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Priekšvārdi

Latviešu skolu vēstures ceturtā grāmata aptver mūsu

skolu attīstību, tā sauktā, pārkrievošanas laikmetā, — kad

Krievijas ķeizariskā valdība bija spraudusi mērķi šai impērijā

dzīvojošās cittautas sistemātiski, un īpaši caur skolām, ie-

kausēt krievu nācijā. Šinī laikmetā, kā pie mums, tā citos

Krievijas apgabalos, līdz ar minētiem valdības nodomiem,

norisinājās dažāda veida skolu politikas cīņas, kuru gaita

pie atsevišķām tautām nebija vienādā spraigumā. Aplūkot

šīs cīņas norisi pie latviešu skolām, — tas šīs

grāmatas galvenais nolūks. Latviešu tautskolu va-

dība līdz 1885. gadam formāli un faktiski atradās vācisko

skolu komisiju ziņā, bet latviešu pagastu sabiedrības šīm

skolām deva vajadzīgos uzturēšanas līdzekļus. Pārkrievoša-

nas laikmets šo stāvokli grozīja skolu pārvaldīšanā, bet ne

uzturēšanā — krievu ierēdņi nostājās līdzās un pat pāri
vāciskām skolu komisijām, negrozot zemnieku pienākumus
skolu uzturēšanā. Vāciskās skolu komisijas negribēja skolu

pārvaldes orgānos varā dalīties ar krievu skolu administrā-

ciju, un tādēļ sākās cīņa.

Latvieši jau tautas atmodas laika pirmajos gados pa-

rādīja teicamu enerģiju savu skolu attīstības veidošanā un

sargāšanā, bet pārkrievošanas laikmetā mūsu tautskolotāji,
visa inteliģence un tauta nonāca lielu pārbaudījumu ugu-

nīs. Cīnījās lieli spēki, — cīnījās pret un par mums, bet

cīnījās ari pāri mums — savā starpa. Latvieši tādos

apstākļos, dažkārt pašā cīņu asumā, prata vairot savus

garīgos spēkus un sargāt savas skolas. To parādīt —

otrs šīs grāmatas uzdevums.

Та ka šis cīņas izcelšanos un norisi nevar noskaidrot

vienīgi tiešā mUsu skolu veidošanā un darbībā, tad vietu-

mis vajadzēja pieskarties arī atsevišķiem notikumiem mUsu



kaimiņu tauru skolu darbība, ka arī izdarīt dažus skicejumus

ārpus tiešās skolu politikas rāmjiem.
Šī darba trešā grāmatā, kas iespiesta 1928. gadā, daži

izpētījumi nebija vēl pietiekoši noskaidroti, kamdēļ šinī

grāmatā, kur tas bija nepieciešams, pieskārāmies notikumiem

arī pirms 1885. gada.

Asās pārkrievošanas darbība faktiski noslēdzās ar 1905.

gada revolūciju, kamdēļ arī skolu vēstures cerurtai grāmatai

šis gads likts par robežu, atstājot turpmākam apcerējumam

pārkrievošanas laikmeta otro posmu — 1905.—1915. g.

Šai darbā nav ietilpinātas Latgales skolas, jo tās at-

radās Viļņas mācības apgabalā, darbojās pēc citiem liku-

miem un citādos attīstības apstākļos kā Rīgas (pirmāk

Tērbatas) mācības apgabala skolas. Cerams, ka Latgales

skolu vēsturei varēs veltīt īpašu pētījumu.

Ka Latviešu skolu vēstures jau ceturtā grāmata pa-

rādās atklātībā, par to tās autors arī šinī vietā izsaka pa-

teicību: pirmkārt, R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļai, un,

otrkārt, Kultūras Fonda Domei, kas Derīgu grāmatu nodaļai
izsniedza attiecīgu pabalstu šī darba apgādāšanai.

A. Vičs.

Rīga, 1. augusta 1939. g.
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Satura rādītājs.
Lpp.

I Pārkrievošanas laikmeta sākums ar Krievijas ķeizara Alek-

sandra 111 pavēli 1885. g. 28. novembrī. Plašā Krievijas

teritorija ar dažādām tautām. Valsts politika un pār-

krievošana. Baltijas vāciešu iespaids Aleksandra I laikā.

Pareizticība Baltijā. Aleksandra II laika reformas un

Baltijas muižnieki. Slavafili Maskavā: J. Aksākovs, J.

Samārins, M. Katkovs. lekšlietu ministrs Valujevs at-

balsta Baltijas vācu muižniekus. Izglītības ministrs A.

Golovņins. 1850. g. ķeizara pavēle par krievu valodas

lietošanu Baltijas guberņuvalsts iestādēs. Ģenerālguber-
nātori: kņazs Suvorovs un grafs Šuvālovs un viņu pasi-

vitāte 1850. gada ķeizara pavēles reālizēšanā. Ģenerāl-

gub. Aļbedinskis prasa šīs pavēles ievērošanu. Aļbe-

dinska ziņojums ķeizaram 1868. g., un cīņas sākums par

krievu valodas ievešanu Baltijas kroņa iestādēs. Vaid.

Boks (Воск) cīnās Vācijā pret Aļbedinska pārkrievoša-

nas nodomiem. Dr. A. Harlesa un E. Kattnera grāma-

tas pret Krievijas varu Baltijā. J. Aksākova uzbrukumi

Baltijas vāciešiem. Slavofili atbalsta latviešu nacionālos

centienus. Ministru komitejas sēde 1869. g. 4. novembrī

iezīmē vēsturisku lūzumu. 1870. gada vācu muižniecības

~lielā akcija", un ķeizara Aleksandra II nostāšanās pret to. 1—29

II Sākas krievu skolu dibināšana Rīgā un Baltijā: Alek-

sandra zēnu, Lomonosova meiteņu ģimnāzijas un skolo-

tāju seminārs Rīgā. Izglītības ministrs grafs Tolstojs

ieteic Baltijas tautskolas nodot izglītības resora virsuz-

raudzībā, bet tam pretojas Aļbedinskis. Odesas un Ka-

zāņas mācības apgabalu kuratoru ierosinājums sākt mazo

tautu pārkrievošanu. Izglītības ministrijas padome pie-

ņem atzinumu, ka mazo tautu izglītības mērķim jābūt

šo tautu savienošana ar krieviem. 30—35

111 Polu dumpis un grafa Muravjeva soda korpuss risina pār-

krievošanas nodomus Polijas un Lietuvas guberņās. Poļu

muižnieku pārstāvja Domeiko domas par poļu, vāciešu

un krievu skolu politiku. Viļņas mācības apgabala kura-

tora J. Korņilova darbība. „Kiriļica" leišu rakstībā.

Hilferdings, Mikuckis, J. Sproģis — kirilicas veicinātāji.

J. Sproga darbība Viļņā. 35—46



IV Pārmaiņas Baltijas augstākā administrācijā: Aļbedinska

vietā — kņazs Bogrations; mācības apgabala kuratoru

Keizerlingu nomaina Pēteris Žervē. Aleksandrs II turp-

māk negrib aizkārt vācu kundzību Baltijā. Skolu poli-

tikā vācieši gūst panākumus. — 1875. gadā ķeizars ap-

stiprina skolu likumu Kurzemei un Igaunijai. 46—50

V Latviešu tautas stāvoklis 70 gados. Attiecības pret divām

varām. Vāciešunodomi pret latviešu nacionālu un kulturālu

patstāvību. Pārvācošanai rodas sekmes no 1870—1885.

gadam. Rīga vāciska. Latviešu inteliģences nostāšanās

pret vācu centieniem. Virziens uz krievu (slavofilu) pusi.

Pieaug cīņa pret vāciešiem. J. Aksākova darbība Mas-

kavā. Kr. Valdemārs un Katkovs. Situācijas maiņa.

Latviešu inteliģences taktika. 50—80

VI Politiskie apstākli Krievijā pēc Krievu-turku kara un

Berlines kongresa. J. Aksākova runa un izsūtīšana no

Maskavas. Vācieši sāk runāt par saprašanos ar latvie-

šiem. Aleksandra II nāve un Aleksandra 111 valdīšanas

sākums. Ģenerāļa Lorisa-Meļikova ..konstitūcijas" lik-

tenis. K. Pobedonoscevs Aleksandra 111 padomnieks.

Izglītības ministra Saburova demisija kopā ar Lorisu-

Meļikovu. Aleksandra 111 manifests par patvaldības ciešu

uzturēšanu. Senatora Manaseina ~lielā" revizija un viņa

domas par Baltijas vāciešu lielo spēku. 80-88

VII Izglītības ministrs barons Nikolai neko jūtamu neuzsāk.

1882. g. 14. martā ķeizars izglītības resoru nodod Ivanam

De|jānovam. M. Katkovs un Dc jānovs. M. Kapustins

Tērbatas mācības apgabala kurators. Viņa pirmā debija

Tērbatā. ~Novoje Vremja" nemiers. Kapustina pirmā
sarakstīšanās ar vāciskām skolu virskomisijām. Vācu

muižniecības pretestība Kapustina izteiktiem nodomiem.

Krievu prese sāk apkarot latviešu centienus. „Novoje

Vremja" jau 1883. gadā pravieto, ka latviešu un igauņu
valodas gribot būt Baltijā oficiālās valodas. Cīņa ap

Lielezeres Reņģu Rozas skolas pārvēršanu divklasīgā

ministrijas skolā. Barona Nolkena draudi zemniekiem.

Ministrijas skolu satversme. Apriņķa skolas Kapustins

pārorganizē pilsētas skolās. Šo skolu satversme. 88—106

VIII Kuratora Kapustina „lielā akcija": apspriedes Pēterpilī,
audience pie ķeizara un Baltijas tautskolu nodošana iz-

glītības ministrijas virsvadibā. Ķeizara ~ukazs" 1885. g.

28. novembrī. Baltijas tautskolu stāvoklis skolu vadības

mijā. Rīgas pašvaldības skolu politika līdz 1885. gadam.

Skolu stāvoklis citās Latvijas pilsētās. Kapustina plašā

sarakstīšanās. Sākās vācu muižniecības asā pretestība mā-

VI



VII

čības apgabala valdei. Kurzemes muižniecības priekš-

nieka barona Heikinga sekmīgā oficiālā polemika ar Kapu-

stinu, Heikings pie izgl. min. Deļjānova izteic Kapu-

stinam neuzticību. Heikinga memorands Deļjānovam.

Deļjānova atbilde Heikingam. Kapustina sarakstīšanās

ar Vidzemes skolu virskomisiju un landmaršālu Meijen-

dorfu. Vidzemes skolu virskomisijas iesniegums landrātu

kolēģijai, kurā prasa paturēt agrāko skolu politiku.

Landmaršāla Meijendorfa un kuratora Kapustina perso-

nīga apspriešanās. Vācu luterāņu mācītāju izturēšanās

pret kuratora Kapustina darbību. Mācītāju pārstāvju

apspriede Tērbatā (1885.) Prāvesta Mauracha referāts

par pārkrievošanas nodomiem. Mācītāju sinodes par

pārkrievošanas politiku. Rīgas pilsētas skolu kolēģijas

cīņa pret Kapustinu. Latviešu stāvoklis pret Kapustina
uzsākto darbību. Latviešu preses raksti šinī laikā. Vā-

ciešu prese (Latvijā un ārzemēs) asi uzbrūk pārkrievo-

šanas polītīkai un aģitē pret Krievijas varu. Krievu

preses atbildes. Vidzemes gubernātora Zinovjeva sle-

penais ziņojums ķeizaram par 1885. gada notikumiem

guberņā. Ķeizara atzīmes uz Zinovjeva ziņojuma. Vid-

zemes muižnieku maršāls Meijendorfs un Zinovjeva ziņo-

jumi. Kurzemes gubernātora Paščenko ziņojums ķei-

zaram. Ķeizara brālis Vladimirs apceļo Baltiju; viņa

runa Tērbatā. 106—177

IX Kuratora Kapustina pirmie praktiskie rīkojumi skolu

reorganizācijas lietās. Palsmanes draudzes skolotāja

J. Abēja lieta. Krievu valoda skolu darbvedībā. Taut-

skolotāju apstiprināšanas procedūra. Norādījumi, kā

labāk mācīt krievu valodu. Kuratora inspektors Orlovs

uzsāk skolu revizijas. Turpinās apriņķa skolu pārvei-

došana pilsētas skolās. Krieviskās reālskolas nodibinā-

šana Rīgā. Ministrijas skolu nodibināšana Bolderājā un

Adulienā — bez konfliktiem, bet Vietalvā un Gulbenē

— ar cīņu. Latviešu laikraksti atbalsta ministrijas
skolu dibināšanu; vāciskās skolu komisijas asi cīnās pret
šīm skolām. 177—187

X Notikumi 1887. g. sākumā. Noteikumi par Tērbatas mā-

cības apgabala skolu uzraudzību. Četri jauni tautskolu

inspektori. Rīkojums par krievu mācības valodas iekār-

tošanu Baltijas vidusskolās. Kapustina atzinumi par vā-

ciskām ģimnāzijām. Vācu muižniecība un krievu valodas

tiesības vidusskolās. Izgl. ministra Deļjānova iesniegums

Valsts padomei par jauna skolu likuma vajadzību.
1887. g. 17. maijā ķeižars paraksta „Pagaidu noteikumus



VIII

par Baltijas tautskolu pārvaldīšanu." Šo noteikumu

(likuma) saturs ; neskaidrības un nepilnības. Vidzemes

muižnieku landtāgs pret jaunā likuma noteikumiem.

Vidzemes muižniecība nolemj slēgt viņas uzturētos sko-

lotāju seminārus, bet iekārtot ķesterskolu. Vidzemes

landmaršāla Meijendorfa „докладная записка" ķeizaram.

Meijendorfa ziņojums Landrātu kolēģijai. Kurzemes

muižniecības attiecības pret 1887. g. 17. maija likumu.

Ko 1887. g. rudenī lēma mācītāju sinodes. Latviešu

laikrakstu atsauksmes. Gubernātora Zinovjeva runa

Rīgas Latviešu biedrībā. Fr. Veinbergs guberņas valdes

sekretārs. Krievu prese priecājas par jauno skolu likumu.

„Rižsk. Vestnika" padomi. „Kiriļica" un tās ieteicēji.

Krišj. Valdemāra cīņa pret „kiriļicu". Fr. Brīvzemnieks-

Treilands. „Novoje Vremja" un 12 zemstes ģenerāļi. Ka-

pustins pret jaunu privātskolu atvēršanu. Kapustina

paskaidrojumi pie 1887. g. 17. maija likuma. Vidzemes

gubernātora Zinovjeva ziņojums ķeizaram par 1886 gadu.

Ķeizara atzīmes. Kurzemes gubernātora ziņojums ķei-

zaram par 1886. gadu. Dažādi noskaņojumi par skolu

politiku. Kapustins ieceļ Fr. Treilandu un E. Grāvīti

tautskolu inspektoru amatā. Šo inspektoru pirmā dar-

bība mūsu skolās. P. Pokrovskis tautskolu direktors.

Mēģinājums slēgt Vidzemē draudzes skolas. Apjukums

pagasta skolās. Draudžu konventu lēmumi. Cēsu-Valkas

apriņķa skolu komisijas sēde 1887. g. 21. okt. apspriež

draudzes skolu jautājumu. Gubernātora Zinovjeva rīko-

jums 1887. g. 12. sept.; viņa asā valoda pret draudzes

skolu slēgšanu.; Landrātu kolēģija pret Zinovjeva norādī-

jumiem; sūdzība senātā. Izglītības ministra Deļjānova

rīkojums draudzes skolu slēgšanas lietā. Draudzes skolu

skolotāju grūtais stāvoklis, īpaši pie Zinovjeva 1888. g.

9. janvāra rīkojuma izpildīšanas. Vidzemes skolu virs-

komisijas lēmumi 1888. g. 22. marta sēdē. Ķeizars ap-

stiprina ministru komitejas lēmumu par draudzes skolu

īpašumu piederības izšķiršanu. Latviešu prese pret drau-

dzes skolu slēgšanu, Zinovjeva un Paščenko ziņojumi

ķeizaram. Grib atdzīvināt latviešu un igauņu pāriešanu

pareizticībā. Igaunijas gubernātors kņazs Šachovskojs.
Pobedonosceva loma pareizticības lietā. Pēterpils či-

novnieki. 187—252

XI Kuratora Kapustina konflikts ar Rīgas pilsētas skolu

kolēģiju. Rīgas pilsētas skolu skolotāju izturēšanās.

Tautskolu direktors Pokrovskis dod Rīgas skolām jaunu
stundu plānu. Skolu kolēģijas priekšnieka — Rīgas pils.

galvas Oettingena memorands izglītības ministram Dejjā-
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novam. Kolēģija atsakās darboties. Kapustins ap-

stiprina skolotājus bez kolēģijas piekrišanas. Rīgas pil-

sētas galva Oettingens atkāpjas no amata. Inspektora
Treilandadarbība Rīgā. Gubernātora Zinovjeva ziņojums

ķeizaram (1888. g.). Igauņu „Aleksandra" skolas lik-

tenis. Zemāko arodskolu ierīkošanas plāni. Vāciešu uu

latviešu attiecības. Dažādi apcerējumi Vācijas izde-

vumos; šo apcerējumu iespaids uz pārkrievošanas poli-
tiku. Kuratora Kapustina stāvoklis paliek grūtāks. 252—273

XII Vidzemes skolu virskomisijai jauns priekšsēdētājs — ba-

rons Kampenhauzens; viņa ziņojums landrātu kolēģijai.
Vidzemes muižn. landmaršāla jauns iesniegums izglītības

ministram Dejjānovam. Ķeizara atbilde Meijendorfam.

Pārmaiņas tautskolu administrācijā. Skolu padomnieka
Gulekes nāve. Jauni tautskolu inspektori. Pārkrievo-

tāji pastiprina darbību. Mācītāju izturēšanās. Latviešu

inteliģences dažādu nogrupējumu attiecības pret tā laika

skolu un vispārējiem politiskiem faktoriem. Krievu

preses uzbrukumi un latviešu avīžu pretsitieni. Kurators

Kapustins aiziet. Kā viņu pavadīja. 273—296

XIII Jaunieceltais kurators Lavrovskis ievada asu pārkrievo-
šanas darbību. Krievu laikrakstu uzbrukumi inspektoram
Treilandam un arī Kapustiņa mērenai skolu politikai.

Krišj. Valdemāra vēstules Fr. Treilandam par draudošo

stāvokli. Latviešu laikrakstu nostāšanās pret pārkrievo-

tājiem. Jaunas stundu tabulas pilsētu tautskolām. Grū-

tības cīņā pret pārkrievotajiem. Fr. Treilanda veiklā

darbība Rīgā. Laviovskis uzsāk pārkrievošanas asumus

arī laukskolās. Jauni stundu plāni pagasta un draudzes

skolām. Vācisko skolu komisiju cīņa pret Lavrovska

rīkojumiem. Skolās lietojamo mācības grāmatu noteik-

šana. Divi jauni inspektori — Popovs un Pravdins;

viņu iecelšanas nozīme. Joprojām cīņa starp vācu un

krievu varu Baltijā. Gubernātora Zinovjeva ziņojums

ķeizaram 1891. gadā. Valdība maina šāvu izturēšanos

pret Baltijas vācu muižniecību. Gubernātora Zinovjeva
1892. gada ziņojums ķeizaram par latviešu un igauņu

patstāvīgiem centieniem. Igaunijas gubernātors kņazs

Šachovskojs pret Zinovjevu. lekšlietu ministrs Durnovo

norāj Šachavkoju. Kurators Lavrovskis 1892. g. 12—15.

febr. sasauc tautskolu inspektoru konferenci; tās lēmu-

mi par pārkrievošanas pastiprināšanu. 296—328

XIV Vidzemes muižniecības lūgums mainīt 1887. g. 17. maija

„pagaidu noteikumus" pret pastāvīgu likumu. Visu Bal-

tijas guberņu muižniecības priekšlikumi un pamatprin-



cipi skolu likumprojektam. Kuratora Lavrovska pie-

prasījumi tautskolu inspektoriem par mājmācības un

draudzes skolu paturēšanu. Inspektoru dažādas atbildes.

Inspektoru konference 1894. g. B—l3. janv. un tās at-

zinumi. Lavrovska izstrādātais skolu likumprojekts.

Pēterpils māc. apg. kuratora Kapustina vadībā īpaša

komisija apspriež Lavrovska projektu. Principiāli gro-

zījumi. 1895. g. 18—21. febr. Lavrovskis liek likumpro-

jektu vēl reiz apspriest inspektoru konferencei. Fr. Trei-

lands prasa rēķināšanu pagasta skolās mācīt mātes va-

lodā; konferences izturēšanās pret šo priekšlikumu.
Muižniecība pret šo likumprojektu. Fr. Treilands ar

Visendorfa palīdzību cīnās Pēterpilī pret Lavrovska pro-

jektu. Lavrovskis turpina pārkrievošanas pastiprināšanu
visās skolās. Skolotāju kursi. Lūgšana par ķeizaru

krievu valodā. Skolotājus cenšas padarīt neatkarīgus no

pagastu sabiedrībām. Trūkst skolotāju krievu valodas

pratēju. Kursi skolotāju sagatavošanai pie ministrijas
skolām. 328—359

XV Skolu pārskats uz 1895. g. 1. janvāri. 359—365

XVI Turpinās stingrais pārkrievošanas režims mūsu tautskolās.

Izglītības ministra dīvains akcepts. A. Viļjeva „rīkoju-
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Pārkrievošanas politikas laikmets, kas Baltijas skolu

dzīve formāli sākās ar 1885. gada 28. novembri — kad

Krievijas ķeizars Aleksandrs 111 pavēlēja šejienes tautskolas

'• no iekšlietu ministrijas virsuzraudzības nodot izglītības mi-

nistrijai — neiestājās pēkšņi, bet tā pakāpenīgā sagatavo-

šana visa Krievijā norisinājās jau agrāk. Pirmie tiešās pār-

krievošanas virziena rīkojumi Baltijā nemaz neattiecās uz

mūsu tautskolām, bet skāra vācu valodas tiesības šejienes

administratīvās iestādēs. Skolu pārkrievošanas darbs vis-

pirms sākās Odesas, Kazaņas, Varšavas v. c. mācības ap-

gabalos. Baltijas guberņu skolās šos centienus nedaudz

sekmēja pareizticības izplatīšana.

To ievērojot, iekāms aplūkosim šī laikmeta tiešo iedar-

bību mūsu tautskolās, jāieskatās vispārējā Baltijas un visas

Krievijas valsts tā laikmeta nacionālās politikas norisē, jo

no tās še izrietēja arī visa pārkrievošanas sistēma, kā admi-

nistratīvās iestādes, tā skolās.

Plaša Krievija, kas savās teritoriālās robežās bija ap-

ņēmusi daudzas tautas, ar dažādu kulturālu attīstību, īpatnu

vēsturisku pagātni, savdabīgām tradicijām un lielākām vai

mazākām tieksmēm pēc patstāvības un brīvības, nebija un

nevarēja būt savā spēkā viengabalaina valsts. Šo plašo

impēriju Krievijas īpatnā valsts vara gan formāli pārval-

dīja, bet nekad labi nepārzināja un nenoorganizēja. Krie-

vijas cittautību iedzīvotāji, skaitliskā attiecībā pret krie-

viem, jau 19. g. s. sākumā bija kā viens pret vienu, t. i.,

pusē īsto krievu un puse dažādu cittautiešu, pie kam šie

cittautieši visvairāk grupējās plašās Krievijas nomalēs.

Līdz 19. g. s. sākumam nebija vērojama krievu tieksme

cittautiešus pārkrievot. Valsts vara apmierinājās ar savu

pavalstnieku mierīgu izturēšanos un nodokļu maksāšanu.

Atsevišķas tautas, kas gan vairumā dzīvoja vēl stipri zemā
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kulturālā attīstībā, savu valodu un ticību varēja lietot un

izpaust pietiekoši brīvi. Vismaz centrālā valsts vara šinī ziņā
nekādus īpašus spaidus, vai ierobežojumus nerādīja, bet

ja kādā apgabalā šādi spaidi parādījās, tos bieži vien pat-

stāvīgi, vai pat patvarīgi lietoja vietējie varas reprezen-

tanti, pie tam parasti ar nolūku pakļaut iedzīvotājus savai

kārtu vai personīgai, labākā gadījumā arī valsts saimnieciskai

kundzībai.

18. g. s. beigās un 19. g. s. sākumā jau tā plašā Krie-

vija vēl vairāk izplētās. 1795. g. notika tā sauktā Polijas

trešā dalīšana, un Krievijai pievienoja lielus poļu apdzīvotus

apgabalus. 1809. g., Fredrikshamas miera līgumā Zviedrija
atdeva Krievijas virskundzībā visu Somiju. Līdz ar to Krie-

vijas valsts organisms gan ārēji palika it kā stiprāks, bet

savā būtībā tapa jūtami apgrūtināts, jo nevarēja šīs divas,

agrāk patstāvīgā valsts dzīvē un darbā eksistējušās zemes

viegli iekļaut jau tā lielajā un nenokārtotā valsts orga-

nismā. No otras puses — ļaut poļiem un somiem patstā-

vīgu politiski-kulturālu dzīvi — bija bīstami. Poļi to vēlāk

apliecināja ar dumpjiem, somi-zviedri — ar cieto pretestību

visiem Krievijas valsts varas lēmumiem. Arī šoreiz pierādījās

vecā patiesība, ka kāda zemākā attīstībā esoša tauta var

valdīt par augstāk attīstībā tikušām, kauču arī mazā-

kām tautām, tikai ar varu. šo varas ceļu tad arī Krievija,
sākot ar Nikolaja I valdīšanas laiku, noteikti uzsāka. Līdz ar

to pamazām iezīmējās arī pirmās pārkrievošanas stigas.
Tās sākumā pat visai grūti saskatāmas. Tomēr tāļredzīgi
cilvēki arī pie mums jau tad sajutuši jaunās politikas vēs-

mas. Kā zināms, 1) jau 19. g. s. sākumā Baltijā liberālie

muižnieki un mācītāji dzīvi debatēja par latviešu un igauņu

pārvācošanu. 1819. gadā Kurzemes Literatūras un Māk-

slas biedrība, kurā apvienojās spirgtākie Kurzemes un Vid-

zemes vācu darbinieki, galvenā kārtā mācītāji, enerģiski

sprieda par latviešu pārvācošanu. Kad par šīm debatēm

dabūj's zināt ģenerālgubernators Pauluči, viņš teicis, ka,

l ) Skat. Latviešu skolu vēstures II un 111 grāmatā.



3

ja jau latviešiem gribot mācīt kādu svešu valodu, tad tā

lai būtu krievu. Sirsnīgs pārvācinātājs Zlēku mācītājs J.

G. Bitners (Buttner) tad teicis mācītājam Vatsonam: stā-

vēsim tagad abi klusu; un nolikuši savus projektus ad acta. 1)

Šīm Birnera un Vatsona nojautām gan tanī laikā bija

pārāk niecīgs pamats — ģenerālgubernatora Pauluči vien-

kārša ierunāšanās par krievu valodu. Patiesībā Baltijas vācu

mv i/.niecības iespaids Krievijā tad bija vēl ļoti stiprs, tik

stiprs, ka vācu vīri dažkārt noteica un vadīja visu Krievijas

ārējo politiku, kā arī stipri iespaidoja ķeizarus, viņu galma

ļaudis un ministrus. Krievu vēsturnieki tikai pēc 1914. gada

saka presē brīvāki konstatēt un izskaidrot oficiālos vēstu-

riskos dokumentus, un tad arī pierādījās, ka, piemēram,

vācu grāfs Kārlis Neselrode, būdams ķeizara Aleksandra I

un Nikolaja 1 laikā ārlietu ministrs — 40 gadus vāciskā

garā un Vācijas-Prūsijas interesēs iespaidojis ķeizarus un

ministrus.2) Šis pats Neselrode stipri veicināja vāciešu sa-

plūšanu Krievijā, rūpējās par vācu tirdzniecības interesēm,

un arī cieši stāvēja par Baltijas muižniecības vecām privi-

lēģijām. Zīmīgi, ka Neselrodes laikā gandrīz vai visi

Krievijas sūtņi ārzemēs bijuši vācieši. Pats Neselrode ilgu

laiku bijis ~vācu partijas" vadītājs pie ķeizara galma. Vai

tad kāds brīnums, ja ķeizars Nikolajs I valsts padomes

priekšsēdētājam kņazam Vasiļčikovam teicis: ~Kas attiecas

uz Baltijas vācu muižniecības privilēģijām, tad es tās, kamēr

dzīvošu, uz visnoteiktāko aizstāvēšu." 3) Baltijas muižnie-

cība šos Nikolaja I vārdus uzlūkoja kā viņas privilēģiju

jaunu apstiprinājumu un arī vēlākā laikā šo „visaugstāko

solījumu" atkārtoja katrā gadījumā, kad kāds ministrs gra-

sījās šīs privilēģijas mazināt.4) Ķeizara Aleksandra II laikā,

kam gan tēvs bija noteicis neaizkārt Baltijas privilēģijas,

г) Tuvāk par to skat. Aronu Matīss „Latv. Liter. biedrība"

1929. g. 60.-65. Ipp.
2) „Русская Старина" 1915. 161—165.

3) Ibid 1899. gadā (99. sējuma) 4. Ipp.
4) A. Tobien „Die Livl. Rittersch. m ihrem Verhāltnis zum

Zarismus" I B. 80. Ipp.



vācu iespaids pie galma un vispāri Pēterpilī tomēr pa-

mazām sašaurinājās. 1856. gadā grafa Neselrodes vieta

ārlietu politikas vadība tika nodota kņaza Gorčakova rokās.

Visuma tomēr, kā to liecina vairāki krievu vēsturnieki,

arī Aleksandrs II tālu nebijis brīvs no vācu iespaidiem.

Tā tad Baltijas vācieši arī šinī laikā varēja būt mierīgi

viņu privilēģijas vispari un ari skolu lietās likās būt pa-

visam drošas.

Pārkrievošanas politika Baltijā gan pamazām iespiedās,
tā sacīt, pa citām durvīm — to ievadīja krievu garīdznie-

cība, veicinādama pareizticības izplatīšanos. Garīdzniecībai

Krievijā bija liels iespaids un savs īpatns spēks, un ja viņa

savu darbību sāka izplatīt arī Baltijā — vācu muižniecībai

ciņa pret to nebija visai viegla. Sākumā gan domāja, ka

pareizticības nesējiem pašā darbā nebūs sekmju, bet jau

19. g. s. četrdesmitos gados vācu muižniecība un garīdz-

niecība saprata, ka līaz ar pareizticību veidojas vispārējs

krievu iespaids. Kāds pareizticības izplatīšanās vēsturnieks

liecina sekojošo: „19. g. s. sākumā Baltija atradās pavisam at-

šķelta no Krievijas, pie kuras viņa gan skaitījās jau no Pētera I

valdīšanas. Tikai četrdesmitos gados še notika

stipra kustība par garīgu apvienošanos ar

Krieviju, un, kā tas vienmēr bijis, krievu spēks

vispirms parādījās mūsu svētās baznīcas uz-

varas gājienā. l ) Šai ~stiprai kustībai" gan pamatā

gulēja nevis latviešu slāpes pēc „īstās ticības", kā to iedo-

mājās krievu garīdznieki, bet sevišķie saimnieciski-politiskie

apstākļi, un vācu muižnieku nežēlīgā vara pār latviešu zem-

nieku sētām. Ja Indriķis Straumitis rakstīja: ~Luterāņu

mācītāji visā savā mājas dzīvē un amata darbība kalpoja

pasaulīgām interesēm. Viņi bija ne vairāk, ne mazāk, kā

muižniecības taure kancelē — „skanīgs varš", nejauki ska-

nošs, vienu un to pašu dziesmu par paklausību kungiem",-)

bet muižniecības vara bija lielāka pat par ģenerālguber-

1) Торжество пятидесятил-Ь™ Рижской епарХlи. Рига 1901. 11. Iрр.

*) Pareizticība pie latviešiem. Indriķa Stratimīša raksti. 1906.

■ ' 23:ipp... -.. ;•'.'■"■ .:; : •'' '..•;..•",•' *i■
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natora valsts varas spēku, 1) — tad mēs šī sava laika acu

. • liecinieka vārdus par nepareiziem atzīt gan nevarēsim. Un

še meklējama daudzu tanī laikā nelaimīgo latviešu pieķer-

šanās pareizticībai, 2) cerot tā atrast aizsardzību no daž-

kārt nežēlīgās vācu kundzības. Ka līdz ar pareizticību

Baltija iesakņojās pārkrievošanas tendences, to latvieši

tanī laikā vēl neizprata, un, ja arī kas saprata — par to

nebūt neskuma.3)

Baltijas muižniecība tomēr vēl dažus gadu desmitus

prata un spēja īstās pārkrievošanas vilni atvairīt un arī

masu pāriešanu pareizticībā apturēt. 4 ) Pārkrievošanas po-

litika caur pareizticības iesakņošanos Baltijā tomēr pama-

zam sagatavoja zemi vēlākiem krievu valdības nodomiem.

1850. gadā jau Baltijā nodibināja īpašu patstāvīgu pareiz-

ticīgo eparchiju, īpaša archibiskapa vadībā, kam sēdeklis

Rīgā. 1847. g. atvēra Rīgas pareizticīgo garīgo skolu, ko 1850.

gadā pārveidoja par pilntiesīgu garīgo semināru. 5 ) Pakā-

peniski dibināja pareizticīgas tautskolas, nostiprinājās ari

pareizticīgo draudžu dzīve; ieplūda Baltijā krievu tautības

tirgotāji, amatnieki un strādnieki. Ķeizars Nikolajs I gan

aizstāvēja vācu muižnieku privilēģijas vispāri, bet labprāt

atbalstīja pareizticības veicinātājus, un pareizticīgās epar-

chijas nodibināšanu ierosināja tieši šis ķeizars.

; v;;.:..'!" l) Ibid 104. Ipp. • • Г;
2) Skat. Latviešu skolas vēstures 111 grāmatas 220. v. t. Ipp.
:!) A. Bandrevičs. Notikumi latviešu atmošanās laikmetā

'••10'—li
t lppV- ;••'*"'. '~;''.. V.v ■ '.-v

.". . 4) Торжество пятидесятилтупя самостоятельнаго существ. Рижск.

. епархш. 19.01; 51. v.. t t.. Ipp. 1

• , * . '•• Skat! „ПятидесятилЪтнШ юбилей Рижской духовной семинарш
4'

(1851—1901) Рига 1902. Sākumā šo skolu sauca ari par „Эсто-латыш-

.;' ское духрвное. училище." 1850.'g. .skolu pārveidoja par garīgo semi-

nāru, bet 1870. g. pie semināra noorganizēja īpašu garīgo skolu, un

pēc tam darbojās līdztekus garīgais seminārs un skola. Pie šo mācības

iestāžu darbības turpmāk vēl atgriezīsimies.



6

Aleksandra II valdīšana ievadīja Krievijā
„
lielo refor-

mu" laikmetu. Pec zemnieku brīvlaišanas (1861.) sakustē-

jās viss lielais Krievijas organisms. Tiesu reforma, pilsētu

pašvaldību pārveidošana, zemstu likums, finanču kārtošana,

skolu ierīkošana v. t. t. — viss tas ievērojamā mērā pacēla

krievu, tā sauktās slavofilu, 1) inteliģences sparu un it īpaši
nacionālo apziņu. Ja vēl 19. g. s. pirmā pusē vācu (stipri
mazākā mērā franču) iespaids Krievijā bija ļoti liels, tad

tā paša g. s. otrā pusē slavofilu inteliģence uzsāka asu

cīņu pret šo krieviem uzspiesto kundzību. Krievu turī-

gākā jaunatne, ceļodama pa Vakreiropu, bija vērojusi turie-

nes tautu spirgto dzīvi, bet savās mājās vēroja sastin-

gumu un nacionāla lepnuma trūkumu. Vācietis Pēterpilī

bija ~goda nosaukums", pie galma un augstākā sabiedrībā

bieži vien valdīja vācu vīri un dzirdēja vācu valodu. Jaunā

krievu inteliģence tādu stāvokli uzlūkoja par

bet arī sajuta, ka cīņa pret vāciešiem nav viegla — pārāk

viņi Pēterpilī bija nostiprinājušies. Starp citu, visai stipri

turējās Baltijas muižnieki. Slavofili savus spēkus tāpēc kon-

centrēja un attīstīja Maskavā un no turienes apšaudīja

vācu pozicijas Pēterpilī un it īpaši Baltijas guberņās. Tā

bija apzinīga jauno krievu nacionālistu darbība. Maskavā,

īpaši ap turienes universitāti, koncentrējās varens pretspēks

visam vāciskam Krievijā. Ar to pa daļai arī izskaidrojama

Kr. Valdemāra „bēgšana" no Pēterpils uz Maskavu —

Pēterpilī vācieši Valdemāru būtu ~apklusinājuši", bet Mas-

kavā viņš atrada domu biedrus slavofilu inteliģencē, kas

tanī laikā daudzējā ziņā cīnījās par tiem pašiem ideāliem,
kādus bija sev spraudis dižais latvietis. Te saskanēja kā

principi, tā taktika. Slavofilu inteliģence pirmā laikā at-

balstīja visas liberālās reformas, sekmēja katru kulturāflU

darbu un viscaur domāja, kā pacelt Krievijas labklājību

un nacionālās apziņas stiprumu. Maskava audzēja spēcīgu

darbinieki! kadru, ar ko slavofili cerēja pārveidot savu tē-

viju. Tie bija Krievijas reformatori, sirsnīgi, godīgi un

*) Slavofilu kustības sākums meklējams Maskavas universitātē

ap 1840. gadu (С. А. Венгеровъ — Критико-Бюграф. словарь, т. I).
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pašaizliedzīgi, līdzīgi musu tautas atmodas laikmeta vei-

dotājiem.

Sākumā pamazām, bet arvien jo stiprāki šī slavofilu

inteliģence sāka iespaidot visu krievu apzinīgāko sabied-

rības daļu. Slavofilu vadoņu rindās stājās dedzīgākie krievu

nacionālisti: brāļi Aksākovi, M. Katkovs, Juris Samārins,

M. Pogoģins, J. Homjakovs, P. Čerkasskis, P. Ļeontjevs,

prof. V. Lamanskis v. c. Šī krievu tā laika liberālo pa-

triotu grupa drīz vien guva piekritējus arī ķeizara galmā

un īpaši iespaidoja lielkņazu Konstantinu Ņikolajeviču. Arī

troņmantinieks (vēlākais ķeizars Aleksandrs III) bija slavo-

filu atbalstītāju pusē. Vairāki Maskavas universitātes pro-

fesori un tā laika studenti jūsmoja par slavofilu nacionālām

prasībām un dedzīgām runām. Jānis Aksākovs krieviem

bija tas pats, kas latviešiem Kronvalds — viņš ar vārdiem

aizdedzināja sirdis, aizrāva sev līdzi prātus; mūsu Valde-

mārs vairāk cienīja gudro politiķi M. Katkovu, kas „šāva

uz Pēterpili ar smagiem lielgabaliem". Kā Valdemārs, tā

Katkovs nebija lieli jūsmotāji, bet lielu domu realizētāji

iespējamos darbos.

Slavofiliem Maskavā bija labi preses orgāni. Šai presei
dažkārt bija ļoti liels, pat pretiniekus satriecošs iespaids.1)

M. N. Katkova vadītās „Maskavas Vedomostji" („Москов-

сюя В-вдомости") rakstīja ievērojamus kulturālus un, poli-

tiskus ievadrakstus, kas kādu gadu desmitu atrada ievērību

netikai liberālā muižniecībā, inteliģencē, bet arī valdībā.

M. Katkova un citu slavofilu darbība izpaudās galvenā

kārtā šādā virzienā: Krievija jāsakausē vienā stiprā orga-

nismā. Cittautieši visās Krievijas nomalēs ar liberālām re-

formām jātuvina centram. Šīs cittautiešu masas — zem-

nieki, jāatbrīvo no vietējās muižniecības kundzības un va-

ras. Cittautiešiem jāļauj reliģijas un valodas brīvība, bet

gan ar vienu prasību, ka skolās jāmācās arī krievu valoda.

Parlamentārās un pašvaldību iekārtas likumi, kādus atrastu

par noderīgu ievest Krievijā, attiecināmi arī uz visām no-

J) Интеллигенщя въ Poccin — Сборн. статей К. Арсеньева и др.

СПБ. 1910; С А. Венгеровъ — Критико-бюграФ. словарь, т. I.
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malem un cittautiešiem. Visas cittautu apgabalu separātās
muižniecības iestādes atzīstamas kā Krievijas valstij kaitīgi

vietējo apgabalu administrātivās varas faktori. Pēc 1863.

gadā notikušā poļu dumpja, Katkova spriedumi par krievu

nācionālās politikas nostiprināšanu nomales dabūja vēl spilg-

tāku izteiksmi, tikai agrākais Katkova liberālisms pakāpe-

niski samazinājās, līdz astoņdesmitos gados šis enerģiskais

žurnālists jau redzams reakcionāru pulkā, kopā ar savu

jaunības draugu Pobedonoscevu.

M. Katkova, J. Aksākova, J. Samārina v. c. liberālais

nacionālisms pirmā laikā simpātiski izpaudās arī attiecībās

pret latviešiem un igauņiem. Tas pietiekoši nomanāms no

M. Katkova vēstulēm iekšlietu ministram Valujevam l) un

arī no vairākiem rakstiem „Maskavas Vedomostjos".2) M.

Katkovs un J. Aksākovs noteikti prasīja Baltijas muižniecī-

bas privilēģiju iznīcināšanu un aizstāvēja latviešu un igauņu

zemnieku tiesību paplašināšanu, it īpaši visos pašvaldību

orgānos. Kr. Valdemāra „Рижсю'я писма",
3
) un vēlāk

arī Fr. Brīvzemnieka raksti iespiesti galvenā kārtā Kat-

kova avīzē. Bet Katkovam pretī nostājās tanī laikā ie-

spaidīgais iekšlietu ministrs grāfs P. Valujevs, un, patei-

coties tikai šim ministram, Baltijas muižniecībai sešdesmito

gadu lielās reformas nedarīja lielas galvas sāpes. Krievu

valodas prasībās Tērbatas mācības apgabala kurators 1862.

1 ) „М. H. Катковъ и графъ П. А. Валуевъ въ ихъ переписка* —

Русская Старина 19Д5/ '•

; . .•! : ••'

2) Kad 1864. g. ar biskapa Valtera svētību arī Baltijas muižnie-

cība deklarēja pārvācošanas vajadzību, „Москавсмя В-Ьдовости" 1864. ģ. .
97. num. rakstīja: „Ja viņi grib latviešus un igauņus pārvācot, tad

mūsu uzdevums vāciešus (Baltijas) kopā ar latviešiem un igauņiem .

pārkrievot." Bet avīze „День" 1862. g. 50. numurā (tad Jura Samā-

rina rediģēta) rakstīja: „Mēs būtu laimīgi, ja mums izdotos palīdzēt

atbrīvot latviešu tautu no vācu jūga." Lielkņazs Konstantins Niko-

lajevičs 1865. g. 22. decembrī, kādā komisijas sēdē, kur apspriestas

Baltijas lietas, deklarējis: ~Vācieši Baltijā jānospiež ar vietējo tautu

nacionālismu." No Maskavas kā slavofilu galvenās citadeles uz

Baltiju nāca pirmie spējīgākie krievu darbinieki (skat. „Русски! Ap-

хивъ" 1885. g. maija burtn.)
3) „MocKOBCKiH Ведомости" 1865. № 10. ;

,
'
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gada 26. martā apstiprināja noteikumus, kas pat samazināja

1845. gada 8. jūlijā (Nr. 64933) izglītības ministra cirku-

lārā noteiktās normas.
1) Un kad kāds Rīgas guberņas ģim-

nāzijas krievu valodas skolotājs iedrošinājās iesniegt kura-

toram aizrādījumu par ministra rīkojumu nepareizu tulko-

šanu, skolotājam izteica stingru rājienu. 2)
P. Valujeva attiecībām pret Baltijas muižniecību sava

īpaša vēsture, pie kuras še tuvāk nekavēsimies, bet daži

fakti tomēr jākonstatē. P. Valujevs kādu laiku (1853-

-1858) bija Kurzemes gubernators, un šinī laikā ļoti sadrau-

dzējās ar vācu muižniecību. Šai draudzībai bija arī jūtami

asins radniecības pamati, jo P. Valujeva māte bija Baltijas
vāciete (barona Hamilkara Fčlkersāma māsīca). Jau kā

Kurzemes gubernators, P. Valujevs ar saviem iesniegumiem

ķeizaram un gubernātora iespaidu pie valdības, cik vien

spēja, atbalstīja muižnieku intereses, un kad ķeizars Alek-

sandrs II viņu aicināja svarīgā iekšlietu ministra amatā,

Baltijas vācieši bija varen apmierināti, jo zināja, ka tanī

nemierīgā laikā viņu interesēm būs drošs aizstāvis. Pa-

zīstamais Vidzemes muižniecības vēsturnieks un aizstāvis

presē, Aleksandrs Tobīns (Tobien) saka: ~Baltijas pro-

vinces šim ļoti iecienītam valsts vīram daudz

pateicības parādā".3) A. Tobīns šinī pat gadījumā

atzīst P. Valujevu par ļoti gudru vīru, pret ko stipri intri-

ģējuši slavofili un īpaši Katkovs, līdz viņiem arī esot iz-

devies gāzt šo pie Aleksandra II visai iespaidīgo ministru.

Te jāaizrāda, ka M. Katkova un P. Valujeva jau minētā

sarakstīšanās rāda, ka iespaidīgais ministrs mēģinājis pie-

dabūt tikpat iespaidīgo žurnālistu par savu interešu veici-

nātāju ~Maskavas Vedomostjos", bet kad Katkovs tomēr

palicis patstāvīgs, tad Valujevs ar cenzūras spaidiem viņu

1) Baltijas ģimnāzijās, mūsu tautskolām krievu valodas mācībā

vēl nekādu normu nebija.

2) Исторически обзоръ мЪръ правительства для усилешя въ

i' Оетзейскомъ краю способовъ къ изучешю русскаго языка. СПБ. 1863.

56. Iрр.
3) Aleks. von Tobien — Die Livl. Rittersch. v. s. w. I sējums.



10

gribējis piespiest būt paklausīgam. Tas gandrīz būtu izde-

vies, ja ministru kabinetā un pie ķeizara M. Katkovam ne-

būtu stipru aizstāvju. M. Katkova puse stāvējis lielkņazs

Konstantins Ņikolajevičs (Tas pats, kas pašķīra ceļu „Pē-

terburgas Avīzēm" — ar Kr. Valdemāra gādību), ministri

D. A. Miļutins, kņazs Gorčakovs, grāfs D. A. Tolstojs un

grāfs Adlerbergs 1) (galma ministrs). Kad M. Katkovs un

viņa draugs Leontjevs (arī latviešu aizstāvis) jau bija nolē-

muši aiziet no savas avīzes, M. Katkova atbalstītāji, grāfs

Adlerbergs un grāfs D. A. Tolstojs izgādāja Katkovam

audienci pie ķeizara Aleksandra II (25. maijā 1866), un tad,

pēc Katkova apspriedes ar ķeizaru, P. Valujeva iespaids

tūdaļ samazinājies, bet „Maskavas Vedomostju", resp. M.

Katkova — audzis. Līdz ar to arī pakāpeniski pieauga

Katkova garā nodomātā Krievijas nomaļu tuvināšana cent-

ram, t. i., arvien vairāk sāka pieaugt nomaļu pārkrievo-l-

-šanas tendences.2)

Līdzās M. Katkovam jāpiemin otrs krievu žurnālists —

J. S. Aksākovs, kas Maskavā savā laikā rediģēja liberālos

laikrakstus: „Русски БесЬды", „Парусь", „День",

„Москва", bet vēlāk jau gandrīz konservatīvi noskaņoto

„Русь". J. Aksākovs, tāpat kā viņa vecākais brālis Kon-

stantins, bija 1858. gadā Maskavā nodibinātās Slavofilu ko-

mitejas („Слявянскш комитетъ") dedzīgs piekritējs, pat

idejisks vadītājs. Slavofilu kustība, kā jau pieminējām, gri-

bēja ar savu spēku iegriezt Krieviju īpatni nacionālā un

polītiski-kultūrālā attīstības virzienā. Konstantins Aksākovs

nīda visu to, ko Krievijā ienesa „vakareiropieši" („западни-

ки"). Nikolaja I valdīšanas laikā viņš pirmais ķeizara galmā

uzrādija ārkārtīgi lielu vācu iespaidu (grāfs Neselrode),

bet kad 1855. g. savu valdīšanu uzsāka Aleksandrs 11, K.

Aksākovs iesniedza viņam rakstu „О внутреннемъ состо-

янш Poccin", tanī izteikdams dažus slavofilu ieska-

*) Adlerbergs bija zviedru muižnieku atvase (Энцикл. словарь

Брокгауза).
2) Šinī laikā ..pārkrievošana" vēl jāsaprot vairāk kā krievu va-

ras stiprināšana, bet ne jūtami valodas spaidi skolās.
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tus, un lūgdams Krievijā izteikšanās brīvību vārdos, rak-

stos un iespiedumos. Jānis Aksākovs savā žurnālista dar-

bībā jo dedzīgi cīnījās pret visu nekrievisko, vai kā tad

teikuši — par Maskavu — pret Pēterburgu. Vairākus viņa

rediģētos laikrakstus vienu pēc otra slēdza, un zīmīgi —

slēdza tieši par slavofilu patriotisko ideju propagandēšanu.

Zīmīga tā laika krievu valdības rīcība: Kad aizliedza „Па-

русь" (1859. g.), Maskava pakustējās"; 1) loti iespai-

dīgais patriots M. Pogoģins sacēlās pret šo aizliegumu un

iesniedza izglītības ministram protesta rakstu. Tad valdība

(galvenā preses pārvalde) gribējusi konfliktu izlīdzināt un

piekritusi, ka „Pārusa" vietā izdod citu preses orgānu, bet

gan ar šādu noteikumu: „чтобы идея о правь- самобыт-

ности народностей какъ славянскихъ, такъ иноплемен-

ныхъ, не имтзла м-вста въ газегв и все, что относится

до сего предмета было-бы изъ нея исключено". 2
)

(Lai tautu, kā slāvu, tā cittautu, idejas par viņu patstāvības
tiesībām netiktu avīzē apspriestas, un viss, kas uz šo jau-

tājumu attiecas, tiktu no avīzes izslēgts.) J. Aksākovs at-

teicies pie šādiem noteikumiem avīzi izdot, jo slavofilu

kustības galvenais mērķis bija visu slāvu tautu, arī Balkānu,

idejiska apvienošanās, un arī mazo tautu (leišu, latviešu

v. t. t.) atbrīvošana no svešās kundzības. Redzam, ka

Pēterburgā šinī laikā vēl noteikti apkaroja slavofilu idejas.

Sākot ar 1861. gadu J. Aksākovs rediģēja avīzi „День",
bet cenzūrai dots norādījums stingri sekot jaunās avīzes

rakstiem. „День" īpaši iestājās par zemnieku tiesībām.

Bija raksti arī par Baltijas zemniekiem un pret vācu muiž-

niecību. 1862. g. 20. jūnijā bija iespiesta garāka korespon-

dence par Baltijas vāciskās administrācijas rīcību, 3) par ko

galvenā cenzūras valde Aksākovam pieprasīja izdot ko-

respondences autoru, bet kad redaktors atteicās to darīt,

atņēma viņam tiesību turpmāk avīzi rediģēt. Atkal skaidrs

х) А. С. Венгеровъ — Критико-бюграфич. словарь т. I 327. Iрр.
2) Ibid. 329.

3) Kas bija šīs korespondences autors — nav droši zināms.

Varbūt Juris Samārins?
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pierādījums, cik stiprs tanī laikā bija vāciešu iespaids Pē-

terpilī. Avīzi tad kadu laiku parakstīja Juris Samārins, bet

faktiskais vadītājs joprojām palika Aksākovs. Vispāri iekš-

lietu ministrs P. Valujevs stingri uzraudzīja visu Maskavas

presi. Arī pēc šī notikuma J. Aksākova orgāni vispāri, cik

vien spēja, apkaroja Baltijas muižnieku privilēģijas, un kad

„День" slēdza un velak iznāca „Москва" (sākot ar 1.

janv. 1867. g.), J. Aksākovs, kas gan jau bija palicis mēre-

nāks, Baltijas vācu politiķus bieži vien apveltīja stipriem

belzieniem. 1868. gadā J. Aksākovs „Москва" uzbruka

arī iekšlietu ministrijai, un tad avīzi slēdza sešus mēnešus,

pēc tam tā vairs neiznāca. Abi tā laika ievērojamie žur-

nālisti — M. Katkovs un J. Aksākovs ar saviem rakstiem

pacēla arī tā laika latviešu jaunās inteliģences cīņas sparu.

Tikai ar slavofilu atbalstu Maskavā varēja atrast patvērumu

un darbu Kr. Valdemāra grupas latvieši. Bet šī Maskavas

latviešu grupa tanī laikā bija visai stipra mūsu nacionālo

centienu veicinātāja.

Pēc Karakozova uzbrukuma ķeizaram Aleksandram II

(4. apr. 1866.), Krieviju pārņēma liels patriotisma vilnis,

un P. Valujevs tikai pagaidām noturējās savā postenī. Iz-

glītības ministrs А. V. Golovņins, kas no lielkņaza Konstan-

tina grupas bija pievienojies P. Valujevam, 14. aprilī 1866.

g. iesniedza atlūgumos. 1) Te jāpiezīmē, ka arī A. Golov-

ņins savas darbības otrā posmā aizstāvēja Baltijas muižnie-

cības iespaidu šejienes skolu vadībā, un viņa laikā pat Rī-

gas arehibiskapam Platonam neizdevās uzsākt jūtamu pareiz-
ticības veicināšanu Baltijā.2) Pēc A. Golovņina demisijas
tautas izglītības ministra posteni ieņēma grāfs D. A. Tol-

stojs, un līdz ar to izglītības ministrijā sākās Katkova

г) А. Golovņins daudzējā ziņā guva panākumus Krievijas tau-

tas izglītības veicināšanā, un savas darbības sākumā turējās pie sla-

vofilu grupas, bet vēlāk padevās Valujeva iespaidam. G. nopelni

Krievijas izglītības celšanā tomēr lieli.

2) С. В. Рождественски — Историчесюй обзоръ деятельности;

Мин. нар. Проев, гл. VI. :
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idejiskais, bet ап reakcionārāks noskaņojums. Pats D. A.

Tolstojs bija stingras varas aizstāvis un klasicisma veicinā-

tājs ģimnāzijās. Līdz 1880. gadam D. A. Tolstojs vadīja

izglītības resoru, un šinī laikā izglītības ministrija pārkrie-

vošanas politikai noteikti sagatavoja ceļu, bet vietām to

jau arī uzsāka. P. Valujevs aizgāja no iekšlietu ministrijas
1868. gada sākumā, — viņu gāza M. Katkovs un grāfs D.

A. Tolstojs. Ja Aleksandrs Tobīns raksturo P. Valujevu

kā ievērojamu valsts vīru, tad senators Šumachers, Valu-

jeva laika biedrs un sadarbinieks, atzīmē šo, pie ķeizara

Aleksandra II ļoti iespaidīgo valsts vīra darbību, ar iztei-

cienu „и нашимъ и вашимъ" 1
) Katrā ziņā ar grāfu P.

Valujevu Baltijas vācieši zaudēja ļoti veiklu savu privilē-

ģiju aizstāvi, kā arī administratīvās pārkrievošanas politikas

pretinieku. 2)

Kā jau pieminējām, līdz ar A. Golovņina aiziešanu no

izglītības lietu vadīšanas, pastiprinājās nodoms par no-

maļu piekausēšanu Krievijai. 1867. g. 30. decembrī grāfs

Tolstojs iesniedza īpašai komitejai (kas tanī laikā pārzināja

Polijas lietas), priekšlikumu, visās Varšavas mācības ap-

gabala vidusskolās, kurās līdz tam mācības notika poļu

valodā, turpmāk fizikas - matemātiskos un vēsturiskos

priekšmetus mācīt krievu valodā. Komiteja ministra priekš-

likumam piekrita, un arī ķeizars to 1868. g. 10. februārī

apstiprināja. 3) Tanīs vidusskolās, kurās mācījās jauktu tau-

tību un lietuvju bērni, visus priekšmetus mācīja krievu va-

lodā (1866. g. 5. janv. rīkojums).4 ) Tāpat divās Varšavas

mācības apgabala vācu ģimnāzijās (Varšavā un Lodzā) vis-

pārējo vēsturi un ari ģeogrāfiju pavēlēja mācīt krievu va-

lodā. Līdz ar to pastiprināja krievu valodas mācīšanu, jo

bija nodoms turpmāk šinīs ģimnāzijās visus priekšmetus

mācīt tikai krievu valodā. Tādu rīkojumu (ar ķeizara sank-

„Русская Старима" 1913. 282. Ipp.

Щ Tādā nozīmē, lai pārkrievošana neatņemtu vāciešiem privi-

lēģijas un varu Baltijā.
n) Сборникъ постанопленш ПО Мин. Нар. Проев, т. Ц. 634. Iрр.

. О Ibid.
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ciju) deva jau 1869. gada 1. maijā. 1) Tagad 55 Varšavas

mācības apgabala vidus skolās (ģimnāzijās un reālskolās)

mācībām bija jānotiek krievu valodā. Poļiem atlika vienīgi

privāti mācīt savus bērnus īpašās poļu skolās, bet arī šīs

privātās skolās fizikas-matemātiskie un un vēsturiskie priekš-

meti bija jāmāca krievu valodā. Skolu turētājiem pie tam

tika norādīts, ka turpmāk arī privātās skolās ministrija, tik-

līdz atradīs par noderīgu un iespējamu, prasīs visu priekš-

metu mācīšanu krievu valodā. Sakarā ar to itin visās

Polijas skolās prasīja cītīgu krievu valodas mācīšanu.

Baltijā vēl šinī pat laikā visās guberņu ģimnāzijās

vāji mācīja krievu valodu kā- atsevišķu priekšmetu, bet

visu mācību kārtošana notika tikai vācu valodā. Tomēr

arī šeit jau pamazām nomanāms novirziens uz stingrāku

krievu valodas mācīšanu.

1850. gada 3. janvārī ķeizars Nikolajs I, kas svinīgi

bija solījis sargāt Baltijas muižnieku privilēģijas, apstiprināja
ministru komitejas lēmumu par krievu valodas lietošanu

visās valdības (коронныхъ) iestādēs. Saprotams, ka šis

rīkojums neattiecās uz pašvaldību — pilsētu un lauku,

ne arī uz muižniecības vadītām iestādēm, tāpat tiesās un

skolu pārvaldes orgānos darbība varēja palikt vācu valodā.

Bet tā kā Baltijas ģenerālgubernatora kancelejā, guberņu

valdēs, domeņu valdēs, valsts naudas iestādēs, kara spēka

daļās un pārvaldēs, pat Tērbatas mācības apgabala valdē

un universitātē gandrīz visi augstākie un zemākie ierēdņi

bija vācieši, kas krievu valodu neprata, tad arī 1850. gada

rīkojums izsauca vācu varas vīru stipru pretestību. Ģenerāl-

gubernators kņazs Suvorovs gan mēģināja „stiprināt" pa-

visam vājo krievu valodas lietošanu vismaz savā kancelejā,

bet viņa pēctecis barons Līvens ~esot pavisam aizmirsis",

ka 1850. gada rīkojums vēl pastāv. Ģenerālgubernators

grafs Šuvalovs bija liels vācu privilēģiju aizstāvis, kā to

apstiprina arī Aleksandrs Tobīns.2) Un tā 1850. gada

г) Журналъ Мин. Нар Проев, ч. СХЛ 111 стр. 79.
2) А. Tobien — Die Livl. Rittersch. I 109. lpp. Jāatzīmē, ka

kņazs Suvorovs ģen.-gub. amatā bija no 1848.—1861., barons Wilch.

Līvens — no 1861.—1864., grafs Pēteris Šuvālovs no 1864.—1866.
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paša ķeizara apstiprinātais rīkojums par krievu valodas

lietošanu valsts iestāžu darbvedībā palika neizpildīts, un

vācu valoda visās iestādēs valdīja kā līdz 1850. gadam.

Vispāri vācu muižniecība un pilsoņi joprojām pieturējās

uzskatam, ka Baltija (Ostseeprovincen) ir patstāvīga Krie-

vijas sastāvdaļa, un ķeizara ieceltos ģenerālgubernatorus

vācieši uzlūkoja kā ķeizara pilnvarotus uzraugus par pro-

vinces labklājību. Vācieši parasti nelietoja arī ģenerālguber-

natora nosaukumu, bet gan apzīmējumu „Statthalter", kāds

še bija zviedru laikos. Atbalstoties pie vāciešu draugiem

Pēterpilī un indirēkti, kur iespējams, piedraudot ar Vācijas
valsts spēku, Baltijas muižniecība nedomāja piekāpties nekur

savās senās privilēģijās, bet vismazāk jau vācu valodas lieto-

šanā. Ģenerālgubernators grafs Pēteris Šuvālovs 1) savā

„valdīšanas" laikā arī Pēterpilī uzturēja pārliecību, ka vi-

sam Baltijā jāpaliek agrākā kārtībā. Bet 1866. gada aprīlī

notika ģenerēlgubernātora maiņa. Šuvalova vietā nāca ģe-

nerālis Pēteris Aļbedinskis, kas šo augsto posteni turēja

līdz I*B7o. g. rudenim. Ģenerālis Aļbedinskis dzimis Mas-

kavā, un savā darbībā turējās pie maskaviešu, t. i., Katkova

deklarētiem principiem. Kamēr gan vācu vēsturnieki, lī-

dzīgi A. Tobīnam, Aļbedinski uzlūko par negantu pārkrie-

votāju un Baltijas privilēģiju ārdītāju, 2) Juris Samārins,

kas līdzīgi M. Katkovam centās mazināt vāciešu iespaidu,

atzīst Aļbedinska rīcību kā pārāk miermīlīgu, pat gļē-

vu.3) Objektīvais spriedums par šī valsts vīra darbību

jāmeklē viņa prasmē, „cik iespējams mazināt" vācu varu

Baltijā, uzmanīgi rēķinoties ar tiem vācu aizstāvjiem, kas

darbojās pie galma un bieži vien gāza ministrus un ģenerāl-

gubernatorus, un kas 1870. gada beigās gāza arī Aļbe-

dinski.4)

*) Grāfs Р. Šuvālovs — Kurzemes muižnieks, jo viņam piede-

rēja Rundāles muiža ar vairāk kā 100 zemnieku saimniecībām un

dažām mazmuižām.

2 ) „Funfzig Jahre russischer Vervvaltung (Buchholz) 287. Ipp.
3) Окраины PocciH Выпускъ V. 94—130 Ipp.
4 ) Ibid 123. Ipp.
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Ģenerālgubernatora Aļbedinska darbība principos stipri

atšķiras no triju — četru iepriekš viņa bijušo Baltijas ~prov-

inču Statthalteru" rīcības, un vācu bažas šinī laikā par

savām pravilēģijām bija pamatotas, it īpaši cik tas skāra

krievu valodas prasmi visās valsts iestādes. 1868. gada marta

beigās Aļbedinskis iesniedza ķeizaram plašu ziņojumu, kurā

starp citu teikts: 1)
„Tagadējais stāvoklis rāda, ka visos

galvenos jautājumos, kas saistās ap Baltijas guberņām, val-

dība atzinusi par nepieciešamu šīs guberņas apvienot ar

impērijas citām daļām (съ остальными частями Импе-

рш). и Visiem valdības rīkojumiem un darbībai kā mērķis

uzstādāms „полное объединеш'е края въ обширномъ зна-

ченш этого слова". Stāvoklis tomēr pašlaik esot tik draus-

mīgs, ka vācu valoda iespiežoties arī krievu

ģimenēs, un ievērojamākie Rīgas krievi slik-

ti runājot savā tēvu valodā, bet viņu bērni

mācoties vācu skolāVs. „Vāciešu liberālā daļa, kas ta-

gad ir pārsvarā, cenšas netikai apvienot visu šķiru vāciešus,

bet pievilkt vāciem arī latviešus un igauņus, īpaši

saimniekus. Tanī nolūkā muižniecība sāk vairāk pa-

balstīt skolas, ar nolūku pārvācināt vietējos iedzīvotājus.

Turpretim, šī pati muižnieku liberālā daļa visādi cenšas

atvairīt krievu valodas ievešanu administrācijā un skolās.

Līdz ar dzelzceļa līnijas iekārtošanu uz robežu, satiksme

ar Vāciju tagad ērta un ātra, un Vācijas iespaids izglītotos

Baltijas slāņos nav mazs. Šīs Krievijai svešās liberālās'

aprindas nākotnē gūs še noteikšanu, un grūti paredzēt,

ar kādām grūtībām turpmāk var sastapties

krievu valdība. Tanī pašā laikā katrs jauns ierosinā-

jums, kas skar vācu kundzību šai provincē, sastop tik vien-

prātīgu un veiklu pretošanos, ietērptu tik lojālas

formas, ka to nevar citādi nosaukt, kā par vislabāko pa-

l ) Citējumi ņemti no J. Samārina „Окрайны Poccin" 5. nodalī-

juma, kur ziņojums iespiests pilnīgi.
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valstniecības apliecinājumu." 1) Tālāk Aļbedinskis ziņoja,

kā visur pēdējos gados veicies ar krievu valodas ievešanu

valdības iestādēs, un ka arī viņam — Aļbedinskam —

tagad grūti piespiest vāciešus pildīt visaugstāko ķeizara

pavēli. Tā, pat Vidzemes gubernātors A. Oettingens ap-

zinīgi strādājot pret ģenerālgubernatora nodomiem krievu

valodas jautājumā, 2) bet muižniecība un pilsonība itin kā

pieradusi domāt, ka vildības pavēles var nepildīt.

Ģenerālgubernators Aļbedinskis tomēr iestājās par 1850.

gada rīkojuma noteiktu pildīšanu. Tā cēlās liels konflikts.

Cik lielā mērā vācieši bija pieraduši lepoties vienīgi ar

savu valodu, to apliecina jau pieminētais Aleks. Tobīns,

kas pastāsta: „Ķeizara Nikolaja I galmā vācu valodu lie-

toja tikpat kā franču. Kad ķeizars Nikolajs I kopā ar ķei-

zarieni (ķeizara Viļuma I māsu) viesojās Rīgā, tad viņi

ar muižnieku dāmām un kungiem sarunājās vāciski, pa daļai

arī franciski, bet nekur krieviski. Daudz vācu ģene-

rāļu parādes laikā, par godu Nikolajam I, 1834. g. uz

Esplanādes skaļi un droši sarunājās vācu valodā. Arī gal-

vas pilsētā neviens ministrs un valsts vīrs neatteicās saru-

nāties vāciski vai franciski, kā arī šinīs valodās pieņemt

rakstveida iesniegumus". 3) Un tagad viens ģenerālis gri-

bēja tam visam darīt galu. — Bija jāuztraucas. Kad Aļbe-

dinska priekšgājējs grafs Šuvalovs 1864. gadā stājās Bal-

tijas ģenerālgubernatora amatā, viņš pilī sapulcējušos vie-

tējos kārtu Un iestāžu pārstāvjus uzrunāja vācu valodā,

bet kad 1867. g. jūnijā Rīgai caurbraucot Aleksandrs 11,

Aļbedinska ietekmēts, šos pašus pārstāvjus uzrunāja krievu

*) Te ģen.-gub. Aļbedinskis konstatē to ārīgo Baltijas vācu

muižnieku lojalitāti, ko viņi centās apliecināt visos oficiālos gadīju-
mos. Tanī pašā laikā Vācijā gan laikrakstos, gan īpašās brošūrās

parādījās Krievijai naidīgi raksti, un tapa izteikti draudi. Ar to

gribēja atbaidīt krievu valdību no asiem soļiem pret Baltijas vāciešu

privilēģijām. Par šo parādību runāsim arī vēl turpmāk.

2) Oettingens, kas atklāti strādāja pret Aļbedinska nodomiem,

gan pēc tam iesniedza lūgumu atbrīvot viņu no amatā. Oettingenu

ģimene savā laikā deva vairākus spējīgus Baltijas vāciešu patriotus.

3) A. Tobien — „Livlānd. Rittersch." I, 358 Ipp.

ч
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valodā, tad uztraukums klausītājos bijis liels — vācieši

sajutuši, ka te kaut kas viņus jau nopietni apdraud. No-

tika muižnieku apspriedes, un 1867. g. 12. oktobrī viņu

pārstāvji jau tika pieņemti ķeizara audiencē. Ķeizars Alek-

sandrs II tomēr pateicis, ka 1850. g. viņa tēva apstiprinātais

rīkojums paliekot spēkā un būšot jāpilda, tas gan nenozī-

mējot, ka viņš — ķeizars — domājot aizkārt Baltijas muiž-

nieku privilēģijas. 1) 1868. g. martā vēlreiz Vidzemes land-

maršāts Lilienfelds dabūjis audienci pie ķeizara, bet arī

šoreiz nav varējis valdnieku pārliecināt atmest prasību krievu

valodas ievešanas lietā, 2 ) pie kam ķeizars izteicis cerību,

ka muižniecība šinī jautājumā nedarīšot valdībai

grūtības. 3)

Tanī pašā laikā, kad notika šie oficiālie ziņojumi un

sarunas, krievu nacionālā presē un žurnālistikā parādījās

prasība spert jo stingrus soļus pret Baltijas vācu separātām
tieksmēm. M. Katkova avīze prasīja krievu valodas ieve-

šanu netikai Baltijas valdības iestādēs, bet ari pašvaldībās

un skolās. Vēl vairāk — prasīja tūlitēju pašvaldību un

skolu vadības reformu. Kr. Valdemārs jau 1865. gadā

„Maskavas Vedomostjos" 4) sīki aprakstīja, ka Rīgas pilsētas

pašvaldība nekavējoši reorganizējama, jo še kā noteicējas

ir visai šauras vācu pilsoņu aprindas. M. Katkova un J. Ak-

sākova skarbos rakstus izsauca ne tikai Baltijas muižniecības

pretestība krievu valodas ievešanai valsts iestādēs, bet ari

Vācijas preses uzbrukumi Krievijas valdībai. Jo bieži šinī

laikā Vācijā parādījās protestējoši raksti par vāciešu ap-

spiešanu Baltijā, pie kam aizvien tādā noskaņojumā, ka

laiks esot prasīt šādu „represiju izbeigšanu".

Sevišķi še jāpiemin kāda Baltijas muižnieku atvase

Vold. Boks (Vold. von Воск), kura žurnālistiskā darbība

1867/69. gados sacēla kājās visu Krievijas slavofilu presi.

*) Acta Livl. Landr. Coll. № 289 R., Fol 24. (LVA)
2) Turpat — Lilienfeld andas Landratskollegium am 16. April

1868. (LVA)

3) Vai tas nozīmēja ķeizara lūgumu neagitēt pret krievu valdību?

4) „Рижсюя письма" 1865. g. 10. num.
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Boks!) Vācijā (Berlīnē) publicēja savus rakstus atseviš-

ķās (3 sējumi) grāmatās: „Livlāndische Beitrage", sākumā

anonimi, velak ar autora īsto vārdu. Boks arī uzbruka visam

krieviskam un slavēja vācisko. Par latviešu un igauņu pār-

vācošanu viņš runāja kā par pilnīgi dabisku lietu, kādā

vietā izteikdamies, ka pēc šīs pārvācošanas būšot viena

Baltijas tauta (eines Baltischen Volkes zu konstituiren),

kas ar savām dzīves formām turpināšot lielo vācisko (ger-

manisatorischen) gājienu uz austrumiem (В. I, V Heft).

Tas, varbūt, vēl tik ļauni slavofilus nesakaitinātu, ja pārāk

vaļsirdīgais vācu žurnālists nebūtu vispāri sācis propagan-

dēt Baltijas atdalīšanos no Krievijas. Šo domu Boks vien-

mēr pacēla kā draudus pret valdības nodomātām reformām

un vācu privilēģiju laušanu. Jā šīs privilēģijas lauzīšot —

visa vācu tauta būšot kājās. Krievu ķeizars varot būt lai-

mīgs, ja Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas vācu vīri to

uzlūkojot kā savu hercogu, spēcīgu, stipru un brīvu no

katra krievu spiediena (russische Pression). 2) ~Mūsu tē-

vija (Vaterland) — Vācija, Vidzeme, Kurzeme,

Igaunija — mūsu dzimtene (Heimat); Krievija

— valsts, pie kuras mēs tagad pierakstīti. Mūsu

privilēģiju sargāšanu mēs tagad prasām no krievu monar-

cha, lai varētu pretoties svešai varai (Fremdherschaft) un

saglabāt mūsu apgabalu vāciskumam, cerībā uz labākiem

laikiem."3)

Tanī pašā laikā (1868. gadā) iznāca Berlīnē kāda Edu-

arda Kattnera grāmata,
4 ) kurā autors, kas, redzams, labi

pazina Baltijas un Krievijas apstākļus, starp citu rakstīja

(I nodaļā) : Prūsijai jāizbeidz vecais naids ar Austriju

un jāatkratās no Krievijas draudzības, jo nevis pie Krievijas

sāniem, bet pieri pret pieri ar Krieviju ir Prūsijas vieta.

J ) V. von Bocks, Vidzemes muižnieks (dz. 1816. g.), bija savā

laikā zemes tiesnesis Vilandā, vēlāk Vidzemes hoftiesas vicepriekš-

sēdētājs. 1866. gadā pārgāja dzīvot Vācijā.
2) Воск — Livl. Beitrāge В I H. 111, 297. Ipp.
3 ) Ibid, V, 246 v. t. t.

4 ) Eduard Kattner — Preussens Beruf im Osten. Berlin 1868.

2*
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Tāds stāvoklis pret Krieviju esot vajadzīgs, lai sargātu

Baltijas vāciešu patstāvību. Ja cars no Baltijas vāciešiem

prasot, lai viņi atzīstoties par krievu dzimtas piederīgiem,
tad tā esot Prūsijas lieta viņam paskaidrot (deutlich zu

machen), ka gluži otrādi — Baltijas vācieši pieder pie vācu

dzimtas, un ka viņi tikai ar brīvu līgumu saistīti pie Krie-

vijas. Bez kautrēšanās no krievu valdības jāprasa ganda-

rījums par līguma pārkāpšanu. Tāds pienākums esot Vā-

cijas valstij pret tiem saviem piederīgiem, kas gājuši šai

zemē (Baltijā) kultūru nest. Ja arī aizkāršot citas tautī-

bas, (domāti latvieši un igauņi А. V.), tad ar to cilvēcei

nekas ļauns nenotikšot. Pavisam otrādi — tā būšot cilvēces

atpestīšana, ja Prūsija sev, ja ne citādi, tad ar ieročiem,

pievienotu tās zemes, kur vācieši apmetušies. Starp šīm

zemēm pirmā vietā stāvot Baltijas guberņas, kas ar Krieviju
ir saistītas tikai ar valdnieka vienību. Vācieši Vidzemē un

Igaunijā cieši savu iekārtu dibina uz starptautiskiem līgu-

miem. Ja Krievija tos neievēro, tad viņa zaudē savas tie-

sības. Neesot arī šaubu, ka Vācijai ir tiesība ar labu vai

ļaunu palīdzēt Baltijas vāciešiem atgūt viņu zaudētās tie-

sības. Turpmāk grāmatas autors jau noiet līdz tam, ka

pasaka: par Baltijas patstāvību tādā gadījumā (kad to

atrautu no Krievijas) nevar būt domu — tā pilnīgi jāsa-

vieno ar visu valsti (t. i. Vāciju, А. V.), varbūt ar nosaukumu

Austrumprūsijas province. Kādas sevišķas tautību tiesības

(atkal domāti latvieši un igauņi. А. V.) še neesot jāievēro.
Un beidzot: ja no Baltijas vāciešiem mūsu ausis aizsniedz

viņu nopūtas, kas izpauž tieksmi atkal savienoties ar savu

tēviju (Stammland), tad šo nopūtu pamatā nav sliktie mate-

riālie apstākļi, bet tas ir baltiešu daiļākais vācu ģēnijs,
kas ar ilgošanos raugās uz tēviju un negrib palikt svešā

kalpībā.

Jāatzīmē vel „Dr. G. E. Ādolfa von Harless — Ge-

schichtsbilder aus der lutherischen Kirche Livlands vom

Jahre 1845 an. Leipzig. Verlag von Duncker - Humblot

1869", kur autors 4. lapp. aizrāda, ka Baltijas vēsture rādot,

kāds vecs liels parāds še esot Vācijai, kas pieļāvusi agrāk
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~selbstāndige deutsche Foderativstaat Livland seiner Selb-

stāndigkeit und seines Zusammenhangs mit Deutschland

schon im Jahre 1561 verlustig ging..." Viss Harlesa ap-

cerējums vērsts pret Krievijas varu, īpaši dēļ pareizticības

ieplūšanas Baltijā. Tādā pat garā sarakstītas grāmatas:

~Die Livlāndischen Landes Privilegien und deren Confirma-

tionen Leipzig 1871. (Otto Mūllera darbs); Julius Eckard

Die baltischen Provinzen Russlands. Leipzig 1868.1)

Pēc šādiem Boka, E. Kattnera un citu Baltijas vāciešu

sirdsdomu izplūdumiem, J. Aksākovs laikrakstā „Москва"

1868. g. 13. septembra numurā sniedza ievadrakstu, kurā

šādu vācu nodomu atklātu publicēšanu aprādīja kā Krie-

vijas valsti apkaunojošu un apdraudošu. J. Aksākovs vis-

pirms aizrādīja, ka V. Boks ir Krievijas „статсю'й совтуг-

никъ" un dažādu ordeņu kavaliers, bet tādu kā Boks esot

daudz. Aksākovs citē vairākas vietas no J. Samārina

„Окраины Россш" — „Ak, ar kādu vienaldzību krievu

augstākā sabiedrība, ausis nepacēlusi, noklausās šos nici-

nošus spriedumus un ar savu bērnišķīgo uzticību (ребят-

скою дов-вренностью) atdodas viņiem (vāciešiem) ar visu

galvu". Vai arī tagad neko nedzirdēšot? Tā paša gada

„Москва" 21. septembra numurā J. Aksākovs atgriežas

pie Boka rakstiem un šoreiz iesāk ar Katrinas II kādreiz

teiktiem vārdiem: „Скажите имъ (Kurzemes muižniekiem),

что я Императрица Всеросайская, а не герцогиня Кур-

ляндская," bet atkal citē J. Samārina spriedumus par

Baltijas lietām un tā aplinkus jau piedraud Baltijas muiž-

rnuižniecībai ar Muravjevu (poļu dumpja apspiedēju). Arī

„Москва" 24. un 25. septembra numuros J. Aksākovs iz-

tirzā Baltijas vāciešu izturēšanos, pie kam jautā, kad „bei-

dzot mēs stāsim ignorēt šo jautājumu — brīdinājumu

bijis diezgan". Te vēl jāpiezīmē, ka J. Aksākovs še minētos

rakstos noteikti aizstāvēja latviešus un igauņus, kas arī

esot pašlaik satraukti no vācu draudiem un uzmācības.

x) Cik lieli uzdevumi bijuši Jūlijam Ekardam Vācijā, to pa-

stāsta „Rigasche Rundschau" 1906. g. 165. num. (Abendausgabe) —

viņš visu mūžu cīnījies, lai saglabātu vācisko Baltiju.
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J. Aksākovs liecina, ka, ja kāds krievs aizstāvot

latviešus un igauņus, viņš tūdaļ tiekot apsū-

dzēts, un Pēterpilī šim sūdzībām dzirdīgu au-

su netrūkstot. „И нестранно ли, что до сихъ поръ

латыши и эсты ни разу не слыхали слова Монарха, не-

посредственно къ нимъ обращеннаго". 1) Vel jāatzīmē,

ka „Москва" 1868. g. septembra numurā J. Aksākovs, itin

kā }au paredzēdams sava laikraksta likteni (pēc šiem rak-

stiem to slēdza uz 6 mēnešiem), raksta: „Tie, kas prasa

savaldīt (обуздать) krievu sabiedrību, sūtīt pret tiem po-

licijas varu, klusu ciešot saprotas ar Baltijas bruņiniekiem".
Te J. Aksākovs gan būs domājis tādus ministrus, kā Va-

lujevu, Timaševu un grafu P. Šuvalovu.2) Pie šī Boka un

Kattnera saceltā trača pievienojās arī kāds starpgadījums
Tērbatas universitātē. Tur privātdocents Dr. K. Valkers

kādā savā priekšlasījumā bija neatzinīgi pieminējis V. Boka

darbību Vācijā. Vācu studenti, starp kuriem bijis arī V.

Boka dēls Bernards, uzsākuši „kara gājienu" pret Dr. K.

Valkeru. Kādā naktī (1869. g. sākumā) vācu korporeļi,

dažu profesoru atbalstīti,, sarīkojuši pie Valkera dzīvokļa

logiem „kaķu koncertu", pie kam arī izdauzījuši dzīvoklim

logus. Saprotams, ka šī demonstrācija, V. Bokam par godu,

vāciešu stāvokli „paskaidroja", jo, ja pirms tam oficiāli

varēja aizbildināties ar to, ka Boks taču pret muižniecību

neatbildīga persona, dzīvo Vācijā un tā tagad it kā atda-

lījies no Baltijas vāciešiem, tad Tērbatas demonstrācija

rādīja, ka Boka sirsnīgi atbalstītāji ir Tērbatas studenti —

Baltijas vācu jaunā paaudze. Ja šai demonstrācijā līdz-

dalībnieki bija arī profesori (piem. teoloģijas prof. Ādolfs

Harnacks) lieta vēl sliktāka. Ko te līdzēja atrunāties ar

Boka uzturēšanos ārzemēs v. t. t. Ģenerālgubernators Aļ-

г) Šis J. Aksākova atzinums patiesi raksturīgs, pat Nikolaja
II valdīšanas laiku ieskaitot, par ko turpmāk sniegsim dažus doku-

mentus.

