

ko behrni bihstas un mihle, lai zaur sawu taisnu, pasemigu, klusu,

meerigu dsihwoşchanu draudsê gohdu pelna; jo tad ween no wiņu

puhliņa redsehs swehtigus un pastahwigus augļus.
§ 11 Pee katras skohlas buhtu jagahda par skohlas bibliotēku,

kur sakrahj tahs labakahs behrneem saprohtamas un derigas grah-
mātas Latweeşchu un Wahzu walodâ. Tai bibliotēkai jastahw şkohlâ,
jo wiņa şkahlotajam lai ir par lihdsekli behrnu garu mohdinaht un

us labu skubinaht. Tam pascham par bibliotekn jasin un ja-atbild

skohlas waldischanai. Buhtu labi, kad skohlotajs, kam bibliotēka pee

rohkas, behrneem pa wakareem ari pats ko lasa preekşchâ. To tāpat

skohlotajs lai dara behrnu prahta zilaschanas dehļ ari kad Wehl naw

bibliotēkas.

§ 12. Pee pagasta skohlas ja-isschķir;
a) see m a s°ş koh l a, kur katram behrnam ja-eet trihs

seemas no weetas. (Skohl. lik. A. nod. I. 6);

b) ga d a-ş koh l a (ko lihds schim sauza par waşaras skoh-

lu), kur behrnus suhtiht woi nesuhtiht ir wezaku waļâ. (Skohl.
lik. A. nod. I. 4).

Peesihm. 1. Augstāku un plaschaku mahzibu pasneegt buhtu ķir-

spehles-skohlu darbs. Bet tahdu Wehl naw un tikai eeksch

ķesteru skohlahm ar augstāku mahzibu retās weetâs ķir-

spehles skohlas sahkumi rohnahs, un tad Wehl, ihpaschi
jo leelas ķirspehles, jau tahlu zeļu un leelakas tehrescha-
nas dehļ dauds wezaki behrnus ķirşpehles-şkohlâs nespehs
raidiht. Tapehz augstāka mahziba tà kà lihds schim ari us

preckschu pehz skohlas spehka un pehz teem tahļaki par
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gada-skohlas mahzibu dohteem preekşchraksteem, ari pa-
gasta şkohlâ japaşneeds un jakohpj. Sinams, pareisi to
tikai ta şkohla spehs, kur wairak ne kà weens skohlotajs
strahda un tad seemâ seemas- un gada-skohla reisā us
preekschu teek westa.

Peesihm. 2 Kamehr seemas- un gada-skohla weena skohlotaja
rohkâ, tamehr tam pirmais darbs pee seemas behrneem.
Gada behrneem, zik tohs ar seemas behrneem newar kohpâ
mahziht, japeeteek ar to, ko skohlotajs şawâs brihwstundâs,
woizitadi kà war paşneegt.la kahdâ şkohlâ gada-behrnu skaits
tik pat leels woi pat leelaks kà seemas-behrnu skaits, tad

tomehr seemâ seemas-behrneem ir un paleek pirmā weeta.

Bet sinams, tahdâ şkohlâ ar weenu skohlotaju nepeeteek
un skohlas waldischanai par ohtru buhs jagahda.

§ 13 Seemas-skohla sahkahs 15. Oktober un beidsahs 15. April.
Pa seemas-şwehtkeem un pa leeldeenahm behrni diwi nedēļas ja°at-
laisch, waşarâ pa şwehtku deenahm uu no 24. Juni lihds 1. August.

§ 14. Labus augļus no gada skohlas tikai tad war zereht, kad

tee behrni, kas eestahjahs, weenadi şawâ şapraşchanâ un mahzeşchanâ.
Tapehz neweens behrns gada şkohlâ naw usnemams, kas naw, ja mas,
diwi seemas seemas-şkohlâ bijis, woi kur zitur tahdu mahzibu
dabūjis.

§ 15. Katrâ şkohlâ wajaga tureht rulli, kur wişi behrni,
kas skohlu apmeklē, ja°eeraksta, tāpat stundu rahditaju, ko skohlas
waldiba apstiprinājusi; pehz schi un ne zitadi skohla jātur. Bes tam

ihpaşchâ behrnu rulli skohlotajeem japeesihme, zik deenas no skohlas
palikuschi nost, kà mahzijuschees un kà usweduschees. lawehlahs, ka

skohlotajs ir sew pascham par labu, ir teem par labu, kas ar to mah-

zischanu grib eepasihtees, katra pusgada galā ihsu pahrskatu sastahda

par wişu ko tai pusgadā mahzijis.

§ 16. Katrā şkohlâ schohs mahzibas lihdsekļus waijaga tureht:

1) weenu bihbeli un weenu dseesmu grahmatu;
2) no katras şkohlâ eewestas mahzibas grahmatas weenu;

3) weenu globu un ja tas waretu buht weenu tellurijumuz
4) weenu planiglobu, weenu Eiropas landkahrti, weenu Kur-

semes un weenu Palestinas landkahrti;
5) weenu leelu melnu tāfeli (seenas tāfeli); .

6) zeiķinatajeem un rakstitajeem preekschrakstus;
7) weenu musika instrumenti, wislabaki ehrģelites.

Pees i h m. Skohlotajam schihs leetas, zik no tahm skohlai pee-

der, jasasihme, lai war parahdiht kad skohlu pahrrauga.

§ 17. Katrs skohlas behrns lai şewim gahda:

1) skohlas lasāmo grahmatu;

2) jaunu testamenti un dseesmu grahmatu;
3) bihbeles stahstu grahmatu un katķismu ar bihbeles per-

schiņeem;
4) tāfeli ar grifeli un linijalu;

5) kaligrāfijas un ortogrāfijas (rakstāmas) grahmatas;

6) ihsu ģeogrāfiju.

§ 18. Pusgada galā zensuri ar peesihmejumu par usweşchanohs,

Par nokawetahm deenahm un par mahzeschanu gada behrneem wai»

jaga doht, seemas behrueem waretu doht, jo ari scheem tas derigi

israhdijees.
28*
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Л. Seemas-şkohla.

§ 19. Seemas-şkohlai tooi weens şkohlotajs, kas ja dauds trei°

jâs şchķirâs lai mahza, woi diwi, woi Wehl wairak şkohlotaju. Ja
wairak ne kà weens, tad tahs şchķiras lai paleek par pilnigahmklaşehm.

Peesihm. 1. Şkohlâs, kur tikai weens skohlotajs, palihgi no

skohlas behrnu pulka jāmeklē un labi buhtu, ka tah--
dus eezeltu par beņku preekşchneekeem.

Peesihm. 2. Şkohlâs, kur diwi woi wairak skohlotaju, ir labaki

apakschejas un augschejas klases eerikteht, ne kà puisēnus
un meitenes pee mahzibas schķirt.

Peesihm. 3. No weenas schķiras jeb klases ohtrâ nebuhs pahr-

zelt pehz skohlas gadeem, bet pehz mahzeschanas.

Peesihm. 4/ lawehlahs, ka tur, kur tikai weens skohlotajs,
schis ohtras un treschas seemas behrnus şaweeno weenâ
şchķirâ, tà ka tikai diwejâs şchķirâs mahza. To labi war

dariht, jo treschas seemas behrneem nebuhs par skahdi
neds par kawekli, ka zitu mahzibu ohtru reis dabūdami

jo stipri paleck.

§ 20. Seemas-şkohlâ jamahza ;

1) reliģija (tiziba);
2) laşischana un rakstişchana mahtes walodâ;
3) Kreewu waloda:

4) rehķinaşchana;

5) ģeogrāfija (wehsture un dabas siņas);
6) dseedaschana; (Skohl. lik. A. nod. 1, 3. peesihm)

Bes tam wişeem behrneem buhs maziht:
7) zeiķinaschanu, un wişahm meitenehm
8) şeewişchķu rohkas darbu (Skohl. lik. A. nod. I. 3

peesihm.)
Pee sih m. 1. Pee Kreewu walodas meitenes naw peeşpeescha-

mas. Tais şkohlâs, kur Kreewu walodu jaw war mahziht,
ar scho mahzibu pee puiseneem naw jasahk, pirms tee

mahtes walodâ kreetni nemahk rakstiht. Tais walodas

stundās, kur meitenes daļu neņem, tahs war mahzitees
rokas darbu. Wehl labaki derētu, kad schais stundās
meitenes stiprinatohs rakstişchanâ un rehķinaşchanâ.

Peesihm. 2. Wahzu walodas mahzibu labi war atļaut gada-
skohlai, tapehz ka tahs diwi seemas, kas behrneem dohtas,
lai sataisahs us gada-skohlu, deesgan ihsas. Wahzu
behrni lai mahjâs pareisi sataisahs, kad gada skohla grib
eestahtees, woi tāpat diwi seemas lai nahk seemas-şkohlâ
un schim laikā lai neprasa mahzibu Wahzu walodâ. Kur

to meklē un skohlotajs to eespehj, Wahzn walodas mah-
ziba jau seemas-şkohlâ war şahktees.

Reliģija.

§ 21. Tizihbas mahziba laukskohlas behrnus lai peewed, ka tee

sahk saprast Deewa wahrdus, Deewa walstibas plaukschanu un pleh-
schanohs un Deewa Pestischanas darbn. Us to lai dsenahs, ka behrni
kohpâ mahziti kristīgas draudses tizibâ un kohpâ radināti us kristigu
dsihwoschann, paschi tizigi saņem Deewa wahrdu un Deewa

walstibas şwehtas mantas un tà tohp şataişihti us eeşwehtişchanu un

paleek par kristigas draudses dsihweem lohzekļeem, kas Deewam no

sirds kalpo.
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о) Bihbeles stahsteem ja°atwehl 4 stundas. Weenâ seemâ ja-
iseet zauri woi weza, woi jauna testaments un arween isgahjuşchas
seemas mahziba ihşi ja°atgahdina. Kur wairak şkohlotaju un kvr tapehz
seemas behrnus şchķirâs war daliht, tur apakşchejâ şchķirâ tikai islaşiti
gabali no bihbeles stahsteem jamahza. Augşchejâ şchķirâ jarahda no-

tikumu sakars un pee tam ja-aisņem ari bihbeles kronoloģija un geo-
grafija. Kur weens pats skohlotajs pee skohlas jeb pee seemas behr-
neem strahda, tur tam jaluhko, ka tee pirmseemneeki jele tohs şwariga-
kohs gabalus no tahs seemas mahzibas eeņemahs. Bihbeles stahstus
mahzotees behrneem tas garigais kohdols jāsaņem. Tapehz behrneem

mass labums ja zitus bihbeles stahstus, lihdsibas v. t. pr. bes nekah-
das şapraşchanas no galwas mahzahs un tee ar to naw jamohza.
Skohlotajs bihbeles stahstus bihbeles garā un walodâ pats no şirds
lai stahsta un preeksch azim lai stahda. Kad atprasa, ko behrni mah-

zijuschees, tad wiswairak lai pahrleezinajahs, woi wiņam isdewees

mahzibu behrneem dariht saprohtamu, un atpraşoht lai behrneem Wehl
prahtâ wedto,'kas ihpaschi der pee şirds gaişmoşchanas un zilaşchanas.

b) Katķisma mahzibai ja-atwehl 2 stundas. Pirmşeemneekeem
seemas daļā wişi 5 katķisma gabali no galwas skaidri jamahk. Pee

atpraşihşchanas lai mahza, ka saproht, ko katrs wahrds sihme, ja ne

wairak, tad tatschn pee teem 2 pirmeem gabaleem. Teem, kas jau il°

gaki şkohlâ, japasneeds tahlaki wahrdu şapraşchana un turklaht dsi-

ļaki ja-isstahsta tee 3 pirmee, un ja war, ari 4. un 5. gabals. Te ja-

şargahs, ka behrneem neleek no galwas mahzitees newaijadsihgas
dogmatiskas deşinizijas, bet katķisma şapraşchana jawairo peeminoht

derigus bihbeles stahstus, bihbeles un dseeşmu perschas un rahdoht

mahzibas un dsihwoşchanas sakaru. No bihbeles perschahm behrneem
lai nedohd pa dauds galwâ mahzitees un skohlotajs lai labi luhko,
ķa behrni sapratuschi, ko tee bihbeles un dseeşmu wahrdi sihme, pirms

galwâ tohs mahzahs. Wairak ne kà 5 lihds 6 dseesmas tais 3 seemâs

behrni no dseesmu grahmatas lai nemahzahs. Tad Wehl tahs Pir-

mas perschas no tahm dseesmahm, kuru meldiņi jamahzas.