2) J. Aksākovam un M. Katkovam, kā jau minējām, savā

laikā nepatikšanas darīja iekšl. ministrs Valujevs un arī iespaidīgais
grafs P. Šuvalovs, kas abi aizstāvēja Baltijas vāciešus. „Москва" trīs

reizes tika apturēta un beidzot slēgta.
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bedinskis devās ar ziņojumu uz Pēterpili, J. Aksākovs atkal

meta zibeņus Maskavā, uztraucās arī Baltijas muižnieku

draugi, bet paši muižnieki rādīja joprojām drošu un ne-

vainīgu seju. Bet tad, kā to pastāsta savā dienas grāmatā

labi informētais bīskaps Fr. Valters, iekšlietu ministrs un,

laikam, arī Šuvālovs devuši vācu muižniekiem padomu ofi-

ciāli ~atteikties no Boka". 1) Pats Boks arī paskaidrojis,
ka viņš nerunājot Baltijas muižniecības vārdā, bet izsakot

personīgas domas. Baltijas muižniecība (visu triju guber-

ņu) tad izstrādāja deklarāciju, ar kuru paskaidroja, ka viņai

nav daļas pie Boka žurnālistiskās darbības, jo muižniecība

ir bijusi un paliek lojāla kā pret ķeizaru, tā valsti. (~Die

baltischen Ritterschaft, die aus der Historischen Enhvicklung

der Provinzen hervorgegangene Besonderheit hochhaltend,

nur m desen Vereinigung mit den Russischen Reich uņd

als untrennbares Glied desselben leben und sterben vvol-

len".2) Šī deklarācija tika nodota ģenerālgubernatoram Aļ-

bedinskam ar lūgumu to publicēt Pēterpilī. Saprotams,

ka ar to Boka darbība neizbeidzās, un viņš joprojām rakstīja

savus rakstus pret „moskovīteriem", kurus vajagot saval-

dīt, pārmācīt v. t. t. Nav arī noliedzams (un vācieši at-

teikšanos no Boka arī nopietni nekad nav darījuši), ka

Boks izpelnījās daudzu baltiešu simpātijas, — tikai paasais
tonis un neapdomīgā vaļsirdība tā laika apstākļos bija kai-

tīga. Ari A. Tobīns vairākkārt ar atzinību citē Boka „Liv-

lāndische Beitrage" un dēvē viņu par augsti cienījamu

vācu publicistu. B) Notikums ar žurnālistu Boku bija ļoti

zīmīga, jo, pirmkārt, rādīja arī krievu slavofiliem, cik spē-

cīga ir Baltijas muižniecība — „Москва" un J. Aksākovs

tika apklusināti, 4) bet savukārt Boks vaļsirdīgi bija izklāstījis

vāciešu nākotnes nodomus — izdevīgā brīdī pakļaut Bal-

tiju Vācijai. Kas zīmējās uz latviešiem un igauņiem, tad

Boks ļoti cildināja bīskapa Fr. Valtera pārvācošanas no-

*) Bischof Dr. Ferd. Valter Leipzig 1891. 402. lpp.
2 ) Acta Livl. Landr. Coll. № 260/P., Fol. 111. (tVA)
3 ) A. Tobien — „Livl. Ritterschaft" I, 116. lpp.
4
) Krievu iekšlietu ministrs Timaševs to izdarīja.
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rādījumus. Lai nojaustu, kā un ar ko Baltijai draudēja

Boks un viņa domu biedri, pietiek izlasīt ~Livlāndische

Befltrāge" 1871. g. Leipciga iznākušo I sējuma suple-

mentu, tad mēs arī sapratīsim, kādu atbalstu tanī laikā

latviešiem devuši krievu slavofili — J. Samārins, J. Aksā-

kovs, M. Katkovs v. c. Tie latviešiem kā tautai bija draus-

mīgi plāni, ko loloja nevis pārāk straujais Boks vien, bet

arī Širrens, bīskaps Fr. Valters, grafs Aleksandrs Keizer-

lings (bijušais kurators), Augusts fon Oettingens un daudzi

citi. Latvieši un igauņi šinīs gados pārdzīvoja

loti svarīgu savas vēstures posmu, — šis laik-

mets tad izšķīra jautājumu, būt vai nebūt lat-

viešu tautai. 1) J. Aksākovam un J. Samārinam bija

taisnība, kad viņi aizrādīja krievu varenajiem uz vācu cen-

tieniem šā:

„Или быть можетъ, изъ уважешя къ легальности,

Poccin должна по прежнему игнорировать, т. е. не

признавать существовашя этихъ двухъ миллюновъ

кореннаго, не нъмецкаго населешя БалтШской окраины,

заслоненнаго отъ правительства 138 тысячами нъм-

цевъ ? Мало того, — должна безпрепятственно позво-

лить нт>мцамъ отвлекать отъ нея (no Krievijas) со-

чувствlя массъ и предоставить, какъ выражается г.

Самаринъ, германизму полную свободу раскидываться

во всЬ стороны, овладевать умами и водворять въ

нихъ въру въ свое всемогущество?'
2
) Этого ему и хо-

чется ; а когда онъ (германизмъ) этого достигнетъ,

когда простой народъ,который уже теперь по отзыву

г. фонъ Бокка сочувственнъе относится къ нъмцамъ,

чЪмъ къ русскимъ, и быстро дозръваетъ до герма-

низма (Livl. Beitrāge В. I, Lief. И, § 4), тогда Балтш

ское наше поморье действительно перестанетъ быть

г) Lielā kar-a vācu okupācijas laiks pierādīja, cik neatvairāmus

pārvācošanas plānus bija taisījuši Baltijas vācu muižnieki un mācītāji.
2 ) Jāpiezīmē, ka šinī laikā Vācija jau sāka apzināties savu

spēku, kas patiesi ari apstiprinājās Franču-Vācu kar-ā 1870./71. g.

Gadu desmitiem Vācijas stāvoklis pret Krieviju bija draudošs, kauču

gan Aleksandrs II ļoti simpatizēja savai kaimiņvalstij.
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нашимъ ; тогда и государственное наше владычество

въ этомъ краъ потеряетъ самую прочную, ничъмъ

незамънимую свою основу, и при первой обще-

европейской компликацш сделается вопросомъ".
1)

(Vai, varbūt, legalitāti cienot, Krievijai joprojām jāignorē,

t. i. nav jāatzīst to divu miljonu Baltijas pamatiedzīvotāju

— nevāciešu — intereses, ko pie valdības apēnojuši 138

tūkstoši vācieši? Tas vēl nav viss — vai Krievijai jāatļauj

vāciešiem netraucēti atraut no viņas šo tautu līdzjūtību,

un, kā to saka J. Samārins, jāpieļauj ģermānismam pilnīgi
brīvi izplatīties uz visām pusēm, savaldzināt prātus un

iedvest visiem savu visspēcību. To ģermānisms grib; bet

kad viņš to būs sasniedzis, tad vienkārši ļaudis (tautas),

kas, kā to apgalvo Boks, jau tagad vairāk simpatizējot vā-

ciešiem, kā krieviem, ātrā tempā nogatavojoties ģermā-

nismam, tad Baltijas jūras piekraste patiesi mitēsies būt

mūsu, tad mūsu valsts īpašums šinī nomalē pazaudēs sa-

vus visstiprākos pamatus, un, pie pirmās vispārējās Eiropas

konplikācijas, taps par jautājumu.) Un citā vietā J. Aksākovs

raksta: „ПрибалтШсюя губернш поставленны въ такую

дилему : или допустить онъмечаше большинства мень-

шинствомъ съ помощью и санкидею русской госу-

дарственной власти ,' или же съ сохранешемъ и за боль-

шинствомъ и меньшинствомъ полной свободы своей

народности въ частной и даже общественной жизни,

напр. въ литературъ,въ своихъ, на собственной счетъ со-

держимыхъ, школахъ и. т д., въ то же время признатьрус-

скш языкъ государственнымъ, офицдальнымъ языкомъ

всякой власти, общимъ для всъхъ народностей края".'
2
)

(Baltijas guberņas nostādītas tādā stāvoklī — vai pieļaut

mazākumam vairākuma pārvāoošanu, pie tam ar krievu

valsts varas sankciju, vai pasargājot kā vairākumam, tā

mazākumam tiesību pilnīgi brīvi kopt savu nocionālo un

sabiedrisko dzīvi, piemēram, literatūrā, pašu uzturētās sko-

lās v. t. t., bet tomēr atzīstot krievu valodu par oficiālo

*) „Москва" 1868. 21. sept. numurā.

2) Ibid. 1867. 4. oktobra numurā.
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valsts valodu visas vietas, kopīgu visam šīs zemes tau-

tām.)

Jāpiezīmē, ka, kauču gan J. Aksākovs bija spilg-

tākais karotājs šinī bokijādā, viņš nebija vienīgais, —arī

citi krievu laikraksti pielika savu balsi, pie kam Maskavas

latvieši arī nestāvēja dīkā — Kr. Valdemārs bieži vien še

spēlēja ļot: ievērojamu lomu.

Sakarā ar šādām vācu tendencēm, kas, kā redzējām,

slpilgti un atklāti izpaudās še atzīmētos, bet arī daudzos

citos rakstos, krievu slavofilu kampaņai pret Baltijas vācie-

šiem bija jau jūtamāki panākumi. Kā ķeizara galmā, tā

valdībā radās drošākas balsis, kas atbalstīja ģenerālguber-

natora Aļbedinska iesniegumu ķeizaram.

1869. gada 4. novembrī paša ķeizara vadībā notika

ministru komitejas sēde, kurā piedalījās arī ģenerālguber-

nators Aļbedinskis. Šoreiz nebija līdzējusi pat lielā Balti-

jas vāciešu aizstāvja grāfa Pētera Šuvālova aizrunāšana —

apspriedē nolemts palikt pie 1850. gadā dotā rīkojuma (par
krievu valodu valsts iestādēs) un turpmāk vairs nepielaist

šī rīkojuma ignorēšanu. Sākot ar 1870. g. 1. janvāri visās

Baltijas guberņu valdības iestādēs (коронныхъ учрежде-

шяхъ) cieši pavēlēja ievest krievu valodu darbvedībā

un korespondencē. Tas arī pagaidām bija viss. Bet vācu

muižniecība nekad nav bijusi piekāpīga, ne arī labprātīgi at-

teikusies no reiz iegūtām tiesībām. Krievu valodas ieve-

šanā muižniecība nojauta arī turpmākās briesmas — vis-

pārējā vācu iespaida mazināšanos Baltijā un pakāpenisku

~vācu provinces" piekausešanu Krievijai. Tā tad vajadzēja

cīnīties. Un muižniecība taisīja „lielo akciju" (grosse Ak-

tion), kā paši to apzīmēja. 1) 2869. gada Ziemsvētku laikā

strādāja īpaša bruņniecības komisija,2) kas sakopoja visus

vecos un jaunos dokumentus par Baltijas provincei solī-

tām, rakstītām un nerakstītām privilēģijām un tiesībām. Ta-

gad vilka ārā uz kaujas lauka arī visus vecos dokumentus,

*) Par to tuvāk pastāsta A. Tobīns — Die Livl. Ritterschaft

I, 370—375 Ipp.
2) Akta Livl. Landr. Coll. L/300, Fol. 206.
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sākot ar Pētera Lielā miera līgumu, Katriņas II un Niko-

laja I solījumiem. Visa akcija tika pamatota ar muižnie-

cības ciešu atzinumu, ka Baltijas province neesot vienkārša

Krievijas sastāvdaļa, bet, saskaņā ar 1710. gada ~padoš-

anās" līgumu, īpaša, Krievijas virskundzībai pakļauta, pro-

vince. Krievija neesot Baltiju iekarojusi, bet Baltija lab-

prātīgi un ar īpašiem noteikumiem padevusies Krievijai.

Tamdēļ tagad Krievijas valdniekiem neesot pār Baltiju pil-

nīga, resp. absolūta vara.

1870. gada janvārī sanāca Vidzemes muižnieku ārkār-

tējais landtāgs, 1) kas pieņēma komisijas izstrādātos atzi-

numus un nolēma līdz ar adresi nosūtīt ķeizaram. Igaunijas

muižniecība2) tikai vēlāk pievienojās vidzemnieku lēmumam,

bet kurzemnieki pavisam cieta klusu. Aleksandrs II Vidze-

mes muižniecības iesniegumam piegrieza neparedzēti lielu

ievērību. Ķeizars personīgā vadībā nozīmēja īpašu komisiju,
kas lai apspriestu Vidzemes muižniecības supliķi. Komisijā

iegāja: iekšlietu ministrs Timaševs, tieslietu ministrs grāfs

Pālens, ķeizara kancelejas direktors grāfs Urusovs, biju-

šais Baltijas ģenerālgubernators P. Šuvālovs un tā laika ģe-

nerālgubernators Aļbedinskis. Komisija vispirms izraudzījusi

īpašu blakus subkomisiju, kurai vajadzējis dot atbildi par

trim jautājumiem: 1) Vai Krievijas ķeizaram ir par Baltijas

guberņām neaprobežota, absolūta vara; 2) vai Krievijas
1864. gada zemstu likums, kas zemstu sapulcēm nedod

tiesību iesniegt tieši ķeizaram savus priekšlikumus, attie-

cināms arī uz Baltijas guberņām; 3) vai pareizticīgā ticība

(baznīca) Baltijā uzlūkojama par valdošo. Zīmīgi, ka sub-

komisijā iecelti trīs „foni": Arnolds fon Tidebohls, Vilch.

fon Reuterns un senators V. fon Bruuns. Šīs subkomisijas
atzinums tad arī par visiem trim punktiem bijis negatīvs:

Krievijas ķeizaram neesot absolūta vara par Baltijas pro-

vincēm, 1864. gada Krievijas zemstu likuma noteikumi

x ) Skat. Livl. Landtagsrezess vom 14. Januar 1870. (LVA)
2) Landtagsbericht des Landmarschalls baron Nolkens vom 15.

Juni 1870. (LVA)
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neattiecoties uz Baltiju, pareizticība šinīs guberņas nav

valdošā ticība.

1870. gada 28. februārī notikušā komisijas sēde (ķei-

zara vadībā), apspriežot subkomisijas atzinumus, nolemts

piekrist tikai atzinumam par otro punktu, bet pirmā un

trešā punktā subkomisijas atzinumi noraidīti. Ķeizars paš-

rocīgi uzrakstījis rezolūciju, ar kuru muižniecības iesnie-

gums arī visumā noraidīts. 1) Ar to krievu valodas lieto-

šanas jautājums Baltijas guberņu valdības iestādēs, pēc 20

gadu ilgas cīņas, bija galīgi izšķirts, un, jāsaka, šis ķeizara

Aleksandra II lēmums bija vācu muižniecībai vēsturisks un

liktenīgs.

Šinī vietā vēl jāpiemin, ka Aļbedinskis savā 1869. g.

15. oktobra ziņojumā ķeizaram aprādīja, ka, ja vecās Bal-

tijas muižniecības privilēģijas ķeizars gribētu ievērot un

uzturēt, tad divi miljoni latviešu un igauņu būtū jāupurē

šīm privilēģijām.

Cik vērojams, Aļbedinskis 1870. g. akcijā spēlējis ļoti

ievērojamu lomu, vēl vairāk, ja iegaumējam, ka grāfs Šu-

vālovs bija sirsnīgs baltiešu draugs. A. Tobīns jau mi-

nētā vēsturiskā apcerējumā to noteikti apstiprina. Tieši

caur Šuvālovu Vidzemes muižniecības landmāršāls Lilien-

felds informējies1 par visiem noskaņojumiem pieminētā ko-

misijā un, rādās, zinājis arī visus sīkumus. 2) Aleksandrs 11,

kas pēc poļu dumpja (1863) un pret viņu vērstā atentāta,

arvien vairāk nosvērās uz stipras varas uzturēšanu, re-

dzams, šoreiz paklausījis to padomiem, kas arī Baltijā pra-

sīja krievu nacionālisma nostiprināšanu, pretēji līdz tam

še valdošam ģermānismam.

Ja jau, kā redzējām, Vidzemes muižniecība vēl 1870.

gadā uzlūkoja Baltijas guberņas par īpašu vasalvalsti Krie-

vijas ķeizara virsvadībā, tad, ievērojot še aprādītos vā-

l) Staēl v. Holstein — „Zur Geschichte der livlāndischen Pri-

vilegien" (Balt. Monatschrift 1901. 81. Ipp). A. Tobien — „Livl. Ritt."

I 368. Ipp. A. Miaskovski — „Arnold von Tidebohl" (Balt. Monatschr.

1883. 30 Bd., 685. Ipp.)

-) A. Tobien — Livl. Ritt. I, 370.—371. Ipp.
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ciešu centienus, varam saprast, ka krievu valdība tanī laikā

jutās spiesta darīt ko nopietnāku, lai vācu muižniecības

varu lauztu. Ja Juris Samārins asi ironizēja par muižniecības

1870. gadā ķeizaram iesniegto peticiju: „это — предосте-

режете, первое предостережете, данное Его Импера-

торскому Величеству, Самодержцу ВсероссШскому отъ

Его Высокогерцогскаго Величества Лифляндскаго", 1
)

tad redzam, ka krievu piekāpībai bija pienākušas beigas.

Tādā kārtā norisinājās un atrisinājās pirmā lielākā

krievu inteliģences un valdības cīņa pret Baltijas vācu muiž-

niecības varu un privilēģijām. Šī cīņa rāda ne tikai vēstu-

risko lūzumu, bet arī noskaidro turpmāko krievu valdības

soļu konsekvences
— pārkrievošanas politika principā ar

to ievadīta.

II

Tanī pašā laikā, kad notika atzīmētā cīņa par krievu

valodas tiesībām valsts iestādēs, sākās arī krievisko skolu

dibināšanas plāni. 1867. g. 28. decembrī valsts padome

piekrita grāfa Tolstoja priekšlikumam nodibināt Rīgā krievu

ģimnāziju, 2) dodot tai nosaukumu Aleksandra ģimnāzija.

Šo ģimnāziju atvēra jau 1. janvārī 1868. g. ar sagatavo-
šanas un dažām zemākām klasēm. Jaunajā ģimnāzijā, sa-

protams, visus priekšmetus mācīja krievu valodā, bet no

valodām bija nolikts mācīt angļu un (neobligatoriski) arī

latviešu. Tas taču bija zīmīgi, jo jau pastāvošās divās

Rīgas vāciskās ģimnāzijās — guberņas klasiskā, ko uzturēja

valdība, un pilsētas uzturētā reālā — latviešu valodu ne-

mācīja.

1868. gada 1. jūlijā Valsts padome piekrita krievu sie-

viešu ģimnāzijas atvēršanai Rīgā, ar nosaukumu Lomono-

sova sieviešu ģimnāzija. Abas šīs ģimnāzijas nodibinātas

saskaņā ar ķeizara jau 1867. g. 1. jūnijā doto pavēli par

krievu valodas mācības veicināšanu Tērbatas mācības ap-

!) Окраины Россш 111, 6 (VI) lpp.
2) Сборникъ постановл. по M. Н. Проев, т. 4., стр. 590.
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gabalā. Atzīmējams, ka sieviešu ģimnāzijā nebija paredzēts

mācīt latviešu valodu, kauču arī tikai kā neobligātorisku

priekšmetu, bet gan franču un vācu. 1870. g. 2. martā

Valsts padome piekrita krieviska skolotāju semināra no-

dibināšanai Baltijas guberņās. Semināru atvēra Rīgā 2.

septembrī 1870. g. Par šī semināra pirmām gaitām jau

rakstīts Skolu vēstures 111 grāmatā (461.—468. lpp.). Tur-

pat atzīmēts arī izglītības ministra grāfa A. Tolstoja ziņo-

jums par 1870. gada skolu darbību (451. lpp.), no kā re-

dzams, ka ministrs jau mērķējis uz cittautu skolu pārkrie-

vošanu. Šinī pašā 1870. gadā Valsts padome apsprieda

arī Baltijas guberņu pareizticīgo tautskolu noorganizēšanas

un uzraudzības jautājumu, bet līdztekus tam sprieda arī

par šejienes tautskolām vispāri. 1) Izglītības ministrs grāfs

Tolstojs bija pacēlis jautājumu par visu Baltijas tautskolu

nodošanu viņa vadītās ministrijas pārzināšanā, bet šoreiz

ģenerālgubernators Aļbedinskis tam pretojies, 2) aprādīdams,

ka Baltijas muižniecība katru gadu tautskolu uzturēšanai

izdodot apm. 50.000 rubļu un, ja viņai atņemšot tiesību

lemt par šīm skolām, tad šī summa būšot jāasignē valsts

budžetā. Bez tam Aļbedinskis aizrādījis, ka arī zemnieki

varot ciest no šādas pārmaiņas, jo viņi esot stiprā atka-

rībā no muižniekiem. Pagaidām būtu jāapmierinājas ar

pareizticīgo tautskolu veicināšanu un pārraudzību, jo ar

to vispāri varēšot veicināt krievu valodas izplatīšanos ši-

nīs guberņās. Derīgi būtu jaunekļiem, krievu valodas pra-

tējiem, saīsināt karaklausības laiku par I—2 gadiem. Esot

jau nomanāms, ka latvieši labprāt gribot mācīties krievu

valodu, jo ģenerālgubernatoram no 10 pareizticīgo pa-

gastiem ienākuši lūgumi iecelt viņu skolās skolotājus, krievu

valodas pratējus. Tādus pat lūgumus sākot iesniegt arī

luterāņu pagasti. Valdībai vajagot šos lūgumus ievērot un

x ) Сборникъ постановл. по M. Нар. Проев., т. 4., 1510—1530.
2) Р. Aļbedinskis, izcīnījis cīņu par krievu valodas lietošanu

valdības iestādēs, redzams, gribēja apmierināties, pat samierināties

ar stipro vācu muižniecību, kas savukārt jau tā nīda enerģisko ģe-
nerālgubernātoru.
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nežēlot arī nepieciešamos līdzekļus. 1) Grāfs Tolstojs gan

savā iesniegumā (соображения) saka, ka tās 1500 lute-

rāņu tautskolas, kas uzmanīgi un ar gudru ziņu vadītas

no vācu skolu pārvaldēm, apgādātas ar labi sagatavotiem

skolotājiem, ir labs pierādījums (служить лучшихъ свидъ-

тельствомъ), ka krievu valoda neiespiedīsies tautas masās.

Tās 369 pareizticīgo skolas, kas nesen nodibinātas, atro-

das nožēlojamā stāvoklī (по своему крайне жалкому

устройству) un nevar konkurēt ar luterāņu skolām. Liels

kavēklis krievisku tautskolu izveidošanai šinīs guberņās,

bez šaubām, esot izglītības ministrijas izslēgšana no šo

skolu pārvaldīšanas. Pēc 1820. gada šis jautājums ticis

vairākkārtīgi cilāts, bet, par nožēlošanu, bez vajadzīgām

sekmēm, 2) un arī tagad iekšlietu ministrs un Baltijas ģe-

nerālgubernators atrodot, ka šo skolu nodošana izglītības

ministrijas pārziņā nav noderīgi izpildāma (даже въ послед-

нее время вопросъ о подчиненш сельскихъ училищъ въ

Прибалтшскихъ губершяхъ ведомству Министерства

Народнаго просвещешя, по отзыву Министра Внутрен-

ныхъ Делъ, основанному на мненш Генералъ-Адъ-

ютанта Альбединскаго, признанъ неудобоисполни-

мымъ ) Zīmīgi, ka savā 1868. g. (martā) iesniegumā ķei-

zaram ģen.-gub. Aļbedinskis gan starp citu saka, ka neat-

karīgi no visa neatlaidīgi jāpasteidzina krievu valodas mā-

cīšana visās Tērbatas mācības apgabala skolās (во всехъ

учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго учебнаго округа).
3
)

!) Сборн. Постанов, по М. Н. Пр. т. 4., 1625.—1526. Iрр.
2) 19. g. s. sākumā valdība patiesi gribēja Baltijas tautskolas

nodot Tērbatas māc. apg. kuratora (universitātes) pārvaldībā un

1820. gadā 4. jūnijā ķeizars apstiprināja īpašus noteikumus par Tēr-

batas universitātes apgabala skolām. Nikolaja I laikā Baltijas muiž-

nieku iespaids bija liels, un viņi panāca 1820. gada noteikumu grozī-
šanu. Izglītības ministr, grafs Uvarovs ziņoja ķeizaram, ka vācu

(въ нъмецкихъ) guberņās vajagot uzturēt iesakņojušos kārtību, un

ķeizars Nikolajs I ar īpašu ukāzu 1838. g. 13. sept. pavēlēja Baltijas

guberņu tautskolu pārvaldīšanu atstāt vācu rokās. Tuvāk par šo

jautājumu skat. Skolu vēstures 111 grāmatā 62. v. t. t. Ipp.

3) Окраины PocciH V.,61. Ipp.
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Bet kā aizrādījām, ģ.-g. Aļbedinskis jau pietiekoši bija

iemantojis Baltijas varenās muižniecības stipru nelabvēlību

un, redzams, tāpēc šoreiz negribēja vēl vairāk savu stā-

vokli pasliktināt. Un tomēr — jau 1870. gada beigās Aļ-

bedinskis no Baltijas tika aizsaukts. 1)

Valsts padome tad arī tuvāk neiztirzāja akūto jautā-

jamu par visu Baltijas skolu nodošanu izglītības ministri-

jas pārziņā, bet izlēma vienīgi šejienes pareizticīgo skolu

uzlabošanas un atbalstīšanas lietu. Pirmkārt — pareizti-

cīgo tautskolu pārvaldīšanu uzticēja īpašai komisijai ar ģe-

nerālgubernatoru kā priekšsēdētāju un locekļiem — archi-

reju, garīgā semināra rektoru, mācības apgabala kuratoru

vai viņa palīgu un Aleksandra ģimnāzijas direktoru. Tuvākā

resp. vietējā šo skolu uzraudzība, saskaņā ar noteikumiem,

kas tika izstrādāti izglītības ministrijā, nododama draudžu

kuratorijām(none4HTeAbCTßaMb) kas sastāvēja no ievēlētiem

zemniekiem un draudzes mācītāja kā priekšsēdētāja. Otr-

kārt — visas tās tautskolas, ko ierīko valdība, atradīsies

Tērbatas mācības apgabala kuratora pārziņā. Treškārt —

krievu valodas skolotāju sagatavošanai nolēma atvērt Bal-

tijā skolotāju semināru.

Visu izdevumu segšanai, kas stāvēja sakarā ar šiem

lēmumiem, 1870. gadā asignēja no šī gada paredzētā bu-

džeta atlikuma 22.500 rubļu, bet no 1869. gada izglītības

ministrijas budžeta atlikuma (2. p. § 10) līdz 20.000 rubļu.

1871. gada budžetā nolēma uzņemt 30.000 rubļu. Kā re-

dzams, valsts kase tika maz apgrūtināta un ar šiem ne-

lieliem līdzekļiem gan nevarēja cerēt lielas lietas pārkrie-
vošanas politikā uzsākt.

Šai paša 1870. gada izglītības ministrijas padome (Co-

вътъ Мин. Нар Проев.) nodarbojās ar cittautu pārkrievo-

x ) 1870. gadā taču sākās Vācijas uzvaras par Franciju, un ķei-

zars Aleksandrs II parādīja savas simpātijas vāciešu uzvarām. Te,

kā to liecina A. Tobīns („Die Livl. Ritterschaft" 117 lpp.), meklē-

jami arī Aļbedinska aiziešanas iemesli: „Weil das Jahr 1870 nicht

nur einen giinstigen VVechsel m der Obervervvaltung der Provinzen,

sondern auch eine vvesentliche Stimmungsānderung m der Residenz

brachte, die durch den deutsch-franzčsischen Krieg bevvirkt wurde."
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3

šanas jautājumu vispāri (О мърахъ къ образованию на-

селяющихъ Росою инородцевъ) 1 ) Šīs apspriedes pamatā

bija liktas Odesas un Kazaņas mācības apgabalu cittautu

skolas, bet principiālie atzinumi bija vispārējas dabas.2)

Odesas mācības apgabala kurators Golubcovs savā

iesniegumā ministrijai bija aizrādījis, ka krievu valdības

rīcībā saskatāma viena visai raksturīga pazīme, kas pati

par sevi esot skaista, bet neatbilstoša valsts cietai poli-

tikai. Šī pazīme esot — valsts interesēm nenoderīga, de-

likāta attiecība pret Krievijas nomales apdzīvojošiem cit-

tautiešiem. Te nomanāmas pat bailes, ka tik krievus ne-

apvaino egoismā un neiecietībā pret cittautām, lai gan

netiek aizkārta ne šo cittautu reliģija, ne valoda, bet vie-

nīgi prasīta skolās noteikta krievu valodas mācība. Būtu

jau labi, ja cittautieši paši no savas iniciātivas iemācītos

krievu valodu un tuvotos (сближались) krievu tautai, bet to

viņi taču nedarot. Ko tad esot šinī ziņā veikuši tatāri, kas

jau simtu gadu atrodoties krievu valsts robežās un baudot

visliberālāko Krievijas iecietību. Vai tas nepierādot, ka

vajadzīgi enerģiskāki soļi, ja negrib, lai cittautieši joprojām

atsvešinājās no Krievijas.

Kazaņas mācības apgabala kurators bija norādījis, ka,

ja valdība neuzsāks stingrāku rīcību, tad draudot briesmas

no cittautu separātām tieksmēm. 3 ) Vai gaidīt, kamēr somu

ciltstautas (финсюе инородцы) ies pakaļ saviem ciltsbrā-

!) Сборникъ •распоряженШ по М. Н. Пр. 1870., 828.—840. Iрр.
2) Atzīmējams, ka šinī projektā nemaz nepiemin Baltijas gu-

berņas resp. Tērbatas mācības apgabalu.
:!) Še jāpiezīmē, ka abi kuratori, redzams, apmierināti ar Ka-

zaņas garīgās akadēmijas profesora N. Iļminska ievadīto cittautu

skolu organizēšanas politiku. IJminskis galvenā kārtā centās tatārus

piegriezt kristīgai (pareizticīgai) baznīcai; viņš arī propagandēja cit-

tautiešiem grāmatas iespiest krievu burtiem. Savā darbā IJminskis

beidzot pārliecinājās, ka cittautu tautskolās mācībām jānotiek mātes

valodā, bet krievu valoda obligatoriski un stingri mācama kā priekš-

mets. Vēlāk pārkrievotāji atkāpās no Iļminska nospraustām līnijām
un prasīja krievu mācības valodu, bet tā visur sacēla noteiktu pre-

testību.
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ļiem? Vai gaidīsim, kamēr čeremisi, čuvaši, permjaki un

votjaki pievienosies tatāriem (отатарятся) tāpat, kā tas jau

gandrīz musu acu priekšā noticis ar baškiriem, mešcerja-
kiem un kirgiziem. Muhamedāņu aģitācija darbojoties ener-

ģiski, bet ne tik atklāti, lai to labi novērotu. Jau noma-

nāma kristīgo tatāru atgriešanās muhamedānismā. Atse-

višķi gadījuma rīkojumi še nelīdzot. Valdībai vajagot rī-

koties cieti, enerģiski un pēc noteiktas sistēmas. Jāierīko

krievu skolas un jāmāca cittautieši, lai taču reiz darītu

galu muhamedāņu iespaidam.

Lūk, sakarā ar šādiem iesniegumiem izglītības mi-

nistrs bija uzdevis viņa padomei apspriest, kas un kā būtu

darāms cittautu pārkrievināšanas labā, pie kam norādīts:

„цъ\мю образования всъхъ инородцевъ, живущихъ въ

предълахъ нашего отечества, безспорно должно быть

обрусеше ихъ и слlяше съ русскимъ народомъ
1) (visu

cittautiešu izglītības mērķim jābūt pārkrievošanai un sa-

vienošanai ar krievu tautu). Apspriedes atzinumos starp

citu lasām: Vieni izteikušies, ka cittautu tautskolās mācī-

bām jānotiek tēvu valodā tik ilgi, līdz bērni jau iemācīju-

šies krievu valodu un varot mācības turpināt šai valodā;

otri — vajagot tūdaļ, sākumā gan ar tēvu valodas palīdzību,

mācīties krievu valodā, jo tikai tā būšot iespējams no-

teikti iegūt sekmes pārkrievošanā. Bērnus krievu valodas

labākai iegaumei vajagot mācīt ar uzskatāmības metodi (на-

глядное обучеше), un kad jau viņi iemācījušies pietiekošu

vārdu skaitu, tad sākt mācīt lasīt grāmatā, turpinot tanī

pat laikā sarunu valodu. Lai cittautiešiem atvieglotu pār-

eju uz krievu valodas iemācīšanu, noderīgi visas grā-

matas attiecīgām tautām iespiest viņu va-

lodā ar krievu burtiem, ar, vai bez tulkojuma krievu

valodā (Tā ir tā sauktā „kiriļicas" rakstība, par ko turp-
māk runāsim mazliet tuvāk.). Cittautieši Krievijā dzīvojot

daudzejās ciltis un grupās, un visiem neesot piemērojamas
vienas un tās pašas pārkrievošanas metodes, bet mērķis

x ) Šī teze izrietēja no grafa A. Tolstoja jau agrāk še aprādī-
tiem pārkrievošanas nodomiem.
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gan viens —šo tautu savienošana ar krievu tauru (слlяше

съ русскимъ народомъ).

Tāds, īsumā savelkot, garā izglītības ministrijas pado-

mes žurnāla saturs, par ko nolemts ziņot arī ķeizaram. Tā

tad 1870. gadā jau izprojektēts viss tas, ar ko mums reāli

Baltijas guberņās bija jāsastopas tikai pēc 1885. gada,

pie kam, kā vēlāk redzēsim, arī latviešiem piemēroja, vai

centās piemērot, visu to, ko atrodam šinī izglītības mi-

nistrijas padomes žurnālā, gan, redzams, tanī laikā vis-

pirms domātu mazattīstītām Krievijas nomaļu tautām —

tatāriem, čuvašiem, votjakiem, kirgiziem v. t. t. Tā 1870.

gads pārkrievošanas politikas sagatavošanas periodā bijis

ļoti svarīgs un ražīgs, kā pie mums, tā īpaši attiecībā pret

citām plašajās Krievijas impērijas tautām. Tā jau pirms

1870. gada un šos septiņdesmitos gados, kad Baltijas skolās

pārkrievošanas spaidi vēl nemaz nebija sajūtami, citās no-

malēs Krievijas cittautas jau pārdzīvoja lielāku vai mazāku

skolu pārkrievināšanas darbību.

Jau pieminējām, ka Polijā, sākot ar 1869. gadu, ģim-

nāzijās un reālskolās mācībām bija jānotiek krievu valodā.

Lai pilnīgāki būtu saprotama pārkrievošanas politikas ie-

vadīšana Baltijā, būs noderīgi paskatīties, kā šis jautājums

risinājās pie mūsu kaimiņiem Lietuvā.

III

Līdz 1863. gada poļu dumpim, kurā, gan bieži vien

neapzinīgi, piedalījās arī leiši, Lietuvas likteņi ievērojami
cieši saistījās ar Poliju. Aleksandra I valdīšanas laikā, kad

Viļņas mācības apgabala kuratora posteni ieņēma dedzīgs

poļu patriots kņazs A. Čartoriskis 1) (1803 —1823), notika

leišu un pat krievu pārpoļošana. Leišu muižnieki un ne-

lielā inteliģence sāka sakust ar poļiem, bet tautu poļu ga-

rīdznieki turēja reliģiozā padevībā sev un arī poļu muiž-

niekiem un līdz ar to stiprināja ~poļu misiju", t. i., ilgas

x) A. Čartoriskis bija Aleksandra I draugs un varēja Lietuvā

droši rīkoties.

3*
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pēc Lielās Polijas atjaunošanas 1772. gada robežās. Tā-

pat stiprā poļu iespaidā bija latvieši Latgalē, jo arī šo

zemi tad poļi uzlūkoja kā savu. Kā Baltijā vācu, tā „Po-

lijas zemēs" x) poļu valoda tad bija valdošā visās iestādēs

un arī skolās. Kā poļu muižniecība lūkojās uz poļu un

leišu valodām, tas redzams no kāda Viļņas guberņas muiž-

nieku priekšnieka Domeiko iesnieguma 1861. g. izglītības
ministram Golovņinam. Domeiko2) ieteic turpmāk Viļņas
mācības apgabala kuratoru iecelt no muižnieku ieteiktiem

kandidātiem (t. i. poli), jo muižnieki esot izglītotākā ie-

dzīvotāju daļa. Visās ģimnāzijās un proģimnazijās katrā

ziņā (непременно) poļu valodai jābūt mācības valodai. Poļu

valodā jānotiekot mācībām arī Viļņas universitātē (kas gan

šinī laikā bija slēgta). Tautskolās Domeiko atzīst par no-

derīgu mācīt attiecīgās tautas „dialektā". Zīmīgi, ka Do-

meiko sāka „dialektā", bet izvairās teikt leišu, vai balt-

krievu valodā, kauču gan savā iesniegumā runā par Lietuvas

guberņām губернш) un „Литовско-Польсмя

губернш"). Domeiko, runādams kā „kultūras un civilizāci-

jas draugs", saka, ka visu Krieviju varot sadalīt trijās ci-

vilizācijas grupās: lielkrievu ar pareizticību, Baltijas vā-

ciešu guberņas ar protestantismu un leišu-poļu (литовско-

польсмя) ar katolicismu. Tālāk Domeiko saka, ka pie

mācības apgabala kuratora nodibināma īpaša padome, sa-

stāvoša no muižnieku izvēlētiem revidentiem, pa vienam

vai diviem katrā guberņā, un guberņu muižnieku priekš-

niekiem. Šī padome savus atzinumus ziņotu mācības ap-

gabala kuratoram. Tā Domeiko.

Kāds cits poļu muižnieks — Kauņas apriņķa skolu goda

г) Tanī laikā, bez īstām poļu zemēm, parasti pie Polijas pie-

skaitīja arī baltkrievu, leišu un latviešu apdzīvotos apgabalus Viļņas,

Kauņas, Grodņas, Minskas un Vitebskas guberņās — visu tā saukto

ziemeļu-vakara (Съверо-западный край) nomali.

2) Domeiko bijis gudrs un arī Pēterpilī iespaidīgs po|u pans.

Viņa iesniegums iespiests: „Замъчашя на проектъ устава общеобразо-
ват учебн. заведений и на проектъ общаго плана устройства народныхъ

училищъ. т. V. СПБ. 1892. Šis izdevums iespiests ar izgl. ministra

rīkojumu, tā tad oficiāls.
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kurators (pārraugs) atzīst, ka tautskolās mācībām jānotiek

poļu valodā. Ar krievu valodas ievešanu skolās sācies šī

apgabala tumsības un neizglītības (невежества) laikmets.

Jāpiezīmē, ka 1850.—4860. gadiem Polijā un, tā sauktās,

~Polijas guberņās" poļu muižnieki un katoļu garīdznieki

gatavoja jaunu un nopietnu pretestību krievu valdībai, un

šai kustībai pievilka arī leišus. Vispāri šinī laikā, kad Krie-

viju uzlūkoja nevisai spēcīgu, poļi loloja cerību atjaunot

savu valsti, un tādēļ vajadzēja jau laikus censties leišus

pārpoļot. Viļņas mācības apgabala inspektors Novikovs1 )

savā 1857. gada pārskatā pastāsta sekojošo: „Tanī laikā

nekādu stabilu noteikumu par tautas izglītību nebija. Sko-

las atradās pie baznīcām, un kā skolotāji darbojās baznī-

cas ērģelnieki vai citi baznīcas kalpotāji, bet dažreiz bēr-

nus šādās skolās mācīja katrs, kam nebija labākas nodar-

bošanās — veci zaldāti, no amata atlaisti veci rakstveži,

amatnieki v. t. t. Mācības ilga 2—3 ziemas (apmēram no

1. oktobra līdz 1. aprīlim). Skolēni šinīs skolās nedzirdēja

neviena krievu vārda, bet arī leišu valodu visai reti, jo

skolā visiem bija jārunā poliski". — Leišu retie inteli-

ģenti un agrākie leišu muižnieki jau bija pārpoļojušies,

pat daži krievu un vācu agrākie muižnieki pakāpeniski pār-

poļojās, un vienīgi leišu tumsībā dzīvojošais zemnieks ru-

nāja leitiski, jo viņu pārpoļošanai vajadzīgo skolu nebija.

Krievu administrācija šinīs guberņās, kā to apliecina

vēlākais Viļņas mācības apgabala kurators J. Korņilovs, 2)

bija vārga un pat neuzdrošinājās pretoties poļu centie-

niem. Ģenerālgubernators Nazimovs esot bijis pavisam bez

varas, darījis, ko poļu pani gribējuši. Mācības apgabala

г) И. Корниловъ — Русское дъло въ Съверо-Западномъ краю

и. т.д 1901.

2) Ivans PetroviČs Korņilovs bija Viļņas mācības apgabala

kurators 1864.—1868. g. K. piederēja slavofilu darbinieku grupai.
Par savu darbību Viļņā viņš uzrakstījis atmiņas un citējis dokumen-

tus grāmatā: „Русское дъло въ съверо-западномъ краъ. Матерlалы

для исторш Виленскаго учебнаго округа, преимущественно въ Муравь-

евскую эпоху. СПБ. 1901. g. Šīs Korņilova atmiņas un dokumenti

izlietoti arī šinī darbā.
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kurators firsts Širinskis-Šichmātovs gan labi sapratis, ka

jāstiprina leiši un baltkrievi, jāatbalsta viņu attīstība, lai

būtu pretspēks poļu tieksmēm, bet Pēterpilī viņa centie-

niem nebijis droša atbalsta. Galvenais — leišiem šinī laikā

vēl nebija savu nacionālu vadoņu. Katoļu garīdznieki, kā

jau aizrādījām, daudz vairāk vilka tautu uz poļu pusi, —

vairāk kā vācu luterāņu mācītāji Baltijā uz vācu pusi.

Tamdēļ arī krievu slavofili Lietuvai nevarēja daudz līdzēt.

Nebija Lietuvā arī skolotāju sagatavošanas iestādes, un

tikai 1864. g. Viļņas guberņā, Molodječņas miestā, atvēra

pirmo krievu skolotāju semināru, kas sagatavoja tautskolotā-

jus visam mācības apgabalam. Saprotams, ka viens seminārs

piecām guberņām nevarēja dot pat pilsētām visnepiecieša-

māko skolotāju skaitu. Laukiem joprojām bija jāpaliek tukšā.

Katoļu garīdznieki, kas maz rūpējās par leišu izglītību,

turēja tautas masas tumsībā, pat lūgšanu grāmatas, ko

tauta gan ~turēja rokās", viņa lasīt neprata.

Pa tam gatavojās plaša kustība, kam kā muižnieki,

tā garīdznieki atdeva visus spēkus. Šai kustībā ievilka

arī jaunatni. Kāds Radomas ģimnāzijas krievu valodas sko-

lotājs V. Smorodjinovs 1) pastāsta, ka ģimnāzijas skolēni

apvainojuši krievu skolotājus, dziedājuši ģimnāzijā, uz ielām

un baznīcās poļu patriotiskas himnas un attiecīgas revolu-

cionāras dziesmas. Viss tas nobeidzies ar vecāko klašu

audzēkņu iestāšanos revolucionāru pulkos. Arī kāds skolo-

tājs 1863. g. pametis ģimnāziju un aizgājis kopā ar dumpi-

niekiem.

Kad 1862/63. gadā poļu sacelšanās jau draudēja Krie-

vijas vienībai, Pēterpilī sacēlās liels uztraukums. Ķeiza-
riene teikusi ieceltam ģenerālgubernatoram Muravjevam :

~Kaut mēs tikai Lietuvu varētu paturēt, par Polijas ca-

risti diezin vai varēšot vairs runāt".2) Muravjevs 1863.

gada 14. maijā 3) ieradās Viļņā un ar lielu enerģiju, bet ari

х) Русская Старина 1913. d. oktobra burtn.

2) Citēts pēc „Der Dictator von Wilna." Memoiren des Grafen

M. N. Muravjev. Leipzig 1883. 17. Ipp.
3) Ibid. 20. Ipp.
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nežēlastību sāka apspiest sacelšanos, pie kam cieta arī tie

leiši, kas bija gājuši kopā ar poļiem, īpaši Kovņas guberņā.

Muravjeva ekspedīcija bija līdzīga 1905/6. gadā notikušai

Baltija, tikai ar to starpību, ka pēc poļu dumpja galvenā

kārtā cieta poļu muižnieki un garīdznieki, bet 1905. g.

revolūcijā — latviešu inteliģence un zemnieki.

Pēc 1863. gada poļu dumpja Lietuvā notika radikālas

pārmaiņas. Muravjevs asi vērsās pret poļu muižniekiem1)

un arī katolicismu, jo viņš zināja, ka plašos, arī nepoļu

apgabalos, ~polis" un „katolis" ir itin kā viens un tas pats.
Bet Muravjevs arī gribēja šinī apgabalā dzīvojošos leišus

un baltkrievus atšķelt no poļiem. Agrārā reforma, ar ko

zemniekus izņēma no poļu muižnieku varas, patiesi daudz

līdzēja, bet ar to vien nepietika. Vajadzēja domāt arī par

tautas, galvenā kārtā leišu un baltkrievu, garīgo atsveši-

nāšanos no poļiem un tuvināšanos krieviem. Še Muravjevam

drošs palīgs bija jau pieminētais Viļņas mācības apgabala

kurators J. Korņilovs. Kā Muravjevs, tā Korņilovs ide-

jiski balstījās uz Maskavas slavofilu grupu, tamdēļ arī M.

Katkovs dedzīgi aizstāvēja Muravjeva rīcību, un šinī jau-

tājumā atkal bijis pretešķībās ar iekšlietu ministri P. Va-

lujevu. Tas labi nojaušams no jau agrāk pieminētās Kat-

kova — Valujeva korespondences. 2) Muravjevam no agrā-

kiem gadiem (bija savā laikā vicegubernators Vitebskā,

gubernātors Grodņā) poļu un leišu attiecības nebija gluži

l) Par Muravjeva bardzību „Русская Старина" 1913. g. oktobra

burtn. kāds N. Morozovs pastāsta, ka kādreiz no Pēterpils pienākusi

telegrama. Muravjevs telegramu neatplēsis, jo nojautis, ka ķeizars

kādu dumpinieku grib apžēlot. M. nolicis telegramu un pavē-

lējis zināmo dumpinieku nošaut, un kad tas bijis padarīts, tad atplē-
sis telegramu un nodiktējis atbildi: „Повелеше Вашего Величества

запоздало. Н. уже казненъ."

2
) „Русская Старина" 1915. Zīmigi, ka Poju jautājumā iekšl.

min. P. Valujevs pretojās Muravjeva rīcībai, tāpat kā viņš pretojās

gen.-gub. Aļbedinska darbībai Baltijā pret vāciešiem. Arī polu jau-

tājumā Pēterpilī, gluži tāpat kā Baltijas lietās, cīnījās divas partijas.
To atzīmē arī Muravjevs savos memuāros, un N. Morozovs (Русская

Старина) saka, ka Muravjevam bijis jācīnās netikai Viļņā, bet arī

Pēterpilī.
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svešas. Viņš zināja, ka polis ir leiša kungs, un katoļu

garīdznieks, kopā ar kungu-poli, tur leiti savā kalpībā.

To pašu apmēram varēja teikt par Latgales latviešiem,

kas līdzīgi leišiem, bija atkarīgi no vienas un tās pašas
varas. Plašākai krievu sabiedrībai un pat valdībai bieži

nebija īstas skaidrības par poļu un leišu (arī baltkrievu)

attiecībām, un Nikolajs I pat neesot atšķīris leišus no po-

ļiem. Vēl vairāk, Aleksandra II valdīšanas laikā (Pirms

1863. g. dumpja) daļa krievu sabiedrības visai līdzjutusi

poļiem un viņu centieniem, saprotams, nemaz neinteresē-

damies par leišiem. Un te nu slavofili — ģenerālguberna-

tors Muravjevs un Viļņas mācības apgabala kurators J.

Korņilovs gribēja paglābt leišus no poļu varas un pārpo-

ļošanas, bet līdz ar to, tuvināt krieviem. Kurators Korņi-

lovs, dažu viņa padomnieku pamudināts, gribēja leišu grā-

matas iespiest krievu burtiem. Tā ir tā pati ~kirilica", par

ko jau minējām aprādot 1870. gada apspriedi izglītības

ministrijā. Tikai J. Korņilovs ar kiriļicu sāka rīkoties jau
1864. gadā 1 ). Kāds Varšavas skolas lektors Staņislavs Mi-

kuckis (leitis) uzņēmies sastādīt leišu gramatiku krievu bur-

tiem. 1865. gadā iznākusi pirmā grāmata — „Абецеле Жемай-

тишкай - Лътувишкай", un J. Korņilovs apgalvo, ka leiši

šo ābeci uzņēmuši ar lielu prieku. Tas tā arī varēja būt,

jo jau pirms poļu dumpja Viļņas mācības apgabala kurators

firsts Širinskis-Šichmatovs bija mēģinājis iekarot leišu uz-

ticību un pasargāt viņus no pārpoļošanas; viņš arī gribēja
tautskolās ievest leišu valodu kā mācības valodu, pro-

jektēja izdot leišu valodā avīzi. Širinskis-Šichmātovs ap-

rādījis, ka vajaga modināt leišu nacionālo apziņu — apziņu,
ka viņi nav poļi (kaut arī katoļi), bet īpatna tauta; ka

krievi negrib šo tautu apspiest, bet atraut no poļiem un

tuvināt krieviem, ar kādu nolūku skolās poļu valodas vietā

jāmāca krievu valoda. Šie Širinska-Šichmātova uzskati lī-

dzinājās apmēram Tērbatas mācības apgabala kuratora M.

Kapustina nodomam. Līdzīgi tam J. Korņilovs cer leišus

atraut poļiem, tāpat kā daži slavofili gribēja latviešus at-

г) И. Корниловъ— Русскоедъло въ Съверо-Западномъ краъ. 53.lpp.
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raut no vāciešiem. Šinī nolūkā Korņilovs pieķērās kiriļi-

cai, — lai arī raksti un grāmatas leišiem atšķirtos no

poļu grāmatām. Korņilovam bija grūts stāvoklis, jo ne-

bija viņa rīcībā leišu skolotāju, nebija arī leitiskas, nacio-

nāli noskaņotas inteliģences, bet bija tikai daži, jau gan-

drīz pārpoļojušies leišu mācītāji un pāris virsskolotāju. Šie

palīgi, kas vēl galīgi nebija atsvešinājušies no savas tau-

tas, tad arī ticēja un paļāvās krieviem. Tāds, redzams, bija

ari lektors Mikuckis, virsmācītājs Petkevičs v. c. Še atkal

kāda līdzība ar latviešu darbiniekiem, kas arī balstījās uz

slavofiliem, lai paglābtu savu tautu no vāciešiem. Kiriļicai
itin kā zinātnisku svētību deva valodnieks Hilferdings 1),

kas ņēmās pierādīt, ka kiriļica derīga visām „slāvu celma

tautām". Tādā ziņā slavofiliem kiriļica varēja noderēt ka

visu slavu tautu apvienotajā, — tā tad — tā derīga arī

leišiem un latviešiem, jo slavofili un arī daži leiši un lat-

vieši šinī laikā attīstīja domu, ka šīs tautas cieši pieder

slāviem. Biezbārdis 1863. gadā sastādītā latviešu adresē

ķeizaram taču teica: „Savā valodāmēs atrodam radniecību ar

Tavas slāvu tautas valodu".2) Valodnieks Haferdings pa-

matoti aprādīja, ka leišu valoda, kauču gan tad tikai zem-

nieku lietota, ir veca valoda un bez leišu valodas nevarot

zinātniski pētīt slāvu valodu. Viņš pat prasīja, lai dibina

leišu valodas katedras Pēterburgas, Maskavas un Ķijevas
universitātēs. Sakarā ar visu to, Viļņā sāka runāt par „vis-

slavu ābeci". Vēlāk uzskatam par kiriļicu pievienojās lat-

vietis J. Sproģis. Tā kā ģenerālgubernators Muravjevs taču

gudroja, kā leišus atraut poļiem un tuvināt krieviem, un ja

nu leišu valodnieks Mikuckis, slavu valodu speciālists Hil-

ferdings un kurators Korņilovs kiriļicu atzina par noderīgu

') Hilferdings Aleksandrs (1831.—1872.) studējis Maskavas

universitātē. Visu mūžu nodarbojies ar vēsturiskiem un valodnie-

ciskiem pētījumiem. H. arī aprāda, ka leiši un latvieši pieder slāvu

tautu grupai. Viņš sacerējis vairākus rakstus tieši slavofilu garā.

Plašš apcerējums ir „Исторlя БалтШскихъ славянъ." H. slavofilu

grupā bija liela autoritāte, īpaši valodas un etnogrāfijas jautājumos.
2) Citēts pēc A. Bandrevica — Notikumi latviešu atmošanās

laikmetā 11. Ipp.
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šim darbam, tad Muravjevs arī tam piekrita un par savu

nodomu ziņoja ķeizaram 1 ). Viļņas mācības apgabala skolu

inspektors V. Kuļins 2 ), kad „Русскш Инвалидъ" pielikumā

(1864. g. 5. num.) parādījās Hilfendinga raksts „Несколько

замъчанш о литовскомъ и жмудскомъ племени",

rakstīja:
„
Jāpiekrīt šim mācītam vīram, ka leišu tautai

ir liela nozīme, un nepieciešams šo tautu atbrīvot no poļu

nacionālisma iespaidiem. Leišu tauta, kas sevī saglabājusi
tik daudz no senās pagātnes, pelna to, ka mēs, krievi, iztu-

rētos pret viņu ar vislielāko uzmanību (самымъ сочувст-

веннымъвнимашемъ), citādi šī tauta no mūsu drauga var

pārvērsties ienaidniekā". Hilferdings esot pareizi spriedis

par leišiem un viņam jāpiekrītot. Tālāk Kuļins aprāda,

ka tie leiši, kas mācās ģimnāzijās, pārpoļojas, un valdība,

kas uzturot šīs ģimnāzijas, ar savu naudu veicinot leišu

pārpoļošanu. ~Vai arī tie 267 leišu jaunekļi, kas tagad

mācās Kouņas guberņas vidusskolās (1864. g.), nolemti

pārpoļošanai?" jautā Kuļins. ~Vai patiesi starp viņiem
neatrastos daži desmiti nepārpoļotu, kas būtu spējīgi kal-

pot savai tautai, kam varētu uzticēt tautas izglītības lietu?"

Tālāk Kuļins, sekojot Hilferlingam, aprāda, ka kiriļicas ieve-

šana leišu rakstībā pilnīgi iespējama. Kā redzam, ne Hil-

ferdings, ne Korņilovs ar savu inspektoru Ku'ļinu še nerunā

par pārkrievošanu, bet tikai par leišu paglābšanu no pār-

poļošanas. Tādā nolūkā 1864. gadā, redzams, Muravjevs
deva rīkojumu leišu grāmatas iespiest krievu burtiem un

aizliedza tās turpmāk iespiest poļu burtiem. Bet jau 1865.

gadā, pa daļai uz P. Valujeva spiedienu, bet arī Muravjeva

vājās veselības dēļ, ķeizars Muravjeva vietā iecēla ģenerāli

K. fon Kaufmani.3) Līdz ar jauno ģenerālgubernatoru ap-

stākļi stipri mainījās. Kaufmanis uzsāka pārkrievināšanu

ar brutāliem spaidiem. Viņš aizliedza pat katķismi mācīt

*) С. Шолковичъ — Сборникъ статей, разънсняющихъ польское

пъло по отношешю къ Западной Poccin. Выт. П., 312. Ipp.

2) И. Корниловъ — 53. Iрр.
3) Pats Muravjevs savos memuāros saka, ka pret viņu Peter-

pilī apvienojušies poļu šļachtiči ar Baltijas baroniem.
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leišu valodā — lai to mācot krieviski, un pēc tam, kad

bērni valsts valodu jau būšot iemācījušies. Aizliedza itin

visas leišu grāmatas iespiest poļu burtiem, bet vienīgi krievu.

Skolās sākās krievināšana, kādu latvieši gan nekad nav

piedzīvojuši. Kaufmaņa aizliegums leišu grāmatas iespiest

poļu burtiem, pastāvēja līdz 1904. gadam. Visu laikuj at-

klāti varēja grāmatas iespiest tikai krievu burtiem, un vie-

nīgi kontrobandas ceļā izplatījās arī leišu grāmatas ar poļu

burtiem. Skolotāji bija gandrīz vienīgi krievi. Pēc Viļ-

ņas mācības apgabala inspektora Kuļina ziņām 1 ), visā leišu

apgabalā 1868. gadā darbojušies 2000 skolotāji (dažādās

skolās, ieskaitot arī tautskolas), un visi tie bijuši krievi.

Tuvāk pieskarties leišu (arī poļu) pārkrievošanai nav

šī darba uzdevums. Jāatzīmē tikai vēl, ka Viļņā uzsāka

ari latviešu valodā lietot krievu burtus. Uz šo soli jau

1864. gadā pamudināja kāds latvietis G. Р., kas šī gada

18. jūlijā, Maskavas avīzē „День" iespiestā rakstā „Опри-

мъненш русской азбуки къ латышскому языку", atzīst,

ka arī latviešu rakstos noderīgi lietot krievu burtus. Raksts

parakstīts „Латышъ Г. П." 2)Muravjevs piekritis arī latvie-

šiem ievest krievu burtus3). Ta ka Hilferdings prata gan

leišu valodu, bet neprata latviski, tad viņš ieteica kādu

Sokolovu, kas tad arī aicināts uz Viļņu. Šis Sokolovs sa-

stādījis latviešu ābeci krievu burtiem: „Латышскш бук-

варь-Латвъшу 6oKßepic",kas 1864. g. iespiests Viļņā. Ābe-

ces valoda stipri kroplaina. 1867. gadā uz Viļņu aicināja

jau agrāk minēto Jāni Sproģi,4) kam uzdeva turpināt Soko-

1 ) И. Корниловъ — Русское дъло и. т. д. 392. lpp.
2

) Doc. J. Bērziņš atšifrē to it kā par Gregoru Posīti.

3) Par „Mēģinājumiem iesp. krievu burtus leišu un latviešu

rakstos" pamatotu apcerējumu devis doc. J. Bērziņš „ Izglītības Mi-

nistrijas Mēnešrakstā" 1930. g. 1.—6. num.

4) Jānis Sproģis dz. 1835. g. Stukmaņos, pareizticīgs latvietis.

Mācījies Rīgas garīgā seminārā un Pēterpils garīgā Akadēmijā, no

kuļ-as Spr. kādas demostrācijas dēļ 1861. g. izslēdza. 186*1. g. kura-

tors Korņilovs aicina Spr. uz Viļņu. Še 1866. g. viņu iecēla par

Viļņas archivā pārvaldnieka palīgu, bet 1879. g. par pārvaldnieku.

Spr. pieslējās slavofilu virzienam, bet arī stāvēja sakaros ar Rīgas

un Maskavas latviešiem.
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lova darbu. J. Sproģis Viļņā ieradās 1865. gada janvāri

un stājās kuratora Korņilova rīcībā. Bet tā kā mainījās

ģenerālgubernatori, Sproģa darbs ar krievu burtiem reāli

izpaudās tikai 1866.—67. gadā, kad radās nodoms izdot

latviešu kalendāru krievu burtiem. Sproģis zināja, ka lat-

viešu mājās kalendāram visai liela nozīme — tas atradās

līdzās bībelei un dziesmu grāmatai. Sproģis tāpēc ieteica

sākt ar kalendāru. Tam piekrita ģenerālgubernators Kauf-

mans un kurators Korņilovs. Pirmais latviešu kalendārs

krievu burtiem iznāca 1867. gadam. Līdzekļus deva Viļ-

ņas mācības apgabala pārvalde. Kalendāram šāds virs-

raksts: „Латышскш мЪсяцесловъ на 1867 годъ съ пор-

третомъ Его Императорскаго Высочество Государя На-

следника Цесаревича Великаго Князя Александра Алек-

сандровича. — Латвтзшу календарис уз то 1867 гаду.

Вильна. Въ типографш губернскаго правлешя 1867."

Kalendārs iekārtots pēc latviešu kalendāru parauga Vid-

zemē un Kurzemē, dodot bez kalendarija arī dažādu rakstu

nodaļu. Šoreiz Sproģa kalendāra lielāko daļu aizņēma

1861. g. 19. februāra zemnieku brīvlaišanas likums, jo ka-

lendārs taču bija domāts Latgales (Vitebskas gub.) latvie-

šiem, uz kuriem arī attiecās 1861. g. likums. Rakstā

„Маяс ун копас скола", (krieviski „Школа домашняя и

общественная", jo visiem rakstiem vispirms krievu tul-

kojums") atrodam Sproģa aprādījumu par krievu ābecL

Citēsim to oriģināla izteiksmē, bet latviešu tagadējā rak-

stībā: ~Tanīs jauneceļamās latviešu ļaužu skolās top ie-

gruntēts jauns krievu-latviskis bokvēris. Lai ņem labi vērā

(вера) tie (rfe) vecāki latvieši un viņu bērni, kas mā-

cībā iet, ka šī lieta tiek ieriktēta caur valdīšanu ne bez

savādas derīgas nodomāšanas. Šai prastā lietā slēpās tas

asniņš (асншш) tā nākamā labuma, par kura baudītā-

jiem tā valdīšana aicina ari to jaunu latviešu dzimumu.

Krievu bokvēris labāk un īsāk izpildīdams latviešu valodas

skaņu zīmes, ne kā visi citi bokvēri, par priekšzīmi, tas

vācu un poļu bokvēris, dara priekš ikkatra latvieša vieg-

lāku to gruntīgu krievu mēles izmācīšanos, kas no šā
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laika kļūst priekš viņa par vienu visvajadzīgāko un vis-

pastāvīgāko lietu. Tikai šās meles vispilnīga zināšana var

palīdzēt lēti un drīzi pārcelt latviešu mājas un kopas lietu

būšanās tās dārgas zināšanas, tāds bagāts krājums, kuru

ronas krievu grāmatās. Caur to ieriktēšanu latviešu va-

lodā krievu bokvēra, kas viņai tīra rada ir, latvieši it kā

top aicināti uz to vistuvāko brālisku vienību ap to lielu

un teicamu krievu tautu. Vēl tanīs tālīnos laikos, kad

tikko iesāce krievu valstība stāvēt, tike iegruntēts šās brā-

liskās vienības derīgs sākums. Latvieši labi ir paglabājuši
to piemiņu par viņas saldiem augļiem. Bet tagad jau neviens

neiedrošināsies strīdā iet dēļ tam, ka neiekš šās jaunās,

caur pašiem latviešiem apdomīgi iekustinātas un caur krievu

ļaudīm apstiprinātās dzīšanās uz šo vispilnīgo iekšķīgu sa-

vienošanos ar krievu tautu, — dibenājas viņu labākie nā-

kami laiki!"

Tāds bija Sproģa un viņa domu biedru idejiskais pa-

matojums, un Maskavas slavofili to atbalstīja, ticēdami,

ka leiši un latvieši ir slavu tautu nozarojums, kas tagad

grib atgriezties pie lielās krievu-slavu nācijas. Starpība
še bija vēlāk — šie latviešu un leišu darbinieki (Sproģa-
Mikucka grupas) cerēja, ka krievi ļaus viņu tautām saku-

šanu izdarīt brīvprātīgi un bez administratīviem spaidiem,
bet pārkrievotāji jau 80 gados, sāka prasīt pārkrievošanos
bez pretrunas un nekavējoši. Jā, kas zin, par Kaufmani

varēja domāt, ka viņš, apspiežot poļus, neapzinīgi sāka

apspiest arī leišus, tad par Korņilova pēcteci Viļņas kuratora

amatā — P. Batjuškovu un vēlāk Sergijevski — šādas aiz-

domas taču pilnīgi atkrita. Šie vīri pilnīgi apzinīgi, pār-

krievošanas nolūkos, atrada par kavējošu pat krievu bur-

tus leišu un latviešu rakstiem, jo vispāri negribēja veicināt

nekādu literatūru šinīs valodās. 1874. gadā jau lēma par

latviešu kalendāra izdošanas apturēšanu, un patiesi, ka-

landaram piesprieda nāves sodu, Sproģim pat atsauksmi

neprasot. Pēc tam gan vēl izdeva (1876.) „КрЪву маци-

басъ грамата пръкшъ латв-Бшъмъ.
"

Те vēl kas jāpiezīmē, — Sproģis bija pret latgaliešu
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izloksni, jo atzina, ka šī izloksne neesot īstā latviešu va-

loda. Šo apstākli izmantoja Latgales katoļu garīdznieki

Sproģa ~bokvēra" apkarošanai. Bet šinī jautājumā, kas

skar lietas ārpus Baltijas, tagad apstāsimies. Pie krievu

burtiem gan mazliet vēl būs jāatgriežas vēlāk. Atstāsim

tagad Lietuvu un ari Latgali, kur, kā redzējām, pārkrievošana

jau bija uzsākusi stungru darbību, un atgriezīsimies pie

notikumu tālākas norises Baltijas guberņās.

IV

Kā redzējām, Baltijas un īpaši Vidzemes muižniecība

1870. gada sākumā cieta neveiksmi tā sauktā „lielā ak-

cija", t. i. cīnoties pret krievu valodas ievešanu Baltijas

guberņu valsts iestādēs. Bet līdz ar to taču krita arī

ģenerālgubernators Aļbedinskis, kas muižniekiem bija sa-

gādājis visai daudz nepatikšanu. Aļbedinska vietā 1870.

gada rudenī nāca miermīlīgais kņāzs Bagrations, kam, kā

zina stāstīt A. fon Tidebohls, bijušas dotas instrukcijas ne-

būt agresīvam pret Baltijas vāciešiem1). Vispāri stāvoklis

1870. gada otrā pusē Pēterpilī bija mainījies sakarā ar

Franču-prūšu karu. Ķeizara Aleksandra II simpātijas, kā

jau aizrādīts, bija prūšu pusē, tāpat prūšiem, resp. vāciem,

simpatizējuši vairāki galma ļaudis un arī daži minustri 2);

turpretim troņmantinieka un viņa domu biedru simpati-

A. J. Tidebohla vēstuli Bingneram citē A. Tobīns jau agrāk

minētā apcerējuma II sējuma 64. lpp.
2 ) Ibid. 57. lpp. Ķeizars gan savas simpātijas Vācijai sargājies

atklāti izrādīt, jo zinājis, ka slavofili ir visai naidīgi pret prūšiem,

tomēr Vācija bijusi droša par Krievijas labvēlību, un tas viņai bijis
liels pakalpojums liktenīgā kar-ā. Sakarā ar Franču-prūšu karu M.

Katkova preses orgānā — „Современная Лътопись" (1870. .V 34)

nedēļas pielikums pie „Москов. Въдом.) ar parakstu „Латышъ" ie-

spiests raksts „Изъ Латвш". Šinī rakstā starp citu norādīts, ka Boka,

Širrena, Ekardta literariskā darbība gatavojot ceļu uz Reinu; gaidot

prūšu uzvaru, vienmēr pie mums esot dzirdami vārdi: „Nein, nein,

nein — das Vaterland muss grosser sein." Vai raksts būtu Fr. Brīv-

zemnieka darbs, ko it kā norāda kāds šī raksta noraksts ar Br. at-

zīmēm?
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zemes landmaršālam N. fon Oettingenam, ka Francijas valsts

virs un vēlākais Francijas prezidents Tjērs, kas kara laikā

ieradies Pēterpilī, brīnījies par Aleksandra II draudzīgo

noskaņojumu pret Vāciju, un jau tad norādījis uz vāciskām

Baltijas guberņām, kas Krievijai atnesīšot kādreiz nepatik-

šanas. Tā tas bija Franču-prūšu kara laikā, bet pēc Vācijas

uzvaras par Franciju, vācu iespaids Eiropā vispāri stipri

pieauga, un līdz ar to arī Baltijas vācieši jūtās drošāki.

Jau še pieminētais Vidzemes landmaršāls Oettingens savā

dienas grāmatā atzīmējis, ka Vācijas uzvara spiežot Krie-

viju būt iecietīgai pret Baltijas provinci l ). Šis pats Oettin-

gens domājis, ka šos apstākļus vajagot izmantot un mē-

ģināt izdabūt vācu muižniecības privilēģiju jaunu apstipri-

nājumu, kauču pārkārtotā veidā. Tas tomēr neizdevās. Pē-

terpilī gan bijuši veikli vācu muižniecības aizstāvji un advo-

kāti, — jau minētie: Arnolds f. Tidebohls, grāfs Šuvālovs,

P. Valujevs v. c, kas daudz darījuši šejienes muižniecības

labā2), tomēr slavofilu pretsvars arī nav bijis mazs un

pēdējo pusē stāvēja arī troņmantinieks.

Te vēl jāatzīmē, ka 1869. gada beigās bija jāatlūdzas

no amata Tērbatas mācības apgabala kuratoram grafam

Keizerlingam. 3 ) Tas arī bija sitiens Baltijas vācu interesēm.

Grafa Keizerlinga vietā iecēla slepenpadomnieku Pēteri

Žervē (Gervais)), kas šurp atnāca no Suvalkiem, kur viņš
līdz tam bija gubernātors. P. Žervē laikā (1870.—1875.)

*) Landmaršāls N. fon Oettingens savā laikā uzrakstījis inte-

resantu dienas grāmatu, kuru savā darbā izlietojis A. fon Tobīns,

pēc kura arī še atzīmēti daži tā laika notikumi un dati.

2) A. v. Miaskovski — Arnold von Tidebohl. Balt. Monatschr.

1883. 685. Ipp.

Grafs Aleksandrs Keizerlings (Kevserling) kā Tērbatas mā-

cības apgabala kurators darbojās no 1862. līdz 1869. gada beigām.

Viņš savā darbībā stingri ievēroja vācu intereses, bija īsts vācu pat-

riots un kanclera Bismarka jaunības draugs. Viņa laikā pazīstamais

prof. Kārlis Širrens publicēja asu, pret Krievijas valdību vērstu

rakstu: „Livl. Antvvort an Herrn Juri Samarin." Šī raksta dēj prof.
Širrenam bija jāatstāj universitāte, bet jākrīt arī kuratoram Keizer-

lingam (Baltische Monatschr. 1911. 239. Ipp.)

47
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vācu muižniecība skolu lietās jutās nevisai apmierināta,
kauču gan šis miermīlīgais kurators nepavisam negribēja

varenos muižniekus kaitināt. Viņš tomēr bija Krievijas valsts

un ne Baltijas muižnieku ierēdnis, un tas vien tanī laikā

jau kādu valstsvīru padarīja vācu muižniekiem nepieņemamu.

Cik tomēr arī 2ervē laikā vāci jutās droši un stipri, to

apliecina kāds notikums 1872. gadā, kad (20. sept.) stu-

dentu korporācija „Livonia" svētīja 50 gadu pastāvēšanas

jubileju. Šinī gadījumā livonieši, un līdz ar viņiem kor-

porāciju: „Curonia",
,
,Estonia" un „Fraternitas Rigensis"

(visas vācu korporācijas) studenti jūsmīgi dziedājuši „Deu-

tsche Worte hor ich wieder" un uz Tērbatas tirgus lau-

kuma sarīkojuši vācisku demonstrāciju, kas bijusi tik ie-

spaidīga", ka slepenpolicija par notikušo tūdaļ ziņojusi uz

РёгегрШ. Izglītības ministrs grafs Tolstojs šo notikumu

atradis par tik svarīgu, ka ziņojis pašam ķeizaram Alek-

sandram 11. Ķeizars apjautājies, kas esot Universitātes rek-

tors. Kad Tolstojs' atbildējis — Georgs fon Oettingens,

un arī paskaidrojis, ka tas ir bijušā Vidzemes gubernātora

brālis (kas še jau atzīmēts), ķeizars atbildējis, ka ja Oet-

tingenu atcelšot, Universitāte ievēlēšot vēl sliktāku 1), bet

gan piemetinājis, ka viņš uzdošot grafam Šuvālovam šo

starpgadījumu nokārtot.

Vācieši tomēr šinī laikā piedzīvoja arī mazas neveik-

smes. Pēc ģenerālgubernatora kņaza Bagrationa nāves lik-

vidēja Baltijas ģenerālgubernatora amatu, un tas vāciem

bija pavisam nepatīkams notikums, jo muižniecība šejie-

nes ģenerālgubernatorus, kā to agrāk minējām, uzlūkoja

un arī dēvēja par „Statthalter der Ostseeprovvinzen", un tā

uzturēja ideju par triju Baltijas guberņu kopību vienā īpašā

valstiskā organismā, un ar vienu kopēju, Krievijas ķeizara ie-

celtu, pārvaldnieku, ko turēja kā ķeizara vietnieku. Šo nepa-

tīkamo, Baltijas guberņu kopējā pārvaldes aparāta, pērveido-

šanu muižniecībai bija sagādājis iekšlietu ministrs A. Tima-

ševs, par ko A. f. Tobīns arī viņam velti ~nemīlīgus vār-

] ) Šo notikumu pastāsta A. Tobīns (Livlānd. Ritterschaft 1,337.)
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dus".1) Vidzemes landmaršāls Boks (H. v. Воск) gan mē-

ģinājis šo „valdības kļūdu" izlabot, bet tas viņam neiz-

devies. 2)

Vēl otra vāciešiem nepatīkama lieta. 1877. gadā uz

Baltijas guberņām attiecināja 1870. gadā izdoto krievu pil*

setu pašvaldības likumu. Krievijas pilsētu likumu gan val-

dība bija mīkstinājusi vāciešiem par labu, arī vācu valoda

pagaidām palika kā „iekšēju darīšanu" valoda, bet likums

taču deva vēlēšanas tiesības visiem noteikta lieluma no-

dokļu maksātājiem, tā tad arī latviešiem un igauņiem. Tais-

nība, pēc jaunā likuma tikai neliela daļa latviešu pilsoņu

varēja līdzrunāt domēs vēlēšanās, un tas notika jau 1878.

gadā, kad vēlēja pirmo domi. Vācieši joprojām paturēja varu

Rīgas pārvaldē, bet latvieši sāka apzināties, ka ari viņi ir

pilntiesīgi Rīgas pilsoņi. Faktiski ar jauno pilsētu likumu

vācieši pagaidām vēl nepazaudēja varu Rīgā, bet pazaudēja

atkal vienu savu veco privilēģiju. Par to viņi, lūk, uz-

traucās, jo sirds sāpēja sajūtot, ka vecie pamati sāk drupt.

Skolu politikā 70 gados Baltijas muižniecībai izdevās

paturēt vecās pozicijas, un tās pat it kā vēl labi nostiprināt.

Bija izdevīgs laiks, jo Aleksandrs II 1873. g. 25. decembrī,

grafam Tolstojam dotā reskriptā, bija teicis: ~Es uzaicinu

man uzticīgo muižniecību stāvēt sarga vietās par mūsu

tautskolām.. ."3) Kurzemes muižnieku maršāls, veiklais grafs

Keizerlings, izmantoja situāciju, un 1875. g. 25. aprīlī ķei-

zars apstiprināja: „Правила о сельскихъ евангелическо-

лютеранскихъ народныхъ школахъ и учительскихъ се-

минар!яхъ Эстляндской и Курляндской губернШ
4
).

Vidzemei, ar valdības piekrišanu, bija savi, 1874. g. izdotie

noteikumi."1) Tas patiesi bija sasniegums, un Baltijas gu-

berņu tautskolas šinī laikā faktiski vēl bija pavisam brīvas

A. v. Tobien — Livl. Ritt. I В., 119. lpp

-) Ibid. 118. lpp.

3) Сборникъ распоряжешй по Мин. Нар. Проев. 1873. г.

4) Собрате узаконешн 1875. Н. 146. Tuvāk par šo likumu

skat. Latv. skolu vēstures II grāmatā, 239. v. t. t. lpp.
6) Latviešu skolu vēsture 111, 543. v. t. t. lpp.
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no pārkrievošanas spaidiem, kas, ka redzējām, citās Krievijas

nomalēs jau izveidojās jūtami asās formās.

Jākonstatē, ka Baltijas muižniecība, glabādama un sar-

gādama savus īpatnos centienus un tiesības valdīt par

mūsu skolām, paturēt savās rokās latviešu un igauņu

tautskolu virzienu un audzināšanas principus, — kauču uz

laiku atvairīja pārkrievošanas spaidus, kas neapšaubāmi nāca

mums par labu, deva laiku latviešu inteliģencei paaugt

un nostiprināties turpmākam darbam un cīņām.

Tā tad, pec uztraucošā 1870. gada, kā redzējām, Bal-

tijas guberņu muižniecībai Aleksandra II laikā vairs lielas

nepatikšanas nebija jāpārdzīvo. Pēterpilī, pie ķeizara

un galmā - bija iestājies vāciešiem labvēlīgs noskaņojums,

kauču gan, ārpus šim vāciem labvēlīgām aprindām, sla-

vofili nebūt nebija apmierinājušies un, kā redzēsim turp-

māk, Pobedonosceva ēna jau bija saredzama troņmantnieka
— nākošā ķeizara — Aleksandra 111 apartementos.

V

19. g. s. 70. gadi latviešu tautas dzīve vispāri atzī-

mēti ka visai rosīgi un dzīvinoši. Tas bija pirmais apzi-

nīgais tautas atmodas ziedu laikmets. Šinī apcerējumā īsi

ietilpināms ari jautājums par mūsu tautas, parei-

zāki gan inteliģences, attiecībām pret tām

divām varām vācu un krievu, — kas latviešu

sekmīgai un brīvai attīstībai stāvēja, vai va-

rēja stāvēt ceļā, — lolojot sevī cerību turp-
mākā nākotnē latviešus sakausēt ar vācu, vai

krievu nāciju.

Par latviešu pārvācošanas nodomiem tuvāk jau ru-

nājām Latviešu skolu vēstures II un 111 grāmatā. Redzē-

jām, ka pārvācošanu oficiāli mums pieteica 19. g. s. seš-

desmitos gados. Pie tam pārvācinātāji noteikti uzsvēra,

ka latvieši paši vēlas, lai viņus pārvāco. Vidzemes skolu

virskomisijas sēdē 1861. gada 29. novembrī, kad pieņēma lē-
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mumu uzsākt caur draudzes skolām jaunatnes pārvācošanu,

skaidri pateica: „Tā kā laika apstākļi pie mums jo dienas

jo vairāk spiež uz zemes tautu vācināšanu, un arī pašas

šīs tautas izrāda lielu velēšanos ar vācu tautu sa-

kust (mit der deutschen Bevolkerung zu verschmelzen)",

tad šī vairāk un vairāk, ciešāk un ciešāk uzstādīta prasība

vismaz visās draudzes skolās jāņem vērā.1) Šim Vidzemes

skolu virskomisijas lēmumam 1864. g. sekoja bīskapa Fr. Val-

tera landtāga atklāšanas sprediķis, kas vēstīja apmēram

to pašu, - - ja latvieši un igauņi neesot pārvācojušies, tad

vainīgi paši vācieši, kas nav gribējuši, ka zemnieki paliek

par vāciešiem. Ari Fr. Valters apgalvo, ka latviešiem bijusi

tieksme pārvācoties. 2) Un bīskapam Valteram bija pamats

ta domāt un runāt, jo viņš labi pazina dažus latviešus,

kas tiešam paši labprātīgi pārvācojas. Un tā taču bija
latviešu inteliģence: Juris Neikens, Jānis Cimze, mācītāji

Roberts Aunings, Jānis (Johann) Sakranovics (Sakranovvitcz)

un daudzi citi. Un vai Rīgas latviešu turīgākā un inteli-

ģentākā daļa nerunāja savās ģimenēs vāciski? Juris Nei-

kens pat ar lielu pārliecību bija Turaidas skolotāju konfe-

rencē sludinājis, ka tas ir paša Dieva lēmums latviešiem

pārvācoties. 11 ) Dažus gadus vēlāk arī skolu padomnieks

Cīuleke apliecināja, ka tās tautskolas, kur stingri mācot

vācu valodu, labāki apmeklētas, nekā tās, kur šo valodu

vāji māca.
4 ) Pat pēc tam, kad jau bija aizgājuši vēsture

19. g. s. 60.—70. gadi, — 1916. gada, kāds vācu kultūr-

vesturnieks apgalvoja to pašu, —latvieši daudzkārt izrā-

dījuši gribu pārvācoties. 5) Tā tad latviešu pārvācošanu

nemaz nevajadzētu izdarīt spaidu ceļā, tāda bija vācu

1 ) Skat. Latviešu skolu vēsture 111, 337.—338. Ipp.

2 ) Livlāndische Landtagspredigt am 9. Marz 1864. m St. Jakobi

Kirche zu Riga gehalten von Bischof Dr. \Valter. Livlandischen Ge-

neral-Superintendent. Riga 1864.

3 ) Latv. skolu vēstnre 111, 306. Ipp.
4) Ibid. 339. Ipp.

5) Die deutsch-lettischen Beziehungen m d. baltischen Provin-

zen. Von einem Balte. Leipzig 1916. 50. Ipp.

I«
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vadošo aprindu pārliecība. 1) Ja arī še negribētu veltīgi

strīdēties par lietām, kas šādu, vai citu apstākļu dēļ nav

realizētas, tad tomēr viena lieta skaidra, — 1860. gados

uzsāktā latviešu un igauņu pārvācošana bija šīm tautām

bīstama. Šie vācu centieni un atklāti izteiktie nodomi mums

pastiprināja arī turpmāko ļaunumu, — pārkrievošanas spai-

dus, jo radās secinājums — ja jau latviešus viegli var pār-

vācot, kamdēļ tad viņus nevar arī viegli pārkrievot. Te

nu arī citos jautājumos, kā redzēsim turpmāk, vācieši bija

nostiprinājuši krieviem nepareizus ieskatus par itin kā lat-

viešu nacionālo nespēku. Nemaz jau nerunājot par laiku

līdz 19. g. s. sākumam, kad vācieši parasti nemaz negri-

bēja lietot vārdu latvieši (Letten), bet apzīmēja musu tautu

vienkārši par „Ваиегп", ~Undeutsche", ~Bauervolk", —

ari pēc 1817. un 1819. g. zemnieku brīvlaišanas likumu

iedarbības, vācu patrioti negribēja latviešiem atzīt tautas

tiesības. Tā savā laikā Kurzemē iespaidīgais Nīcas mācī-

tājs G. Braže „Balt. Monatschr." 1859. g. (267. lpp.) rak-

stīja par Kurzemes zemniekiem, likdams virsrakstu ~Zur

Geschichte unseres ~Volkes" m Kurland", pie tam lik-

dams „Volkes" pēdiņās. Tā tad arī ne unseres Volkes

pēdiņas. Un Braže bija konsekvents — viņš neatzina latvie-

šus par tautu, bet vienīgi zemnieku kārtu (~die Letten

keine Nation, sondern nur ein Stand, und zwar der Bauern-

stand sein soli."). 2) 1871. gadā vācu avīze ~Zeitung fur

J) L. Harmsen — Ein altes Kurlānd. Pastorat. Reval 1913. g.

3t. lpp. saka: „Das waren unsere alten Letten! Ein edles, begabtes,

strebsames Volk, ein Volk, das iiber ungeheure Willens- und sittliche

Kraft verfiigte, das den schwersten Lasten und Entbehrungen nicht

erlag, ein Volk, auf Kosten der eigenen unsere Kinder genāhrt, ge-

hegt und gepflegt hat, an dem wir uns so schvver vergangenals wir

so absichtlich, aus Eigennutz und Hochmut m Unvvissenheit erhilel-

ten, ihm unsere deutsche Sprache, unsere Geistesschātze, um die es

mehr als ein halbes Jahrhundert mit Leib und Seele gerungen und

gebettelt hat, versagt."
2) Par G. Bražes ieskatiem var tuvāk informēties: „Die Zu-

stānde des freien Bauernstandes m Kurland" II Teil. Leipzig 1863.

327. v. t. lpp. un „Latv. skolu vēsture" II 198. v. t. lpp.
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Stadt und Land" (23. okt. numurā) ievietotā artiķeli „Na-

tionale Bestrebungen" lasām:
„ ...

und vvas ein gebildeter

Lette ist, haben \vir eben gesehen, ein Unding ist es,

etvvas Unmogliches" (un kas mācīts latvietis ir, to nupat

redzējām, nav nekas, kaut kas neiespējams). Pret šo un

citiem latviešus pazemojošiem apgalvojumiem Kronvalds

deva savu pamatoto pretsitienu. 1) Rīgas Jēkaba baznīcas

mācītājs Berkholcs 1858. g. rakstīja: „Latvietis ir tik daudz

kā arājs; latviešu valoda ir arāju valoda... Latvietim, t. i.,

viņa valodai vajaga mirt pa īsu, vai pa ilgāku laiku. 2ēl

gan ir, bet ko tas palīdz!2) — 1871. g. 32. num. „Batti-

jas Vēstnesis" pastāsta, ka Dobeles apriņķa skolotāji no-

turējuši konferenci un tur spriests, ka latviešu valodu ne-

esot vērts mācīt, tā ilgi nepastāvēšot, jāmācot vācu valoda.

— „Zeit. f. Stadt und Land" 1873. g. 182. num. rakstīja,

ka latviešu valoda esot vācu valodas dialekts, un latvieši

neesot atsevišķa tauta. — ~St. Petersb. Herold" 1881.

gadā 3) ari apgalvo, ka latviešu pārvācošanas process esot

iesācies un iešot līdz galam. Tas esot mazo tautu likte-

nis. Nekādi tautiskie centieni nelīdzēšot. — Mācītājs Pun-

šels Jurģu pagasta skolu iesvētot (1872. g. 14. janvāri)

sacījis, ka labi būtu, ja vācieši un latvieši par
vienu tautu

taptu. 4)

Šie spriedumi, kas tik noteikti izsacīti par latviešu

nespēju pastāvēt kā īpatnai tautai, un par viņu likteni sa-

kust ar vācu tautu, taču nepalika krieviem noslē-

pums, it ipaši tad, kad viņi sāka uzstādīt pārkrievošanas

plānus.

Ka tad 1870.—1885. g. faktiski izpaudās musu tauta

un skolās pārvācošanas darbība? Par to dažas raksturīgas

J) Nationale Bestrebungen. Erlauterungen v. s. w. von Otto

Kronvvald. Dorpat. 1872.

2) Skat. „Mājas Viesis" 1858. 16. num.

3) Skat. „Balt. Vēst." 1881. 235. num.

4) „Mājas Viesis" 1872. 10. num.
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ziņas dod tā laika latviešu laikraksti. 1 ) Gedauts (J. Kļa-

viņš) „Baltijas Vēstnesī" (1871. g. 18. 19. num.) pastāsta,

ka Cimzes seminārā pat reliģiju izlietojot vācu valodas ie-

mācīšanai. Latviešu valodai viena stunda nedēļā. Latviešu

dziesmas seminārā nemācot, bet gan dziedot: „Die Wacht

am Rhein", „Was ist des Deutschen Vaterland" v. c. Se-

minārs pārvācināšanu veicina visā spēkā". Tas pats ~Balt.

Vēstn." (1875. g. 39. num.) ziņo, ka arī Irlavas seminārā

viss ejot pa vāciski, arī ticības mācība. Tālāk: ~Iz Dobeles"

(„Balt. Vēstn." 1871. g. 32. num.): Ar skolām stāv diezgan

siikti. Tās sāk pieņemt vairāk vācu, ne latviešu izskatu.

„No Jelgavas puses" („В. V." 1870. g. 36. num.): Dažas

skolās bērniem aizliegts sarunāties latviski, jārunā vāciski.

Dobeles dziesmu svētkos dažiem latviešu koriem karogi

ar vācu uzrakstiem. „Vēstulēs iz Vidienas" (~B. V." 1872.

g. 4. v. t. num.) rakstītājs aprāda, ka Vidzemes vidusdaļas

draudzes skolas cenšas tikai pēc vācu valodas iemācīša-

nas. Pastāsta arī par soda „plukstu", ko kar kaklā tiem,

kas runa latviski. Arī Jaunpiebalgā ~tīra vācu skola" (~B.

V." 1872. g. 12. num.). Rīgā 40.000 latviešu, bet nav

nevienas latviešu skolas (~B. V." 1873. g. 31. num.).

„No Dobeles puses" ("В. V." 1879. g. 47. num.) skolē-

niem kāruši tāpelīti kaklā ar vācu uzrakstu: „Lettisch

geschprochen". Gulbenes draudzes skola (Balss" 1879. g.

7. num.) no pirmām mācības dienām sarunas un mācības

vācu valodā. ~Balss" 1879. g. 71. num. aprāda, ka lielākā

daļā pagasta skolās māca vācu valodu, draudzes skolās vācu

*) Pārvācošanas darbs jau jūtami bija pavirzīts uz priekšu

pirms 70 gadiem, kas, piem., redzams no Latviešu draugu biedrībā

1857. gadā Jura Neikena referātā, kurā šis latviešu tautas dēls teicis

ka latviešu valodai vispāri nevajagot vēlēt ilgu mūžu — „vielmehr

jeder wahre Freund der Nationalen dahin streben mūsse die Letten

m Berucksichtigung ihrer Localverhūlnisse zu germanisieren" (Latv.

draugu biedr. 1857. g. protokolā). Par šo jautājumu debatējot Zaļās

muižas mācītājs Klassohns piezīmējis, ka Kurzemē izglītotākās un

turīgākās drauzēs jau tagad liela da|a latviešu jaunās paaudzes runā-

jot un rakstot vāciski, piem. viņa Zaļāsmuižas draudzē jau liela

daļa saimnieku dēli runājot skaidri vāciski. Tas 1857. g., 70—80

gados bija jau daudz vairāk pārvācotu latviešu.
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mācības valoda. Kurzeme vāeinašana lielāka. „Balt. Vestu.''

1881. g. 18. num. kāds kurzemnieks raksta: „Līdz tikai

bērns bija pirmo dienu tautas skolā novests, tad viņam

bija galīgi jāatsakās no savas mātes valodas un jādomā par

to, kā aizliegtu, grēcīgu lietu. Lai gan bērni vel

neviena vācu burta nepazina, taču tūliņ jau

rīta un vakara pātari tika skaitīti vācu va-

lodā. Tiem bija tūliņ jau no paša sākuma jā-

mācās vācu runas teikumi, un tie nedrīkstēja

allaž no skolotāja citādi ko lūgties kā vā-

ciski. 1) Tiem bija jāmācās dziedāt vācu dziesmiņas, lai

gan tie vel gandrīz ne vārda nesaprata, ko

dziedāja. Tikai vienīgi ticības mācības tika noturētas

latviešu valoda; bet, zināms, kad bērni bija vairāk šo

svešo valodu ieņēmušies, ari tas pārgrozījās. Skolotāji aiz-

liedza bērniem pavisam ari savā starpā latviski runāt un

tiem, kas to pārkāpa, uzlika nedzirdētu sodu. Tika uz-

taisīta neliela tāpelīte, uz kuras stāvēja rakstīts briesmīgais

sodāmais grēka darbs: „Lettisch gesprochen", un tada

tika latviski runājošam bērnam uz krUtim kārta. Var iedo-

māties, kādu kaunu nesamaitāta, kaunīga bērna dvēsele

cieta, kam tāds sods tika uzlikts!"

Vēl nesen, 1937. gada, divi veci skolotāji pastāstīja,
kā tanī laikā notikusi vācināšana. Birzmuižas (Zemgale)

skolotājs Kristaps Cīrulis atminas,-) kad viņš gājis Zaļe-

nieku pagasta skolā, galvenā mācības valoda bijusi vācu.

Latviešu bērniem, vēl ar niecīgām vācu valodas zināšanām,

aizliegts runāt latviski; kas pieķerts šai ~noziegumā", tam

par kaunu uzkārts kaklā koka ~klucis". Sodītam kluci

vajadzējis nest tik ilgi, līdz viņam izdevies pieķert kādu

ciitu latviešu valodas lietotāju. Arī tad, kad K. Cīrulis

iestājies skolotāja amatā Bērzmuižas skolā, 3 ) galvena ma-

Šis kurzemnieka nostāsts lasītājiem jāatceras, kad turpmāk

iepazīsies ar vācu muižniecības un garīdzniecības cīņu pret krievu

valodu mūsu tautskolās.

2 ) Skat. ~Jaunākās Ziņas" 1937. g. 2. okt. num.

3 ) Cīrulis beidzis Irlavas skolot, semināra kursu.
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cibu valoda joprojām bijusi vācu. ~Tas ietilpa pārvācoša-

nas ~sistēmā" - saka Cīrulis. — Otrs vecs skolotājs —

Kārlis Štolcers, stāsta: ~Manā laikā, ja runāja latvisiki,

vairs nekāra kaklā „kluci", bet lika iemācīties no galvas

garus vācu pantus. 1)
Lilelezerē (Balss" 1882. g. 19. num.) trīs skolas, visas

Irlavas semināristi kaļ vācu valodu nosvīduši. Liepājā di-

vas trešdaļas iedzīvotāju latviešu, bet latviešu skolas nav;

vācu skolām pilsētas valde izdevusi 16.000 rubļu gadā

(~Balss" 1883. g. 44. num.). Rūjjenā liela kārklu vācie-

tība, to fabricē draudzes skola („Balss" 1883. 50. num.).

Šādus konstatējumus tā laika latviešu avīzēs atrodam

visai bieži. Tā tad pārvācošanas tendences, kā redzam,

bijušas visur un ļoti ievērojamā mērā. Līdz ar vācisku

skolu darbību tautā augusi liela ~kārklu vācietība". ~Balit-

ijas Vēstnesī" 1871. g. 4. numurā aprakstīts Umurgas

dziedāšanas biedrības dibināšanas vakars, kur jauni ļaudis

rotaļās dziedājuši: ~Gestern Abend sah ich dich", ~Gun-

es Grass" un ~Wer steht da draussen vor der Tur". Pie

spēlēm vācu valodu vien dzirdējuši. Kaudzītes Matīss savās

atmiņās (147. —149. lpp.) pastāsta, ka Vietalvas dziedā-

šanas biedrības gada svētkos 1872. g. biedrības vīru koris

krietna diriģenta (Cimzes semināra audzēkņa) vadībā dzie-

dājis ~Die Wacht am Rhein."

Vai tad kāds brīnums, ka Irlavas kroga krodzinieks

1872. gada vasarā bijis pārsteigts, ka inteliģenti ceļotāji

sarunājušies latviski (Skat. ~Balt. Vēstn." 1872. g. 31.

num. „Brīvdienās pa Kurzemi".) Šis atgadījums ar Irlavas

krodzinieku lieku reizi pastiprināts ar kādu starpgadījumu

Tērbatā, par ko pastāsta krievu laikraksts „Голосъ"

(1872. 41.). Kādā Tērbatas ~kneipē" latviešu studenti sa-

runājušies latviski. Kāds vācu students, Vidzemes barona

dēls, pieprasījis lai nerunā ~kalpu valodā". Latviešu stu-

denti nepaklausījuši, notikusi plūkšanās, un students-ba-

rons piekauts.

*) Gluži tāpat pārkrievošanas laikmetā rīkojās tie skolotāji,
kas kāršanu atzina par brutālu sodu. А. V.
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Vēl kāds piemērs par vācu valodas valdošo stāvokli.

1873. g. Cēsu apriņķa skolu komisijas priekšsēdētājs ba-

rons Volfs paziņojis, ka par zemnieku pārstāvjiem šinī ko-

misijā var vēlēt tikai vācu valodas pratējus (~Balt. Vēstn."

1873. 10. п.). Ja likums atļāva zemniekiem sūtīt pārstāvjus

apriņķa skolu komisijā, tad vācieši arī tur gribēja ielaist

tikai vācinātus latviešus.

Šos notikumus (un tādu bija ļoti daudz) konstatējot,

latviešu laikraksti jau 19. g. s. 60.—70. gados aprādīja,

ka vāciešu nodoms latviešus pārvācot esot konsekvents un

labi aprēķināts. Un, kā redzējām, vāciešu presē taču at-

klāti pateica, ka latvieši kā tauta nevar pastāvēt, vai pat,

ka latviešu tautas nemaz nav. Bija ari nomanāms, īpaši

pilsētās, un pirmā vietā Rīgā, ka latvieši patiesi pārvāco-

jās, ka radās īpaša, tā sauktā, kārklu vāciešu grupa, bet

šīs grupas nākošā paaudze tiecās pilnīgi pārvācoties. ~Balt.

Vēstn." 1881. g. 18. numurā, jau agrāk atzīmētais kurzem-

nieks raksta: ~Vācināšana nospieda atmiegā pirmo tautas

gara kustēšanos. Kārklu vācietība pieņēmās pilnā spēka;
tikai tas bija godāts par izglītotu cilvēku,

kas runāja vāciski; neviens gan īsti nesa-

jēdza, kas tas ir un ko tas grib, — pat pirmās

Kurzemes Latviešu dziedāšanas biedrības

dziedāja vācu dziesmas. Tikko vēl mūsu tau-

tiskiem laikrakstiem izdevās ļaudīm acis at-

vērt." Šis pats nopietnais Kurzemes apstākļu tēlotājs

meklē arī šādai, parādībai iemeslus un tos lielā mērā

atrod Irlavas skolotāju seminārā. ~Kā turie-

nes (Irlavas А. V.) semināristi ir vāji tautas valodā, katram

zināms, bet tāpat viņi arī nemaz nav nākuši pie sajēguma,
kads pienākums tiem kā latviešu tautas skolotājiem izpil-

dāms.1) Kā ci,tādi tie botu varējuši tik tālu noklīst, jeb

tikt novesti neceļā (vāciskumā. А. V.), ka būtu drikste-

Jāpiezīmē, ka ap astoņdesmitiem gadiem gan arī Irlavas

seminārā ieplūda mūsu tautas atmodas gara viļņi, un kauču mazā

mērā — tomēr šī semināra audzēkņi sāka interesēties arī par savas

tautas nākotni.
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juši pie pašu tautas pretī strādāt mūžīgajam Dievam un

dabas likumam. Tie maldījušies un maldās allaž vel ta-

gad." Rīgas elementārskolās, kā jau pieminējām, tanī laikā

bija pilnīgi vāciskas. V. Zālītis — Valdis savā „Skolas

kronika" (manuskripts) 1) pastāsta, ka visās pilsētas skolās

bijusi vācu mācības valoda. Par skolotājiem pieņēmuši

tikai vāciešus, vai ari tādus latviešus, kas vācu valodu

pratuši pilnīgi un turējušies vācu sabiedrībā. Tie parasti

bijuši no vāciskām mācības iestādēm, īpaši no Tērbatas

1 skolotāju semināra, kur mācības notika vācu valodā un

kas nodibināts ar nolūku sagatavot skolotājus pilsētu ele-

mentārskolām. Latviešu jaunekļi, kas mācījušies šinī semi-

nārā, ievērojamā skaitā pārvācojušies.-) Tā pastāsta
V. Zālitis Pērkons pārkristījes par Donneri, Upītis

par Bachu v. t. t. Dažiem feīgas skolotājiem tad ari daž-

kārt bijušas „bēdu dienas4 ', jo piem. skolotājam Orūbem,

kas uzlūkojis sevi par vācieti, māte nemācējusi ne vārda

vāciski. Fndenbergam 3) — tēvs Kurzemes latviešu zem-

nieks. Kad vēlāk šiem pārvācotiem latviešiem uzrādīta viņu

latvietības sakne, tie atbildējuši: „Nach der Geburt bin

ich vvohl ein Lette, aber nach Bildung und Geist ein Deu-

tscher". 4) Labāko un spējīgāko latviešu jaunekļu ieaudzi-

nāšana vācu garā gājusi tik tālu un tik pamatīgi, ka viņi

jau lielā pārliecībā sākuši uzskatīt sevi par īstiem vā-

ciešiem. Viņu audzinātāji, bez mazākā ārīgā spaida, bij

pratuši tik pievilcīgā un burvīgā gaismā rādīt „vācu gara"

pasauli, ka latviešu jaunekļi nevarēja nekā jaukāka un

pilnīgāka pasaulē iedomāties, kā piebiedroties šai
„
cēlai

! ) Manā krājumā. А- V.

2) Ari no šī Tērbatas sk. semināra ir nākuši daži īsti latviešu

darbinieki, starp kuriem atzīmējami Bernhards Dīriķis, mācītājs P.

Paukšēns, mācītājs J. Ozoliņš (Jaunpiebalgā); skolotāji: P. Cimdiņš,

A. Brods. Indr. Cīrulis. A. Kampars. N. Zemrovskis, A. Spunde;

ārsti: R. Liepiņš. J. Ozoliņš. A. Knimbergs v. c.

f ) Nikolajs Fridenbergs Rīgā pilnīgi pārvācojies, kauču gan

Tērbatā Kronvalda Atis cerējis no viņa labu latviešu darbinieku.

*) Tādiem vārdiem savā laikā ari Cesvaines mācītājs R. Au-

nings ierakstījis savu ..tautību" tautas skaitīšanas listē.
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tin stiprai tautai". Un tādēļ piekritība vāciešiem bijusi tik

liela, ka tads latvietis centies izdzīt arī pēdējo atlieku no

latvietības savu latvisko uzvārdu. Vācieši Rīgā bija

apbrīnojami veikli latviešu pārvācotāji. Viņi apstākļus ie-

kārtoja tā, ka latvieši paši ar varu lauzās iemācīties vācu

valodu un piesaistīties vācietībai. Tā kā pirms pārkrievo-

šanas laika Rīgā visas iestādēs (arī valdības) bija vācu

darbības valoda, tad neviens latvietis nevarēja dabūt vietu,

ja neprata šo valodu. Arī māju sētniekiem un citiem ze-

mākiem kalpotājiem vajadzējis prast vācu valodā vismaz

sarunāties. Saprotams tad arī, ka Rīgas latvieši centās

savus bērnus (un arī paši jaunieši uz to dzinās) — pilnī-

gāki ievest vāciešos. Ļoti raksturīgi, kā to tālāk pastāsta

V. Zālitis jau pieminētā kronikā, ka vēl 1893. gadā, tā tad

pārkrievošanas laikā, latviešu bērni (luterāņi) gājuši kopā

ar vācu bērniem vāciskās rīta lūgšanās, 1) bet brutālais pār-

vācotais latvietis skolotājs Frīdenbergs dēvējis latviešu

valodu par „rupju cūku ganu valodu".2)

Tā Rīga bija pilnīgi vāciska, un Rīgas skolas cītīgi

un sistemātiski pārvācoja katru latviešu bērnu, kas vien

tikai iekļuva šinīs vācināšanas iestādēs.

Lūk, kad šos pārvācošanas nolūkus un sekmes uzma-

nīgi un nopietni sāka novērot Baltijā dzīvojošie krievu ļau-

dis (Juris Samārins, Jevgrafs Češichins, ģenerālguberna-

tors Aļbedinskis v. c), un kā jau redzējām, viņi visai labi

saprata, ka var pienākt laiks, kad patiesi visa Baltija būs

pienīgi vāciska, bet līdz ar to neizbēgami celsies nopietnas

komplikācijas šīs nomales attiecībās ar Krieviju. Vispirms

Maskavas slavofili, bet pēc tam arī daži tāļredzīgākie un

patriotiskākie krievu valdības vīri, sāka taisīt trauksmi —

Baltijas nomale esot briesmās v. t. t. Tā radās pirmie

šejienes pārkrievošanas nodomi, kurus pie tam indirekti

krievu prātos bija sagatavojuši paši vācieši. Latvieši nav

*) V. Zālīša skolu kronika" 23. lpp.
2) Ibid., 24. lpp. V. Zālītis ari zina pastāstīt, ka šim latviešu

nievātājam liktenis tomēr bijis lēmis nomirt latviešu vidū — tēva

lauku mājās pie Kandavas.
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īpaša tauta, un par tādu viņi nekad nebūs, tie ir zemnieki-

arāji, kam gribot negribot reiz jāsakūst ar kādu lielu tautu,

saprotams, vāciešiem — tā taču līdz apnikumam sludināja

vācu prese. Te krievi apķērās un pateica: diezgan — lat-

vieši tādā gadījumā piederēs mums! Sākās akcija pret

pārvāoošanu un par pārkrievošanu.

Bet ja krievi, kurus uz šo akciju bija uzmudinājuši

ari daži latviešu darbinieki, saprata draudošo pārvācoša-

nas stāvokli, tad vēl vairāk to saprata un jo dziļi izjuta

jaunā latviešu inteliģence, kas tādēļ noteikti savā presē

un organizācijās uzstājās pret visāda veida vācināšanas

tieksmēm. Tā arī radās dziļa plaisa starp latviešu inteli-

ģenci — jaunlatviešiem un vācu valdošām grupām. Pre-

tešķības ar katru gadu pieauga un varēja vērot, ka drau-

dzīga latviešu un vāciešu sadarbība nevarēs izveidoties,

vai viņa var izveidoties vienīgi uz latviešu, kā tautas, pa-

nikšanas un pārvācošanās rēķina. Bet tauta, kas bija kul-

turāli pamodusies, sajutusi sevī jaunības sparu, — iet līdzi

citām tautām arvien tālākus attīstības un patstāvības ce-

ļus — nebūt negribēja no vāciešiem pieņemt (un pie tam

vēl nedraudzīgu) „ieplūšanu plašajos un dziļajos vācu ūde-

ņos". Tā tas bija un citādi nevarēja būt.

Pēc pārkrievošanas laika iestāšanās un arī vēlāk,

vācu kultūrvēstumieki un citi darbinieki, starp tiem arī

daži latvieši, mēģināja vainot latviešu inteliģenci ~neprāt-

īgā un tuvredzīgā" rīcībā — meklējot savai nacionālai

darbībai atbalstu pie krievu slavofiliem, tāpēc nepieciešami

še konstatēt, ka latviešu inteliģence gan vispirms meklēja
saviem — bet, lūk, saviem un īpatniem — centieniem at-

balstu tieši pie vāciešiem, īpaši pie viņu labākās inteli-

ģences.

Kr. Valdemārs, kad viņš 1853. gadā nodeva latviešiem

savus 300 stāstiņus, šo grāmatu veltīja ~Allen edlen Be-

fordierern der Cultur und der sittlichen und geistigen He-

bung der Letten".1) Ar to taču Valdemārs nevis novērsās,

*) 300 stāsti, smieklu stāstiņi v. t t. C. Voldemar, Liepājā 1853
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bet gan griezās pie vācu darbiniekiem, viņš pat atkārtoja

jaunā Stendera vārdus, lai latvieši dodas uz vācu valodas

mācīšanos. Tas rādās vāciem bija patīkami. Bet tanī pat

grāmatā Valdemārs skubina latviešus mācīties un celties

uz augšu. ~Katrs nabaga zēns, pie gaismas nācis, var darīt

lielas lietas pasaule..." ~Jādibina bibliotēkas, lasāmas

biedrības, kas katrā pagastā gādā, ka lasa grāmatas un

avīzes". ~Tam vien prieki gavilē visā plašā pasaulē, kas

ar prātu dedzīgu cenšas iekrāt gudrību". Valdemārs prasa

latviešu celšanu uz augšu, galvenā kārtā dodot viņiem iz-

glītību. Luk, ja prasa latviešiem izglītību, kauču ar vācu

valodas palīdzību, tas vairs vācu kungiem, īpaši muižnie-

cībai, bet bieži vien arī garīdzniecībai, nebija patīkami.
Nu labi — domāja vācieši — lai pats Valdemārs aug izglī-

tībā, tāpat kā to dara 10, 20, varbūt pat 100 latviešu, bet

lai atstāj mierā mūsu „tautu", kā latviešus dēvēja mācī-

tājs Braže. Valdemārs, turpretim, nerūpējās par sevi vien,

vai par desmitiem, bet par visiem „saviem brāļiem tumsībā",

un tas vairs neveda pie draudzības ar vācu varas nesējiem.
Tā jau Liepājā Valdemārs vāciešiem nebija pieņemams,

kauču gan arī vēl nebija bīstams un nīstams. Tērbatā vā-

ciešiem Valdemāra darbība jau paliek „šaubīgāka". Viņš
uzstāda savu programu, kas pastāv no viena vārda: Lat-

vietis. Šo vārdu viņš raksta pat uz sava dzīvokļa durvīm.

To vācu studenti Valdemāram negrib atļaut. Baltijas stu-

denti neesot šķirojami pēc tautībām, visi viņi izglītību

saņēmuši vācu valodā un līdz ar to pievienojušies vācu

tautai. Latvietis ir tikai zemnieks, bet ne students. Valde-

mārs arī šinī laikā nedomāja ar vāciem celt nacionālu

karu — lai viņi cienīgi veicina savas tautas plaukšanu, tāpat
kā jaunais latvietis to gribēja darīt savu brāļu labā. Vai

te kāda sacelšanās pret vāciešiem, vai te noraidīta savstar-

pēja sadarbība? Kad latviešu studenti, Valdemāra vadībā,

nodibināja savu pulciņu, kam vajadzēja rūpēties par lat-

viešu kultirālām vajadzībām, tad, domājams, Valdemārs ne-

maz neparedzēja, ka pret šo darbību vācu studenti izturē-

sies ar atklātu naidu, ironiju un pārmetumiem. Kamdēļ?
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Un pat tad, kad Valdemārs sāka izdot „Pēterburgas Avī-

zes", vai viņš tur sludināja tūdaļ naidu pret vāciešiem?

Un ka tas ta nebija, to pierādīja pat ~Rigasche Zeitung".

(1862. gadā, 1) gluži mierīgi polemizēdams ar ~Pēt. Avī-

zēm", Jūlijs Eckards-) ~Rigasche Zeit." redaktors —

atrada, ka „Pēt. Avīzēs" esot tikai ~vardu spēle..." Bet

kad „Pet. Av." sāka runāt par „Indo-Eiropiešu valodas

familiju", pie kuras pieder īpaši latvieši un leiši (1862. g.

12. num.) un tam sekoja 14. numurā ~Bizes prieki", tad

jau ari ~Rigasche Zeitung" sāka uztraukties. ~Pēt. Avī-

zes", lnk, runāja patstāvīgu valodu un bija nomanāms, ka

jaunais laikraksts apņēmies modināt un mudināt latviešus

uz patstāvīgu domāšanu, audzināt viņos ticību saviem turp-

mākiem panākumiem „ja vien centīsies, mācises un

čakli strādās nākotnei". Un vēl viena nepatīkama īieta

Valdemārs pats cenzēja jauno avīzi. Tā tad avīze iznāca

bez vācu aizbildniecības. Un tad vācu prese, līdz ar Bal-

tijas muižniecību, jau 1862. gadā nevis meklēja saprasties

ar „Pēt. Avīzēm" un viņu vadītāju, bet tūdaļ uzsāka asu

karagājienu. Tikai pec apm. 70 gadiem (1930.) vācu po-

litiskais vēsturnieks un muižniecības aizstāvis A. Tobīns

raksta: ~Mit Valdemār hātte das baltische Deutschtum eineu

Вund flechten konnen, vven von ihm nicht friihzeitig Ver-

bindung nach Osten hin gesucht \verden vvāren". 3) Jā, bet

kamdēļ tad vācieši spieda Valdemāru meklēt atbalstu austru-

mos? Vajadzēja taču saprast, ka Valdemārs grib tikai

latviešu kulturālu un ari saimniecisku patstāvību un ja to

saprata, — vajadzēja šim ziņā Valdemāru atbalstīt un „sa-

vienība", kas zin, būtu ari noslēgta. Ja, turpretim, vācieši

gribētu Valdemāru dabūt savā puse, līdzīgi J. Neikenam,

J. Sakranovicam, R. Auningam v. c, tad nekas draudzīgs,
redzams, nebūtu norisinājies, jo Valdemārs vispirms gri-

*) „Rigasche Zeitung" 1862. g. 187., 199., 227. num.

2) Jūlijs Eckards bija dedzīgs vāciskuma veicinātājs.

:!) A. von Tobien — Livl. Rittersch. II В., Ш. lpp.
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bēja kalpot latviešu un ne vācu lietai.1) To, lūk, vajadzēja

saprast. Bet vācu muižniecība un ari garīdzniecība centās

Valdemāru pataisīt par dumpinieku, nemieru cēlāju Bal-

tijā, denuncēja šo nesavtīgo darbinieku pie ģenerālguber-

natora (firsta Līvena), iekšlietu ministra (P. Valujeva) un

pat pie paša ķeizara. Un pēc tam ar vācisku īgnumu rak-

stīja, ka Valdemārs pārdevies krieviem — slavofiliem. Bet

kā gan būtu klājies šim latviešu patriotam, ja viņu tam

laikā neaizstāvētu stiprie slavofili? Ak, kā vācu varas vīri

ar viņu tad bargi izrēķinātos! Tā bija ar Kr. Valdemāru.

Otrs spilgtais tā laika darbinieks - Kronvalda Atis.

Vai viņš savas darbības sakumā meklēja naidu celt ar vā-

ciešiem? Kronvalds vāciski audzināts, un visai sirsnīgi un

pateicība pieminēja savu audžu tevu, vācu mācītāju Kater-

feldu. Kronvalds sava laikā ar prieku ieradās vācu gara un

valodā vadītā Turaidas skolotāju konference un te nolasīja

') Te jāatzīmē, ka šinī laikā līdzīgas attiecības bija arī pie

igauņiem — ari tur vācieši nīda tos darbiniekus, kas runāja par

igauņu patstāvīgiem centieniem un draudzējas ar krieviem, bet atbal-

stīja tos, kas vilka uz pārvācošanās pusi. Igauņu vēsturnieks ().

Līvs (Liiv) raksta: „Krievijā varu gūstot slavofiliem, no turienes

sākās uzbrukums bruņotām vācbaltu privilēģijām un kārtu pašval-

dībai Baltijā. Igauņu tautas vadoņi centās izmantot šo saspīlējumu,

pie kām aizvien skaidrāk parādās pretstats starp vācu un krievu

orientācijas piekritējiem. (Rakstu krājums „Tautas vēsturei" 1938.

163. lpp.) Otrs igauņu vēsturnieks H. Kruus saka: „Ši vienlaicīgā

igauņu un latviešu tautas atdzimšana savos priekšnosacījumos, mēr-

ķos un izteiksmes formās bija visumā pilnīgi analoga parādība."

(Tautas Vēsturei" ЗЧЧ. lpp.) Pārkrievošanas laikmeta sākumā arī

igauņu darbinieki sašķēlās divās grupās — vieni, kas ar slavofilu

palīdzību gribēja gūt igauņiem tiesiskus labumus, otri. kas cieši

draudzējās ar vācbaltiem; starp pēdējiem bija pedagogs Jēkabs Hurts

(līdzīgs J. Cimzem) un Harijs Jansens. Tāpat daži igauņu tautības

luterāņu mācītāji pārgāja vācu ..sabiedrībā", starp tiem minams arī

Vidzemes ģenerālsuperintendents Hollmanis. Kā zināms, Kr. Valdemārs

draudzīgus sakarus visā šinī laikā uzturēja ar igauni J. Kēleru

(mākslinieks Pēterpilī), pie kam igauņu ievērojamais darbinieksA. Pēter-

sons raksta: „Kēlers patiešām ir liels igaunis, bet Valdemārs vēl lielāks

latvietis." (Bez jau pieminētiem Līva un Kruusa rakstiem, atzīmē-

jama igauņa M. Pukita grāmata „Lāti kultuurlugu". Tartu 1937.)
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savu referātu par latviešu valodu, 1) nebūt negribēdams
kādu naidu celt, bet tikai uzmudināt latviešu skolotājus

kopt savu tēvu valodu. Kronvalds visai laipni izturējās ari

pret skolu padomnieku (šulrātu) Klotii. Bet izrādījās, ka

tas vien, ja Kronvalds pārmeta skolotājiem nevērību pret

savu tēvu valodu un uzaicināja strādāt savas tautas labā,

~lai tauta atzītu, cik varens pašu valodas spēks" — jau

nepatika tanī laikā iespaidīgajam fon Klotam, kas taču

kopā ar bīskapu Valteri 1861. gadā rediģēja draudzes skolu

pārvācošanas plānu. Ja nu tanī laikā šo vēl pilnīgi mier-

mīlīgo mUsu tautas darbinieku sāka uzlūkot kā neuzticamu

un pat nevēlamu turpmāk pielaist skolotāju konferencēs,

kas tad vainojams, ka arī še nenodibinājās „sadarbība"

starp vāciešiem uu Kronvaldu? Un Kronvalds tomēr vēl

reiz mēģināja sadarboties skolu lietās ar vācisko skolu

valdi. Tas bija 1872. gadā, kad viņš pieteicās (neoficiāli)

par kandidātu pagastskolu skolotāju semināra direktora

amatam.2) Bet arī šoreiz Kronvalds cieta neveiksmi, —

viņa kandidatūru strupi noraidīja, kauču gan tanī laikā

labāka kandidāta šim amatam Baltijā nebija. Un ar ko

motivēja noraidīšanu? Kronvalds šulrātam Gulekem pie-

teikšanās vēstuli (privātu) bija rakstījis latviešu valodā.

Viņš taču pieteicās uz latviešu tautskolotāju semināra direk-

tora posteni. Guleke par tādu pārdrošnieku saka:

aber ein studierter Mann lettisch an einen Deutschen

schreibt, dann bevveist er dadurch entvveder Borniertheit,

oder Fanatismus. In beiden Fallen \var er fiir uns unbrauch-

bar". 3) Un ko šulrāts Guleke pieņēma minētā amatā?

Vācieti K. Fovelinu, kas neprata latviešu valodu! Vai pec

šādas rīcības vairs varēja prasīt un gaidīt, lai Kronvalds,

kas mīlēja savu tautu, savas tautas skolas un centās' vi-

J ) Latviešu skolu vēsture 111, 398. v. t. lpp., kur sīkāki rak-

stīts par 1869. g. skolotāju konferenci Turaidā.

2) Latv. skolu vēstures 111 grāmatā, 483. v. t. lpp., kur iespiesta
arī Kronvalda attiecīgā vēstule, kā arī šulrāta Gulekes atbilde Kron-

valdam.

3) J. H. Guleke — Geschichte d. Livlāndischen Volkssehulwesen.

Rīga 1889. (Manuskripts) 177. lpp.
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5

siem speķiem kalpot latviešu kulturālam progresam, arī

turpmāk piedāvātu draudzīgu sadarbību vāciešiem? Lūk,

pēc tam tikai Kronvalds sāka šķilt uguni pār vācu galvām.

Te arī, domājam, meklējams izskaidrojums Kronvalda pa-

asam uzbrukumam 1873. gada dziesmu svētku laikā J. Cim-

zem un mācīt. Bīlensteinam, kas abi šinī gadījumā savās

runās stāvēja vācu pusē. Tā vācieši bija radījuši sev otru

jo spilgtu pretinieku. Bet Valdemārs un Kronvalds tanī

laikā latviešu inteliģencei bija autoritātes, kam sekoja tūk-

stoši un desmittūkstoši.

Tāpat vācieši pret sevi nostādīja Krogzemju Miku —

Ausēkli, Māteru Juri un, salīdzinot ar viņiem, miermīlīgos

— Bernardu Dīriķi, Krišjāni Kalniņu, A. Veberu un citus

tā laika darbiniekus. Un vēl tad, kad vācieši jau varēja

sajust savas taktikas negatīvās sekas' — 1882. gadā ~Rig-

asche Zeitung" iespieda rakstu ~Nationale strebungen und

nationale Schvvindel". Arī šinī rakstā „Rigasche Zeitung",
kas dažkārt mēģināja noliegt naidīgu izturēšanos pret lat-

viešiem un runāja par saprašanos, apgalvo, ka latvieši

nav tauta — „Es giebt daher zur Zeit nicht ein lettisches

und estnisches Volk, sondern nur eine lettische und estni-

sche Volkerschaft". Ja latvieši iedomājoties sevi par nā-

ciju — tas esot švindelis un vācieši ar švindeļa taisītājiem

kopā nevarot iet. Tā esot slimība. Piemin fabulu par

vardi, kas gribējusi līdzināties vērsim un piepūtušies, līdz

pārplīsusi, iJa „Rigasche Zeitung", kas kā pieminējām,
dažkārt miermīlīgi runāja par šīs zemes iedzīvotāju sadar-

bību, pat 1882. gadā iespieda tik nicinošu rakstu par lat-

vi/ešu tautiskiem centieniem, tad pie vāciem savu-

kārt patiesi bija švindelis runāt par latvie-

šu un igauņu sadarbību ar vāciešiem, vai par

to, ka latvieši šo sadarbību traucējot, jau-

cot un noraidot. Tāpat nevietā šinī pat laikā bija pār-

metumi, ka latvieši skrienot krievū — slavofilu apkam-

pienos.

Bet vēl par sadarbību.

J ) „Rigasche Zeitung" 1882. 95.-96. num



Ja vāciešiem ar Valdemāru, Kronvaldu, Ausekli v. c.

bija jāsastopas kā ar aktīviem cīnītājiem latviešu nacio-

nālo centienu celšanā, tad visai zīmīga bija vāciešu iztu-

rēšanās pret mācītāju K. Kundziņu, ko Smiltenes draudzes

pārstāvji 1879. gada 20. novembrī ievēlēja par savas drau-

dzes ganu. Vajaga izlasīt paša K. Kundziņa atmiņas, 1)

lai saprastu, cik miermīlīgs un iecietīgs pret vāciešiem

bijis šis ētiski skaidrais goda vīrs. Un tomēr vācieši viņu

negribēja un negribēja laist Smiltenes draudzē tikai tāpēc,

ka viņš dzimis latvietis un savu latvietību

nenoliedza, neatteikdamies, gan visai miermīlīgi, vei-

cināt savas tautas nacionālu apziņu. Bet luk, ar to vien jau

pietika, lai vācu baznīcas valdei K. Kundziņš būtu ne-

pieņemams. Vai arī šinī gadījuma nepierādījās, ka vācieši

stāvēja tālu no katras taisnīgas saprašanās nodomiem ar

latviešiem.

1881. gada atzīmējams skandāls Latviešu Draugu bie-

drības sēdē (Jelgavā), kad no šīs biedrības latviešu na-

cionālu centienu dēļ izslēdza Krišjāni Kalniņu, Bern. Dī-

riķi un Aleksandru Veberu. Tā tad trīs latviešu inteliģen-

ces vadoņus. 2) A. Vebers šinī gadījuma teicis zīmīgus

vārdus: „... j о redzu, ka biedru lielākās daļas

izturēšanās izposta katru cerību uz sekmī-

gu un draudzīgu kopā strādāšanu..."

Ja vācieši tā izturējās pret katru latvieti, kas visai

miermīlīgi mēģināja darboties savas tautas labā, bet asi

un naidīgi nostājās pret katru mūsu tautieti, kas atklāti

prasīja latviešiem iespējamu kulturālu un saimniecisku rīcī-

bas brīvību, lai turpmākā laikā latvieši varētu cienīgi no-

stāties citu tautu vidū, — kādā ceļā un ar kādu taktiku tad

latviešu inteliģencei vajadzēja mēģināt sasniegt savus no-

lūkus?

!) Prāvests Dr. К. Kundziņš, Smiltenes mācītāja emer. —

Mana mūža gājiens. Atmiņas un apcerējumi. Rīgā 1935.

2) Sīkāki par šo notikumu skat. Aronu Matīsa — Latviešu

literāriskā biedrība v. t. t. 286. Ipp. Šī biedrība darbojās vācu mā-

cītāju vadībā.
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Jau redzējām, ka Baltijas muižniecības spēks pie Krie-

vijas valdības bija liels, un ķeizars Aleksandrs II tikai uz

slavofilu spiedienu bija pabīdāms mazliet ierobežot Bal-

tijas muižniecības tieksmes vācināt latviešus un igauņus,

jo kā viņš pats esot teicis Vidzemes landmaršālam Lilien-

feldam: viņam — ķeizaram — nenākoties viegli aizsargāt

Baltijas vāciešus pret pieaugošo krievu nacionālismu, kas

prasot sev upurus.
1) Ja ķeizars Aleksandrs II tik labvēlīgi

izturējās pret Baltijas muižniecību, un ja viņa valdībā bija
tādi stipri iespaidīgi vācu aizstāvji kā grafs P. Šuvālovs,

P. Valujevs, A. f. Tiidebohls, grafs Pālens v. c, tad taču

labi saprotams, ka latviešu jaunai inteliģencei tanī laika

vienai pašai nebija pa spēkam cīnīties pret vācu stipro

varu. Viegla šī cīņa, kā jau pieminējām, nebija ari krievu

slavofiliem, kas tikai no Maskavas drīkstēja ~apšaudīt"

Baltijas vācu pozicijas, bet arī tur iekšlietu ministru P. Va-

lujeva un Timaševa cenzūra bieži vien ķēra kā M. Kat-

kovu, tā J. Aksākovu. Baltijas vācu muižniecība ar saviem

pārstāvjiem un presi 2) centās savu stāvokli Pēterpilī, at-

tiecībā pret Krievijas impēriju, normēt kā vispadevīgu, uz-

ticamu un draudzīgu, kā arī nevainojami labvēlīgu pret

šejienes ~zemnieku tautām" — latviešiem un igauņiem,

nekad nepiemirstot aizrādīt, ka šie pēdējie jātur stingra

uzraudzībā, jo viņu ~dumpīgais gars" jau dažkārt esot

atklāti izpaudies. Ka šādos apstākļos latviešu inteliģencei

bija tikai viens taktisks ceļš — mēģināt sadarboties ar

tanī laikā liberāliem slavofiliem, tā taču, rādās, pavisam
skaidra pozicija. Un šo vienīgo ceļu tanī laikā gāja visi

latviešu neapšaubāmi nacionālie darbinieki. Ja vēlākā laikā

radās kā vācu, tā, par nožēlošanu, arī latviešu publicisti,

kas nepatiesi apgalvoja, ka latviešu darbinieki gājuši ne-

ceļus un iekrituši pārkrievotāju valgos, tad pie vāciešiem

tā bija apzinīga savas rīcības un savu nodomu slēpšana

x ) Landmarschall Georg von Lilienfeld an den Landtag am

16. april 1868. A. Tobien — Livl. Ritt. I, 373. lpp.
2) Pēterpilī savā laikā iznāca vācu preses orgāni — „St. Peters-

burger Zeitung", „Nordische Presse" v. c.

5*
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un diplomātiska attaisnošana, bet pie latviešiem vienkāršs

politisks profanisms. Visi tautas atmodas laikmeta latviešu

nacionālie darbinieki, vai pilnīgi apzinīgi, vai vienkārši in-

tuitīvi gāja augšminēto taktisko ceļu, jo cita nemaz

nebija. Par Kr. Valdemāru, par kā spējām un diplomā-

tisko veiklību, bez visa tā, ko šī darba autors rakstījis,

Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā" (1930. 11.—12. num.)

— „Ne leģenda, bet patiesība par Kr. Valdemāru", šinī

gadījumā vēl pavisam no jauna var atzīmēt Dr. Pētera

Kalniņa ierakstu viņa dienas grāmatā 1): „X r. Valde-

mārs ir patiesi apbrīnojami izglītots vīrs, kas

var par vadoni būt nevien maskaviešiem, bet

arī veselai tautai". Tas viņš savā laikā un tos sav-

dabīgos apstākļos, kādos latvieši dzīvoja, arī bija. Valde-

mārs vadīja Maskavas latviešu idejisko darbību un iespai-

doja daudzus notikumus visā latviešu dzīvē. Ar slavofilu

(M. Katkova, Leontjeva v. c.) palīdzību Valdemārs ļoti

daudz palīdzēja nostiprināt Baltijā latviešiem un igauņiem

labvēlīgus attīstības apstākļus.

Bet ne jau Valdemārs vienīgais lika savas cerības uz

slavofilu inteliģenci. To tanīs apstākļos darīja arī vai visi

tā laika mūsu nacionālie darbinieki. Kronvaldu Atis, kad

viņš pēc agrākām neveiksmēm sajuta vācu varas netais-

nību un spaidus, tāpat lika cerību uz krieviem. Viņš rak-

stīja 1869. g. 6. augustā (no Tērbatas) Fr. Brīvzemniekam:

~... jo man tāda ticība, ka latvieši atspirgs, uzzels, uz-

plauks Krievijas patvērumā. Un dienu no dienas pārlie-

cinājos jo stiprāk, ka ar šādu ticību aizbraukšu savā laikā

uz smilšu kalniņu". Vēstulē Bernhardam Dīriķim (Tērbatā

1869. 6. aug.) Kronvalds saka: „Vispirms saku, mana pār-

liecināšanās ir, ka Krievijas paspārnos nekas mūs neiznī-

cinās, ja mums pašiem tikai netrūks spēka jo

г ) Dr. P. Kalniņš studēja Maskavā tanī laikā, kad tur vēl

dzīvoja Kr. Valdemārs. P. Kalniņš mums pazīstams kā ļoti liels

ideālists un nesavtīgs darbinieks ( sk. „Austrums" 1899. un „Jaunā

Raža" IV 1900.)
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dienas stiprināt šo pārliecināšanos". Un sko-

lotājam D. Damberģim (no Tērbatas 1869. 22. aug.): „Vā-

cieši, kas cik necik noprot no lietām, kas iespējams un iz-

darāms, saka: ~ar vācināšanu nu ir par vēlu, jo

valdība tagad to nebūt nevar un nedrīkst uz-

ļaut, nedz arī uzļaus... 1) Stiprāks sargs mums ne-

varētu būt — kā Krievijas spēcīgā roka, no kuras daudziem

jābīstas, bet nevis latviešiem, jo tā mūs sargā". 2
) Mā-

teru Jura vadītais ~Baltijas Zemkopis" (1876. g. I. num.)

aicināja kopt krievu valodu mūsu dzimtenē Baltijā, jo ~to

darīdami pareizi darām". Ja palasāmies Krišjāņa Kalniņa

„Vēstules no Maskavas" („Balt. Vēstn." 1870. g. 32.— 36.

num.), vai viņa rakstu par 19. februāra 1861. g. nozīmi

(„Balt. Vēstn." 1871. g. 9. num.), tad skaidri nojaušam,
cik lielas simpātijas ir arī Krišjānim Kalniņam pret Alek-

sandra II Krieviju. Un vēl ko Kr. Kalniņš saka (~Balt.

Vestu." 1871. g. 22. num. rakstā ~Latvieši Krievijā"):

„Kas grib dzīvē plašāku ceļu staigāt, mazāk no šīs pa-

saules vareno žēlastības dzīvot (redzams, domāti vācie-

ši. А. V.), vairāk svabadību dzīvē baudīt, tas to labāki

caur Krievijas universitātēm panāks!" To Kr. Kalniņš sa-

cīja runājot par pārmetumiem, ka latvieši maz ejot studēt

uz Tērbatas universitāti. Tādas pat domas par latviešu

orientēšanos uz krievu pusi 19. g. s. 70. gados bija domi-

nējošas gandrīz visā latviešu presē.

Vācu muižniecība un garīdzniecība, redzams, sāka ner-

vozēt. 1880. gada 18. februārī visu Baltijas guberņu muiž-

nieku priekšnieki ar kolektīvu iesniegumu griezās pie iekš-

lietu ministra, lai tas savaldot latviešu un igauņu preses

orgānus, bet ~Baltijas Zemkopi" un igauņu „Sakkala"

] ) Ka vācieši joprojām latviešus gribēja pārvācināt, to viņi,

kā redzēsim turpmāk, nenoliedza pat pašā asākā pārkrievināšanas

laikmetā. Arī tad viņi mūs sargāja no pārkrievošanas ne ar nolūku

uzturēt mūsu tautību, bet gan saglabāt mūs vācināšanai.

2) Citēts no Kronvalda Ata Kopoto rakstu (1936) II sējuma.

Valtera un Rapas apgāds. 295., 296. un 301. lpp.
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lūdza pavisam slēgt. 1) Tas, saprotams, attiecības vēl vai-

rāk paasināja.

Tanī pašā 1880. gadā daži skolotāji bija iesnieguši

Vidzemes gubernatoram lūgumu atļaut noturēt Vidzemes

un Kurzemes skolotāju sapulci (konferenci). Gubernātors

pieprasīja atsauksmi no mācības apgabala kuratora Sabu-

rova, bet pēdējais prasīja atsauksmi no Vidzemes muiž-

nieku landmaršāla. Landmaršāls fon Boks atbildējis, ka

sapulci nevarot atļaut, jo tā būšot aģitācijas ierocis pret

skolu autoritātēm. To pašu Boks ziņojis arī iekšlietu mi-

nistram. Sapulce netika atļauta.-)

Ar parasto Baltijas vāciešu iedomību, uzpūtību un,

varbūt, šinī laika arī nervozitāti, pilnīgi bija noraidīta katra

latviešu un vāciešu sadarbība savstarpējos abu tautu na-

cionāli kulturālos centienos. Joprojām bija vērojams, ka

vācieši grib valdīt un vadīt, bet no latviešiem viņi prasa

padoties šim ~dabiskam, gadu simtos nodibinātam stāvok-

lim". Vācieši joprojām sajuta savu spēku — politisko un

saimniecisko, bet latvieši sajuta un arī saprata, ka cīņu

gaita viņiem arī turpmāk būs visai grūta. Ja viņiem cīņā

grūti pastāvēt pret lielo pretspēku, tad saprotams, ka mek-

lēja sev draugus ārpusē. Tā 19. g. s. 60. gados sākās un

70. gados pastiprinājās latviešu draudzēšanās ar krievu inte-

liģenci. Kādas cerības ar to tapa modinātas?

Sākot ar 60. gadiem, kad jau noteikti parādījās latviešu

nācionālā kustība, krievu slavofilu prese, kā to jau konstatē-

jām, tūdaļ atbalstīja mūsu centienus. Bez jau agrāk atzī-

x) Landmarschall H. v. Воск Andas livlandische Landrats-

kollegium am 21. Mai 1880 Л» 156. R. A. Lit P. № 260. Vol I, Fol. 300.

2) Vidzemes muižniecības Akts .V 18/B betr. Bauerschulen

m Livland (LVA) V. VIL p. 326-327. Turpat (p. 399.) atrodas

šulrāta Gulekes ziņojums, ka jaunlatviešu kustība iespiedusies Cimzes

skolotāju seminārā, un ja neesot iespējams (So lange es aber nicht

moglich ist) savaldīt jaunlatviešu aģitācijas presi, tad ari skolotājus
neesot iespējams pasargāt no šī ļaunuma. Visur, kur vācieši pama-

nīja latviešu patstāvīgu domu, tūdaļ to denuncēja un apkaroja. Šinī

laikā pārvācošanas nodomi bija vai vienīgā ..sadraudzības" saite

vāciešu un latviešu attiecībās.
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mētā, uzrādāms vel sekojošais. Kad 1862. gadā uz „Pē-

terburgas Avīzēm" Baltijas vācu kungi sāka mest „zibeņus"

un raidīja „pērkoņus", lai iznīcinātu ~dumpīgo" lapu, J.

Aksākova „День ч nostājās latviešu laikraksta aizstāvja lo-

mā. 1862. g. 15. decembra „День" numurā iespiests raksts

ar parakstu „Андрей Васильевича.", kas priecājas, ka tā-

das tautas, kā latvieši, kopj un kuplina savu rakstnie-

cību, un ka „Pēterb. Avīzes" ienīst un grib apspiest tikai

tie, kas Baltijā no seniem laikiem sagrābuši varu savās

rokās. Redakcija no sevis piebilst, ka tā būšot laimīga,

ja varēšot piepalīdzēt atsvabināt latviešus

no sveša jūga. Tanī pašā
n
День" numurā iespiesta at-

sauksme par tanī laikā lielu trauksmi sacēlušo grāmatu

~Este und sein Herr. Zur Beleuchtung der oekonomischen

Lage und des Zustendes der Bauern m Estland. Von

Einem, der vveder ein Este, noch desen Hejrr ist". Ber-

lin. 1861. Šo grāmatu bija sarakstījis tā laika Rēveles cen-

zors V. Blagoveščenskis (Vasiļijs Timofejevičs), bet grā-

matas autors nebija atklātībā zināms. 1) Autors labi pazina

Baltijas apstākļus un ar dažu, pat konfidenciālu doku-

mentu palīdzību asi apvainoja Baltijas vāciešus igauņu ap-

spiešanā. Saprotams, ka viss tas attiecās arī uz latviešiem.

Blagoveščenska darbu kāds V. Ivanovs pārtulkoja krievu

valodā, 2 ) bet vēl citā izdevumā arī A. Šimjakovs.3) „День"

atsauksme šo grāmatu darīja populāru, bet līdz ar to arī

grieza vērību uz igauņu un latviešu politisko stāvokli. Zī-

mīgi, ka tanī laikā pret vāciešiem gandrīz visi (arī krievi)

rakstīja anonimi. Fr. Brīvzemnieks šo apstākli -paskaidro:

„То lēti sapratīsim, apcerot, cik bailīga lieta bija savā

laikā rakstīt par Baltijas būšanām tādā garā, kas taisni

un silti ievēro latviešu (igauņu) labumus".4)

l ) V. Blagoveščenskis savā laikā bija krievu valodas skolotājs

Bauskā, Tērbatā v. citur.

2) В. В Ивановъ — Эстонецъ и его баринъ СПБ. 1862.

3) А. Н. Шемяковъ — Эстонецъ и его баринъ. Москва 1872.

4) Fr. Brīvzemnieka raksti 11, 71. lpp.
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1864. g. 24. num. „День" ievietoja kādu igauņa rakstu

(Голосъ эстонца), kas žēlodamies par vācināšanas tieks-

mēm, prasīja Igaunijā mācītāju, ārstu un tiesnešu pulka

uzņemt ari igauņus pēc dzimuma un sirds. Bet kamēr

igauņu valodai trūkšot vietas musu tiesās un ģimnāzijas,
tamēr igauņu tauta būšot it kā koks, kas sirgst savā zeme.

1865. g. 1. num. tā pati avīze ievietoja Indriķa Alunāna

rakstu par latviešu rakstniecību. Alunāns pastāsta, ka Lat-

viešu Draugu biedrības priekšnieks R. Šulcs apgalvojot,

ka latviešiem latviešu valodā pasniegt ziniskus rakstus tik-

pat neprātīgi, kā bērniem dot kvēlošas ogles rokā, jo ja

kāds latvietis grib ko labāku zināt, lai lasa vācu grāmatas.

1865. g. 24. numurā sniegtas plašas ziņas par kādu (12.

martā 1865. g.) Ģeogrāfijas biedrības Etnogrāfijas nodaļas

sapulci Pēterpilī. Sapulci vadījis prof. V. J. Lamanskis,

kas sapulcei stādījis priekšā Kr. Valdemāru, teikdams, ka

ar vislielāko prieku paziņojot nodaļai, ka jaunais līdzbiedrs

esot cilvēks, kas dzimis latvietis un cienīgi cīnās par savu

tautu, musu radnieci, kuru krievi, diemžēl, esot piemirsuši.

Žēl, ka līdz šim latviešu un igauņu tautā varējis rasties ļoti

maz tādu cilvēku, kas augstākās skolās izglītoti nav palikuši

par vāciešiem, bet uzticīgi nekaunējušies turēties pie savas

tautas — latviešiem, vai igauņiem. „День" 1865. g. 32.

numurā atkal kāds igauņa raksts, kas stāsta par savas

tautas grūto likteni. Tai pašā numurā iesākas kāds garāks
latvieša raksts, kas stiepjas trijos numuros un uzmet veselu

mūsu tautas kultūrvēsturisku, bet gan visai drūmu ainu.

„День" 48. numurā Indriķis Alunāns stāsta, ka vācietība

vareni iespiežas latviešos. „Pēterburgas Avīzes" gan gri-

bējušas straujai pārvācošanai stāties pretīm, bet varenie

vācieši tām atņēmuši iespēju pret viņiem karot. Un beidzot

„День" 4Q. numura plašs prof. V. Lamanska raksts par

~
Pēterburgas Avīzēm", K. Biezbārdi un vāciešiem, kurā

starp citu teikts, ka tagad, kur krievi labāki iepazinušies

ar Baltijas lietām, ar latviešu apmelošanu grūti kas panā-

kams. Šinī pat rakstā prof. Lamanskis aplūko arī tā saukto

„Mežmuižas zemnieku dumpi" un zemnieka Zandera Zider-
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maņa traģēdiju. 1) 1865. gadā „День" beidza iznākt, bet

1867. gadā J. Aksākova redakcijā iznāca „Москва*.

Ari šinī avīzē Aksākovs neliedza telpas rakstiem par lat-

viešiem un igauņiem. Bet tanī pat laikā Pēterpilī sāka iz-

nākt krievu avīze „Втзсть" kas aizstāvēja Baltijas muiž-

niekus, un tāpēc J. Aksākova atbalsts bija ļoti noderīgs.

Fr. Brīvzemnieks šinī sakarībā raksta: ~Jo šie pretinieki

(vācieši) ļoti veikli un izmanīgi; tie mācējuši sev ietaisīt

daudz ceļu, pa kuriem doties uz priekšu un atpakaļ; tie

zinājuši sev iegūt daudz cietokšņu un šaut iz tiem, kā nu

katrā reizē iz kura labāki der. Ja kādā gadījumā nepietiek ar

Baltijas vācu avīzēm, tad ņem palīgā ~St. Petersburger
Zeiļtung", drusku vēlāk arī „Nordische Presse" un

tādas krievu avīzes, kāda bija „Вътть"; ja ar tām

vēl nav diezgan, tad spļauj pēdējo žulti ār-

zemes vācu avīzēs. Ar tām tad Aksākova ~Maskav-

ai" bija jācīnās krievu valsts goda dēļ, krievu tautai un

īpaši mums latviešiem un igauņiem par labu".2) Ta lie-

cina Fr. Brīvzemnieks, kas par pašu J. Aksākovu saka:

~J. Aksākovs bija redaktors ar retu goda prātu, kas

pacietīgi panesa visupretīgākās domas, tām nekad vietas

neliegdams savā avīzē, ja tādas kādam iesūtījumam ve-

lējās pretinieks". 3)

1868. g. 88. numurā J. Aksākovs ņēma savā aizstāvnie-

cībā igauņu „Aleksandru skolas" nodomāto plānu un

starp citu rakstīja: „следовательно это должно быть эст-

ское, только при этомъ условш оно можетъ прюбрт>сти

къ себтз дов-bpie эстонцевъ, лишенныхъ нацюнальныхъ

училищъ, ибо гв которыя существуетъ нын-в должны

быть признаны, по духу и направлешю, училищами не-

мецкими."

J ) Skat. A. Bandrevičs — Notikumi latviešu atmošanās laikā

19. v. t. Ipp., un A. Vies „Mežmuižas zemnieku nemieri" „Latvija"

1914. g. 7.—10. num.

2) Brīvzemnieka raksti 11, 98. Ipp.
3) Ibid. 71. Ipp.
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Kad 1868. gadā1) beidza iznākt „Москва", J. Aksā-

kovs ilgāku laiku palika bez sava preses orgāna, un tikai

1880. gada novembri sāka iznākt viņa vadītā „Русь и

,

bet šī avīze savā vispārējā virzienā jau bija konservatīvāka.

Tomēr arī šinī laikā, — kad pamazām (Aleksandra 111 valdī-

šanas sākumā) sāka „pūst citi vēji", par ko runāsim turp-

māk, — J. Aksākovs palika uzticīgs agrākai taktikai — aiz-

stāvēja latviešus un igauņus. Kā zināms, „Русь" centīgs

līdzstrādnieks bija Fr. Brīvzemnieks. No šinī laikā latviešu

labā ievietotiem rakstiem sevišķi ievērojama rakstu sērija

par Manaseina reviziju (1883. g. 3. v. t. num.). Šie raksti

loti izdevīgi iepazīstināja krievu sabiedrību ar mūsu kul-

turāliem un saimnieciskiem apstākļiem.

Pie J. Aksākova vispārējās darbības derīgi atzīmēt

kādu raksturīgu notikumu „lielajā politikā". Kā jau agrāk

aizrādīts — pēc 19. g. s. 70 gadiem, kad Vācija guva uz-

varu par Franciju un tā savu iespaidu Eiropā pastiprināja,

kad Aleksandrs II un arī viņa valdība palika laipnāka un

uzmanīgāka pret Baltijas vāciešiem, J. Aksākovs un slavo-

fili savukārt pastiprināja pret vāciešiem savus uzbruku-

mus. Sakarā ar to arī vairākkārt izcēlās nesaskaņas starp

J. Aksākova avīzēm un iekšlietu ministriju. Bet ļoti ass

konflikts J. Aksākovam izcēlās ar grafu P. Suvālovu pēc

1877/78. g. kri;evu-turku kara. Šī kara laikā slavofilu ku-

stība un arī J. Aksākova darbība sasniedza visaugstāko pa-

kāpi. Krievu patriotiskās jūtas un apņemšanās uzvarēt bija
līdz tam nepiedzīvoti nostiprinātas un tieši ar slavofilu

līdzdalību. Pēc uzvaras kara laukā, krievu diplomātija, ko

Berlīnes kongresa vadīja jau vairākkārt pieminētais grafs

P. Šuvālovs, cieta nepelnītu neveiksmi, jo krievu uzvaru

šinī kongresā angļi un vācieši (kongresu vadīja Bismarks)

nežēlīgi samazināja. Tad 1878. g. 22. jūnijā J. Aksākovs

~Slavu komitejā" teica ļoti spilgtu runu,
2) aprādīdams, ka

J ) Avīzi apturēja par tās uzbrukumiem iekšlietu ministrijai.
2) Skat. С. А. Венгеровъ — Критико-бюграф. словарь т. I, 336. lpp.

Šī A. runa esot bijusi patiesi satricinoša un lieliska. Vispāri A. bijis

labs runātājs. Новый энцикл. словарь (Брокг. и Кфронъ) т. I, 734. lpp.
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krievus, kas karā uzvarējuši, kongresā pataisījuši par uz-

varētiem, piespieduši lūgties it kā apžēlošanu. Vakareiropas

valstis ar Vāciju priekšgalā norāvušas Krievijai no galvas

uzvaras vaiņagu." Esot notikusi nodevība (заговоръ

противъ русскаго народа) v. t. t. Runa atstājusi ārkār-

tīgu iespaidu, klausītāji bijuši pārsteigti, pat raudājuši, bet

visumā dusmu vilnis pret grafu P. Šuvālovu bijis ļoti

liels, jo dažiem taču bija zināmas P. Šuvālova simpātijas

pret Baltijas baroniem un tās secināja vispāri pret vācie-

šiem.)l Šīs runas dēļ valdība slēdza ~Slāvu komiteju",

bet J. Aksākovu izraidīja no Maskavas, kas savukārt sa-

cēla krievu inteliģencē tādu saviļņojumu un nemieru, ka

jau pēc neilga laika šo izraidīšanu valdība atcēla.

Kad 1886. g. 27. janv. J. Aksākovs nomira, Maska-

vas latviešu grupa viņa atraitnei nosūtīja sekojošu adresi:

~Augsti cienītā kundze, Anna Feodorovna! Maskavas lat-

vieši tura par savu svētu pienākumu izsacīt Jums, augsti

cienītā kundze, savu dziļo sirsnīgo līdzcietību, ka Jūs un

visa Krievija zaudējusi to, kura vietu neviens cits nespēj

aizņemt, bet Jus zaudējuši savu neaizmirstamo laulāto

draugu Ivanu Sergejeviču Aksākovu." 2) Šo adresi parak-

stījuši: Kr. Valdemārs, A. Bandrevičs, Fr. Brīvzemnieks,

J. Kalniņš, J. Čakste, A. Kalniņš, J. Kreicbergs, E. Ve-

niņš, J. Švānbergs, G. Kness, J. Veiklevičs, Kl. Ba-

rons, P. Bermaks, P. Launits, M. Šiliņš, J. Rempe-

ters, M. Celmiņš, J. Velmē, Balsons, J. Skolmei-

sters, J. Krodzenieks, Kr. Barons, P. Sietiņsons, S.

Grieze, D. Ore, A. Zumbergs, A. Zandbergs, J. Fricsons,

F. Reiss, F. Dziedre, L. Cimmermans, M. Balodis, K.

!) Zīmīgi, ka A. f. Tobīns (Livl. Ritt. I, 112. lpp.) konstatē,

ka grafs Šuvālovs „Selbst nachdem er m die hochsten Hohen der

europāischen politischen Stellungen gestiegen war und als erster Be-

vollmāchtiger Russlands auf den historischen Berliner Kongress vom

Juni und Juli 1878 die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich

gelenkt hātte, blieb er immer noch ein treuer Freund der Ostsee-

provinzen." Grafs P. Šuvālovs, kā zināms, arī noliedza Kr. Valde-

māram uzturēties Baltijā.
2) Citēts no „Brīvzemnieka raksti" 11, 124. lpp.
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Sorgenfreis, J. Kriškāns, K. Virziņš, M. Dravnieks, K.

Ozoliņš, A. Pētersons, J. Oleške, F. Zillers, K. Birziņš.

Tā bija visa ~latviešu Maskava". Arī Rīgas Latviešu bied-

rība un mūsu prese silti pieminēja latviešu aizstāvja aiz-

iešanu mūžībā.

Par jau agrāk atzīmētā — otrā maskavieša — M.

Katkova žurnālistisko darbību Dr. A. Zandbergs pastāsta,

ka šis iespaidīgais redaktors, izlietodams Kr. Valdemāra

sakopotus materiālus, starp citu ievietojis „Московсьая

Ведомости" rakstu, kurā konstatējis, ka Krievijā 250/0

valsts padomes locekļu, 400/o senatoru, 500/o ģenerāļu un

6()o/o gubernatoru ir vācieši, un līdz ar šo konstatējumu

gāzis Valsts padomes juridiskās nodaļas priekšsēdētāju grāfu

Pālenu.1)

Vispāri M. Katkova draudzīgās attiecības ar Kr. Val-

demāru bija latviešiem visai liels atbalsts. Brīvzemnieks

zināja stāstīt, ka no M. Katkova baidījušies visi ministri,
un ja šis ievērojamais vīrs iestājies par latviešiem, tad,

tam bijusi liela nozīme un vērtība. Bet arī M. Katkovs

Aleksandra 111 valdīšanas laikā sāka runāt reakcionārāku

valodu un, kauču arī savu labvēlību pret latviešiem daudz

nemainīja, jau bija stipri sava drauga Pobedonosceva ie-

spaidā.

No tā laika iespaidīgiem krievu publicistiem un zināt-

niekiem mēs jau pieminējām arī valodnieku A. Hilferdingu,
kas aizstāvēja leišu un arī latviešu valodas turpmāko pa-

stāvēšanu; sevišķi izcēlām Juri Samārinu, kas jo asi ap-

karoja Baltijas muižniecību. Ja nu tādi iespaidīgi žurnā-

listi, kā J. Aksākovs, M. Katkovs, J. Samārins un zināt-

nieki — prof. V. Lamanskis, A. Hilferdings, piemetināsim
vēl J. Ļeontjevu, valsts īpašumu ministri A. Zeļoniju,

iestājās par latviešu kulturālā un materiālā stāvokļa uz-

labošanu, par atbrīvošanu no vācu varas, tad tā laika lat-

viešu inteliģence šo atbalstu nedrīkstēja un nevarēja zemu

vērtēt un atgrūst, it īpaši saprotot, kāds varens spēks

l) Dr. A. Zandbergs — Atminas par Kr. Valdemāru Rīgā 1928.

122. v. t. Ipp.
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bija Baltijas vācieši un vērojot viņu nodomus latviešus

pārvācot, noraidot mUsu tautas nacionālu nākotni un tās

eksistenci. Nekad tā laika vācu presē un sabiedrībā nav

dzirdēti draudzīgi spriedumi par latviešiem, kādi tanī laikā

bija atrodami tikai krievu periodiskos izdevumos. Vēl vai-

rāk — krievu publicisti un zinātnieki ar saviem rakstiem

un spriedumiem iepazīstināja visu krievu inteliģenci ar lat-

viešu un igauņu tautas stāvokli un vajadzībām, pie kam,

kā redzējām, 19. g. s. 60.—70. gados gandrīz nekur ne-

izskanēja pret mums neiecietība, ne arī draudi mūs iznī-

cināt. Tā bija liela propaganda latviešu-igauņu labā. Ja

vēlākā laikā vācu un, par nožēlošanu, arī daži latviešu

publicisti, ko jau agrāk atzīmējām, tomēr pārmeta tā laika

latviešu inteliģences itin kā neprātīgu un tuvredzīgu sa-

darbību ar krieviem, tad jājautā, kas būtu noticis ar lat-

viešu centīgo jaunatni, kas slāpa pēc skolām, bet ar šīm

skolām vācieši viņus gribēja pārvācot? Šo pārvācināšanas

tieksmi vāciešiem taču latvieši paši tanī laikā nevarēja at-

ņemt. Skolu vēstures 111 grāmatā (kam mazliet pieskārā-

mies arī šinī) aprādīts, cik šis vācināšanas darbs jau bija

iegājis arī mUsu tautskolotāju saimē, kad pirmās skolotāju

konferencēs runāja tikai vāciski un skolotāju semināri bija
vāciskas iestādes. Tanī laikā vēl nespēcīgā latviešu jaunā

inteliģence dabīgi pakļāvās varai, un vara bija vāciešu ro-

kas. Tas nav tukš apgalvojums, ja aprādām,

ka latviešiem draudēja pārvācošanas bries-

mas, un no šīm briesmām mUs tad ievērojamā

mērā pasargāja krievu inteliģence.

Te vēl jāaizrāda, ka 1880.—1890. gados, kā to aplie-

cina tā laika vēstures dokumenti, Krievija dažkārt esot

stāvējusi pret Vāciju draudošā stāvoklī, jo Vācija, pēc

savstarpējās apvienošanās un Francijas sakaušanas, jutās 1

stipra un izdevīgā momentā varēja lolot cerību piepildīt

savu veco ~drang nach Osten". Aleksandra II laikā, kā

to redzējām, Baltijas vācieši jutās visai labi, jo pats ķei-

zars viņus cītīgi aizstāvēja. Aleksandrs II pat priecājās

par Francijas sakaušanu un visādi mēģināja izpatikt Vā-
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cijai. Aleksandra 111 laikā apstākļi mainījās — Krievijas
valdība un arī inteliģence neaizmirsa 1878. g. Berlīnes

kongresu, un jūtams nemiers atspoguļojās ari pret Bis-

marka Vāciju, bet līdz ar to arī pret Baltijas vāciešiem,

ko taču krievi uzlūkoja kā Vācijas priekšposteni austrumos.1)

Bet luk, šis „priekšpostenis" nebija vācisks, tanī ietilpa

leiši, latvieši, igauņi, kas pret Baltijas vāciešiem tagad'

nostājās asā opozicijā. Būtu kauču Kurzemē un Vidzemē

bijis vācisks arī tautas „priekšpostenis", kā to savā laikā

vēlējās bīskaps Valters, tad Vācija ar pilnu sparu un morā-

lisku prasību, attiecīgā gadījumā varētu iet konfliktā ar

~moskoviteriem". Bet, kad vāciešu šinīs, kā viņi gan paši

apgalvoja, ~vāciskās*' provinces tikai 10<>/o, un pie tam

viņi še ienācēji — tur nebija nekāda pamata cīnīties ar

Krieviju tieši vācu nacionālā jautājuma dēļ. Še butu kāds

pamats, ja arī latvieši cieši turētos kopā ar vāciešiem un

kopīgi lūgtu Vācijas aizstāvniecību, bet nu bija pavisam

otrādi — latvieši apkaroja šejienes vāciešus. Lūk, tādos

apstākļos varam saprast to vāciešu skumjas, kas saredzēja

to vēsturisko kļūdu, ko muižniecība savā laikā bija noda-

rījusi, pretojoties latviešu pārvācošanai. Gan tagad mē-

ģināja darīt visu, ko spēja, bet — par vēlu. Maskavā J.

Aksākovs, M. Katkovs v. c. ņēmuši latviešus savā aiz-

stāvniecībā, krievu valdībai acis vaļā. Te pat mierīga lat-

viešu „iekarošana" vairs nav iespējama, te vienīgi vēl at-

liek mēģināt šo tautu saglabāt no pārkrievošanas, lai

tā, varbūt, ~turpmākos laikos" piepildītu 1860. gados uz-

sākto pārvācošanas akciju. 2)

') Turpmāk vēl konstatēsim vairākus vāciešu vaļsirdīgus at-

zinumus, kas pierāda, ka Baltijas vācieši gaidīt gaidījuši Vācijas

bruņotu palīdzību. Aleksandra 111 laikā šādā bruņota sadursme

likusies vai neizbēgama, bet pats cars tu esot novērsis.

2 ) 1890. gadā Berlinē iespiesta kāda grāmata: „Das Zerstorungs-
werk m den Russischen Ostseeprovinzen." Šinī grāmatā 6. lpp. nezinā-

mais, bet redzami labs apstākļu pazinējs saka, ka arī pēc tagadējiem
notikumiem (t. ir pārkrievošanas uzsākuma А. V.) vajadzētu īsa netrau-

cēta attīstības laika, lai latvieši un igauņi drīzi brīvprātīgi pārvācotos.

Par šinī grāmatā izteiktiemcitiem spriedumiem būs jārunāvēl turpmāk.
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Šāda stāvokļa draudus apzinoties un briesmas nojau-

šot, latvieši visai uzticējās krievu slavofiliem. Šī uzticība

varbūt bija pat mazāk politiski apzinīga, bet vairāk instink-

tivi izjūtama nepieciešamība.

Kopsavilkumā par latviešu stāvokli nupat aplūkotā laik-

metā jāsaka sekojošais: paši liktenīgie apstākļi strādāja lat-

viešu labā. Kad jau 50.—60. gados krievi vispāri sāka prā-

tot un plānot, kā savas impērijas nomaļu tautas tuvināt

valdošai tautībai, kad pēc 1863. gada poļu dumpja mūsu

kaimiņos — Lietuva un arī mūsu Latgalē šī „tuvināšana"

jau izpaudās pārkrievošanā, 1) tad Baltijā, pateiooties stiprai

vācu muižniecībai, kas cīnījās dēļ savām privilēģijām —

valdīt Baltijā, — latvieši un igauņi tika lldzsargāti no

krievu pāragriem iespaidiem. Vācieši, aizstāvēdami sevi,

neizbēgami aizstāvēja arī ~savus ļaudis" — latviešus un

igauņus, jo, neaizstāvēdami pēdējos, viņi ļoti kaitētu paši

sev. Tāds bija tas ~burvju riņķis", kurā latvieši gan bez-

tiesiski biji ieslēgti un apsargāti, bet tomēr auga un stipri-

nājās nākotnei, kad cerēja šo vācu apmesto riņķi pārraut.
No otras puses — tuvumā bija cita stipra vara, kas uzma-

nīgi raudzījās, kas šinī ~burvju riņķī" notiek, — tie bija

krievi, kas īpaši palika uzmanīgi pēc jau atzīmētā 1864.

gada, kad bīskaps Fr. Valters atklāti izpauda vāciešu no-

domus. Sakarā ar to, vācieši neuzdrošinājās savā ~riņķi"
strādāt pārāk pārdroši, un tas atkal latviešiem, tāpat igau-

ņiem, deva iespēju un laiku augt savā spēkā. Tā kā arī

šinī laikā vācieši savā uzpūtībā un iedomībā neuzlūkoja
latviešus un igauņus par līdztiesīgiem šīs zemes iedzīvo-

tajiem, nemeklēja agrākās netaisnīgās kopīgas tautu sa-

dzīves izlīdzināšanu, bet joprojām gribēja vieni valdīt, jo,
kā skolu padomnieks Guleke bija teicis 1873. gadā: „Vēl

mums ir stUre roka un mēs varam strādāt..." 2) tad ne

Lietuvā, kā redzējām, apstākli bija citādi kā pie mums —

tur leišu nacionālā kultūra bija stipri zemāka un leišu nacionālās

inteliģences, pat tautskolotāju, nemaz nebija — tur poļi jau uzsūca

katru leiti, kas izgāja ārpus zemnieku kārtas.

2) Latv. skolu vēsture 111, 526. lpp.
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mums par ļaunu, latviešu tuvāka apvienošanās un sadar-

bība ar vāciešiem nevarēja notikt, un latvieši, pavairojot

savu enerģiju pašu mājās, meklēja atbalstu ari pie slavo-

Filiem, kas, kā redzējām, savu atbalstu arī neliedza. Tā

nu liktenīgi notika, ka latvieši laida varu pret

varu — lai cīnās latviešu dēļ. Pa šo cīņas laiku

mtisu inteliģence, samērā izdevīgos apstākļos, vismaz tik

labos, kādus viņi līdz tam nebija piedzīvojuši, vairoja sa-

vas apziņas spēkus — ar preses, biedrību, dziesmu svētku

v. t. t. palīdzību. Ja Kr. Valdemārs, Fr. Brīvzemnieks,

Rīgas Latv. biedrības vadoņi un latviešu prese dažkārt jau

itin kā pārāk tuvu pierunājās krieviem, tad tā bija pirmā

latviešu diplomātija, un šinī ziņā apbrīnojami
veikls meisters diplomātijā bija Kr. Valde-

mārs. Visi šie darbinieki, cik vērojams, tanī laikā nemaz

nedomāja, ka krievi grib latviešus — igauņus pārkrievot,

bet, kas vēl svarīgāki, viņi arī neticēja, ka krievi to spēj
izdarīt. Vajadzēja tikai izmantot katru gadu un katru ga-

dījumu iespējām stiprināt tautas pašapziņu un vairot kul-

turālās un saimniecīgās vērtības. Vajadzēja arī saprast

veco pamācību: „Тетрога muntantur et nos muntamur

iv illis" — laikiem mainoties mācēt tiem līdzmainīt savu

darbības taktiku — gan šinī gadījumā cieši paturot agrāk

sprausto mērķi.

Tā visus draudus un spaidīgos apstākļus, kādus mūsu

tauta tanī laikā panesa, pārdzīvoja un dzīvojot izprata,

kopā savelkot, mums jāliecina, ka latviešu tā laika vadošā

inteliģence jau bija pietiekoši sagatavota cīņai par savas

tautas nacionālās eksistences vajadzībām. Cīņas taktika,

vai nu tā vienmēr un visiem bija apzinīga, vai dažiem

neapzinīga, — racionālas, vai intuitīvas prāta un gara dar-

bības gājienā — bija pareiza un veda uz lielo mērķi —

tautas patstāvību.

VI

Tā nu bija, ka pēc krievu-turku kara un Krievijai ne-

izdevīgā Berlīnes kongresa (1878), slavofili, un kopā ar

viņiem visa krievu tautas inteliģentā daļa, jutās ļoti ap-



81

vainoti. Lasot tā laika krievu laikrakstus, var nomanīt,
ka krievu prāti sakustējušies, ka aug vienota doma par

tēvijas pasargāšanu no turpmākām svešu elementu uzmā-

cībām. Par to tagad vienu valodu runāja kā liberālie, tā

konservātivie laikraksti, pie kam liberālā spārna žurnālisti

tapa konservātivāki. Ari Krievijas saimnieciskie apstākļi,

par ko še tuvāk nerunāsim, spieda visus attiecīgos ele-

mentus apvienoties vienā krieviskā politikā. 1) Bija vēro-

jams, ka arī ķeizara galmā notiek idejiskas pārmaiņas.

Ķeizars Aleksandrs 11, kas līdz tam bija visai draudzīgs

Vācijai, rādās, arī bija palicis domīgs, ar ko izskaidro J.

Aksākova drīzu apžēlošanu, atļaujot viņam darboties jo-

projām Maskavā. Vispāri Krievijā noskaņojums pret vā-

ciešiem vairs nebija agrākais. Troņmantnieks (Aleksandrs

III), jau sākot ar Franču-Prūšu karu, bija pret vāciešu ie-

spaidiem Krievijā. Šinī ziņā Aleksandra 111 skolotājs Po-

bedonoscevs jau 60. —70. gados attiecīgi instruēja nākošo

caru.
2) Līdz ar attiecībām pret Vāciju, mainijās arī cara

izturēšanās pret Baltijas vāciešiem. To sajuta un zināja

arī labi informētā Baltijas muižniecība. Zīmīgi, ka tieši

šinī laikā daļa vācu muižnieku un arī vācu prese („Ri-

gasche Zeitung" v. c.) sāka runāt par Baltijas ~satversmes"

reformām, — ka vajagot zemes tiesiskā valdīšanā pievilkt

ari mazpilsētas un zemniekus — gruntniekus. Šīm domām

pieķērās arī daļa latviešu preses un līdz ar to arī cla/i

mūsu darbinieki jautājumu ņēma nopietni (Krišjānis Kal-

niņš, Fr. Veinbergs). Šinī gadījumā it kā gribēja nodibi-

nāties (1878—1880) ~saticība" starp dažiem vācu un tāpat

atsevišķiem latviešu darbiniekiem. Nav še vieta tuvāki pie-

skarties šim interesantam jautājumam, un pētīt, vai vācieši

patiesi nopietni domāja par visvaldīgā landtāga reformē-

šanu, jeb tas bija tikai laikam piemērots taktisks solis.

*) А. Кулишеръ. ИсторЫ русской торговли. И. И. Григоровичъ —

Очерки новъйшей исторш. СПБ. 1810. 316.—357. lpp.
2) Padomkrievijas „Центрархив" 1925. g. Maskavā izdeva inte-

resantu sakopojumu: „Письма Побъ\доносцева к Александру III", šo

krājumu izlietoju ari šinī darbā. А. V.

в
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Varam tikai aizrādīt, ka A. f. Tobīns, 1) runādams par šo

reformu plānu, norāda, ka zināmā mērā tas bijis taktisks

gājiens. Lai būtu kā būdams, — viss reformu troksnis

beidzās ar neko. Vācu prese, saprotams, visu vainu par

neizdošanos uzlika krievu valdībai.2 ) Ja vācieši ar šo var-

būt tikai viņu taktikai aprēķināto reformu ierosinājumu

domāja pievilkt sev latviešus un igauņus, tad rezultāta

viņi no jauna zaudēja, resp. vēl pastiprināja jau tā pa-

stāvošo latviešu neuzticību viņiem, jo pēc tam latviešu

prese un tās vadoņi sāka visas cerības likt vai vienīgi uz

krieviskām zemstēm. 3)

Pēc dinamita eksplozijas Ziemas pilī (Pēterpilī) 1880.

g. 4. februārī (atentāts pret ķeizara ģimeni), Krievijā nāca

ģenerāļa Lorisa-Meļikova diktatūra, un visu diktatūru lai-

kos Krievijā Baltijas vācu muižniecība ir mēģinājusi sevi

izcelt kā ķeizaram uzticamus un padevīgus kalpus. Tā arī

šoreiz vācieši sāka runāt reakcionāru valodu un, pie katra

izdevīga gadījuma, arī aizrādīt uz latviešu-igauņu šaubīgo
izturēšanos esot dumpīgas tautas. 1 ) Saprotams, tādām

tautām nekādu reformu nevarot dot.