Laşişchana un rakştischana mahtes tvaloda.

a) La ş i sch an a.

§ 22. Behrni, kas mahjâs jau eemahzijuşchees laşiht, şkohlâ
Wedami pee ihsteni skaidras lasischanas, pee tam, ka ahtri, skaidri un

riktigi noproht un tāpat atkal islasa to. ko drukāti woi rakştiti wahrdi

nosihme. Apakşchejas şchķiras behrneem masus gabalus is lasāmas

grahmatas nestohstotees un riktigi buhs lasiht. No augschejas schķiras

(behrneem) jāprasa, ka garākus un gruhtakus gabalus, un ari weegla-
kas dseesmas ar sapraschanu un saprohtami mahzetu lasiht. Lasischanas

mahzibai ja°atwehl 3 lihds 6 stundas un ta katrā şkohlâtikuşchi jākopj.

Skohlotajs lai labi leek wehrâ, ka behrni lasoht katru wahrdu riktigi

un pareisi issauz, lai alaschin atprasoht pahrleezinajahs, woi lasitajs
ari saproht. ko lasa un tà wiņşch lai skohlas behrnu radina usma-

nigi lasāmo apķert un isprast, pastarpahm ari atstahstlht ar paschu

wahrdeem ihsakus woi garākus teikumus. Sinams, katram behrnam

tahs lasamahs grahmatas waijaga buht. Tai weetô lai ir jauna testa-

mente, woi şwehtdeenas lekzioni un ewanģelijumi un skohlotajs pee

schihs lasibas lai meklē augļus ari preeksch bihbeles stahstu ispraschanas.

Lihds ar bihbeli turklaht ari zitu lasāmu grahmatu lai leeto. tahdu. kas

siņu dohd par pasaules leetahm.

b) Rak st i şch an a.

Seemas-şkohlâ behrni lai mahzahs jo riktigi rakstos tftetft chsa-
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kas, weeglakas woi zitu woi paşchu dohmas. Eepasinuschee ar bohksta-
beem, lai stiprinajahs kaligrāfijā un ortogrāfijā un beidsoht lai mah-

zas wehstules un masus aprakstus sazereht. Te waijadsehs 5—6

stundu. Apakşchejâ şchķirâ behrneenl jāraksta bohkstabi un wahrdi pehz
preekschraksta, jānoraksta gabali is lasāmas grahmatas un ja°raksta tahdi

gabali, ko eepreekşchâ eemahzijuşchees galwâ. Tad buhs rakstiht pehz
diktāta un behrnus buhs radinaht, ka paschi sastahda ihsus teikumus

un arween pee tam ja-eewehro ortogrāfija, wahrdu schķiras, teikumu

daļas un interpunkzija. Ko behrni schinis leetas kahdâ laikā, woi nu

kahdâ mehneşî mahzijuschees, to lai israhda rakstā pehz diktāta. Tee

behrni, kam te labi wedahs, lai tad ari sastahda ihsus aprakstus, stah-
stus un wehstules. Tahs leetas, ko behrneem dod rakstiht, lai wiņeem

naw şweşchas un skohlotajeem tahs ar wiņeem papreekschu japahrruna.
Wişur jaluhko, kà behrni raksta labi un smuki un kà kurā reisā azis
un ausis jāradina us ortogrāfiju.

Kreewu waloda.

§ 23. Seemas-şkolâ jamahzàhs kreewişki lasiht un rakstiht, wo-

kabules un ihşas sarunas iş deenişchkas dsihwes jaeemahzahs galwâ.
Pee tam behrni jāradina wahrdus pareisi isşaukt un no walodas

likumeem tik dauds japeemin, zik tais pirmās mahzibas grahmatâs
behrneem teek dohts. Kreewu walodai waijadsehs 2—6 stundu. Kà

kurâ şkohlâ Kreewu walodu eeşahks maziht woi tuhlit, wai wehlaki,
pehz skohlotaja eesvehschanas, bet us wişu wihsi 5 gadu starpā ja-ee°

şahk wişâs skohlas. (Skohl. lik. I. 3 b).

Rehķinaşchana.

§ 24. Zaur rehķinaschanas mahzibu behrni lai noproht, ko zi--

pari sihme un kà ar skaitļeem strahda un lai eerohn paschi ar teem

strahdaht kà teem derehs dsihwoşchanas waijadsihbâs. Preeksch tam

jadohd 4—5 stundas. Apakşchejâ şchķirâ wiswairak galwâ lai rehķina
tai skaitļu starpā no 1 lihds 100 un zik tas war notikt, ko rehkina,

azim lai rahda pee rehķinu galdiņa. Turklaht tanī paşchâ skaitļu

starpā skaitischana un rehķinaschana us tāfeles ja-eerahda. Augşchejâ
şchķirâ behrni rehķina tais tşchetrâs rehķinu wihsês ar leelakeem

skaitļeem. Bet ar pa dauds leeleem lai nedarbojahs. Tad jamahzahs
rehķinaht ar uosauktecm skaitļeem, tāpat resolweereht uu reduzeht (is-

mihi leelakas wehrtibas ar masakahm un masakas ar leelakahm). Kas

to mahk, teem lai Wehl rahda triju skaitļu rehķinaschanu un lai eesahk

rehķinaht ar daļu skaitļeem.

Tapehz ka rehķinaschana semneekain jo wairak lai der dsihwo-

schanas waijadsihbâs, jaluhko zaur rehķinaschanu prahtu attihstiht tà,

ka behrns pehz ir pats, ko mahzijees, sin leetaht kà wiņam der. Ta-

pehz it nemās lai nemahzahs nesaprastus likumus. No Pascha eesah-
kuma skohlotajs behrnus lai wada us preekschu azim rahdoht un, ko

mahzijis, ar behrueem wairak reisas zauri eijoht, tà ka paschi ismana

un useet to likuniu, un lai tos radina arweenu atbildeht, kamdehļ tà

rehķina. Skohlotajs behrnus lai nepeesaista pee tāfeles, bet tohs lai

dara swabadus zaur tam, ka arween ari galwâ leek rehķinaht, ko

rehķina us tāfeles. Lai uedohd dauds un leelus usdewumus, bet lai

to paschu usdewumu daschdaschadi meklē isrehķinaht, un pee galwas
rehkineem lai ne tik dauds skatahs, kas stahw grahmatâ, bet kà noteck

dsihwoşchanâ. Jaunu rehķiuu-wihsi şahkoht, arween papreeksch jareh-
ķina galwâ nn tad tikai us tāfeles.

Ģeogrāfija.

§ 25 Zaur ģeogrāfiju behrni lai eepasihstahs ar semes lohdi,
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kur zilweku zìlts mahjo. Masak woi wairak mahzihs, kà kurâ şkohlâ
eeşpehs. Seemas-şkohlâ peetiks, kad behrneem wispahrigi rahdihs
semes lohdes zeļu starp sauli, mehneşi nn swaigsnehm, wiņas isşkatu un

formu, tantu mahjoşchanu un walstis semes wirşû un ihpaschi isstah-
stihs tehwu semi. Stundas 2—3.

Ģeogrāfijas mahziba lai wada no pasihstamahm pee Wehl ne-

pafihstamahm ļeetahm, lai papreeksch behrni eepasihstahs, kur no mab-

ju weetas skatotees rihti un wakari, kur seemeti un deenaswidus

puse, uu ta lai mahzahs isprast landkahrti un globu, semes zeļu ap
sauli, deenas un gada laikus, semes zones (strehķns), tahs 5 pasaules
daļas nn tahs leelas juhras. Pee ivalstju aprakstischanas tāpat ja-
eesahk no dsimtene? un seemas-şkohlâ peetiks, kad Eiropu un ihpaschi
Kreewu walsti zik ne zik Pilnigi isstahsta. Aplam dauds wahrdus un

skaitļus behrni lai nemahzahs. Pee semes lodes aprakstischanas (ma-

tematiskas ģeogrāfijas) waretu aiskert ari drusku no dabas mahzibas
(no magnētisma, siltuma, gaismas- v. t. pr.). Tāpat ko seemas-skohlâ
war mahziht par radijumeem pasaulē, par pasaules tautahm, par tau-

tu walstim, dsihwi un darbeem, to lai mahza pee ģeogrāfijas.

Dseedaşchana.

§ 26. Pee dfeedaşchanas lai radina ausis us smalku dsirdescha-

nu un lai eemahza garigu dseesmu un tautu dseesmu meldiņus. Lai

ari dseed us diwibalsim, un preeksch şwehtļu deenahm lai kohpj dsee-

daschanu us wairak balsim. Jo labi buhs dseedaschanu nolikt us
katras deenas beidsamo skohlas stundu woi pusstundu.

Zeiķinaşchana.

§ 27. Dauds mas zeikinaht der pee kreetnas audsinaschanas un

pehz ari dsihwê. Tapehz ir seemas-şkohlâ jele weena stunda pa nede-

ļu preeksch tam ja-atwehl. Peeteek ar liniju un weeglu figūru zeiķi-
naschanu.

Şeewişchku rohkas-darbs.

§ 28. Mahtes şawahm meitahm mahjâ rohkas-darbu deesgan
Wehl neeerahda: tapehz skohla jamahza, kas jo waijadsigs kà şchnhşcha-

na un adişchana. lawehlahs, ka rohkas-darbu meitenehm wisàs şkoh-

lâs şahktu mahziht, bet tas tikai warehs notikt kà kuŗâ weetâ to ee-

şpehs. Preeksch rohkas-darba lai isleeta ir walodas stundas (§ 20 pee-

sihm.), ir katrâ deenâ weenu brihwstuudu.
29. Skohlotajam jagahda, ka ihpaschi seemâ behrni katru

deenu laukā dabu deesgan paskraiditees. Puisēnus lai peeleek pee

weeglakeem darbeem, kas skohlai par labu, pee malkas şkaldişchanas,

uhdens neschanas u. t. pr. : meitenes lai peepalihds Pee istabu tihri-

schanas, pee slauzischanas, masgaschanas u. t. pr.

Kur skohlotajs to mahk, lai puisēnus mahza turneht (wmgroht),
bet sinams ne skohlu stundu laikā. Seemas şkohlâ peetiks turneschana

bes nekahdeem turneschanas rihkeem.

§ 30. Kur tas eespehjams, buhtu labi. ka seemas-behrnus

waşarâ diwi woi trihs reis sa-aiziua un teem seemas mahzibu atgah-
dina.

§ 31. I. Kur mahza diwejâs schķiras (pirmā trcschajahs un

ohtras'seemas behrnus, ohtrâ şchķirâ pirmahs seemas behrnus) tur

tas, kas mahzams, ja-isdala pa nedēļu tà:*)

* Skat. stuudu rahditaju A un E (kur Wahzu waloda peeņem-

ta klaht).



444

I. 11.

augşchejâ şchķirâ, apakşchejâ şchķirâ.
Bihbeles stahsti ... 4 stundas 4 stundas
Katķisms 2 2

Lasischana 4 6

Rakstişchana ....
6 « 6

Rehķinaşchana . . .

5 5

Ģeogrāfija 2»/a " 2'/г "

Zeiķinaşchana ....

1 a I й

Dseedaşchana .... 2i/2
« 2i/2 "

Kreewu waloda . . .
6

„
4 "

33 stundas 33 stundas.

11. Kur mahza treijâs şchķirâs, tur tas, kas mahzams pa nede--

ļu jaisdala tà: *)
I. 11. 111.

augşchejâ schķirâ. widejâ şchķirâ. apakşchejâ şchķirâ.
Bihbeles stahsti ..

4 stundas 4 stundas 4 stundas
Katķisms 2 ° 2 « 2

Lasischana ....
5 « 5 « 6

Rakstischana . . .
5 5 6

Rehķinaschana .
.

5 5 5

Ģeogrāfija ....
2 " 2 « 2

Zeiķinaschana . . .1 1 1

Dseedaschana . . .
5 5 5

Kreewu waloda . . 4 3 2

33 stundas 33 stundas 33 stundas.

B. Gada-Ģkohla.

§ 32. Gada-skohlas darbs ir diwejads; weenâ kahrtâ tai buhs
us preekschu West tohs behrnus, kas seemas mahzibâ grib stiprinatees
un jo pilnigi palikt, otrā kahrtâ tai buhs sataisiht tos behrnus, kas

augstākās skohlas (kreis-şkohlâ un seminārā) grib eestahtees. Tapehz
te newar zeeti nolikt skohlas-laiku (kursu); bet ar to jāgaida, kamehr
likumos minētas ķirspehles-skohlas zeltas. Pee tam, ko un zik gada--
şkohlâ lai mahza, schim brihscham buhs ja°eewehro, ko katras skohlas
behrni, woi leela behrnu puse meklē un grib panahkt. Tapehz preeksch
gada-skohlas wispahrigu stundu rahditaju newar zeeti noteikt; katra

pagasta skohlas Waldischana lai to şewim sastahda.
§ 33. Kad kur rohnahs tahdi behrni, kas gada-skohlas mah-

zibas grib mahzitees, bet tikai seemas laikā, tad pag. skohl. waldişcha-
na lai spreesch, woi tahda ihpascha schķira eeksch gada skohlas buhtu
zeļama.

§ 34. Pee teem § 17 mineteem mahzibas lihdsekļiem te Wehl
katram behrnam şewim jagahda atlas preeksch ģeogrāfijas.

§ 35. Gada-şkohlâ schihs buhtu tahs mahzamas leetas:

1) Reliģija (tiziba);
2) Mahtes waloda;

3) Kreewu waloda:

4) Wahzu waloda;

5) Rehķinaschana;
6) Ģeogrāfija;

*) Şkat. stnndu rahditaju B.
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7) Wehsture;
8) Dabas siņas;
9) Zeiķinaşchana;

10) Dseedaşchana;
11) Dahrsa kopşchana un turneşchana (wingroschana).

§ 36. Gada-şkohlâ lihds schim ir mahzihts Wahzu walodâ un
ta.lai paleek, jo tikai tà ir tee, kas augstākās şkohlâs grib eestahtees,
ir tee, kas pehz augstakahm mahzibahm nedsihdamees, tomehr şawâ
dsihwê grib us preekschu tikt, roarehs panahkt, ko tee meklē. Sinams,
gada-skohla tad dalahs diwejâs şchķirâs. Apakşchejâ behrneem tik
tahļu Wahzu waloda jaeemahzahs, ka tee augşchejâ şchķirâ to wahzişki
pasneegtu mahzibu labi şaproht. Tizibu lai mahza mahtes walodâ
un tad

,
ja ne arween, takschu jele jo wairak tais stundās, ko gada-

behrneem kohpâ seemas laikā dohd.

Reliģija (tiziba).
8 37. Peetiks, kad waşarâ 1) şwehtus rakstus lasihs un pee

tam isşkaidrohs kahdâ laikā kà kura bihbeles grahmata sarakstita, kas
tur eekşchâ, un ko katra şwer; 2) kad bihbeles stahstus behrneem
ihsi atgahdinahs; 3) kad stahstihs basnizas wehsturi (kristīgas drau-

dses zelschanohs, plehschanos un reformaziju); 4 kad tee behrni, kas

grib eet us augstakahm skolahm, bihbeles stahstus un katķismu eemah-
zahs Wahzu walodâ.

Mahtes waloda.

§ 38. Behrnu leela puse negrib şataişitees us augstakahm
skohlahm, bet, gada-skohlu zauri gahjuschi, tuhlit sawu weetu pasaulē
grib usņemt un pildiht; tapehz gada-şkohlai jawada behrni ari mahtes
walodas leetaşchanâ tahlaki ne kà seemas-şkohlâ to wareja un jagahda,
ka teem jo labi wedahs pareisi runaht un rakstiht. Tad ari Latwee-

schu walodas jo waijadsigee likumi un ortogrāfija gada-skohla jamah-
za, behrni jāradina aprakstus sazereht (wehstules un kuntraktes rak-

stiht un wirtşchastes grahmatas un rehķinus West). Tāpat lai gahda,
ka behrni eepasihstahs ar tahm wislabakahm grahmatahm Latweeşchu
walodâ.

Kreewu waloda.

§ 39. Ar mahzibu te japanahk, ka behrni skaidri un saproh-
kamt lasa un pareisi un zik ween war riktigi raksta. Teem, kas labi us

preekschu tikuschi un teem, kas grib eet us augstakahm skohlahm, sinams
ari Wehl skaidrāki jarahda Kreewu walodas pirmee likumi (leetu

wahrdu, ihpaschibas wahrdu. weetneeku wardu lohzischana un laika

wahrdu kahrtiga konjugazija)..Ari sche skoholotajs lai wiswairak luhko
us to, ka behrns wahrdus pareisi issauz un labn teesu wokabulu eekrahj
un lasāmo un rakstāmo zik ween war, lai leck pahrtulkoht mahtes wa-

lodā, woi augşchejâ şchķirâ Wahzu walodâ un pee tam lai rahda kat-

ras walodas şawadibu.
Wahzu waloda.

§ 40. Gada-şkohlâ behrneem Wahzu walodas mahzeşchanâ tik

tahļu jamahzas, ka woi augstākās skohlas war eestahtees, woipaşchi şpehj
tahlaki mahzitees no Wahzu grahmatahm, ka skaidri lasa un pareisi

(Pehz ortogrāfijas) raksta, ka Wahzu walodas pirmohs likumus

(wahrdu schķiras un lohzişchanu, weenkahrtigu un ari wairakkahrtigu
teikumu şastahdişchanu), ka mahk no weenas walodas ohtrâ pahrtul-

koht un ari sawas Paschas dohmas rakstā salikt. Skohlotajs lai ruh-

pejahs, ka pee wisa behrneem labi wedahs un tee labu teesu wakabeļu
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eekrahjahs. Ihpaschas stundas preeksch runaschanas lai nenoleek, bet

lai luhko, ka behrni wişâs stundās, kad runa, pareisi un skaidri.

Rehķinaschana.
§ 41. Sche jāstiprina, kas seemas-skohlâ mahzihts. Peenahk

klaht: rehķinaschana ar daļu-skaitleem, pagarināti triju skaitļu rehķi--

numi, un preeksch teem, kas tahļaki tikuschi, augstāki rehķinumi.
Tad ari Wehl ģeometrijas sahkumi, behrneem jarahda (par li-

nijahm, wiņķeļeem, trihsstuhreem, daudsstuhreem, riņķeem, weenkanti-

geem kerpereem, isplatijumu un ķerperu aprehķinaschanu). Ihpschi lai

behrni aprohn strahdaht ar zirķeli nn wiņķelmehru. Sinams, te naw

jamohkahs ar dsiļaku peerahdischanu.

Ģeogrāfija.
§ 42. Papreeksch jadohd plaşchakâ un pilnigakâ mehrâ, ko see-

mas-şkohlâ mahzija. Matemātiska ģeogrāfija wairak ja-isstahsta, ka

behrni to dsiļaki isproht. Baltijas gubernijas smalkāki ja°apraksta.
Tad lai iseet zauri semes kalnus, upes un zitus uhdeņus un ari

Eiropas walstis, ihpaschi Kreewu walsti un ihşi jo ihşi ari to zitu
pasaules daļu walstis.

Wehsture.
§ 43. Ihstena wehstures mahziba ne kriht laukskohlahm. Sehe

war peetikt ar wisas wehstures pamatu, proti ar bihbeles stahsteem;

pee scheem lai, peemetina, ko Wehl stahsta is eewehrojameem zilweku
zilts darbeem un zeleem, papreeksch kristigas tizibas ispleschanohs wirs

semes (Z 37, 3). Jamahza biogrāfiski, prohti tee slawenee wihri, kas

Deewa walstibai bijuschi woi draugi, woi pretineeki, tee kà dsihwi
preeksch azim jastahda un tà jadohd atsiht, ka Deews wisas pasaules
tautas no Pascha pirmā gala wadijis un audsinajis pee sawas walsti-

bas, un pee wisa ko mahza, jaruhpejahs, ka behrnu sirdis teek zilatas
un isglihtotas. Wihri kà Nerons, Dioklezijans, Konstantins tas lee-

lais, Julians, Klodwigs, Bonifazijus v. t. pr. te sawu weetu atrohu.