Ģenerālis Loriss-Meļikovs gan ar stingru roku apspieda
katru nemiera šūniņu, bet tanī pat laikā pārliecināja Alek-

sandru II par dažu reformu vajadzību. Runāja un sprieda

pat par kādu tautas pārstāvniecību (konstitūciju), un pa-

tiesi 1881. gada 1. martā Aleksandrs II parakstījis pavēli

par kādu „Общую комиспю
и

,

kas sastādītos gan no vē-

lētiem, gan ieceltiem locekļiem un vajadzības gadījumos

apspriļestu likumprojektus v. t. t. Bet tanī pašā dienā Alek-

sandrs II krita granātas ķerts, un līdz ar to Krievijā sākās

jauna virziena laikmets.

1) A. v. Tobien — Livl. Ritt. I, 394. Ipp.
2) Edmund von Hevking — Zur livlāndische Landespolitik —

„Balt. Monatschr." 1879. 312. v. t. Ipp.
;!) Skat. arī Ernests Blanks — Latviešu tautas atmoda. 1927.

48.-49. Ipp.
4) A. v. Tobien — Livl. Ritt. I, 69. Ipp.
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Aleksandrs 111 netikai nolika archivā viņa tēva parakstīto

rīkojumu, ko vēsturē dažkārt nepareizi dēvē par Lorisa-

Meļikova ~konstitūciju", bet drīz vien atbrīvoja no ama-

tiem arī pašu Lorisu-Meļikovu, izglītības ministru Sabu-

rovu, finansu — Abazu, kara — Miļutjinu. Tie visi tika

atzīti kā pārāk liberāli. Viņu vietā meklēja ~noteiktus"

krievu cilvēkus.

Līdz ar Aleksandra 111 nosēšanos uz Krievijas troņa,
aiz šī troņa nostājās enerģisks un fanātiski savām idejām

kalpojošs vīrs —К. P. Pobedonoscevs.1) M. N. Pokrovskis,

kas, jau pieminētām Pobedonosceva vēstulēm, uzrakstījis

ievadpiezīmes, par šo ķeizara favorītu saka: Pobedonosce-

vam nebija verdziski padevīgas (холопскаго) iztapšanas

gājienu pie ķeizara. Uzticams pavalstnieks, kas runā sa-

vam caram patiesību acīs (р-вжетъ своему царю правду-

матку въ глаза) un vēstulēs parakstās vienkārši „верно-

подданный". Pobedonoscevs bija tanī laikā visstiprākais

un labāk sagatavotais diplomāts Krievijā. 2) Viņš arī sa-

prata, kā vislabāk taisīt karjeru — ar reliģisku noskaņo-

jumu, kas tā imponēja Aleksandram 111. A. Kolosovs3) ap-

zīmē Pobedonoscevu kā visnorūdītāko reakcionāru; H. f.

Samsons-Himelstjerns 4) nosauc viņu par refleksivu fanā-

tiķi, kas it kā bijis iezīmējies arī viņa ārējā izskatā: kalsnējs,

garu degunu, asu sejas izteiksmi.

K. Pobedonoscevs jau ka Aleksandra 111 skolotājs,

mācīdams vēsturi, bija ietekmējis nākošā krievu cara misi-

jas mērķus — būt patvaldniekam ar vecām krievu tradici-

jām un nīst svešu ļaužu iespaidus uz Krieviju. K. Arseņ-

1 ) Konstantins Petrovičs Pobodonoscevs dzimis 1827. g. 1860 —<>5

profesors pie civiltiesību katedra Maskavas universitātē un toņmant-

nieka Aieksandra 111 skolotājs. No 1880. g. sv. sinodes oberproku-

rors. Jaunībā rādījis liberālo slavofilu politiskās tieksmes.

2 ) Письма Победоносцева т. I, IX.

3 ) А. Колосовъ — Александръ 111, 58. v. t. Ipp.

4) Russland unter Aleksander 111 H. von Samson - Him-

melstjern. Leipzig 1891. 68. v. t. Ipp.

(i*
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jevsl) saka, ka Aleksandrs 111 jaunībā bijis liberāliem ie-

skatiem. To pašu liecina ari A. Korņilovs, 2) kas starp citu

aizrāda, ka nākošais cars simpatizējis slavofilu liberālam

virzienam. Rādās, ka šo jaunības noskaņojumu Pobedo-

noscevs pratis jau laikā izravēt kā sev, tā caram, jo jau

70. gados viņš cenšas Aleksandru 111 iespaidot pretoties
tēva reformu nodomiem. Arī troņmantnieka pretvāciskais

noskaņojums nāca no Pobedonosceva, jo jau 1867. gadā

viņš nosūtījis „savam skolniekam" Jura Samārina „Livo-

nijas vēstules". 3) Kad J. Samārins 1876. g. mira, Pobe-

donoscevs rakstīja troņmantniekam: ~Nevaru apmierināties

manās bēdās par Jura Samārina nāvi. Un šim patiesam
krievu cilvēkam bija jāmirst въ архин'Ьмецкомъ города (S.

mira 1876. g. 19. martā Berlīnē, kur piepēši saslima)."

1869. g. 24. novembrī Pobedonoscevs nosūtīja troņmant-

niekam M. Pogodina darbu „Остзейскш вопросъ" kas

bija kā atbilde uz prof. Širrena „Livlāndische Antwort",

pie kam vēstulē piezīmēts: zinādams, ka Jūs interesējaties

par Baltijas (Отзейскимъ) jautājumu, nosūtu v. t. t. 1876.

g. 12. okt.4) Pobedonoscevs rakstīja troņmantniekam: At-

nāks laiks, kad lišķīgi cilvēki arī Jums mēģinās iestāstīt,

ka vajaga tikai dot Krievijai tā saukto konstitūciju, un viss

ies gludi. Tie ir meli, un lai Dievs nedod īstam krievu

ci,?Vēkam piedzīvot to dienu, kad šie meli varētu atrast

piepildīšanos. To Pobedonoscevs rakstīja Aleksandra II

laikā, kad liberāļi neatlaidīgi runāja par tautas pārstāv-
niecības ievešanu Krievijā. Un arī turpmākās vēstules rāda,
kādā virzienā „lielais skolotājs" sagatavoja Aleksandru 111.

Pēc traģiskā notikuma 1881. g. 1. martā, jau 3. martā

Pobedonoscevs rakstīja jaunajam caram: „Nepalaižat gadī-

jumu paziņot savu gribu, lai visi dzirdētu un zinātu: „Я

J ) К. К. Арсеньевъ — Свобода совести и веротерпимость. СПБ

1904, 105. Ipp.

-) Новый Энцикл. Словарь Брокгауза-Ефрона т. I, 967. Ipp.

») Письма Победоносцева I, 6. Iрр.
4) Письма Победоносцева, 49. vēstule.
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такъ хочу, или яне хочу ине допущу" 1
) Bet 6. martā:

~Ja Jums dziedās agrāko dziesmu, ka vajaga turpināt li-

berālo virzienu, ak, Dieva dēļ, neticat un neklausāt. Jauno

politiku vajaga paziņot tūdaļ un noteikti. Saburovu (izgl.
ministru А. V.) nevajaga turpmāk paturēt. No varbūtējiem

kandidātiem visnopietnākais — barons Nikolai, bet va-

rētu izgl. ministrijas pārvaldīšanu nodot arī Deļjānovam,

tas cilvēks ar veselu prātu (здраваго ума)".-) 1881. g.

25. aprīlī: ~Es sēdu otru dienu, apdomādams manifestu;

apspriedīšos ar grafu S. G. Strogonovu un tad iesniegšu

Jūsu ieskatam (на Ваше усмотр-feHie). Lai Dievs svētī

Jūsu lēmumu".3) 29. aprīlī: „Vakar Nabokovs (tieslietu

ministrs) atnesa (ministru kabinetā) Jūsu manifestu. Ap-

jukums bija liels, bet dažiem arī piktums. Loris-Meļikovs

un Abaza sajuta sevi1 apvainotus, viņi kopā ar Miļutinu

brīnījās, ka tas varējis notikt pēc 21. martā noturētās

sēdes, kad ķeizars viņiem izteicis savu uzticību (выразилъ

дов-fepie къ нимъ). Jautāja, kas rakstījis manifestu. Teicu,

ka rakstīju es pēc Jūsu pavēles. 4) Tanī pašā 29. aprīlī

vēl otra vēstule: ~Tagad Jums vissvarīgākais, lai valdībā

naktu cilvēki, kam varat pilnīgi uzticēties". 5 )

Nākošās dienās atlūdzās Loris-Meļikovs, Abaza, Mi-

ļutins, Saburovs v. c. Par izglītības ministri nāca Pobedo-

nosceva ieteiktais barons Nikolai. Cik liela bija Pobedo-

nosceva ~gādība" par jauno caru, to, starp citu, liecina

11. martā rakstītā famozā vēstule :
6) ~Kad ejat gulēt, aiz-

slēdzat durvis netikai guļamistabai, bet arī visām citām

istabām. Katrā ziņā katru vakaru uzmanīgi aplūkojat visas

atslēgas, vai ir kārtībā. Tāpat paraūgaties zem mēbelēm,

vai viss kārtībā (осматривая подъ мебелью все ли въ по-

рядк-в). Viens adjutants lai guļ Jūsu tuvumā".

x) Ibid. 252. vēstule.

2) Ibid. 253. vēstule.

3) Ibid. 264. vēstule.

4) Ibid. 267. vēstule.

■r») Ibid. 268. vēstule.

c ) Ibid. 254. vēstule.
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Lūk, tik draudzīgi tuvu stāvēja K. Pobedonoscevs Alek-

sandram 111. Saprotams tad arī, ka šis cilvēks lielā mērā

noteica jaunā cara turpmāko darbību, gāza un iecēla mi-

nistrus un vadīja cara nodomus.

No pieminētām vēstulēm redzams, ka galmam, mi-

nistriem un arī krievu inteliģencei jaunā cara rīcība nāca

pavisam negaidīta (arī savā laikā varenam Loris-Meļiko-

vam) — tas visiem bijis neizprotams pārsteigums, par ko

tad arī gājušas visādas baumas. Pobedonosceva uzrakstītais

manifests vēstīja krievu tautai, ka jaunais cars, ticībā pat-

valdības spēkam un taisnībai, to sargās un stiprinās tautas

labad no visiem pret to (patvaldību) vērstiem nodomiem.

Piezīmēsim, ka jaunais valdības kurss nāca negaidīts

arī Baltijas vāciešiem, 1) kas citkārt ķeizara galma noskaņoju-

mos bija labi informēti. Pobedonoscevs līdz tam bija pratis

rūpīgi slēpt savu lielo iespaidu uz Aleksandru 111. Alek-

sandra II laikā Pobedonosceva darbība likusies pavisam
mērena un viņš atstājis patīkamu iespaidu pat uz Loris-

Meļikovu. Tagad šis, agrāk samērā maz ievērotais, valsts-

vīrs spēlēja Krievijā pirmā un kādu laiku vienīgā ķeizara

padomnieka lomu. Saprotams, ka tādā gadījumā viņš deva

principālu virzienu arī Krievijas skolu politikai. Visi turp-
mākie Aleksandra 111 laika izglītības ministri bija Pobedo-

nosceva ieteikti un tā tad rīkojās saskaņā ar viņa norādī-

jumiem, kas tanī pašā laikā brīnišķi labi saskanēja ar paša

cara nodomiem.

Ja līdz sim, kā redzējām, Baltijas muižniecība prata

un spēja pasargāt savu noteiktu iespaidu par šejienas sko-

lām, tad pēc 1881. gada šī iespēja viņai strauji sāka

zust.

Vēl gan bija jāpārdzīvo viens kļūmīgs starpgadījums
— senatora Manaseina „lielā" revizija. Šo reviziju Alek-

sandra 111 pirmos valdīšanas gados latvieši un igauņi sagai-

dīja un pavadīja ar lielām cerībām, pat gavilēm, jo viņi

pavisam nebija informēti par gaidāmo valdības kursu un

J ) Skat. H. von Samson - Himmelstjern — Russland unter

Aleksander 111 72. v. t. lpp.
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domāja, ka Maskavas slavofilu raditā darbība un pret mums

izteiktie ~mīļie vārdi" patiesi sāks realizēties. Baltijas vā-

cieši, kas, kā jau aizrādīts, ari neparedzēja Pobedonosceva

sēdēšanu aiz Krievijas troņa, baidījās, ka Manaseins pārāk

„sad;umpos" latviešus un igauņus pret muižnieku varu. Vi-

sas latviešu-igauņu cerības tomēr izrādījās veltīgas, un Bal-

tijas muižnieku bažas par gaidāmām ~nedienām" starp vi-

ņiem un zemniekiem, par privilēģiju apcirpšanu latviešiem-

igauņiem par labu, — arī bija maldīgas. 1)

Cik tomēr nopietni arī pats senators Manaseins skatī-

jies uz šo reviziju, tas redzams no kādas viņa 1882. g.

21./22. martā2) rakstītas vēstules, kurā senators un vē-

lākais tieslietu ministrs raksta, ka ķeizars viņam uzlicis

smagu uzdevumu — doties „въ нев+>домыя страны При-

балтшсюя", kur „б-вда, если не сохранить нолн-вйшаго

самообладаш'я !* Jau tagad (pirms aizbraukšanas uz Bal-

tiju) nākoties izjust, ka kādi nezināmi, bet ļoti iespaidīgi

spēki traucējot darba sagatavošanu. Kas būšot Baltijā uz

vietas' (что же будетъ тамъ на м'вст'В ?) Atrodos lielā uz-

г ) Senatora reviziju ierosinātājs bija Loris-Meļikovs, kas šādas

revizijas ieteica netikai Baltijā, bet ari citās guberņās. Tas bija

Aleksandra II laikā, kad vēl valdībā pastāvēja domas par dažu

reformu nepieciešamību, īpaši apgabalu administrāvā pārvaldīšanā.

Pēc Aleksandra 111 nosēšanās valdnieka tronī un Loris-Meļikova

demisijas, senatora revizijām vispāri un ari Manaseina revisijai Bal-

tijā vairs nebija praktiskas nozīmes, jo valdības kursa maiņa bija
tieši pretēji tam, ko plānoja Loris-Meļikovs. Ka Manaseina revizija,

vispāri notika, tur „vainīgs" iekšlietu ministrs grāfs Ignatjevs, arī

slavofils un Manaseina draugs. Ignatjevs, kā nomanāms, gribēja
ieskatīties Baltijas apstākļos un, kas zin, laikam domāja arī par

kādām latviešiem-igauņiem labvēlīgam reformām. Bet pats Ignatjevs

jau 1882. gadā bija spiests lūgt demisiju, un līdz ar to bija pilnīgi

aprakti arī Manaseina revizijas rezultāti. Ignatjevs, kā zināms, krita

nežēlastībā ar savu projektu par „земскШ соборъ" sasaukšanu. Re-

dzams arī viņš 1882. gadā vēl nav labi sapratis Pobedonosceva ieva-

dīto kursu, kas visai noteikti noraidīja katru mēģinājumu modināt

kādu tautas pārstāvniecības ēnu.

2 ) Šī vēstule iespiesta grāmatā: Николай Авксен-певичъ Мана-

сеинъ (Дружесюя воспоминатя) Калуга 1895. 12.—13. Ipp.
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traukuma. Draugi gan mierina, ka viss beigsies labi, un

kaut kāds labums no revizijas tomēr būšot, „что не за-вдятъ

меня рыцары окончательно, а мнЪ все не в-врится",

Ja Manaseins ar tādām bažām brauca revidēt Baltijas po-

lītiskbsaimniecisko stāvokli, tad varam lieku reizi saprast,

cik tanī laikā še bija stipra vācu vara.

Esam ieskatījušies Krievijas valsts un sevišķi tās sa-

stāvdaļas — Baltijas guberņu — politisku un sabiedrisku

spēku pieaugumā, dažādu faktoru darbības izpaudumā, tau-

tas nacionālās apziņas izsauktā kulturālā progresā un, kā

tas parasts, progresam pretim nostādītā valdošo spēku re-

gresā. Pēc tam būs saprotams, kādos apstākļos Krievijas
valdība sagatavoja, ievadīja un izveidoja tiešo pārkrievo-
šanas polītiku kā Baltijas tautskolās, tā visā šejienes tau-

tas izglītības sistēmā. Saprotama bns arī pretestība, uz

ko atdūrās šīs politikas realizētāji, jo visā pārkrievo-

šanas laikā nemitīgi risinājās cīņas dēļ ie-

spaida mūsū tautskolu vadībā.

VII

Baltijas vācu vēsturnieki par pēdējo īsti vācisko Tēr-

batas mācības apgabala kuratoru gan uzlūko grafu Alek-

sandru Keilzerlingu, x ) tomēr arī viņam sekojošie — P.

Zervē (Gervais), kurators no 1870. līdz 1875. g., A. Sabu-

rovs — no 1875. līdz 1880. g. un A. Stakelbergs — no

1880. līdz 1883. g. — neizrādīja jūtamas tieksmes līdzdar-

boties Baltijas tautskolu vadībā.

Vāciešiem tomēr vairāk imponēja pirmais krievu tau-

tības kurators Andrejs Saburovs, kas ieradies Tērbatā un

teicis vācu valodā patīkamu runu un vispāri, kā vācieši

Mecināja, bija „geschickteste Russifikator, der je m den

Ostseeprovmzen gevvirkt hat".2 ) Saburovs prata ar vāciešiem

*) A. von Tobien — Livl. Rittersch. I, 325. Ipp.

2) Ibid. 329. Ipp.



sadzīvot, kas gan viņam nenācās grūti, jo šinī laikā ari

Pēterpilī, kā redzējām, neviens nedomāja Baltijā troksni tai-

sīt. Tā arī Saburovs — sargāja gan jau pastāvošās krievu

intereses, bet neplēta šo interešu loku pāri Aļbedinska

laikā novilktām robežām. Jāpiezīmē, ka Saburovs bija vakar-

eiropiski izglītots un liberāls vīrs, kas 1880. gadā no Tēr-

batas tika aizsaukts uz Pēterpili, nododot viņa vadībā iz-

glītības ministriju, no kuras viņu, tūdaļ pēc Aleksandra 111

nākšanas ķeizara tronī, Pobedonoscevs aizbīdīja projām.

Saburova vietā Tērbatas kuratora posteni ieņēma sena-

tors Aleksandrs barons Stakelbergs, puspārkrievojies vā-

ciletis, luterticīgs, bet liels birokrāts, kas vērīgi klausī-

jās ko domā jaunais cars un viņa valdība. Ar Stakelbergu

jau iesākās, ka vācieši rakstīja — ~die deutsche Univer-

sitat Dorpat zu Grabe getragen vvurde", jo Stakelberga

laikā krievu valdība sāka rusificēt šo universitāti. Kā to

apliecina A. Buchholcs, 1) baronam Stakelbergam kuratora

postenis bijis jāatstāj tādēļ, ka viņš pēc dzimuma bijis vā-

cietis un piederējis pie protestantu baznīcas. Jaunais kurss

nevarējis paciest arī puspārkrievotu vācieti.

Piēc Saburova izglītības ministra posteni ieņēma Po-

bedonosceva ieteiktais barons Nikolai, 2) kas kauču gan

Pobedonosceva draugs, tomēr savā dabā miermīlīgs un

sirsnīgs vispārējās tautas izglītības veicinātājs, vai kā viņu
raksturo A. Korņilovs „честный поборникъ просв-Ьщетя".

Pobedonoscevs, kā tas redzams no vēstulēm caram, drīz

noprata, ka ar baronu Nikolai nevarēs nodomātos plānus

reālizēt. Tamdēļ jau 1882. g. 14. martā3) ieteica ķeizaram
Ivanu Davidoviču Deļjānovu, ko ķeizars izglītības ministra

amatā iecēla 1882. g. 16. martā.4) Krievijas izglītības mi-

*) A. Buchholz — Deutsch-protestantische Kāmpfe 398. Ipp.
2) Arī barons Nikolai bijis tuvs slavofilu idejām.
3) Письма Победоносцева, 295. vēstule.

4 ) L Deļjānovs, dzim. 1818. g. un pēc tautības armēnis, bet

jau viņa tēvs, ģenerālis Dāvids Dejjānovs ieguvis krievu muižnieka

diplomu. 1: Deļjānovs jau uzlūkojis sevi par īstu krievu. I. D.

mira 1897. g. kā grāfs ļ. Deļjānovs, kādu tituli Aleksandrs 111 viņam

piešķīra 1888. g.
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nistrijti Deļjānovs, kauču gan nevisai patstāvīgi, bet pec

Pobedonosceva un arī grafa D. A. Tolstoja principiāliem

norādījumiem, vadīja līdz 1897. gadam. Šo laikmetu tad

arī Krievijas skolu vēsturē atzīmē kā ļoti reakcionāru. Uni-

versitātes 1884. g. dabūja jaunu satversmi (уставъ) ar

ko, starp citu, domāja sašaurināt zemāko šķiru jaunekļiem

iekļūšanu šīs augstākās mācības iestādēs. Ģimnāzijās un

reālskolās ministrija ieteica neuzņemt kučieru, ķēkšu, pa-

varu, sīku veikalnieku, amatnieku v. t. t. bērnus. Deļjā-

novs iesniedzis ķeizaram priekšlikumu uzņemt vidusskolās

bērnus tikai no ģimenēm, ne zemāku par 2. ģildes tirgo-

tājijem. Šo priekšlikumu ķeizars gan oficiāli nav apstipri-

nājis, bet faktiski zemāko šķiru bērniem iekļūšana ģimnā-

zijās un reālskolās tanī laikā gandrīz bija atņemta. 1) Tā-

pat Deļjānovs centās ierobežot meiteņu izglītību, un uz

kadu laiku pavisam slēdza pieņemšanu Augstākos sieviešu

kursos. Izglītības ministrijas budžets Deļjānova laikā ne-

vis pieauga, bet pat samazinājās. 2)

J. Deļjānovs bija studējis Maskavas universitātē juris-

prudenci un še bija iepazinies ar dažiem maskaviešiem, kas,

kā redzam, nepalika bez iespaida, kad viņš ieņēma mi-

nistra posteni. Pobedonoscevs taču arī bija maskavietis

un pat M. Katkova jaunības draugs. Vfspāri maskavieši

Aleksandra 111 valdīšanas sākumā figurēja ievērojamās lo-

mās. M. Katkovs tagad bija palicis jūtami reakcionārāks,

un kad 1884. g. izdeva jauno universitātes satversmi, viņš,

atzīmēdams šo notikumu, izsaucās pret studentiem :

„Господа, встаньте, правительство идетъ, правительство

возвращается!"
1
) М. Katkovs tagad atjaunoja agrāko

draudzību ar Pobedonoscevu, un „Moskovskija Viedomostji"
atkal bija ļoti spēcīgs preses orgāns, kas savukārt stipri-

!) Par to Deļjānovs 1887. g. 11. apr. izdeva pat īpašu oficiālu

rīkojumu vidusskolu direktoriem. Skat. Постановл. по M. H. Пр. т.

X. 805. Iрр.
2 ) С. В Рождественсюй. ИсторическШ обзоръ деятельности

Мин. Нар. Пр. 1802-1902.

3) „Московсмя Ведомости" 1884. 278. num.
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nāja maskaviešu iespaidu pie valdības. Šie iespaidi atsau-

cās arī līdz Baltijai, jo Kr. Valdemārs, bet arī Brīvzemnieks

Maskavā nebija svešinieki. A. Bandrevics, starp citu, pa-

stāsta, ka Kr. Valdemārs iespaidojis arī senatoru Manaseinu,

jo arī Manaseins maskaviešiem nebijis svešs. 1) Uz Val-

demāra ieteikumu Manaseins pieņēmis Stērstu Andreju sev

par palīgu (darbvedi) revizijās lietās. 2) Un tā notika, ka pir-

mais pārkrievošanas laikmeta kurators Michails Ņikolaje-
vičs Kapustins 3) — arī maskavietis un K. Valdemāraml
labi pazīstams. No Pobedonosceva vēstulēm redzam, ka

Kapustins favoritam patīkams, un Maskavā arī notikusi

Kapustina iepazīšanās ar Deļjānovu.

Tāda kārta M. Kapustins bija izraudzīts par Tērbatas

x) Savā laikā bija Maskavas tiesu palātas prokurors un Val-

demāram personīgi pazīstams.
2 ) Skat. A. Bandreviča rukstu „Latvijas Vēstnesī" 1920. g.

18. num.

3) M. A. Kapustins dzim. 1830. g. Studējis Maskavas uni-

versitātē, kur vēlāk darbojās ari kā starptautisko tiesību profesors.

K. bija ari Demidovska liceja direktors Jaroslavā. No 1883.—1890.

K. kurators Baltijā, tad Pēterpils māc. apgabalā. Mira 1899. g. K.

prata labi arī vācu valodu; Heidelbergas universitātē ieguvis doktora

grādu. Bijušais Rīgas Aleksandra ģimnāzijas direktors E. Beļavskis

savās atmiņās (E. БълявскШ „Педагогичесюя воспоминания" iespiestas

žurnālā „Въстникъ Воспиташя" 1904. 6.-9. num.) raksturo Kapu-

stinu kā humānu un Joti gudru vīru. Savā ikdienišķā dzīvē K.

bijis ļoti vienkāršs, bieži vien viņu mājā sastapuši halātā un mīkstās

rīta kurpēs. Izšķērdība bijusi X- pavisam sveša, un viņš to necietis

arī pie saviem ierēdņiem. Dažkārt pats gājis uz kiosku nopirkt

papirosus, vai uz veikalu pēc piena. K. mēdzis teikt, ka jo peda-

gogs vairāk nopelnot, jo paliekot slinkāks. Uz Baltiju K. atnācis

pavisam miermīlīgiem nodomiem un cerējis miera ceļā izkārtot val-

dībā nospraustās reformas, bet kad atdūries uz vācu pretestību, tad

sācis rīkoties stingrāk un stingrāk. Ar viņu cīnīties ari vāciešiem

nebijis pa spēkam. K. bijis liberāliem ieskatiem, bet tanī pašā laikā

sirsnīgs monarchists, kas ķeizara varu uzlūkojis kā nepieciešamu
krievu cilvēkam. Bijis ari pārliecināts Krievijas nomaļu apgabalu

tuvinātājs impērijai, bet bez brutāliem līdzekļiem. Kā Maskavietis

ļoti mīlējis agrākos Maskavas draugus un paziņas un draudzējies ar

Igaunijas gubernātoru kņazu Šachovskoju. Kā Maskavā, tā Rīgā

krievu ļaudis, īpaši slavofili, K. ļoti cienījuši un mīlējuši.
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mācības apgabala kuratoru, un 1883. g. augustā jau iera-

dās Tērbatā. M. Kapustins, kā var vērot no viņa darbī-

bas, nav Pobedonosceva gara bērns, nav arī Deļjānovam
reakcionārs atbalsts, — viņš kā eiropeiski izglītots un hu-

māns vīrs, tādā garā arī darbojās Tērbatas, vēlāk pārdē-

vētā — Rīgas mācības apgabalā.

Pēc pirmās Kapustina debijas Tērbatā, arī vācieši bija

sajūsmināti par jauno kuratoru. Kamdēļ? Kapustins, še

iestājoties amatā, Tērbatas universitātes studentiem teicis

uzrunu vācu valodā un ar to ieguvis vāciešu atzinumu.

Vācu tā laika iespaidīgais mācītājs E. Kēlbrandts (Kaehl-

brandt) savās atmiņās-piezīmēs 1883. g. 20. augustā ierak-

stījis, ka no Tērbatas pienākušas priecīgas vēstis par

kuratora Kapustina uzrunu; esot smalki izglītots cilvēks,

kas pie tam Vācijā studējis v. t. t.1)

Tas nu būtu labi. Bet draudi tudāļ nāca no Pēterpils,

jo „Новое Время"2) 1883. g. 10. septembra numurā šo

Kapustina „vācisko" uzstāšanos atzīmēja ar jūtamu nepa-

tikšanu un izteica pārmetumus jaunajam kuratoram. Bet

vēl taču Baltijā nekas nebija pārgrozīts un, kā redzējām

no mācītāja Kēlbrandta jūsmošanas, vācieši pat nekādas

briesmas vēl neparedzēja. Arī Kapustinam nebija vēl nekāda

likumīga pamata rīkoties citādi, nekā rīkojušies iepriekšējie
kuratori. Baltijas tautskolas joprojām vēl nebija viņam pa-

dotas, tās atradās iekšlietu ministrijas virsuzraudzībā. Zi-

! ) Emil Kaehlbrandt — Lebensbild eines Livlāndischen Pastor.

Rīga 1910., 177. Ipp., kur lasām par Kapustinu šādu atzinīgu at-

sauksmi: „Aus Dorpat erfreuliche Nachrichten iiber die Ausprache

des Kurators; ein feingebildeter, vielseitig, vvissenschaftlicher Mann,
der m Deutschland studiert hat und als einstmaliger deutscher Stu-

dent die deutschen Junglinge der Wissenschaft begrust hat, mit der

Versicherung, er wolle ihr Freund und Vertreter sein, m der Hoff-

nung, das Dorpat stets das Gold der Wissenschaft unvermischt von

allem Goldflitter vverde zu schātzen vvissen".

2) „Новое Время" sāka iznākt 1876. gadāPeterpilī un Aleksan-

dra 111 laikā spēlēja Pobedonosceva oficioza lomu. Par Kapustina pir-
mām debijām Tērbatā atrodamas ziņas arī Tērbatas universitātes

archivā — Acta des Conseils der Kaiserlichen Universitāt zu Dorpat
betreffend Geheimrath Kapustin."



93

mīgi, ka kauču gan sākot ar 1870. gadu valdības iestādēs

jālieto krievu valoda, kurators M. Kapustins vēl 1884. gadā

sarakstās ar Vidzemes un Kurzemes skolu virskomisijām 1)

vācu valodā un arī attiecīgas papīra loksnes izgatavotas

(iespiestas) ar vācisku uzrakstu: ~Ministerium der Volks-

aufklārung. Dorpater Lēhrbeziļrk. Curator".

1884. g. 28. septembrī ar rakstu Nr. 4503 kurators

Kapustilns paziņo Vidzemes tautskolu virskomisijai kadu

viņam iesniegtu sūdzību par soda naudas piedzīšanu arī

no tiem vecākiem, kuru bērni mācas ne pagasta skolās,

kas padotas iekšlietu ministrijai, bet tādās pirmmācības

skolās, kas padotas izglītības ministrijai un līdz ar to arī

kuratoram. Kapustins raksta vāciski un ļoti laipnā formu-

lējumā, pie kam aizrāda, ka viņš negribot nekādā ziņā

aizkārt skolu virskomisijas tiesības (Mir liegt durchaus fern

m irgend einer Weise mich m die Befugnisse deņ Land-

schulbehorden mischen zu vvollen), bet kā mācības ap-

gabala pārstāvim viņam jāaizstāvot to skolu patiesas inte-

reses, kas mācības apgabalam padotas. Lūdz lai skolu

virskomisija dotu norādījumu nepiedzīt soda naudu no

vecākiem, kuru bērni apmeklē izglītības ministrijas iestā-

dēm pakārtotas skolas, kauču arī šije skolēni nebūtu vēl

pārsnieguši obligatoriskas pagasta skolas vecumu. Zīmīgi,

ka uz šo kuratora laipno, vācu valodā rakstīto norādī-

jumu, skolu virskomisija atbildēja visai vēsi (raksts 1884.

g. 24. okt. Nr. 342), aizrādīdama kuratoram, ka vecākiem,

kam liktos, ka sods par bērnu skolas neapmeklēšanu uz-

likts nepareizi, jāgriežas ar sūdzību ne pie kuratora, bet

pie attiecīgām autoritātēm (zustandigen Autoritaten). Si

atbilde, redzams, kuratoru Kapustinu izsituši no miermī-

līgā toņa. Viņš 1884. g. 27. novembrī ar rakstu Nr. 5899,

gan joprojām vācu valodā, atbildēja skolu virskomisijai,

ka iekustinātais jautājums par soda naudu ar šādu skolu

virskomisijas atbildi neesot atrisināts, un viņš domājot,

J ) Vidzemē — Oberlandschulbehorde, Kurzemē — Oberland-

schulkomission, bet dažkārt arī kurzemnieki lietoja „behčrde" nosau-

kumu. Še lietojam abām guberņām apzīmējumu „virskomisija".



ka mācības apgabala kurators arī esot attiecīga autoritāte,

jeb vai viņam, kā mācības apgabala vadītājam, būtu liegta

katra iespēja (jeder Moglichkeit beraubt) iekustinātā jau-

tājumā līdzrunāt un atliktos vienīgi noraidīt mācības ap-

gabalam pakārtoto skolu skolēnu vecākus pie skolu virs-

komisijas. Un te jau kurators raksta ari draudoši: „...ta-

gad, kad mācības apgabala kuratoram — saka- savā at-

bildē Kapustins — nav viņa rajonā par tautskolām ne-

kādas kontroles tiesības (keine Controlle iiber aile Land-

Volksschulen), viņš — kurators — ņems vērā skolu virs-

komisijas norādījumu, bet apmierināsies ar šādu

stāvokli tikai tad, kad visas tautskolas, bez

izņēmuma, mācību pārraudzībā, izņemot re-

liģijas mācību, būs padotas kuratoram..."

Šinī sakarībā kurators griezīšoties pie izglītības ministrijas

ar attiecīgu priekšlikumu. Redzams, Vidzemes skolu virs-

komisija ar atzīmēto rakstu bija devusi Kapustinam ie-

meslu uzsākt savu akciju.

īstās pārkrievošanas dzeguzes jau kūkoja kā Pēter-

pilī, tā Rīgā. „Рижскш В-бсникъ" ar lielu labpatiku atstā-

stīja ko rakstīja par nodomāto pārkrievošanu „Новое

Время" un „Петербургсюя Ведомости". Jau 1883. g.

„РижскшВ-бстникъ" I) pavisam ciniski rakstīja: „Неужелиони

un igauņi) воображаютъ, что русское го-

сударство существуетъ лишь для благод-втельствовашя ла-

тышамъ и эстонцамъ." Vai krieviem še neesotsavas īpatnējas

intereses. Tas, kas sakāms par valsts valodas likšanu vācu

valodas vietā, taču vēl vairāk attiecināms uz „къ

туземнымъ"'2 ) „Ne tāpēc mēs esam pret vācu valodu, ka

gribētu viņas vietā ievest latviešu un igauņu mācības va-

lodu (нар-Бчlя), „что было бы нын-Ь неосуществимо благо-

дарянеподготовностьюэтихъ нар-вчш и малому ихъ разви-

тш." Salīdzinot šo apgalvojumu ar vācu muižnieku un

viņu preses jau aprādīto latviešu valodas neatzīšanu, jā-

*) 5. oktobrī, 217. numurā.

2 ) Gluži tāpat kā vācieši, arī „Рижск. Въстн." latviešu valodu

dēvē par izloksni un saka, ka šinīs valodās nevar skolās mācīt.
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konstatē, ka krievi par latviešiem un viņu valodu sāka

atkārtot vācu aplamības. Tas bija visai neveikls sākums.

Par „Рижск. В"Ьстн." runājot, jāaizrāda, ka šī krievu

avīze, ko vadīja pārkrievotāji, visai uzmanīgi, un veikli

sekoja latviešu un igauņu laikrakstiem. Tiklīdz tur parā-

dījās kāds rakstiņš par labu pārkrievošanas politikai, tūdaļ

to atzīmēja kā pierādījumu, ka, lnk, latvieši un igauņi paši

priecājas par jauno kārtību. No igauņu avīzēm „Рижск.

В-встн." īpaši izmantoja ~Walgusa" un ~Wirulane" rak-

stus, bet no latviešu avīzēm — „Baltijas Zemkopi".1) Se-

višķi šim krievu laikrakstam pa prātam bija ~Balt. Zem-

kopja" 1883. g. 51. num. raksts „Pārkrievošanas iedomas",

kurā šī latviešu avīze runāja krievu garā, starp citu ieteik-

dama latviešiem ciešāku tuvošanos krieviem, jo to prasot

ģeogrāfiskais un politiskais stāvoklis. Tāpat „Рижск.

В-встн." patika ~Balt. Zemkopja" aģitācija pret pieminekļa

celšanu Luteram.2) „Balt. Zemkopis" uzsauca: ~Nepied-

alīsimies neviens pats pie iedomātā Lutera pieminekļa

celšanas!" 3 ) Uz to „Рижск. В-встн." priecīgi citēja šis lat-

viešu avīzes rakstu un no sevis piezīmēja, ka piemineklis

Luteram „будетъ служить выражешемъ образа мыслей

Прибалтшскихъ нтэмцевъ". ~Balss", kas aizstāvēja Lutera

piemiņas godināšanu, dabūja no „Рижск. В-встн." rājienu

par vāciskas lietas atbalstīšanu.4)

Cik augstu jau 1883. g. sakāpa aģitācija pārkrievošanas

labā, to liecina kāda Molčanova raksts „Новое Время"
1883. g. 2738. num., kur šis pārkrievinātājs uzbruka latvie-

šiem un igauņiem, kas gribot no Baltijas izdzīt kā vācu, tā

krievu valodu un ievest latviešu-igauņu valodas par ofi-

ciālām vietējām valodām. Tā jau bija vienkārša denunciā-

cija, jo tanī laikā gan neviens latvietis vēl nedomāja, ka

latviešu un igauņu valodas Baltija lai visās iestādēs tūdaļ

1) „Рижск. Въстникъ" 1883. num. 222, 269.

2) 1883. g. svinēja Lutera 400 dzimšanas jubileju. Bija liela

sajūsma arī pie latviešiem.

3) „Balt. Zemkopis" 1883. g. 50. num.

4) „Рижск. Въстн " 1883. g. 232. num.
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buru oficiālās darbības valodas. Bet ko lai tagad sakām -

Moleanovs būs bijis ar pravietisku izjutu!

Ta 1883. un 1884. gads pagāja pārkrievinašanas po-

litikas ~priekšsludināšanā".

Tanī pašā laikā tautas apgaismošanas ministrijas orgāni

sāka arvien stiprāk spiest vāciskās skolu komisijas un virs-

komisijas. To vispirms piedzīvoja Kurzemes muižniecība

un viņas skolu komisija cīņā Lielezeres ministrijas skolas

nodibināšanas dēļ. Tas bija pirmais asākais cīniņš starp veco

un jauno varu.

Lielezeres pagasta vietnieku sapulce 1884. g. 9. martā

bija nolēmusi lūgt Saldus ķirspēles skolu komisiju atļaut
nodibināt pie Lielezers pagasta Reņģes ~Rozas" skolas īpašu

augstāko klasi, kurā „visas mācības no viena īpaša skolotāja
tiem skolēniem tikai krievu valodā tiktu pasniegtas, kuri

labprātīgi un pret īpašu skolas naudu šinī klasē iestātos". 1 )

Augstākās, resp. īpašas klases dibināšana motivēta ar va-

jadzību jaunekļiem prast krievu valodu.2 )> Šādas augstākas

klases, bet gan ar vācu mācības valodu, tanī laikā Kurzemē

jau darbojās pie vairākām pagastu skolām. Tās zināmā

mērā atvietoja Vidzemes draudzes skolas, kādu Kurzeme

vispāri nebija. Pēc 80 gadiem Kurzemes pagastos bērnu

vecāki sāka prasīt stiprāku krievu valodas mācību, jo dzīves

apstākļi uz to spieda. Saldus ķirspēles skolu komisija savā

1884. g. 21. aprīļa sēdē Lielezeres pagasta lūgumu norai-

dīja, aizrādot, ka krievu valodu varot mācīt un tā esot

jāmāca arī pagasta skolā. 3 ) Nedabūjusi atļauju augstākās

г) Lielezeres pagasta vietn. sapulces 1884. g. 9. marta proto-

kols. Šis un arī citi dokumenti par šo konfliktu glabājas manā krā-

jumā. А. V.

-) Lielezeres pagastā kā pagasta vecākais tad bijis M. Kvie-

tiņš, bet rakstvedis (skrīveris) V. Lerchs.

3) Pēc 1875. gadā apstiprinātā stundu plāna Kurzemes pagasta

skolās krievu valoda bija obligatorisks priekšmets: «pirmā ziemā 2,

otrā — 3, trešā — 4 stundas nedēļā, bet skolās mācīja arī vācu

valodu —tā tad divas svešvalodas. Vispāri tomēr krievu valodu

mācīja vāji.
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klases nodibināšanai no vāciskām Saldus ķirspēles skolu

komisijas, un ari Kurzemes tautskolu virskomisijas, Liel-

ezeres pagasta valde iesūtīja lūgumu Tērbatas mācības

apgabala kuratoram, kas savukārt 1884. g. 27. novembrī

ar rakstu Nr. 5909 lūdza Kurzemes skolu virskomisiju šo

lietu izlemt, izsakot pie tam cerību, ka virskomisija Lieleze-

res pagasta lūgumu ievēros. Par rezultātiem kurators lūdza

viņu informēt. Skolu virskomisija atbildēja kuratoram (1884.

g. 12. dcc. Nr. 245), ka viņa lietu izmeklēšot, bet jautājums

par pieminētās klases atvēršanu jāizlemjot skolu pārvaldes

instanču likumīgā gājienā: pirmā instance — vietējā (Local-

Schulcomission), otrā ķirspēles un trešā Kurzemes taut-

skolu virskomisija, kā lēmumus varot pārsūdzēt senātam1.
Ar šo rakstu skolu virskomisija, redzams, „uzmanīgi" pa-

sacīja kuratoram, ka viņš iemaisās tur, kur nepienākas.

Formāli tā arī bija, jo 1884. gadā vēl Baltijas tautskolas

bija iekšlietu ministrijas virsuzraudzībā un kuratoram, kā

izglītības ministrijas reprezentantam, pār šīm skolām liku-

mīgas varas vēl nebija. Kurators par skolu virskomisijas

rakstu, redzams, ~atspēlējās" un 1884. g. 18. dcc. ar rakstu

Nr. 6276 (vācu valodā) pasaka, ka viņš lūdzis lietu izlemt

un viņam paziņot rezultātus, bet nevis paziņot kādas in-

stances lemj par Kurzemes tautskolām, itin kā tas viņam

nebūtu zināms. Ar to šinī virzienā sarakstīšanās ar skolu

v irskomisiju izbeidzās. Bet nu sākās jauna akcija.

Lielezeres pagasta valde, šā pazaudējusi cīņu īpašas

krievu klases dēļ, lūdza kuratoru pārveidot Lielezeres pa-

gasta skolu divklasīgā ministrijas skolā. (Lielezeres vietn.

pulka lēmums 1885. g. 18. jūlijā.) Kurators, sazinājies ar

izglītības ministriju, piekrita Lielezeres pagasta valdes lūgu-

mam un 1885. g. 14. augustā ar rakstu Nr. 3928 paziņoja

Lielezeres pagasta valdei, ka viņš ministrijas skolas atvēr-

šanai piekrīt. Tālāk kurators 21. augustā ar rakstu Nr. 3935

paziņoja Kurzemes gubernatoram (šoreiz vairs nerakstīja

skolu virskomisijai!), ka viņš — kurators — piekritis div-

klasigas ministrijas skolas atvēršanai Lielezeres pagastā un,

ka saskaņa ar pagasta vietnieku pulka lēmumu, ministrijas

7
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skolas otrā klasē (augstākā) mācības notiks krievu valodā.1)

Kurzemes gubernātors 26. augustā ar rakstu Nr. 60372)

savukārt paziņoja skolu virskomisijai kuratora lēmumu zi-

nāšanai" (zur Wissenschaft zu iibersenden). Zīmīgi, ka

gubernātors pagaidām spēlēja tikai rīkojuma pārsūtītajā

lomu. Skolu virskomisija tagad nolēma nepiekrist Liel-

ezeres Reņģes ~Rozas" skolas ēkas nodošanai ministrijas
skolas rīcībā, „jo šī skolas māja celta ar vietējā muižnieka

ievērojami lielu pabalstu un nodota pagasta skolas vajadzī-

bām". Ja ministrijas skolu gribot dibināt, tad lai ceļot tai

jaunu skolas māju. Tādā virzienā skolu virskomisija savu

lēmumu 28. augustā nosūtīja, latviešu valodā tulkotu, Liel-

ezeres pagasta vecākam.

Saskaņā ar kuratora rīkojumu, 1885. g. 1. septembrī

Lielezeres skolā ieradās Tērbatas mācības apgabala inspek-

tors Speškovs, 3) lai svinīgi atvērtu jauno ministrijas skolu.

Ministrijas skolas dibināja saskaņā ar 1875. g. 4. jūnijā ap-

stiprināto instrukciju.

2 ) Kurzemē gubernātors tad bija Manžoss.

3) „Jaunāko Ziņu" 1927. g. 4. maija numurā iespiestas kādas

atmiņas par gubernātora Zinovjeva darbību, pie kam šis gubernātors
tēlots it kā pārkrievošanas pretinieks. Par Zinovjeva noskaņojumu
runāsim še atsevišķi, bet šinīs pašās atmiņās par Speškovu teikts:

„Viens no visasākiem tā laika krievu gara izplatītājiem un krievu

despotijas stiprinātājiem Vidzemē, bija Skolu apgabala inspektors

Speškovs." Še atzīmēto atmiņu autors nav apstākļus labi zinājis

un izpratis. Pirmkārt Speškovs jau nebija vienīgi Vidzemes,

bet visas Baltijas skolu kārtotājs — viņš bija kuratora Kapustina

tiešs palīgs — mācības apgabala inspektors. Otrkārt — Speškovs,

kā to rāda dokumenti, nav bijis ass pārkrievošanas politikas dzinējs.
Katrā ziņā viņš rīkojās tādā garā kā pats Kapustins. Vietalvas

ministriju skolu iesvētot, Speškovs atklāti nožēlo, ka neprotot lat-

viešu valodu. Arī Treilands-Brīvzemnieks atzīmē Speškovu kā hu-

mānu vīru. Speškovs Baltijā pārdzīvoja Kapustinu, un ari Lavrovska

laikā viņš sevi nav iezīmējis asu pārkrievotāju rindās. 1893. gadā

Speškovu aizcēla uz Kazaņas mācības apgabalu un zīmīgi, ka asais

pārkrievošanas laiks tikai pēc tam sākās. Nedomājam jau, ka Speš-

kovs to būtu atturējis, bet vispāri Lavrovskis vēl nebija „iestrādājies".
Katrā ziņā pieminētās atmiņās Speškovs neobjektīvi raksturots, vai,

pareizāki teikt, atmiņu autors viņa darbību nav pietiekoši pazinis.
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Par skolas atvēršanas notikumiem, bez oficiāliem jau pie-

minētiem un vēl turpmāk atzīmētiem dokumentiem, ir arī

garāks raksts J. Aksākova „Русь" 1885. g. 19. numurā,

kas par 1. septembra notikumiem pastāsta sekojošo: Kad

1. septembrī Speškovs ieradās Lielezerē, muižas īpašnieks

barons Nolkens gluži mierīgi viņam paskaidroja, ka mi-

nistrijas skolu nevarot atvērt, jo neesot nokārtots telpu

jautājums. Speškovs rādīja baronam Nolkenam Kapustina

telegramu, ka skola visādā ziņā jāatver 1. septembrī. Sa-

prašanās nenotika.1) Kad Speškovs gājis skolas telpās iz-

darīt oficiālu atvēršanas aktu, tur ieradies arī Nolkens,

ka tanī laikā likumīgs muižas policijas pārstāvis un pavēlējis

ļaudīm izklīst, jo neesot dota atļauja še sapulcēties. Ļaudis

tomēr neizklīduši, bet lūguši Speškovu viņus aizstāvēt. Tad

barona pilnvarotais policijas pārstāvis (kāds viņa ierēdnis)

nodevis pagasta vecākam kādu rakstu, lai vecākais to nolasot

ļaudīm. Kamēr vecākais vilcinājies rakstu nolasīt, Speškovs

paskaidrojis Nolkena pārstāvim (Nolkens pats jau bijis aiz-

gājis), ka policijas raksti vacākam jānolasa pagasta mājā,
bet ne skolā. Šādai Speškova atbildei ļaudis demonstratīvi

uzgavilējuši, bet Nolkena pārstāvis atstājis skolas telpas.

Jaunā ministrijas skola pēc tam oficiāli atvērta, pie kam

Speškovs teicis uzrunu.

Ļaudis izklīduši un gaidījuši, fcas būs tālāk. Jau ceturtā

dienā pēc tam Lielezeres pagasta vecākais Zeniņš 1) atstā-

dināts no amata un nodots tiesai: 1) par to, ka 1. septembri

skolā bez vajadzīgas atļaujas pielaidis ļaužu sapulci; 2) at-

teicies izpildīt barona Voldemāra Nolkena likumīgās pa-

vēles un nenolasījis minētā barona piesūtīto rakstu; 3)

traucējis skolas darbus. Barons Nolkens arī pavēlējis aizvest

no skalas 20 kubikasis malkas. Malka dota no barona

mežiem, bet cirsta un izvesta ar pagasta darba spēku.
Tālāk Nolkens atņēmis gandrīz visu to, ko viņš savā laikā

г) Apgalvo, ka Nolkens pat gribējis likt Speškovu arestēt, bet

neuzdrošinājies to darīt lielā laužu pulka dēļ, kas sanācis pie mini-

strijas skolas atklāšanas.

2) Zeniņs ievēlēts amatā pēc M. Kvietiņa.

7*
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šai pagasta skolai dāvājis (lampas, ģeogrāfijas kartes v. t. t.)

4. septembrī Nolkens pavēlējis sapulcināt visus pagasta
saimniekus un tiem ar īpašu rakstu pasludinājis, ka viņš

neapmierināts ar sava pagasta ļaudīm viņu rīcības dēļ

pie ministrijas skolas atvēršanas, tāpēc: 1) atņemot skolai

zemi (20 desetiņas); 2) nedošot turpmāk skolai malku —

pat par naudu — nē; 3) visiem saimniekiem, kas šinī

lietā izrādījuši baronam nepaklausību, muiža nepārdošot

ne malku, ne žagarus; 4) kad pienākšot nomas, vai māju

izpirkšanas termiņi, lai zinot, ka barons nevienas dienas

maksu negaidīšot, bet kas nespēšot maksāt, ar tiem rīko-

šoties pēc likuma.

Varam iedomāties, kā tanī laikā atskanēja šie barona

draudošie vārdi. Saimnieki sadalījušies divās grupās —

ministrijas skolas piekritējos un pretiniekos. Bet barons

Nolkens un skolu virskomisija vēl neapmierinājās ar 1.

septembrī notikušo faktu. Skolu virskomisija iesniedza di-

vas pārsūdzības, — vienu tautas izglītības, otru iekšlietu

ministram. Pirmā, nostājoties uz pilnīgi formāliem likuma

pamatiem, aprādīja, ka kurators rīkojies nelikumīgi un ka,

„самовольнымъ захватомъ принадлежащаго другому ве-

домству школьнаго здашя и устройствомъ на совер-

шенно иныхъ началахъ другой школы", esot sašķobījis

likumīgās skolas valdes autoritāti. Lūdza kuratora rīko-

jumu atcelt. 1) Otrā sūdzībā — iekšlietu ministram —

skolu virskomisija aprādīja to pašu un lūdza aizstāvēt skolu

virskomisijas, kā iekšlietu ministrijai pakārtota orgāna tie-

sības pret kuratoru, kas „действуя самовольно обошелъ

установленное школьное начальство". Bet šinī sūdzībā

skolu virskomisija pieskārās arī visam pārkrievošanas jautā-

jumam un rakstīja ministram, ka Kurzemes skolu virskomisi-

jas priekšsēdētājam bijusi pārsūdzības jautājumā personīga

saruna ar kuratoru, kas teicis: „Varot notikt, ka drīzumā

tikšot iesniegts priekšlikums par Baltijas tautskolu nodošanu

izglītības ministrijas virsuzraudzībā, jo arī pie Lielezeres

ministrijas skolas nodibināšanas izrādījies, ka nav panākama

*) Kurzemes skolu virskomisijas raksts 1885. g. 9. okt.
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draudzīga divu ministriju orgānu sadarbība". Šī kuratora

ieruna, redzams, no jauna uztraukuši skolu virskomisijas

priekšsēdētāju baronu Heikingu, jo viņš, novirzoties no

sūdzības īstā jautājuma, mēģina pārliecināt iekšlietu mi-

nistru par kuratora aizrādījuma nederīgo nolūku un saka,

ka laužot līdzšinējo skolu pārvaldes aparātu, Kurzemes

skolām „неминуемо будетъ угрожать самая большая опас-

ность" (Kurzemes skolu virskomisijas raksts iekšl. mi-

nistram 1885. g. 9. okt. Nr. 179.).

Izglītības ministrs Deļjānovs 1885. g. 9. novembrī ar

rakstu Nr. 16861 (no skolu departamenta) atbildēja skolu

virskomisijai, ka viņš, saskaņā ar iesniegto rakstu, uzdevis

Terbatas mācības apgabala kuratoram Kapustinam nokār-

tot Liclezeres ministrijas skolas telpu jautājumu un cerot,

ka skolu virskomisija no savas puses darīšot visu iespējamo,

lai atvērtā ministrijas skola varētu sekmīgi darboties. Kādu

atbildi devis iekšlietu ministrs, nav zināms, bet 1885. g.

21. novembrī Kurzemes gubernators paziņojis skolu virs-

komisijai, ka mācības apgabala kurators Kapustins slēdzis

Lielezeres pagasta ~Rozas" skolu, jo šai skolā mācoties

visai maz skolēnu, un viņš—gubernators — uzdevis Kuldīgas

hoptiesai (Гауптманскому суду) dot rīkojumu, lai visas

„Rozas" skolas telpas tiktu nodotas ministrijas skolas va-

jadzībām, atskaitot vienīgi skolotāja Zetca dzīvokli. Stā-

voklis līdz tam jaunajā ministrijas un pagasta skolā bija

tiešām nenormāls, jo vienā mājā mitinājās divas skolas, pie

kam ministrijas skolā mācījās 150, bet vēl oficiālā pagasta

skolā ne vairāk par 10 skolēnu. Kurators savu rīkojumu

tad arī motivēja ar to, ka pagasta skolā trūkst skolēnu.

Drīz pēc tam visas skolas telpas ieņēma ministrijas skola.

Te jāpiezīmē, ka šinī pat laikā (1885. g. beigās) Pēterpilī,

izglītības ministrijā, tikuši savesti kopā barons Nolkens un

kurators Kapustins, un tur ar izglītības ministra kņaza

Volkonska starpniecību,
„
izdarīta vienošanās", ar kuru

līdzšinējās pagasta skolas telpas paliek nodotas ministrijas

skolai, bet ja turpmāk pagasts gribētu celt pagasta skolai

jaunu ēku, tad izglītības ministrija ēkas celšanai došot
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1000 rubļu pabalsta. Jāatzīmē arī, ka Izbeigta Nolkena

ierosinātā sūdzība pret Lielezeres pagasta vecāko Ernestu

Zeniņu v. c. par nepaklausību muižas policijai.l)
Tā šī cīņa nobeidzās ar pilnīgu pagasta valdes un kura-

tora Kapustina uzvaru. Cīņa, kā redzējām, bijusi sīva, un

tās iznākums muižniecībai nelabvēlīgs un zīmīgs.

Par Lielezeres (Reņģes ~Rozas") divklasīgo ministri-

jas skolu runājot, jāpiezīmē, ka Kapustins, saprazdams

šīs cīņas nozīmi šādu skolu turpmākai attīstībai, pielika
daudz puļu, lai jaunā mācības iestāde gūtu apkārtnē popu-

laritāti. Laimējās skolai atrast spara pilnu skolotāju, kas

tikko 1884. gadā bija absolvējis Baltijas skolotāju semināru

— Indriķi Paļeviču. Jaunais skolotājs ar lielu enerģiju ķērās

pie darba, un skola drīz vien guva atzinību pāri sava pa-

gasta robežām. Skolēnu skaits pieauga un visus, kas vēlē-

jās mācīties, nevarēja uzņemt. Paļevičs neatrāvās arī no

sabiedriska darba pagasta bija labs kora vadonis. Tā

pagasts un arī Kapustins bija uzvarējuši baronu Nolkenu

arī morāliski, jo visiem bija radusies pārliecība, ka ciņa

notikusi par labāku skolu, kas pašķīra latviešu bērniem

arī ceļu uz turpmāko izglītību. Līdz ar to ministrijas skolas

tilps guva piekrišanu arī citos Latvijas novados, ko pa-

stiprināja vēl ar to, ka Lielezeres skolai lielkņāzs Vladimirs

deva savu vārdu — Vladimira ministrijas skola. Tā tad

svētība no paša ķeizara nama.

Kādi tad bija vispārējie ministrijas skolu noteikumi?

Ministrijas skolas bija divējādas vienklasīgas un div-

klasīgas (одноклассныя и двухклассный сельсюя

училища министервства народнаго просвЪщешя;.
Šīs skolas Krievijā 2) sāka iekārtot pēc 1875. gada 4. jū-

nija noteikumiem, kas savukārt pamatojās uz 1869. g. 29.

maija likumu par pilnīgākas elementārās izglītības iestā-

х) Дъло канцел. Курляндскаго губернатора 1885. г. Л? 926. Valsts

archiva № 19587. Ir gan notikusi kāda Zeniņa v. c. vajāšana ari

1888. g., par to: Д. к. К. губ. 1888. Л? 7. archiva М 22369. (LVA)
2) Baltijā pirmo šādu skolu 1883. g. nodibināja Pareizticības

brālība Kuldīgā, pie kam skola tur bija pilnīgi krieviska. Vēlāk šo

skolu pievienoja Kuldīgas (Baltijas) skolotāju semināram.
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dēm Krievijas lauku iedzīvotāju bērniem(д-бтямъ сельскаго

населешя). Ministrijas skolas varēja iekārtot zēniem un

meitenēm atsevišķi, vai arī abiem dzimumiem kopīgi. Vien-

klasīgo ministrijas skolu mācību kursa ilgums trīs, bet

divklasigo — pieci gadi, t. i. trīs gadi pirmā klasē un divi

otrā. ŠīS skolās mācīja visus tautskolām noteiktos priekš-

metus, tikai divklasīgās priekšmetu kursa apjoms stipri pa-

plašināts. 1) Divklasigo ministrijas skolu kursu beigušos sko-

lēnus varēja vēl paturēt pie šīm skolām, lai papildinātos

uti varētu iestāties skolotāju semināros, vai arī citās mācī-

bas iestādēs. Tā savā laikā Krievijas semināros lielākā

daļa audzēkņu nāca no ministrijas skolām, līdzīgi kā tas

bija Vidzemē no draudzes skolām. Ministrijas skolas pa-

rasti nodibināja izglītības ministrija ar saviem līdzekļiem,

vai ar pašvaldību pabalstu, kas bieži vien bija pat lielāks

par valdības doto daļu. Ministrijas skolas beigušie audzēkņi

saņēma īpašas, šo skolu instrukcijā noteiktas, apliecības.

Visas ministrijas skolas atradās mācības apgabalu kura-

toru pārziņā un bija padotas tautskolu direktoriem, kas

tām arī apstiprināja skolotājus. Tādi bija šo skolu pamat-

noteikumi, un saskaņā ar tiem, nodibināja šīs skolas arī

Baltijā, pie kam divklasigo ministrijas skolu pirmās kla-

ses mācību kurss un programās līdzinājās pagasta, bet

otrās klases kurss — Vidzemes draudzes skolu mācību

apmēram. Saprotams, vācu valodas vietā stājās krievu.

Pašvaldību divklasīgās ministrijas skolas Baltijā saņēma

rubļu lielu valdības pabalstu, bet vienklasīgās

pusi no šīs summas.
2)

Jau 1884. gadā izglītības ministrija uzsāka Baltijas ap-

riņķa skolu pārveidošanu par „pilsētas skolām". Apriņķa

skolas (Kreisschule), kas pie mums darbojās sākot ar 1802.

1) Skat. Сводъ Законовъ Росайскоп имперш, т. XI, ч. I, изд.

1893, ст. 3425, Инструкщя для двухкл. и однокл. сельскихъ училищъ

Министерства Народнаго просвъщешя и „Циркуляры" 1886. г. № 3.

2) „Циркуляры" 1900. г. .V 7. Dažkārt valdība izsniedza arī

papildu pabalstu skolas ēku celšanai un mācības līdzekļiem.
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gadu, bija starpskolas elementārai un ģimnāziju izglītī-

bai, jo no apriņķu skolām varēja iestāties ģimnāziju apak-

šējas klasēs. Vēlāk gan Krievijas apriņķskolām iekārtoja

ari īpašas, vairāk praktiskām dzīves vajadzībām noderīgas

programās, bet tomēr gandrīz visās Baltijas apriņķskolās

mācīja (obligatoriski vai neobligatoriski) vecās valodas, lai

audzēkņiem butu iespējams no šīm skolām iekļūt ģim-

nāzijās. Saprotams, ka apriņķa skolas (Vidzemē un Kur-

zeme) līdz pārkrievošanas laikmetam bija pilnīgi vācis-

kas. 1) Pārkrievošanas laiku uzsākot, izglītības ministrija

Baltijas vāciskās apriņķa skolas nolēma pārveidot par krie-

viskām pilsētas skolām — „городскlя училища". Pilsētas

skolas darbojās saskaņā ar 1872. g. 31. maijā apstiprinā-
tiem noteikumiem, 2) un to mērķis bija dot jaunatnei pil-

nīgu elementāru izglītību. So skolu organizēšanā pielaida
lielu dažādību: varēja iekārtot vienklasīgas, div-, trīs- un

četrklasīgas skolas, bet mācības kursa ilgums bija visur

seši gadi ar šādu iekārtojumu: vienklasīgās skolās skolēni

sadalījās trijās nodaļās un mācījās katrā nodaļā divi gadi;

divklasīgās — pirmā klasē divas nodaļas ar divgadīgu
kursu katrā nodaļā un otrā klasē divas nodaļas ar vien-

gadīgu kursu katra; trisklasīgās — trīs nodaļas ar div-

gadīgu kursu katrā; četrklasīgas — pirmās divās klasēs

katrā pa divas nodaļas ar divgadīgu kursu, bet trešā un

ceturtā klasē katrā viengadīgs kurss. Šāds, pat pārāk ela-

stīgs, kursa iekārtojums bija motivēts ar dažādiem Krie-

1) Kā izņēmums bija Katrinas II krievu skola Rīgā, kas dibi-

nāta 1789. gadā ar nosaukumu „Главное народное училище въ гор.

Ригъ," pie kam dabūja arī pievārdu „Императрицы Екатерины II."

1804. g. šo skolu pārdēvēja par „Российское уъздное училище", bet

1820. g. par I русское уъздное училище. Šī skola, kauču arī ar no-

saukumu apriņķa skola, darbojās pēc īpašiem noteikumiem un pro-

gramām. kas jūtami atšķīrās no vāciskām apriņķa skolām. (Tuvāk

par šo skolu skat. „Праздноваше столътlя Рижскаго городского учи-

лища императрицы Екатерины 11. Рига 1897.)

2) Skat. Krievijas likumu krājuma XI sējuma I daļu, 3112. —

3162. pp. Turpat 3183.—3191. pp. par pilsētas skolu iekārtošanu Bal-

tijas guberņās (1893. g. izdevums.)
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vijas novadu apstākļiem, bet faktiski vienklasīgu pilsētas

skolu nebija daudz. Baltijā valdība parasti iekārtoja trīs-

klasīgas pilsētas skolas. Pirmā klasē (nodaļā) uzņēma bēr-

nus ne jaunākus par septiņi gadi, bet, raugoties pēc iepriek-

šējām zināšanām, varēja iestāties arī augstākās klasēs (no-

daļās); bez tam centīgie skolā varēja pat pārlēkt par

vienu nodaļu augstāk. Saskaņā ar 1872. g. noteikumiem,

kas gan vēlāk tika grozīti, pilsētas skolu četru nodaļu

(gadu) apsolventiiem bija tiesība iestāties ģimnāziju un

reālskolu attiecīgās klasēs, izturot pārbaudījumu svešās

valodās.1) Skolu beigušiem bija tiesība saņemt valsts die-

nastā pirmo ~činu", kā arī iestāties skolotāju institūtos

bez pārbaudījuma, ja nebija pieteicies vairāk reflektantu,

kā brīvu vietu (3121. р.). Šo pilsētas skolu mācību pro-

gramās līdzinājās apmēram mūsu sešklasīgo pamatskolu

programām, tikai bez svešām valodām. Tomēr ar izglītības

ministrijas atļauju varēja mācīt arī vispārējās programās

neparedzētus priekšmetus un tā parasti Baltijas pilsētas

skolās mācīja arī dažas valodas. Pilsētas skolas bija tikpat

krieviskas, cik agrākās apriņķa skolas vāciskas.

Kad Baltijas muižniecība dabūja zināt par apriņķa skolu

pārveidošanu (pirmo trīsklasīgu pilsētas skolu nodibināja

1884. g. Jēkabpilī), viņa sāka spriest, kā turpmāk pasargā-

ties no krieviskām pilsētas skolām. Vidzemes muižnieku

landrātu kolēģija, saskaņā ar landmaršāla ierosinājumu, no-

dibināja īpašu komisiju (1885. g. maijā), kurai uzdeva

apspriest iespējas nodibināt dažās apriņķu pilsētās slēgto,

resp. pārveidoto apriņķa skolu vietā, līdzīgas skolas ar

vācu mācības valodu.2) Redzams (no 1885. g. maija apsprie-
des protokola), ka landrāti domājuši šinī gadījumā arī

par draudzes skolu īpatnu pārveidošanu. Bet šie projekti

!) Likuma 3149. р. nosaka, ka ģimnāziju un reālskolu pirmā

klasē var iestāties pirmo četru nodaļu pilsētas skolu absolventi bez

kādiem pārbaudījumiem. Bet atgadījās, ka šie paši absolventi iestā-

jās jau II ģimnāzijas klasē un tad ar attiecīgiem pārbaudījumiem.
2) Landrātu kolēģija 1885. g. 22. maijā par to rakstīja Vidze-

mes skolu virskomisijai (Acta Livl. Landr. Coll. V./562(Volksschulen).
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sagrozījās ar visu Baltijas skolu nodošanu izglītības mi-

nistrijas pārziņā.

Arī Rīgas pilsētas valde, kā tas redzams no viņas

aktīm, spriedusi, kā paglābt savas vāciskās pilsētas skolas

no pārkrievošanas. īpaša cīņa bijusi dēļ Rīgas II apriņķa

skolas, kuras vietā valdība 1886. g. nodibināja Pētera reāl-

skolu. 1)

VIII

1885. gada rudenī sākās kuratora Kapustina „lielā

akcija". Kad mēģinājumi savstarpēju sarunu ceļā pieda-

būt Baltijas muižniecību atzīt nodomātos pārgrozījumus,

bija atdūrušies uz šejienes vāciešu stingru pretestību un

nepiekāpību, Kapustins, saziņā ar izglītības ministriju, no-

stājās par enerģisku valdības rīcību. 1885. g. rudenī Pēter-

pilī notika vairākas apspriedes gan izglītības ministrijā,

gan kādā īpašā konferencē, 2) kurā piedalījušies: Kapustins,

visi trīs Baltijas gubernatori, senators Manaseins un abi

iekšlietu viceministri — Durnovo un Volkonskis. Šī kon-

ference atzinusi, ka Baltijas skolu reforma jāiesāk ar itin

visu vispārizglītojošu mācības iestāžu nodošanu izglītības

ministrijas virsuzraudzībā. Sakarā ar šo atzinumu Kapustins

1885. g. 20. novembrī bija audiencē pie ķeizara, un šinī

dienā arī izšķīries Baltijas tautskolu turpmākais liktenis.

Kapustins pats par šo audienci raksta: 1) „... Gan ne

pa spēkam un manos gados uzlika man šo smago nastu,

bet es izpildīšu manu ķeizaram doto solījumu — visu sevi

x ) Acta d. Rigaschen Raths betreffend die Verstārkung d.

Schulunterrichts m der russischen Sprache .V 1527 R. (RPA).
2) Par šo apspriedi ziņots Igaunijas muižniecības pārstāvju

konferencē 1885. g. 9. decembrī (Estl. Ritt. Ausschuss А. IV. FlBl.

IVA).

3) Kurators Kapustins šinī laikā sarakstījies ar savu draugu

juristu Aleksandru Borzenko (Maskavieti), kam arī pastāstījis Alek-

sandra 111 dotos norādījumus. Turpmāk citēsim arī dažas citas

Kapustina vēstules Borzenkam. Tās iespiestas „Русская Старина" т.

109 (1902), 532-553.
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atdot man uzliktam darbam. Jūs neticēsiet, kāda laime

bija dzirdēt izteikto ķeizara krievisko gribu, cik šī

grijbas izteiksme uzmudinoša un piepildīta ar spēka un

atbildības apziņu. Viņš (ķeizars) uzklausīja katru sīkumu

un visos jautājumos pārsteidza ar savu skaidro spriedumu.

Ko neiedrošinājās savā dzelzraksturā ķeizars Nikolajs I,

enerģiskā ministra Uvarova laikā, to izprata un neapstā-

jās dot pavēli izpildīt mums Dieva dotais cars. „Да въдь

это необходимо, — а потому и думать нечего ; я васъ

прошу представить мн-Ь, какъ привести въ ис-

полнеше это дъло. а самое дъло я ръшилъ"

(Bet tas taču nepieciešams — tāpēc nav vairāk ko do-

māt; es lūdzu jūs uzrādīt man, kā šo lietu izkārtot, bet

pašu lietu es izlēmu".) Tā teicis ķeizars, un Kapustins

piebilst: „Вотъ какъ совершается исторlя" (Lūk kā iz-

veidojas vēsture). (Šī vēstule rakstīta 1885. g. 23. de-

cembrī).

1885. g. 28. novembrī ķeizars parakstīja rīkojumu

„о подчинении ведомству министерства народнаго

просвъщешя, находящихся въ Прибалтшскихъ

губершяхъ евангелическо-лютеранскихъ школъ и

семинарш". Rīkojumā bija teikts, ka jaunā kārtība do-

māta visu šejienes mācības iestāžu apvienošanas labā.

1886. g. 19. februārī augšminētais ķeizara rīkojums ~Visa-

ugstākā ukaza" veidā paziņots senātam. Atzīmēsim šo

vēsturisko dokumentu pilnīgi: Именной Высочайшш указъ

Правительствующему Сенату. Признавъ за благо нахо-

дящдяся въ Лифляндской губернш евангелическо-лю-

терансюя приходсюя и волостныя школы и въ Эст-

ляндской и въ Курляндской губершяхъ — еван-

гелическо лютерансюя сельсюя народныя школы, а

также учительсюя семинарш во всъхъ трехъ поиме-

нованныхъ губершяхъ подчинить ведомству мини-

стерства народнаго просвъщешя, повелЪваемъ Прави-

тельствующему Сенату сдълать къ исполнешю сего над-

лежащая распоряжешя. На подлиномъ собственноюЕго

Императорскаго Величества рукою подписано: Алек-
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сандръ
" Въ С. Петербургъ 19-го февраля 1886. года.

1
)

Kā redzam, šai ķeizara pavēlē nav nekas vairāk teikts,

kā tikai tas, ka mūsu tautskolas un skolotāju semināri no

iekšlietu ministrijas pārkārtojami uz izglītības ministriju.

Varēja domāt, ka te nav nekas draudošs, ne mūsu skolām,

ne arī Baltijas iedzīvotājiem. Draudošais tomēr nāca muiž-

niecībai un garīdzniecībai, jo Baltijas tautskolu īpatnējais

stāvoklis bija lauzts, un skolas no iekšlietu ministrijas,
kurai taču nebija sava īpaša skolu pārvaldes aparāta, pār-

kārtotas uz izglītības ministriju, kur īpaši savs noorgani-
zēts pārvaldes sastāvs. Ar to līdzšinējai vāciskai Baltijas

tautskolu vadībai un patstāvīgai rīcībai bija liktas citas

robežas. Ķeizara jaunā pavēle gan vēl neko tuvāk neizteica

— tikai resora maiņu. Tomēr pietiekoši skaidri bija sa-

protams, ka jaunais resors vairs nebūs vienīgi vērotājs,
kāds bija iekšlietu ministrija, bet arī rīkotājs, kārtotājs

un, vismaz, faktisks virsvadītājs. To saprata arī Baltijas
vāciskās skolu komisijas, kamdēļ arī tūdaļ radās uztrau-

kums un nemiers.

Vācu muižniecība un garīdzniecība, kā tas jau saska-

nēja ar viņas tradicionēlo lepnumu un kundzību, arī šai lū-

zuma laikā runāja lepnu valodu par lieliski noorganizētu

šejienas tautskolu iekārtu, vadību un faktiskiem sasnie-

gumiem tautas izglītībā.

Ja šai skolu vadības mijā konstatējam vācisko skolu

komisiju un virskomisiju faktiskos sasniegumus, tad tie

izrādās jūtami mazāki par tiem ~sasniegumiem", kādus

cīņā pret pārkrievošanas politiku daudzkārt izcēla un par

pareiziem apgalvoja šejienes muižnieki un garīdznieki.
Mūsu tautskolu attīstības gājiens redzams no Latviešu

skolu vēstures iepriekšējām grāmatām (ļ, 11, III), un tas

nebūt nav vācu muižniekiem pateicīgs un glaimojošs. Šinī

*) Циркуляръ по Дерптскому учебному округу 1886. № 2. Sākot

ar 1886. g. janvāri mācības apgabala kurators izdeva regulārus cir-

kulāru krājumus. No šiem cirkulāriem ņemsim dažādas ziņas par

pārkrievošanas laikmeta gaitu.
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vietā tāpēc aprobežosimies vienīgi ar mūsu tautskolu stā-

vokļa konstatējumu pārkrievošanas laikmetam iestājoties,

ņemot ziņas un darus par 1885.—1888. gadiem, t. i. par

to laiku, kad iestājās vēsturiskais lūzums.

Par Vidzemes luteriskām tautskolām uzglabājušās sta-

tistiskas ziņas no 1884./85. m. g. To plašāku sakārtojumu
dodam šai grāmatai „Pielikumā I". Laiks no 1874./75.

m. g. līdz 1884./85. bez šaubām uzlūkojams par vācu kun-

dzībā vadīto skolu visaugstāko sasniegumu. l) Salīdzinot

1884./85. m. g. datus ar 1874./75.2) tomēr redzam, ka 10

gadu laikā progress nav liels, bet dažos punktos pat neliels

regress.

1884/.85. darbojās (visā Vidzemē) 122 draudzes un 973 pagasta skolas

1874./75.
„ „ „

115
„ „

924

1884У85. mācijās a) draudzes skolās 3624 zēni 1156 meitenes

b) pagasta „
21886

„
21608

1874./753)
„

a) draudzes
„

2963
„

768

b) pagasta „ 20117 „ 18437

1884 /85. a) draudzes skolās darbojās 203 skolotāji 13 skolotājas

b) pagasta „ „
1170

„
7

1874./75. a) draudzes
„ „

164
„

—

b) pagasta „ „
992

„
—

1884./85. siltas brokastis (pusdienas) iekārtotas 29 skolās

1874./75.
„ „ „

31
„

1884./85. krievu valoda mācīta:

a) draudzes skolās, obligatoriski 108, fakultātivi 5, nemaz 9

b) pagasta „ „
363

„
394

„
216

1874./75.4) krievu valoda mācīta:

a) draudzes skolās, obligatoriski 79, fakultātivi 14, nemaz 6

b) pagasta „ „
153 ,', 230

„
414

Redzams, krievu valodas mācība šinī laikā bijusi vāja

ari tanīs skolās, kur to mācīja — mācīja slikti, jo skolo-

tāji paši šo valodu neprata, vai prata vāji. Tomēr, kā redzē-

J) Skat. Skolu vēstures II un 111 grāmatā.
2) Dati ņemti no oficiāliem šulrāta Gulekes gada pārskatiem.
3) Šinī gada pārskatā trūkst ziņu no 16 draudzes un 127 pa-

gasta skolām. Tā tad 1874./75. g. skolēnu un skolotāju skaits fak-

tiski bijis krietni lielāks.

A ) Trūkst ziņu no 8 draudzes un 28 pagasta skolām.



siim vēlāk, muižnieku pārstāvji savās peticijās un runās

centās iegalvot, ka pirms pārkrievošanas laikmeta šejie-

nes skolās skolēni labi un pat labāk pratuši krievu valodu,

kā pēc 1885. gada.

No mācītāju ziņojumiem redzam, ka pagasta skolās

šinī laikmetā galvenā vērība likta uz ticības mā-

cību un lasīšanu mātes valodā. Visās pagasta

skolās lielākā vai mazākā mērā (kauču fakultātivi) mācīta

vācu valoda. Rakstīšana (dažādās prasībās) un rēķināšana

gan figurējusi stundu plānos, bet revizijās šīm mācībām

nav piegriezta liela vērība, dažkārt pat tās nemaz nerevi-

dēja. Liels skaits skolotāju bija bez skolotāja tiesībām

un visai maz mācīti — daudzi beiguši tikai draudzes

skolas kursu. (Skat. tuvāk ~Pielikumā I").
Daudzas skolas šinī laikā bija vāciskas, un jo labāka

kāda draudzes skola, jo vāciskāka. Te parasti arī reli-

ģiju mācīja vācu valodā. Tikai reti draudzes skolotāji

bija ar noteiktu latvisku apziņu; tie tad nepameta novārtā

arī latviešu valodu. Jaunlatviešu garā un idejās ieaugu-
šos skolotājus vajāja. 1) Pagasta skolu uzturēšana gulās gan-

drīz vai vienīgi uz zemniekiem; draudzes skolas piepalīdzēja
uzturēt arī muižas. Noteikšana mācību un organizācijas

ziņa kā par vienām, tā otrām atradās vienīgi muižnieku un

mācītāju vadīto skolu komisiju ziņā.

Par Kurzemes luteriskām tautskolām ziņas un datus

no 1887./88. m. g. dodam
„
Pielikumā H". Skolu vēstures

II grāmatā (282. —297. lpp.) iespiestas tādas pat ziņas par

1875./76. g. Salīdzinot2) 1877./78. g. datus ar 1887./88. m.

g. datiem redzam, ka 1887. g. 1. janvārī 3 ) Kurzemē lute-

rāņu tautskolu bija 379, ar 24.733 skolēniem, pret 360

skolas, ar 22.126 skolēniem 1877./78. m. g. Tā kā Kur-

zeme draudzes skolu nebija, tad labākās pagasta skolās

*) Skat. Skolu vēstures 111 grāmatā.
2) Bericht über das Landvolkschulvvesen Kurlands tur d. Jahr

1877./78. (iespiests; manā krājumā. А. V.)

3) Kurzemes augstākās skolu komisijas iesniegums Kurzemes

statistiskai komitejai.
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darbojas tā sauktās ~gada skolas", kurās skolēni mācījās

(kas to gribēja un pret ipašu maksu) arī vasaras mēnešos.

Gada skolu skolēni Kurzemē, līdzīgi Vidzemes draudzes

skolu skolēniem, parasti mācījās vācu valodā. Citādi Kur-

zemes pagasta skolas maz atšķīrās no tādām pat Vidzemes

skolām. Audzinātāju personāls Kurzemes tautskolās rekru-

tejās no Irlavas semināristiem un privātā kārtā sagata-

votiem, gan eksaminētiem, gan neeksaminētiem skolotā-

jiem» Darbojās arī skolotāji bez kaut kādas skolotāja ap-

liecības. Kurzemes skolotāji (gan ne visi) materiālā atal-

gojumā bija labākā stāvoklī par saviem Vidzemes pagasta

skolu kolēgām. Vidzemes draudzes skolu skolotāji parasti

gan pārspēja pat apriņķa skolu skolotāju atalgojumu.
No 1887./88. m. g. atsevišķiem Kurzemes laukskolu

gada pārskatiem, un salīdzinot to datus ar Vidzemes tādu

pat skolu pārskatiem, vērojams, ka Kurzemes skolas bijušas

mācībās nedaudz vājākas. 1) Galvenā vērība Kurzemes lauk-

skolās (atskaitot „gada skolas") piegriezta reliģiski-tiku-

mīgai audzināšanai un lasīšanai latviešu valodā. Ar rē-

ķināšanas mācību daudzās ziemas skolās gan būs bijis

pavisam vāji, jo skolās (skolēniem) nemaz nav bijis rēķinā-

šanas uzdevumu grāmatu, bet cik šī mācība kopta, tas

noticis „по galvas", vai ar lielākiem skaitļiem uz skolas

tāpelēm. Rēķināšanas grāmatas 1887./88. g. nav lietotas

vismaz sekojošās Kurzemes laukskolās (ziemas skolās) :

Edvāles, Sarkanes 11, Kursīšu, Sesiles, Lielceceres, Maz-

irbes, Kolkas, Taurkalnes, Vāles, Jaunā pagasta (Sabiles

ķirspēlē), Matkules, Spāres, Stendes I un II skolā, Jaun-

auces, Sniķeres, Šķibas, Adziras, Daigones, Zutes, Laimiņu

(Kandavas ķirsp.), Lestenes, Brunavas, Jēkabpils baznīcas

skolā, Seces-Jaunpils (Sēlpils ķirsp.), Bārtas ķestera, Lab-

raga-Ulmales, Kliģu (Jaunpils ķirsp.). 2) Daži mācītāji ie-

J ) Šīs ziņas par Kurzemes laukskolām ņemtas no atsevišķu

skolu gada pārskatiem par 1887./88. g. (Jahres Berichte. ... Local-

Schul-Commission ūber die
....