As tahdu pat wihsi lai isstahsta, kas jo wehrâ leekams is to tautu

wehstures, kas wezas woi jaunus deribas laikôs Deewa walstibu woi

paschkihruschi woi kawejuschi, un tà arween tohs slawenakohs wihrus
eewehrojoht, lai behrnus iswada zauri lihds muhsu deenahm. Kur kas

notizis un kad, tas tāpat jasin, kad grib isprast to şlaweno wihru dsih-

woşchanu un darbus. Tapehz şkolohtajs arween lai palihgâ ņem

landkahrti un lai ari dohd gada skaitus pehz skohlas behrnu eespeh-
schanas; bet ari tee, kam jo weeglas galwas un kas jo tahļaki us
preekschu tikuschi, mas ween jamohza ar wahrdeem un skaitļeem. Teh-
wu semes wehsture ihpaschi jamahza, bet ir pee tahs ihss pahrskats
ween jadohd.

Dabas siņas.
§ 14. Dabas siņa? behrneem prahtu isglihto un preeksch dsih-

wes wişadi derigas. Zaur dabas mahzibahm behrnu azis paleek
jo gaischas, un wiņi skatidamees un labpraht apluhkodami, kas ma°

siņsch un sihziņsch, mahzahs eewehroht, ko lihds tam ne eeraudsiht ne-

wihschoja, un zeeniht, ko nebija zeenijuschi un atsiht, kahdu jaukumu,
kahdu gudribu un spehku raditajs pasaulē parahda. Preeksch schihm

mahzibahm skohlotajs wiswairak lai isleeto lasāmo grahmatu. Bet

dabas mahzibas, ko behrneem sneeds, tahs ari usauguscham turpmākā
dsihwê lai uahk par labu. Tapehz behrneem lai dara sinamus tohs
tehwu semes putnus, şwehrus un augus, kas kahdâ nekahdâ sakarā ar

semes kohpschanu, un lai mahza, ko eespehtu saprast is fisikas. Wişu,
ko mahza, lai rahda azim, woi nu rahda tahs dabas leetas Paschas,
woi bildes, woi eksperimentus.
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Zeiķinaşchana.
§ 45. Ari gada-şkohlâ wişupapreekşch jāmeklē, ka behrncein

wedahs strahdaht ar linijalu un mehru un şasihmeht weeglus zeiķi-
numus, kà tas warehtu dereht dsihwes waijadsibâs (ne pa gruhti
zeiķinajamas leetas pehz şkolohtaja preekşchraksta, woi ari pehz dabas,
pamasinatâ, woi paleelinatâ mehrâ, — ehku aprises, landkahrtes v. t.

pr.). Behrni, kas tahļaki tikuschi, lai ari zeiķina bes linijala pehz
preekschraksteem.

Dseedaşchana.

§ 46. Mahziba lai eet tahļaki tai § 26 minetâ wihsê. Nohschu
pasihschana, taktēs eedalischana, balss un trahpischanas radinaschana.
Dseedaschana us weenu woi diwi balsim arween prohjam jamahza.

Dahrsa kohpschana un turneşchana (wingroşchana).

§ 47. Katrs skohlotajs, kas ne tik ween pats dabu pasihst un

zeeni, bet ari tahdu pat praht pee saweem skohlas behrneem zenschahs
modinaht un stingrinaht, şawa dahrsa puķes, saknes un augļu kohkus
kohpdams, labpraht ari behrneem eerahdihs, ko waijaga eewehroht

pee dahrsa kohpschanas. To dariht peenahkahs skohlotajam un tas

ihpaschi lai ruhpejahs, ka behrni dabu eepasihtees, kà ar augļu koh-
keem un ar bitehm jadsihwo. Ihpaschu stundu te newaijaga.

Pee turneschanas waijaga prahtigas eerahdischanas un wadi-

schanas no skohlotaja puses. Kur tahda atrohnama, tur pa waşaru
lai behrni pastahwigi turne pee turneschanas rihkeem; bet to tāpat

brihwstundâs.
111. Ķirspehles skohla.

§ 48. Ķirspehles skohlas darbs ir, tohs behrnus, kas pagasta

skohlu isgahjuschi zauri, tahļaki nowadiht pee kahda mahzibas gala,
woi tohs şataişiht preeksch jo augstahm skohlahm. Preekschraksti, kas

dohti preeksch gada-skohlas mahzibahm, schim brihscham pat ģeld ļir-

spehles skohlai, jebschu schi eespehs tahs dsiļaki un augstāki kopt. Kà

nu ķirspehles skohlas radisees un zelsees, skohlu wirswaldischana isslu-

dinahs skaidrākus likumus.
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Pielikums X.

Verzeichnih
der in den kurländischen Volks-Schulen zu gebrauchenden

Lehrbücher. 1)

1. Religion.
1) Pan ck und Grüner, Mahju grahmata.
2) Döbner, Şwehti stahsti is Deewa wahrdeem islaşiti.

*3) Bekm a n n, Bihbeles stahsti pehz Wangemann bihbeles stah--
steem şarakstiti.

In deutscher Sprache:
h o l st, Leitfaden zum Religionsunterricht.
Dittmar, Wegweiser durch die heilige Schrift.
Wangemann. Biblische Geschichten.

4) Walter, Skohlas katķişmis.
5) Meyer, Palihgs pee behrnu mahzişchanas.
6) Ulinann,- Ta Deewa kalpa M. Lutera masais katkismis.

In deutscher Sprache: Luthers kleiner Kateichis-

mus, erläutert zum Gebrauch beim Schul- und Consirman-

den-Unterricht. N e u-S t r e l i tz.
Daneben zulässig:

L e i t a n, Diw'reis 52 bihbeles stahsti.
Blumb e r g, Swehti stahsti und ihsi basnizas stahsti.

S t e n d e r, Masa bihbele.

Heerwagen, Sinai un Golgāta und M. Luterakatkismis.

Brand, Dsihwibas zeļşch.
K a h l b r a n d t, Deewa wahrdi.

*Ruds i t, Basnizas stahsti.

Für die Lehrer zum Selbstunterricht:

1) Niss c n, Unterredungen über die biblische Geschichte
und über den Katechismus.

*2) Kunze, Catechisationen über2 mal48 biblische Geschichten.

5) Seeb e r g, Dr. M. Luthers kleiner Katechismus.

*4) Johannes Arndts und Ahlfe l d t s Katechismus-

Predigten.
5) Caspari, Weltliches und Geistliches zu einer volksthümli-

chen Auslegung des Katechismus.

6) Helmsing, Kirchengeschichte.

ll.Muttersprache.

1) heerw a g e n, Skohlas maise.
2) Schröder, Behrnu draugs.

*3) Kaudsi t un Stehrstu Andreja Sehta un skohla.
*4) Stehrstu Andreja Masa grammatika.
5) ŞPie ş s, Usdewumi skohlas behrneem preeksch domu usraksti--

schanas.
*6) Kalniņa Wadonis rakstenös 3 konzentrişkôs riņķôs.

Für die Lehrer:
B i e l e n st e i n, Elemente der lettischen Sprache.

') Šai sarakstā ietilpst visas grāmatas, kas atļautas lietot Kurze-

mes skolās līdz 1885. gadam.
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111. Russische Sprache.

*1) Dad si t, Kreewu walodas mahziba.
2) Pree d i t, Medera Kreewu walodas mahziba.
3) Golotusow. Pirma Kreewu walodas mahziba.

*4) Schäfer und Bras eh c, Kreewu walodas pirma mahziba.
Für obere Stufen:

*5) Hanfell, Handbuch für den Unterricht in der Formenlehre.
Das selbe lettisch von Tullijs.

5) Golotusow, Русская хрестоматия.
7) Bl 0 sfeld, Главн"Ьй_пя правила Русской грамматики.

Daneben zulässig;

Haag, Kreewu walodas pirmais eeşahkums.
Mühlenberg, Kreewu walodas şahkumi.
P i h l e m a n n, Practischer Leitfadeu zum Erlernen der russ.

Sprache.
Semo°S olowj e w it s eh, Practische russische Grammatik.

IV. Deutsche Sprache.

1) Ş p i ess, Pahrtulkotajs.
2) 200 Usdewumi.

*3) Tullija Wahzu waladas mahziba.
*4) Deutsche Sprachschule von Baron, lunghaase und

Schindler.
5) Westb e r g, Grundzüge der deutschen Schulgrammatik.
6) Schäfer, Deutsche Sprache und Reichtschreibelehre.
7) Böhm, Lesebuch, II Thl.
8) Lübe n und Rack c, Lesebuch, II Thl.
9) Pre u ß, Kinderfreund.

V. Rechnen.

*1) Fechner, Rechenhefte
*2) Bourq u i n, Rechenbuch für Elementarschulen.
*3) l ahn i nes Rechenbuch.
4) Bansin, Usdoşchanas preeksch galwas rehķinaşchanas un

usdoschauas us tahpeli ko rehķinaht.
5) Thalb e r g, Rehķinaşchanas mahziba.
6) Pah n s eh, Arithmetische Aufgaben.

Zugestatten:
T e h r a u d, Mahziba galwas rehķenôs.
Kellner, Rechenunterricht in Elementarschulen.
W est b e r g, Practisches Rechenbuch.

Beim Unterricht inder Geometrie:
*K с h rs, Practische Geometrie.

Pickel, Geometrie der Volksschule. 1. Bd. für Lehrer. 2. Bd.

für Schüler.

VI. Geopraphie.

1) Şpie ş s, Ģeogrāfija.
*2) Kopmana Ģeogrāfija.

Für obere Stufen:
3) Kellner, Leitsaden.
4) Wiedem a n n, Leitfaden.

5) Pre u ß, Kurzer Unterricht in der Erdbeschreibung.
*6) Andre c's Kleiner Handatlas.
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Vil. Geschichte.

1) Stahlberg, Leitfaden für denUnterricht in der Weltgeschichte.
2) Kappe, Kleine Weltgeschichte.

Für die Lehrer:
1) Dr. Spieß und Beriet, Weltgeschichte in Biographien.
2) Stoll, Erzählungen aus der Geschichte.
3) Spal w i ng, Leitfaden der vaterländischen Geschichte

der Ostseeprovinzen.

Vlll.Naturkunde.

*1) Pol l a ck, Naturbeschreibung.
2) Bruttan, Schul-Naturgeschichte.
3) Krüger, Naturlehre für Elementarschulen.

*4) Kundera Dabbas stahsti.

IX. Zeichnen.

*1) Tret a u, Der kleine Zeichner.
2) Bauer und Rein, Zeichenvorlagen.
3) Hermes, Berliner systematische Zeichenschule.
4) Adler, Muster-Zeichenbuch.

X. Gesang.

*1) Zim s c, Dseesmu rota.

2) Freytag-Loringhoven, 111 dseesmas.

*3) Zaun it, Dseesmu kronis.

4) Wey r i eh, Dseesmu wainaks.

AB Ar * apzīmētās grāmatas atjautas lietot skolās pec 1880. g.

А. V.

29
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Pielikums X-a.