Schule fūr dasJahr 1887./88. (LVA).
2) Ļoti var būt, ka šis saraksts nepilnīgs, jo lielas aizdomas,

ka rēķināšanas grāmatu nav bijis arī vēl kādās desmitās citās skolās.
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sniegtos pārskatos ierakstījuši, ka latviski rakstīt un rēķi-

nāt mācot bez grāmatas, daži rēķināšanas mācību nezin

kamdēļ saistījuši kopā ar ģeogrāfiju — „Rechnen-Geogra-

phie". 1)

Kur lietotas rēķināšanas mācības grāmatas, tur atzī-

mētas visvairāk Bankina un arī ievērojamā skaitā Tālberga

sastādījumi, retāk Tērauda. Ticības mācībai lietotas gan

Stendera ~Mazā bībele", „Kristīga mājas grāmata" (Grī-

nera), gan arī (mazāk) Dēbnera bībelstāsti. Katķismi arī

dažādi. Latviešu lasāmās grāmatas: Hervagena „Skolas

maize", Kaudzītes-Stērstes, P. Bērziņa un citas grāmatas.
No minētiem gada pārskatiem, kas gan ar ļoti nepil-

nīgām ziņām, redzams, ka ievērojama daļa skolotāju bijusi

ar vāju izglītību. Tā Kuldīgas ķirspēles skolās no 16

skolotājiem 8 semināristi, 3 mācījušies apriņķa skolās, bet

5 elementārskolās un bez skolotāja diploma. Saldus ķir-

spele no 19 skolotājiem 6 bez diploma, bet bijušas ari

ķitrspēles, piemēram Jaunpils, kur no 19 skolotājiem 17

Irlavas semināristi.

Ka daži skolotāji vēl 1887./88. gadā visai vāji pratuši

latviešu valodu, rāda šādi viņu skolu pārskatos ierakstīti

izteicieni: „Zeiķķinuma preekschlikums", no gahvas reh-

ķeneht" v. c.

Izrādās, ka pat 1887./88. m. g. daži skolotāji mācī-

juši vācu valodā, 2) jo pārkrievošanas laikmets vēl taut-

skolu darbībā nebija noteiktās formās iestājies.

Skolotāju tiesiskais stāvoklis kā Kurzemē, tā Vidze-

mē ļoti nenoteikts, jo faktiski atkarājās no draudzes mā-

cītāja, kas bija skolotāja tiešais priekšnieks un uzraugs

visā skolas darbā. Muižnieki gan savās rokās turēja skolu

virsvadību, bet tikai retums, īpaši uz atsevišķu draudzes

mācītāju ierosinājumu, stājās pie skolotāju priekšniecības
uzdevumiem. Tāpat tas bija ar īpašu, muižniecības izraudzītu,

] ) Stendes-Spāres mācītājs A. Bernevics.

2) Krievu inspektora Orlova ziņojums par Brizules skolu Tu-

kuma ķirspēlē. Vispāri vērojams, ka Irlavas semināristi arī šinī laikā

vēl stingri turējās pie vācu valodas.
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skolu padomnieku (šulrātu), kas techniski vadīja skolu lie-

tas visā guberņā. Gandrīz katra nepaklausība mācītājam,

saprotams, vēl vairāk vietējam muižniekam, 1) parasti bei-

d,zās ar skolotāja atlaišanu no amata. Ļoti bīstami bija

skolotājam kopt latviešu nacionālos centienus — dabūt

jaunlatvieša apzīmējumu. No visai trūcīgiem gada pārska-

tiem tomēr vērojams, ka skolotāji kā Vidzemē, tā Kur-

zemē līdz pārkrievošanas laikmetam un tā sākumā cen-

šas jo cieši turēties kopā ar draudzes mācītāju, izkalpot

viņam — tad amata darbs un dzīves stāvoklis nodrošināts.

Pie pārskatiem jāpiezīmē, ka tie sastādīti pavirši un viņu

kopsaviilkumi, ko Kurzemē izdarījušas ķirspēļu, bet Vid-

zemē apriņķu skolu komisijas, visai dažādi. Dažu skolu

komisiju priekšsēdētāji nav devuši it nekādus kopsavil-

kumus, daži tos sastādījuši redzamā steigā (rokrakstus pat

grūti salasīt) un nemaz neizlietojot atsevišķo skolu ie-

sūtītās ziņas. Tikai dažas, īpaši Vidzemes apriņķu komi-

sijas, devušas pilnīgākus kopsavilkumus.

lespējamais objektīvais kopspriedums par Vidzemes

un Kurzemes laukskolām, pārkrievošanas laikmetam uz-

nākot nav cildinošs, katrā ziņā tālu mazāk pozitivs par

tām vācu skolu komisiju pārstāvju liecībām, kādas viņi
vēlāk izteica iepretim pārkrievošanas laikmeta tautsko-

lām. 2) Tā tad kopsaviilkumā pagasta skolas, kā jau minē-

jām, bija galvenā kārtā reliģiskas audzināšanas iestādes,

par vispārējo izglītību, šī jēdziena pat visšaurākā nozīmē,

rūpējās ļoti maz. Drusciņ mācīja rēķināt un vāji latviski

rakstīt. Draudzes skolās un Kurzemes „gada skolās" stipri

mācīja vācu valodu, bet līdz ar to deva arī vairāk vispār-

izglītojošu mācību. Tikai atsevišķas draudzes skolas un

„gada skolas" uzrādīja patiesi labas sekmes.

Salīdzinot Baltijas tautskolu staāvokli 1) ar lekškrievijas

1) Skat. Skolu vēstures II un 111 grāmatā.
2) Par to runāsim turpmāk.
n) 1886. g. no Baltijas guberņās noņemtiem 5576 rekrutiem nav

pratuši lasīt 493, bet no Maskavas gub. 4004 rekrutiem — 1542, no

Kostromas — 3409 — 1856, Vladimiras — 3651 — 1718 v. t. t. (Г.
Фальборкъ и В. Чарнолусаай — Народи, образов, въ Росаи. СПБ 19U0.

стр. 208).

8
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guberņām, Baltija tomēr bija tālu priekšā. Vāciskās skolu

komisijas un virskomisijas latviešu un igauņu tautskolām

gan bija spraudušas kā galveno mērķi ne vispārējās izglītības

iespējamu veicināšanu, bet gan savtīgu nodomu

audzināt šo tautu jaunatni paklausībā un padevībā vācu

valdošai varai. Šī mērķa sasniegšanai vajadzēja pieskaņot

kā skolu programas, tā skolotāju darbību. To vāciskas

skolu valdes centās konsekventi izkārtot.

Tomēr visas mūsu laukskolas saviem skolēniem deva

vismaz lasīt un vienkāršu rakstīt prasmi, kā arī kauču

viselementārāko jēgu rēķināšanā. Čaklā latviešu jaunatne

tad turpmāko izglītību centās iegUt pašmācības ceļā. Tāda

kārtā, ja arī vāciskā skolu vadība vispārējo tautas izglītību

sargājās pacelt pāri vienkāršai ~grāmatniecībai" un ~ticīb-

as gabalu" iemācīšanai, tomēr iespēja tikt uz izglītības

ceļa un pa to tālāk iet, vismaz apdāvinātākiem un ener-

ģiskākiem, pat pret vācu kungu gribu, bija dota.

Kāds skolu stāvoklis šinī laikā bija pilsētās? Vai pil-
sētu valdes, kas arī atradās vācu rokās, bija čaklas tautas

izglītības kopējas?

Vispirms paraudzīsimies ka bija Rīga, ko taču vācu

pilsoņi uzlūkoja par ~savas kultūras" galveno centru.

Rīgas pilsētas valde līdz pārkrievošanas laika sāku-

mam (1884./85. m. g.) uzturēja 17 zēnu un 11 meiteņu

pilnīgi vāciskas pirmmācības skolas, jo starp tām nebija

nevienas ar latviešu mācības valodu. Kad līdz ar latviešu

iedzīvotāju skaita pieaugšanu Rīgā un mUsu tautas apziņas

mošanos, atklātībā (īpaši presē) tapa izteikta prasība, lai

bagātā Rīga vispāri vairāk rūpējas par tautas izglītību, jo

28 vienklasīgās pirmmācības skolas ar kop-
skaitā /apmēram 2000 skolniekiem taču bija
pārāk maza gādība par skolām — tad pacēlās

arī balsis par Rīgas tautskolu vācisko mācību iekārtu un

latviešu bērnu pārvācošanu. Tā kā šinī laikā arī krievu

prese un pat valdība Rīgas pilsētas valdes darbībai veltīja
lielāku uzmanību, tad, redzams, saprātīgākie ~rātskungi"

atzina par gudrāku vismaz ārīgi parādīt kādu labvēlību
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arī latviešu bērniem. 1880. gada 8. augustā Rīgas pilsētas

valde (Stadtsamt) rakstīja pilsētas skolu kolēģijai, 1) ka esot

pacelts nodoms par divu pirmmācības skolu dibināšanu

ar latviešu mācības valodu. Valde lūdz viņai paziņot, cik

apmēram būtu tādu latviešu bērnu, kas pirmmācības skolā

iestājoties neprot vācu valodu un tāpēc nevar sekot mā-

cībām, un cik ilgi viņiem īpašās latviešu skolās būtu

jāmācās, lai varētu skolas gaitas turpināt vācu skolās. Skolu

kolēģija apspriedusies 1880. g. 19. augustā un uzdevusi Rī-

gas skolu direktoram O. Švederam iesniegt kolēģijai ziņas

par latviešu skolēnu skaitu. Švederam, saprotams, nebija

nekādu noteiktu ziņu, cik vispāri Rīgā skolas gados esošu

bērnu, un viņš kolēģijai paziņoja sekojošo: 17 pilsētas zenu

pirmmācības skolās 1261 skolēns, no kuriem 638 vācu,

515 latviešu, 63 krievu, 25 žīdu un 20 dažādu citu tau-

tību bērni; 11 meiteņu skolās: 421 vācu, 251 latviešu, 33

krievu, 21 žīdu un 15 dažādu citu tautību skolnieces. Sve-

ders piezīmē, ka maz esot tādu latviešu bērnu, kas skolās

iestājoties neprotot tik daudz vācu valodu, ka nevarētu

sekot mācībām, 2) tādu varbūt esot 100/0 . Ja kas nemaz

neprotot, tie pusotra gada laikā iemācoties vācu valodu

un tad varot mācīties vācu skolās. Sakarā ar Švedera ap-

rādījumu skolu kolēģija domā, ka nav sevišķa vajadzība

dibināt latviešu pirmmācības skolas, jo katram latviešu

bērnam, ja viņš grib caur skolām dzīvē pacelties uz augšu,

jāmācās vācu skolās. Notiek tālāka sarakstīšanās un ap-

spriešanās, līdz beidzot, 1883. g. 17. februārī, skolu ko-

lēģija nolemj atvērt divas skolas latviešu bērniem — vienu

zēnu, otru meiteņu. Pilsētas valde tā paša gada 8. martā

uzdod kolēģijai izstrādāt šo skolu noorganizēšanas plānu.

Kolēģijas izstrādātie noteikumi apstiprināti pilsētas domē

1884. g. 18. jūnijā un sakarā ar tiem bija jānodibina divas

x) Acta d. Rigasche Stadt-Schul-Collegiums betreffend Lettische

Elementarschule 18S0—1885 (RPA).
2) Kas neprata vācu valodu, tie nemaz vācu skolās nepieteicās

un ja ari pieteiktos, netiktu uzņemti, jo šinīs nedaudzās skolās taču

visi bērni nemaz nevarēja ietikt.

8*
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vienklasīgas pirmmācības skolas ar latviešu valodu.

Katras skolas mācību kurss trīsgadīgs, t. ir, klase dalījās

trijās nodaļās ar vienu skolotāju. Krievu valoda bija obli-

gatorisks mācības priekšmets — otrā nodaļā 3, bet trešā

nodaļā 4 stundas nedēļā. Meiteņu skolā krievu valodai

tikai 2 un 3 stundas, bet rokdarbi 2, 4, un 4 stundas ne-

nedēļā. Vācu valoda mācama kā neobligatorisks priekš-

mets. Šo skolu budžets — 1038 un 1088 rubļu. Kurators

Kapustins 1884. gada 8. oktobrī ar rakstu Nr. 4962 pie-

krita šo skolu nodibināšanai, un tā 1885. gada augustā

Rīgā atvēra divas pilsētas pirmmācības skolas latviešu bēr-

niem — vienu zēniem, Cēsu ielā 31, otru meitenēm Krišj.

Barona (Suvorova) ielā 46. Zēnu skolai par skolotāju pa-

gaidām iecēla Frici Zemīti, bet meiteņu — Jēkabu Ozo-

lingu. 1) Bēdīga tomēr būs bijusi šo skolu darbība, jo Rī-

gas pilsētas „Bericht ūber den Haushalt und die Ver-

vvaltung der Stadt Riga fur 1885" lasām, ka latviešu zenu

skolā 1885. gada rudenī mācījušies 15, bet meiteņu skolā

7 bērni, 1887. gada rudenī — zēnu skolā 25 skolļnieki,

bet meiteņu tikai 10 skolnieces. Skolas nauda pilsētas kasē

bija jāmaksā 8 rubļi gadā. Pārkrievošanas politikas spai-
diem pieņemoties šīm skolām atņēma arī nosaukumu „iat-

viešu pirmmācības skola zēniem... meitenēm" un tās ie-

plūda vispārējo Rīgas pilsētas pirmmācības skolu tīklā,

drīz vien ar krievu mācības valodu. Ka vāciskā Rīgas pil-

sētas valde līdz 1885. gadam nebija atvērusi nevienu lat-

visku pirmmācības skolu, bet spieda latviešu bērnus mā-

cīties vācu skolās, un arī šo skolu bija visai maz, un tanīs

iekļuva tikai daži simti mūsu tautas bērnu — tas pietiekoši

raksturo vāciešu valdības laiku Rīgā, bet divu mazo lat-

viešu skoliņu nodibināšana tieši pārkrievošanai sākoties,

deva iemeslu vēlāk vācu pārstāvjiem apgalvot, ka pirms

pārkrievošanas laikmeta Rīgas pirmmācības skolās iekār-

totas mācības mātes valodā. Bet patiesības labad arī še

l) Tā viņš savu, skolu kolēģijai iesniegto, lūgumu parakstījis.
Vēlākos gados gān šis „gs" pazuda.
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jāsaka: vācinašana Rīga pirms 1885. gada bija lielāka un

spēcīgāka, kā krievināšana pēc tam.

Rīgas pirmmācības skolu sarakstu 1885. gada I pusē

dodam „Pielikumā III".

Līdzīgi kā Rīgā, bijis ari citās Latvijas pilsētās —

par pašvaldību līdzekļiem līdz pārkrievošanas laikam uz-

turētas gandrīz vienīgi tautskolas ar vācu mācības valodu.

Liepājā 1885. gadā četras pilsētas uzturētās elementār-

skolas — visas ar vācu mācības valodu. Tikai 1890. gadā

atzīmēta pirmā elementārskola latviešu bērniem, bet tad

jau, saprotams, ar krievu mācības valodu.1) Arī Jelgavā

nav līdz 1885. gadam nevienas pilsētas valdes uzturētas

latviešu tautskolas, bet Tukumā vāciskā pilsētas valde līdz

pārkrievošanas laikam neuzturēja nevienu tautskolu, ap-

mierinoties ar kādu niecīgu pabalstu vienai privātai vācu

elementārskolai.

Vispāri līdz 1885. gadam Latvijas pilsētās, kad tās

pārvaldīja vācu vīri, pārāk maz, vai pat nemaz nerūpējās

par skolām latviešu bērniem, nemaz jau nedomājot par

latviskām skolām. Šinī laikā pilsētās »latviskas bija vie-

nīgi (pavisam kādas 5) dažas privāta rakstura skolas.

Tas vāciskošanas darbs pilsētās, ko jau 1864. g. at-

zinīgi pieminēja bīskaps Valters, teikdams, ka Baltijas pil-

sētu iedzīvotāji (Būrgerschaft) esot vāciski, visur notika

caur vāciskām skolām. Gandrīz katrs čaklais un apdāvi-

nātais latviešu bērns, ja viņš kāroja sistemātiski mācīties,

bija spiests ielūgties vācu skolā. Ar pārkrievošanas laik-

meta iestāšanos, pārvācošanas darbs pamazām sašaurina-

jās, un vācu skolās savus bērnus nodeva tikai jau pār-

vācotie, vai puspārvācotie latvieši. Un tomēr arī pārkrie-

vošanas laika pirmā posmā Latvijas pilsētas bija stipri vā-

ciskas. Vāciskās pilsētu domes joprojām maz rūpējās par

skolu ierīkošanu pietiekošā skaitā — lai tanīs visi bērni

varētu dabūt elementāro izglītību. Obligatoriskās tautas

izglītības pilsētās nebija.
,

*) Liepājas 300 gadu piemiņai 1625—1925. Liepājas pilsētas
valdes izdevums. 53. lpp.
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Tā bija. Bet ko mēs lasām vācu tā laika un vēlāka

presē? Vācieši visai cītīgi esot rūpējušies par latviešu

tautas izglītību un kulturālu labklājību. Relatīvi? Salīdzi-

not ar dažām krievu pilsētām? Tomēr nē! Tikai pašu
latviešu censonība, griba celties uz augšu, rāva pušu visus

žogus, lai tiktu pie izglītības. Vāciešu nopelni arī relatīvi

še nav lieli.

Tūdaļ pēc šejienes tautskolu reformas pamatnoteikumu

publicēšanas, starp valdības orgāniem un muižniecības pār-

stāvjiem sākās garu garā sarakstīšanās. Tas bija īsts „pa-

pīru karš". Tā kā ķeizara pavēle noteica vienīgi Baltijas

tautskolu nodošanu izglītības ministrijai, tad muižniecība

nostājās uz tāda viedokļa, ka, izņemot resoru maiņu, viss

cits paliek pa vecam, t. ir, vācisko skolu komisiju tiesības

nemaz nav samazinātas. Bet būtībā, redzams, arī muiž-

niecība šaubījās — vai paliks viss pa vecam, un tāpēc

centās valdību pārliecināt par vecās kārtības lielisko no-

derīgumu. ŠI sarakstīšanās no vienas puses rāda vācu

muižniecības neatlaidīgo gribu atvairīt krievus un glābt

mūsu tautskolu no viņu uzmācības, bet, no otras puses,

ja muižniecība tik enerģiski aizstāvēja še savu virskun-

dzību, liek mums nojaust, ka tas nenotika ~lielā mīlestībā"

pret latviešiem, bet gan ar nolūku joprojām paturēt mūs

sevim — vadīt pēc sava plāna latviešu un igauņu tautas

turpmāko attīstību, izglītību. Tā kā šī cīņa noskaidro ne

tikai abu pretinieku savstarpējos argumentus, bet arī cī-

nītāju attiecības pret latviešiem (arī igauņiem), tad nepie-
ciešams tai pasekot.

Kuratoram Kapustinam un līdz ar viņu izglītības mi-

nistrijai bija jācīnās vairākās frontēs — pret Kurzemes,

Vidzemes un Igaunijas muižnieciskām skolu komisijām,

Rīgas pilsētas valdi, vācisko luterāņu garīdzniecību v. t. t.

Mūs, saprotams, interesē galvenā kārtā Kurzemes un Vidze-

mes fronte, kauču gan Igaunija še pavisam maz atšķīrās. 1)

*) Par Igaunijas muižniecības izturēšanos dažas ziņas atrodam:
Helmut Speer — Das Bauerschulwesen im Gouvernement Estland

von Ende 18. Jahrhundert bis zur Russifizierung. Tartu 1936.



119

Sāksim ar Kurzemi. Tūdaļ jāatzīmē, ka te vācu muiž-

niecības priekšgalā stāvēja gudrs un veikls cīnītājs

muižniecības priekšnieks barons Alfons Heikings, kas pats

personīgi vadīja 1886. gada (turpinājās arī 1887./88. gadā)

kampāņu pret kuratoru Kapustinu.

1886. gada 24. janvārī, ar rakstu Nr. 368, Kapustins

vispirms pateicās Heikingam par piesūtītām Kurzemes taut-

skolu instrukcijām 1) un norādījumiem, kādus muižniecības

priekšnieks izteicis kādā iepriekšējā rakstā un tad turpi-

nāja, teikdams, ka domu izmaiņa tik svarīgā jautājumā,
kāds bez šaubām esot tautas izglītības kārtošana, ļoti

noderīga un tādēļ viņš — Kapustins — atzīstot par savu

pienākumu savas domas šinī lietā darīt zināmas muižnie-

cības priekšniekam (Sarakstīšanās tagad jau notika krievu

valodā). Vispirms Kapustins aprādīja, ka saskaņā ar 1885.

g. 24. nov. ķeizara pavēli, visas Baltijas tautskolas pa-

kārtotas izglītības ministrijai tādā pat kārtībā, kā

tas noteikts (установлено) citās Krievijas gu-

berņās. Tas esot saprotams no ķeizara norādījuma ar

vārdiem: „единство надзора и направлешя учебного

дБла." Bet visā Krievijā muižniecība aicināta piedalī-

ties skolu lietās. Muižnieku priekšnieki darbojoties kā priekš-

sēdētāji apriņķu un guberņu skolu padomēs (училищньгхъ

сов-Бтахъ), tāpat šais padomēs piedaloties arī garīdznieki.

Neesot liela atšķirība starp zemstu skolām Krievijas gu-

berņās un Kurzemē. Arī Kurzemes skolas nav baznīcu

skolas. Saprotams, katras skolas uzdevums ir reliģiskā au-

dzināšana un ticības mācībai jāierāda pirmā vieta, bet tas

nenozīmē, ka šīs skolas būtu ar baznīcas skolu raksturu

un pārvaldes iekārtu. Baznīcas skolas tiek pārvaldītas un

uzturētas no baznīcu — garīgā resora, un mācību kārto-

šanu tanīs vada garīdznieki. 2 ) Kurzemes tautskolām tādas

iekārtas nav. 1875. g. 25. aprīļa likums Kurzemes taut-

*) Kapustins šīs instrukcijas bija pieprasījis no skolu virs-

komisijām, bet Heikings bija Kurzemes virskomisijas priekšsēdētājs.
2 ) Tādas skolas Krievijā ari darbojās, un šādu skolu spēcīgs

aizstāvis bija Pobedonoscevs.



skolas nodevis pārvaldēm ar muižniecību, bet ne garīdznie-
cību priekšgalā. Šejienes tautskolām ir vispārizglītojošu

pirmmācības iestāžu raksturs (1875. g. likuma 1. р.). Skolu

pārvaldes orgānos jāpiedalās muižniecībai, garīdzniecībai,
zemnieku pārstāvjiem un valdībai. Kādā apmērā katras

kārtas pārstāvji piedalās skolu pārvaldes orgānos, tas at-

karājas no skolu tipa v. t. t. Kapustins šinī sakarībā aiz-

rāda, ka visos trijos skolu pārvaldes orgānos — draudzes,

apriņķa un guberņas — vajadzētu atrasties muižniecības

un garīdzniecības reprezantiem, bet bez tiem draudzes

skolu pārvaldē arī zemnieku un skolotāju pārstāvjiem.

Apriņķu skolu pārvaldē ne zemnieku, ne skolotāju pār-

stāvjus kurators nemin, bet gan runā par „два заседателя

окружныхъ судовъ." Guberņas skolu valdē, bez muižniecī-

bas un garīdzniecības locekļiem, jānāk izglītības ministrijas un

gubernātora pārstāvjiem. Šādi pat valdības pārstāvji pa-

redzami arī apriņķa skolu valdēs. Šī prepozicij'a savā bū-

tībā nebija nekas īsti jauns — tikai pastiprināts valdības

pārstāvju skaits, citādi viss patapināts no 1875. g. likuma.

Tālāk Kapustins ieminas arī par augstākām tautskolu kla-

sēm, kādas Kurzemei 1875. g. likums jau paredzēja, l) bet

kam, kā to konstatēja arī Kapustins, bija vācisks raksturs.

Līdz ar to kurators pieskārās Irlavas semināram, kurā

mācības notika vācu valodā. Seminārs mācot savus au-

dzēkņus vācu valodā, lai viņi turpmāk arī bērnus varētu

mācīt šinī valodā. Ja runājot, ka neesot latviešu valodā

mācības grāmatu, tad taču esot tā, ka mācības grāmatu 1
latviešu valodā nekad nebūšot, ja neradīšoties to vajadzība

skolās. Ja mācības notiekot vācu valodā, tad arī mācības

grāmatas šinī valodā. Vienīgā valoda šejienes tautskolās,

kam bez vietējās valodas pilntiesība, ir krievu valoda.

Lietot vācu valodu kā mācības valodu nav nekāda pamata.

Šo valodu varbūt var mācīt vienīgi kā kuru katru citu

mācības priekšmetu.

Kurzemes muižnieku priekšnieks barons Heikings šim

Kapustina rakstam atbildēja ar ļoti plašu paskaidrojumu

г ) Skat. šī likuma 2. р. (Latv. skolu vēsture II grāmata 422. Ipp.)
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(1886. g. 13. febr. Nr. 165.). Vispirms Heikings cieši aiz-

stāvēja Kurzemes tautskolu luteriski garīgo
1) raksturu. Šīs

skolas esot domātas cv. luterticīgiem bērniem. (Te jāpie-

zīmē, ka mūsu cv. luterticīgās pagasta un draudzes skolās

gan varētu apzīmēt par konfesionālām, tikai ne par baznīcu

skolām —церковный уч., bet Heikingam kā cīņas lozungs

bija vajadzīgs mUsu tautskolām ~baznīcu skolu" raksturs.

А. V.). Tālāk Heikings aprāda, ka vietējās (draudzes) skolu

valdes priekšsēdētājs esot ne muižnieku pārstāvis, bet

baznīcas priekšnieks. 2) Ja arī nestrīdētos par vār-

disku apzīmējumu ~baznīcas skolas", tad katrā ziņā

Kurzemes tautskolām esot garīgu skolu būtība.3) Esot

tautskolas (Zaļāsmuižas, Sesavas, Valteiķu), kas tiekot uz-

turētas vienīgi ar baznīcas līdzekļiem, tāpat dažas skolas

lietojot baznīcām piederošās ēkas. Kas zīmējoties uz mā-

cību personālu, tad luterticīgo skolās reliģiju varot mācīt

netikai garīdznieki (kā tas esot pareizticīgiem), bet katrs

luterticīgs, kas pierādījis vajadzīgo prasmi.

Runājot par Irlavas semināru, Heikings saka, ka šis

seminārs tiekot uzturēts vienīgi ar muižniecības līdzek-

ļiem, bet kurators gribot pielaist muižniecības pārzināša-
nai vienīgi saimniecisko pusi un arī vēl kandidātu uz-

stādīšanu direktora un skolotāja amatiem. Par vācu mā-

cību valodu Heikings vispirms aizrāda, ka 1875. g. likums

paredzot Kurzemē arī augstākās tautskolas, jo šī likuma

2. p. nosakot, ka ir pagasta skolas katram pagastam un

ķirspēles skolas visai ķirspēlei celtas. 4) Un še Heikings ap-

galvo, ka neviens latvietis nesūtītu savus bērnus augstākā

x) Heikings krievu valodā lieto vārdus gan „церковный", gan
„конфессиональный," bet viscaur saprotams, ka viņš prasa līdzšinējo
kārtību, t. ir, lai luterāņu mācītāji būtu faktiskie skolu uzraugi.

2) Bet šie baznīcu resp. draudžu priekšnieki taču bija muižnieki.
3) Lūk, te Heikingam nevaram piekrist — „garīgu skolu būtība"

mūsu pagasta skolām gan nebija. Varbūt šādu „būtību" varēja pie-
rakstīt nedaudzām, tā sauktām, ķesterskolām, kādas Kurzemē agrāk
darbojās.

*) Tā likums nosacīja (skat. Latv. skolu vēsture 11, 422. Ipp.)
bet šo likumu nepildīja, un tikai šur tur iekārtoja augstākās klases

pie pagasta skolām. Ķirspēles skolas līdz pārkrievošanas laikam ne-

noorganizēja.
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(ķirspēles) skolā, ja tur visus priekšmetus mācītu latviešu

valodā. Ja kurators domājot, ka vācieši aizturējuši lat-

viešu valodas attīstību, ar nolūku, lai šī valoda nenoderētu

zinātnēm, tad tas esot maldīgs spriedums. Vācu mācītāji

bijuši tie, kas latviešu valodu pētījuši un gramatizējuši.
Un te Heikings jau mērķē kuratoram, teikdams: „если

латышскш народъ и его языкъ не сделается жерт-

вою нивеллирующихъ стремленш новтэйшаго

направлешя," tad varbūt šī valoda attīstīsies arī līdz no-

derīgumam zinātnes mērķiem. Tagadējā laikā latviešu va-

lodā vēl nevarot mācīt zinības; bet varot gan sarakstīt

tikai elementārākās skolas grāmatas. Tā arī Irlavas semi-

nārā, kā to apliecinot speciālisti, un pat latvieši, taga-

dējā laikā gan nav iespējams visus priekšmetus, piemē-

ram pedagoģiju, mācīt latviešu valodā. Seminārā tomēr

īpašs speciālists pamatīgi mācot latviešu valodu. Neesot

citas iespējas, kā vācu valodā dot semināristiem vajadzīgo

izglītību. Nekad neesot bijis nodoma vācu valodu lietot

tautskolās. 1)

Par turpmāko tautskolu pārvaldes organizāciju Hei-

kings varot izteikt tikai personīgas domas, jo nezinot, ko

spriedīšot šinī jautājumā landtāgs. Viņš domājot, ka pats

svarīgākais skolu pārvaldes aparātā esot vietējā (draudzes)
skolu valde un nepareizi būtu smaguma punktu pārcelt

uz apriņķu (ķirspēļu) skolu komisijām. Heikings beidzot

piebilst, ka muižnieku līdzdalība un pabalsts skolu lietās

turpmāk gaidāms tikai tad, ja valdība ar pilnīgu uzticību

viņiem dos īstu tiesību iespaidot skolu darbību (если имъ

будетъ предоставлено оказывать непосредственное

и действительное вл!яше на школу). Tāds, īsumā

savelkot, Heikinga plašā iesnieguma saturs. Viscauri aiz-

stāvēta līdzšinējā iekārta un beigās pateikts, ka muižniecība

prasa „tiešu un īstu iespaidu" šejienes skolu darbībā.

Heikingam atbildēja kurators Kapustins 1886. g. 25.

*) Te Heikings vilto patiesos apstākļus, tāpat kā to viņš dara

apgalvodams, ka šai seminārā pamatīgi mācot latviešu valodu.
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februārī ar rakstu Nr. 854. Arī Kapustina raksts garšl)

un ar visādiem motivējumiem. Vispirms Kapustins nesa-

prašanā, ka Heikings neko nerunājot par to, kāda loma

turpmākā Baltijas tautskolu pārvaldē piešķirama valdības

reprezentantiem, t. ir, Tērbatas mācības apgabala skolu

darbiniekiem. Taču neesot nemaz domājams, ka 1885. g.

28. novembrī ķeizara pavēle dota, lai atstātu visu kā

agrāk. Viņš gan domājot, ka nevajaga arī visu salauzt,

īpaši to, kas iesakņojies un derīgs, bet valdības uzraudzībai

arī jābūt tiešai un īstai. lepriekšējā rakstā kurators esot

izteicis savus ieskatus par šejienes skolu pārvaldes' orgānu

iekārtošanu pēc zemstu guberņu parauga, bet Heikings

šim jautājumam savā rakstā nepieskaroties, bet aprādot

vienīgi, ka vietējām skolu valdēm jādod ievērojams ie-

spaids, un ka muižniecība prasīs īstu tiesību iespaidot

skolu darbību. Tālāk Kapustins plaši runā par konfesio-

nālo2) skolu raksturu un aprāda, ka jaunajos noteikumos

nebūšot ērti, praktiski un lietderīgi noteikt šejienes skolām

stingri konfesionālu skolēnu sastāvu, jo esot taču arī tagad

zināms, ka Kurzemes tautskolās mācoties kopā luterāņi

ar pareizticīgiem v. t. t. Tāpat arī Vidzemē — luterāņu

skolās 1885. g. mācījušies apm. 1000 pareizticīgu bērnu.

Kurators pat domājot Kurzemē iecelt divus tautskolu in-

spektorus - vienu luterāņu, otru pareizticīgu. Par mācī-

bas valodu kurators saka, ka viņš, vērojot Heikinga sprie-
dumus, secinot viņa domas — atzīt par mācības valodu

tikai latviešu un vācu. Uz to Kapustins raksta: „Яне счи-

таю себя компетентнымъ высказывать свое мн-вше

о будущности латышскаго языка и могу ограни-

читься только выражешемъ надежды на его дальней-

шее развитlе. Но думаю, что кроме немецкаго языка, въ

Россш имеетъ большеправо гражданстваруссюй языкъ.

*) Heikinga raksts bija 13, Kapustina 12 lpp. rakstampapira

parastā lokšņu lielumā. Var vērot, ka abas puses debatē visai no-

pietni.
2) Kurators nerunā par „baznīcas skolām" un šo terminu še

galīgi noraida.
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Ваше Превосходительство находить мое мнъше по этому

вопросу по меньшей мъръ страннымъ и указываетъ на

то, что все образованные классы общества суть нъмец-

Kie ... (Es neturu sevi par kompetentu izteikt savus at-

zinumus par latviešu valodas nākotni un varu aprobežoties,
izsakot cerību, par šīs valodas tālāko attīstību. Bet do-

māju, ka bez vācu valodas Krievijā lielākas tiesības piekrīt

valsts — krievu valodai. Jūsu ekselence manus slēdzienus

šinī jautājumā atrod vismaz par dīvainiem un aizrāda, ka

visas izglītotās sabiedrības grupas še vāciskas...) un tālāk:

„Какъ ни лестно было бы для меня заслужить болъе

благосклонноемнъше Вашего Превосходительства о мо-

ихъ умственныхъ способностяхъ, но я смиренно отка-

зываюсь понять, почему латыши, руссюе поданные и

живуцп'е въ Россш, должны обучаться по немецки, а не

по русски, если имъ предстоитъ избрать непременно,

кромъ своего природнаго,одинъ изъ двухъ названныхъ

языковъ
"

(Cik arī man būtu patīkami iegūt Jūsu ekse-

lences labvēlīgāku spriedumu par manām garīgām spē-

jām, bet es pazemīgi atsakos saprast, kamdēļ latviešiem',

ja viņiem katrā ziņā bez savas valodas jāizvēlas viena no

divām svešvalodām, jāmācās vācu, bet ne krievu valodā.)
Šinī pašā rakstā kurators tālāk aizrāda, ka mācības pro-

gramu apstiprināšanai jānotiek izglītības ministrijā, izņē-

mums varētu būt ar ticības mācības programu. Beidzot

Kapustins izsaka cerību, ka visas vietējās autoritātes sa-

darbosies skolu labā, un viņš — kurators — būtu priecīgs,

ja, iesniedzot izglītības ministram savus priekšlikumus par

šejienes visu triju guberņu kopēju tautskolu turpmāko

darbības plānu, varētu konstatēt, ka tas saskan arī ar

muižniecības atzinumiem.

Kapustinam barons Heikungs, 1886. g. 18. marta ar

rakstu Nr. 52, atbildēja atkal ar garu paskaidrojumu (10

Ipp.) un šoreiz īpaši pieskārās kuratora uzstādītam jautā-

jumam : kādā veidā lai turpmāk izpaustos valdības uz-

raudzība par šejienes tautskolām? Heikings joprojām no-

stājas uz formāla viedokļa un rakstīja, ka ne 28. novembri
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1885. g., ne 19. februāri 1886. g. dotās ķeizara pavēles

nenosakot neko citu, kā vienīgi — Baltijas tautskolu virs-

uzraudzība no iekšlietu resora pārcelta uz izglītības mi-

nistriju. Tas viss. 1875. g. 25. aprīļa likums neesot ne

atcelts, ne grozīts. Un Heikungs te raksta: „Я сознаю,что

я не менъе другихъ умъю уважать и исполнять зако-

ны, а потому именно и считаю своимъ долгомъ

возставать своими слабыми силами противъ тол-

ковашй закона." (Apzinos, ka es ne mazāk par citiem

protu cienīt un pildīt likumus un tieši tāpēc atzīstu par

savu pienākumu ar maniem vājiem spēkiem celties pret
likuma tulkošanu.1) Nostājoties cieši uz likuma, Heikings

saka, ka viņš varot arī izteikt savas domas par izglītības

ministrijas orgānu turpmāko darbību šejienes skolu lietās:

„Въ этомъ отношенш я могу только настоятельно про-

сить Ваше Превосходительство въ сущности оста-

вить безъ измънешя нынешнюю организацию управ-

лешя."' 2) (Šinī ziņā varu tikai neatlaidīgi lūgt Jusu ekse-

lenci atstāt nemainītu tagadējo skolu pārvaldes organi-

zāciju.) Pielīdzināt šejienes skolu pārvaldes Krievijas gu-

berņām, un pat visām trijām Baltijas guberņām

iekārtot vienādus pārvaldes orgānus, nebū-

šot noderīgs darbs. Vidzemes un Kurzemes atse-

višķa rakstura skolu pārvaldes varot turpināt savu darbu

tālāk. Ja pārvaldes organizāciju sagrozītu pēc kuratora

nodomiem (t. i. tanīs ielaistu ļoti stipru valdības apa-

rāta daļu), tad tam būtu visai ļaunas sekas tanī ziņā, ka,

laikam gan, valdībai skolu vadībā būtu jāatsakās no vie-

tējo darbinieku turpmākas līdzdarbības, bet neesot taču

noliedzams, ka pateicoties vienīgi vietējiem spēkiem (do-

māta muižniecība un garīdzniecība) skolas sasniegu-

šas to teicamo stāvokli, kādā tās tagad atro-

das. Tā tad, saka tālāk Heikings, līdzšinējā, gubernatora

sūtītā pārstāvja vietā, skolu virskomisijā nāktu kuratora

1) Ar to Heikings mērķēja Kapustinam, kas it kā patvarīgi

tulkojot ķeizara pavēles.
2) Skat. 1875. g. 25. aprila likuma 12—20 pp.
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ijeceltais pārstāvis, atstājot spēkā tos pašus noteikumus

jaunajam izglītības ministrijas resora delegātam, kādi bija
iekšlietu ministrijas (gubernatora) ieceltam darbiniekam.

Kādu stāvokli visā skolu turpmākā darbībā ieņems Kur-

zemes muižnieku sapulce, to Heikings nevarot paredzēt.

Kurators bija ieminējies arī par valdības revidentiem

— tautskolu inspektoriem. Par to Heikings saka sekojošo:

es par šo jautājumu gan izteikšu noteiktu prasību (настоя-

тельное требоваше), lai valdības revidents revizijas neiz-

darītu viens pats, bet revidētu kopīgi ar muižniecības ie-

celto revizoru, 1) un lai reviziju pārskatus iesniegtu skolu

virskomisijai. Piegriežoties Irlavas skolotāju semināram,

Heikings paskaidro, ka arī līdz šim šīs iestādes mācību

priekšmetu programu apstiprinājusi iekšlietu ministrija, bet

programas izpildīšanas kārtību noteikusi Kurzemes skolu

virskomisija. Neesot apstrīdams, ka turpmāk iekšlietu mi-

nistrijas funkcijas piekristu izglītības ministrijai. Tautskolu

obligatorisko priekšmetu mācību plāni noteikti 1875. g.

25. apr. likumā, 2) bet neobligātoriskos priekšmetus noteikusi

skolu virskomisija. Ja Irlavas seminārā valdība ievestu

krievu mācības valodu, tad muižniecībai šis seminārs būtu

jāslēdz. Konfesionālā tautskolu rakstura uzturēšana esot

šejienes tautskolu dzīvības jautājums. „Такъ какъ задача

народной школы не можетъ быть иная, какъ толь

ко утверждать религюзныя и нравственныя поня-

тlя, а распространеше полезныхъ энанш, въ виду

главной задачи должно отступать на заднш планъ.'
3
)

*) Formāli šos ..muižniecības" izraudzītus revidentus iecēla skolu

virskomisija (skat. Skolu vēstures II grāmatas 424 Ipp.) — Kurzemē

katrai ķirspēlei vienu, un šie revidenti — saukti arī inspektori —

bija ķirspēles skolu komisiju priekšsēdētāji un vietējo' skoluj uzraugi,

pārlūkotāji, instruētāji, gan kopā ar draudzes mācītājiem.
2) lespiests Skolu vēstures II grāmatā 437. Ipp.
3) Te Heinkings oficiāli apstiprina mūsu tautskolu Jtā laika

uzdevumu — cītīgi mācīt bībelstāstus, katķismi, garīgas dziesmas,

bet pēdējā vietā likt vispārējo izglītību. Tas pilnīgi saskan ar jau
aprādīto skolu stāvokļa novērtējumu pirms pārkrievošanas laikmeta.

(Skat. še 111, 112—113 Ipp.)
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Ja to turpmāk neievērošot, tad gaidāmas sliktas sekas.

Konfesionālai skolai jāievēro sekojošie noteikumi: 1) skolo-

tājiem jābūt sagatavotiem attiecīgas konfesijas semināros

(izņēmumi varētu būt tikai speciālos gadījumos); 2) ga-

rīdzniecībai jāuzrauga netikai ticības mācības, bet ari viss

skolas gars (чтобы школа получала направлеше въ из-

вт>стномъ дух"в). Iznīcinot skolas un baznīcas līdzši-

nējos ciešos sakarus, jābaidās no nigilisma un visu no-

liedzoša gara, kas jau še esot parādījies. Par mācības va-

lodu tautskolās Heikings atzīst latviešu valodu, bet vēl

reiz prasa „объ употребленш нъмецкаго языка

при продолженш образовашя въ тъхь немногихъ шко-

лахъ, посъщеше которыхъ ни для кого не обяза-

тельно" 1) Noslēdzot savu rakstu, Heikings izsaka no-

žēlošanu, ka, lūk, jau vairākus gadus muižniecība un visi

šlejijenes vācieši, bez kāda iemesla, sajūtot valdības ne-

uzticību un ienaidu (недов-Bpie и враждебность). Nepa-

matoti valdībā runājot par „нъмецюя стремнешя".и. t. t.

Sarakstīšanās turpinājās. Kapustins 1886. g. 27. martā

ar rakstu Nr. 1375 atbildēja Heikingam. Kurators vispirms

aprādīja, ka Baltijas tautskolu nodošanai izglītības ministri-

jas pārziņā nevarot būt vienīgi resora maiņas

rakstūrs. To ministriju, kuras rīcībā nebija nekāda skolu

pārvaldes aparāta, un kam skolu lietas Baltijā bija, varbūt,

tikai trešā darbības plānā, jo šim resoram taču pavisam
cits darbības lauks, nevarot vienkārši (тождественно)

skolu lietās pielīdzināt izglītības ministrijai, kam ir īpaši

skolu uzraudzības un vadības orgāni. Jau 1876. g. 3.

februārī Valsts padome atzinusi un ķeizars šim atzinumam

piekritis, ka Baltijas gubernātoriem vajaga dot iespēju vi-

ņiem pakļautās tautskolas arī tiešām pārraudzīt. Tagad
šis uzdevums uzticēts izglītības ministrijai. Kurators gan

piekrītot Heikinga domām, ka labi jāizpēta tagadējais vie-

') Lūk, šīs neobligatoriskās skolas jau varēja būt latviešu inte-

liģencei kaitīgas — tās pārvācināja; ar vienkāršām pagasta skolām

vien nevarēja ne pārvācot, ne pārkrievot, bet šim nolūkam noderēja

„augstākās pagasta skolu klases", apriņķa v. c. skolas.
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tējo skolu stāvoklis, bet domā, ka jaunai organizācijai,
salīdzinot ar tagadējo, jāsper solis tālāk. Izglītības mini-

strijas skolu orgāni nevar apmierināties ar to

pasīvo lomu, kādu pijesolot Heikings. Senāts vairākkārt

paskaidrojis, ka sūdzības par Baltijas skolu virskomisiju

darbību jāizšķir iekšlietu ministram. Tagad šīs funkcijas

piekritīšot izglītības ministram, bet mācības apgabala ku-

ratoram būšot jāseko skolu pareizai darbībai uz vietas.

и
Двоевластие и пререкашя между начальствующими ли-

цами и учреждешями способны расшатать правиль-

ный строй училищъ". (Те, kā redzam, kurators jau

sāk runāt nopietnāku valodu). Tāpat kurators neatzīst par

pareizu, ka skolu revizijas valdības inspektori lai izdarītu

tikai kopīgi ar muižniecības ieceltiem revizoriem. Bet

kā norisināšoties revizija, ja abi dažādie revidenti nebūšot

par skolas darbību vienprātis? Vispāri kurators domā,

ka arī muižniecības izraudzītie revidenti jāapstiprina ku-

ratoram, jo citādi divējādu instanču revizoru rīcība varot

kaitēt skolu darbībai. Kuratoram nevarot būt iebildumu

par garīdznieku piedalīšanos tautas izglītības veicināšanā,

bet „однако начальствоваше надъ школою и право

распоряжешй со стороны духовенства имъло бы

вредныя последствия V) Garīdzniekiem var atļaut uz-

raudzīt tikai ticības mācības stāvokli skolās. Ja muižnie-

cība nevēlas turpmāk uzturēt Irlavas skolotāju semināru,

lai slēdzot. Ja būšot vajadzīgs, kurators lūgšot izglītības

ministriju atvērt vēl otru valdības semināru.2) (Kuldīgā

jau viens darbojās). Pieskaroties vācu mācības valodai,

') Šis Kapustina spriedums grasījās atņemt mācītājiem tās

tiesības, kādas viņi turēja sākot ar mūsu tautskolu nodibināšanu.

Kapustins pat atzīst, ka turpmāk vecai kārtībai var būt kaitīgas
sekas.

2 ) Par skolotāju semināriem pirms pārkrievošanas laikmeta rak-

stīts Latv. skolu vēsturesll un 111 grāmatā. Še konstatējam, ka Baltijā
tanī laikā darbojās šādi skolotāju semināri: Kurzemē — Irlavas,
Vidzemē — Valkas ķesteru-draudzes skolotāju, Valkas pagasta sko-

lotāju, Tērbatas valsts vāciskais, Tērbatas pagasta skolotāju, Kar-

meles uz Sāmsalas; Igaunijā - Kudas pagasta skolotāju un Paštenas

— arī pagasta skolotāju. 1870. gadā valdība Rīgā atvēra pirmo
krievu skolotāju semināru. Latvijā pārkrievošanas laikmetā darbo-

jošos skolot, seminārus aplūkosim atsevišķi.



kurators saka: народныяприходсюя школы суть нЪмец-

к\я, дворянсюя учительсюя семинарш — нъмецмя, всъ

училища содержимыя дворянствомъ,суть нъмецюя; нако-

нецъ, по заявлешю Вашего Превосходительства, ни дво-

рянство,ни духовенство не владъетърусскимъ языкомъ".

(Draudzes skolas vāciskas, muižniecības uzturētie skolo-

tāju semināri — vāciski, muižniecības uzturētās skolas —

visas vāciskas; beidzot, kā Jūsu ekselence konstatē, ne

muižnieki, ne garīdznieki neprot krievu valodu.) Tā gan

grUti esot sameklēt „vietējo iedzīvotāju" 1) saites un sa-

skaņu ar mūsu lielo tēviju — Krieviju.

Kā redzam, šis kuratora Kapustina raksts jau izgai-

sināja muižnieku cerības, ka valdība, varbūt, apmierināsies
vienīgi ar centrālā resora maiņu.

Heikings tad ari 1886. g. 17. aprīlī, ar rakstu Nr. 69,

paziņo Kapustinam, ka visa principiālā sarakstīšanās viņu

pārliecinājusi, ka skolu turpmākās vadības jautājumā ku-

ratora un viņa nodomos esot pretešķības pašos pamatos.

Viņš par visu to ziņošot muižnieku sapulcei, kas lai izšķirot

jautājumu, vai pēc notikušām pārmaiņām muižniecība vis-

pari vairs atrod par iespējamu līdzdarboties šejienes skolu

lietās. Tas tā draudoši. Bet vēl vienā jautājumā Heikings

dusmīgs. Kapustins savā rakstā, starp citu, bija aizrādījis,
ka muižniecība 1875. gadā apņēmusies piecu gadu laikā

visās Kurzemes tautskolās iekārtot krievu valodas mācību

(kā priekšmetu), bet pēc tam savā Irlavas seminārā sagata-

vojusi skolotājus vāciski. Uz to Heikings bargi raksta:

~Ar šiem vārdiem Jūs apvainojiet muižniecību likuma ne-

pildīšanā". Te var saskatīt jau stiprākus draudus.

Auga ass konflikts, kam agrākos gados varētu būt nepa-

tīkamas sekas. Heikings savu rakstu nobeidz ar norādī-

jumu: Kurzemes muižniecībai nav iemesla at-

teikties no savas pagātnes -— senās un nese-

nās.

*) Heikings savā 1886. g. 18. martā datētā rakstā bija teicis,
ka viņš ļoti vēloties, lai starp valdību un iedzīvotājiem būtu laba

saskaņa.

129
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Arī kurators 1886. g. 23. aprīlī ar rakstu Nr. 1972

pieliek principiālai domu izmaiņai punktu un saka: Lai

spriež Kurzemes muižnieki kā viņiem tīkas, es no sevis

šo jautājumu mierīgi varu nodot atklātības objektīvam

atzinumam.1)
Pēc tam barons Heikings bijis Pēterpilī un paziņojis

izglītības ministram, ka Kurzemes muižniecība atrāvusi ku-

ratoram Kapustinam savu uzticību (лишило своего до-

B-bpifl). Tas citā laikā un citos apstākļos nozīmētu, ka ku-

ratoram jāaiziet no ieņemtā posteņa. Šoreiz tas nenotika.

Turpretim Kapustins savu akciju cītīgi turpināja. 1886. g.

3. maijā ar rakstu Nr. 2063 viņš griezās pie Kurzemes

muižnieku priekšnieka vietnieka grafa Keizerlinga ar da-

žiem priekšlikumiem, kā derētu papildināt 1875. g. 25.

aprīļa noteikumus. Tā kā par papildu noteikumiem pie

nupat minētā likuma runāsim turpmāk, tad šinī vietā Ka-

pustina nodomus neaplūkosim, tikai jākonstatē, ka Ka-

pustina priekšlikumi rādīja it kā jūtamu piekāpšanos, sa-

līdzinot ar to, ko viņš prasīja savā korespondence ar Hei-

kingu. Vai neuzticības izteikšana tam iemesls? Rakstā

grafam Keizerlingam, Kapustins, pieminēdams Heikinga pie

izglītības ministra viņam izteikto neuzticību, miermīlīgi saka,

ka šī muižniecības negācija esot viņam nepelnīta. Ne-

konsekventi tomēr liekas, ka Heikings, kauču gan Kurzemes

muižniecības vārdā izteicis Kapustinam neuzticību, jau 1886.

g. 14. maijā ar rakstu Nr. 86, atjauno ar viņu sarakstīšanos.

Heikings raksta Kapustinam, ka Kurzemes muižnieku ko-

miteja1) atsacījusies izšķirt priekšlikumus par Irlavas semi-

Kapustins gribējis, kā tas redzams arī no šī raksta, iespiest

visu šo sarakstīšanos, lai ar to iepazītos visi, kas to vēlas.

2) Muižniecības politiku un organizēšanos Kurzemē vadīja
bruņniecības komiteja (Ritterschaftskomitee), kas darbojās

triju apriņķu muižnieku priekšnieku (Kreismarschāllen) sastāvā, ar

muižnieku priekšnieku (Landesbevollmāchtigten) kā priekšsēdētāju.
Kurzemes desmit apriņķos katrā bija savs muižnieku priekšnieks
(Kreismarschall), kuri no sava vidus izraudzīja trīs pārstāvjus bruņ-

niecības komitejā. Visas Kurzemes muižnieku priekšnieku (Landes-

bevollmāchtigten ievēlēja muižnieku sapulce (Landtag). Bruņniecības
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nāra un tautskolu turpmāko iekārtu, bet nolēmusi oktobri

sasaukt ārkārtīgu landtāgu, kas tad izšķiršot šos svarīgos

jautājumus. Sakarā ar to Heikings lūdza no Kapustina vēl

dažus paskaidrojumus par viņa nodomiem papildināt 1875.

gada likumu. Kapustins atbildēja 1886. g. 25. maijā ar

rakstu Nr. 2366, pie kam paskaidroja, ka tā kā landtāgs

sanākšot tikai oktobrī, bet izglītības ministrija steidzīgi

gaidot no kuratora priekšlikumus, lai savlaicīgi varētu Valsts

padomei iesniegt attiecīgu likuma projektu, tad viņš baiļojo-
ties par nokavēšanos. Arī pēc tam starp Heikingu un

Kapustinu notika sarakstīšanās, īpaši par Irlavas semināru,

bet nekāda vienošanās, saprotams, nevarēja notikt, jo no

varas par mūsu skolām neviena puse negribēja atteikties.

Barons Heikings tādēļ vēl reiz izmēģināja salauzt Ka-

pustina nepiekāpību, apelējot tieši pie izglītības ministra

Deļjānova.

1886. g. 27. oktobrī Heikings nosūtīja Deļjānovam

gapu „Докладную записку", ko iesāka šādiem vārdiem:

„Обращаясь къ Вашему Высокопревосходительству съ

покорнъйшею просьбою благосклонно разрешить
мн-fe подробно изложить тъ серьезныя опасешя, ко-

komitejā, bez jau minētiem trim apriņķu priekšniekiem un „zemes

pilnvarotā" piedalījās arī īpašs no muižniekiem izraudzīts kases pār-

valdnieks (Obereinnehmer). Šī komiteja bija muižnieku korporācijas

valde, kas kārtoja visas tekošās darīšanas. Sevišķi svarīgos jautā-

jumos sasauca kopā visus apriņķu priekšniekus (kreismaršālus), kas

tad muižnieka priekšnieku vadībā noturēja bruņniecības komitejas

plenarsapulci (Plenarversammlung des Ritterschaftskomitees). Bez

šiem pārstāvjiem katrai Kurzemes ķirspēlei bija savs pilnvarotais

muižnieks (Kirchspielbevollmāchtigter). Tādu ķirspēļu bija 33.

Vidzemē muižnieku pārvaldes orgānu iekārta citāda. Te bija

divpadsmit zemes padomnieki (Landrāte), kuru priekšgalā stāvēja

rezidējošais zemes padomnieks (residierende Landrat) un visi kopā

sastādīja „Landratkollegium." Otra instance bija muižnieku kon-

vents (Adelskonvente), kurā iegāja 12 landrāti un 12 apriņķu de-

putāti (kreisdeputierte) muižnieku priekšnieka (Landmarschall) vadībā.

Katrai draudzei bija savs draudzes priekšnieks (Kirchspielvorsteher),
bet apriņķiem — draudžu virspriekšnieki (Oberkirchenvorsteher),

kam savā laikā arī visrēpājās administrātivās lietās bija lielas tiesības.

9*
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торыя въ настоящее время озабочиваетъ Кур-

ляндское дворянство по отношешю будущности

народныхъ школъ губернш" Vispirms Heikings runā

par Irlavas semināra lietu. Kapustins gribot grozīt semināra

1875. g. 8. aprīlī iekšlietu ministrijas apstiprināto pro-

gramu, un grozītā, pēc kuratora aprādījumiem, radikāli

atšķiršoties no līdzšinējās. Tagad paceļoties jautājums, vai

tādā gadījumā vispāri muižniecība atzīs par vēlamu šī

semināra uzturēšanu turpināt. Saprotams taču esot, ka

no semināra mācību iekārtas ievērojamā mērā atkarāsies

arī tautskolu liktenis, jo semināra programas gan projektēs

saskaņā ar tiem uzdevumiem, kādus turpmāk gribēs spraust

tautskolām. Zīmējoties uz tautskolām, muižniecības un ku-

ratora domas — saka Heikings — šķiras šādos punktos:

1) Par tautskolu konfesionālo rakstūru. Un te

Heikings atkārto to, ko agrāk paskaidroja Kapustinam, —

reliģiska audzināšana skolās jāliekot pirmā vietā, tautskolai

jābūt cieši saistītai ar baznīcu, mācītājam jādod tiesība

netikai revidēt ticības mācību, bet arī sekot skolas garam

v. t. t. Atsaucās uz vēsturiski nodibinājušos stāvokli, agrā-

kiem un vēl tagad pastāvošiem likumiem. Kurzemes muiž-

niecība vienīgi tautskolu konfesionālā iekārtā redzot šo

skolu turpmāko sekmīgo attīstību. 2) Kādā valodā

tautskolās jānotiek mācībām? Tāpat, kā visās

civilizētās zemēs — saka Heikings — arī Kurzemes muiž-

niecība līdz šim laikam atzinusi par pareizu, ka īstās1)

tautskolās mācībām jānotiek tanī valodā, kuru bērni

runā savās ģimenēs. Mācības apgabala kurators, redzams,

domājot citādi, jo kādā savā rakstā izteicies, ka Irlavas

semināristiem jāprot krievu valoda, lai tanī varētu mācīt

tautskolās. Krievu valodas lietošana par mācības valodu

būtu nepamatota un nederīga. Te Heikings šo apgalvojumu

arī cenšas pamatot ar pagasta skolu īso laiku, ar to, ka

tādā gadījumā bērni neko neiemācīšoties, viņu attīstība

*) Kas bija šīs „īstās tautskolas"? Tās bija pagasta skolas ar

trīsziemu kursu. Pagasta skolās ar gada kursu un šo skolu „augstā7

kās" klasēs mācības notika vācu valodā. А. V.
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tikšot traucēta v. t. t. Tāpat krievu valodas lietošana mā-

cību kārtošanā Irlavas seminārā nelabvēlīgi atsauksies uz

tautskolotāju sagatavošanu — ja viņiem arī turpmāk sko-

lās būs jāmāca latviešu valodā. Krievu valodu Irlavas se-

minārā mācot jau vairāk kā 10 gadus. Par vācu valodas

lietošanu Heikings atkārto to pašu, ko paskaidroja kura-

toram, — latviešu valodā nevarot veikt visas mācības,

un vācu valodu tāpēc lietojot kā palīglīdzekli. 1) Neesot

taisnība, ka vācieši gribot latviešus ģermainizēt. Un no-

slēgumā atkal saka, ka „при другихъ обстоятельствахъ,

чъмъдо нынЪ дворянству и духовенству невозможно

будетъ продолжать проявлять свой самоотверженный

трудъ, направленный къ тому, чтобы поднять умст-

венный и нравственный уровень латышей. Сущест-

венное измънеше основанш Ирмлауской учительской

семинарш равносильновытъснешю дворянства и духо-

венства отъ учаслчя въ народномъ обученш. Курлянд

ское дворянствовъ виду сего озабочено о будущности

народнаго образовашя и опасается наступлешя хаоти-

ческаго видо-измънешя народныхъ школъ". (Citādos

apstākļos kā līdz šim, muižniecībai un garīdzniecībai ne-

būs iespējams turpināt savu pašaizliedzīgo darbību, vir-

zītu uz latviešu garīgā un tikumīgā stāvokļa pacelšanu.

Irlavas semināra darbības maiņa līdzinātos muižniecības

un garīdzniecības izstumšanai no līdzdarbības tautas iz-

glītības lietās. Kurzemes muižniecība tāpēc norūpējusies

par tautas izglītības nākotni un baiļojas, ka notiks chao-

tiskas pārmaiņas tautskolās.) Kā redzam, barona Heikinga,

Kurzemes muižniecības vārdā iesniegtā ~dokladnaja za-

piska", atkārto galvenā kārtā visu to, ko viņš aizstāvēja

sarakstoties ar Kapustinu. Galvenais „arguments" joprojām

paliek muižniecības piedraudējums atteikties turpmāk līdz-

darboties šejienes skolu vadībā v. t. t.

Izglītības ministrs Deļjanovs atbildēja Heikingam 1886.

gada 15. novembrī ar rakstu Nr. 16791. Miļnistrs rakstīja,

Vācu valoda Irlavas seminārā bija valdošā valoda, bet kā

palīglīdzekli mazliet pielaida ari latviešu valodu. А. V.
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ka konfesionālais Kurzemes tautskolu raksturs zināmā mērā

jau tiekot nodrošināts ar to, ka garīdzniekiem paliek tiesība

uzraudzīt ticības mācību un vispāri sekot reliģiski-tiku-

miskai audzināšanai. Ministrs noraidīja garīdzniecībai vēl

lielākas tiesības. Lai gan izglītības ministrija ļoti cienot

muižniecības un garīdzniecības līdzdarbību skolās, tomēr at-

stāt viņu rokās skolu pilnīgu pārvaldīšanu neatzīstot par

pareizu. Valdības pienākums esot uzraudzīt skolas v. t. t;

tā jāsaprotot arī ķeizara pavēle, ar ko Baltijas tautskolas

nodotas izglītības resora pārziņā. Attiecībā uz mācību va-

lodu, viņš — ministrs — še šķirojot: pagasta skolas, drau-

dzes skolas un skolotāju seminārus. „Въ волостныхъ

школахъ, обучение въ коихъ обязательно и про-

должается три года, оно не можетъ происходить

уначе, какъ на мъстномъ, латышскомъ языктэ;

тоже самое справедливо и въ низшихъ классахъ ми-

нистерскихъ училищъ.
1) (Pagasta skolās, kas obligatoris-

kas un ar trīsgadīgu kursu, mācībām jānotiek ne citādi,

kā vietējā — latviešu valodā. Tas tāpat pareizi
arī ministrijas skolu zemākās klasēs.) Bet šīs skolās jau

sākot ar 1880. gadu (saskaņā ar 1875. g. 25. apr. likumu.

А. V.) jāmāca krievu valoda, turpretim kurators viņam

ziņojis, ka dažās skolās krievu valodu pavisam nemācot.

Izglītības ministrija atzīstot, ka turpmāk visās pagasta sko-

las jāmāca krievu valoda — kā zēniem, tā meitenēm,

kauču ar to būtu pavisam jāizbeidz vācu valodas mācība.

Draudzes skolās, kur līdz šim, kā ziņojot Kapustins, parasti

mācības notiekot vācu valodā, turpmāk tam jānotiekot krie-

vu valodā, izņemot ticības mācības, kas iekārtojamas lat-

viešu valodā. Vācu valodu varot mācīt kā neobligatorisku

priekšmetu. Saskaņā ar šo arī tautskolotāju sagatavošanai

jābūt tādai, lai viņi spēj mācīt — pagasta skolās

J) Cik varēja uzticēties ķeizara Aleksandra 111 izglītības mi-

nistra oficiālai deklarācijai, to spilgti pierādīja šis Deļjānova solījums

par mātes valodu Baltijas tautskolās — „оно не можетъ происходить

иначе" v. t. t., bet pēc dažiem gadiem šis pats Dejjānovs atzina, ka

pagasta skolās jāmāca krievu valodā.
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krievu valodu, bet draudzes skolas — krievu

valodā. Vācu valodas prašana skolotājam nav nepiecie-

šama. Tādēļ Irlavas seminārā turpmāk vācu valodas vietā

jāstājas krievu valodai, t. i. ievedot šinī seminārā latviešu

mācības valodu, krievu valoda jālieto visos tos gadījumos,

kad latviešu valoda izrādās par nepietiekošu для высшаго

научнаго обучения
1
) Vācu valodu varot mācīt kā atse-

višķu priekšmetu. Noslēdzot savu rakstu Deļjānovs vēl

reiz atkārto, ka „Министерство Народнаго просвъщешя

не имъла въ виду устранять обучеше въ школахъ

на туземномъ латышскомъ языкъ." Tāds bija Deļjā-

nova raksts 1886. gada beigās. Tā tad, ticot ministra

solījumam, latviešu tautskolām'lielas bries-

mas nedraudēja. Krievu valodu mācīties bija tā laika

nepieciešamība, un latvieši to tikuši mācījās arī bez kā-

diem spaidiem. Turpretim baronam Heikingam, kopā ar

muižniecību un garīdzniecību gan Deļjānova atbilde atņēma

vai pēdējo cerību paturēt latviešu tautskolu vadību savās

rokās. Heikings gan, rādās pieklājības dēļ, vēl nosūtīja

Deļjānovam īsu atbildi (1886. g. 2. decemb. Nr. ИЗО),

kurā taisnojās pret pārmetumiem, ka šejienas tautskolās

nemācot krievu valodu. Ar to 1886. g. izbeidzās Kurzemes

muižniecības principiālā sarakstīšanās kā ar Kapustinu, tā

Deļjānovu.

Apmēram tāda pat sarakstīšanās notika starp Vidze-

mes un Igaunijas muižniecības orgāniem un Kapustinu,
pie kam arī še neiztika bez ministra Deļjānova „izšķirošā

vārda". No Vidzemes skolu virskomisijas (Oberlandschul-

behorde) sarakstīšanās (1886.) atzīmēsim sekojošo:

x) Tā Heinkings, noliegdams latviešu valodas derīgumu zināt-

niskiem priekšmetiem, deva Deļjānovam iemeslu šādas mācības kārtot

krievu valodā. Bet Heinkings vispāri nepiekrita Irlavas seminārā

ievest latviešu mācības valodu, ko šinī gadījumā zināmā mērā gan

proponē Deļjānovs. Heikings līdz ar Kurzemes muižniecību gribēja
vācisku skolotāju semināru, kas vāciskā garā arī audzinātu skolotā-

jus. Latvieši šinī laikā savām skolām jau prasīja latviskā garā

audzinātus skolotājus, bet krievi cerēja nākošiem mūsu semināru

audzēkņiem iepotēt savu garu. Tādas bija pretešķības.
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Kad kurators 1886. g. 17. janvārī oficiāli bija paziņojis

visām guberņu skolu virskomisijām 1885. g. 28. novembrī

doto ķeizara pavēli, Vidzemes skolu virskomisija 1886. g.

27. janvārī ar rakstu Nr. 10, griezās pie kuratora dēļ prin-

cipiāliem paskaidrojumiem: par turpmāko viņas darbību,

par skolotāju semināriem, vai gaidāms kāds jauns skolu

likums v. t. t. Kurators Kapustins atbildēja 1886. g. 5.

februārī ar rakstu Nr. 554. Šinī rakstā viņš paskaidroja,
ka likumu projektu iesniegšana piekrītot vienīgi minist-

ram, viņš — kurators — varot tikai dot ministram materiā-

lus un savus atzinumus. Sakarā ar to kuratoram esot pa-

tīkami dzirdēt kā skolu virskomisijas, tā Vidzemes muiž-

nieku maršāla domas par tautskolu un skolotāju semināra

turpmāko darbību, lai viņš varētu arī šos atzinumus pa-

ziņot ministram. Par skolotāju semināriem Kapustins atkārto

to, ko bija izteicis baronam Heikingam. Tāpat par skolu

konfesionālismu un turpmāko skolu pārvaldi un saka :

я
мнъ было бы прискорбно, если бъ я принужденъ былъ

представить въ Министерство только мои соображе-

шя" 1) Tomēr skolu pārvaldīšana nevarot palikt taga-

dējā stāvoklī — to pakārtošana valsts varai „есть прин-

ципъ современнаго государства".
Vidzemes skolu virskomisija savukārt lūdza instrukcijas

no landrātu kolēģijas (27. janv. 1886. g. raksts Nr. 9.),

bet tā ieteica komisijai nesteigties ar principiālu atbildi,

jo landmaršālam esot uzdots stāties tiešos sakaros ar izglītī-

bas ministru. No kāda landrātu kolēģijas raksta (1886. g.

12. febr. Nr. 221) redzams, ka notikusi visu Baltijas gu-

berņu muižniecības pārstāvju savstarpēja sazināšanās kā

rīkoties. Rādās, lai novilcinātu laiku, Vidzemes skolu virs-

komisija rakstīja kuratoram garus rakstus par pavisam sa-

mērā nesvarīgiem jautājumiem. Tā 1886. g. 9. martā šī

komisija iesniedza kuratoram garu jo garu rakstu par sko-

lēnu sodīšanu skolas neapmeklēšanas dēļ.

*) No Kapustina pirmās darbības vērojams, ka viņš cerējis ar

muižniecību vienoties par turpmāko skolu darbību un pārvaldes or-

ganizāciju. To viņš arī šinī vietā apliecina.
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1886. g. 21. martā ar rakstu Nr. 1325, kurators Vidze-

mes skolu virskomisijai paziņoja, ka turpmāk tām personām,

kas kā eksternij grib iegūt skolotāja tiesības, jāeksāmenējas

pie valdības semināriem Kuldīgā un Tērbatā. Muižniecības

semināru audzēkņiem tiesība iegūt tautskolotāju grādu, ek-

sāmenējotiļes savos semināros, bet kuratora pārstāvim pie-

daloties. Kurators lūdz paziņot, kādā laikā semināros no-

tiļks eksāmeni. Šis kuratora raksts stipri uztraucis virs-

komisija; tas redzams no atbildes 1886. g. 7. maijā Nr. 62.

Komisija raksta: „Верховный комитетъ земскихъ

школъ
1 ) считаетъ долгомъ заявить откровенно

Вашему Превосходительству, что комитетъ никакъ

не могъ ожидать такого распоряжешя. Vēl taču

neesot atcelti likumi un noteikumi par skolotāju eksāmene-

šanu Vidzemē, un kāds iemesls izrādīt tādu neuzticību

muižniecības semināriem. Komisija aprāda, ka līdz šim

viss noritējis likumīgi un labi; lūdz kuratoru grozīt savu

rīkojumu un atļaut eksterņiem eksāmenēties arī pie muiž-

niecības semināriem, kauču kuratora pārstāvim klāt esot.

Kurators savukārt (raksts Nr. 2413, 1886. g. 26. maijā)
brīnās, ka muižniecība līdz šim, pretēji likumam, eksāme-

nējusi skolotājus arī pie likumīgi nepastāvoša „semināra",

jo Valkā gan esot ķesterskola, un 1849. g. 9. jūlijā.apstipri-
nātā Vidzemes zemnieku likuma 655. pantā arī teikts:

„Valkā darbojas ķesterskola, kas sagatavo ķesterus baz-

nīcām, kas var būt arī ērģelnieki un skolotāji draudžu

skolās". Par kādu skolotāju semināru šeit likumā nekas

neesot teikts. 2) Bet arī tad, saka kurators, ja šiem „se-

*) Tā virskomisija saucās krievu valodā. Ka virskomisija pa-

tiesi bija pārsteigta no Kapustina rīkojuma, to rāda arī turpmākā

sarakstīšanās.

2) Te jāpiezīmē, ka kuratora atsaukšanās uz 1849. gada likumu

. nav gluži pilnīga, jo 1860. gadā tika apstiprināts jauns Vidzemes

zemnieku likums un šinī likumā 1849. g. 655 pants mazliet grozīts,

tāpat ka arī šis pants nav vairs 655., bet 598. un krievu valodā iz-

teikts: „Учрежденная Лифляндскимъ дворянствомъ близъ города Валка

кистерская школа имЪетъ ц-ьтию образовать хорошихъ кистеровъ, орга-

нистовъ для сельскихъ еванг.-лютер. церквей и учителей приходскихъ
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mināriem" būtu likumīgs pamats, tiem, saskaņā ar 1876.g.

3. februāra likumu, tiesība izdot liecības tikai saviem au-

dzēkņiem. levērojot to, ka ar virskomisijas rīcību „мнопе

молодые люду были введены въ заблюждеше",

cerēdami iegūt skolotāja tiesības līdzšinējā kārtībā, ku-

rators piekrīt, ka izņēmuma gadījumā, tiem jaunekļiem,
kam šogad jāiet kara dienestā, atļauj eksāmenēties arī pie
muižniecības semināriem. Šinī pašā rakstā kurators pa-

ziņo, ka viņš pie eksāmeniem muižniecības semināros iecē-

lis šādus deputātus: Valkā — apriņķa skolas pārzini Alek-

sandru Veberu, Tērbatā — 2. Tērbatas valdības senuV

nāra skolotāju Aleksandru Tomsomi. — 1886. g. 24. aprīlī
ar rakstu Nr. 1980 Kapustins dod garu paskaidrojumu Vid-

zemes muižnieku landmaršālam baronam Meijendorfam. Vēl

gan neesot ar likumu nokārtota tautskolu turpmākā pār-

valde, bet dažas līnijas esot paredzamas. 1885. g. 28.

novembri dotā ķeizara pavēle būšot jāsaskaņo ar līdz-

šinējo stāvokli. Bez tā, ko jau redzējām no Heikinga sarak-

stīšanās ar Kapustinu, šoreiz kurators izsakās arī par mi-

nistrijas skolām. Viņš domā, ka ja kāds pagasts gribot

savu skolu pārvērst ministrijas skolā, — tas nebūtu lie-

dzams. Visas tautskolas, kas mācību kursa apmērā pār-

sniedz parastās trīsziemu pagasta skolas, būtu pakārto-

jamas, līdzīgi privātskolām, vienīgi mācības apgabala val-

dei. Parastās pagasta skolas paliktu līdzšinējo, bet pār-

veidoto: vietējo, apriņķu skolu komisiju un guberņas virs-

komisiju pārzināšanā. Pie kam tanīs gadījumos, kad ar

apriņķa skolu komisijas lēmumiem kāds viņu loceklis (vai
cits kāds pilsonis) nebūtu apmierināts, pārsūdzība būtu

jāizšķir; kuratoram, bet par guberņas virskomisijas lēmu-

miem izglītībam ministram. Tālāk kurators sīkāk aizrādīja,
ka par pagasta skolu atvēršanu, slēgšanu, skolotāju atlai-

šanu v. t. t., būšot jāpaziņo arī viņam, bet pedagoģiskā

школъ." Zīmīgi, ka „oficialā" tulkojumā latviešu valodā 598 pants

saka: ..Skolmeistaru skola", kas pie Valkas ietaisīta v. t. t. Tā tad

„кистерская школа" tulkota ..skolmeistaru skola", — saprotams ne-

pareizi.
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uzraudzība par skolotāju vispārīgo darbību piederēšot taut-

skolu inspektoriem. Arī turpmāk, kā līdz šim, obligatoriskas

būšot tikai pagasta skolas, bet visas augstākā tipa taut-

skolas (ministrijas skolu otrās klases un draudzes skolas)

neobligatoriskas. Kapustins piemetina, ka viņš atzīstot

par nepieciešamu muižniecības turpmāko ciešu piedalīšanos

tautas izglītības lietās. Beigās kurators aizrāda, ka viņš

pie saviem šejienes skolu reorganizācijas plāniem pa daļai

ņemot vērā armēņu skolu likumu Kaukāzā.1) No šī kura-

tora raksta redzams, ka Kapustinam arvien uznāk pa jaunai

idejai. Tādas šoreiz ir domas par pagasta skolu pārvēr-

šanu ministrijas skolās, jo pēdējās atradās pilnīgā valdības

pārzināšanā. Tāpat kurators grib savā tiešā pārziņā pār-

ņemt draudzes skolas un, ja runā par armēņu skolām, tad

jau mērķēts uz to, ka ari mūsu tautskolām derētu pēc

iespējas piemērot vispārējo krievu tautskolu likumu, jo

par Kaukazijas tautskolām likumā teikts, ka viņas iekār-

tojamas pēc valsts vispārējiem tautskolu likumiem, bet kā-

mer tas vēl nebija jēdzīgi izvedams, pielaida armēņiem

un arī gruziņiem savdabīgus izņēmumus.

Kad Vidzemes skolu virskomisija bija kuratora

priekšlikumus pārbaudījusi un apsvērusi, viņa 1886. g. 2.

maijā, iesniegumā landrātu kolēģijai, izteica savas domas.

Šie Vidzemes virskomisijas atzinumi ļoti maz atšķīrās no

jau citētiem Heikinga un Kurzemes virskomisijas paskaid-

rojumiem.)2 Vispirms uzsvērts skolu konfesionālais raksturs

un te jau vēl noteiktāki, kā iepriekš: garīdznieku iespai-

dam jābūt pār visu tautskolu. Ar to vien nepietiek, ka

viņš revidē ticības mācību, Arī skolotājs visā savā darbībā

(m seinen ganzen Thātigkeit) padots mācītāju vadībai un

kontrolei. Otrkārt, noteikti jāuzsver obligatoriskās un bez-

maksas tautas izglītības turpmākā uzturēšana. Tāpat ļoti

2) Kaukāzā jau risinājās stipra pārkrievošanas darbība, un tur

tāpat mazās tautas nepadevās pārkrievošanas polītikas vadītājiem.

Savdabīgi un sīksti vienmēr bijuši asmeņi.
2 ) Visu Baltijas guberņu vāciskas tautskolu virskomisijas cieši

turējās pie kopīgiem principiem.
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svarīgi uzturēt obligatorisko mājmācību, kas ir liels at-

balsts nevien turpmākai pagasta skolu darbībai, bet arī vis-

pārējās reliģiski-tikumiskās ģimenes dzīves veicināšanai. Ar

to mācītāju darbība ciešāki saistās ar savas draudzes ļaužu

dzīvi. Treškārt — kā nepieciešams pamata princips uz-

sverams — mātes valodas uzturēšana mūsu tautskolās visās

mācībās. Draudzes skolās, kuru pedagoģiskā uzraudzība

mācību ziņā arī atstājama draudžu mācītājiem, zinību

priekšmetos vienīgi pareizi būtu paturēt!

vācu valodas lietošanu.1) Ja še mēģinātu lietot

kriļevu valodu, tas būtu tikai par sliktu. Ceturtkārt -—

Vidzemes bruņniecības uzturētie trīs semināri, kas dar-

bojas cv. luterticīgās baznīcas garā un sagatavo pedagoģiski
labus skolotājus, pelna, ka tos aizsargā arī turpmāk. Un

tālāk: ~Einzig und allein, vvenn solche streng ausgespro-

chene Confesionelitāt den Gesamtorganismus und die Ar-

beit unserer Seminare durchdringt, vvenn die sich fur das

Lehramt m der Volkschule ausbilden den Jūnglinge m di-

recten Contact mit der dem Deutschthum ange-

horenden Intel liigenz der baitischen Lande

gebracht vverden und ihnen m den Lehrjahren
der Stempel protestantisch germanischer

Culturaufgedrūckt ist, vvird unsere Volk-

schule als mitarbeitende Tochter der Ev.-

-lut h. Кiг с h c erh а 11 c n \verden." (Tā tad joprojām
vecie nodomi par latviešu skolotāju vācināšanu. А. V.).
Tālāk vēl teikts, ka šos seminārus vajagot paturēt vācu

rokās (m den Hānden der deutschen). Skolotāju amata

kandidāti arī turpmāk jāpārbauda — jāeksāmenē vietējās

instancēs, kas stāv ciešā sakarā ar iepriekš aprādītiem

principiem un spēj izmeklēt mūsu skolām noderīgus cil-

vēkus. Par skolu pārvaldes orgāniem virskomisijas rakstā

plaši aprādījumi: kā vēsturiskā gaitā viss izveidojies, labi

gājis un svētīgus augļus nesis. Tāpēc visam tam jāpaliek
ka līdz šim. Pret kuratora prasību, skolu virskomisijā kā

г) Lūk, cik droši vācieši joprojām cīnījās latviešu jaunatnes

dēļ.
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locekli aicināt tautskolu direktoru un apriņķu komisijās —

tautskolu inspektorus, neesot ko iebilst, tikai nesaprotama

esot prasība šinīs komisijās aicināt arī gubernātora pār-

stāvjus. Ja jau tagad skolas izņemtas no iekšlietu mi-

nistrijas virsuzraudzības, tad ar kādu nolūku iekšlietu mi-

nistrijas ierēdņus gribot aicināt mūsu skolu pārvaldes or-

gānos. Ja pieņemtu kuratora proponēto skolu pārvaldes

lēmumu pārsūdzības kārtību, tad šo pārvalžu darbība tiktu

paralizēta, jo katru lēmumu tautskolu inspektors vai direk-

tors varētu nodot valdības izšķiršanai — kuratoram, vai mi-

nistram. Tāda kārtība iznīcinātu katru šo komisiju pat-

stāvīgu darbību. Virskomisija tādēļ ieteica šādu kārtību:

vietējo (draudžu) skolu komisiju lēmumi pārsūdzami ap-

riņķa skolu komisijai (vāciski — Kreislandschul-Behorde),

apriņķa skolu komisijas lēmumi pārsūdzami guberņas skolu

virskomisijai. Par guberņas skolu virskomisijas lēmumiem

pārsūdzības iesniedzamas vienīgi par likumu pareizu ne-

pildīšanu pedagoģiskās lietās, bet saimnieciska rakstūra

lēmumi ir nepārsūdzami. Skaidri pedagoģiskos jautājumos

pārsūdzību galīgi izlemj kurators, citus — sarežģītākos,

kurators nodod izglītības ministra izšķiršanai, nosūtot arī

komisijas majoritātes paskaidrojumus.

Par draudzes skolām virskomisija izsakās visai atzi-

nīgi un domā, ka tās paturamas kā līdz šim, ar notei*

kurnu, ka draudzēm tās likumīgi jāuztur. Kuratoram, re-

dzams, esot pret draudzes skolām kādi īpaši nodomi. Bei-

dzot virskomisija aprādīja, ka, ja šos noteikumus valdība

pieņemtu, par ko gan esot jūtamas bažas, tad par šejienes

tautskolu attīstību sevišķi nebūtu jāraizējas. Bruņnie-
cībai un garīdzniecībai tagad esot jādara

viss iespējamais. Varbūt domājot, ka draudo-

šais acumirklīgais stāvoklis prasot pateikt

„поп possumus" kuratora priekšlikumiem1,
bet kas tad notikšot ar vēsturiski nodibinā-

tu un attīstītu mūsu baznīcas meitu — cv.-

lut. tautskolu? Vai tas būs politiski un morā-

liski pareizi šo skolu pamest pat visdraudo-
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sākās briesmās, jo atpakaļ tad to dabūt gan

nebūšot iespējams. Galvenais būtu uzturēt skolu

konfesionālo raksturu un tautskolu darbību ar luterticī-

giem skolotājiem un mācītāju vadībā, kā arī muižniecības

iespaidīgo līdzdarbību. Ja arī tad uz laiku šejienes skolu

attīstība būtu nesekmīga, nelabvēlīgie apstākļi nākotnē va-

rot grozīties. Muižnieku un garīdznieku izturība, kas šinī

gadījumā būtu veltīta īstam patriotiskam uzdevumam, va-

rētu noderēt kā aizsargu valnis, aizstāvot šejienes skolas.

Tads īsuma savelkot bija Vidzemes skolu virskomi-

sijas plašais iesniegums landrātu kolēģijai. 1)

Landrātu kolēģija 1886. g. 24. martā paziņoja skolu

virskomisijai savus lēmumus skolu reorganizācijas jautā-

jumā. Tā ka kuratora Kapustina priekšlikumi radikāli at-

šķiroties no līdzšinējā stāvokļa, tad bruņniecība nevarot

tos pieņemt ne pēc formas, ne būtības. Bruņniecība jo-

projām atzīstot, ka līdz šim pastāvošā skolu organizācija

ir kalpojusi un var kalpot par labu un svētību mūsu taut-

skolām. Bruņniecība cerot, ka kurators Kapustins, kam

skolu attīstība ir sirdslieta, izlietos savu iespaidu, lai še-

jienes tautskolu organizācija netiktu grozīta. Landrātu ko-

lēģija lūgusi landmaršālu šinī jautājumā apspriesties ar

kuratoru, kas gan pašlaik esot slims un tāpēc būšot jāno-

gaida

Jāatzīmē, ka landmaršālam baronam Meijendorfam jau

aprīlī bijusi saruna ar Kapustinu Pēterpilī. 2) Landmaršāls

aizstāvējis viedokli, ka ar 1885. g. 28. novembrī ķeizara
doto pavēli notikusi tikai resora maiņa, bet kurators aiz-

rādījis, ka līdz ar resora maiņu notikšot pārgrozības visā

organizācijā.
1886. gada vasarā un rudenī joprojām notika gan

personīgas sarunas, gan rakstu apmaiņas, bet tām nebija

īpašas principiālas nozīmes. Tikai 1886. g. 1. decembri

landmaršāls ziņojis landrātu kolēģijai 3 ) par viņa vairāk-

i) Acta d. Liv.-Landr. Coll. № 13/B, V. IX (LVA.).
-) Ibid. F. 97.

:!) Ibid. F. 180.
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kārtīgām apspriedēm ar Kapustinu. Kapustins 6. sept. tei-

cis, ka ar nākošo gadu viņa rīcībā būšot 4—5 tautskolu

inspektori, kas izdarīšot revizijas un rezultātus ziņošot ku-

ratoram. Divu gadu laikā viņš Kapustins — būšot

skaidrībā par šejienes skolu pareiziem apstākļiem. Līdz

tam viņš nedomājot lielas pārgrozības taisīt.

Kapustins arī teicis, ka negribējis ar savu darbību sacelt

vietējās organizācijās un kārtās sev opozīciju, bet tāda

nu jau esot sacelta, un arī vācu prese strādājot šiinī

viirzienā. Ja tā turpināšoties, tad kurators būšot spiests

nekavējoši iesniegt skolu reorganizācijas plānu. Kurators

pieminējis Lielezeres ministrijas skolas nodibināšanas traci,

kas tad arī esot izsaucis skolu nodošanu izglītības mi-

nistrijas virsuzraudzībā. Pašlaik tāds pat tracis notiekot

ap Gulbenes ~Siltās" skolas pārvēršanu ministrijas skolā. 1)

Pagasts šādu skolu vēloties, bet vāciskā skolu valde vi-

siem spēkiem pretojoties. Barons Meijendorfs atbildējis

kuratoram, ka muižniecībai neesot nekas pret ministrijas
skolu dibināšanu, bet lai taču šīs skolas dibinot atsevišķi,

ne pastāvošo likumīgo pagasta skolu vietā — pēdējās
iznīcinot. Kurators pie šo ministrijas skolu dibināšanas

piilnīgi ignorējot likumīgos skolu pārvaldes orgānus. Uz

to Kapustins apsolījies turpmāk sazināties ar skolu virs-

komisiju. Šinī sarunā Kapustins solījis pagaidām netraucēt

darboties arī muižniecības seminārus, tikai lai pastiprinot

krievu valodas mācību. Viss licies būt apmierinoši. 28.

septembri notikusi Kapustina apspriede ar Vidzemes skolu

vimskomisijas priekšnieku fon Strvku. Arī šinī apspriedē
klāt landmaršāls Meijendorfs. Kapustins mēģinājis pārlie-
cināt muižniecības pārstāvjus par ministrijas skolu nekaitī-

gumu. Ja nodibināšot 4—5 ministrijas skolas, kas tas esot

pret 1000 citu tautskolu. Ministrijas skolu pirmā klase

taču mācīšot latviešu valodā, un tā līdzināšoties pagasta

skolai. Otrā — augstākā klasē, gan būšot jāmāca krievu

valodā. Kurators arī runājis par modus vivendi starp viņu

un muižniecību, bet landmaršāls saka, ka no visas sarunas

x) Par to runāsim turpmāk.
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viņš nācis pie pārliecības, ka patiess kompromiss tomēr

nav iespējams. Tas esot vēl skaidrāki izpaudies trešā sa-

runā ar Kapustinu, kas notikusi 28. novembri.1) Šinī sarunā

Meijendorfs pateicis, ka modus vivendi kurators esot lauzis

ar Vietalvas draudzes skolas pārvēršanu ministrijas skolā,

jo atņemta draudzei un baznīcai piederoša skola bez at-

tiecīgu orgānu piekrišanas un pat neziņojot par to skolu

virskomisijai. Kurators sācis atvainoties, ka neesot piepra-

sījis atsauksmi v. t. t.. Tanī pašā gadījumā kurators pa-

teicis, ka Baltijas guberņās jānodibina apmēram 40 ministri-

jas skolas. Meijendorfs še jautā, kā var sarunāties, ja

nesen kurators runājis par 4—5 ministrijas skolām, bet

tagad par 40.2 ) Meijendorfs šinī sarunā pateicis kuratoram,

ka muižniecība neatkāpsies no latviešu mācības valodas

paturēšanas pagasta skolās un līdz ar to no tagadējās

mācības programas skolotāju semināros. Ja tam valdība ne-

piekritīs, muižniecība seminārus slēgs. Landmaršāls noslēdz

savu ziņojumu ar norādījumu, ka muižniecībai vajadzēšot

spert izšķirošus soļus. Mezgls savilkās aizvien ciešāki.

1886. g. 5. decembrī Vidzemes skolu virskomisija atkal

iesniedza landrātu kolēģijai ļoti plašu ziņojumu, 3) kurā

bija vienkopus savilkti visi muižniecības un kuratora ap-

spriežu rezultāti. Virskomisija rādīja visu sīkos motivē-

jumos un efektīvos slēdzienos. Aprādīts arī, ka komi-

sijā jau ienākot paziņojumi no draudzēm un apriņķiem par

visai nevēlamām parādībāml un sadursmēm skolu dzīvē.

Draudžu mācītāji virskomisijai rakstot uztraucošas vēstu-

les; krievu inspektori jau revidējot latviešu tautskolas.

Tā noslēdzās 1886. gads. Vidzemes muižniecības un

kuratora Kapustina savstarpējās principiālās attiecības taut-

skolu pārorganizēšanās lietās nonāca strupceļā.

!) Ibid. F. 186.

2 ) No sarunas vērojams, ka Kapustins jau zinājis valdības no-

domu ar atsevišķu likumu grozīt šejienes skolu iekārtu un sarunām

ar muižniecību vairs nebijusi liela nozīme. А. V.

3
) Ibid. F. 190. v. t.



145

Ko šinī pat laika sprieda un darīja šejienes vācu ga-

rīdzniecība?

Kā vērojams no tā laika dokumentiem, privātām vēstu-

lēm un dažādu atmiņu atzīmēm, tad pārkrievošanas laika

tuvošanos visjūtīgāk gan ir uzņēmusi luterāņu draudžu

mācītāji. Tas labi saprotams, jo līdz pārkrievošanas laikam

mūsu tautskolām vistuvāk stāvēja garīdzniecība, kas agrā-

kos laikos ar pilnīgu tiesību tautskolu dēvēja par ~bazn-

īcas mcitu". Aplūkojot mūsu skolu attīstības vēsturi pirms

pārkrievošanas laikmeta (skat. Latv. skolu vēstures I—

111 grāmatas), redzējām, ka šinī attīstībā, līdz tautas at-

modas laikmetam, garīdzniecībai pieder vislielākie nopelni.

18. g. s. un 19. g. s. pirmā pusē visdedzīgākie cīnītāji
mūsu tautskolu labā nāca no garīdznieku vidus (Zontags,

Volters, Pfauflers, šulrāts K. Ulmanis v. c).

Pārkrievošanas laikmetam uznākot, 1885. gada beigās,
kad šejienes muižniecība, paļaudamās uz savu lielo spēku

un varu, cerēja ~visu par labu griezt", garīdzniecība bija

saprātīgāka, — viņa tūdaļ paredzēja nopietnas briesmas.

1886. g. sākumā, 15. janvārī, Tērbatā sapulcējās īpaša

mācītāju pārstāvju konference, kurā, ja formāli ne vienī-

gais, tad vissvarīgākais apspriežu jautājums bija gaidāmās

pārmaiņas mūsu tautskolu organizācijā. Šinī konferencē

Oberpāles mācītājs prāvests Maurachs nolasījis referātu1)

„Wie stellen \vir Pastoren uns zur verstaatlichen Volks-

schule?" Referāta saturs sekojošs:

Vispirms Maurachs konstatē jaunradušos stāvokli, kas

celies ar šejienes tautskolu nodošanu izglītības ministrijas

virsuzraudzībā. Vai ar to esot notikušas radikālas pār-

maiņas? Jautājums gan vēl neesot gluži skaidrs,bet refe-

rents domā, ka nevarot gaidīt kamēr vienā naktī pār

mūsu galvām uzkritīs cilpa. Nodomi, redzams, esot tik

maitājoši, ka vajagot apzinīgi un sagatavoti tos sagaidīt.
No ķeizara pavēles neesot vēl skaidrs, vai vienība (Ein-

heitlichkeit) domāta tikai skolu pārvaldē, vai arī mācī-

J ) Referāta pilnīgs noraksts glabājas manā krājumā. А. V.

10



has. 1 ) No pirmām ziņām, kas nākušas no kuratora par

turpmāko stāvokli, nav vel skaidrības. Tas viss, rādās,

apzinīgi darīts, lai uzturētu optimistisku noskaņojumu, ka

„wir doch auch bleiben!" Bet vai tomēr katram, kam acis

vaļā, jau neesot skaidrs, ko tas viss nozīmējot. Skolotāju se-

niinarus gribot reformēt. Vai katram nav saprotams, ka to

darīs pēc krievu semināru parauga, kas ir nekonfesionāli.

Izstrādājot instrukciju skolu revidentiem -inspektoriem.

Tas jau esot vāji apslēpts asais āķis. Kas tie būšot, kas

revidēšot skolas līdztekus līdzšinējiem muižniecības ievē-

lētiem revizoriem? Vai viņi stāvēšot līdzās, vai virs ta-

gadējiem skolu pārlūkiem? Vispāri aizrādot, ka līdzšinē-

jie darbinieki un pārvaldes orgāni palikšot. Vai tādēļ,

ka nav iespējams viņus tūdaļ noraidīt, jo ko tad liks

vieta jaunais aparāts vēl nav gatavs. Var jau pagaidām

paturēt dubultaparātu, jo nav noliedzams, ka muižniecības

materiālais pabalsts tautskolām ir noderīgs. Nav, varbūt, arī

patīkami aiztikt privātu īpašumu. Bet kas lai galvo, ka

ari tas nenotiks, un valdība atņems visu to, kas pieder

baznīcai, bruņniecībai (semināru ēkas v. t. t.) un privātām

personām — un ja ne par velti, tad par sviesta maizi

(fūr ein Butterbrod \vegnehme). Un mācītājiem taču var

pateikt, — jūs esat zvērējuši pildīt arī turpmākos valsts

likumus, nu tad pildāt arī šos un, saprotams, kā līdz šim —

bez atlīdzības. Vai šāda atklāta varas izpausme parādi-

su's, jeb vai ta dažādu politisku pretešķibu

d c [*) tiks vēl atlikta līdz labākai izdevībai, tas nav zi-

nāms. Ja šo tiešo ceļu vel negribot iet, tad iešot ar līkumu

solīdami paturēt mUsu Līdzdalību un līdzdarbību skolu

pārvaldīšanā, mēģināšot sasniegt augšminētos mērķus ar

musu palīdzību, tā visās pārgrozības padarot inus arī līdz-

atbildīgus. Ko lai darām mēs garīdznieki? Jautā Mau-

J ) Motivs ķeizara pavēlē bija gan izteikts: „въ видахъ объ-

единены надзора за учебными заведешими и единства въ направлены

учебнаго дъла."

2 ) Uz kādām ~politiskām pretešķībām" še mērķēts — liekas

saprotams.

146



147

rachs. Vai lai mēs turpmāk valsts varā pārņemtās skolu

valdēs piedalāmies, vai nē? Te laikam gan būšot dažādas

atbildes, gan „jā", gan „nē". Kas teiks ~jā", tie aprā-

dīs, ka kailā vara vien vēl nav izšķīrēja. Strādājām mēs

agrāk vienā ministrijā, strādāsim tagad arī otrā. Vai tā-

pēc, ka ~die Spitze gevvechselt vvird, sollen vvir darum

den ganzen Korper aufgeben?" Referents gan domājot,

ka šāda gara cilvēku starp mācītājiem neesot. , Esot

skaidrs, kā saules stari, ka še nav tikai resoru maiņa,

bet gan dziļi raujošas principiālas pārmai-

ņas, kas agrāk vai vēlāk grib pilnīgi pārgro-

zīt mūsu skolu darbību, — pārkrievot un pa-

reizticīgo t Baltijas skolas. Vai galu galā tādam

nodomam būs gaidītie panākumi, tas tāļš jautājums. Tautu

vajaga pārkrievot, — tas darāms caur skolām, luterāņu

baznīcu vajaga vājināt, lai stiprinātu pareizticīgo, — tāpēc

vajaga skolas atraut no baznīcas un padarīt nekonfesionālas.

Ka tādi nodomi pastāv, kas ņemsies to noliegt. Latvieši

un igauņi atmetuši mūsu vadību, tiem tagad
savi vadoņ i, kas lielāko daļu pārgājuši mūsu ienaid-

nieku pusē. Vai viņi paši tagad nosargās savu skolu un

baznīcu? Šīm tautām, laikam, vajadzēšot iet caur krust-

ugunīm, līdz viņas nākšot pie savu grēku nožēlošanas.

Maurachs baiļojoties, ka viņas ejot slavu purvā. Sa-

protams, ka tad būtu ~f m i s Livoniae". Bet ja mēs

kritīsim, tad par mūsu tēvu grēkiem.
1) „Bet mēs

nedrīkstam" — izsaucas referents — „nosviest karogu un

mazdūšīgi bēgt!" Arī valsts pārņemtās skolās nevarēšot

iztikt bez mācītāju padoma un atbalsta. Arī tautskolotāji

visi neatraušoties no mācītājiem un tādēļ vajagot ar vi-

ņiem draudzīgi sadzīvot. Varēšot nodibināt baznīcas skolas,

— pārvēršot tagadējās draudzes skolas v. t. t. Mācītāju

sīkie darbi skolu labā ļoti samazināšoties, jo ja skolas nebū-

šot viņu atbildībā, tad visādas ziņas, atsauksmes, tabulas ne-

būšot jāraksta. Atlikšot laika citam darbam. Un ne jau

vienīgi caur skolu varot radīt iespaidu. Vajagot tikai ta-

г) Biskapa Fr. Valtera atzinums, —ka nav izdarīta pārvācošana.

10*
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gad visiem turēties draudzīgi vienkopus un neko nedarīt

separāti, bet visu caur konsistoriju. Katrā ziņā mācī-

tāji nedrīkstot pakalpot jaunam skolas vir-

zienam, bet tas nenozīmējot, ka vajaga tū-

daļ atsacīties no mūsu skolām. Mēs varam savu

darbību pie skolām paturēt, ja mums apsola: konfesio-

nālas tautskolas; konsistorijai atstāj virsuzraudzību par re-

liģisko audzināšanu, ko tā vadītu ar sev pakārtotiem or-

gāniem; skolotājiem jābūt luterticīgiem, pielaižot vienīgi

izņēmumus ar krievu valodas palīgskolotājiem; mācītājiem
arī skolu lietās jārīkojas kopā ar konsistoriju, un viņi,

ja tas pie jaunās kārtības izrādītos par nepieciešamu, var

savu līdzdalību skolām atraut. Tādā pat gadījumā arī bruņ-

niecība atsacītos no katras līdzdarbības tautskolās un slēgtu

arī savus seminārus. Jālūdz ģenerālsuperintendents, lai

viņš par garīdzniecības ieņemto stāvokli paziņo bruņniecī-

bas vadībai. Visās apriņķu sinodēs (Sprengelssvnoden) šis

jautājums jāapspriež, un apspriežu materiāli iesūtāmi si-

nodes izlemšanai. Kad tas būs noticis un, ja augšminētie

garīdzniecības atzinumi pieņemti no majoritātes, konsisto-

rija tos paziņos ministrijai, ar piezīmi, kā, ja garīdzniecī-
bas lūgumu neievēros, tad viņa atteiksies pie pārjaunotām
tautskolām līdzdarboties.

Prāvesta Mauracha priekšlikumi Tērbatas konferencē

apspriesti un pēc tam pieņemti šādi atzinumi, kurus no-

lemts izsūtīt apriņķu sinožu atsauksmei:

1. Skolotājiem, izņemot gadījuma palīgskolotājus
krievu valodas mācībai, jābūt luterticīgiem.

2. Ticības mācība cv. luteriska.

3. Mācības notiek mātes valodā.

4. Skolām derīgu grāmatu atzīšana un

5. skolotāju iecelšana un atlaišana izdarāma no līdz-

šinējām skolu uzraugiestādēm. 1)

Kā redzams, apspriede nav pieņēmusi to Mauracha „re-

zolucijas" daļu, kurā piedraudēts izglītības ministrijai ar

atteikšanos līdzdarboties skolu vadībā. Vispāri tomēr jā-

*) Noraksts manā krājumā. А. V.
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liecina, ka Maurachs tūdaļ sākumā labi sapratis pārkrievi-

nātāju nolūkus un, pat noteiktāki kā muižniecība, izteicis

garīdznieku pretestību.
Tērbatas apspriedes atzinumi 1886. g. februārī izsū-

tīti visām apriņķu mācītāju konferencēm un tanīs arī ap-

spriesti. Tāpat šie atzinumi caur konsistoriju nosūtīti Vidze-

mes Landrātu kolēģijai. 1)

1886. g. 13.—18. augustam Valmierā notika Vidzemes

mācītāju sinode, ģeneralsuperintendenta H. Ģirgensona va-

dībā.2 ) Sapulcē piedalījās arī skolu padomnieks Guleke,

kam vajadzēja referēt par skolu stāvokli. Guleke vispirms

ziņojis, ka starp Landrātu kolēģiju un kuratoru notiekot

sarunas par tautskolu turpmāko darbību, aprādījis, kādus

priekšlikumus aizstāv skolu virskomisija un arī Landrātu

kolēģija. Aizrādījis, ka gubernators aizliedzis noturēt katra

veida skolotāju konferences. 3 ) Gulekes ziņojums nav ieprie-

cinošs. Pēc šī ziņojuma sinode sākusi apspriest Mauracha

resp. Tērbatas konferences priekšlikumus. Izrādās, ka ap-

riņķu konferences ne visur vienojušās par Mauracha tēzēm.

Rīgas un Valmieras apriņķu konferences nav pieņēmušas

nekādus atzinumus, jo neesot vēl skaidri zināms, kādu

virzienu ņemšot plānotās reformas. Cēsu apriņķa konfe-

rence, piekrītot Mauracha tēzēm, nolēmusi lugt konsisto-

riju dot īpašu instrukciju, kas pildāma visiem Vidzemes

mācītājiem, aizrādot, ka mācītāji turpmāk var skolu dar-

bībā līdzstrādāt, ja ievēro to un to (Atkārtotas Mauracha

tēzes ar maziem pārveidojumiem.). Bez tam Cēsu apr.

konference lūdz gādāt, lai draudzes skolas turpmāk būtu

ar īstu baznīcas skolu raksturu. Tērbatas apriņķa kon-

ference ieteikusi griezties arī pie ģenerālkonsistorijas Pē-

terpilī, bet no Vidzemes konsistorijas lūgt gādību, lai tiktu

nodibinātas konfirmandu skolas un draudzes skolu vietā

uzturētu ķesterskolas. Vilandes apriņķa konference ietei-

! ) Acta Liv. Landr. Coll. № 13/B, V. IX, F. 83.
2 ) Protokoli d. 52. Livlāndischen Provinzial-Svnode, gehalten

zu Volmar im Jahr 1886, vom 13. bis zum 18. August B.—lo. lpp.
(Manā krājumā. А. V.)

3) Skat. 111 grāmata, 611. lpp.
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kusi pēc veciem vizitāciju protokoliem atdzīvināt ķirspēlu

skolas, kuru īpašumi (mājas un zeme) esot baznīcu pie-

derums. Tikai vēlāk attīstījušās draudzes skolas un šos

īpašumus pārņēmušas. Pērnavas apriņķa konference ie-

teikusi mācītājiem turēties skolu jautājumā cieši kopā ar

muižniecību, baznīcu konventiem, skolu vecākiem (zem-

niekiem) un draudzēm, lai kopīgiem spēkiem pasargātu

tautskolām konfesionālo raksturu. Semināra direktors Hack-

manis nolasījis īpašu referātu un ieteicis mācītājiem pa-

gaidām vēl piedalīties tautskolu vadībā un raudzīties lai

reliģiskā audzināšana tiktu kārtīgi veicināta, bet noteiktu

atbildi par uzstādītām tēzēm varētu dot pēc kādiem trim

gadiem. Prāvests Kupfers (Valkas) nolasījis krasu refe-

rātu, kurā, starp citu, ieteicis izsēdināt draudzes skolas

no baznīcu īpašumiem, lai tur varētu atjaunot ķesterātus.

Ar to 13. augustā nobeigušās pārrunas par skolu lietām.

Tikai 14. augustā savus atzinumus nolasījis prāvests Mau-

rachs, bet tie protokolā nav atreferēti, tikai konstatēts. 1)

16. augustā sinode stājās pie šo dažādu referātu, atzinumu

un priekšlikumu apspriešanas. Sinode bijusi vienprātīga,

ka mācītāju līdzdarbība skolu lietās jāturpina, tikai domas

šķīrušās jautājumā, kādos apstākļos un cik ilgi šī līdzdar-

bība turpināma. Daži ieteikuši pieturēties apmēram pie

Mauracha un Cēsu apriņķa konferences atzinumiem, tur-

pretim citi (un, rādās, vairākums) ieteikuši palikt savās

sargu vietās līdz pēdējai iespējai. „Mit Energie und Klugheit

miissen sie den ihnen noch zugestandenen Einfluss auf

die Leitung der Schule ausnutzen und erst dann vveichen,

vvenn, vvie es ausgedruckt vvurde, der status confessionis

eintrete." 2) (Tas bijis tā saprotams, ka tikai tad atteik-

ties, ja cv. luterticības mācība skolās tiktu traucēta.). Bet

lai arī šinī jautājumā turpmāk katrs nestrādātu uz savu

Tā tad oficiālā sinodes protokolā Mouracha atzinumus ne-

maz neatzīmēja, bet jau pieminētā apspriede Tērbatā bija interna.

Tomēr uzmanīgi.

2) Protokola 29. pants.
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roku, sinode nolēmusi lUgt konsistoriju, kas stāvot baz-

nīcas sarga vietā, vajadzīgā gadījumā dot mācītājiem at-

tiecīgus norādījumus. Pēc tam ieceltā komiteja izstrādājusi
oficiālo rezolūciju un tā pieņemta šādā redakcijā: „Die

livlāndische Svnode spricht dem livlāndischen ev-luthe-

rischen Consistorio und der livlāndischen hohvohlgeborenen

Riitterschaft gegeniiber ihr volles Vertrauen m Bezug

auf die Wahrung den Rechte der Kirche, und ihren Dank

fur ihre Thātigkeit auf diesem Gebiete aus und ersucht

ein hochvviirdiges Consistorium: m dem Falle, dass der

kirchlich-evangelische Charakter der livlāndischen Volks-

schule seines Erchatens nicht blos wie bisher thetisch, d. h.

nur durch bezugliche Verordnungen, sondern vvirklich und

thatsāchlich alterirt \viirde, vvenn namentlich der Kinder

unseres Bekenntnises nicht mehr der Unterricht m den

•ev.-lutherischen Glaubenslehre ertheilt vverden sollte —

den betreffenden Instanzen zu erklāren, dass es den ihm

unterstellten Pastoren fernerhin nicht mehr die Beth'eiligung
an der officiellen Leitung dieser Volksschulen vorschreiben

konne, es vielmehr dem Gevissen jedes einzelnen Pastors

ūbarlassen musse, ob und m wievveit er etva noch an ihr

theilnehmen volle und konne". — Tā tad Mauracha iero-

sinājums Vidzemes mācītāju vairākumā nav atradis pil-

nīgu atbalstu, un pieņemtā rezolūcija rādīja, ka mācītāji,

cik tas no viņiem atkarāsies, līdzdarbosies skolās arī pie

jaunajiem apstākļiem, jo pat krasākie pārkrievotāji nedo-

māja izdzīt no mūsu tautskolām luterāņu ticības mācību.

Kurzemes mācītāju sinode notika 1886. g. no 10.—13.

septembrim Jelgavā, un par skolu stāvokli sprieda 11. un

12. sept. — arī pieturoties pie Tērbatā uzstādītām tē-

zēm. Sulrāts Bušs ziņojis par vispārējo tautskolu stāvokli

guberņā un, sakarā ar to, arī par jauno valdības politiku.
Protokolā Šī ziņojuma daļa atreferēta visai īsi, un nav arī

teikts, ko un kā lēmušas atsevišķu diocesiju konferences,
nedz ko šinī vārīgā jautājumā ieteikuši atsevišķi mācītāji.

levēlēta komisija (mācītāji: Panks, Braze, Bottchers, Re-

sons (Raisons), Hugenbergs un Jiirgensons), kam uz 12.
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septembra sēdi uzdots izstrādāt priekšlikumu. Tas arī no-

ticis. Komisija ieteikusi, un sinode pieņēmusi sekojošu

rezolūciju: ~Die ev.-lutherischen Geistlichen konnen sich

an der Schulleitung und Aufsicht nicht mehr betheiligen,

vvenn unserer Volksschule der ev.-confessionelle Charakter

genommen \vird. Zur Wahrung des ev.-confessionellen Cha-

rakters muss zum Weni|gsten gefordern \verden: a) das

unseren kirchlichen Organen eine vvesentliche Mitbethei-

ligung an der Leitung der Schule verbleibt und die Pastore

auch m Schulsahen nur vom Consistorium belangt vverden

komnen; b) das die Hauplehrer dem evangelischen Be-

kentnisse angehoren; c) dass vvir eine ausreichende Bil-

dungsstātte fūr die Lehrer behaltein; d) dass den Kindern

des Volkes der obligatorische Unterricht m der Schule m

ihrer Muttersprache ertheilt vvird". 1) Tāda bija kurzemnieku

rezolūcija, kas tā tad savas prasības uzstādīja daudz pil-

nīgāki un noteiktāki kā vidzemnieki. Ir zināms, ka daži

mācītāji, kā Vidzemē, tā Kurzeme runājuši daudz asāku

valodu, nekā tas notika sinodēs, bet par to runāsim vēlāk.

Ne mazāk enerģiski pret kuratora Kapustina nodo-

miem cīnījās Rīgas pilsētas valde un skolu kolēģija.

Rīgas skolu vadība jau no seniem laikiem atradās īpa-
šas skolu kolēģijas rokās („Collegium scholarchale"), no

kuras darbības vecākais protokols uzglabājies par 1689.

gada 29. maija sēdi. Šī kolēģiļja savās tiesībās darbojās
līdz 1789. gadam, kad viņas vietā uz neilgu laiku stājās

piļsētas skolu direktorija (Stadtsschulendirektorat), kas iz-

veidojās pec Vispārējās Aizgādības kolēģijas nodibināšanās

(Collegiļim der allgemeinen Fiirsorge) 1789. gada 21.

maijā. Bet jau 1793. gadā atkal atjaunoja skolu kolēģijas
darbību. 1804.—1820. g.g. skolu reforma2) Krievijā skāra

arī Rīgas skolas, tomēr 1820. gada skolu likuma 244. un

245. panti pilsētām noteica skolu kolēģiju institūtu, pie

kam 244. pantā piezīmēts, ka tās pilsētās, kur skolu ko-

J ) Protokoli d. a. 10 Sept. 1886 m Mitau abgehaltenen51. Kuri

Provinzial-Sinode, p. 25.
2) Skat. „Latviešu skolu vēstures" 111 grāmatā.
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lēģijas jau darbojas, viņas paliek savā agrākā iekārtojumā

(„при прежнемъ своемъ учреждены". 1) Tā agrākā Rīgas

~Collegium scholarchale" turpināja savu darbību, kurai gan

likums ierādīja vienīgi saimnieciskas funkcijas, jo skolu

pārvaldīšana un revidešana piekrita īpašam guberņas skolu

direktoram un Rīgas apriņķa skolu inspektoram. 2) Ar laiku

un pakāpeniski Rīgas skolu kolēģija prata savās rokās

saņemt visu faktisko Rīgas pašvaldības skolu vadību. Jau

1860. gadā Rīga dabūja arī savu īpašu skolu direktoru,

kauču gan īsti juridiski šī direktora funkcijas no-

teica tikai 1874. gada 16. februāra izglītības ministra ap-

stiprinātie Rīgas pilsētas ģimnāzijas statūti, kuru 13. pants

noteica, ka šīs pilsētas ģimnāzijas direktors „līdz ar to

ir visu citu pilsētas skolu direktors un viņam piekrīt virs-

uzraudzība par visām Rīgas skolu kolēģijai pakārtotām

mācības iestādēm un arī citām Rīgas skolām, kas atrodas

šīs skolas direkcijas rajonā (Rīgā). Direktors pēc sava

amata ir pilsētas skolu kolēģijas loceklis un pakārtots tieši

Tērbatas mācības apgabala kuratoram („и состоитъ не-

посредственно подъ начальствомъ попечителя Дерпт-

скаго учебнаго округа.) 3 ) Tādā kārtā Rīgas skolu kolēģija

un pilsētas ģimnāzijas direktors, ko šī pati kolēģija ievē-

lēja, bija pilnīgi pilsētas uzturēto skolu vadītāji un valdītāji,

un kā skolu kolēģija, tā skolu direktors bija pakārtoti

mācības apgabala kuratoram. Tā tas bija līdz kuratora

Kapustina atnākšanai. 4)

1884. gada 21. martā ar rakstu Nr. 1296, kurators

Kapustins (vācu valodā) pieprasīja Rīgas skolu kolēģijai

paskaidrojumus, kā notiekot skolotāju iecelšana Rīgas sko-

lās un izteica domas, ka šī iecelšana (arī tautskolās) nepie-

krītot vienīgi skolu kolēģijas un pilsētas skolu direktora

J) Сборникъ Постановл. по М. Н. Пр. т. I, 1412. Iрр.
2) Latv. skolu vēstures 111 grāmatā.
3) „Циркуляры" 1889. 706. Ipp.

4) Bijusi gan kāda kompetenču noskaidrošana jau 1882. g

kuratora Stakelberga laikā.
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kompetencēm. 1) Kolēģija savā atbildē paskaidroja liku-

mīgo stāvokli)", atsaucās uz senām tradicijām un palika

pie savām tiesībām. Tomēr Kapustina pieprasījums, kas

pamatots ar 1820. gada 4. jūnija likumu, bija pirmais brī-

dinājums kolēģijai.

Bet sarakstīšanās par minētām kolēģijas tiesībām drīz

vien palika otrā plānā. Sākās uzbrukums vācu darbības

valodai skolu kolēģijā un visā pilsētas valdē.

1885. gada 12. oktobrī Kapustins ar rakstu Nr. 5268

(krievu valodā) paziņoja skolu kolēģijai, ka ķeizars tā paša

gada 14. septembrī parakstījis noteikumus par krievu valo-

das lietošanu Baltijas guberņu publiskās iestādēs. Vidzemes

gubernators Zinovjevs informēja par šo ķeizara pavēli arī

Rīgas pilsētas valdi. 2) 1885. g. 18. oktobrī Rīgas maģis-

trāts iesniedza senātam (I depart.) sūdzību par guberna-

tora rīkojumu — lūdza to atcelt, jo 14. septembrī dotā

ķeizara pavēle nevarot grozīt Rīgas maģistrāta likumīgās

tiesības lietot vācu valodu. Senāts sudzibu noraidīja. Pēc

tam maģistrāts iesniedza senātam vēl divas tādas pat sū-

dzības un ietiepīgi turpināja sarakstīšanos ar visām ie-

stādēm vācu valodā. To pašu darīja arī skolu kolēģija —

lietoja vienīgi vācu valodu. Valdības iestādes vācu valodā

rakstītos pilsētas valdes rakstus sūtīja atpakaļ bez atbildes,

resp. izpildījuma. Rīgas apgabala tiesas prokurors sāka savu.

likuma pildīšanas uzrauga darbību un grasījās pilsētas valdi

nodot tiesai. Tas galu galā līdzēja — pilsētas rāte sāka

ar valdības iestādēm sarakstīties krievu valodā, bet savās

iekšējās darīšanās joprojām lietoja vācu valodu. To pašu

darīja arī skolu kolēģija. Tas tā turpinājās pāra gadus.
1889. gada 9. martā kuratora vietas izpildītājs Speškovs

ar rakstu Nr. 1341 pieprasīja, kādā valodā skolu kolēģijā
notiekot apspriedes un kādā rakstot savu sēžu protoko-

Acta d. Rigasche Stadt-Schul-Collegiums S. № 5 Competenz
des Schulcollegiums (RPA).

2) Acta d. Rigaschen Raths betreffend die durch den Nament-

lichen Allerchochsten Befehlen vom 14. sept. 1885. bestatigten Regeln
v. s. w. № 2617. R. (RPA).
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lus. Ja viss tas joprojām notiekot vācu valodā, tad lodz

paskaidrot „на какомъ именно основанш это допуска-

ется". 1
) Kolēģijas priekšsēdētājs atbildēja 1889. g. 22. martā

ar rakstu Nr. 106, ka visu laiku, kamēr Rīgas skolu kolē-

ģija darbojoties, kā apspriedēs, tā protokolos lietota tikai

vācu valoda, un kolēģija nezinot likuma, kas viņai tādu

rīcību liegtu. Speškovs tā paša gada 27. jūnijā ar rakstu

Nr. 3674 paskaidroja kolēģijai, ka saskaņā ar 1885. g.

14. septembrī visaugstāki apstiprinātiem noteikumiem arī

kolēģijai savā darbībā jālieto krievu valoda. Bet kolēģija

nepadevās un atbildēja, ka 1885. g. 14. septembrī parak-

stītie noteikumi attiecoties tikai uz valsts, bet ne pašval-

dības iestādēm. Beidzot iejaucās gubernators Zinovjevs

un 1889. g. 9. decembrī ar cirkulārrakstu „ВсЪмъ предсе-

дательствующимъ въ училищныхъ коллепяхъ Лиф-

ляндской губершй" aizrādīja, ka viņam — gubernato-

ram — nācis zināms, ka pilsētu skolu kolēģijas savā dar-

bībā joprojām lietojot vācu valodu, bet tā kā šīs kolēģijās

bez pašvaldību pārstāvjiem, saskaņā ar 1887. g. 17. maija

noteikumiem, kā pilntiesīgi locekļi darbojoties arī divi mā-

cības apgabala pārstāvji, tā tad valdības reprezentanti, tad

esot skaidrs, ka kolēģijas darbībā jālieto krievu valoda.

Pēc šāda kategoriska Zinovjeva 2) paskaidrojuma arī Rīgas

skolu kolēģija savu sēžu protokolus sāka rakstīt krievu

valodā, bet apspriedēs esot lietojuši gan krievu, gan vācu

valodu.

Tanī pašā gadā, 9. novembrī, ar īpašu ķeizara pavēli

noteica, ka Baltijas pilsētu valdēm un domēm savās ap-

spriedēs jālieto krievu valoda un šai valodā jāraksta arī

protokoļi. Par Rīgas skolu kolēģijas tālākām cīņām ar

kuratoru runāsim turpmāk.

Kadu stāvokli pret jauno skolas iekārtu ieņēma lat-

vieši? Kā zinām, ne muižniecība, ne Kapustins pie latviešu

*) Acta R. St. Sch. Coll. S JNft 23 1879.—1891. (RPA)
2 ) Gubernātora Zinovjeva stingrība vāciešiem jau bija labi

zināma.
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pārstāvjiem oficiāli negriezās, lai gan kauliņi tika mesti

ne par vācu, ne krievu, bet latviešu tautskolu likteni.

Klusu latvieši tomēr necieta, — savas domas viņi izteica

avīzēs un atsevišķos gadījumos arī iesniegumos attiecī-

gām iestādēm. Jau agrāk redzējām, ka latviešu inteliģence

sagaidīja no krievu valdības un sabiedrības ja ne stipru

atbalstu mūsu kulturālai attīstībai, tad katrā ziņā pilnīgu

iecietību. Sakarā ar to an jaunās pārgrozības skolu lietās

latviešu inteliģence uzņēma, ja ne visur un vienmēr drau-

dzīgi, tad tomēr ar drošu ticību, ka pie jaunās kārtības

būs labāk kā līdz tam.

Kad pārgrozības skolu organizācijā vēl bija vāji saska-

tāmas, īsi pirms Manaseina revizijas, Rīgā atbrauca izglī-

tības ministra biedrs, slepenpadomnieks Markovs, kā laik-

raksti ziņoja, paša ķeizara sūtīts iepazīties ar Baltijas skolu

darbību.1) Ķeizariskais revidents ieradās Rīgā 1882. g. 1.

martā un 4. martā viņš pieņēma audiencē latviešu pār-

stāvjus: Kr. Kalniņu, B. Dīriķi un A. Veberu, kas iesniedza

Markovam plašāku memorandu skolu lietās. 2) Memoranda

saturs sekojošs: 1) Par mūsu laukskolām teikts, ka Vidze-

mes draudzes skolās un Kurzemes „gada" skolās3) par

mācības valodu ievesta vācu valoda, caur ko daudzi lat-

viešu bērni tiekot pārvācoti, otrkārt kavēta derīgu zinā-

šanu iemācīšana. Laukskolu uzraudzība piederot gandrīz

vienīgi muižniekiem un mācītājiem. Esot Vēlams, ka mūsu

tautskolas nodotu izglītības ministrijas ciešā uzraudzībā un

ieturētu latviešu mācības valodu visās mūsu tautskolās.

2) Pilsētas elementārskolās, lai gan iedzīvotāju vairākums

latvieši (Igaunijā — igauņi) neesot latvisku elementārskolu.

Rīgā 60.000 latviešu, tomēr neesot nevienas pilsētas uz-

turētas latviešu elementārskolās. Pilsētas vadība atrodo-

ties vācu rokās, un no tās neesot gaidāma šinī ziņā kāda

*) „Balt. Vēst." 1882. g. 49. num., „Latv. Avīzes" 1882. g.

12. num.

2) „Balt. Vēst." 1882. 70. num.

3) 1875. g. 25. aprija Kurzemes laukskolu likuma 4. p. (Skat.

Latv. skolu vēstures II gr. 438. Ipp.
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grozība. Latviešu bērniem elementārskolās vispirms jāie-
mācoties vācu valoda, kamdēļ maz laika atliek citām mā-

cībām. Trūcīgo vecāku bērniem, kas nevar daudz gadu

skolu apmeklēt, tas esot par lielu attīstības šķērsli, tādēļ

ka tiem mācības laika lielākā daļa jāpavada pie vācu va-

lodas iemācīšanās. Rīgas pilsētas valde nesen nolēmusi

dibināt dažas jaunas pamatskolas. Vajadzētu iejaukties iz-

glītības ministrijai un pavēlēt kādās jaundibinātās elemen-

tārskolās ievest latviešu mācības valodu.1) 3) Baltijas (krie-

vu) skolotāju seminārā Rīgā pēdējā laikā vairs negribot

uzņemt luterticīgus jaunekļus. 2) Tas esot nepareizi, jo vie-

nīgi no šī semināra varot nākt luterticīgām skolām labi

krievu valodas pratēji, kas arī latviešu skolēniem iemācīs

krievu valodu. Nepareizi esot arī tas, ka vāciskās skolu

valdes (komisijas) liedzoties apstiprināt Baltijas skolotāju

semināra absolventus skolotāju amatā, teikdamas, ka viņi

neesot sagatavoti un derīgi luterticīgām tautskolām. 4)
Par ģimnāzijām aizrādīts, ka Rīgas Aleksandra (krievu)

ģimnāzijā gan mācot latviešu valodu, bet tas netiekot da-

rīts nevienā citā ģimnāzijā. Esot vēlams, ka visās šejienes

ģimnāzijās latviešu valodu mācītu kā atsevišķu mācības

priekšmetu.

~Latviešu Avīzēs" (redaktors tanī laikā bija bijušais

Valtaiķu mācītājs Jūlijs Veide) 3) 1882. g. 12. numurā par

šo latviešu darbinieku iesniegumu rakstīja: „Kā dzird, Mar-

kova kungam esot tuvojušies Rīgas tautiskie musi-

nātāji, cerēdami, ka geheimrāts pabalstīšot viņu cen-

*) Šim latviešu pārstāvju iesniegumam būs gan bijis kāds

iespaids pie divu latviešu tautskolu nodibināšanas Rīgā.
2) Oficiāli šāda rīkojuma, rādās, nav bijis — nekur neesmu

atradis. А. V.

3) J. Veide pēc dzimuma latvietis — Mazsunakstes kalēja Jē-

kaba Vītola dēls, bet jau kristībā dabūjis vārdus Johann Robert

Julius. Jūlijs Veide Valtaiķos ierīkojis „draudzes skolu" mazvāciešiem.

Skola bijusi pilnīgi vāciska. Te mācījies ari mūsu rakstnieks Jēkabs

Janševskis, un tanī laikā skoloti ari paša mācītāja brāja bērni —

Vītoli. Kā Veide pārkūņojies no Vītola par Veidi, nav īsti skaidri

zināms, tikai bijis gan noteikts pārvācotājs.
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tienus, bet geheimrāts esot viņus atraidījis..." „Balt.

Vēstn." uz to 1882. g. 70. numurā paskaidroja, ka „Latv.

Avīžu" ziņojums ir nepatiesība, Markovs rakstu pieņēmis un

solījies celt priekšā pienācīgā vietā. Ka memorands patiesi

nonācis Pēterpilī, tas redzams no kāda ~Novoje Vremja"

atreferējuma. Tamdēļ jau arī J. Veides niknā piezīme.

Manaseina revizijas laikā Rīgas Latviešu biedribas tā

laika priekšnieks Kr. Kalniņš, Fr. Grosvalds v. c. iesnie-

guši senatoram īpašu memorandu,1) kurā, starp citu, par

latviešu skolu turpmāko iekārtu teikts: mācībām visās lauk-

skolās, kā pagasta, tā draudzes skolās un skolotāju semi-

nāros, izņemot Baltijas krievu skolotāju semināru Rīgā,

jānotiek latviešu, bet ne vācu valodā. Tāpat latviešu va-

lodā jānotiek mācībām pilsētu skolās, ja tur mācās latviešu

bērni. Apriņķu skolās arī jāmāca latviešu valodā. Katrā

ziņā jāuzlabo krievu valodas mācīšana, samazinot vācu va-

lodas stundu skaitu. Skolotāju semināru un tautskolu pār-

ziņu iecelšana izņemama no līdzšinējo instanču rokām un

nododama zemstu iestādēm, kādas paredzams drīz vien

tiks še ievestas. Skolotājiem jābūt pakārtotiem izglītības

ministrijai, pie kam līdz zemstes ievešanai, skolotāji būtu

pakārtojami gubemātoriem, vai speciālām valdības iecel-

tām komisijām. Baltijas ģimnāzijās nepieciešami mācīt lat-

viešu, resp. igauņu valodas, bet Tērbatas universitātē jāno-
dibina latviešu un igauņu valodas katedras.

Tādas skolu lietās bija Rīgas Latviešu biedrības va-

došu aprindu prasības, un jāliecina, ka tās bija dibinātas

un nepārspīlētas. Un, kā jau agrāk atzīmējām, Rīgas valsts

ģimnāzijā latviešu valodu mācīja, kauču kā neobligatorisku

priekšmetu, bet vāciskās ģimnāzijas to nedarīja. Apriņķu
skolas pašlaik valdība grasījās pārveidot, un še vietā bija

prasīt mācības latviešu valodā.

„Mājas Viesis" 1885. g. 1. num. iespieda rakstu ~Apr-

iņķu skolu lietā", kurā atreferēja ~Rig. Zeitung" bažas

par vācu valodas izspiešanu no apriņķu skolām. Vācu avīze

rakstīja, ka lielākais vairums pilsētnieku runājot vācu va-

l) Skat. sīkāk ~Kultūras Vēstnesis" 1921. g. №7, 37.—38. lpp.
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lodu, vai nu tie esot vācieši, vai vāciski runājoši lat-

vieši. Ja apriņķu skolās (vai .pārveidotās pilsētas skolās)

ievedīšot krievu valodu, tad ļoti cietīšot izglītība. Esot

dzirdams, ka dažās mazākās pilsētās — raksta ~Rig. Zeit."

— sastādot lūgumus, lai krievu valoda nāktu vācu valodas

vietā. Lūdzēji gan būšot latvieši, igauņi un žīdi. Tie esot

tie paši, kas sapņojot par apriņķa skolām, ģimnāzijām un pat

universitāti ar latviešu un igauņu mācības valodu. Šī priekš-

likuma aizstāvētāji arī piekrītot, ka viņu bērni mācoties

apriņķu skolās ar krievu mācības valodu, vācu valodas

vietā. Tas nebūšot labi, jo arī latviešu bērni pastāvošās
elementārskolās esot jau iemācījušies vācu valodu un varot

šai valodā mācības saprast, bet krievu valodu neprotot

v. t. t. Sakarā ar šo rakstu un arī „Balt. Vēstn." izteik-

tām domām, ~Mājas Viesis" apkaroja „Rig. Zeit." sprie-

dumus kā nepareizus un rakstīja, ka vācu avīze ņemot pa-

līgā iebaidīšanu un piezobošanu par latviskām ģimnāzi-

jām un universitāti. Tā ~Rig. Zeit." gribot atbaidīt katru,

kas kādā skolā grib aizkārt vācu valodu. Bet ja vācu

avīze zobojoties pat par latviešu valodu apriņķa skolās,

saka tālāk „Mājas Viesis", ~tad viņa pierādot, cik patiesi

maz viņai rūp latviešu īstā attīstība. Šī attīstība, kā to

esam daudzkārt izskaidrojuši, paģēr latviešu mātes valo-

das ievešanu apriņķa skolās, vismaz šo skolu zemākajās
klasēs".

1886. gada sākumā, kad jau bija zināma ķeizara pa-

vēle par Baltijas skolu nodošanu izglītības ministrijas virs-

pārzināšanā, „Balss" 1886. g. 2. num. iespieda rakstu

„Mūsu tautskolas reforma", kurā vispirms pastāstīja no-

tikušo un tad saka: ~Šī vēsts nenāca negaidīta un necerēta,

jo bija paredzams, ka tā reiz notiks, kā tagad notika.

Apgaismošanas ministrija, kā !jau pats vārds liecina, ir

tā valsts iestāde, kurai jāgādā par ļaužu prāta ap-

gaismošanu un izglītošanu. Tādēļ arī nevien Krie-

vijā, bet arī visās gaismotās zemēs visa skolu bū-

šana nodota minētās ministrijas pārraudzībai un gādībai".

Līdz šim mušu tautskolas bijušas izņemtas no apgaismoša-
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nas ministrijas. Tas tā nevarējis palikt.
„

Tādēļ vēsts par

mūsu tautskolu nodošanu āpgaismošanas ministrijai varēja

pārsteigt tikai tos, kas domā, ka vecas lietas stāv gadu-

simteņus tikpat negrozītas un nepārmainītas, kā seno ēģip-

tiešu sakaltušie līķi". Pēdējie vārdi, saprotams, zīmējās

uz Baltijas vācu muižniecību un garīdzniecību. Un tālāk:

„То ievērojot gan katrs jautās, kādas pārgrozības notiks

ar mūsu tautskolām? Jo paredzams, ka mūsu skolu bū-

šana un pārvaldīšana nepaliks vecā kārtībā". Pastāstījusi,

kāda bijusi vecā kārtība, avīze tālāk izsakās, ka saimnie-

ciskā daļa, laikam, palikšot kā līdz šim, bet pārvaldes or-

gānos būšot pārgrozības, tikšot iecelti valdības inspek-
tori v. t. t. Šis „Balss" raksts, kā redzam, ieturēts mie-

rīgos toņos — bez uztraukuma saņem jaunās pārgrozības,

bet arī lieki nejūsmo un nepriecājas. Arī tā paša gada 6.

num., atstāstījusi igauņu „01evik" rakstu par pārgrozī-

bām skolu lietās, — „Balss" redakcija no sevis neko

nepieliek. „01evik" raksta: „Ja jaunā skolu valdīšana at-

stās pie malas politiku un citus centienus, tad plauks zinī-

bas. Igauņu skola jo vairāk uzplauks, jo vairāk igauņu

tauta ņems dalību pie savu skolu pārvaldīšanas. Par taut-

skolu inspektoriem vajaga būt tādiem, kas savu lietu sa-

prot, un tādu vīru var vairāk atrast mūsū tautā, nekā vaja-

dzīgs". 1886. gadu noslēdzot, „Balss" 53. numurā iespiests

Krišjāņa Valdemāra raksts — „Latviešu nākotne krievu

un vāciešu starpā". Kr. Valdemārs ieteic latviešu jaunekļiem
mācīties krievu un, ja iespējams, arī vācu valodu. Piemērs

esot Baltijas vācieši, kas krievu valodu prasdami ieņemot

Pēterpilī augstus amatus un caur to daudz palīdzot savai

tautai. Arī latvieši valodas prazdami ieņemot vietas Pēter-

pilī daudzās sūtniecībās. Vispāri Krievijā — uz dzelzceļiem,

pasta v. t. t. — latvieši dabūnot labu nodarbošanos. Svešu

valodu prašana neatsvešina no savas tautas, latvieši, krievu

valodu prazdami, latvieši arī palikšot. Par skolu reformu

Valdemārs nemaz nepiemin, bet indirekti šo reformu, re-

dzams, atbalsta ar ieteikšanu mācīties krievu valodu, ko

taču līdz reformai Baltijā nemācīja, vai mācīja pavisam
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vāji. Jāatzīmē, ka „Balss" arī 1886. gadā apkaro pārvācinā-
šanas centienus. 40. numurā, rakstā ~Vācietība un latvie-

tība", piekrītot kādam „Balt. Vēstneša" rakstam par pār-

vācošanas centieniem, kurā teikts, ka tagad no skolām

gan dzenot ārā vācu valodu, bet augstākā latviešu sabied-

rībā vācu valoda paliekot un tādēļ tautiskai cīņai jāturpi-

noties — ~Balss" redakcija saka: ~Cīņai pret pārvācošanu

jātop citādai, jo apstākļi grozās". Vācieši pret latviešiem

tagad izrādot zināmu saudzību, caur ko panākot to, ka

vāciski tagad runājot pat vairāk. Tagad jāpiegriež lielāka

vērība „iekšējai misijai", t. i. pašapziņas un izglītības iz-

kopšanai.

„Baltijas Vēstnesis" 1886. g. 146. numurā dod ievad-

rakstu „Par krievu valodas mācīšanos". Nereti dzirdot

neprātīgas runas par krievu valodu. Daži sakot, ka nu lat-

viešu valodu nostumšot pie malas un latviešu tālākā attīstība

netikšot atļauta. (Tā patiesi rakstīja vācu laikraksti. А. V.).

Tādas domas tiekot izplatītas no zināmas puses, ar nolūku

modināt pretestības jūtas pret dažiem pārgrozījumiem skolu

lietas. Tā nebūšot, tikai vācu valodas vietā stāšoties krievu

valoda. Rtipes, ka krievu valodas mācības dēļ cietīs citas

mācības, esot bez pamata. Mūsu skolas stāvēšot tautas

izglītības ministrijas uzraudzībā un tādu priekšnieku va-

dība, kas gan zināšot ieturēt mēru, cik tālu krievu valodas

mācība tautskolās šimbrīžam izdarāma, lai neciestu citu

zinību mācīšana. — 1886. g. 190. numurā šī pati avīze

atstāstīja jjOlevik"l) rakstu, kas priecājās, ka, amatā stā-

joties, skolotāji vairs nebūšot muižnieku un mācītāju kalpi,

bet valsts darbinieki, tāpat kā visi citi ierēdņi. Tāpat

skolotājus no amata vairs nevārēšot atlaist muižnieki. Sko-

lotāju stāvoklis būšot drošāks. Tāpat ~01evik" kādā rak-

stiņā norāja tos, kas vākuši parakstus lūgumam, lai skolu

pārvaldīšanā v iss paliktu pa vecam.
2) Ari citos gadījuma

rakstos (piemēram, ministrijas skolu dibināšanā) „Balt.

1) Otra igauņu avīze „Tallinna Sober" pret skolu reformu rak-

stīja visai atturīgi.
2
) Tādus parakstus bija vākuši daži vācu mācītāji.

11
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Vēstnesis" nostājās reformu aizstāvja lomā. Ministrijas

skolu dibināšanu noteikti ieteica arī „Balss" (skat. tās

rakstu 1886. g. 26. num., „Jāņem laiki vērā"). Arī „Die-

nas Lapa", kauču gan 1886. gadā mazāk pieskārās skolu

reformai, tomēr 60. numura rakstā ~Kas kavē latviešiem

krievu valodu mācīties", aprādīja, ka vainīga bijusi līdz-

šinējā kārtība, un tāpēc katram latvietim jāvēlas, lai šejienes

dzīve vairāk piemērotos Krievijai. Tāpat „Dienas Lapa"

priecājās par Vietalvas un Gulbenes ministrijas skolu no-

dibināšanu. Vēl varam atzīmēt Jelgavas avīzes „Tēvijas"
rakstu 1884. gadā par Jēkabpils jauno pilsētas skolu, pie

kam „Tēvija" saka: Šāda reforma var tikai priecināt lat-

viešus, jo caur to tiks pacelta latviešu valoda (pirmās

divās klasēs tad bija latviešu mācības valoda) un pamatīgi

iemācīta krievu valoda līdzšinējās vācu valodas vietā, jo

pēdējā latviešiem kā Krievijas pavalstniekiem maz vaja-

dzīga.

Та tad visas latviešu pašu vadītās avīzes vai nu ap-

sveica, vai vismaz labvēlīgi saņēma jauno skolu reformu.

Baltijā iespaidīgā vācu avīze ~Rigasche Zeitung", sa-

protams, skolu reformu uzņēma visai nelabvēlīgi, bet cen-

zūras dēļ nevarēja šo nelabvēlību droši atklāti izpaust.

1886. g. 20. num. šī vācu avīze iespieda nevainīgu rakstiņu

~Zur Erlernung der Russische Sprache", kurā no tīri peda-

goģiska viedokļa aprādīja, ka neesot pareizi, ja bērnībā

māoot vairākas valodas — nevienu labi neiemācot, tikai ga-

rīgo attīstību bojājot. Aplūko krievu valodas prasmes divē-

jādu vajadzību: tikai sarunāties un ne tikai sarunāties, bet

arī rakstīt — korespondēt. 63. num. „Rig. Zeit." atstāsta

„01evik" rakstu par reformu, bet no sevis nepiesprauž ne

vārdiņa. Tāpat ~Rig. Zeit." ļoti sīki atreferēja visus kuratora

Kapustina cirkulārus, bet atkal bez komentāriem. 111. nu-

murā raksts „Die Fortschritte des Volksbildung m Fin-

land", kurā aprādīts, ka Somijā skolas attīstījušās un sasnie-

gušas iepriecinošu stāvokli tāpēc, ka bijušas ciešā sakarā

ar baznīcu. Slavē Somijas skolu iekārtu un aprāda paš-
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valdību lielo līdzdarbību. 154. numurā plašs ziņojums par

9. maijā Oberpālē nosvētītiem lieliem bērnu svētkiem, ko

sarīkojis, jau še pieminētais, prāvests Maurachs. Svētkos

piedalījušās 22 skolas. Svinīgs dievkalpojums. Mauracham

pasniegta adrese, kurā izteikta cerība, ka viņš vēl ilgi
vadīs turienes skolas. 95. numurā sīki atreferēts krievu

„Свтугъ" avīzes ziņojums, ka Vācija pastiprinot savu kara

spēku pie Krievijas robežām.. Л)

1886. gadā Vācijā par stāvokli Baltijā izdotas vairākās

brošūras, tāpat Vācijas laikrakstos iespiesti ziņojumi, kas

uzsāktās reformas tēloja no īsti vāciska viedokļa.2)

Kāds Cand. rer. histor. Hans Brackmann-Flechensteins

1886. g. Leipcigā licis iespiest apcerējumu: „Ein verlorener

Posten deutschen Geistes, deutscher Sitte und Kultur".

Autors saka, ka katrs revolucionārs nevācietis atrodot Vā-

cijā sev aizstāvi pie vāciešiem, bet tikai vācu centieni —

nē. Kad tad izzudīšot vācu partikulārisms, kad parādīšo-

ties tautiski centieni, kad tautas apziņa ieņemšot pirmo

vietu? Kur vien pasaulē kāda tauta tiekot apspiesta, Vācijā
tiekot aizrādīts, ka nedrīkst tautas apspiest, vērdzināt v. t. t.

Bet ja ~deutsche Elemente, deutsche Kultur und Civilisa-

tiion vernichtet, vvenn hundertjārige besteheļnde Rechtēļ

vvillkiirlich gebrochen, verletzt und mit Fiissen getreten
vverden sollen, und auch schon getreten vverden, vvenn

Deutsche zu Knechten von halbasiatischen Barbaren er-

nfedrigt vverden sollen", tad to atrodot kā legālu. Tāds

esot pašlaik Baltijas vāciešu liktenis, kas augsti turējuši

savu vācietības karogu. Vai Vācijas brāļi viņus tagad pa-

metīšot? Un tālāk (6. lapp.): 1870./71. gadā esot pierādījies,
ka stipra bijusi tā ķite, ar ko 1866. gadā saķitētas vācu

valstiņas. Vecās Vācu zemes — Elzasa un Lotaringija bi-

jušas kā liela dāvana, ko saviem bērniem pasniegusi māte

l) Šie pieminētie un arī citi „Rigasche Zeitung" raksti viscaur

centās savus lasītājus ..stiprināt" šai vācu kundzību apdraudošā

laikmetā.

2) Šī bija vācu brošūru, tā sacīt, otrā sērija. Par pirmo jau

runājām. (Skat. še 18—21. lpp.)

11*
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Vācija (Mutter Germania). Bet vel paliekot Austrijas ze-

mes, Luksemburga un Baltijas provinces (Noch aber blei-

ben die ostreichischen Lande, Luxemburg und die balti-

schen Provinzen übrig). Lūk, cik atklāti izteicās Brack-

manis. Bet ko vajadzēja un varēja saprast vācu avīžu

ziņojumos, ka uz Krievijas robežām pastiprina vācu kara

pulkus? Brachmanis raksta tālāk, ka še pieminētās zemēs

apstākļi esot dažādi. Baltijā pēc Ziemeļu kara 1721. gadā

nodibināta province ar krievu valdniekiem kā reģentiem

v. t. t. Viss gājis samērā labi. Apsolīts, ka netiks atņem-

tas privilēģijas, bet tagad laužot solījumus, Krievijas caru

solījumus. 19. g. s. sākušās dažādas kustības un te izrā-

dījies, ka vācieši bijuši nodarījuši ļoti lielu kļūdu (ein

grober Fehler gemacht vvorden), nav latviešus un igauņus

pārvācojuši. Sākuši gan uzlabot skolas, bet bijis jau par

vēlu v. t. t. Sākusies mākslīga tautu centienu attīstība,

kam kā sekas bijušas latviešu un igauņu sarīdīšana pret

vāciešiem — ~um die Deutschen durch Esten und Letten

im eigenen Lande ,zu vemichten". Tagad gan latvieši un

igauņi saprotot, ka vācieši nav gribējuši ar varu pārvācot,

bet ar augstāku izglītību (durch hohere Bildungsanstalten)

pievilkt sevim. Krievi draudot pārkrievot ar varu (27. lpp.).

Un tālāk: Baltijas vācieši tagad gaidot, ka viņu lielā māte

varbūt sadzirdēšot viņu sāpju saucienu. Ja ne, tad caur

baltiešu nospiešanu un viņu nacionālisma bojā iešanu, 1 i c I-

vācu domas nesēji būšot dabūjuši sitienu se-

jā. Trīs gadusimteņus Baltijas vācieši saglabājuši vācu

kultūru un vācietību un tagad, kad vācu Miķelis atmodies

un apzinās savus spēkus, šiem vācu priekšcinītājiem (Vor-

kāmpfern des Deutschthums) austrumos, par viņas uzcī-

tīgu kalpošanu vācu nacionālai apziņai, vajaga redzēt, ka

šis postenis jāatdod. Un beigās — autors uzaicina baltiešus

turēt augstu vācietības karogu „Dem Muthigen gehort

das Feld. Lieber glanzvoll untergehen, als knechtisch ver-

derben!" (31. lpp.) — Un jāsaka, — šādu valodu Baltijas
vācieši labi attaisnoja un līdz pat lielajam Eiropas karam

~augstu turēja vācu karogu..
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Otra brošūra ~Ein deutcher Land m Gefahr. Zu-

stānde und Vorgānge m Liv.-Est.- und Kurland". Berlin,

1886.1) Vispārējais saturs kā iepriekšējai, tikai ieturēts

mērenākā toni. Ari pastāsta par pārvācošanu; latviešu in-

teliģence jau pieņēmusi vācu valodu un tikumus, bet sā-

cies krievu uzbrukums, kas visu izjaucis. Sākot ar 1885.

gada rudeni pret vācietibu uzsākta asa rīciba. Tagad daudz

atkarājoties no tā, vai vācieši pratīs ar latviešiem un igau-

ņiem pret krievu uzbrukumu nodibināt stipru apvienību.

Kadi apstākļi arī turpmāk būtu, paliekot vecais lozungs:

~Wir gehorchen, aber vvir bleiben stehen". Tieši tagad,

kad skolās izdara stipru uzbrukumu vācietībai, jāparādās

vācu izturībai un sīkstai turpmākai darbībai savās ģimenes

un visā zemē.

Bez šim divām, še atzīmētam brošūrām, Vācija 1880.

gadā izdotas vēl vairākas, ar tādu pat saturu. 2 )
Visas šīs brošūras savā laikā atrada ceļu uz Baltiju

un stiprināja šejienes vāciešu gara stāvokli — lai vācu

karogu nenolaistu nekādos apstākļos.

Lai noslēgtu preses apgaismojumus, īpaši 1886. gada
— par pārkrievošanas laikmeta pirmiem iespaidiem un no-

vērtējumiem — jāatzīmē vēl divu ievērojamu un iespaidīgu

Pēterpils laikrakstu atsauksmes. „Петербургская Газета*

1886. g. 27. maija (144.) numurā garākā rakstā novērtēja

kuratora Kapustina darbību, pastāstot, kas viss jau paveikts

un noslēgumā pateica, ka neilgā laikā Baltijas mācības

iestādes vairs nevarēšot pazīt. Tur drīz būšot skolas, kas

audzinās jaunatni patiesi patriotiskā garā. Tas viss skolu

reformas nopelns.

*) Brošūras autors kāds Mitthofs, kā to atzīmējis bijušais Rīgas

pils. bibliotekārs N. Bušs. Autors, kā noprotams no brošūras satura.

— Baltijas vācietis.

2) Piemēram: Die Bedrūckung der Deutschen m d. Ostsee-

prowinzen, Leipzig 1886; Die Vergevvaltigung der Russischen Ostsee-

provvincen, Berlin 1886. Die Russifizierung der Ostseeprovvinzen,

Leipzig 1887; Bildern von der Ostgrenze, Tilsit 1886. Pie to satura

še nepakavēsimies, jo nupat aplūkotie izdevumi gandrīz pilnīgi līdzīgi

šiem pēdējiem — pamata doma viena.
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Otrs raksts „Novoje Vremja" 1886. g. 3713. nu-

murā — aprādīja, ka Krievijā dzīvojošo tautiņu ciešāka

apvienošana ar krievu tautu esot iesākusies tamdēļ, ka

tā esot valstiska nepieciešamība, ko tagadējā laikā ne-

viens nopietni vairs nevarot apstrīdēt. 1) Uzsāktais darbs

droši jāturpinot.

Tcmēr jākonstatē, ka šie abi lielie krievu laikraksti

asus vārdus nelietoja un brutālas prasības neuzstādīja. Maz-

tautu ciešāka kulturāla tuvināšanās ar krievu tautu taču

varēja notikt arī bez nelietderīgās pārkrievošanas politi-

kas, kas ar savām brutālām metodēm šo darbu tikai jauca,

un tanī laikā jauca abām pusēm — latviešieml un krieviem,

par ļaunu.

Šīs runas, raksti un sarakstīšanās bija atklātībā laistas

un par tām sabiedrība plašākā vai šaurākā apjomā zināja,

sprieda un debatēja. Bet tanī pat laikā notika ari slepeni

ziņojumi un apspriedes, par ko zināja tikai dažas personas.

Tādi, starp citu, bija Baltijas gubernatoru slepenie ziņo-

jumi ķeizaram. Līdz ar pārkrievošanas laikmeta noteiktu

ievadīšanu Baltijā, valdība uz šejieni atsūtīja divus, paša

ķeizara 2 ) izraudzītus gubernatorus: Vidzemei — ģenerāli

Zinovjevu un Igaunijai — kņazu Šachovskoju. 3) Abi gu-

bernatori Krievu-turku kara līdzdalībnieki un personīgi

Aleksandra 111 paziņas; 4) abi ļoti enerģiski un apdāvināti

administratori, ar agrākām slavofilu idejām svaidīti, viņi,

sirsnīgi un patiesā krievu patriotu garā darbodamies, gri-

bēja Baltijas guberņas atraut vācu iespaidam un ~piekaus-

ēt" Krievijai. levērojot Baltijas muižniecības veiklību un

г) Šo „valstisko nepieciešamību" Krievijas valdība sajuta īpaši

pēc jau pieminētā Berlīnes kongresa (1878), kad firsts Bismarks dip-
lomātiskā gājienā apcirpa Krievijas ieguvumus. Aleksandra 111 laikā

Krievija atradās pastāvīgā „uzmanībā" pret Vācijas pieaugošo spēku.

Baltijas guberņu tuvināšana Krievijai un atsvešināšana no ģermā-
nisma, lūk, bija šī „valstiskā nepieciešamība."

2) Rādās, ka šoreiz pat bez Pobedonosceva ieteikšanas. А. V.

8) Изъ архива кн. С. В. Шаховского, т. I, XXXVIII.

4) Jo arī Aleksandrs 111, kā troņmantnieks, piedalījās šai karā.
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joprojām esošos lielos sakarus Peterpilī, kā arī netiešo

atbalstu ārpus Krievijas — Vācijā, jāliecina, ka abi minētie

gubernatori pārkrievošanas laikmetu ievadīja visai droši

un neatkarīgi no Baltijas muižnieku intrigām. Par guber-

natoru Zinovjevu arī paši vācieši vēlāk liecināja, ka viņš

esot bijis spējīgs, kauču arī vāciešiem kaitīgs administra-

tors. 1) Zinovjeva „kaitīgums" vāciešiem galvenā kārtā bija

bīstams lielā iespaida dēļ, kādu viņš bija ieguvis pie Alek-

sandra 111. Zinovjevs par Vidzemes gubernatoru sabija

desmit gadus, un bija šē īsts valdnieks, vai labāki teikt,

mazs patvaldnieks, īpaši pirmos piecos gados. To ievē-

rojot, pie viņa darbības plāniem un motiviem mums maz-

liet jāpakavējas.
1886.2) gada rudenī Zinovjevs iesniedza ķeizaram pār-

skatu (отчетъ) par 1885. gadu. 3) Pārskats visai plašs

un rūpīgi izstrādāts, kāpēc nav arī jābrīnās, ka tā ie-

sniegšana notikusi tikai 1886. gada rudenī. No šī, tāpat

kā no turpmāko gadu pārskatiem, še atzīmēsim tikai zī-

mīgāko un to, kam sakars ar pārkrievošanas politikas

veicināšanu.

Vispirms Zinovjevs konstatē, ka Baltijas politiku vis-

pāri līdz šim taisījuši muižnieki savās organizācijās —
Vidze-

mes landrātu kolēģijā un apriņķu draudžu galvenās pār-

valdes (въ главныхъ попечительствахъ). Un kas pats

galvenais — šo iestāžu darbība notikusi tādā virzienā,

lai muižniecība saglabātu virstiesības un galveno noteik-

šanu zemes lietās (къ сохранению верховныхъ

правъ и ръшающаго значешя въ земскихъ дълахъ),

1) A. Tobien — Livl. Ritt. I, 162.—165. Ipp. Savas darbības

pēdējos gados, kā to redzēsim turpmāk, Zinovjevs jau pret vāciešiem

izturējās „miermīlīgāki".
2 ) Gubernātora Zinovjeva ķeizaram iesniegto pārskatu noraksti

glabājas Tērbatā — Igaunijas centrālā archivā, kur izdarīju attiecī-

gus norakstus. А. V. (Ģenerālis Michails Aļeksejevičs Zinovjevs
dzimis 1838. g. Jaroslavas gub. Miris 1895. g. 2. dcc. v. st.)

3) Gandrīz visi viņa pārskati iesniegti pēc notecējuša gada,

tikai nākošā gada otrā pusē. Pārskati — „Всеподданн-БйшШ отчетъ

Лифляндскаго губернатора" — iesniegti tieši ķeizaram.
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un līdz ar to dotu iespēju vācu elementam uzturēt Bal-

tijas guberņās īpatnu garu, kam jāatsvešina šī

zeme no Krievijas impērijas (въ чувствахъ от-

чуждении отъ Имперш) levērojot tādu tautas audzinā-

šanu, šī zeme, neskatoties uz ilgu piederību pie Krie-

vijas, nestāv ar to nekādā organiskā saistībā. Uz šāda

politiska stāvokļa atrisināšanu pats ķeizars griezis savu

uzmanību. (Ваше Императорское Величество въ

отеческомъ попеченш о благъ Имперш изво-

лили обратить внимаше на необходимость скоръй-

шаго разръшешя этой величайшей важности для Рос-

сш политическаго вопроса.) Gubernators Zinovjevs tad

nu aizrāda, ka viņa pirmais uzdevums bijis padomāt par

šāda nenormāla stāvokļa labošanu, par ko tagad ziņošot

arī savas darbības pirmā gada pārskata.

Vispirms Zinovjevs noraida kā nepamatotas domas,

ka Baltijas guberņās viss labošoties, ja ievedīšot tādas

pat reformas, kādas jau izdarītas Krievijā, piemēram, zem-

stes. Pirms valdība Baltijas guberņās ķeras pie attiecīgām

reformām, viņai labi jāapsver tās sekas, kādas šīs re-

formas radīs. Krievijā liberālās reformas izvestas nolūkā

modināt iedzīvotājus patstāvīgam sabiedriskam darbam, gri-

bēts, lai valdība visas vietējās lietās neiemaisās, bet lai

atļauj strādāt arī pašai sabiedrībai. Baltijas guberņās paš-

valdība attīstīta visaugstākā тёга(до крайнихъ предъловъ)

Te taču pilnīgi patstāvīgi rīkojoties muižnieku radītie or-

gāni, un rīkojoties pat bez valdības kontroles. Tas maz,

muižniecība caur saviem vēlētiem orgāniem cenšoties ie-

spaidot arī Krievijas valdības darbību, iespaidot viņas li-

kumdošanu. Divu gadusimteņu laikā, sistemātiski vā-

jinot un apmānot valdības darbiniekus, muiž-

niecība pratusi viņus kalpināt savā labā, bet bieži diametrāli

pretēji valdības interesēm „Въ течеше двухъ втжовъ

систематически обезсиливая и обманывая правительст-

венныхъ деятелей (Vai galu galā arī gubernatoru Zi-

novjevu ? А. V.) дворянство сумъло заставить ихъ

служить своимъ интересомъ, часто дiaмeтpaльнo
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противоположныхъ интересамъ правительства. Те

jāpiezīmē, ka Zinovjevs ar šo konstatējumu pierāda, cik

apbrīnojami labi viņš jau pirmā darbības gadā izpratis

muižniecības darbību un tieksmes. Jā, tāds administra-

tors patiesi še bija ~bīstams", kā to arī apliecina kauču

tas pats muižniecības vēsturnieks A. Tobīns.

Luk, šādās guberņās un šādos apstākļos ķeizara nora-

dītās pārgrozības nevarot gūt panākumus ar pašvaldības

vienkāršu reformēšanu, un pēc Krievijas guberņu parauga,

bet gan ar valdības varas orgānu stiprina-

šanu.)l Arī pilsētu pārvaldes likums, kas te ievests, nav

vis stiprinājis, bet pat vājinājis gubernatora varu un tie-

sības. Pēc agrākā kodeksa gubernators varējis birģermei-

staru atcelt no amata, tagad — nē. Tas pats varot notiki

ievedot Baltijā Krievijas guberņu zemstu likumu, par ko

tagad daudz runājot un spriežot. 2) Zinovjevs pie šī jau-

tājuma pakavējas ilgāki un starp citu saka: Zemstu ieve-

šanas piekritēji aizrādot, ka līdz ar šo reformu uzmodi-

nāšot aktīvai darbībai līdz šim nomāktos latviešus un igau-

ņus (безгласное до сихъ поръ латышское и эстон-

кое населеше). kas, ja tikšot aicināti plašākā sabiedriskā

darba, palikšot par pretsvaru vāciešu idejis-
kam virzienam. Tādām domām esot savs pamats, jo

patiesi latviešiem un igauņiem esot veci rēķini ar vācie-

šiem, un draudzība viņu starpā nav nomanāma,pat otrādi —

jūtams ienaids. Tāpat esot jākonstatē, ka latvieši un igauņi,

kauču arī nevisai apzinīgi, velkot uz Krievijas pusi. Bet, —

saka tālāk Zinovjevs — esot jāievēro, ka šīs tautas (это

населеше) vēl atrodas bērnības stāvoklī (въ младенчес-

комъ состоянш) Viņu ideāli vēl nav noskaidrojušies. Ne-

varot galvot, kādā virzienā attīstīsies un ies,

vel tagad dusošie, šo nāciju centieni. Kādas

tautas te attīstīsies. („Что за народы и съ

г) Tā tad Zinovjevs ieteic likt varu pret varu.

2) Kā zinām, zemstu likumu prasīja arī latvieši un igauņi;

vācieši pēc tā neilgojās, bet centās šī nodoma reālizēšanu vismaz

attālināt. To tagad palīdzēja arī Zinovjevs.
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какими отношешями къ Россш и ея идеа-

ламъ выйдетъ изъ эстонцевъ и латышей, если дать

имъ сложиться въ опредъленныя национальности,
неизвестно ") Esot tomēr pārdroši (рискованно) ticēt, ka

šis tautas katrā ziņā būšot un palikšot krievu sabiedrotie.

Varot notikt arī otrādi — vācieši, kas šejienes apstākļus

protot labāk izmantot, un vienmēr atradīšoties ar šīm tau-

tām tuvākās attiecībās, intimāki sapratīšot viņu centienus,

varot sākt meklēt saprašanos ar latviešiem un igauņiem,
kaut kā samierināt savstarpējās intereses, lai galu galā

panāktu sabiedrotos vācisko ideju veicināšanai. 1) Tālāk

Zinovjevs ķeizaram ziņo sekojošo: „Къ тому же мнЪ кажет-

ся, что недостойно такого могущественнаго госу-

дарства, какъ РосЫя, искать союзниковъ въ эстон-

скомъ и латышскомъ населенш
2). Возникновеше

новыхъ нацюнальностей, усложняя организмъ государст-

ва, во всякомъслучаъ представитъмного неудобствъ. Эс-

тонцыи латыши составятъ надежный и полезный длянасъ

элементъ въ томъ лишь случав, если они перестанутъ

J) Ka daži vāciešu vadoņi patiesi, pārkrievošanai uznākot, mē-

ģināja tuvoties latviešiem, lai tos atturētu no draudzības ar krieviem

— tas taisnība. Šī ..tuvināšanās" tomēr nebija sirsnīga, un tāpēc

latviešu inteliģence to uzņēma ar lielām šaubām. Vispāri Zinovjeva
bažas še nav pamatotas: vācieši joprojām nebija atmetuši domas

par pārvācošanu un virskundzību kauču tālākā nākotnē, un tādos ap-

stākļos ..tuvināšanās" bija neiespējama.
2 ) Bet nesen — poju dumpja laikā —

šī stiprā Krievija bija
visai tuvu sabrukumam, un ķeizara namā bija panika. Pēc Vācijas

apvienošanās, Krievija kādu laiku atradās apdraudētā stāvokiī, un

Zinovjevs tanī laikā gan, rādās, nav sapratis, ka latviešu un igauņu
nostāšanās pret Baltijas vāciešiem, līdz ar to bija stipra nostāšanās

pret Vācijas varbūtējām tieksmēm uz Baltiju. Kas notiktu, ja

latvieši būtu piekļāvušies Baltijas vāciešiem? Vai tad līdz ar latviešu

nogrimšanu „vācu ūdeņos" arī visa Baltija jau pagājušā gadu
simtā nepaliktu Vācijas province? Redzams, šī pārdomā nav skārusi

vareno Vidzemes pārvaldnieku. Latviešu inteliģence šinī gadījumā,

sargādama savu tautu, izdarīja pakalpojumu arī Krievijai, jo atņēma

Vācijai katru morālisku tiesību iemaisīties Baltijas lietās, kur vācieši

bija tikai kāda maza iedzīvotāju daļa, pie kam lielais vairākums

latvieši un igauņi — viņiem pat naidīgi.
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быть эстонцами и латышами и сдълаются русскими .*

(Pie tam, kā man liekas, nav cienīgi varenai valstij, kāda

Krievija, meklēt sabiedrotus pie latviešiem un igauņiem.

Jaunu nāciju izveidošanās, sarežģījot valsts organisma dar-

bību, katrā ziņā atnesīs daudz neērtību. Igauņi un lat-

vieši būs mums tikai tad derīgs elements, ja mitēsies būt

igauņi un latvieši, bet gan paliks par krieviem.). Tā tad

Zinovjevs skaidri un gaiši pasaka, ka latvieši un igauņi
būtu pārkrievojami. Vajagot likumdošanas kārtībā radīt

Baltijas guberņās tādus apstākļus, kas šo darbu veicina.

Bet turpat, dažas rindiņas tālāk, Zinovjevs saka, ka jau

tagad latviešos un igauņos esot nomanāmas tieksmes uz

patstāvīgu darbību. Līdz šim tām neesot nekādu nopietnu
bažu rakstura, bet tomēr ar* tagadējos apstākļos esot jā-
būt uzmanīgiem. („До сихъ поръ они не могутъ вну-

шать какихъ либо серьезныхъ опасенш, но тъмъ не

менъе къ симптомамъ этимъ слъдуетъ, при настоя-

щемъ положенш дъла, относится съ особою бди-

тельностью") 1).

Baltijas guberņas, salīdzinot tās ar lekškrieviju, —

saka Zinovjevs — atrodas daudz augstākā attīstības pa-

kāpē. Šīs zemes — „край составляютъ одну изъ бога-

твйшихъ провинцш РосЫи, одинъ изъ драгоцън-

нъйшихъ перловъ въ коронъ Вашего Императорского

Величества." Provinciālā iekārta noorganizēta ļoti labi,

un arī pārvaldes orgāni strādā nevainojami. Bet tanī pašā

laikā šīs guberņas nestāv ciešā sakarībā ar Krievijas impē-

riju, un nav pat skaidri paredzams, ka šī sakarība, kas

Krievijai tik ļoti vajadzīga, kādreiz nodibināsies (не ви-

дятся никакихъ залоговъ, чтобы связь эта, столь не-

обходимая для интересовъ Россш, когда либо возста-

новится)
2

,,
jo grūti iedomāties, ka šīs, no vāciešu baro-

г) Atkal jāpiezīmē, ka Zinovjevs labi izpratis latviešu un

igauņu centienu varbūtējo gala mērķi.
2) Tā arī izrādījās — Zinovjevs bija pareizi paredzējis, — ne-

kad Baltijas guberņas nevarēja ne sakust ar Krieviju, ne arī īsti tai

piekļauties.
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niem un latviešu-igauņu zemniekiem apdzīvotās guberņas,

ar savu īpatno iekārtu un ilggadējo kultūru, varētu pielī-

dzināt Smojenskas vai Tulas guberņām. Tas arī nebūtu

vajadzīgs. Bet nevar šo provinci arī atstāt viņas pilnīgā

savdabībā, kas nodibinājusies caur to, ka še pielaista mums

sveša (чужестранное) vācu elementa kundzība par vie-

tējām, samērā vēl maz attīstītām tautām, kas pie tam

viegli asimilējas.1) Mūsu mērķis — nevis tādas re-

formas, kas visu šejienes iekārtu pārgrozītu (не въ пере-

стройка всего края), bet vācu kundzības iznicināšana, vai

vismaz mazināšana, nolūkā iznīcināt viņu ārkārtīgi

lielo iespaidu visā vietējā dzīvē, šis mērķis pa-

nākams nevis ar latviešu un igauņu nacionālās attīstības

veicināšanu caur zemstu reformām v. t. t., bet ar valsts

varas stiprināšanu. Kā to piedzīvojumi māca, valsts inte-

rešu aizstāvētāja un veicinātāja vienmēr bijusi valdības

gudra un veikla vara. Grūti tomēr būs cīnīties ar vācie-

šiem, jo viņi savās rokās sagrābuši lielas bagātības, un tas

atņemt nozīmētu, sagraut tautā privātīpašuma sajēgu. Bez

šīm materiālām bagātībām vācieši bagāti ar visām priekš-
rocībām arī zemes pārvaldes orgānos. Tās vispirms jā-

iznīcina, vai jāmazina. Patronāta tiesības pavisam nesa-

skan ar protestantisma garu. Garīgā vara pieder konsisto-

rijām, kas pilnīgi vāciskas. Tautskolas, kas visos laikos

uzlūkotas kā valdības nolūkiem noderīgas audzināšanas ie-

stādes —
arī atdotas vācu vadībai. Augstākās (guberņu)

laukskolu virskomisijās (Верховный комитеть зем-

скихъ школъ) sēž vienīgi muižniecības pārstāvji. 2) Zi-

novjevs še pastāsta par Palsmanes dr. skolotāja Ābeļa
lietu — kā viņš šo pretvalstisko skolotāju nevarējis at-

laist no amata citādi, kā arestējot, bet gan no amatiem

atlaisti visi tie, kas apliecinājuši Ābeļā pretvalstisko dar-

x) Zinovjeva domas par pārvācošanos. Tās savukārt varēja

secināt arī uz pārkrievošanos.
2 ) Gluži tā gan nebija — jo arī ģenerālsuperintendents un

„šulrāts" sēdēja šinī komisijā. Balsu vairākums gan bija muižnieku

pārstāvjiem — 4:2.
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bību, pie kam pat gubernatoram nav bijis iespējams atlai-

stos aizstāvēt. Tā, lūk, esot. Policija esot laba, bet arī

vācu rokās. Krievu valodas prasības zemnieku iestādes

nevajagot pārspīlēt, lai zemniekus neatgrūstu no valdības.