Skohlas bibliotēka. ')

A.
* *

1) Augsti Kreewu wihri. ļ. Lomonoşows. Latw. no Brihw-

semneeka .... —
15

2) Angelika zeewmâ etz. No Dünsberga (Hücker.) . . . . —20

3) Apakşch seemas-şwehtku eglites. I. un ļl. daļa no Düns-

berga. (Plates.) -
30

4) Austrālijas meschos. No Lappas Mahrtina —
20

5) Awjugans lahseps. Pateeşigs stahsts. (Steffenhagen.) . . —
2

6) Apiņu wihte. Baumbach. (Steffenhagen.) —15

7) Bihşkapa zepure. No Lieventhala. (Hücker.) —20

8) Bahrenitc Lihsbete. No Simshonşohna. (Plates.) . . . .
—

8

9) Behrna mihlestiba. Jauks stahsts jaunekļeem. (Plates.) . .

—15

10) Balzers un Sprizis. Latw. No heerwagena. (Plates.) . .
—30

11) Bruņņeneeks Teobalds. Th. Beckmann. (Steff.) . .
— 6

12) Bernarts Dekmers. Clemens. (Steff.) — 15

13) Blihweŗa pamihlija. Stahsts. (Steff.) —
3

14) Baron Bundulis.(Steff.) — 5

15) Belisars, Rihta-Romneeku karawadons. (Plat.) . . . .
—20

16) Darbs un selts. No Pļawneeka. (hoffmann.) (Al.) ... —20

17) Ehstere Ahdams, jeb Wehrdsiba Afrikâ. Latw. No Düns- !

berga. (Steff.) I—ls

18) Ehrgļa perēklis. (Steff.) - 2

19) Etnogrāfija. No Dünsberga. (Plates.) —60

20) Ehrkşchķu rohsite. (Steff.) - 3

21) Firsts Wolfgangs. Stahsts no Wihstnza. (Steff.)
...

-20

22) Gohdigais lehkabs. Fr. hoffmann -30

23) Gumals un Lina. Latw. No Dünsberga. (Steff.)
....

150

24) Gana sehns. Stahsts no Dünsberga. (Schabl.) —10

25) Grahfa leelmahte Genowewa. Leitan. (Plates.) . . . . — -?5 .

26) Gohda wihri, un: ta bija şirdiga un branga şeewa. (Steff.) -
3

27) husaru puika. (Steff.) 15

28) lehkabs un Kristihne. Stender. (Steff.) — 1 5

29) Jauki stahsti pahr dabu un şweşchahm semehm. I. Friede-

mann. (Steff.) I— 40

30) lasapats, Indijas ķehniņa dehls. Kahnberg. (Steff.)
. .

25

31) luŗra Neiķena stahsti no Auniņa. ļ. daļa (Br.) ...
—60

32) lesus Kristus, tas weenigs patwehrums preeksch nahkamas 3

Deewa dusmibas. (Steff.)

33) Ihru semes algadsis. (Müller.) 3

Summa . 7 23

>) Šis skolu bibliotēku katalogs izdots 1879. g. un vēlāk mazumiņu papil-
dināts. Skolu bibliotēkas iekārtojot pie viņa vajadzēja stingri pieturēties. A.V
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R X

Transport
.

723

34) Jaunais Ulans. Stahsts. (Siefs.) -15

35) Ihstena behrnu mihlestiba. No Leitana. (hack.) . . . —25

36) luhras straume. (Steff.) - 3

37) Kara leeskungs Eistaķius. A. Leitan. (Pl.) . .
. .

. —30

38) Kursemes stahstu-grahmata. Schulz. (Steff.)
.... —30

39) Kà Kolumbus Ameriku usgahjis. No Rathmiudera. . . -40

40) Konterbandneeka sehns. F. Hoffmann. (Steff.) .
.
.

. —30

41) Kas augsti kahpj, tas semi kriht. Latw. no Ģibbeika.

(Plates.) - 20

42) Kà Indriķis no Ohsolkalna pee Deewa-atsihşchanas at°

greests. No Lundberga. (Steff.) —20

43) Kaimiņa nams. No Schulz. (Steff.) —30

44) Kristigas basnizas stahstu-grahmata. No Schulz.
.
. . —50

45) Kanaänas semes aprakstischana. NoEroon. (Plates.) .
. —40

46) Koschi sposchi stariņi no tahm trihm swaigsnehm pirmā

leelumâ. v. t. pr. No Dünsberga. (Steff.) —15

47) Kahda sehkla, tahdi augļi. F. Hoffmann. Woitkus.

(Plates.) —15

48) Kahds kungs, tahds kalps. F. Hoffmann. (Plates.)... — 15

49) Kaschoka şwahrki. (Steff.) - 5

50) Luhgschanas rakstu taisitajs. (Schab.) — 6

51) Leeldeenas ohlas. Seewald. (Steff.) —20

52) Leelmahte Greetiņa. Lettern. (Steff.) — 5

53) Laika kaiveklis pa seemas wakareem. Leitan. (Plates.). . —20

54) Mahtes mihlestiba. Hoffmann. Latw. no

(Hücker.) —20

55) Mīsais ahboļu dahrsneeks. Klewers —50

56) Mihlejeet şawus eenaidneekus. Stahsts no Schwanberga. [

(Steff.) — 20

57) Moskawas, seht branga pilsehta nodedsinaschana. No

Stendera. (Steff.) — 5

58) Mantasrazeji. (Steff.) — 3

59) Muhschigais schihds. (Steff.) — 3

60) Mihklas kabatas grahmata. (Steff.) — 15

61) Nemesis, jeb: ļaunam darbam ļauna alga. Fi Hoffmann . — 20

62) Nams us smiltihm. Lieventhal. (Steff.) —20

63) Pehters jauns weentulis. Lundberg. (Steff.) .... —20

64) Pasakas un stahsti teem Latweeşcheem. No Stendera.

(Steff.) ...... —70

65) Pehteris leelajs, Kreewu Ķeisars. No Mehkona. ;

(Plates.) 1—25

Summa . |l42

29*
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~

RK

Transport .

14 28

66) Pluddu breeşmas. Latw. No Schulz. (Plates.) . . .
.

—20

67) Papetais Moşkawâ. Stahsts no Schönberga. (Meyer.) .

—30

68) Pehterburga un wiņas grunteşchana. No Sternmaņa.

(Hacker.) -40

69) Putnu pereklits. Stahsts no Seewalda. (Steff.) . . .

- 3

70) 50 paşaziņas ar bildehm. No Dünsberga, ļ. daļa. (Steff.) .

—50

11. daļa -40

71) Prinzis mudris. Pasaules liktenis. E. Dünsberg. (Pl.) .

—15

72) Pasaule. Schulmann. (Dorpat Laakmanns Verl.) I» 11.
llļ. un IV. daia á 20 kap — 80

73) Puķu kurwits. Stahsts no Leitan —54

74) Pasaziņas preeksch behrneem. No Swaigsnites. (Steff.) .

—30

75) Robinsons Kruhsiņsch. Girgenshon. (Steff.) —70

76) Ruhduls. F. Hoffmann. Latw. Beckmann. (Schab.) ... —20

77) Rohņu medişchana. Kulturwehsturigs stahsts no Forstma-

ņa. (Steff.) -10

78) Staigaschana zaur lohpu walsti. P. Seewald. (Steff.)

Eingebunden —30

79) Stahsti no Kreewn tautas un walsts. Launitz. (Steff.) . . —
25

80) Sanne, jeb mahņutizihbas augļi un gals. Fuchs. (St.) . —30

81) Skohlmeisters un wiņa dehls, jeb pee tezesch. v. t. pr. (St.) .

—25

82) Skohlas grahmatiņa, kur 100 ihsti stahstiņi. No Kahnberga.

(Steff.) -15

83) Stahsti, pasakas, dseesmas un mihklas. No Girgensohna.

(Steff.) -20

84) Smilschu bedre. Stahsts no Wihstutza. (hack.) .... 15

85) Seschi stahsti. No Gaujmalneeka. (Plates.) . .- . . .

—
5

86) Selta meklētājs. F. hoffmann, (häcker.)
—30

87) Sneegbaltite. (Steff.) —140

88) Skohlotajs pehz Deewa prahta. Lieventhal. (Steff.) . . 12

89) Sagta behrna dsihwes-gahjums. Blumberg. (Niemann.)
.

—12

90) Sprohģu galwa un behrna mihlestiba. Kalamowicz. (St.)
. —|

5

91) Semeņu Mahrijiņa. No Swaigsnites. (Plates.) . .
.
. —

1()

92) Taisni un netaisni zeļi. F. Hoffmann. (Schab.) .... —20

93) Tonis, Waldawas muischneeka dehls. F. Hoffmann.

(Schabt.) — 25

94) Trihs deenas is ta dseesmineeka Gellerta dsihwes. See-

wald. (Plates.) -Ю

95) Tehwsemes aprakstischana. Xln daschi peelikumi ar
—

1 kahrti. (Steff.) .......

-60

96) Ta wisuwarenaja ehnä. Latw. No Schwand. (St.) .

—15

Summa . >22ļ94
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Transport .
22 94

97) Trihs stahsti: Deews pats wed blehdibu gaismā v. t. pr

(Steff.) - 5

98) Turaides lumprawa v. t. pr. No Dange. (Plates.) . .
—15

99) 300 stahsti, şmeeklu stahsti v. t. pr. No Woldemara. (Meyer.) . 42

100) Unkel Tohma buhda. No Dünsberga. (St.)

101) Weztehwa Lamberts ala. Speras Andrejs 55

102) Wezais Deews Wehl dsihwo. Latw. no Trautmana.

(Niemann.) — 25

103) Willis. Stahsts no F. Hoffmana. (Schabt.)
.

■ . . 1

104 Ohîris solis us laimi. (Steff.) —Ю

105) Zeems, kur seltu taisa. Lundberg —50

106) Zeļşch us ķeeģeļu zepli. (Steff.) .

— 5

Summa . 25 96

B.

1) Ahdama palihgi un Zitas masas paşaziņas. Dr. H.

E.Kattenfeld. - . —25

2) Blehdiba nahk gaismā, H. E. (Schabl.) 20

3) Brahļi Amerikā. Rawing. (Steff.) —112
4) Bahrgs tehws, jeb zeeta audsinaschana. No W. Hartmann.

(Niemann.) — 18

5) Brandwihnâ noslihkst wairak nekà uhdenî. (St.) . . —10

6) Bagatibas laime. (Steff.) —10

7) Bahrgs sohģis. I. O. Berkan —20

8) Derigas siņas un stahsti. Beckmann. (St.) —20

9) Daschadu wezu un jaunu rakstu krahjums. Lundberg. (St.) . - 20

10) Dseesmas, stahstu-dseesmas, pasakas. Stendert (Steff.).
.

—30

11) Dschons Smits. jeb: kahdas Angleeschu kolonijas ispohstischa-

na zaur Indeeşcheem. I. Klihwe. (Plates.) —20

12) Dsehraja laime. (Steff.) — 3

13) Deenu pehrle. Dünsberga. (Plates.) — 25

14) Derigs laika-kaweklis. Hugenberger 40

15) Frizis un Ruperts. No lannowsky. (Steff.) — 3

16) Fridrika ta Leela kutscheers. Hartmann. (Riem.)
....