Ja līdz šim šais iestādes valdījusi vācu valoda (чужестран-

ный нЪмецкш языкъ), lai pagaidām paliekot vietējo tautu

valodas. No izglītības resora darbiniekiem atkarāšoties 14.

septembra rīkojuma sekmīga realizēšana. Bēdīgāki stāvot

ar pareizticības izplatīšanos. Pat tie, kas 1840.—1845. ga-

dos pārgājuši pareizticībā, sākot atkrist un meklēt iespēju

atgriezties luterticībā; neizpildot „trebas" nevienā baznīcā,

jo baidoties soda. Tie varot palikt par ateistiem. Labi

ka esot atjaunots likums par parakstu došanu pirms lau-

lībām — par bērnu pierakstīšanu pareizticībā. Jāatgriežot

pie pareizticības visi, kas kādreiz no tās aizviļināti. Lute-

rāņu mācītāji gan neesot tautā populāri, jo tie vācieši un

savās mācītāju muižās dzīvojot baronisku dzīvi; esot lepni
un iedomīgi, sakot, ka viņi „люди высшей расы". Pareiz-

ticīgie mācītāji šim ziņā esot vairāk kristīgās ticības gara

nesēji — stāvot tautai tuvāk, neesot lepni v. t. t. Muiž-

nieki un luterāņu mācītāji visādi nicinot pareizticīgos ga-

rīdzniekus.

Zinovjevs beidzot runa par pilsētu pašvaldību likumu,

ko atzīst nederīgu un reformējamu.

Tāds ir Vidzemes iespaidīgā administratora ziņojuma
saturs. Ķeizara rokā šis ziņojums nonācis 1886. g. no-

vembri, un Aleksandrs 111 bus to rUpīgi izlasījis, jo, ka

redzams no iekšlietu ministra paziņojuma Zinovjevam, 1)

ķeizars izdarījis vairākas piezīmes. Vispirms Aleksandrs

111 atzīmējis: „Весьма д-бльный и обстоятельный отчетъ. '

Atzīme, saprotams, ievērojama mērā stiprināja Zinovjeva

г ) Parasti „vispadevīgos" ziņojumus ķeizaram iesniedza tieši

caur viņa kancleju. Ķeizars ziņojumus izlasīja, taisīja savas piezī-

mes un tad nosūtīja ministru komitejai, kas sprieda, kādi soļi spe-

rami saskaņā ar ziņojumā izteikto un īpaši ar ķeizara roku uzrakstītām

piezīmēm. Pēc tam paziņoja gubernatoram kā ķeizara piezīmes, tā

ministru komitejas lēmumus. Saprotams, ka tas notika konfidenciāli,

vai kā to atzīmēja „доверительно", vai „весьма доверительно".
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prestižu kā pie iekšlietu ministra, tā arī ministru komiteja.
Tālāk seko atzīme par gubernātora tiesībām, jo Zinovjevs

bija aprādījis, ka viņš nevar atcelt vēlētos darbiniekus,

kauču arī atzītu tos par nederīgiem un pretvalstiskiem —

likums to nepielaižot. Še ķeizara lakoniska pavēle: „Пере-

смотреть эти статьи." Par pareizticīgiem, kas atkrīt no

baznīcas: „На это обратить серьезное внимаше."

Ka pārkāpumi pret pareizticīgo baznīcu, ko izdara luterāņu

mācītāji, parasti beidzas ar attaisnojošu tiesas spriedumu:

„Этого допустить нельзя". Ka luterāņu mācītājus par

šiem pārkāpumiem derētu sodīt pirmo un otro reizi ar

naudas sodu, bet trešo —atlaižot no amata: „Практично".
Ka luterāņu mācītāji nav tautā populāri: „Все это для

укръплешя православlя въ Прибалтшскихъ губершяхъ

весьма кстати." Ka pareizticīgie garīdznieki bauda lie-

lāku piekrišanu: „Весьма утешительно" un tālāk: „Дай

Богъ." Ka Zinovjevs šaubās par pilsētu likuma gaidāmiem

panākumiem: „Эти сомн-бшя тоже у меня." Tādas ķei-

zara Aleksandra 111 atzīmes uz Zinovjeva 1885. g. ziņojuma

rāda, cik lielu uzticību baudījis šis Vidzemes enerģiskais

gubernators. l )

Kauču šādi dokumenti bija zināmi tikai nedaudzām'

personām, tad tomēr starp tāml bija arī Vidzemes muižnieku

landmaršāls barons Meijendorfs, kam Pēterpilī ģenerālis

Otto fon Richters (ķeizara nama pārvaldnieks) pagatavojis
šo ziņojumu norakstus. 2) Varam labi saprast, kāda liela no-

zīme bija, ja muižniecība zināja visus Zinovjeva slepenos

priekšlikumus un nodomus. Tas līdzīgi, ja karā laikā ienaid-

nieks zina visus pretinieka kaujas plānus. Ar to arī izskaid-

rojama muižnieku veiksmīgā pretrīcība visā pārkrievošanas

laukmetā, kas galu galā beidzās pat ar Zinovjeva atbruņo-

šanu". Par Zinovjeva nākošo gadu ziņojumiem — turpmāk.

Par 1885. gadu pārskatu ķeizaram iesniedzis ari Kur-

г) Rezolūcijas iekšlietu ministra biedrs paziņojis Zinovjevam

ar īpašu vēstuli 1886. g. 27. nov. (Glabājas Igaunijas valsts archivā

Tērbatā).
2) To pastāsta A. Tobīns savā „Livl. Ritt." v. t. t. I, XIII.
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zemes gubernātors К. J. Paščenko. Šis pārskats, 1) kā

apmēra, tā īpaši satura ziņā, krasi atšķiras no temperamen-

tīgā Zinovjeva ziņojuma. K. Paščenko tieši par Kurze-

mes skolu lietām ziņojumā runā nenoteikti, bet par val-

dības darbību principiāli — gandrīz nemaz. Tikai ziņo-

juma noslēgumā Paščenko saka, ka sakarā ar ķeizara
dotiem norādījumiem par guberņas tuvināšanu Krievijai,
šim darbam neesot nekādu jūtamu šķēršļu. Vietējie iedzī-

votāji pietiekoši sagatavoti (достаточно подготовлены)

uzņemt jaunas reformas 2) un ķeizara dāvātā aktā

saskata valdības uzticību viņiem, jo vēlēšanās ciešāki pie-

vienoties Krievijai pie latviešiem parādās visai dzīvi,

(„въ самомъ акт+з дарованш усмотр-вло бы признакъ

правительственная дов-врlя къ нему. Потребность rbc-

нЪе прюбщиться къ Русскому государству проявляется

въ латышскомъ населенш особенно живо." 3
) Visur val-

dības soļus latvieši uzņemot ar dzīvu interesi. Tāda pie-

krišana valdības nodomiem esot visai vērtīgs pamats ap-

vienošanas nodomiem un atļaujot veikt asimilācijas nolū-

kos („въ видахъ ассимиляцш латышской народностисъ

русскою") turpmākos uzdevumus. Ceļš uz šo asimilā-

ciju, pēc Paščenko domām, ejot caur pareizticīgo baz-

nīcu4) un krievu skolu (Путь для такого слlяшя, по моему

мн-втю, лежитъ черезъ православную церковь и русскую

школу.) Tāpēc pareizticības izplatīšanai jābūt galvenam

uzdevumam, kas jāveic vietējai pareizticīgai garīdzniecī-
bai. Tāpat jārūpējas par krievu skolām („такой же какъ

и церковь ассимилирующей силой была бы и русская

г) Pārskata noraksts atrodams mūsu Valsts archiva, Kurzemes

gubernatora kancelejas papīros — akts № 20097.

2) Paščenko domā, ka valdība Baltijā drīzumā ievedīs arī

zemstes.

s) Tā tad pēc Paščenko domām netikai latvieši, bet arī vācu

muižniecība sagatavoti bez pretestības ciešāki savienoties ar Krievijas

valsti.

4) Tāpat domāja ari Igaunijas gubernātors kņazs Šachovskojs,

par ko runāsim turpmāk.
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школа)l) Pie kam Paščenko pasaka, ka skolām še jābūt

ne tikai izglītības, bet ari ~valstiska" uzdevuma pildītājām.

Viņš — gubernātors — vel neesot tuvāku iepazinies ar

visiem uzdevumiem un vēlāk cerot iesniegt izglītības mi-

nistram un Pobedonoscevam savus priekšlikumus. Pēc at-

tiecīgām reformām izbeigšoties šo guberņu atsvešināša-

nās no Krievijas valsts dzīves, („должно последовать и ума-

леше существующей пока еще некоторой отчужденности

этихъ окраинъ отъ общегосударственной жизни.") Tāds ir

Paščenko pašpaļāvīgais ziņojums. Redzams, ka Kurzemes

gubernatoram viss gandrīz labāka stāvoklī, — tikai „неко-

торая отчужденность." Un tas pašā pārkrievināšanas laika

sakumā. Par vācu muižniecības pretestību Paščenko, re-

dzams, vel nav nemaz padomājis, 2) un viss viņa ziņojums
rada paviršu ieskatu guberņas dzīvē. Ķeizara norādījumu

pildīšana, redzams, še vāja vīra rokās. Ar šādu gubernatoru

Kurzemes veiklam un enerģiskam muižnieku priekšnieikam

Heikengam nebija grūta cīņa. 3)

Atzīmēsim vēl, ka 1886. gada vasarā Baltijas guber-

ņas apceļoja lielkņazs Vladimirs Aleksandrovičs, ķeizara

Aleksandra 111 brālis. Šim ceļojumam gan oficiāli bija

Baltijā novietoto kara pulku inspekcijas uzdevums, bet gan-

drīz visur, kur lielkņazs apstājās, notika godināšana, kam

bija neapšaubāma politiska nokrāsa — visi ~godinātāji",

galvenā kārtā vācieši, gribēja iegūt lielkņaza labvēlību savu

interešu stiprināšanas labā. 30. jūnijā lielkņazs bija Tērbatā

un pieņēma pilsētas, muižniecības un universitātes pār-

stāvjus, kam arī pateica neiepriecinošus vārdus, un, starp

citu, lūk ko: „среди местной интеллигенции существу-

*) Ко Paščenko domā ar izteicienu „Русская школа", nav

skaidri saprotams. Vai būtu ievedami krievu skolotāji, kā daži pār-

krievotāji ieteica, vai „krievu skola" jau tūdaļ tā, kurā vairāk māca

krievu valodu?

Paščenko ziņojums ari iesniegts 1886. gadā. (.Y° 2585) un uz

aploksnes, kā to pats gubernātors norādījis, rakstīts „Въ Собственный

Его Величества руки".
3) Tā arī bija — Paščenko galu galā baudīja Heikinga „uzti-

cību."
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етъ сомнешя устойчивости м-връ къ объединешю При-
балтшской окраины съ нашимъ общимъ дорогимъ оте-

чествомъ. Могу Вамъ объявить, что всв таюя меры

по непреклонной воле нашего Государя применяются
и будутъ применяться твердо и безповоротно .. .

Дай

Богъ Вамъ скорее и прочнее сплотиться съ великою

русскою семьей." 1
) (Pie vietējās inteliģences pastāv šaubas

par valdības noteiktību Baltijas guberņu apvienošanā ar

mušu kopīgo dārgo tēviju. Varu jums paziņot, ka apvieno-

šanas darbs notiek pēc stingras ķeizara gribas un tas

tiks izvests cieti un bez atkāpšanās. Lai Dievs palīdz jums

drīzāk un ciešāk apvienoties ar lielo krievu saimi.)

Noteikti un skaidri.

IX

Aplūkojuši pārkrievošanas laikmeta pirmā (1886.) gada

principiālās apspriedes, pārrunas, atsauksmes un ziņoju-

mus, paskatīsim, kas šinī gadā jau praktiski tika veikts

tiešā pārkrievošanas darbā.

1885. gada beigās un 1886. gada sākumā Vidzemes

vāciskām skolu iestādēm radās jūtamas nepatikšanas ar

Palsmanes draudzes skolotāju Jēkabu Ābeli, kas, pretēji

rīkojumam, valsts svētkos 14. septembrī, nebija baznīcā

noturējis attiecīgu lūgšanu (mācītājs nav bijis mājā). Uz

jautājumu, kamdēļ to nav darījis, J. Ābels esot atbildējis: 2)

„Blēņas, kas man darīšanas ar krieviem. Es daru to, ko

kungi un mācītājs saka". Šī „izrunāšanās" nebija pali-
kusi noslēpums, un lieta nonāca līdz gubernatoram, kas

pieprasīja Ābelim atņemt skolotāja tiesības. 3 ) Ābeli skolu

virskomiteja atlaida, bet bija nepatīkama sarakstīšanās ar

J) Изъ архива князя Шаховского т. 111, LIX.

2 ) Н. Guleke — „Geschichte Livlānd. Volksschulvvesens." 236

lpp. H. Gulekes sacerējums ir manuskriptā.
3 ) Skat. Acta Livl. Landr. Coll. № 13/в V. IX, F. 83. No

sarakstīšanās var noprast, ka nav bijis iespējams Ābeli aizstāvēt.

12
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iestādēm. 1886. g. 10. aprīlī žandarmērija Ābeli arestēja

un noturēja arestā līdz 26. maijam, pēc kam atbrīvoja un

lietu izbeidza, atņemot Ābelim skolotāja tiesības. Zīmīgi,

ka šulrāts Guleke savā skolu vēstures manuskriptā (221.

lpp.) saka: „Tā sitiens bija kritis, un mūsu mīļais Brandts

un Ābelis trāpīts (ist getroffen). Brandts bija mācītājs

Palsmanē. Vispāri šī lieta pārkrievošanas laikmeta sākumā

vāciešiem bija nepatīkama, jo krievu administrācijai deva

iemeslu apvainot vāciešus naidīgā darbībā pret ķeizara

namu un valdības pavēlēm. Arī mācītāju Brandtu tāpēc

atcēla no amata.1)

Lilelas nepatikšanas bija ar krievu valodas ievešanu

pašvaldību pārvaldes orgānu un arī skolu darbvedībā. Te vis-

pirms lielu traci uzsāka Rēve'les pilsētas galva Greifenha-

gens, kas atteicās gubernatoram kņazam S. V. Šachov-

skojam oficiālus rakstus iesūtīt krievu valodā un konsek-

venti rakstīja tikai vācu valodā.2) Gubernātors rakstīja gal-

vām "krieviski, bet galvas vāciskos rakstus sūtīja atpakaļ

bez atbildes. Šachovskojs, visādi izmocījies, sūdzējās iekš-

lietu ministram, kas galu galā lūdza ķeizaru atcelt Greifen-

hagenu no amata. Tas arī notika ar īpašu ķeizara pļa-

vēli 1885. g. 8. augustā. 3 ) Tāda pat iemesla dēļ ķeizars

atcēla no amata arī Rīgas pilsētas galvu Dr. Robertu Bīn-

gneri (Buengner). Jāpiezīmē, ka šī vāciešu cīņa par vācu

valodas paturēšanu arī oficiālā korespondencē (pat ar gu-

bernatoriem) bija 1870. gada cīņas turpinājums. Tad vā-

cieši cīnījās par vācu valodas paturēšanu šejienes valsts

(kroņa) iestādēs, tagad par pašvaldību tiesību sarakstī-

г) Mācītāju Brandtu atlaida no amata un izsūtīja uz Smolensku.

Par Brandtu un Ābeli plašāki rakstīja „Russisch-Baltische Blātter"

111 Heft, Leipzig 1887. Saprotams, še Brandts un Ābelis atzīti kā

nevainīgi un pat varoņi.
2) Изъ архива князя С. В. Шаховского I, 28. lpp.
3) Turpat, 50. lpp. Kad Igaunijas muižniecība Šachovskoju

apsūdzējusi iekšlietu ministram grāfam D. A. Tolstojam, tas atbil-

dējis, ka Šachovskojs instrukcijas saņemot no ķeizara un Pobedo-

nosceva, bet ne no ministra. Turpat (XXIX) Grafa Tolstoja iztei-

ciens, ka Šachovskojs ilgi nenoturēšoties Igaunijā.
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ties ar valdības iestādēm vāciski. Pašvaldībām iekšējā dar-

bībā un sarakstoties savā starpā vācu valodā tanī laikā

vēl bija pilnīgi atļauta.
Dhvu vācu pilsētas galvu atcelšana no amata ārkār-

tīgi uztrauca Baltijas vāciešus, 1) un Igaunijas muižnieku

maršāls grafs Tīzenhauzens sacēla vai vāciešu dumpi Igau-

nijā. 1885. g. 16. augustā kņazs Šachovskojs 2) sūdzēja

iekšlietu ministram Durnovam, ka grafa Tīzenhauzena iz-

turēšanās esot nepieklājīga un rupja, („превосходить вся-

кlя границы по неприлично и дерзости.")
Tāds ~ievadījums" ar krievu valodas lietošanu norisinā-

jās pašvaldībās. Par krievu darbības valodas lietošanu arī

skolās, Kapustins paziņoja savā cirkulārā tikai 1886. gada

17. augustā. 3) Kurators norād.ja, ka saskaņā ar 1885. gada
14. sept. ķeizara apstiprinātiem noteikumiem, sarakstoties kā

savstarpēji, tā ar valdības un pašvaldības iestādēm, jā-
lieto krievu valoda. („Сношешя учебныхъ заведенш какъ

между собою, такъ и со всеми правительственными

мъстами и лицами, равно съ общественными и сослов-

ными учреждешями и съ обществами, имеющими учреж-

денные правительствомъ уставы, должна производиться

на русскомъ языкъ.") Tāpat visas apliecības jāraksta krie-

vu valodā, bet var, ja grib, otrā pusē likt tulkojumu vietējās

valodās. Skolu iekšējā darbībā (sēžu protokolus, sarakstus)

var rakstīt arī tanī valodā, kādā notiek mācības. Privātas

personas kuratoram var iesniegt lūgumus visās vietējās
valodās. Atzīmēsim, ka 1885. g. 14. septembra noteiku-

mos rakstīts: „на н-вмецкомъ я зык-в или на латыш-

скомъ или эстонскомъ нарt> ч i я х ъ." Tā tad

latviešiem un igauņiem ne valoda, bet izloksne. Tā taču

Valdības vīriem to bija izskaidrojuši vācieši. Kurators Ka-

pustins savā cirkulārā gan saka: „на н-вмецкомъ, латыш-

ском! и эстонскомъ языкахъ," — saprotams, ne oficiāli

citējot, bet traktējot augšminētos noteikumus. Izrādījās,

!) A. von Tobien — Livl. Ritt. I, 153. Ipp

2) Архивъ кн. Шаховского I, 59. Ipp.

3) „Цирк." 1886., 87. Ipp.

12*
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ka ari kuratora cirkulāram vācu skolās bija pretinieki,
kas mēģināja tulkot" cirkulāru pēc savas ~saprašanas",

bet Kapustiins „nieku dēļ" traci netaisīja.
1886. g. 29. maijā 1) kurators stingri pavēlēja, lai, pirms

visu tautskolotāju apstiprināšanas amatā, pieprasītu guber-

natoram atsauksmi par politisko un tikumisko noderīgumu.

Ja kādu skolotāju apstiprināšot bez šīs atsauksmes, tāds

tikšot atlaists. Skolas, kurās strādāšot šādā kārtībā ne-

apstiprināti skolotāji, uzlūkojamas kā nelikumīgas. Kura-

tors ar šo rīkojumu piemēroja Baltijas skolām izglītības

ministra 1879. gada 10. novembrī Krievijas skolām izdoto

pavēli, Tas vācu skolu valdēm2) nepatika, jo tagad par

katru tautskolotāju bija jāsazinās ar krievu kungiem. Vid-

zemes skolu virskomisija aizrādīja, ka, saskaņā ar spēkā

esošiem šejienes likumiem, tāda kārtība nav paredzēta un

esot lieka. Tas tomēr nelīdzēja, kurators 1886. g. jūnijā,

ar rakstu Nr. 2596, atkārtoja savu rīkojumu, un tas bija

jāpilda.

1886. gada sākumā Kapustins paziņoja tautskolām no-

teikumus par eksāmeniem kara klausības atvieglošanai. 3)

Arī līdz 1886. gadam, saskaņā ar 1876. g. 3. februārī ap-

stiprinātiem noteikumiem, varēja iekārtot šādus pārbaudī-

jumus, bet tas gan notika visai reti, jo vajadzēja taču

mācēt krievu valodu, un vācu skolu komisijas, kam par

šiem eksāmeniem vajadzēja rūpēties, to darīja tikai at-

sevišķos gadījumos. Tagad, ar jauniem noteikumiem, pār-

baudījumu kārtība bija grozīta, un to sarīkošana uzticēta

pilsētas skolu (agrāko apriņķu) pedagoģiskām padomēm,

kam arī bija tiesība izdot attiecīgas apliecības. Pārbaudī-

jumus varēja iekārtot kaut kurā tautskolā. Sākumā tie no-

tika pie ministrijas, pareizticīgo draudzes, kā arī atseviš-

*) Ibid. 160., kā arī 43. lpp.
2 ) Nepatika arī privātskolu turētājiem, kas šai rīkojumā pie-

dzīvoja pirmo valdības kontroli par viņu darbību.
3) Правила для выдачи свидътельствъ о знаши курса начальныхъ

училищъ лицамъ, желающихъ при отбываши воинской повинности,

воспользоваться льготою по ст. 4 § 56 устава о воинской повинности.
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ķām pagasta, bet vēlāk arī pie luterāņu draudzes skolām.

Ar šiem noteikumiem sāka pastiprināt krievu valodas mā-

cīšanu, kas galvenā kārtā bija arī noteikumu nolūks —

dot kareivjus, krievu valodas pratējus.

Lai skolotājiem dotu padomu un norādījumus, kā la-

bāki mācīt krievu valodu, Kapustins pie 1886. g. cirku-

lāru krājuma Nr. 5 lika izgatavot izvilkumus no Viļņas

un Varšavas mācību apgabalos jau agrāk izdotām progra-

mām un instrukcijām par krievu valodas mācīšanu. 1) Šais

izvilkumos bija sīki pamācīts, kā rīkoties mācot .по зву-

ковому методу" и т. д. Jāatzīmē, ka šie noteikumi varēja

noderēt tikai tiem skolotājiem, kas paši krievu valodu

labi prata, bet tādu, Kapustinam darbību uzsākot, nebija

daudz. Tiem jaunajiem skolotājiem, kas tikko bija beiguši

krievu skolotāju seminārus Rīgā un Tērbatā, šie notei-

kumi bija lieki. 2) Augšminētos norādījumos bija ieteiktas

arī grāfa Ļeva Tolstoja grām!ata;str „Новая азбука Первая

русская книга для чтешя, Вторая, Третья и Четвертая

книга для чтешя." 3
) Šo grāmatu saraksts tad bija ņemts

„Изъ совътовъ учителямъ школъ грамотности", bet pē-

dējās bija pakārtotas Svētās sinodes virsvadībai.

Tā nu Tērbatas mācības apgabala kurators jau bija

parūpējies par krievu valodas stiprināšanu, kauču gan vēl

pastāvēja visi agrākie skolu likumi, un vāciskās skolu val-

des joprojām bija mūsu tautskolu likumīgās vadītājas un

arī mācības programu kārtotājas. Te tāpēc jākonstatē,

ka Vidzemes un Kurzemes tautskolu virskomisijām bija

taisnība, ja viņas aizrādīja, ka Kapustins, ignorēdams pa-

stāvošos likumus, sācis patvarīgi rīkoties šejienes taut-

skolās, pat nemaz nesazinoties ar joprojām likumīgām skolu

instancēm. Šinī ziņā arī Kapustinam dažkārt „mērķis at-

taisnoja līdzekļus". Kad likta vara pret varu, tad vājākais

г ) „Извлечете изъ программъ по Виленскому учебному округу"

и „Изъ плана обучешя по Варшавскому учебному округу".

#
2) Ar tiem pamatīgi iepazīstināja visus semināra audzēkņus.
3) Vēlāk šīs Tolstoja grāmatas vairs nebaudīja izglītības mi-

nistrijas labvēlību.
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parasti veltīgi meklē taisnību likumos. Vai vācieši savā

varā pret latviešiem nerīkojās tāpat?

1886. gadā kurators Kapustins uzsāka arī luterāņu

tautskolu revizijas, ar viņa rīcībā esošiem diviem taut-

skolu inspektoriem — Orlovu Kurzemē un Vidzemē, un

Mevesu Igaunijā. Abi šie inspektori bija iecelti jau pirms

1885. g., ne luterāņu, bet pareizticīgo tautskolām. Tagad

Kapustins uzdeva viņiem revidēt arī luterāņu skolas. 1) Taut-

skolu inspektors Orlovs tādēļ pieprasīja 2) no skolu virs-

komisijām ziņas: cik skolu, skolotāju, kur skolas atrodas

v. t. t. Par skolotājiem gribēja ari zināt, kur mācījušies

un ieguvuši tiesības. Ne Vidzemes, ne Kurzemes virsko-

misija ziņas negribēja dot, un aizsūtīja inspektoram pa-

stāvošos likumus un instrukcijas par šejienes luterāņu taut-

skolām, bet tur taču arī nebija nekas teikts par valdības

tautskolu inspektoriem.

Jau runājām par apriņķu skolu pārvēršanu pilsētas

skolās. 1886. gadā ar izglītības ministrijas rīkojumu pil-

sētas skolās pārvērta Latvijas teritorijā darbojošās apriņķu

skolas: Valkas, Cēsu, Aizputes, bet igauņu daļā Vesen-

bergas un Vilandas; 3) 1887. g. pārvērta Rīgas, Valmieras,

Tukuma, Ventspils un Limbažu4) apriņķu skolas. Pārkār-

tojot šīs skolas, radās dažādas grūtības, kā ar skolotājiem,

kas neprata krievu valodu, tā arī skolēniem, grozot mā-

cību plānus. Dažus skolotājus valdība komandēja vien-

gadīgos kursos uz Pēterpils skolotāju institūtu, daži cīnījās

iegūt krievu valodas zināšanas privātā ceļā. Vecāko klašu

skolēniem atļāva nobeigt kursu pēc vācisko apriņķu skolu

programām. Bēdas un raizes tomēr bija lielas. Kurators

Kapustins ar cirkulāru 1886. g. 5. jūnijā un 20. decembrī5)

noteica, ka ar 1887. g. rudeni visas apriņķa skolas tiks par-

!) „Циркуляры" 1886. g. 219. Ipp.
2) Raksts 1886. g. 9. jūlija num. 124. Par insp. Orlovu jāpie-

zīmē, ka bijis ..neuzmanīgs" krievs, kas mīlējis krievu „vodku"; vi-

ņam tās dēļ dažkārt Kurzemē bijis ~jāiekrīt".
:|) Постановл. по M. H. Проев, т. X, 241. Ipp.
4) Bauskā, Jelgavā un Liepājā pils. skolas nodibinātas 1885. g.
r>) „Циркуляры" 1886. g. 164. un 380. Ipp.
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vērstas pilsētas skolās. Krievijā 1872. g. darbojās pavisam

402 apriņķa skolas, kas ari visas tika pārvērstas pilsētas

skolās. 1) Kapustins 1885. gadā ierosināja
2 ) Rīgas 2. ap-

riņķa skolu pārvērst reālskolā. Kurators aprādīja, ka Rīgā

esot pavisam 169.320 iedzīvotāju, no kuriem vāciski runā-

jošu 66.775, krieviski — 31.976, latviski — 49.974, igau-

niski — 1.565, ebrejiski (žīdiski) — 14.222 un citi—4.BoB. 5)

Un jā ievērojot latviešu un igauņu centienus mācīties krievu

valodu („Стремлеше эстовъ и латышей къ изучешю го-

сударственнаго языка и всего касающагося велика-

го отечества, которому они принадлежать), tad

krievu reālskolas nodibināšana krieviem un latviešiem Rīgā

esot nepieciešama. Krievu Aleksandra ģimnāzija esot pār-

pildīta, tanī pašlaik mācoties 512 skolēni, vairāk uzņemt

nevarot.

Tautas izglītības ministrija un Valsts padome Kapur

stina ierosinājumam piekrita. Tā Rīga 1886. g. tika bagā-

tāka par vienu krievisku reālskolu. Rīgas pilsēta uzturēja

savu, tanī laika vācisko, reālskolu, kā arī reālas skolas

raksturs bija Rīgas vāciskai polītechniskai skolai. 4)

Tanī pašā 1886. gadā Kapustins turpināja ministrijas

skolu dibināšanu, pie kam Bolderājā (Daugavgrīvā) izglī-

tības ministrija patstāvīgi un ar saviem līdzekļiem atvēra

šādu divklasīgu skolu. 5) Adulienas vienklasīgo ministrijas
skolu nodibināja 1886. gada decembrī,") un pie tam sa-

mērā mierīgā ceļā, pārvēršot tanī Jaunadulienas pagasta

skolu, jo vietējais muižnieks un mācītājs še, redzams, nav

skolas pārveidošanai pretojušies. 7) Turpretim divas mini-

1) Потановл. no M. H. Пр. т. X, 284. lpp.

2) Ibid. 278. lpp.

3 ) Šie dati gandrīz saskan ar 1881. gadā izdarīto skaitīšanu.

(Der Stadt Riga, Verwaltung und Haushalt N. Carlberg, Riga 1901.)
4) Politechniskā skola nodibināta 1862. gadā, no kuras izauga

politechniskais institūts.

5) „Циркуляры" 1886. g. 138. lpp.

6 ) Ibid. 394. lpp.

") Cik zināms, pagasts še ar ministrijas skolas nodibināšanu

dabūjis labākus skolotājus.
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strijas skolas — Vietalvā un Gulbene nodibināja ar skolu

vācisko pārraudzības orgānu lielu pretestību. Vietalvas

draudzes skolā 1880./81. g. izcēlās konflikts starp mācītāju
Dēbneri (Dobner) un draudzes skolotāju Juri Kalniņu, kas

noslēdzās ar Kalniņa atlaišanu no amata. Vietalvias drlau-

dzes un pagasta zemnieku pārstāvji aizstāvēja Kalniņu un

nostājās opozicijā pret mācītāju Dēbneri. Vietalvas draudze

bija Kalsnavas draudzes filiāle, un mācītāja muižas še ne-

bija, kamdēļ Vietalvas draudzes skolu mācītājs un baznī-

cas konvents uzlūkoja kā ķesterātu un darba mitekli tanīs

gadījumos, kad še bija jāizdara sagatavošana konfirmācijai
v. t. t. Kad Kalniņu atlaida, vecāki sāka draudzes skolu

boikotēt1) — nesūtīt savus bērnus. Jaunieceltais draudzes

skolotājs Rikveilis 2) (atnācis no Vitebskas gub.) nav pratis
skolas slavu pacelt, un vietalvieši, kad sadzirdēja par ie-

spēju nodibināt ministrijas skolas, uzsākuši apspriesties šinī

virzienā. Vietalvas draudzē ietilpuši trīs pagasti: Vietalvas,

Odzienas un Sausnējas. Divu pirmo pagastu vietnieku pulks

nolēmis lūgt kuratoru pārvērst draudzes skolu ministrijas

skolā, bet Sausnējas pagasts tam nav piekritis.3) Arī drau-

dzes konvents bijis pret ministrijas skolu, kamdēļ arī zem-

nieku pārstāvis konventā (no Vietalvas) J. Eliass pārmetis,

ka gribot izdarīt nelikumību. Tas viss nav līdzējis — kura-

tors apstiprinājis, pēc šo divu pagastu vietnieku pulka lē-

mumu, jauno divklasigo ministrijas skolu. Saprotams, ka

ne apriņķa, ne guberņas skolu komisijas tam nepiekrita.
Formāli šoreiz strīdus lietu nostādīja tā: atņemts baznīcas

īpašums un sūdzība jāiesniedz konsistorijai, kas savukārt

strīdus jautājumu pārnesa uz ģenerālkonsistoriju Pēterpili.

Ģenerālkonsistorija lūdza iekšlietu ministri palīdzēt atdabūt

baznīcas īpašumu — ķesterātu, kurā ievietota arī draudzes

skola.4) Tā ka baznīcas priekšnieks M. fon Brummers attei:

x) „Balss" 1882. g. 11. un 36. num.

2 ) Ibid. 3. num.

3 ) „Baltijas Vēstnesis" 1886. g. 283. num.

4 ) Ģeneralkonsistorijas raksts Cēsu-Valkas draudžu virspriekš-

niekam 1887. g. 6. martā № Ш.



185

cieš labprātīgi atdot skolas atslēgas, tad gubernātors

Zinovjevs pavēlējis Cēsu apriņķa bruģu tiesai („ordnungs-

gerichter") ierasties Vietalvā un spaidu kārtā atprasīt atslē-

gas. Tas arī 1887. g. 7. janvārī izdarīts, un atslēgas nodo-

tas Vietalvas pagasta vecākam. 8. janvārī Vietalvā, atvērt

ministrijas skolu, ieradies Kapustina uzdevumā mācības ap-

gabala inspektors Speškovs, kopā ar tautskolu inspektoru

Orlovu. 1) Tā ka luterāņu mācītājs Dēbners atsacījies jauno

skolu iesvētīt, tad šo ceremoniju izdarījis Sausnējas pareiz-

ticīgais pops. Speškovs savā uzrunā izteicis nožēlošanu, ka

prieku par jaunās ministrijas skolas nodibināšanu nevarot

izteikt latviešu valodā. Skola zelšot, ja būšot kopā ar drau-

dzi un draudze ar skolu. Par skolas priekšnieku (pārzini)
iecēla 1881. gadā atcelto draudzes skolotāju Juri Kalniņu.

Pie skolas iesvētīšanas bijis klāt daudz ļaužu, kas gavilējuši

par uzvaru.2) Tiesāšanās draudzes skolas mājas dēļ vilkās

ilgi, bet, saprotams, bez panākumieml. Vidzemes muižnieku

landmaršāls barons Meijendorfs personīgi sūdzējies izglītī-

bas ministrim, kas solījies ~iepazīties" ar šo lietu.3)

1886. g. jūnijā, gan ar mazāku troksni, 2 kl. ministri-

jas skolā pārvērta Jaungulbenes „Silto" pagasta skolu. Ari

te pagasta vietnieku pulks 1886. g. sākumā lūdza kuratoru

tādu pārvēršanu izdarīt. Lūgums tūdaļ ievērots, un tā paša

gada rudenī ari šī ministrijas skola sāka darboties. Skolu

virskomisija arī šinī gadījumā protestēja, aizrādot, ka, sa-

skaņā ar joprojām pastāvošiem likumiem, nevienu pagasta
skolu nevar slēgt, resp. iznīcināt, ne skolotājus atlaist bez

skolu virskomisijas piekrišanas. Tagad atkal varas akts

esot izdarīts pretēji visiem likumiem. Panākumu arī šai

sūdzībai nebija. Tanī pašā 1886. g. nodibināja ministrijas

l) Kad par Vietalvas ministrijas skolas atvēršanu paziņots

ķeizaram, tas uz paziņojuma uzrakstījis „Душевно радуюсь". Ko te

līdzēja sūdzēšanās ?

2 ) Skat. paša Jura Kalniņa (Prātkopja) atmiņas „Dzimt. Vēst-

neša" 1911. g. 285. num. (Pielikumā).
3) Barona Meijendorfa raksts Landrātu kolēģijai 1887. g. 13.

maijā num. 146. (LVA)



186

skolu arī Pampāļos — Kurzeme. Še gan, cik zināms, bez

jūtamiem strīdiem.

Latviešu laikraksti 1) 1885./86. gadā (un arī dažus gadus

vēlāk) silti atbalstīja ministrijas skolu dibināšanu. ~Balss"

1886. g. 26. num. pat izteica domas, ka visas draudzes sko-

las derētu pārvērst 2 kl. ministrijas skolās un pie tam ar

pilsētas skolu mācības programu. Šī nostāšanās par mi-

nistrijas skolām tanī laikā pamatojās: 1) ar vajadzību iemā-

cīties krievu valodu; 2) ar vēlēšanos atbrīvoties no vāciskām

skolu komisijām; 3) varēja no valdības saņemt šo skolu

uzturēšanai 1000—1400 rubļu lielu pabalstu. Skolotāju stā-

voklis ministrijas skolās bija neatkarīgāks un arī materiāli

labāki nodrošināts, gan sliktāk par dažu draudzes skolotāju

— ērģelnieku atalgojumu. Un jāliecina, ka mācības apga-

bala valde ministrijas skolām izmeklēja labus skolotājus 2)—

latviešus, kas bija beiguši Rīgas 3) vai Tērbatas krievu semi-

nārus. Ar to arī izskaidrojami tā laika minisrijas skolu ievē-

rojami panākumi, — tās daudziem latviešu jaunekļiem pa-

šķīra ceļu tālākai izglītībai. Bija gan bīstami daudzas skolas

pārvērst ministrijas skolās, jo, stiprai pārkrievošanai sāko-

ties, bija jābaidās no valdības iegribām lielā masštābā uzsākt

savu nepedagoģisko akciju — mazāk rūpēties par vispārējo

izglītību, vairāk par krievu valodu un ~krieviskās kultūras

iepludināšanu". Bez tam, nodibinot pagasta skolas vietā

ministrijas skolu, pagasta pašvaldība arī par šīs skolas īpa-

šumiem vairs nebija gluži vienīgais saimnieks. Arī tāds stā-

voklis dažkārt varēja būt bīstams. Šīs varbūtības ari attu-

rēja mūsu pagastu darbiniekus no lielas dzīšanās pēc

ministrijas skolām. Vēlāk arī pati izglītības ministrija palika

atturīga pret ministrijas skolām Baltijā. Bet par to turpmāk.

Kr. Valdemārs jau 1884. g. („Balt. Vēst." 1884. 50. num.)

ieteica dibināt ministr, skolas ar paplašinātu programu, lai atturētu

bērnu pārāk agru sūtīšanu uz pilsētām.
-) Skolotāju ievēlēšana bija uzticēta pagastu vietnieku pul-

kiem. Tā tas palika visā pārkrievošanas laikmetā.

3) Rīgas resp. Baltijas skolotāju semināru ar 1886. g. 1. janv.

pārcēla uz Kuldīgu.
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Ka par Baltijas skolu reformu sāka interesēties arī

Krievijas „labākā sabiedrība", tas jau 1886. g. redzams,

kad ķeizara nama locekļi atļāva viņu vārdos apzīmēt dažas

šejienes skolas. Lielezeres (bijušo Rozas) ministrijas skolu

pārdēvēja par ~Vladimira" skolu — lielkņaza Vladimira vār-

dā.1) Bolderājas (Daugavgrīvas) ministrijas skolā nodibināja

lielkņaza Vladimira un lielkņazes Marijas Pavlovnas stipen-

dijas.2 ) Maskavas tirgotāju savienība asignēja naudu divām

stipendijām 3) jaundibinātā Rīgas reālskolā un desmit stipen-

dijām Tērbatas mācības apgabala pilsētas skolās (Liepājas,

Aizputes, Bauskas, Jēkabpils, Ilūkstes, Valkas, Cēsu, Vi-

landas, Vesenbergas un Hapsalas). Tā, bez šaubām, bija
morāliska atbalsta izrādīšana Kapustina uzsāktai darbībai —

atkarot Baltiju no vāciešiem4) un tuvināt krieviem.

Beidzot pārskatu par 1886. gada praktiskām ievad-

cīņām pārkrievināšanas laikmetā, vēl jāatzīmē, ka ar ķei-

zara piekrišanu Tērbatas mācības apgabala vļalde, skaitot

ar 1886. g. 18. jūniju, tapa pārcelta uz Rīgu. ')

X

Ja 1885. - 1886. gados notikušās ievadcīņās dēļ Balti-

jas tautskolām, abi pretinieki — krievu izglītības ministrija
ar tās pārstāvi Kapustinu un šejienes muižniecība ar garīdz-
niecību — noskaidroja spēku samērus, un līdz ar tiem iz-

redzes uz panākumiem vienā vai otrā virzienā, tad 1887.

gads jau pašā sākumā skaidri rādīja, ka krievu valdība

galīgi; nosvērusies uz cīņas turpināšanu jau 70. gados no-

spraustā virzienā un paredzēja uzsāktai akcijai labas sekmes.

Kā jau redzējām, 1886. gadā kuratoram Kapustinam dažkārt

!) „Цирк." 188fi., 178. Ipp.
2) Ibid. 205. un 207. Ipp.
3) Tas notika uz Kapustina ierosinājumu, jo viņš 1885. g. (skat.

„Русская Старина" т. 109 стр. 533) rakstīja А. Borzenkam, lai mēģi-
not savākt Maskavā naudu Katrinas skolas stipendijai (Rīgā). Izrā-

dījās, ka Maskavas kupči nebija skopojušies.
4 ) „Новое Время" 1886. 3713. num.

Ь) „Цирк." 1886., 146. Ipp.
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nācās rīkoties ar kailu varu, pretēji joprojām Baltijā spēkā

esošiem likumiem. Tas nebija ērti, jo vienmēr bija jādzird

pārmetumi, ka valdības pārstāvis brutāli pārkāpj likumus,

tā radot likumu pildīšanā dezorganizāciju. Vācu muižniecība

vienmēr un visur atzīmēja šo likumu pārkāpšanu. Landmar-

šāls Meijendorfs bieži uzturējās Pēterpilī un apsūdzēja Ka-

pustinu kā likuma pārkāpēju. Lai tādu stāvokli novērstu,

Kapustins, kopā ar ministri Deļjānovu, sāka savai darbībai

dot likumīgus pamatus.

1887. g. 26. janvārī ķeizars apstiprināja Valsts padomes

pieņemtos noteikumus par Tērbatas mācības apgabala taut-

skolu uzraudzību (Объ устройствъ надзора за начальными

училищами Дерптскаго учебнаго округа
1) Šie noteikumi

tagad skaidri pateica, ka Tērbatas mācības apgabala taut-

skolu direktoram2) un inspektoriem piekrīt visu šī apgabala

tautskolu pārraudzība (подчинить начальныя городсюя и

сельсюя училища всъхъ наименованш, не исключая

училищъ евангелическаго лютеранскаго и другихъ ино-

върныхъ исповЪданш, а также частныя учебныя за-

ведешя). Tā nu bija skaidrs, ka valdības inspektoriem ir

likumīga tiesība uzraudzīt un revidēt šejienes tautskolas,

bet, kā jau pieminējām, Kapustina 1886. g. 3. jūlija rīkojuma

varēja saskatīt nelikumīgas dabas akciju, un tāda pat bija

inspektora Orlova rīkošanās Kurzemes tautskolās. Ar jau-

najiem, paša ķeizara apstiprinātiem, noteikumiem tomēr ne-

bija atcelti agrākie likumi un noteikumi par joprojām pastā-
vošiem vācisko skolu pārvalžu revidentiem. Tā tagad radās

dubults uzraudzības aparāts.

Pēc šiem 26. janvāra noteikumiem šejienes māc. apga-

balam tūdaļ arī atļāva četrus jaunus tautskolu inspektorus

un vienu direktoru, pie kam līdz šim pastāvošus divus pareiz-

ticīgo skolu inspektorus 3) nodeva kuratora vispārējā rīcībā.

Tādā kārtā Kapustins varēja operēt ar vienu mācības ap-

J ) Постанов, по М. Н. пр. 1887., т. X, 694 Iрр.
2) Pagaidām visam mācības apgabalam piešķīra tikai vienu

tautskolu direktoru.

3) Pareizticīgo skolu inspektoru posteņi jau pastāvēja no 1873. g-
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gabala inspektoru (Speškovs), vienu tautskolu direktoru

(iecēla Pokrovski) un sešiem tautskolu inspektoriem. 1) Jau-

no noteikumu V p. šejienes tautskolu inspektorus darbības

un algas ziņā piemēroja vispārējiem Krievijas tautskolu

(1874. g. 25. maija) noteikumiem. Inspektorus izraudzīja

un iecēla kurators, viņš arī sadalīja darbības rajonus. Pir-

mais tautskolu inspektoru darba rajonu sadalījums bija

sekojošs: 2) Rīgas, Cēsu, Valmieras un Valkas apriņķi (pē-

dējā tikai latviešu daļa), ar inspektora dzīves vietu Cēsīs;

Rīgas pilsētas un patrimonāla novada skolas atradās taut-

skolu direktora pārziņā; Dobeles, Bauskas, Jaunjelgavas,

Jēkabmiesta un Tukuma apriņķi, ar inspektora dzīves vietu

Jelgavā; Grobiņas, Aizputes, Ventspils, Kuldīgas, Talsu

apriņķi, ar inspektora dzīves vietu Kuldīgā; Ilūkstes apriņķa

skolas pagaidām nodeva Ilūkstes pilsētas skolas inspektora

uzraudzībai; Igaunijā iekārtoja trīs inspektora rajonus —

Rēvelē, Arensburgā un Tērbatā, attiecīgi sadalot visus ap-

riņķus. Šajos rajonos 1886. g. darbojās 2195 luterāņu (igau-

ņu — 1318, latviešu — 877) un 443 pareizticīgo tautskolas

(igauņu 317, latviešu 126).3) Izglītības ministrs Deļjānovs

savā iesniegumā Valsts padomei paskaidroja, ka Krievijā uz

100 tautskolām dodot vienu inspektoru, un pēc šāda rēķina

Tērbatas mācības apgabalam vajadzētu vairāk kā 20 in-

spektoru, bet tas pārāk apgrūtinātu valsts kasi — pagaidām

jāiztiekot ar mazu skaitu. 4)

Šiem noteikumiem drīz vien sekoja otrs — ne mazāk

svarīgs likums — par krievu mācības valodas ievešanu visās

no valdības uzturētās vidusskolās, kā arī tanīs, kas saņem

valdības pabalstu, vai šo vidusskolu (ģimnāziju un reālskolu)

skolotāji un audzēkņi bauda valdības vidusskolu tiesības

*) 1874. g. Tērbatas mācības apgabalam piešķīra ari kuratora

palīgu, bet Kapustins lūdza to likvidēt un dot viņam mācības ap-

gabala inspektoru. Kuratora palīga posteni pēc 1874. g. turēja kāds

S esels, kā darbība gandrīz nekur nebija manāma.

2 ) „Циркуляры" 1887. 271. Ipp.
3 ) Ibid. 57. Ipp.
4) Ibid. 59. Ipp.
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(skolotāji, — izdienu, pensiju; skolēni — tiesību iestāties

augstskolās v. t. t.). Kapustins jau 1886. gadā1) bija iesnie-

dzis Deļjānovam savus atzinumus par Baltijas ģimnāzijām un

reālskolām, 2 ) norādot, ka laiks pienācis vācu mācības valo-

das vietā likt krievu valodu. Kurators konstatēja, ka no

Baltijas guberņu iedzīvotāju kopējā skaita 2.116.000, vā-

ciešu — ieskaitot pārvācotos latviešus un igauņus — nav

vairāk par 160.000, tā tad trīspadsmitā daļa, bet gandrīz

visās vidusskolās mācību valoda — vācu, pie kam četras

ģilmnazijas ar vācu mācības valodu pilnīgi uztur valsts.

Pavisam valsts šejienes vācisku ģimnāziju un reālskolu uz-

turēšanai izdod 117.191 rubli gadā. Krievu ģimnāzijām un

reālskolām (ģimnāzijas Rīgā un Rēvelē, reālskola Rīgā un

proģiimnazija Palangā) — valdība asignē 82.131 rubli gadā.

Vāciskās Tērbatas Universitātes uzturēšana valstij maksā

249.085 rubļi gadā, Rīgas politechnikam pabalsts 10.000

rubļu. Vienīgi veterinārā institūtā Tērbatā mācību valoda

— krievu. Tāpat pilsētu pašvaldības lielus līdzekļus atdod

savām vāciskām vidusskolām.3) Tāds stāvoklis atzīstams

par nenormālu. Un tālāk Kapustins saka: „Поддерживая

нъмецюя училища преимущественно передъ русскими,

правительство тъмъ самымъ воспитываетъ въ народЪ

мысль, что эсто-латышскш край не есть русскш, что

онъ примыкаетъ чужеземной культуръ Эта мысль не-

вольно усвоивается самими учебными заведешями,

весь внутреннш строй которыхъ получаетъ характеръ

отчуждешя отъ Россш. Юноши воспитываются по нъ-

мецкимъ учебникамъ, читаютъ только нъмецюя книги

и почерпаютъ въ нихъ свое мlровоззръше. Осо-

бенно печальное влlяше такого порядка вещей на

латышей и эстовъ." (Atbalstot vācu skolas vairāk kā

kriievu, valdība ar to ieaudzina tautā atziņu, ka igauņu un

latviešu guberņas nav krievu, zeme, ka te sveša kultūra.,

г) Сбор, постанов, по M. Н. Пр. т. X, 785. lpp.

2) Igaunijas gubernātors Šachovskojs arī iekustināja Rēveles

vācu ģimnāzijas pārkārtošauu uz krievu mācības valodu.

3 ) Сб. постанов, по M. Н. Пр. т. X, 787. lpp.
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Šo atziņu uztur sevī arī pašas mācības iestādes, kūpu iek-

šējā iekārtā vērojama atsvešināšanās no Krievijas. Jau-

natne mācās no vācu mācības grāmatām, lasa tikai vācu lite-

ratūru, tikai no tās iegūst savus uzskatus. Sevišķi negatīvs

(bēdīgs) tādā iekārtā iespaids uz latviešiem un igauņiem.)
Visās šinīs vāciskajās ģimnāzijās skolēnu vairākums' ne-

vācieši. Liepājas ģimnāzijā no 423 skolēniem tikai 90 vā-

cieši. Jelgavas ģimnāzijā 1886. gadā kursu beidza vairāk

latviešu kā vāciešu — no 21 absolventiem tikai 8 vācieši.

Tas pats novērojams arī citās vidusskolās. Pat Vilandas

muižniecības ģimnāzijā 1886. gadā mācījušies 16 zemnieku

bērni. Kapustins tomēr nāk ar samērā mīkstu priekšlikumu:

kriievu mācības valodu ievest visās valdības uzturētās ģim-

nāzijās un reālskolās. Tādas bija guberņas ģimnāzijas un

reālskolas: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēvelē un Tērbatā. Iz-

glītības ministrija, redzams, gājusi tālāk, jo ministru komi-

tejā pieņemtais teksts šāds: „Начиная събудущаго 1887/8

учебнаго года, вводить преподаваше учебныхъ пред-

метовъ на русскомъ языкъ во всъхъ мужскихъ сред-

нихъ учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго учебн. округа

съ нъмецкимъ преподавательскимъ языкомъ, въ коихъ

или служащее, или учащееся пользуются правами и пре-

имуществами предоставленными правитсльственнымъ

учебнымъ заведешямъ." 1) Kādā kārtībā jauno likumu pie-

mērot atsevišķām skolām, to noteica izglītības ministrija.
Ari šis likums, ko ķeizars apstiprināja 1887. g. 10. aprili,

bija stiprs sitiens Baltijas vāciešiem, un taisnība bija Igau-

nijas gubernatoram Šachovskojam, ka muižniecība arī šoreiz

celšot brēku, kā viņa to darot vienmēr, kad aizkar viņas

privilēģijas. 2) („Нътъ сомнъшя, что противники госу-

дарственнаго начала найдутъ много возраженш про-

тивъ узаконенш русскаго языка какъ языка препода-

вательскаго и. т. д.") Līdz šim vācieši cīnījās pret krievu

valodu tautskolās, tagad krievu valoda ķēra arī viņu dēlus,

г) Ibid. 78?.—783. Ipp. (t. i. tādā redakcijā, kā to jau konsta-

tējām).
2) Ibid. 784.
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kas mācījās vidusskolās. Uztraukums bija liels. levēroja-

mais vācu mācītājs E. Kaehlbrandts rakstīja: „Vieler Her-

zen haben m dieser letzten Zeit m bangen Sorge... Vieleir

Knie haben sich gebangt und vieler Hānde betetnd erhoben

zu Gott, dass er unsere arme zertretene Heimat vorSchmach

und Schande bevvahre, damit sie nicht aus eigenen Haut

die Riemen schneide, mit denen wir gebunden und ervvūrgt

\verden sollen... Aber bin ich der Ūberzeugung, dass der

Kampf noch lange nicht zu Ende, die Schlacht noch kei-

nesvvegs entschieden ist.. " Un pēdējiem še citētietn

vārdiem bija taisnība — vācu muižniecība cīņu neuzdeva.

To redzēsim turpmāk.

Bet drīz nāca jaunais mūsu tautskolu likums. 1887.

gada 16. aprīlī izglītības ministrs Deļjānovs iesniedza mi-

nistru komitejai likuma projektu „О порядкъ завъдывашя

начальными народными училищами въ губершяхъ Лиф-

ляндской, Курляндской и Эстляндской"
2). Deļjānovs, at-

saucoties uz 1885. g. 28. novembra ķeizara pavēli, ziņoja

ministru komitejai, ka viņš izstrādājis likuma projektu par

Baltijas guberņu tautskolu pārvaldes kārtību, un 1887. g.

12. martā lūdzis ķeizara piekrišanu šo projektu virzīt caur

ministru komiteju apstiprināšanai. Ķeizars tam piekritis.

Deļjānovs savā pavadrakstā ministru komiteju vispirms in-

formē par līdzšinējo Baltijas guberņu tautskolu uzraudzības

un pārvaldīšanas kārtību. Vidzemes guberņā tautskolu pār-

valdes orgāni, saskaņā ar 1860. g. 13. novembra likumu

darbojušies trijās pakāpēs: vietējā skolu komiteja (Kirch-

spiels Schulkommision) katrā draudzē, otrkārt — apriņķa

skolas komiteja (Kreis Landschulbehorde) viena par diviem

apriņķiem un treškārt — guberņas skolu virskomisija (Ober-

landschulbehorde). 3 ) Kurzemē skolu pārvaldē arī trīs pa-

x) Emil Kaehlbrandt — Lebensbild eines Livlandlschen Pastors,

Rīga 1910. 184. Ipp.
2 ) Сб. Постановл. по M. Н. Пр. т. X, 844. Ipp.

3 ) Vietējās komisijas sastāvs: baznīcas priekšnieks (priekšsēdē-

tājs muižnieks), draudzes mācītājs, draudzes skolas skolotājs un viens

pagasta vecākais. Apriņķa komisijā: baznīcu virspriekšnieks (priekš-
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kāpes: vietējā (pagasta), ķirspēles (apriņķī bija vairākas

ķirspēles) un guberņas skolu virskomisija. Guberņas ko-

misijā gubernātoram bija tiesība sūtīt vienu savu pār-

stāvi, t. i. kamēr tautskolas (laukskolas) atradās iekšlietu

ministrijas virsuzraudzībā. Kā redzam, skolu valdīšana —

saka Deļjānovs — vācu rokās. Jau 1875. gada 25. aprīlī,

kad apstiprināts Kurzemes un Igaunijas laukskolu likums,

dots ķeizara norādījums, ka visām trim Baltijas guberņām

jāizstrādā viens tautskolu likums. Pilsētu tautskolas (на-

чальный училища) joprojām tiekot pārvaldītas pēc 1820. g.

4. jūnija likuma, pie kam pilsētu pašvaldību un sabiedrību

skolu pārvaldīšanai pastāvot īpašas šo skolu kolēģijas, kas,

saskaņā ar 1820. g. 4. jūnija likumu, sastāv no diviem pil-

sētas pašvaldības, kā arī diviem izglītības ministrijas pār-

stāvjiem un viena mācītāja. 1) To visu ievērojot — aizrāda

Deļjānovs — jāatzīst, ka pamatīga Baltijas guberņu taut-

skolu likumprojekta izstrādāšanai vajaga ilgāka laika, bet

pa tam nevar atstāt jaunnodibinātos skolu pārraudzības

orgānus bez tuvākiem noteikumiem, un tamdēļ viņš —

ministrs — atzinis par vajadzīgu iesniegt pagaidu noteiku-

mus (наставлешя). Ministru komiteja, apspriežot Deļjānova

iesniegtos noteikumus, nolēma: „въ видахъ объединешя

надзора и обезпечешя единства въ направленш учеб-

наго дъла въ означенныхъ училищахъ, совместное уча-

sēdētājs), divi muižnieku pārstāvji, divi mācītāju pārstāvji' un divi

zemnieku pārstāvji, ko ievēlēja skolu vecākie. Guberņas virskomi-

sijā: četri baznīču virspriekšnieki, generalsuperlntendents un muiž-

niecības ievēlēts šulrāts. (Tuvāk skat. Latv. skol. vēstures II un 111

grāmatā). Kurzemē tāpat trijās pakāpēs: pagasta (vietējā) komisija,
kas sastāvēja no baznīcas priekšnieka, draudzes mācītāja un pagasta

vecākā. Otrā pakāpē: ķirspēles (ne apriņķa) komisija, kas sastāvēja

no skolu virskomisijas iecelta priekšsēdētāja (inspektora); tas bija

muižnieks; diviem baznīcu priekšniekiem, viena mācītāja un diviem

pagasta tiesu priekšsēdētājiem. Guberņu skolu virskomisijā bija:
muižnieku priekšnieks (priekšsēdētājs), ģeneralsuperintendents, viens

apriņķu muižnieku priekšnieks, šulrāts, viens draudžu virspriekšnieks

un skolot, semin. kurators.

x) Dažkārt bija izveidojies ari citāds pilsētas skolu kolēģiju

sastāvs, jo minētā likuma 244. p. to atļāva.

13
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crie лицъправительственной инспекцш и существующихъ

общественныхъ по училищной части учрежденш" —

piekrist izglītības ministra priekšlikumam, bet tā kā izstrā-

dātie noteikumi ieslēdza sevī arī daļu no jau Baltijas gu-

berņās pastāvošiem likumiem, tad atzina, ka pareizāki būtu

jaunam likumam dot šādu apzīmējumu: „Временный до-

полнительный правила объ управленш начальными

училищами въ губершяхъ Лифляндской, Курлянд-

ской и Эстляндской." Tā arī vienojušies, un tad ministru

komiteja, ar maziem pārgrozījumiem, pieņēmusi Deļjānova

projektu, bet ķeizars to apstiprināja 1887. gada

17. maijā.

Jaunam skolu likumam, kas visā pārkrievošanas
laikā noteica mūsu tautskolu pārvaldes apa-

rāta darbību, šāds saturs:

Pirmais pants 1) (§) nosaka, ka saskaņā ar 1887. g.

26. janvāra ķeizara apstiprinātiem noteikumiem par Baltijas

guberņu tautskolu uzraudzību, turpmāk visas tās funkcijas,
kas agrāk piederēja guberņu skolu direktoriem,2) tagad pār-

iet uz tautskolu direktoru, bet funkcijas, kas piederēja ap-

riņķa skolu uzraugiem (смотрителямъ) — pāriet uz

tautskolu inspektoriem, kas savukārt pakārtoti tautskolu

direktoram.

2. pants nosaka, ka luterāņu un pareizticīgo tautskolas,

kuras līdz šim pārzināja atsevišķas iestādes, turpmāk, sa-

skaņā ar likuma 3. un 4. pantu, pārzinās tautskolu direktors

un inspektori kopā ar agrāk un šinī likumā noteiktāni

iestādēm. Visas citas tautskolas, pilsētās un ārpus tām,

turpmāk pārzinās tautskolu direktors un inspektori, sa-

skaņā ar attiecīgiem likumiem' un noteikumiem, paturot arī

pilsētu skolu koļēģiju līdzdarbību, kā tas noteikts šinī

likumā.

*) Likuma oficiālo tekstu krievu valodā dodam„Pielikumā IV."

Vēlāk šo likumu ievietoja Krievijas likumu krājuma XI rējuma I

daļā (3568 v. t. t. pp.)
2) Saskaņā ar 1820. g. 4. jūnija likumu. Skat. Latv. skol.

vēst. 111 grāmatā, 648. lpp.
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3. pants aprāda, ka direktoram un inspektoriem, pār-

zinot pareizticīgo tautskolas, ir tādas pat tiesības, kādas

līdz šim bija šo skolu īpašiem inspektoriem, bet direktors

turpmāk būs pareizticīgo skolu padomes pilntiesīgs lo-

ceklis.

4. pants nosaka, ka līdzšinējās — vietējās, apriņķu un

guberņu cv. luterisko tautskolu (laukskolu) komisijas turp-

māk pakārtotas izglītības ministrijai.

5. pants. Tautskolu direktors ir pilntiesīgs loceklis

guberņu skolu virskomisijās, bet inspektori, katrs savā ra-

jonā, apriņķa (ķirspēles) komisijas loceklis. Bez tam katrā

še pieminētā komisijā ieiet viens mācības apgabala kura-

tora iecelts loceklis.

6. pants. Visas pilsētu skolu kolēģijas darbojas sa-

skaņā ar 1820. g. 4. jūnija likumu, bet ievērojot šādus norā-

dījumus: a) kolēģiju locekļus, kas paredzēti no valdības,

ieceļ mācības apgabala kurators; b) skolu kolēģiju locekļus

no garīdzniecības attiecīgām konfesijām ieceļ kurators, sa-

ziņā ar šīm garīgām pārvaldēm ; c) atsevišķa tipa nodibināju-
šās skolu kolēģijas turpmāk padotas 1820. g. 4. jūnija un

šī likuma noteikumiem; d) tās skolu kolēģijas, kas nodibi-

nātas kopēji vidus un tautskolām, turpmāk pie vidusskolām

patur šo kolēģiju ustāvos noteiktās tiesības, bet pie taut-

skolām tikai tiesības saskaņā ar 1820. g. 4. jūnija un šī

likuma noteikumiem.

7. pants nosaka, ka 4. pantā minētās komisijas savas

sēdes notur — tautskolu direktoram, vai inspektoram, kā

arī kuratora ieceltiem citiem locekļiem piedaloties. Ja ap-

riņķa komisijā inspektors nepiekrīt komisijas vairākuma lē-

mumam, viņš strīdīgo jautājumu pārnes uz guberņas virs-

komisiju, bet ja šai virskomisija tautskolu direktors ne-

piekrīt vairākuma lēmumam, tad caur mācības apgabala

kuratoru strīdīgo jautājumu pārnes izglītības ministra izlem-

šonai.

8. pants nosaka, ka skolu virskomisiju lēmumus visos

pedagoģiskos un audzināšanas jautājumos var pārsūdzēt

13*
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izglītības ministram, bet saimnieciskos — senāta I depar-
tamentam.

9. pants. Ev.-luteriskās pagastu un draudzes skolas,

attiecīga pagasta sabiedrība, vai draudzes skolas to uztu-

rētāji, var lūgt pārvērst vien- vai divklasīgās ministrijas

skolās, pie kam tādā gadījumā ministrijas skola stājas

agrākās pagasta, vai draudzes skolas vietā.

10. pants norāda, ka arī ministrijas skolās attiecīgas

konfesijas garīdzniecībai tiesība uzraudzīt ticības mācības

stāvokli.

11. pants nosaka, ka pagasta un vienklasīgās ministri-

jas skolās mācība notiek krievu, latviešu vai igauņu valodā,

raugoties pēc noderīguma (смотря по удобству), bet trešā

šo skolu klasē (gadā) mācībām jānotiek krievu valodā, iz-

ņemot ticības mācību un garīgo dziedāšanu. Divklasigo

ministrijas skolu otrā klasē un draudzes skolās mācībām

jānotiek krievu valodā.1) Pilsētu tautskolās mācības no-

tiek krievu valodā, pielietojot mātes valodu kā palīglī-

dzekli.

12 pants norāda, ka mācības programas noteic iz-

glītības ministrija. Tāpat arī mācību grāmatas un vis-

pāri mācības līdzekļus var lietot tikai ar izglītības mi-

nistrijas atļauju, izņemot ticības mācības grāmatas, kuras

atļauj attiecīgā garīgā pārvalde. Skolu virskomisijas in-

strukcijas skolu iekārtas jautājumos apstiprina izglītības

ministrija.

13. pants nosaka, ka tautskolās var darboties tikai

tādi skolotāji, kas vai nu beiguši kursu attiecīgās mācības

iestādēs, vai izturējuši noteiktu pārbaudījumu, kas dod

tiesību strādāt tautskolās. Skolotāju iepriekšēja (предва-

рительное) iecelšana un arī atlaišana piekrīt tautskolu

inspektoriem, kas par to paziņo apriņķu (ķirspēļu) skolu

komisijām. Skolotāju galīga apstiprināšana, uz apriņķu ko-

1) Kur palika izglītības ministra oficiālais solījums Kurzemes

muižnieku priekšniekam baronam Heikingam, ka mācības pagasta

skolās (visās klasēs) notikšot latviešu valodā? Skat. šeit 134. lpp.
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misiju priekšlikumu, notiek ar guberņas virskomisijas lē-

mumu. Pilsētās zemāko mācības iestāžu skolotājus izrauga

tautskolu direktors, bet apstiprina un atlaiž no amata mā-

cības apgabala kurators, kā tas noteikts 1820. g. 4. jūnija
likumā un 1872. g. 31. maija' noteikumos par pilsētas

skolām.

14. pants nosaka, ka tautskolu direktors un inspek-

tori uzrauga viņiem padotās tautskolas gan personīgi, gan

caur šo skolu skolotājiem, kam, kā inspektoriem padotiem

darbiniekiem, jāizpilda visi viņu rīkojumi.

15. pants norāda, ka direktors un inspektori par sa-

viem novērojumiem skolās ziņo 4. pantā minētām iestādēm,

bet vajadzīgos gadījumos paši dod rīkojumus kā novērst

ievērotos trūkumus, paziņojot par to augšminētām iestā-

dēm.

16. pants nosaka, ka visām iestādēm, kam par lauksko-

lām uzticēta uzraudzība, tāpat pilsētu skolu kolēģijām tiek

uzlikts pienākums atbalstīt tautskolu direktoru un inspek-

torus viņu darbībā, lai viņi, pārvaldot uzticētās skolas,

varētu pildīt savus pienākumus.

Tāds jaunā skolu likuma saturs. Kā redzam, tas iz-

teikts vispārējos, skaidri nenoformulētos atsevišķos pantos.

Viena lieta tomēr bija skaidra, — tautskolu direktoriem

un inspektoriem turpmāk bija nodota mūsu tautskolās lie-

lākā varas daļa. Viņi „pagaidām" pielaida darbā un arī

atcēla skolotājus. Ja arī galīga apstiprināšana un atlaišana

piekrita guberņu skolu virskomisijām, tad tam nebija iz-

šķiroša nozīme, jo direktors varēja arī šo jautājumu pārcelt

caur kuratoru izglītības ministra galīgai izšķiršanai. Tā

līdzšinējām skolu komisijām skolotāju iecelšanā un atlai-

šanā faktiski palika tikai sekundāra loma.

Otrā kardinālā jautājumā — mācības valodas lietošanā

tautskolās — 11 pants noteica, ka mācības valoda krievu,

latviešu vai igauņu „смотря по удобству". Ko nozīmēja šis

„по удобству" —kā noderīgāki, ērtāki? Jēdziens pārāk

subjektīvs. Ja to izšķirtu latvieši, tad skaidra atbilde —
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noderīgāka mācībās latviešu valoda; ja jāizšķir krievu in-

spektoram — tad krievu valoda. Bet kam še pieder izšķi-
rošais vārds? Bez tam vēl cita komutācija — vai šo jautāju-

mu izšķir no pedagoģiskā, vai politiskā viedokļa. Ja no

pedagoģiskā, tad arī krieviem taču bija jāsaka, ka mātes

valoda tautskolā visnoderīgākā, ja no politiskā — tad viegli

bija deklarēt, kā to darīja Deļjānovs un Kapustins, ka

viņiem rūpēt rūp Baltijas tautskolu valstiska attīstība.

Trešais jautājums, kas likumā nemaz nebija ietilpināts

— pagastu pašvaldību tiesības. Kā Kapustins, tā visi slavo-

fili, vairākkārtīgi pieminēja latviešu beztiesisko stāvokli vācu

valdīšanas laikā un priecināja latviešus, ka turpmāk tā vairs

nebūšot; sāka pat Baltijas guberņas apzīmēt ar nosaukumu

„Эсто-латышскш край." bet vai tad šiem „mīļajiem" lat-

viešiem, kas
„

vaidIja" vismaz savos pagastos, nebija dodama

nekāda teikšana par viņu uzturētām skolām? Vācu valdī-

šanas laikā bija likumīgi noteikts, ka pagasta pašvaldība

ievēl skolotājus, bet tagad 13. pants noteica, ka inspektori

„предварительноназначаютъ учителей." To jau gluži labi

varēja tulkot tā, ka inspektors ~naznačij" ko viņš grib.

Un izrādījās, ka daži tā arī tulkoja, vai gribēja tulkot. 1)

Visu laiku debatēja un strīdējās latviešu tautskolu „labad",

bet jaunajā likumā pat nepieminēja, ka latviešu un arī

igauņu tautas pārstāvjiem pagastos dodamas arī kādas tie-

sības līdzrunāt par savām tautskolām.

Ceturtais pavisam neskaidrais jautājums palika — pil-

sētu tautskola. Jaunajā likuma noteikumi še bija tik ne-

noteikti, ka viņus varēja „izgrozīt" tā, ka arī pilsētu paš-
valdībām nav nekāda līdzrunāšana savu tautskolu lietās, —

dod tikai naudu un krievu inspektori lai rīkojas pēc „sava

laba prāta".

Tādas nenoteiktības bija jaunajā skolu likuma, kas gan

*) Протоколъ Лифляндскаго Верховнаго Комитета 1888. г. 24

октября — inspektora Šapranova atzinums.
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patiesība nebija īsts likums, bet krievu jaunas skolu poli-

tikas deklarācija. 1)

Kad jauno skolu likumu publicēja vietējos laikrakstos,

tūdaļ sakustējās netikai vācu muižniecība un garīdzniecība,

bet arī latviešu un igauņu inteliģence. Plašākās tautas

masas stāvokli vēl maz izprata, bet ari tanīs bija jūtama

neapmierinātība.

Kā jau bija sagaidāms, vācu muižniecība par 17. maija

likumu bija pilnīgi sašutusi. Un tas saprotams, jo jaunais
likums atņēma cerību uz kādu valdības un muižniecības

kompromisu mūsu tautskolu pārvaldīšanā un vadīšanā.

Krievu valdības ierēdņi — tautskolu direktors un inspek-

tori bija nolikti pāri par vāciskām skolu komisijām. Sapror

tams mums muižnieku pārstāvis landrāts Braše (Brasch),
kas 1887. g. jūnijā Vidzemes landtāgā teica: „Mēs nepa-

liksim par krievu inspektoru rīkojumu padevīgiem izpil-

dītājiem." Sakarā ar to muižnieku organizācijas sāka stei-

dzīgi apspriesties. Sanāca Vidzemes muižnieku konvents

un Vidzemes laukskolu virskomisija. 1887. g. jūnijā no-

tika Vidzemes muižnieku landtāgs, kurā risinājās plašas
debates par 17. maija likumu. 2) Landmaršāls Meijendorfs,

ko šinī landtāgā ievēlēja amatā no jauna uz trim gadiem 1,

ziņoja par jauno stāvokli laukskolu pārvaldīšanā. Princi-

piālas runas teikuši muižnieku pārstāvji Oettingens un mi-

nētais Braše, pie kam pēdējais par savu runu saņēmis

*) Bijušais tautskolu inspektors Р. Vemberssavās atmiņās (manu-

skripts manā krājumā А. V.) zina pastāstīt (8. lapā), ka Kapustins,

kas gan pats izstrādājis un aizsūtījis uz Peterpili likuma projektu,

bet «atsūtītu atpakaļ uz Rīgu, vairs nepazinis — tā bijis pārgrozīts.

Pēc Kapustina domām, latviešus un igauņus gan vajadzējis izraut

no vācu nagiem, dot viņiem iespēju patstāvīgi kulturāli attīstīties,

pēc kam pašas šīs tautas labprātīgi pieslietos kulturālā ziņā stiprākai

krievu tautai. Kapustins bijis tādā mērā nemierā ar jauno likumu,

ka lūdzis tautas apgaismošanas ministru atbrīvot viņu no amata.

Ministrs pierunājis viņu palikt savā vietā." Tā P. Vembers. Par

Kapustina ieturēto stāvokli pārkrievošanas laikmetā runāsim arī vēl

turpmāk.
2) Skat. Landtagsrecess vom Juni 1387. Deliberandum46. (LVA)
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„bravo" saucienus. Pēc vēsturiskām debatēm, kā muiž-

nieki paši tās apzīmēja, landtāgs 12. jūnijā nolēmis, ka

ar dziļu nožēlošanu bruņniecībai jānāk pie pārliecības, ka

jaunie noteikumi par Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas

elementārskolām, atņem katru cerību un izslēdz iespēju
muižniecībai auglīgi līdzi darboties cv.-luterisko skolu pār-

valdīšanā („zu ihrem tiefsten Bedauern hat die Livlāndischen

Ritter- und Landschaft der Ueberzeugung Raum geben miis-

sen, dass die neu erlassenen Regeln fur die Vervvaltung!

der Elementarschulen m den Gouvernements Liv- Kur- und

Estland aile und jede Hoffnung auf eine fernere r'rucht-

bringende Theilnahme Ritter- und Landschaft an der Ver-

waltung des evang. luth. Volksschulvvesens vollig aus-

schliesen"). Muižniecība atrodot, ka ar jauno likumu

tautas izglītība līdzšinējos pamatos satricināta un ka tādēļ

par turpmāko nevarot uzņemties atbildību, jo visā skolu

pārvaldīšanā valsts orgāniem dots noteicošais iespaids. Lu-

teriskās skolas atrautas no baznīcas, uzsākta latviešu un

igauņu skolu nacionālā rakstura iznīcināšana. Tā kā tādos

apstākļos muižniecība un „zemste" (Ritter- und Land-

schaft) 1) neatrod iespēju turpmāk piedalīties luterisko taut-

x) Vidzemes bruņniecība, pieliekot klāt vārdu „Landschaft" —

„Ritter- und Landschaft", „Дворянство и Земство", latviski „muiž-

niecība un zemste" gribēja runāt, spriest un rīkoties ~visas zemes"

vārdā. Tādu tiesību muižniecība domājās turam no seniem laikiem.

Saskaņā ar Zviedrijas valdības 1647. g. 5. sept. noteikumiem land-

tāgam vajadzēja pārstāvēt visus tā laika Vidzemes zemes turētājus

(aile im Lande Eingesessene), un zviedru valdība tāpēc, griežoties

pie šī Vidzemes zemes pašvaldības pārvaldes orgāna — landtāga, to

apzīmēja par „Ritterschaft und Landschaft" pārstāvi. Krievu laikā

muižniecība, redzams, ar nolūku vienmēr uzsvēra, ka landtāgs runā

„visas zemes" vārdā. Faktiski stāvoklis bija tāds, ka landtāgs gan

nesastāvēja vienīgi no matrikulētiem muižniekiem, jo tanī varēja
ierasties arī nematrikulētie — muižu turētāji, bet pēdējiem bija tie-

sība balsot un spriest vienīgi par tiem saimniecības jautājumiem,
kas skāra visu muižu turētāju intereses; par bruņniecības, t. ir

matrikulēto muižnieku lietām sprieda vienīgi matrikulētie. No tā

laika, kad liela daja bijušās muižu zemes tapa zemnieku īpašums,

andtaga tiesības, runāt visas zemes vārdā, vairs neatbilda arī fak-
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skolu vadība, viņa uzdod landmaršālam par to deklarēt

izglītības ministram: (~dem Minister der Volksaufklārung

zu deklariren, dass die Ritterschaft auf das ihr durch den

Art. 32, Pkt 9, Th II des Provinc. Rechts gevvāhrleistete 1

Recht, an der Errichtung, Erhaltung und Vervvaltung der

Landvolksschulen Theil zu nehmen zu verzichten sich ge-

nothigt sehe und folglich den Minister ersuche, erwirkqn
zu vvollen, dass m Ergānzung der emanierten Regelņ die

faktisch lahm gelegten Organe der Landschulvervvaltung
formlich aufgehoben werden mogen").

Šinī pat landtāgā Vidzemes muižniecība nolēma slēgt

ar 1887./88. mācības gada sākumu viņas uzturētos skolo-

tāju seminārus — divus latviešu un vienu igauņu daļā,

pie kam atzina par derīgu līdzšinējo draudzes skolotāju

(Cimzes) semināru ne tikai formāli, bet arī faktiski pār-

kārtot ķesteru skolā, kāds oficiāls nosaukums tai ierakstīts

jau 1849. un 1860. gadu zemnieku likumos.

Landmaršāls barons Meijendorfs, saskaņā ar landtāga

lēmumu, 1887. gada 20. jūlijā nodeva izglītības ministram

Deļjānovam īpašu „докладнуюзаписку"
1
), ar lūgumu nodot

to ķeizaram.

Meijendorfs savu plašo rakstu iesāka ar vārdiem: „По

поручешю Лантага Лифляднскаго дворянства и земства,*

viņš griežoties ar svarīgiem norādījumiem, ka līdzšinējo
visu kārtu piedalīšanās tautskolu pārvaldīšanā topot ap-

mainīta pret birokrātisku administrāciju („Взамънъ cy-

ществовавшаго по cie время ръшающаго участlя всъхъ

сословш въ управленш народными школами, нынъ вво-

дится бюрократическая администрация, облеченная

дискрецюнною властью, вслъдствlе которой факти-

ческое участlе существующихъ органовъ управле-

шя устраняется"). Ar krievu mācības valodas ievešanu

tiskam stāvoklim, uz ko dažkārt aizrādīja krievu valdības pārstāvji.

Tomēr bruņniecības landtāgi joprojām runāja arī „zemstes" vārdā.

Landrātu kolēģija sastāvēja tikai no matrikulētiem muižniekiem.

(Поли, собран. Закон.: 1712. г. № 2496, 1866. № 43817 v. ct.)

l) Acta Liv. Landr. Coll. № 13/B, V. IX, F. 372 (LVA).
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tautskolās tikšot aizvainota latviešu un igauņu pašapziņa,
ko līdz šim taču valdība un krievu sabiedrība pati atbal-

stījusi. Ar skolu reorganizāciju latviešu un igauņu tautas

izglītība zaudēšot netikai savu nacionālo raksturu, bet

arī šīs tautas apvainošot viņu labās un valstij uzticīgās

jūtās („въ ея благонамъренныхъ и върныхъ государству

чувствахъ У)
Pēc tāda ievadījuma barons Meijendorfs konstatē: no

17. maiļja likuma esot redzams, ka muižniecības līdzdarbība

skolu liļetās vairs neesot vajadzīga un tāpēc lūdz viņu —

muiižniecību — no tās atbrīvot. Jāpiezīmē, ka šai plašā

memorandā muižniecības pārstāvis atkal plaši iztirzāja jau-

tājumu par baznīcas un skolas attiecībām, kas līdz šiml

bijušas ciešas un labas, mācītāji un skolotāji strādājusi

kopīgu darbu. Ar jauno likumu šī kārtība tikšot iznīcināta.

Tas nākšot skolām par sliktu. Runāja par tautskolu inspek-

toru tiesībām, īpaši par tiesību patstāvīgi iecelt un at-

laist skolotājus, pie kam jaunajā likumā neesot norādīts,

kādu atbildību par savu darbību nesīs šie valdības ierēdņi.

Pagasta un draudzes skolas grijbot pārvērst ministrijas!

skolās; tās tad būtu pilnīgi valdības rīcībā. Pagasta skolās

di/vu gadu (ziemu) laikā nevarēšot bērnus sagatavot tā,

lai trešā gadā visus priekšmetus mācītu krievu valodā,

un līdz ar to cietīšot vispārējā tautas izglītība. Starp val-

dības ierēdņiem un līdzšinējām skolu valdēm radīšoties

nesaprašanās un rīvēšanās, un lai gan „для самаго дво-

рянства церковь, языкъ и самоуправлеше составля-

ютъ необходимыя условlя существовашя ", bet jau-

najos apstākļos neesot vairs pamata pūlēties šo principu

labā.

Landmaršāls Meijendorfs 1887. g. 13. septembrī zi-

ņoja Landrātu kolēģijai viņa sarunu ar izglītības ministru

Deļjānovu.2) Kad Meijendorfs 20. jūlijā iesniedzis še at-

1) Cik zināms šī ir pirmā reize, kad muižniecība pat ziņojumā

ķeizaram aizstāvēja latviešu-igauņu nacionālo attīstību, bet jāsaka,
ka šoreiz viņa to darīja savu interešu labad.

2 ) Acta Livl. Landr. Coll. № 13'B Vol. IX, F. 427.
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zīmēto memorandu, ministrs tūdaļ izlasījis tā sākumu,

kurā bija deklarēts muižniecības stāvoklis pret 17. maija

likumu un teicis, ka nesaprotot muižniecības nodomus.

Pareizāki taču būtu nevis atteikties no līdzdalības skolu

dzīves kārtošanā, bet pagaidīt vienu, divus gadus, lai re-

dzētu, kā iedarbosies jaunais skolu likums un tad lūgt

izdarīt tanī pārgrozības. Meijendorfs atbildējis, ka Bal-

tijas muižniecība, kas savas
1) skolas pārzin, skaidri pa-

redz jaunā likuma slikto iedarbību, bet centrālā valdība no

augšas spriežot tikai teorētiski un tāpēc domājot, ka 17.

maija likums būs noderīgs. Deļjānovs padomājis un tad

jautājis: ko lai viņš ziņojot ķeizaram? Meijendorfs lūdzis

nodot valdniekam iesniegto memorandu, jo vairākkārt esot

noticis, kā tas, kas muižniecībai dara sāpes un rada uz-

traukumu, ķeizaram nemaz netiekot ziņots. Pašlaik taču

Baltijas muižniecību uzlūkojot kā aizdomīgu (verdāchtig).

Redzams, esot nodoms muižniecību apspiest (zu unter-

drucken), viņas un garīdzniecības nozīmi salauzt. To pie-
rādot valdības lēmumi vācu valodas tiesību atņemšanā vi-

dusskolās, Baltijā gribot arī pārmainīt vāciskos vietu no-

saukumus. Ministrs atbildējis, ka arī viņš dažiem valdības

rīkojumiem nevarot piekrist, bet gan nezinot, kas viņa

resorā būtu nepareizi darīts. Meijendorfs uz to aizrādījis,

ka arī izglītības ministrijas resors krievu valodas dēļ ejot

nepareizu ceļu. Deļjānovs apsolījis Meijendorfa iesniegumu

nodot ķeizaram. 5. septembrī atkal Meijendorfs bijis pie

Deļjānova, lai, infermētos, kādu atbildi devis ķeizars. Deļ-

jānovs paskaidrojis, ka ķeizara atbilde vēl neesot zināma,

bet jautājums esot ļoti svarīgs. Kādā citā vietā2)

Meijendorfs esot saņēmis informāciju, ka viņa ziņojums

nodots ministru komitejas atsauksmei, jo tā laikam esot,

ka šo jautājumu uzlūkojot par ļoti svarīgu. Atbildi uz

1887. g. 20. jūnija iesniegumu muižniecība 1887. gadā

a) Zīmīgi, ka atkal muižniecība „tēvišķi" mūsu tautskolas uz-

rāda kā „savas".
2) No jau pieminētā ģenerāļa Richtera? А. V.
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nesaņēma. Tada bija Vidzemes muižniecības izturēšanas

pret 1887. g. 17. maija likumu.