- 8

17) Fridulis nn Mirle. Lieventhal. (Steff.) —20

18) Gohdigais Wridolins un neleetis Didrikis.Seewald. (St.). —30

19) Grahmatneeku preeks jeb astoņi stahsti u. t. pr. Elverfeld

Leitan un Thalberg -25

20) Hildebrand. Croon, „Indija". (Hacker.)
......

—40

21) Hildebrand. Croon, I. Ķihnâ. (Häker.) — 40

22) Hildebrand. Croon, 11. Ķihnâ. (Hacker.) -30

Summa . 169

457
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R! Я

Transport .
496

23) Jauns preeks laşitajeem. Schönberg. (Steff.) —
10

24) Indianeeşchu manta, jeb mantas kahribas augļi. (Schabl.). —20

25) Jauki, brihnişchķigi, pateeşigi v. t. j. pr. stahsti par kustoņu

dabas spehku. Sternmann. (R. Gollicke, Peterburg.). ..—
25

26) Indianeeşchu nagôs. P. Bergmann — 15

27) lahnis Frehlich. G. Dauge —
10

28) Kaimiņa behrni. (Plates.) - 10

29) Kalneneeki un Leijeneeki. Kalaminowicz. (St.) — 5

30) Kūrfirsts un naudasfirsts. Speras Andrejs. (Busch.). . .
—20

31) Kà kahdam gohdigam jauneklim gahjis, kas Rihgâ weetu

meklējis. (Steff.) — 5

32) Kasungans Nazis. (Steff.) -20

33) Kahrlis Ohduprizis. Sacranowicz. (Steff.) - 20

34) Kaululaşitajs un komerzienrahts. h. D. Bahr. (Steff.)
. .

—20

35) Latweeschu rakstneeziba. No Dihrika I—3o
36) Labs dehls. Schwanberg i— 25

37) Libanus kalni un Damaskus un kà Turki şchè kristitu ļau-- !

schu aşinis islehjuschi. (Croon.) (Plates.) — 10

38) Lustiņşch (Bruder Lustig) Silpauşch - 6

39) Ļauna apsinaschanahs. h. Allunan nach F. Hoffmann. . . —30

40) Lihgsmibas grahmata. No Elberfelds. (St.)
. . . .

—60

41) Laiks ir nauda. P. Pruhşs —20

42) Mahrtiņsch tas bandineeks, kas par turigu saimneeku pali-

zis. (Hacker.) —30

43) Mahte Anna un Greetiņa. Stahsts no Lieventhala. (Steff.) —12

44) Marija, pasemiga un drohscha. Lieventhal. (Pl>). . . .

—20

45) Muhsu deenischķu maisi dohd mums schodeen. Lieventhal.

(Steff.) -15

46) Maşkawas aklee swanitaji. Blumberg. (St.) —
6

47) Nabaga lahseps — 3

48) Neredsigais Kaspars un wiņa dehls. Dauge. (Plates.) . 8

49) Peezas sesdeenas. No Zimmermaņa. (Sieslack.) . .
.

—30

50) Parihses asins kahsas. Jauks un breesmigs stahsts. Me-

kon. (Brutzer.) -20

51) Pasudis behrns. Folmar. (Steff.) —12

52) Rihmes ohtras grahmatas I. daļa. Stahsti un lihdsibas.
No Dünsberga —40

53) Swirbuļi to reds. Nosalk. (Plates.) —10

54) Seschdesmitastoņas pasakas jeb fabulas. Croon. (Höcker.) .

—20

55) Stahsti pa seemas wakareem Kraukļu krohgü. Berent.

(Hücker.)
.

— 3p

Summa . |lo|B6
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Transport 40
86

56) Sinaşchanas un stahsti pahr pasaules leetahin. I. Friede-

mann. (Hacker.) I. saschuüms —20

11. saschuüms —
20

57) Seklā usskrehjis. Kaptein. .
. .1— 5

58) Stahsti pahr to kristigu dseemu - taisitaju. Georg Neimark.

(Hücker.). .
-25

59) Sarkangalwite. (Steff.)

60) Taisnais gahda par sawa lohpa dsihwibu, bet ta besdeewiga

apschehloschana ir bahrdsiba. Schönberg. . . . . . . —10

61) Tehwa swehtiba, jeb tinte un şpalwa. Lapp. Mahrtiņşch.

(Busch.) . . .

—18

62) Temps un Tohms. Dünsberg. (Steff.) —30

63) Übags un wiņa audsekne, jeb: Kas mihlestibu şehj, tas

preeku pļauj. (Plates.) —20

64) Upmalneeka saimneeze. Kalaminowicz. (St.)

65) Wajag zauri şpeesteès. Wihstutz. (Höcker.)

66) Walteŗa pasudis dehls Kahrlis un plehşchu lahpit.tjs.

Schönberg —
20

67) Wangiba Kaukasus kalnos. Werderewsky

68) Wezais usahrs, jeb Klahws lai puhşch ragā. Lieventhal.

(Steff.) i- 15

69) Wezais Stenders şawâ dsihwê un darbā. Apraksts no K.

Kundsiņa ■—
80

70) Zeeni tehwu un mahti. F. hoffmann. (Pl.)'

71) Zeļoşchanas peedsihwojumi un dsimtenes skaņas. Funke. . .

—30

72) Zeems un fabrika. Pahrt.unapgahdahts no L. heerwagen .
—20

73) Rudolph Gurlands. h. Blumberg. - —25

Summa . ļ14ļ85

C.

1) Ans Leitana dsihwe, darbi un mirşchana.(hàck.) . . .

2) Aklajā nakts-wijoles. Latw. no M. A -15

3) Alpes sahle, jeb tşchiganeete Struppa. A. Kalaminowicz.

(Steff.) —ļ25

4) Apburtajs kalns. Wahzu teika. Latw. no Blumb. . . . — 12

5) Basnizas saglis, jeb sirgām tschetras kahjas un tomehr

kluhp. (Plates.) H 5

6) Behrna draugs. Schröder. (Plates.) I

II —40
» » » ■

0

7) Bohdneeze. (I. Theil Gedruckt bei Höcker.) —ļ •*

8) Baireeşchu Anşs. Schönberg. . • • -
• • • ~120

Summ .
; 1 75

459
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R X

Transport .
175

9) Balta rohse un abi Eiropeeşchi. L. Mahrtiņ — 10

10) Bişneeks Selners. P. Pruhşs — 10

11) Bernolds. Pahrtulkohts no P. Pruhşs — 8

12) Diwi eenaidneeki. Latw. no H. D. Bahr. (St.)
.
. . .

—10

13) Deews ir mans sargs un patwehrums. Gibbeik.
.
.

.

—15

14) Diwi neweenadi behrni. Schönberg. (St.) — 6

15) Deewa radijumi pasaulē. Kowall. (Steff.) 1 —

16) Dehls no kara-deenesta. (Plates.) — 3

17) Diwi stahsti is 1001 nakts. l. Trihs Printschi un brihnuma

lakstigalla. 11. Abi Kihnas Printschi un wiņu mahsa. . . — 5

18) Duhkanais, jeb kahda sakne, tahda atwase. Kahds Gauj»
malneeks — 5

19) Elgoland salas laiweneeks. IV. heft. 3

20) Esi jel zilweks. H. D. Bahr -15

21) Florinda un Amina. Sehkerberg — 5

22) Hindu preestera atraikne Amina, jeb: Labs darbs bes algas

nepaleck. Silpausch. (Alksne.) —15

23) lohku stahstiņi. Landmann. (Steff.) —10

24) Jerusalems, kahda ta tagad isskatahs. Skerberg. (Plates.) —40

25) lohzigs stahsts, kä Leipzigas pilsehtas pohgu taisitajs u.

t. pr. Sehkerberg — 15

26) Krusta ehna. Lihdsiba. Dünsberg. (Steff.) —25

27) Ko zilweks sehj, to wiņşch pļauj. Stahsts, kas norahda, kà

Kursemê ļaudis dsihwo — 1°

28) Kà Pehteris no dserşchanas atgreesees — 3

29) Kalnu swehrejs. lohzigs stiķis - 5

30) Kapteiņa meitiņa. (Is Puşchķina raksteem) pahrtulkohts no

A. Şkarre. —40

31) Kohpmaņa dehls un skunstigs burwja sirgs no 1001 nakts. —20

32) Kaukasijas kalnos un Amerikas tuksneschös. No Lappas

Mahrtina. (Schill.) - 25

33) Kad uhdens mutē nahk, tad jamahzahs peldeht u. t. pr.

Gaujmalneeks — 5

34) Kurpneeks Offmans. Pahrtulkojis Pruhss —15

35) Kristus draudses karsch ar paganeem. Croon —50

36) Leelee gudrineeki. Gibbeik — 30

37) Laimes behrns. Fries. Latw. No Liventhala (Steff.) . . —25

38) Leelais Kristaps. K. Hugenberger. (Steff.) — 3

39) Laimes kalējs un ķehniņa meitas galwa. Pasaziņas no 5

A. Reekstiņa. (Steff.) -25

40) Lisabones semes trihzeschana. Latw. no M. Sthegy. (Steff.) — 10

Summa . I 7)46
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41) Labdarischana, jeb labs darbs bes algas nepaleek. No I. B. —10

42) Meera puķites karalaikā audsinatas. Leander. Latw. M.

Uhdre
— 75

43) Münchhausen. (Steff.) —30

44) Mantu-razejs un naudas kahriba. (Siņas un stahsti par

Deewa walst. leet. 2. krahj. VI. gab.) — 3

45) Mescha sogst. Lappas Mahrtiņşch —35

46) Nabaga Prizis. Hillner — 3

47) Nabags pulksteņu taişitajs Genfes pilşehtâ. (Isdohts no

kristigu rakstu gahdatajeem.) —5

48) Piņģerohts. Pruhşs. (Plates.) — 10

49) Par Maleneeşcheem. No Swaigsnites. (St.) ....
—20

50) Pateeşigi draugi. No Lappas Mahrtiņa — 5

51) Prizis un Anna. (Steff.) — 5

52) Preeschu rohses skohlmeisters. Wihstutz — 10

53) Pasaule. Wişpahrigas siņas par semi, sauli, mehneşi un

swaigsnehm. P. Graubing —
20

54) Pilşehtas dsihwe. V
_

3

55) Parahds un parahdu lihdsinaschana. (St.) —
5

56) Pirmā Neeku-grahmatiņa, kur naw neeki eekşchâ. W.

Pantenius. (Steff.) —
5

57) Şlepkawu bedre un: Suņu kuptşchis uu wehweris. (Steff.) —
5

58) Saldata şirds jeb stahsts, kà saldats Ķeisaru Pehteri pir-

mo v. t. pr. No I. B
—

10

59) Sehtas, dabas un pasaules masajs zeļa beedris. No Se-

mischa. (Verl. Aufmann.) —10

60) Sudmalas pee melna purwa —
20

61) Skohlasmahzitajs. Mekon. (Steff.) —25

62) Sarkanais Bartels, jeb dsihws kas sen jau miris. iSchabl.) —25

63) Seemas şwehtku wakars. Nosalk. (Plates.) —

5

64) Septiņi gulētāji. Blumberg. (Häcker.) —
Ю

65) Stahsts par naudas kahribu. Lieventhal. ihäck.) . . .
— 5

66) Selta juhrmala. Pehz kahda pateeşiga atgahdeena. Latw. —12

şarakst. no P. P. un K. S

67) Sihmoli no swescheenes. Latw. no I. E. C. Kaptein. . . — 5

68) Şlepkaws Belts un wiņa palihgi. Latw. no I. Nosalk. . —
5

69) Seemeļa Robinsons Iwans un wiņa beedri. Latw. no P. ļ 15

Bergmann —

70) Tikums un noseegums. Pruhss. (PL) —20

71) Trihs meldera meitiņas. Mekon. (Plates.) — 8

72) Tautas dseesmas. Şalaşitas Wentas krastos Leişchmalê. .

-20

Summa .
12ļ—

461
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73) Teizams leelskungs un wiņa draugs Graudiņa Anşis.

Lapp. Mahrtiņşch — Ю

74) Tobijas un Weresports. P. Pruhss .

— 5

75) Tumschais nams. Stahsts is Amerikas şadsihwes. (Schabt.) —25

76) Tà eet, Stahsts, kas rahda, zik derigas un swehtibu nes-

dāmas ir dsihwibas apdrohşchinaşchanas. Latw. P. Pruhşs. —
5

77) Weentulis Londonê. No Croon —25

78) Welna medişchana un tihjeris. Kaptein. (Plates.) ... — 5

79) Weza Andreja mirşchana. (Plates.) .

— 5"

80) Wezs tehws. (Siņas un stahsti par Deewa walstibas lee-

tahm I. krahjums 111. gabals.) — 3

81) Willis un Marri, jeb: Marri ar selta gabalu. Dünsberg.

(Hücker.) —20

82) Wehrdsene. Stahsts is Kreewu şadsihwes. Lapp. Mahrt.

(Buşch.) ļ- 10

83) Wihrs ar dselses masku. Müller. (Schabl.) —120
84) Wihlip Rogera jaunibas apraksts jeb eewehrojamas şest-

deenas. Wahz. no T. Griesingera. Latw. no P. Matzula. —30

85) Weliks. Stahsts is herzegowineeşchu dumpja 1875. g. Latw.

No Deewera — 6

86) Zeļa wadons preeksch grahmatu rakstişchanas. Dsirne. (Steff.) —60

87) Zeema ahrste, jeb diwkahrtiga manta. Pruhşs — 5

88) Zeema welns, jeb konterbandeneeka wadonis Indriķis.

Petersohn. (Schabl.) -20

89) Nizinahts behrns. Elverfeld —10

90) Frantschu pirmais dumpis. Lieventhal. (St.) — 30

91) Gustav Adolfs. Reekstiņ. (Steff.) — 18

92) Tels. Rihgâ —20

93) Şmiltneeku Pehteris. Lappas Mahrtiņşch - 18

94) Napoleons I. Liventhal — 10

95) Pruhschu Frantschu karsch. Laube -80

96) Kreewu un Wahzeeschu karsch pret Frantscheem. Lieven--

that. (Steff.) -35

97) Rohtas skastite. No Dünsberg — 35

98) Skolas maise U. heerwagen —50

99) Masais bohtneeks. lurre Allunan —50

100) Schuhpu Behrtulis. Stenden (Steff.) — 15

101) Indriķis no Ohsolkalna. Lundberg. (Steff.) - 20

102) Wihlips Melanchtons. Dsirne -30

103) A. h. Franke - 3

104) Sprantschu atpakaleeschana. Stender. (St.) — 5

Summa
.

18|83
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-105) Tobijas. Dünsberg. (Steff.)

106) Benjamiņa Franklina padohmi _

8

107) Anna ta paklauşiga meita
—

5

108) Sarkanajs putnis un silajs. Dünsberg _
. 40

109) Krusta karotāji. Puhzişchu Ģederts ļ 25

110) Ruiters Kalniņ |_ 20

111) Arāja lanzis. Panck. (Steff.). . ļ—

20

112) Kristita zilweka wezas deenas. Croon 10

113) Patehws, pamahte, pabehrni. Croon j—l 5

114) Wihra mähte un wedekla. Croon
—

5

115) Kalpi un kalpones. Croon. ş—
5

116) Behrnina nespehziba. Croon —
5

117) Diwi şpohschas deenas. Croon —
5

118) Nobiruşchas lapiņas. No Reekstiņa. (Steff.) . . . .
—15

119) Stahsti par tizibas isskaidroschanu. No Dauge. . . .

—60

120) Debess ehka. No Sternmaņa —30

121) Selta reekstiņi. No Seewalda —15

122) Şwehtdeenas Pehteris. —
6

Summa . |22ļ27

NB. Visu grāmatu kopvērtība ir 63 rub. 8 кар. А. V.
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Satura rādītājs.

I. Baltijas guberņas 19. gadu simteņa sākumā. Ķeizara Aleksandra I.

valdības vīru nodomi skolu liecās. 1802. un 1803. g. reformas.

Tērbatas universitātes uzdevumi mūsu skolu izveidošanā. Ne-

skaidrības. Muižniecības pretestība. 1804. gada skolu
,
иstāvs".

Draudzes skolu ierīkošanas plāns (I—9). Kurzemes muižnieku

pretestība draudzes skolu ierīkošanas plānam (9—11).

11. Tērbatas universitātes skolu komisijas mēģinājums ierīkot Baltijā

skolotāju seminārus; Kurzemes muižnieku pretestība (12—17).
Zemnieku brīvlaišana un kas ar to stāvēja sakarā (18.). Mācītājs

paullers, Vatsons uu Völlers (19.). Braunšveiga sastādītais skolu

plāns (20-23.). Mācītāja K. Vatsona skolu plāns (23—27.)
Kurzemes muižnieku sapulces lēmums un ģen.-gub. Pauluči (28.).
Prāvesta Marnica un mācītāja Rozenplentera skolotāju semināru

projekts (29.). Ķeizara Aleksandrs I. 1824. g. reskripts. īpašas
komisijas nodibināšana skolu plāna izstrādāšanai (29.). Šī skolu

plāna saturs (30—38.). Kurzemes muižniecības un barona Mirba-

cha atsauksme par šiem plāniem (38—39.). Tautas izglītības mi-

nistrijas iej iukšanās. Ģen.-gub. Pālens nostājas muižniecības pusē

un skolu reformas apstājas (40—41.). 1828. g. skolu likums Krie-

vijā (42—43.). Tērbatas universitātes kurators Krafštrēms (43.).

Izglītības ministrs grafs Uvarovs aizstāv Baltijas īpatnības. 1838.

g. ķeizara ukazs nodod Baltijas bkolas muižnieku un garīdznieku

pilnīgā pārvaldīšanā (44—45.).

111. Mācītāja Pauflera darbība Kurzemes skolu labā. Cīravas mācītājs

Völlers (45—46.). Bergmaņu Andrejs un Cīravas skola (47—57.).

Bergmaņu Andreja sagatavoti Kurzemes skolotāji (57—61.). An-

drejs Spāģis (62—63.). Kurzemes muižnieku izturēšanās latviešu

skolu attīstības lietās (63—65.). Irlavas skolotāju semināra nodibi-

nāšana (66—68.). Kārlis Zadovsks (69—70.). Irlavas semināra mā-

jas celšana (71.); semināra statūti (72—79.); semināra apgādāšana

un iekārtošana (80—81.); semināra darbības uzsākšana 1840. g.

un iesvētīšaņa 1841. g. (82—85.); seminar i pirmie pieci darbības
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gadi (85—86.). Biskaps K. Ulmanis un Irlavas skolot, seminārs

(85—88.). Dažas ziņas par Kurzemes skolu nodibināšanu(89—94.).

Mācītājs V. Pantenius par Kurzemes skolu stāvokli 1838. g. (95—

—96.). Pirmie oficiālie pārskati par Kurzemes tautskolām 1840.

un 1841. g. (96—116.).

IV. Kurzemes skolu likumu izstrādāšana. 1840. g. izstrādātais .Ent-

wurf eines Reglaments für die Kurländischen Gebiets-Schulen"

(117—120.). Ģen.-gub. Pālens un Kurzemes skolu likums (120.).
Kurzemes tautskolu direktora Belago darbība (121—122.).

V. Kurzemes mācītāju sinode un skolu lietas (122—123.). 1846. g.

sinodes lēmums (124—126.). 1847. g. sinodes lēmums (127.).

Skolu referenti (129.). 1848. g. sinode un mācītāja Bitnera ie-

sniegums skolu lietās (129—130.). 1849. g. sinode un Bitnera

priekšlikuma apspriešana, piedaloties bīskapam K. Ulmanim (130

— 133.). Kurzemes skolu pārskats par 1849./50. gadu (133—154.).

VI. Irlavas skolotāju semināra darba un cīņu gaitas no 1840.—1865.

gadam (154—177.).

VII. Kurzemes mācītāju sinodes un skolu jautājumi: 1850., 1851., 1854.,

1855 g. g. (177—182.) K. Ulmaņa un G. Brāžes polemika Kurzemes

skolu jautājumos (182.—187.) Raksti .Latviešu Avīzes" 1851. un

1857. g. g. (188—191.). Mācītāju sinodes 1856. g. un Kurzemes

mācītāju izstrādātā skolu reglamenta projekts (191—195.). Mācī-

tāju sinodes 1857., 1859. un 1860 g. g. Mācītāju G. Brāžes

raksts „Baltische Monatsschrift-ā" 1859. g., un Domeņu valdes

skolu reglaments (198—201.). Mācītāju sinodes 1861. un 1862. g.

g., .Pēterburgas Avīzes" nedod miera (201—204.).

VIII. Kurzemes statistiskās komitejas 1862. g. ziņas par visām Kurze-

mes tautskolām (204—218.).

IX. Muižnieku landtāgs 1862. gadā piekrīt skolu virsvaldes nodibinā-

šanai. Pirmās (pagaidu) skolu virsvaldes sastāvs (219.). Jauna

skolu reglamenta izstrādāšana (220.). Krišjānis Valdemārs ievāc

ziņas par Kurzemes skolām (220—221.). Izglītības ministrs Golo-

vins sāk interesēties par Baltijas skolām. Tērbatas kuratora grafa

Kaizerlinga raksts izglītības ministrim 1866. g. (222—223.). Mā-

cītāju sinode 1867. g. Kāds „Latviešu Avīžu" 1866. g. raksts par

skolām (223—225.).

X. Krievu valodas ievešana Baltijas guberņu valdības iestādēs un

muižnieku cīņa pret to (225.). Vācu gara stiprināšana Baltijas

skolās (226.). Varaidošu Zanders un Baltijas Vēstnesis cīņā pret

pārvācošanas nodomiem (22—232.). Kronvaldu Atis un viņa

raksts pret „Zeitung für Stadt und Land* (232.). Mācītāju sinode

1872. g. Mācītājs Bīlensteins par latviešu nacionālo kustību (232
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—233.). A. Tobiens un L. von Vurstemberģers (233—234 ).

Mācītāju sinode 1873. g. (234—235.). Mācītāju 1874. g. izstrā-

dātais Kurzemes laukskolu stundu plāns.

XI Kurzemes muižniecība beidzot nopietni grib dabūt Kurzemes sko-

lu likumu (235) „Skolu reakcija" Krievijā. Grafs D. A. Tolstojs

(235—236). Kurzemes skolotāji un viņu prasība dot skolu likumu

(237 —238.). Kurzemes skolu likuma apstiprināšana 1875. g. 25.

aprilī (238—239). Šī likuma sekas (239—244).

XII. Irlavas skolotāju semināra darbība no 1865. līdz 1882. g. un no

1882. līdz 1885. g. (241—263).

XIII. Kurzemes laukskolu statistika 1875. g., pēc mācītāju ievāktām

ziņām (263—681). Tāda pat statistika 1875/76. m. g. pēc skolu

virsvaldes ziņām (281—297).

XIV. Kurzemes pirmie skolu pārvaldes orgaņi sāk darboties (298). Pirmie

skolu inspektori (299). Skolu virsvaldes prezidenta, grafa Kaizer-

linga cirkulāri 1875. g. (300—301). Mācītāju sinode 1875. g par

jauno skolu likumu (301—302).' Instrukcija pie skolu likuma (302

—303). Mācītāju sinode 1876. g. atkal spriež par skolu likumu

(304—305). Mācītāju sinode 1877. g. un garīdznieku tiesību aiz-

stāvēšana skolu lietās (306—307). Šulrāta Boetichera attiecības

pret sinodes lēmumiem (307 — 308). Mācītāju sinodēs 1878. un

1879. g. g. izpaužas stiprs nemiers ar skolu likumu (308—309).

Šulrāta Boetichera atkāpšanās (310).

XV. Kurzemes skolotāju konferences (310—344).

XVI. Kurzemes skolu statistika: 1876/77 m. g. (345—146); 1877/78. m. g.

(347—348); 1878/79. m. g. (350—352); 1879/80 m. g. (352-354).

Progress un regress (355); 1880/81. m. g. pārskats (355—375).

XVII. Palīdzības kase nespējīgiem skolotajiem (376—378) Kurzemes sko-

lotāju atalgošana (378 —380). Ķirspēļu resp, draudzes skolu jautā-

jums Kurzemē (380—383).

XVIII. Latviešu nacionālās kustības noskaņas 1880 gados (383—384). Mā-

cītāju un muižnieku izturēšanās pret latviešu pašapziņas pieaugša-

nu. Dr. Šmidta un Bīlensteina domas par jaunlatviešiem (384 —

—389.). Ar 1885. g. sākās pārkrievināšanās laikmets (390)

Pielikums I. (391—393)
Pielikums IL (394-396)

Pielikums 111. (397—100)
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Pielikums IV. (401—405)

Pielikums V. (406—408)
Pielikums VI. (409—421)PielikumsVII. (422—434)PielikumsVIII. (434—436)Pielikums IX. (437—450)Pielikums'X. (451—453)Pielikums Ka. (454—463)

Pielikums VI. (409—421)
Pielikums VII. (422—434)

Pielikums VIII. (434—436)

Pielikums IX. (437—450)
Pielikums X. (451—453)
Pielikums Xa. (454—463)



Izlabojumi.
37 lpp. 16 rind. noaugšas — amata vietā jāliek amatā

37
.

30
. „

katru
. ,

katra

69 „28 un 31
„ „ ,

Zadovskis
„ „

Zadovsks

96
, piezīmē 1842.

. .
1841

122
, pēdējā rind. Valteri

, ,
Volteri

123
.

5 rind. no apakšas 1746. '
.

,1846

172
,

6
. , .

has
.

hast

176
,

3 .no augšas — semināra
. „ ja semināra

U**
,

12 . . Kad 1850
. „

1850

187
,

27
, „ . ārpā , ,

ārā

199
„

6
„ „ . gudērnatora . . gubernatora

219 8
,

no apakš. kas sastāvēja , , sastāvēja

220
„

12
. ,

\aldemara
„ ,

Valdemāra

221
,

12
„ „ ,

meitenes ziemā, „ meitenes, ziemā

221
,

23
, „ , pētījumi „ , pētījumi

235
.

5
.

no augš. 1873. p . „

1873. g.

235
.

8
. .

8 Betchera
. .

J. Boetchera

299
„ piezīmē priekš „Ober" ielikts nevietā punkts

388
.

17 rind. no augš. Pojianskis vietā jāstāv Poļiansks



Agrāk jau iznākusi А. VIČ A LATVIEŠU SKOLU VĒSTURES PIR-

MĀ GRĀMATA („Iz latviešu skolu vēstures" — Vidzeme no 1700.—-1800. ga-
dam), kas satur mūsu skolu attīstības gaitu Vidzemē visā 18. g. s. Grāmatas saturs

sekošais:
I. Vidzeme 18. gadu simtenim sākoties. Baznīcu un skolu izpostīšana kara

laikā. Skolu grūtais stāvoklis no 1700.—1710. g. 11. Barona Lövenvoldes 1711. g. 13.

dcc. izdotā skolu patente par skolu atjaunošanu Vidzemē. Ģeneralsuperintendents
Bruinings un viņa darbība. Draudžu stāvoklis pēc kapa. Muižniecības izturēšanāspret
skolām un baznīcām pēc kara. Draudžu vizitacija 1713. g. Muižniecības un garīdznie-
cības attiecības pretskolām. Draudžu vizitacija 1727. g. Draudžu vizitacija 1730.—1735. g.
Skolotāju un skolu stāvoklis šinī laikā. 111. Vidzemes skolu vizitacija 1736. gadā.
IV. 1736. g. skolu vizitacijas sekas. Ģeneralsuperintendenta J. B. Fišera pārskats
un priekšlikumi landtāgam par Vidzemes skolām. Vidzemes muižnieku landtāgs 1737. g.

Brāju draudzes nodibināšanās Vidzemē. Brāļu draudzes skolotāju seminārs. Brāļu
draudzes pretinieki. Mācītāja Jēkaba Langes skolotāju seminārs. Draudžu vizitacija
1739.—1740. g. un šīs vizitacijas instrukcijas. Vizitatora Kampenhauzena atsauksme

oar 1739.—1740. g. vizitacijas ieguvumiem. Reakcija pret izglītības lietām. Muižnie-

cība un Krievijas valdība.Ģeneralsuperintendents Cimmermanis mēģina 1747.un 1750. g. g.

andtagos aizstāvēt savus skolu uzlabošanas projektus. Latviešu (zemnieku) līdz-

dalība skolu lietās. V. 'Vidzeme 18. g. s. otrās puses pirmā gadu desmitā. No 1760.—

1765. gadam. Vidzemes landtāgs 1765. g. Ģen-gub. Brauna priekšlikums landtāgam
(par skolām). Konsistorijas priekšlikums landtāgam. Landtāga lēmums 1765. g. par
skolām. Ģen-gub. Brauna skolu patente (18. apr. 1765. g.). Mēģinājumi uzlabot zem-

nieku materiālo stāvokli. Brāju draudzes atjauno darbību. Muižniecības uzpūtība pret
nārējām šķirām. Latviešu draugi vācu lēģeri. VI. Draudžu vizitacija 1765.—1768. g.
VII. 1765.—1768. g. vizitacijas kopiespaids. Draudžu mācītāju ziņojumi 1765.—1769.g.

'par skolām). VIII. 1774. g. 6. sept. ģen.-gub. Brauns apstiprina jaunu vizitacijas in-

trukciju. Sīs instrukcijas saturs. Instrukcija draudžu virspriekšniekiem (1774. g.) IX.

Oraudžu vizitacija 1774.—1775. g. g. Vidzemē zemnieku skolas nevairojas. Vēl par

iernhutiešiem.Draudžu mācītāju ziņojumi par skolām (1775.—1778. g.) Cēsu apriņķa
Iraudžu virspnekšnieka cirkulārs par skolu lietām (20. okt. 1778. g) Rigas apriņķa
Iraudžu virspriekšnieka tāds pat cirkulārs (21. okt. 1782. g.) Draudžu mācītāju ziņoju-
ni par skolu lietām. X. Lasītpratēji un lasīt nepratēji Vidzemes latv. draudzēs no

778. līdz 1780. g. g. (tabele). XI. Muižnieku landtāgi 1777., 1780., 1783. g. g. un

i.kolas. Zemnieku verdzināšana un viņu tikumības pagrimšana. Zemnieku nemieri.

(11. Vispārējās Aizgādības Kolēģijas rūpes par skolām. Ģeneralsuperintendenta Lenca

ziņojums ģen-gub. Braunam. Ģen.-gub. Brauna pavēle skolu lietās — 1. dcc. 1785. g.

Muižnieku landtāga lēmums par skolām 1786. g. 1786. g. skolu patente (Brauna).

Ģen -gub. Brauns kā latviešu aizstāvis. XIII. 1785/86. g. skolu vizitacija. Sīs vizitacijas

-copiespaids. Skolu vietā mājmāciba (skat. arī 227. 1. р.) XIV. Cik bērnu mācījās gadu
iimteņa beigās: ķirspēju, muižu, māju skolās un cik pie saviem vecākiem — mājmācī-

bā. Ķirspēļu skolu panikšana. XV. Skolotāja Fr. Hardeļa, mācītāja D. Mērķēja un ba-

rona' Budberģa lieta. Skolotāja Pelnu Pētera un muižnieka Magnuza lieta. Skolotājs

Zikels (Cesvainē) neatstāj skolu. Ropažu skolotāja Ulricha Ekarta lieta. Lazdonas

mācītāja Pancera lieta. Raunas skolotajā Pakalnieka sūdzība. XVI. Apklusa ģen.-gub.
Brauns un ģen.-sup. Lenčs. Kopsavilkums un sava laikmeta liecinieki: Liezeres mācī-

tājs liebe (242. lpp), ģen.-sup. G. Zontags (244), H. V. Hupels (245), H. J. Janaus.

XVII. Lasītpratēji un nepratēji Vidzemē no 1798.—1800.g. XVIII. Ziņas (18. g. s.) par

pilsētu elementarskolām. Rīgas pilsētas elementarskolas. I. pielikums — barona

Lövenvoldes 1711. 13. d. dotā patente. 11. pielikums — ģen.-gub. Brauna 1765. g. 18.

apr. dotā patente. 111. pielikums .Sludināšana" par zemnieku tiesībām 1766. g. 11.

janv. V. pielikums — Rīgas apriņķa draudžu virspriekšnieka cirkulārs 22. okt. 1782. g.

V. pielikums — ģen.-gub. Brauna pavēle 1. dcc. 1785. g. V. pielikums —

skolu patente 20. jūl. 1787. g.
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