Kurzemes muižniecība, kas, pārkrievošanas pazīmēm

parādoties, ar enerģiskā barona Heikinga rīcību, likās, gri-

bēja stipri pretoties krievu uzmācībai, tagad jau bija pa-

likusi lēnāka. Tas padaļai gan izskaidrojams ar Kurzemes

muižnieku nevisai noteiktu vienprātību, kas šinī laikā pa-

rādījās pat pie viņu landmaršāla (Landesbevollmāchtigte)

velēšanām1) 29. febr. 1888. g., kad pret baronu Heikingu

bija nodotas 127 balsis, bet vispārīgi Kurzemes muižnieki

arī atsevišķos gadījumos, pret pārkrievošanu negribēja uz-

stāties pārāk agresivi. Kā redzējām, Vidzemes muižniecība

jau 1887. g. nolēma slēgt savus skolotāju seminārus, bet

Kurzemes landtāgs to vēl nedarīja, un Irlavas seminārs,

par ko runāsim turpmāk, darbojās līdz 1900. gadam. Par

1887. g. 17. maija likumu Kurzemes muižnieki savā sa-

nāksmē sākuši spriest tikai 1887. g. 3. decembrī.2) Pec

apspriedēm, kuru sīkāks saturs nav atreferēts, pieņemta

sekojoša rezolūcija: Kurzemes muižniecības pārstāvjiem

tiek uzdots (instruirt) pienācīgā veidā aizstāvēt (vertreten)

landtāga norādījumus par 1887. g. 17. maija pagaidu li-

kuma atsevišķu daļu nederīgumu, vai to neiespējamu rea-

lizēšanu darbā, bet īpaši: a) prasība (Verpflichtung) lai

skolotāji pagasta skolās trešā mācības gadā lieto krievu

mācības valodu; b) noteikums, lai valdības inspektori obli-

gatoriski piedalītos ķirspēļu skolu komisijās; c) valdības

inspektoru tiesība iecelt un atlaist skolotājus. Tas ir arī

viss, ko šinī gadījumā atzinuši par noderīgu lemt Kurzemes

muižnieki. Muižnieku komitejā gan runā par ~tiefgehenden

Verānderungen m den heimischen Verhāltnissen", bet ofi-

ciālos protokolos, redzams, uzmanās ierakstīt kādu noteik-

tāku, asāku spriedumu, vai atzinumu. Nemaz nerunā par

atteikšanos no līdzdarbības tautskolu pārvaldīšanā.

J ) Kurlāndische Landtāgs - Acten pro 1887./SB. II Termino

(iespiests)
2) Diarium m ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten I

Termin 1887. Actum am 3. Dezember (iespiests).
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Kā pret 17. maija likumu izturējās vācu garīdznie-

cība? Redzams, ar nolūku labi informēties par muižnie-

cības stāvokli svarīgajā jautājumā, kā Vidzemes, tā Kur-

zemes 1887. gada mācītāju sinodes bija noliktas rudenī —

Vidzemes no 23.—28. septembrim un Kurzemes no 7.—9.

oktobrim. Sevišķi rosīga bijusi vidzemnieku sinode, kurā

skolu jautājums ieņēmis dominējošo vietu. Jau sinodes at-

klāšanas vācu sprediķis teikts par tekstu: „Ohne Kampf
kein Sieg — ohne Sieg kein Friede", 1) ko izlobījis prāvests

Kupfers (Valkas) no Pāvila gr. Eveziešiem (6, 10—20),

un kur teikts, ka „mums nav cīnīšanās pret miesu un

asinīm, bet pret tām valdībām un varām v. t. t."

Jau otrā sinodes dienā, 24. septembrī (pirmā diena veltīta

atklāšanai) skolu padomnieks Guleke ziņojis par notiku-

miem skolu dzīvē: jaunais skolu likums, skolu pārvēršana

ministrija» skolās, muižniecības lēmums lūgt viņu atbrī-

vot no līdzdarbības skolu lietu kārtošanā, viņas uzturēto

skolotāju semināru slēgšana v. t. t. — tie visi esot šejienes
skolu dzīvē ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Sakarā ar tiem

sinodē nolasīti vairāki referāti: prāvests Kupfers par ķester-

skolas ierīkošanu, prāvests Maurachs (Oberpāles) par stā-

vokli, ko radījis jaunais skolu likums, mācītājs Keislers 1

(Keusler) par mācītāju turpmāko darbību pie tautskolām,

mācītājs Holmanis (sakarā ar 17. maija likumu) referējis

par jautājumu „Kur ņemt reliģijas skolotājus mUsu taut-

skolām?" Referātu saturs protokolā nav atstāstīts. Sino-

des pēdējā dienā, 28. septembrī klāt arī landrāts fon Striks

(Stryk), un šinī dienā tad arī sinode pieņēmusi savus at-

zinumus skolu reorganizācijās jautājumā. Tie ir sekojoši:

1) Tā kā ar skolu reorganizāciju mums cv.-luterticīgo drau-

džu mācītājiem līdzšinējās tiesības kā vietējo skolu valžu

(komisiju) locekļiem faktiski ir atņemtas un, kā iekšējo,

tā ārējo (aus inneren und āuseren Griinden) apstākļu dēļ,

līdzšinējā darbība skolās turpmāk pēc labākās sirdsapziņas

l) Protokoli d. 53. Livlāndischen Provinzial-Svnode, gehalten
m Walk im Jahre 1887., vom 23. bis 28. September (iespiests).



206

nav pildāma, tad jāgriežas pie Vidzemes konsistorijas, kā

mācītāju virsvaldes (Oberbehčrde), ar padevīgu lūgumu

gādāt, lai mācītāji arī formāli tiktu atbrīvoti no vietējo

skolu valžu locekļu pienākumiem, un turpmāk darbotos

tikai saskaņā ar baznīcas likuma 322. pantu, kā reliģijas
mācības uzraugi tautskolās. 2) Sinode lūdz Vidzemes

ev.-lut. konsistoriju noteikt, ka draudžu ķesterim turpmāk

jānododas tikai savu pienākumu pildīšanai, un tāpēc katra

cita nodarbība, kas nav saistīta ar baznīcu, noliedzamļa. 1)

Kurzemes mācītāju sinodē 9. oktobrī šulrāts Bušs arī

ziņoja par skolu stāvokli. Konstatēja, ka ar 17. maija li-

kumu 1886. g. Kurzemes mācītāju sinodē pieņemtie 4

punkti tagad juridiski noraidīti. Mācītājs Bottichers no-

lasījis referātu: „Wie kommen wir am besten unserejn

Pflichten gegen die Schulen nach?"2) Sakarā ar Buša

un Bottichera referātiem pieņemts atzinums, ka pienācis

laiks lūgt konsistoriju griezties attiecīgā vietā (darum wo

gehorig zu petitioniren), lai mācītājus atbrīvotu no taut-

skolu pārvaldīšanas darba. Bet tā kā dc facto vēl nekādas

pārmaiņas skolu dzīvē nav notikušas, un baznīcu patronāts 3)

arī nav ieņēmis stāvokli pret jauno skolu likumu, tad pa-

gaidām mācītāji darbosies vietējās skolu komisijās. Sinode

lūdza konsistoriju šo lēmumu oficiāli paziņot visiem drau-

džu mācītājiem.

Tā reaģēja muižniecība un garīdzniecība pret 17. maija
likumu. Bet ko darīja un spēja darīt latvieši (arī igauņi),
kā garīgās intereses taču tieši skāra jaunais skolu likums?

Vispirms jāsaka, ka latvieši un igauņi, vai viņu inteliģence

vel nekādas briesmas nesaskatīja, un tāpēc arī viņu laiks

1) Šis lēmums stāvēja ciešā sakarā ar draudzes skolu slēgšanu,

pārvēršot tās ķesterejās.
2) Protokoli d. vom 7—9 October 1887. m Mitau abgehaltenen

52 Kurlāndischen Provinzialsvnode (iespiests).
3) Kurzemes muižniecība savu lēmumu taisīja tikai 1887. g. 3.

decembrī. Skaidri redzams, ka mācītāji savos atzinumos un taktikā

cieši turējās pie muižniecības norādījumiem. Vidzemes mācītāji,

līdzīgi muižniecības lēmumam, prasīja viņus atbrīvot no līdzdarbības

vietējās skolu valdēs; Kurzemes — nogaidīja.
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protestēt un nemieru celt nebija pienācis. Vairākums jaunā

likumā vēroja vācu skolu komisiju varas laušanu un par

to tikai priecājās, jo visiem taču vēl bija visai svaigā at-

miņā vācu nopietnie mēģinājumi latviešu un igauņu nacio-

nālos centienus apspiest un inteliģenci vācināt. Ko īsti

darīs un spēs mums padarīt jaunie skolu valdnieki, —

to vēl tikai gaidīja un vēroja, bet nebaidījās. Ja
„

Baltijas!

Vēstnesis" 1887. g. 169. numurā, rakstā: „Tagadējā laika

bubulis", atstāstīja igauņu laikraksta „Valgusa" *) domas

par veltīgu biedināšanu no pārkrievošanas un arī norādīja,

ka „krievu skolas mūs nepārkrievos", tad apzinīgi, vai

neapzinīgi bija izteikta šo abu tautu vairākuma atziņa, un

arī tagad mums jāliecina — pareiza atziņa. ~Dienas Lapļa"

tā paša gada 95. un 96. num. deva garāku apcerējumu;

~Skolu lietā", kurā atzina, ka nekas draudošs nav sare-

dzams. ~Balss" 1887. g. 13. un 14. numurā iespieda no-

pietnu rakstu: „Tautības jautājumā", kurā aprādīja, ka to

vietu, ko agrāk tautu apziņā ieņēma reliģija, tagad ieņem

tautība. Cilvēces labākā daļa tagad pārliecināta, ka katrai

tautai jādod iespēja attīstīties. Bismarks ar savu poļu

politiku cietis fiasko. 14. numurā ~Balss" zināja stāstīt,

ka Kapustins teicis: tautskolu inspektoriem jāprot vietējās

(latviešu vai igauņu) valodas. 42. numurā „Balss", rakstā:

~Priecīga vēsts", pastāstīja, ka izglītības ministrs pavē-

lējis nekavējoši uzsākt mācības draudzes skolās, pie kam

pagaidām pielaižot latviešu un igauņu mācību valodu. Vis-

pāri strīdīgajā draudzes skolu lietā — par ko runāsim

turpmāk — latviešu nacionālā prese noteikti nostājās val-

dības pusē.

Tā izturējās latviešu avīžnieki. Viņu spriedumu, re-

dzams, nebija mainījusi arī ģenerāļa Zinovjeva runa Rī-

gas Latviešu biedrības gada svētkos 1887. g. 19. februārī,

kad šis gubernātors 2) teicis: „Отвътомъ на него (guber-

x ) Valguss gan bija valdības subsidēts laikraksts
2) Gub. Zinovjeva runa iespiesta „Рижск. Btcra." 1887. g. 42.

num. Runa latviskā tulkojumā iespiesta ari „Balss" 25. februāra

numurā.
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natoram veltīto biedrības priekšnieka apsveikumu) 6y-

детъ мое сердечное желаше полнаго счастlя и пре-

успъяшя латышамъ въ ихъ дальнейшей жизни. Сча-

стье это возможно лишь при одномъ условш а именно,

полнаго сближешя съ великимъ нашимъ отечествомъ.

...
Вамъ насильственно навязывали чужое Россш об-

разоваше, чужlя понятlя и не русскш складъ идей,

какъ политичесискихъ, такъ и сошальныхъ (Par atbildi

lai būtu mans sirsnīgs novēlējums latviešu tautai viņas turp-

mākā dzīvē gūt pilnīgu laimi un panākumus. Šī laime

iespējama tikai vienā virzienā — ar pilnīgu tuvošanos lielai

mūsu tēvijai... Jums varmācīgi uzspieda Krievijai svešu

izglītību, svešus ieskatus un ne krievu idejisko — kā

poiītisko, tā sociālo — noskaņojumu.) Tagad apstākļi esot

grozījušies, un latviešiem pavērts cits ceļš. — Zinovjeva
runu tanī laikā varēja visādi tulkot, jo nebija taču zināmi

viņa ziņojumi ķeizaram, kuros viņš projektēja latviešu pil-

nīgu pārkrievošanu. Bet tanī pašā 1887. gadā (ar i. jan-

vāri) Zinovjevs iecēla par Vidzemes guberņas valdes sekre-

tāru Fr. Veinbergu. Par to latvieši bija visai priecīgi,

jo mūsu tautieša iecelšana šādā ievērojamā amatā Baltijas

guberņās notika pirmo reizi. Kā bija sagaidāms, pret
Fr. Veinbergu tūdaļ opozicijā nostājās vācu muižnieki 1)

un Rīgas aristokrāti.

lekāms runājam par 1887. gada citiem notikumiem,

jāatzīmē arī krievu preses orgānu izturēšanās šinīs 1
, ar

17. maija likumu radītās, krustcelēs.

Ka krievu prese sirsnīgi nopriecājās par jauno skolu

iikumu, tas labi saprotams. „Новое Время" jau 1887. g.

jaungada numurā gavilēja, ka krievu valoda Baltijas skolās

tiekot tagad nostādīta vajadzīgā stāvoklī. Luterāņu mācī-

tāju iespaids laukskolās esot paralizēts. „Курлянд. Губерн.

Ведомости" rakstīja 1887. g. 1. num.: „Многое измени-

лось уже къ лучшему, но есть еще организмы въ

1) Muižnieki atteikušies piedalīties kādā dinejā, kūjā aicināts

arī Fr. Veinbergs.
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краъ, брошенные такъ сказать самой исторlей . . .

х
)

Visvairāk gan cīnījās, Rīgas pārkrievošanas politikas tru-

badūrs — „Рижск.Въстникъ", kam citas meldijas nebija, kā

vienīgi dziedāt latviešiem un igauņiem bēru dziesmu. 1887.

gada 16. numurā šī avīze noraizējās par Kr. Valdemāru,

kas sapņojot kādu tur sapni, ka latvieši varot būt kultu-

rāli starpnieki pie vāciem un krieviem; 35. numurā bē-

dājās, ka „Balss" sākot runāt par latviešu un vāciešu

kopdarbību; 52. num. rājās par latviešu inteliģenci, īpaši

avīžniekiem („Balss" un ~Balt. Vēstn."), kas ar savām

fantāzijām par latviešu nacionālām tiesībām gribot „ло-

вить рыбу въ мутной водъ," runājot о грядущемъ величш

латышскомъ un tā mānot tautu, kas tomēr tādām fantāzijām

nepiekrītot; „Rižskij Vestņiks" darot labi, ka atverot tautai

acis 2) — neticēt fikcijām v. t. t.; 262. num. priecājās, ka

Vācija Poznaņā pārvācojot poļus; 264. num. — nesa „prie-

cīgu vēsti", ka atkal 200 igauņi pārgājuši pareizticībā.

Šinī pašā gadā„rieTep6yprcK.BbAOMOCTH Ļk no jauna pacēla

jautājumu par krievu burtiem latviešu rakstībā, un tas

nu „Rižskij Vestņikam" bija visai patīkama ierunāšanās.

Sākās polemika ar latviešu žurnālistiem.

Par krievu burtiem (kiriļicu) jau runājām sakarā ar

feišu pārkrievošanu un J. Sproģa darbību Viļņā. Izrādī-

jās, ka šis jautājums nebija vēl noguldīts archivā uz vi-

siem laikiem, bet joprojām saistījās ar Viļņas mācības

apgabalu un arī latvieti J. Sproģi. Tā palaikam krievu

burtu lietošanu pakustināja arī attiecībā uz Baltijas lat-

viešu rakstību. „Rižskij Vestņiks" jau 1883. gadā 278.

num. ar prieku atļāva šinī lietā izteikties kādam pareiz-

ticīgam latvietim, vismaz zem šī raksta paraksts — „Пра-
вославный латышъ' Autors izteica domas, ka krievu burti

būšot saite, kas latviešus saistīs ar lielo krievu tautu, bet

1) Pret šādu „Курл. Губ. В-Ьд " rakstu protestēja Kurzemes

muižniecība, jo „брошенные Hcropiefl", redzams, zīmējās tieši uz viņu.

Notika sarakstīšanās ar iekšlietu ministru.

2) Kā gan „Рижск. BtcrH." varēja latviešiem „acis atvērt", ja

viņi šo avīzi nelasīja, pat ignorēja.

14
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savu literatūru latvieši varēšot tāpat attīstīt un tautību pa-

turēt. Gluži tādas pat domas izteica J. Sproģis,1) kas gau

kādu laiku sāka palikt neuzticams šai idejai, bet vēlāk atkal

savu ticību tai stingri apliecināja, jo kādā vēstulē Brīvzem-

niekam saka, ka esot atgriezies pie pārliecības par krievu

burtu derīgumu latviešu rakstībā. Krievu burti labāk at-

bilstot leišu un latviešu valodas skaņām kā poļu un vācu.

Bet Muravjevs esot izdarījis kļūdu — krievu ābeci nevaja-

dzējis uzspiest, bet ievest miera ceļā. Leiši nesapratuši valdī-

bas centienus, nesaprotot arī, ka viņu politiskais glābiņš

un nākotne atkarājoties no tuvināšanās krieviem. Kurzemes

un Vidzemes latviešiem tāpat krievu burti būtu saite, kas

viņus tuvinātu krieviem. Spaidu ceļā tos ievest nederētu*

Tautas Vadoņiem atkal nevajadzētu nosodīt, ja kāds šos

burtus grib lietot. J. Sproģis nedomājot, ka krievu burti

varētu kaitēt latviešu attīstībai un izglītībai. Tagad jau
daudzi (

9/io) latvieši krievu burtus pazīstot, un ja avīzes

iespiestu ar šiem burtiem, lasītāju skaits nemazinātos. Sa-

protams, ka ne Brīvzemnieku, ne citus latviešu nacionālos

vadoņus, J. Spriņģa argumenti nepārliecināja, un viņi
noteikti uzstājās pret krievu burtiem. Turpretim ~Rižskij

Vestņiks" vērīgi uzklausījās katru ziņu un argumentu par

labu krievu burtiem. 1887. g. 43. numurā šī Rīgas krievu

avīze, atstāstot kādu rakstu no „Петерб. Въдом." saka,
ka krievu burtu ievešana latviešu rakstībā ļoti vēlama, bet

tas izdarāms pakāpeniski ar pašu latviešu literātu piedalī-
šanos un atbalstu. Tā paša gada 47. numurā ~Rižsk. Vestņ."

rakstīja jau draudošāk un pravietoja, ka krievu burtu ieve-

šana notikšot ar pašu latviešu rakstnieku „если не нынъш-

нихъ, то будущихъ" palīdzību. Pret krievu burtiem uzstā-

jās kā,, Baiss" un ~Balt. Vēstnesis", tā arī ~Dienās Lapa".

„Balss" 1887. g. 7. numurā ievietoja garāku rakstu pret
krievu avīžu rakstiem un aizrādīja, ka Pēterpils krievu laik-

*) Rādās, ka „Рижск. В-Ьстн " raksta autors nav J. Sproģis.
Izteiktās domas gan stipri līdzīgas tām, ko izteicis Sproģis vēstulē

Brīvzemniekam 1888. g. 23. maijā. (Šī vēstule glabājas Valdemāra

papīros Valsts archivā).
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raksti vispāri tiekot apgādāti no Baltijas guberņām ar ne-

pareizām ziņām. 1) Tas pats esot ar krievu burtiem. Balss"

rakstīja: ~Jau agrāk šejienes krievu avīze dažkārt sprieda,

ka latviešu rakstībā būtu ievedami krievu burti, tāpēc arī

nav jābrīnās, ka minētā krievu Pēterburgas avīze nāk pie

tā paša greizā slēdziena; viņa raksta, ka, līdz ar krievu

valodas izplatīšanu Baltijas guberņās, būšot tagadējās lat-

viešu rakstības vietā jāiekārto krievu-slavu alfabēts". „Balss"

pastāstīja, ka šis jautājums patiesi neesot jauns. Krievu

burtu aizstāvji esot jau mēģinājuši ari dažas grāmatas lat-

viešiem izdot krievu burtiem, bet šim mēģinājumam nav

bijuši panākumi. Kamdēļ? jautā „Balss" ievadnieks un

atbild, ka tamdēļ, ka krievu burtiem iespiestās grāmatas

tauta nelasa. Nākošā, 8. numurā ~Balss" aprāda Jāņa

Sproģa mēģinājumus, un norāda, ka viņš — Sproģis — ~pie

labākās gribēšanas nespēja radīt labāku krievu-latviešu rak-

stību, tādēļ ka krievu rakstu zīmes nava radītas priekš lat-

viešu valodas. Fr. Brīvzemnieka „Сборникъ антропо-

логическихъ и этнографическихъ статей, книга 11, Мос-

ква 1873 г
tt

latviešu tautas dziesmas gan iespiestas krievu

burtiem, bet kā Fr. Brīvzemnieks pats izsakoties, tās izdotas

krievu lasītājiem. Bet viņš — Brīvzemnieks — ne domāt

nedomāja ievest krievu burtus vispāri latviešu rakstībā, ko

viņš pats itin skaidriem vārdiem apliecinājis". Vēlāk, latviešu

sakāmo vārdu, miklu un pūšļošanas vārdu krājumā (Труды

этнографическаго отдъла, книга VI, Москва 1881. г.\

kas tāpat izdots krievu publikai, Brīvzemnieks atteicies no

krievu burtu lietošanas, par ko pats devis paskaidrojumu,
ka nelietojis vairs krievu burtus, jo mēģinājums to darīt,

nav izdevies. Rakstu beidzot „Balss", griezdamās pret

„Rižskij Vestu.", kas pārmeta latviešu vadoņiem fantāzijas

par savas tautas nākotni, saka: „Lielie tautu dēli mīl savu

tautu un tautību, kāpēc tad latvietis lai nemīlētu savu mazo,

dārgo tautiņu? Par visu tiem tik ir jāpateicas rosīgai un

dzīvi kustošai tautībai! Vai izaudzis, tas varētu aizliegt to,

J ) Ziņu devēji bija krievu ierēdņi — pārkrievotāji.

14*
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kas viņu maziņu uzturējis: aizmirst savu tautu un tautību.

Katra tautas dēla pienākums ir rūpēties par savu tautu,

viņas garīgu un laicīgu uzplaukšanu. Latviešiem ir žirgts

un darbīgs gars, to nenoliedz pat mūsu pretinieki, tāpēc

mūsu tautība var gaidīt uz labāku nākotni, un saprātīgie

latvieši arī to ievēro un drošiem, naigiem soļiem dodas

uz priekšu, it labi pazīdami savus labvēļus un skauģus".

Tā runāja latviešu patrioti, un ja „Rižsk. Vestņ." butu spējis

šo valodu tanī laikā saprast, tas nezobotos ne par K. Val-

demāra, ne citu „sapņiem un fantāzijām". — Bet par krievu

burtiem „Balss" runāja vēl arī tā paša gada 22. numurā,,

sakarā ar kādu rakstu „Latviešu Avīzēs", kas arī bija iz-

teikušas spriedumu, kas varēja krievu burtu piekritēju

domas atbalstīt. ~Latviešu Avīzes" rakstīja: ~Krietni abu

valodu (krievu un latviešu) zinātnieki bez lieliem pūliņiem
varētu panākt ar dažu zīmīšu palīdzību, kas latviešu skaņu

īpašības apzīmētu, tādu krievu-latviešu alfabētu, kas lat-

viešu rakstībai būtu diezgan derīgs". „Balss" ar veiklu

humoru pienagloja „Latviešu Avīžu" necienīgu izturēšanos,,

kas „metoties ~Rižsk. Vestņ." ap kaklu".

Pret krievu burtu iekārtošanu latviešu, leišu un igauņu

rakstībā izteicās Dr. A. Bīlensteins 1) un atzina, ka latviešu'

valodai krievu alfabēts nav piemērots — trūkstot burtu

latviešu skaņām dz, dž, ķ, ģ, r, ļ, ņ, j, ie, o, skaidro c un i.

Krievu rakstnieki neizšķirot īsus un garus patskaņus v. 1.1

Bīlensteina apcerējums bija pamatots un izbeidza arī „Lat-

viešu Avīžu" neapdomāto spriedelēšanu. Jāatzīmē arī, ka

savā laikā valodnieks J. Boduens-de-Kurtene zinātniski no-

kritizēja jau agrāk še pieminētā Hilferdinga apgalvojumu,
ka dažādu „slāvu" tautu rakstībā varot iekārtot viegli krievu

alfabētu. (Hilferdings savus spriedumus bija izteicis darba:

„Общеславянская азбука съ приложешемъ образцовъ

славянскихъ наръчш. А. Гильфердингъ СПБ. 1871."

Kā jau atzīmēts, Hilferdings kā leišus, tā latviešus uzlu-

*) Dr. A. Bīlensteina raksts vēlāk ievietots „Magazin, heraus-

gegeben von d. Lett.-Litter. Gesellschaft" 19. В., 2. Stuck. 1893.

29.—35. lpp.
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koja kā slāvus, tāpēc arī runāja „ославянскихънаръчlяхъ
и

.

J. Boduena-de-Kurtena kritika par Hilferdinga apcerējumu

iespiesta „Журналъ Мин. Нар. Проев." 1871. gadagājumā

149.—195. lpp.

Ka ar kiriļicas nodomiem bija tomēr nopietni jārēķi-

nājas, to, bez krievu laikrakstu prātojumiem un pare-

ģojumiem, varam vērot no Viļņas mācības apgabala kuratora

Sergijevska darbības, kas savā laikā bija ģenerālgubernatora

Kaufmaņa rīkojumu sirdīgs aizstāvis. Šinī pat laikā notika

apspriedes par kiriļicu arī Pēterpilī. Vispāri 1887./8. gads

bija pārkrievotāju meklēšanās gads — meklēja un izgudroja

līdzekļus, kas noderētu turpmākai mazo tautu „sakausēšanai

vienā lielā Krievijā". Ka mūsu tā laika tautas sargi arī

bažījās par kiriļicas ievešanu, to liecina K. Valdemāra vēs-

tules „Balss" redaktoram A. Veberam1) un divas K. Val-

demāra vēstules Fr. Brīvzemniekam. 2) 1887. g. 18. aprīlī

K. Valdemārs raksta: „Vakar, steigām runādams, es neat-

minējos, ka par обзаведете gan var ne bez iemesla sagai-
dīt kādu atmaksu, 3) jo še Jums būs mēbeles lv. t. t. jāpārdod

un tur no jauna jāpērk, pie kam iznāk veltīgas izdošanas.

Par krievu burtiem runājot, būtu labi, ja Jums izdotos

K. k. (domāts kurators Kapustins. А. V.) izstāstīt ko pa-

visam jaunu — un tādas lietas atradīsies. Es pieminu tikai

pareizticīgās baznīcas būvi Prāgā; kūr palika sinodes X.

(redzams, domāts Pobedonoscevs. А. V.) cieti uz to it nekā

neatlaist pēc čeķu gribas — caur ko toreiz būve tapa gan

izdarīta, bet nepanāca vis simtiem tūkstoš čeķu, kā bntu

patiesi noticis, ja nebūtū tik stīvi pret to, ko Prāgā un

Maskavā prātīgie, es viņu starpā, tik ilgi un karsti aizstā-

vēja — „уступчивость . Tagad nu stīviem vien ir valdības

groži rokā, daudz vairāk, kā bija priekš 10—15 gadiem,

tagad pie kiriļicas ievešanas nebūt nevaram cerēt uz уступ-

чивость", lai ar Kapustins arī pats to nezin kā silti aizstā-

г) Tas redzams no A. Vebera atbildes vēstules Kr. Valdemā-

ram 1887. g. 2. aprilī.
2 ) Šo vēstuļu noraksti ir manā krājumā. А. V.

3) Fr. Brīvzemniekam pārnākot uz Latviju.
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vētu. Kas tad iznāktu? Tas pats, kas priekš 10 gadiem

Prāgā. 1) Rezultāts varētu tikai bnt latviešu sadusmošana,

kā toreiz čeķu sadusmošana. Ar latiņu un gotu burtiem ir

pavisam kas cits, tie pieder desmitām tautām un valodām,

un tie paši burti top angļu, franču, vācu, zviedru, čeķjU

valodā pavisam citādi izlietoti. Ar kiriļicu tā nav un tagad

nebūt nevar notikt — un tādēļ tā der tikai priekš krievu

valodas".

Ka kiriļicas uzmācība arī pēc 1887. gada nebija beigu-

sies, to pierāda Kr. Valdemāra otra vēstule Brīvzemniekaml

1890. g. 3. martā: ~Laikam Jums tuvosies jautājums par

kiriļicas pielietošanu latviešu un igauņu valodās. Šinī lietā

lūdzu Jūs, aizstāvēt arī manas domas par šo lietu —

tās ir:

1. Ka kiriļicu patiesi var ievest, bet ne tā, kā ~Latv-

iešu Avīzes" domā un grib, tas ir: nevien latviešiem un

igauņiem, to var ievest arī vācu, poļu un zviedru rakst-

niecībā.

2. Ka labprātīgos mēģinājumos ir diezgan

derīgs izlietot kiriļicu latviešu un igauņu skolu un vispārīgā
rakstniecībā.

3. Ka spaidu ievešana (обязательное введете)

tikai tad var būt Krievijas interesēm neskādlga, kad kiriļi-
cas spaidu ievešana top izdarīta vienādā mērā lat-

viešu, vācu, igauņu, zviedru, poļu un leišu rakstniecības.-)
4. Minētais spaidu likums jau leišus ir tikdaudz tu-

vojis ar poļiem, kā to agrāk nevarēja ne domāt. Pie latvie-

šiem un igauņiem, ar attīstītu literatūru, vienpusīgs

spaidu likums radītu vēl ļaunākus augļus, kā pie leišiem

tagad redzams.

5. Vienpusīgs spaidu likums tūlīt padzītu latviešu un

г) Prāgā 70-tos gados ar Pobedonosceva gādību uzcēla pareiz-

ticīgo baznīcu ar nolūku ari čekus pamazām tuvināt krieviem. Gri-

bēja tur ar krievu baznīcas grāmatām mācīt čekus kārtot savus

dievkalpojumus v. t. t.

-) Valdemāra taktika padarīt kiriļicas pretinieku pulkus stipri
lielus.
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igauņu literatūru uz ārzemēm, kur ta (ar vācu burtiem) drīz

paliktu par sociāldemokrātisku.

6. Vienpusīga spaidu forma nebūt neradītu vaju, bet

ļoti stipru sociāldemokratismu šinīs jūrmalas robežās.

7. Vispārīgs spaidu likums turpretim, uzlikdams vie-

nādu nastu ari šejienes vācu, poļu un zviedru literātu-

ram, nevēlētu latviešus un igauņus padarīt par sīviem

sociāldemokrātiem, jo likumam nebūtu netaisnības gars.

8. Tikpat Jums', kā man, nenāktos grūti pierādīt,

ka Baltijā caur spaidu likumu var kiriļicu tikpat labi jeb
slikti ievest vācu kā latviešu un igauņu rakstībā.

9. Tāds vispārīgs spaidu likums, zināms, arī radītu

tikai vieglākā farmā Baltijā vispārīgu sociāldemokrSt-

tismu, daudz naudas upurus sagādādams grāmatu un avīžu

ievešanām no ārzemēm.

10. Vai kiriļicas ievešana caur spaidu likumu patiesi

sasniegtu savu mērķi, to pateikt nevaru, lai to apspriež

citi. Mums tikai kā ne akliem Krievijas patriotiem jāgādā

ar visiem spēkiem par to, lai netop radīts mūsu, vēl ne-

samaitātu latviešu starpā sociāldemokrātisms ar mākslīgiem

līdzekļiem". Uz vēstules malas: „4/3. 90. Pēcraksts. Va-

kar, sēdē1) pie manis, visi šie 10 panti tapa caurņemti —

vecajie tiem tūlīt piekrita, bet daži no jaunajiem tikai pēc

ilgām debatēm".

Tā Kr. Valdemārs. Visi, kas iepazinušies ar šī mūsu

patiesi gudrā vīra darbību, šinīs vēstulēs saskatīs diplo-
mātisku padomu, kā vajadzēja tanī laikā cīnīties pret kiri-

ļicas ievešanu. Ja Valdemārs otrās vēstules sākumā saka

~lūdzu Jūs aizstāvēt arī manas domas par šo lietu", tad,

redzams, viņš gribēja, lai Brīvzemnieks dara zināmu arī

Kapustinam Valdemāra ieskatus kiriļicas jautājumā. levest

spaidu ceļā kiriļicu latviešiem un igauņiem vien gan, varbūt,

vieglāki kā arī vāciem, poļiem, zviedriem un somiem, bet

taču tā būtu liela netaisnība un nekonzekvence, kas lat-

viešus galīgi padarītu par Krievijas valsts, ja ne atklātiem,

J) Tādās sēdēs pie Valdemāra sapulcējās Maskavas latviešu

darbīgākie vīri — vecajie, bet ari čaklākie studenti — jaunajie.
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tad slepeniem pretiniekiem. Un lūk uz ko sita Valdemārs —

latviešus iedzīs ne tikai vācu draudzībā, bet arī sociāldemo-

krātijā. Un, kas zin, vai arī tā nebija Valdemāra gudrība,

ka „Balss" 1887. gadā (Vēstule Veberam gan zudusi) sāka

rakstīt par latviešu un vācu sadarbību. Tā 1887. g. 3. nu-

murā „Balss" rakstīja par Rīgas pilsētas domes piespriesto

5000 rubļu pabalstu latviešu teātrim un nobeidza šādiem

vārdiem: ~Tā ir zīme, ka dažām pārprašanām pienācis gals,

ka mēs drīkstam to cerību izsacīt". „Новое Время" 1)

korespondents no Rīgas 2) tūdaļ žēlojās, ka vācieši raugot

visādi dabūt latviešus uz savu pusi. Viņi tagad ceļot „rriī-

ļoto" latviešu tautu līdz debesīm, piedaloties pie visādiem

latviešu svētkiem, izrīkojot neīstenas literāriskas jubilejas,

pabalstot latviešu laikrakstus, teātri v. 1.1. Viņi uzmetoties

par latviešu tautas aizstāvjiem, kam, kā teicot, draudot pār-

krievošana. Kā redzams, tad tas viss tagad laižot saknes.

Vai sēja došot arī ražu, vēl neesot zināms, bet gan jāap-

domājot, ka tas varētu notikt. Tādēļ neesot lieki, tagad

izteikt cerību, ka latviešu sabiedrība sapratīšot, ka valdošā

krievu tautība nenesot nekādas briesmas vājai latviešu tau-

tībai, kura, būdama pie vāciešiem saistīta, tikai mokām

izbēgusi pārvācošanai". „Balss" pret šo „Нов. Время" ap-

rādījumu rakstīja: „Krievu avīzes korespondents apliecina,

ka latviešiem draudējušas pārvācošanas briesmas, bet viņš

nesaka, ka arī tagad vēl tās draudot. Tāpēc, kā rādās,

viņš tagad vairs nebīstās tādas pārvācošanas. Bet ja tā, tad

no tam latviešiem taču nekāda skāde vai nelaime nevar

celties, ka vācieši tagad rāda laipnu prātu un ģīmi lat-

viešiem. Latviešu tauta aizvien gribējusi mierā un drau-

dzībā dzīvot ar visiem zemes iemītniekiem, saprotama

lieta, pie tam prasīdama, lai ari viņas tiesības ievērotu.

Tādēļ tas latviešiem dara sirsnīgu prieku, ka viņu līdz-

iedzīvotāji — vācieši tagad sāk atzīt latviešu tiesības un

vajadzības un vairs neizturas pret latviešiem kā kādi sveši-

] ) Atreferējums pēc „Balss" 1887. g. 8. num.

2) Cik zināms, tas bija L. Vitvickis — „Rižsk. Vestņ." līdzre-

daktors.
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nieki". Par šo Balss" paskaidrojumu uztraucās ~Rižsk.

Vestņ." 1) — latvieši sākot draudzēties ar vāciešiem! Luk,

šādu krieviem „šaubīgu" stāvokli vajadzēja izmantot. Tā

bija gudra taktika: starp diviem mūsu tautas patstāvību

apdraudētājiem ieturēt kā vajadzīgo politiski sabiedrisko

distanci, tā arī rādīt pateicību par pakalpojumiem, resp.

izrādīto draudzību.

Par Kiriļicu beidzot vēl jāaizrāda, ko J. Velmē, 2) kas

kopā ar Kr. Valdemāru Maskavā pārdzīvoja un apsprieda

kiriļicas draudus Latvijai, pastāsta, ka Kr. Valdemārs ie-

sniedzis valdībai kādu rakstu. ~Šai rakstā" — saka J.
Velmē — „viņš it kā piekrīt krievu burtu derīgumam, teik-

dams, ka rakstība ir tikai zināms paradums un tamdēļ va-

rētu arī krievu burtus iekārtot vācu burtu vietā.. Bet katrai

lietai esot arī otra puse, ko vajagot ievērot. Vajagot iepriekš

apsvērt visas tās sekas, kas no tam varētu celties. Lat-

vieši esot pieraduši pie dažām grāmatām. Tā katrā mājļā

esot Bībele vai vismaz Jaunā derība un Dziesmu grāmata.
Krievu valdībai šīs grāmatas būšot jāpārdrukā, tas tomēr

savu mērķi nesasniegšot, jo tās neviens neiegādāšoties,

bet apmierināšot savas vajadzības kontrabandas ceļā. To

pierādot tas notikums, ka sešdesmitos gados Nižņegorodas

tirgū bijis kontrabandas ceļā ievests ap 100.000 eks. Krie-

vijā aizliegtās avīzes „Kolokol", kas iznāca Londonā". Ras-

tos uzņēmēji, kas latviešu grāmatas iespiestu ārzemēs

un ievestu Latvijā, bet līdz ar to ievestu latviešiem arī

revolucionāras grāmatas. Latvieši esot mierīgi ļaudis, bet

tad tos varētu pataisīt par revolucionāriem, kas pierobežas

zemi padarītu nedrošu. Visu to ievērojot, Valdemārs ne-

redzot nekādu labumu, kas attaisnotu tādu soli". — Kā

redzam, še izteiktas tādas pat domas, kādas Valdemārs ie-

teica aizstāvēt Fr. Brīvzemniekam. Rezultātā — pēc 1890.

gadiem kiriļicas briesmas latviešiem bija garām, — vairs

par šo jautājumu nopietni nedebatēja. Arī Viļņas mācibas

apgabalā — leišu rakstībā (tāpat Vitebskas gub. latviešu)

*) Skat. 1887. g. 35. num.

2) J. Velmē — Kr. Valdemārs un viņa darbs. Rīgā 1925. 16. Ipp.



218

krievu burtu lietošana pamazām atslāba, kauču gan bijušā

ģenerālgubernatora Kaufmaņa cirkulāru, kas aizliedza leišu

grāmatas iespiest poļu burtiem, atcēla tikai 1904. gadā.

Jāpiezīmē, ka galu galā arī J. Sproģis bija nācis pie atziņas,

ka krievu burti nav attaisnojuši lolotās cerības, bet gan

aizturējuši leišu attīstību.

Tā Baltijas guberņās izbeidzās gadu demitiem cilātais

kiriļicas jautājums — izbeidzās, kā daudzi citi krievu tā

laika pārkrievošanas plāni; vispirms sākās ar nepamatotu

jusmošanu par visu Krievijas tautu sakausēšanu vienā lielā

valsts organismā, pēc tam pārgāja uz netaktisku, pat bru-

tālu rīkošanos tautskolās. Varam priecāties, ka kiriļica pie

mums neprasīja upurus.

Atgriežoties vēl pie krievu laikrakstu darbības 1887.

gadā, jāatzīmē kāds „Новое Время" 4201., 4202. un 4204.

numuros iespiestais raksts „Лифляндское рыцарство и

12 земскихъ генераловъ.
" Tie 12 ģenerāļi, par ku-

riem runā „Nov. Vremja" bija 12 muižnieku landrāti, kas

tiekot saukti par ekselencēm un esot ļoti vareni vīri,

ar visai lielu noteikšanu; viņu priekšā zemojušies guber-

natori un ģenerālgubernatori, bet klanoties visi vietējie

ļaudis. Viņi esot viss. Šinī rakstā par tautskolām teikts:

tuvākā uzraudzība par tām vācu mācītāju rokās, un varot

iedomāties kādā gaitā darbojas šīs skolas, kāds to poli-

tiskais novirziens un kāds iespaids pie vietējiem iedzīvotā-

jiem. Augstākā uzraudziba par skolām piederot landrā-

tiem. Tagad laiks valdībai saņemt skolas savās rokās un

neapmierināties vienīgi ar šinī gadā izdoto Baltijas taut-

skolu likumu, pie kam nevajagot piemirst, ka Batijas guber-

ņās skola nav vienīgi grāmatas iemācīšanai, bet arī iestā-

dījums tautas politiskai audzināšanai („орудlе политичес-

кая воспиташя народныхъ массъ". Tā kā rakstā bija

visai asi uzbrukumi muižniecībai, Vidzemes muižnieku mar-

šals par to žēlojās iekšlietu ministram. Bet „Новое

Время" jau tanī laikā bija valdības domu paudēja

vācu muižniecības sūdzēšanās maz līdzējā.



219

Gada sākuma,1) kad vel nebija 17. maija likuma, da-

žas vāciskas pilsētas domes taisīja lēmumus, ka jāatver

tādas un tādas skolas ar vācu mācības valodu. Kurators

Kapustins paziņoja,2) ka šādi lēmumi nelikumīgi, jo par

skolu mācību programām tiesība lemt tikai valdības iestā-

dēm. Liepājas pilsētas skolu kolēģija bija nolēmusi atvērt

tautskolu meitenēm ar latviešu mācības valodu, bet kura-

tors paziņoja, ka šādu skolu gan var atvērt, bet ar krievu

mācības valodu. Pēc tam Liepājas dome taisīja noraidošu

lēmumu — nodomāto skolu neatvēra, par ko paziņoja
kuratoram. 3 ) Kurators arī noteikti paziņoja, ka pilsētu skolu

kolēģijām, saskaņā ar 1820. g. likuma 244. un 248. pp.

piekrīt saimnieciskās funkcijas un kandidātu izraudzīšana

vakantam skolotāju vietām, bet šo kandidātu apstiprinā-
šana un skolu pedagoģisko lietu vadīšana piekrīt likumī-

giem skolu valdīšanas orgāniem, t. ir mācības apgabala

valdei.

Turpmākais kuratora cirkulārs noteica, ka arī privā-

tās skolās, ja nav īpašas citādas atļaujas, mācībām jā-

notiek krievu valodā,4) un krievu valodas stundu skaitam

2. un 3. šķiras skolās jābūt ne mazāk par 8 katrā klasē.

Par ģimnāzijām izglītības ministrs 1887. g. 17. jūlijā
izdeva rīkojumu, 5) ka saskaņā ar 1887. g. 10. aprīļa likumu

visās valdības ģimnāzijās jaunus skolotājus ieceļot, jārau-

gās, lai viņi tūdaļ varētu mācīt krievu valodā. Pirmo triju

gadu laikā jāieceļ, kur tas vajadzīgs, ārštata skolotāji, lai

nepieciešamos gadījumos esošiem veciem skolotājiem dotu

iespēju izkalpot pensiju, bet ar tādu aprēķinu, ka piecu

gadu laikā mācības visās klasēs varētu iekārtoties krievu

valodā. Citās vidusskolās (ne valdības) ar skolotāju per-

sonālu jārīkojas tāpat kā valdības ģimnāzijās. Pēc četriem

gadiem 6. klases absolventu pārbaudījumiem jānotiek krievu

1) Tādi lēmumi bija jau ari 1886. gadā.
2 ) „Цирк." 1887. -V l, 16. Ipp.
3 ) Ibid. 522. Ipp.
4 ) Ibid. 19. Ipp.

') Ibid. 410. Ipp.
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valoda; izņēmumi pielaižami tikai vecas valodas, kuras

laiks noteikts uz septiņiem gadiem.

Та visās Baltijas ģimnāzijas1) pakāpeniski vajadzēja

pāriet uz krievu mācības valodu.

Tāda pat prasība bija skolotāju semināros. Vidzemes

muižniecība negribēja savos trijos skolotāju semināros ie-

kārtot krievu mācības valodu un tāpēc 1887. g. jūnija land-

tāgā nolēma semināru slēgt. Irlavas seminārs turpināja

darboties. Valkā muižniecība nodibināja ķesterskolu, kas

lai sagatavotu baznīcām ķesterus un ērģelniekus, bet tai

nebija ilgs mūžs.

Tā pārkrievošanas darbu visās mācības iestādēs va-

rēja uzlūkot par uzsāktu, un tautskolām jau bija draudošais

17. maija likums. 2) Vēl jāatzīmē, ka Kapustins deva arī

paskaidrojumu par 17. maija likuma izpratni3 ) (Разъяснение

закона 17. мая 1887.г.) Kurators plašāki aprādīja mūsu lauk-

skolu konfesionālo raksturu, redzams, gribēdams atvairīt

mācītāju sinožu jau atzīmētos lēmumus. Mācītājiem ne-

kādi neesot ņemtas tiesības uzraudzīt reliģisko audzināšanu,

tas viņiem jādara arī ministrijas skolās. Valdības inspek-

tori nekādi netraucēšot mācītājus viņu darbā, bet gan tos

atbalstīšot. Visi mācītāju aizrādījumi tikšot ievēroti v. t. t.

Tāļāk aprādīja tautskolu direktoru un inspektoru darbību,

kam jāizpilda valdības uzdevumi. Tautas izglītības regu-

lēšana taču visur tagad esot valsts varas sfērā. Pilsētu!

skolu kolēģijām darbība noteikta jau ar 1820. g. likumu,

un 17. maija likums še daudz negrozot. 4) Skolu pārvaldes

orgāni (komisijas) arī paliekot darbā, tikai papildinātas ar

jauniem valdības pārstāvjiem. Inspektoru un direktoru tie-

sības bijušas jāpaplašina.

*) Kā aprādīts, Varšavas. Vijņas, Odesas, Kazaņas v. t. t.

mācību apgabalos šī cittautu vidusskolu rusifikācija notika apmēram

20 gadus agrāk.
2) Ari Tērbatas universitātē pārkrievošana sākās ar jūtamu

sparu.
3) „Цирк." 1887. 569. Ipp.
4) Par Kapustina nākošo konfliktu ar Rīgas skolu kolēģiju runā-

sim turpmāk.
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Vispāri Kapustina garais paskaidrojums mēģināja at-

attaisnot 17. maija likuma vajadzību un aprādīt, ka nevie-

nam nekas bīstams nedraudot. Saprotams arī, ka šis pa-

skaidrojums stāvēja ciešā sakarā ar muižniecības, garīdz-

niecības, pilsētu pašvaldību, kā arī latviešu un igauņu —

pirmo — protestiem un otro — bažām par turpmāko tautas

izglītības likteni. „Rižsk. Vestņ." taču nemitīgi kladzināja

par šejienes tautu pārkrievošanu, un vienīgais apmierinā-

jums bija, ka cenzūra neliedza latviešu presei pienācīgi at-

bildēt uz šī krieviskā gara sludinātāja pravietojumiem. Tas

mūsu tautā uzturēja mošu apziņu un varbūtējām cīņām

audzēja sparu. Kurators Kapustins latviešiem un igauņiem

rādīja laipnu seju, tāpat viņa palīgi Speškovs un Pokrov-

skis. Vēl vairāk — divi latvieši tika iecelti tautskolu inspek-

toru amatos.1) Tas taču bija notikums, ko uzlūkoja par

draudzības zīmi.

lekāms runājam par tālākiem notikumiem, mazliet jā-

pakavējas pie gubernatora Zinovjeva 1886. gada pārskata,

ko viņš iesniedza ķeizaram 1887. gada rudenī.

Šinī ziņojumā Zinovjevs plašāki runā par Vidzemes

muižnieku landrātu kolēģiju, kas visu varu turot savās

rokās. 1) Pie kam Zinovjevs saka, ka landrātu kolēģiju nav

likumīgi nodibinājusi ne zviedru, ne poļu, ne pēc tam arī

krievu valdība. Šis institūts, kāda nav nevienā valstī, ra-

dīts ar vāciešu patvarīgu rīcību (Ландратную коллепю

создали сами, собственнымъ произволомъ и властью,

Лифляндсюе дворяне) pie kam šim iekārtojumam īpatnu

politisku mērķu veicināšanā piešķirta vislielākā nozīme.

Ilgus gadus muižniecība pratusi uzturēt šo nelikumīgo ie-

stādījumu, bet 1845. gadā, pie vietējo likumu kodeksa sa-

stādīšanas, landrātu kolēģijas institūtu minējuši arī šai ko-

deksā un tā pataisījuši zināmā mērā par likumīgu. Un tā,

J ) Treilands un Grāvītis.

2) Zīmīgi, ka šinī pat 1887. g. „Новое Время" iespiests raksts:

„Лифляндское рыцарство и 12 земскихъ генераловъ",kur arī izteiktas

līdzīgas domas.
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jau no 1647. gada landrātu kungi (sākumā seši, vēlāk div-

padsmit) pakāpeniski saņēmuši varu savās rokās. Tālāk

Zinovjevs saka, ka viņš jau 1885. gada pārskatā aizrādījis,
ka šinīs guberņās nav tikdaudz jācenšas pēc dažādām re-

formām, par ekonomiskās labklājības pacelšanu v. t. t.,

bet gan par samērā neliela svešzemju elementa

valdošās varas iznīcināšanu („уничтожения того

господствующего положешя, которое заняло въ гу-

бернш иностранный, сравнительно малочисленный, эле-

ментъ"). Šis elements arī esot galvenais kavēklis šo gu-

berņu tuvināšanai impērijai.

Zinovjevs gaida labus augļus no skolu reformas (3a-

кана 19. февр. 1886. г
,

10. апр. и 17. мая 1887. — касатель-

но преобразовашяначальныхъшколъ.) Kad jaunās skolās

izaugšot iedzīvotāji (par kuru pilnīgu uzticamību vēl ta-

gad nevarot galvot), kas būšot ieņēmušies krievu saprātu,
tad varēšot, ja izrādīšoties vajadzīgs, ari še ievest zemstu

iestādes.

Tālāk Zinovjevs runā par luterāņu mācītajiem, kā vācu

gara nesējiem un pareizticības nīdējiem.

Sava ziņojuma beigu daļā Zinovjevs optimistiski saka,

ka notikumu tālākā gaitā saredzot labas sekmes ķeizara

nospraustām pārgrozībā m. Lai ari cik liela esot

pretestība, tā tomēr nespēšot apturēt uzsākto darbu, ko

spoži sekmēšot uzsāktās tautas izglītības re-

formas. „При правильномъ и сообразномъ съ ycAoei-

ями и обстановки осуществлены повелешйВашего Вели-

чества, предвидится величайппя послъдствlя для края.

Если призванное къ выполнешю этихъ предначертанш

органы мъстной власти онесутся съ должнымъ внима-

шемь, искуствомъ и терпъньемь
1 ) Самые искусные

защитники остзейскихъ ученш потеряютъ почву, и

сбиваемое до сихъ поръ съ толку и обманываемое

населеше во очш убъдится, что лучше быть гражда-

1 ) Vēlāk izrādījās, kā tas bieži arī citur noticis, darbinieku

izvēlē valdība darīja vislielākās kjūdas.
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нами образцовой губерши великой имперш Вашего

Величества, нежели гражданами какого то эффермер

ного фантастическаго Лифляндскаго герцогства
"

1886. gada pārskats ieturēts 1885. gada garā, kauču

gan nav tik spilgts un temperamentīgs. Ķeizars, tanī vieta,

kur izteikta cerība, ka Baltijas iedzīvotāji pārliecināsies par

derīgumu pievienoties Krievijai (ziņojuma beigu daļa), uz-

rakstījis: „Надъюсь." 1) Ziņojumu ķeizars, kā parasts, no-

devis ministru komitejai. 2)
Kurzemes gubernātors Paščenko savā ziņojumā par

1886. gadu jau palicis mazliet „gudrāks" un raksta, ka

muižniecība nerādot zīmes domāt par vispārēju valsts la-

bumu, bet guberņas valdei arī neesot iespējams šai ziņa

ko jūtamu veikt, jo visur valdot muižnieku pārstāvji, īpaši

apriņķos, kur valdības pārstāvju nemaz n°esot. Latvieši

esot pilnā atkarībā no muižniekiem un viņu pārvaldes or-

gāniem, pret kuriem viņi gan sajūtot asu ienaidu, bet bez-

spēcīgi pretoties. Ja latvieši gribētu pievienoties pareiz-

ticībai, sūtīt savus bērnus krievu skolās, — viņi tūdaļ sa-

ņemtu muižnieku represijas. 3) Tādēļ latviešu pāriešana pa-

reizticībā neesot tagadējos apstākļos iespējama. Arī lu-

terāņu mācītāji tai strādājot pretim. Vajagot ievest krievu

valdības orgānu ciešu darbību un atcelt līdzšinējo „Сводъ

мъстныхъ узаконенш." Kad būšot pārorganizēts valdības

aparāts, varēšot stāties pie pareizticības veicināšanas, kas

vienīgi varot „упрочить и укръпить здъсь русское

дъло". Skolu lietas arī gaidot tālākās reformas. Guberņā

esot apmēram 400 tautskolu, kurās mācības notiekot vācu

vai latviešu valodā un stingri luteriskā garā. Guberņas skolu

komisija ignorējot izglītības ministrijas nodomus un „про-

должаете по прежнему укръплять школы нъмецюя".

ledzīvotājiem gribot negribot esot bērni jāsūta šinīs pār-

J ) lekšlietu ministra biedra Plēves vēstulē Zinovjevam 10. dcc.

1887. g. (IVA)

*) lekšl. ministra raksts 2. dcc. 1887. g. Л» 28393 (IVA).
;i) Kurzemes gubernātora Paščenko ziņojums ķeizaram (uzme-

tumā) glabājas LVA.
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vācošanas skolās. Ar jauno skolu likumu (domāts 17.

maija likums) vecās skolu pārvaldes neesot likvidētas, bet

gan radīts stāvoklis, kad darbojas divējādi skolu pārvaldes

orgāni. Vajadzētu vācisko guberņas skolu virskomisiju lik-

vidēt un tās vietā noorganizēt pēc Krievijas parauga „
Гу-

бернски училищный совътъ" 1
) Tāpat derētu pārorganizēt

ķirspēļu skolu komisijas, lai valdības pārstāvjiem tanīs būtu

noteikšana. Arī 1885. g. 14. septembra likumu muižnieki

cenšoties vai nu nepildīt, vai iztulkot sev labvēlīgi. Vajagot
14. septembra likuma darbu „довершить" Pilsētās dzīvojot
daudz pārvācotu latviešu. Vajagot no pilsētu domēm iz-

spiest vācu valodu un ievest krievu, tāpat konsistorijā,

pēc tam arī krievu valodas ievešana muižnieku landtāgā

„не встретило бы на практикъ никакихъ недоразумънш
2)

Un tad nāk šāds pavisam naivs slēdziens: Muižniecībai

un garīdzniecībai, kā turīgām šķirām, netrūktu līdzekļu,
lai krievu darbības valodu iekārtotu arī viņu iestādēs, bet

kā inteliģenti un vadoši ļaudis, viņi, bez šaubām, neka-

vētos pildīt savu pienākumu un steigtos arī šinī ziņā vei-

cināt valdības nodomus.) Дворянство и духовенство какъ

сословlя состоятельныя нисколько не затруднились бы

въ средствахъ, потребныхъ для ведешя въ ихъ учреж-

дешяхъ делопроизводства на русскомъ языкъ и какъ

сослов!я интеллигентныя и передовыя, безъ сомнъшя,

съ готовностью исполнили бы свой долгъ и поспе-

шили содействовать въ этомъ отношенш видамъ пра-

вительства
"3

) Zemnieku iestādēs gan būšot arī turpmāk

jāpatur latviešu valoda, jo zemnieki vienīgi to saprotot.

!) Domāts pēc 1874. g. 25. maija likuma.

2) Tas ir atkal Paščenko lielā optimisma auglis. Kā zinām,

muižnieku landtāgos vācu valoda palika līdz pat 1920. gadam, kad

šis institūts izbeidzās.

3) Grūti saprast šo Kurzemes gubernātoraPaščenko spriedumu.

Vai patiesi viņš tik slikti bija informēts par vācu varu un nodo-

miem, vai tik naivs, ka vācieši varēja viņam iestāstīt kādu ,Jojali-

tāti" vien gribēja? Ziņojumā ari pretrunā tā pirmā daļa ar citēto

slēdzienu.
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leskatījušies šais divu gubernatoru ziņojumos, atgrie-

žamies pie kuratora Kapustina darbības.

Kā jau agrāk pieminējām, līdz 1887. gadam Tērbatas

mācības apgabalā darbojās tikai divi tautskolu inspektori —

viens latviešu, otrs igauņu daļai. Ar 1887. gada 26. jan-

vārī visaugstāki apstiprināto lēmumu inspektoru skaitu pa-

vairoja par četriem, un tad latviešu daļai bija trīs, igauņu

— trīs. Rīgas, Cēsu, Valmieras un Valkas (latviešu daļas)

apriņķus iedalīja vienā, bet visu Kurzemi — divos ra-

jonos. Rīgu pārzināja tautskolu direktors Pokrovskis.

Tā pēc 1887. gada radās latviešu daļā divas vakan-

tas inspektoru vietas — viena Vidzemē, otra Kurzemē.

Kurators Kapustins tanīs iecēla divus latviešu patriotus —

Fr. Treilandu-Brīvzemnieku un Jermolaju Grāvīti. Fr. Trei-

tands līdz tam ilgāku laiku darbojās Maskavas I ģimnāzijā

kā vācu valodas skolotājs. Cik zināms, Fr. Treilands uz

jauno amatu pārgājis Kr. Valdemāra paskubināts. 1) Jerm.
Grāvītis beidzis (1883.) Pēbrpilī garīgās akadēmijas kursu

un pirms iecelšanas inspektora amatā strādāja kā krievu

valodas skolotājs Rīgas garīgā skolā un Aleksandra ģim-

nāzijā. Šiem diviem latviešiem Kapustins uzdeva kārtot

mūsu tautskolu lietas, Grāvītim — Vidzemē, Treilandam

— Kurzemē. Abi jaunie inspektori še uzsāka savu darbību

1887. g. rudenī, un par viņu centieniem jau 1887./88. mā-

cības gadā ir noteiktas ziņas.
Fr. Brīvzemnieks 1888. gada 27. februārī raksta Kr.

Valdemāram:

~Ziema, labs ceļš atnesis daudz darba — braukšanas

pa skolām. Kādas 30 skolas gan jau esmu revidējis, bet

tas vēl maza daļa no tām, kas atrodas manā rajonā. Esmu

izstrādājis plašāku rādītāju tām ziņām, ko par katru skolu

krāju. Šis rādītājs tik plašs, ka katrā skolā man aiziet

vesela stunda, iekāms sarakstu visas krājamās ziņas. Bet

*) Kādā sarunā ar Teodoru Zeifertu un mani, A. Bandrevičs

stāstīja, ka Fr. Treilands bažijies nākt uz Baltiju, jo apzinājies, ka

būs še pārāk grūti noturēties. K. Valdemārs esot norādījis, ka ne-

drīkst atteikties. Valdemārs Kapustinam, ko viņš personīgi pazina,

Treilandu ļoti ieteicis. А. V.

15
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ātrāki tad arī nevienu skolu neatstāju, pirms viss nav kār-

tībā. Bez šīm ziņām pārbaudu skolotājus un skolēnus

mācīšanā un mācībās, dodu pats pa kādai pusstundai

~priekšzīmīgu" mācību klasē, turu siltas uzmudinošas ru-

nas tiklab skolas bērniem, kā arī pagasta aizstāvjiem, ku-

rus, cik vien spēdams, lūkoju piedabūt, lai tie būtu klāt

pie revizijām, lai tie redz un dzird visus trūkumus, kas pie

skolas ir. Kur vien vajadzīgs, sastādu protokolus par vis-

kaitīgākiem trūkumiem, uzdodams un piekodinādams, lai

trūkumus tuvākā nākotnē novērš. Priekš IV2 nedēļām revi-

dēju Ventspils apriņķa skolas, kopā ar turienes pirma-

jiem" (baronu Bēru no Ēdoles, baronu Ronne no Zūrām,

baronn Grothuzu1) no Posiekstes, prāvestu Hilneru no

Zūrām, māc. fon Jannau'u no Piltenes un māc. Berntu no

Ventspils). Un kas to būtu domājis, ka īstais, ja pat vienī-

gais, revidents visur biju es, visur citi klātbūdami kungi

palīdzīgi noklausījās manās rīkošanās, manās runās, ko

es turēju skolēniem un pagastu aizstāvjiem mūsu gaismas

garā — apsolīdamies palīdzēt, lai tas tiešām notiktu, kas

skolā vajadzīgs, lai tā labotos. Tiešām visu, kas man da-

rāms, un ko daru pārdomādams, man izliekas vēl itin kā

sapnis, tik savādi tas ir, pret to, ko drīkstēju domāt

vēl Maskavā būdams. Visās ķirspēļu komisijās, ku-

rās līdz šim līdzspriedu, es izvedu cauri, ka proto-
kolu rakstījām un parakstījām visi — augsti

un zemi, pa latviski".

Tā savu darbību uzsāka inspektors Treilands-Brīvzem-

nieks. Redzams, ka viņš pats sajūsmināts un sajūsmināti,
bez šaubām, bija latviešu tautskolotāji — tautskola pagai-
dām še neizjūta nekādu pārkrievošanu.

Par otru latvieti — tautskolu inspektoru Grāvīti, pa-

*) Tie bija ķirspēļu skolu komisiju priekšnieki, kam Kurzemes

muižnieku landmaršāls barons Heikings 1887. g. 22. I ar rakstu № 6

(konfidenciāli) bija uzdevis piedalīties skolu revizijās, jo insp. Orlovs

sāka revidēt Zemgalē jau 1887. g. sākumā. Heikings ieteica neat-

teikties no līdzdalības revizijās, jo citādi latvieši domāšot, ka vācieši

jau pilnīgi nobīdīti pie malas.
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stāsta Aronu Matīss savas atmiņas: ~Viena skolas revizija

pārkrievošanas laikmetā".1)

„Bija 1887./88. mācības gada ziema, kad kādā pie-
vakarē pie manas skolas Taurupē piebrauca un pie manis

ienāca kāds svešs kungs, ģērbies lielā zvērādas kožokā.

lenācis viņš sacīja skaidrā latviešu valodā: „Labvakar!"

Un stādījās man priekšā kā tautskolu inspektors Grāvītis.

Viņš palika pie manis visu nakti un tikai otrā dienā, sko-

lēnus parevidējis, aizbrauca. Tā tad izrunājos diezgan tuvu

un sīki ar inspektoru, kas bija atbraucis manu skolu pār-

lūkot. Pirmais un lielākais, kas man pie tam dūrās acis

un ko vēl līdz šim neesmu varējis aizmirst, bija tas, ka

viņš izdzīvojies tik ilgu laiku pie manis un tomēr ar mani

netika parunājis nevienu vārdiņu pa krieviski, nedz arī pie-

prasījis, vai es krieviski protu vai ne. — Ka Grāvītis ari

kā inspektors bijis dzīvs latvietis, kas juta latviešiem lidzi,

to redzēju vēl no kāda cita piemēra šai pašā reizē. Naktī

gulējām abi vienā istabā. Grāvītis priekš iemigšanas lasīja

avīzi. (Es abonēju ~Dienas Lapu", pie kuras — kā vēlāk

dabūju zināt — kā akcionārs piedalījies arī Grāvītis). Es

laidos patlaban jau miegā, kad mans istabas biedrs skaļi un

priecīgi iesaucās: „Atkal viens latvietis dabūjis Krievijā

labu vietu!" To viņš bija izlasījis avīzē".

Ja Kapustina uzsāktā humānā darbība nebūtu atra-

dusi pretešķības pie Rīgas un Pēterpils asās pārkrievoša-

nas politikas propagandētajiem, tad, domājams, mūsu taut-

skolām nebūtu jāpārdzīvo deviņdesmito gadu brutālā krie-

viskā uzmācība ar visām tās ļaunām sekām.2)

1887. gadā (skaitot ar 15. maiju) Kapustins par taut-

skolu direktoru bija izraudzījis labu pedagogu un humānu

cilvēku — Pāvilu Pokrovski, kas līdz tam darbojās kā

krievu valodas skolotājs Gureviča ģimnāzijā Pēterpilī.3)

Pokrovskis nebija pārkrievotāju domubiedrs, visai labi sa-

x) „Izgl. Min. Mēnešraksts" 1921. g. 12. num, 1307. Ipp. At-

stāstu tikai daļu atmiņu. А. V.

2) Kā pārkrievošanas politikas asumus veicināja arī vācieši, to

aprādīsim turpmāk.
3) „Циркуляры" 1887. 265 Ipp.

15*
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tika ar Fr. Treilandu un, kad pēdējo pārcēla uz Rīgu, pilnīgi

uzticēja viņam Rīgas skolu vadību. Par visa mācības apga-

bala inspektoru Speškovu jau še atzīmējām dažas rak-

sturīgas ziņas. Tādi 1887. gadā bija mūsu tautskolu pār-

luki un vadītāji. Latviešu vadoņiem tādēļ nebija iemesla

pret Kapustinu nostāties kaut kādā opozicijā. To viņi

arī nedarīja.

Citādi tas bija, kā jau redzējām, pie vācu muižniecī-

bas un garīdzniecības — no turienes joprojām Kapustinam

nāca pretestība netikai ar vārdiem, bet 1887. gada beigās

arī ar darbiem. Muižniecība bija visādi izmēģinājusies pār-

liecināt gan Kapustinu, gan ministri Deļjānovu, bija grie-

zusies pie paša ķeizara, bet visur neko nepanāca. Drau-

dēja pavisam atteikties no līdzdalības skolu lietās — arī

tam nebija gaidāmo seku. Pazīstot vācu muižniecības ne-

piekāpību savos nodomos, kā arī vecās tradicijas — neiz-

laist „grožus no savām rokām", varēja droši sagaidīt,

ka viņa ar runāšanu un ~dokladnuju zapisku" rakstīšanu

vien neapmierināsies. To arī viņa nedrīkstēja darīt, jo

pirmkārt — Vācijā taču bija tikdaudz rakstīts par Baltijas
vāciešu sīkstumu un neatlaidību, otrkārt — nevarēja ne

latviešiem, ne krieviem ierādīt, ka ar kādiem jauniem liku-

miem var vācu varenību Baltijā padarīt kā neesošu. Tas

pats attiecīgā mērā sakāms par vācu garīdzniecību, —

arī viņa vienmēr, un dažreiz pat vairāk kā muižniecība,

bija augsti turējusi vācietības karogu; tagad vajadzēja

saslēgties jo cieši ar muižniecību un sargāt kopējās pozi-

cijas. Tā arī izauga kāda akcija, kas 1887. gada rudenī

sacēla visu Vidzemi kājās. Tas bija mēģinājums

slēgt visas Vidzemes draudzes skola s.
1)

*) Kā citā vietā jau aprādīts, 1875. g. 25. apr. Kurzemes lauk-

skolu likums gan paredzēja divējāda tipa laukskolas: pagasta un

ķirspēles. Pēdējās būtu līdzīgas Vidzemes dr. skolām. Tomēr

ķirspēles skolas pēc 1875. gada pārāk grūti organizējās un tikai 1885.

g. 15. aprilī, t. ir 10 gadus pēc Kurzemes skolu likuma apstiprinā-
šanas Kurzemes „Ober-Landschulkommision" izdeva norādījumus un

mācību plānus par ķirspēļu skolu nodibināšanu. Šie norādījumi iz-
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Vidzemes draudzes skolu sākums meklējams (ar nosau-

kumu ķirspēles, baznīcas, ķesteru skolas) jau 18. gadu sim-

tenī, bet noteiktā likuma sankcijā tika ietērptas ar 1819.

gada 25. marta Vidzemes zemnieku likumu, kā 517. pants
noteica: „Katrā draudzē, kam 2000 vīrišķu dvēseļu, vienai

draudzes jeb ķirspēles skolai būs būt". 1) Draudzes skolas

ta pakāpeniski izauga no agrākām mazām un arī mazvērtī-

gām ķesteru vai baznīcu skoliņām, par kurām stāstīts

18. gadu simteni.-) 19. gadu simta otrā puse, draudzes

skolas Vidzemē sāka darboties visai rosīgi; šī darbība

sakās līdz ar Cimzes semināra audzēkņu pirmiem izlaidu-

miem. Tikai ļoti retas
.

pietiekoši labas draudzes skolas

darbojās arī jau minētā gadu simteņa pirmajā puse. Tais-

nība bija muižniecībai un garīdzniecībai, ja viņi aizrādīja,

ka šīs skolas izaugušas un saaugušas kopā ar ev.-lut,

baznīcām, dažkārt arī saimnieciski uz baznīcu rēķina. Tā

tas bija viņu pirmā attīstībā, bet vēlāk šo skolu uzturē-

šana bija uzlikta draudzēm, un tās arī faktiski šīs skolas

uzturejii cēla jaunus skolu namus, tos remontēja, algoja

skolotājus v. t. t. Pie draudzēm piederošās muižas arī

piedalījās šo skolu uzturēšanā. 11 )

1887. gadā Vidzemes laukskolu virskomisija cieši turē-

jās pie tāda viedokļa, ka draudzes skolu ēkas, kā organiski

mājas, līdz ar tām pieskaitīto zemi, pieder baznīcām. Ze-

mes lietošana piekrīt ķesteriem-organistiem, kā viņu algas

daļa. Draudzes skolas kā tādas esot šinīs mājās un uz šīs

zemes tikai iemītnieki, kas noticis pēc tam, kad ķestera un

organista pienākumi apvienoti ar draudzes skolotāja amatu.

sūtīti visām ķirspē|u skolu kommisijām ievērībai. Ja nebūtu uznā-

kuši skolu pārvaldīšanā jauni laiki, domājams, ķirspē]u skolas pama-

zām būtu nodibinātas. Tās tad būtu līdzīgas Vidzemes draudzes

skolām un kalpotu tāpat pārvācināšanas tendencēm, jo nupat pie-

minētos noteikumos (norādījumos) bija skaidri pateikts: „Die Unter-

richtssprache hātte die deutsche mit Zuhilfenahme der Lettischen zu

sein." Pārkrievošanas laikam uznākot, apklusa Kurzemē spriešana

par ķirspēļu skolām.

J ) Skat. Latv. Skolu vēsture 111, 45. v. t. t. Ipp.

'-) Skat. Latv. Skolu vēstures I daļā.

3 ) Tuvāk par Vidzemes draudzes skolu darbību skat. Latviešu

skolu vēstures 111 grāmatā.
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Tagad, kad par draudzes skolu un skolotāju likteņiem

lems krievu ierēdņi, baznīcām jāuzteic līdzšinējām iemīt-

niecēm — draudzes skolām „nomas tiesības", jo turpmāk

nevarēšot apvienot ķestera-organista un skolotāja amatus.

Šinī sakarībā Vidzemes laukskolu virskomisija 1887. g.

1. augustā, ar landrāta E. fon Oettingena un sekretāra

fon Vilboa (Vilebois) parakstiem, izsūtīja visām ķirspēļu

skolu komisijām cirkulāru paziņojumu, lai draudzes skolās

pagaidām mācības neuzsāk.

Arī pagasta skolās bija gaidāms apjukums, jo vietējās
skolu komisijas gandrīz nekur nedarbojās, vācu mācītāji

pat atteicās pildīt kārtējos darbus skolu lietās, bet gan

čakli aģitēja pret 17. maija likumu. Tādos apstākļos, uz

tautskolu direktora Pokrovska pieprasījumu, notika Vid-

zemes laukskolu virskomisijas sēde 1887. g. 19. septem-

brī.1
) Sēdē piedalījušies landrāti fon Oettingens un fon

Samsons, šulrāts Guleke, tautskolu direktors Pokrovskis un

reālskolas inspektors Šafrānovs. Vācu pārstāvji paskaidro-

juši: ievērojot to, ka 17. maija likums stājies spēkā —

tas jāpilda, bet šī pildīšana nemaz neesot nokārtojama,

jo ne bērni, ne skolotāji to nespējot. Nevarot taču mācī-

bas pagasta skolu trešā klasē un draudzes skolās sākt

krievu valodā, jo šo valodu skolēni tā neprotot, lai visus

priekšmetus, izņemot ticības mācību, mācītos krievu va-

lodā. Arī daudzi skolotāji krievu valodu tādā mērā ne-

protot. Skolu virskomisija tāpēc arī atzinusi, ka pagaidām

draudzes skolās mācības nevar uzsākt. Sēdes debatēs un

konstatējumos vācu pārstāvji aprādījuši uz patiesi nenormālo

stāvokli, jo ne likumā, ne arī kādā instrukcijā, vai darba

plānos mācības apgabala valde nebija devusi norādīju-

mus kā rīkoties. 2 ) Valdības pārstāvis, tautskolu direktors

varēja vienīgi paskaidrot, ka skolas reforma esot tik plaša

un dziļa, ka 17. maijā dotais koncentrētais likums nemaz

x) Manā krājumā ir šīs sēdes protokola krieviskā tulkojuma

noraksts, vācu valodā raktīto sēdes (oficiālo) protokolu neesmu at-

radis. А. V.

2) Tikai 1887. g. 6. novembri Kapustins deva paskaidrojumus

par 17. maija likumu („Циркуляры" 1887. g. 569.—583. Ipp.)
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visu nav varējis izteikt. Rīkojumi no izglītības ministrijas

nākšot, bet tagad skolu virskomisijai vajagot rīkoties, lai

darbi draudzes skolās tūdaļ sāktos. Ja daži skolotiiji

neprotot krievu valodu, tad viņiem pagaidām

jāatļauj mācīt tanī valodā, kādā to darījuši

līdz šim. Lēmums: par visu ziņot caur kuratoru izglī-

tības ministram. Saprotams, ka šis patiesi nenoteiktais

stāvoklis vāciešiem deva iespēju sekmīgi apkarot ar 17.

maija likumu radītās pārgrozības, bet tas valdības iztu-

rēšanos principā nebūt negrozīja.

Sāka spriest arī draudžu konventi. Daži tūdaļ lēma,
ka savas draudzes skolas slēdz un to vietā paliek tikai

ķesterejas; citi par draudzes skolu slēgšanu vēl nerunāja,
bet gan nolēma lūgt „augstāko skolu valdību", 1) lai mā-

cības ev.-lut. laukskolās notiktu latviešu valodā; lai pa-

gastiem joprojām būtu tiesība izvēlēties savām skolām ev.-

iuterticīgus skolotājus; lai valdības inspektori nebūtu vie-

nīgie skolu revidenti v. t. t. (Skujenes draudzes konvents).

Plašu memorandu latviešu valodā bija izgatavojis Mālpils

draudzes skolas konvents, landrāta A. fon Grota vadībā.

Tikai zīmīgi, ka šī konventa vācu pārstāvji paziņojuši

savu atturēšanos balsot par ieteiktiem lēmumiem, „tā-

pē c, ka viņiem neesot tikdaudz dalības pie

lauku skolu būšanām",2) lai balsojot latviešu pār-

stāvji. Protokolu tad arī parakstījuši tikai astoņi latvieši —

pagastu vecākie, pērminderi un skolu vecākie. Šinī rakstā

bija aprādīts, ka ķestera māja un zeme „ti.kai baznīcai

vien pieder", kā tas neapšaubāmi esot redzāms no baz-

nīcas archivā uzglabātiem dokumentiem.

J) Lēmumi nebija vienveidīgi, laikam tādēļ, lai tos neuzlūkotu

kā noorganizētus no ārienes. Dažās draudzēs lemts, ka jāsūta lū-

gums tieši izglītības ministram, citās — kuratoram, bet vairākums

gan iet instanču kārtībā un lūdz apriņķa skolu komisiju.

2) Tā taču atkal bija vācu kungu īpatna ..diplomātija" —

deklarēt, ka viņiem pie draudzes skolas neesot „daudz dalības", lai

gan faktiskie un līdz pārkrievošanas laikam arī likumīgie skolu vald-

nieki bija muižnieki un garīdznieki. Šai deklarācijā saskatāma

zināma taktika kā pret latviešiem, tā krieviem.
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Jaunpils draudzes baznīcas konventa latviešu pār-

stāvji (rakstīts latviski) lūdza izglītības ministru šā:

'ЗЙта Gffelett3ct Santas apgatfmofd)anaS 3Ktniftertm

no

apaffd)a parafftijufdņeem

Saunptlš etoangelifft lu-

teriffeem Cattoeefdbu brau-

bfeē fontoentaatfftarjtoeem

totžpafemtgž Ittbgumž. 1)

1) £ai gan £attoeefcf)u pagafta aifftabtoi Itbbf ar tolfu

fontoentu pilnīgi no tam pabrlee3tnatt, fa ftreetou toalobaš

mafoifdļana muf)fu laufffolaš ir nepee3eefd)ami toajabfiga, tab

tomerjr, ffatoteež uf Baltijas guberņu femajaž

ffolaž § 11, „(£toangeltfft Ittteriffdž pagana ffoldž pcrjbcjS maf)°

3lbaš gabd ix>ifi preeffdjmett {атаЬза $reetou toalobd, tfnemot

НзШаё mabjibaž un bafnt3aē bfeebafd)anu, furaš toar mab3tt

ffolneefu mabteē toaloba". SSebrnu ifgltbjibai tiftu loti baubf

ffaņbetž, ja toifaē maņjtbaž pebbejd ffolaē gaba pafneegtu
Jh'eetou toaloba, tobef)f fa pirmajaē bttoi feemaž nefabbd toif>fc

bebrnuā tif tabju netoar fagatatoot, lai tee toeenu teetn glufdļt

ftoefdbu toalobu ta eemabjttož un peefatotnatož, fa teem buf)tu

eefpebta fd)tnt toaloba totfaē mabjibaS pamatigi fapraft. Sur-

prett preeffd) 3iteem mafoibaē preeffdjmeteem Itbbf ar patoairo»

tabm $reetou toalobas ftunboņm paliftu tlfat toef)l bttot feemaē.

Sabepl apaffdfjd rafftijufdjeež Cattoeefd)u pagaftu fontoenta 10-

-3effl jubtabš peejpeefti 3lugftu "JBalbibu luf)gt, fa pee patoairo-

tabm S?reetou toalobae ftunbabm pagaftu ffolaž toifaē ffolaž

maf)3lbaž art toebj trefd)d feema tiftu pafneegtaš čattoeefdju
toaloba.

2) #ab pagafteem no toalbibaš ta teeftba bij bota pa-

fd)eem feto ffolotaju toeojet, un tee uf fd)o folijumu btbtnaba»

теей ar baubf grupteem puņllneem un upureem fatoaž ffolaē

uftaifijufd)t un ufturejufd)i, fa ar fatouž ltbbffd)tntgoē ffolotajuē
ir algojufd)t, bet paprgroftļumu § 13 ffan „(Eepreeffd)eja ffolo-

taju peenemfdbana preeffd) etoangeltffi luteriffajabnt laufffolaf)m

un totnu atlatfdrjana no amata peefribt infpeftoreem", tab Cat»

toeefd)u pagaftu IозеШ tr toeenojufdņeež toalbtbu totēpafemtgt

lupgt, pagafteem atļaut ari ufpreeffd>u to teefibu pafdņeem feto

ffolotaju toenlet un peenemt.

3) #ab mufjfu llf)bffd)tntgaiaž tautaž ffolaē toalbija

ffaibrtž etoangeliffMuteriffž farafterš, furdē muļjfu berjrnt It

tbpafd)t tifa тарзШ mab3tbaž un uf eeftoebtifdbanaž

x) Lūguma 3. un 4. pp. rāda, ka aiz parakstītājiem latviešiem arī

te stāvējuši konventa locekļi vācieši.
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maf)3tbu muhfu bafni3dē fagatatooti, fa ar toifi mafoibaē

preeffd)tneti etoangeliffi-luteriffd gara pafneegti, bet jaurtee

lifumt un paftrgrofijumt fd)o farafrert glufd)i nopofta, td fa

toar gabiteeš, fa mubfu bef)rni muf)fu ffoldē no зМаё ti3tbaž

ffolotajeem teef mabjttt, tab uf to bibinajoteež mehS (übbfatn,

fa muf)fu ffolaē ar ufpreeffdrju paftabtoetu fd etoangeliffMute»

riffaš ffolaē.

4) jaunajeem lifumeem un pūf)rgrofijumeem ir

imihfu ltf)bffd)tnigajaf)m ffoltoalbefjm totfaē teeftbaē pee muhfu

ffolu buf)fdbanaē tabjafaē toalbtfd)anaž atnemtaē, un taf mubju

tagabejaē nobtbinataē ffolaš buhfd)anaž fabrttbai mumē ir japa*

tet3 muhfu libbffd)intgahē ffoltoalbeē 3ibtigai barbofd)anai, mebč

tabebf ari beibfot netoaram rtmteeē neluhgufd)i, lai fd)ai ffol°
toalbet ar ufpreeffd)it tiftu atfautž pee muhfu behrnu tfgltbto=

fd)anaž un aubfmafd)ana3 ar pabomeem un barbeem lthbfftrab=

bat un barboteež.1 )

(43araffti)

Kad Cēsu-Valkas apriņķa skolu komisija bija saņē-

musi draudžu konventu lēmumus un iesniegumus, tapa

sasaukti uz sedi 21. okt. 1887. g. komisijas locekļi. Sēdi

vadīja landrats barons Kampenhauzens. No muižniekiem

vel klāt: fon Levis, fon Blankenhagens un barons Volfs,

bet no mācītājiem: prāvests Kupfers (Valkas), mācītāji

Guleke (Vecpiebalgas), K. Kundziņš (Smiltenes); 2) klāt

ari tautskolu inspektors Jerm. Grāvītis. Pārrunājot drau-

dzes skolu slēgšanu prāvests Kupfers nācis ar priekšlikumu:

atzīt konventu lēmumus par šo skolu slēgšanu kā neliku-

mīgus, jo likums skaidri nosakot, ka draudzēm ar 2000

vīrišķu dvēseļu draudzes skola jāuztur". Konventi tāpēc

nedrīkstot pārkāpt šī likuma noteikumus.3 ) Cita lieta esot

ar līdzšinējo draudzes skolu novietošanu, kas parasti atro-

doties ķesteru mājās un uz ķesteru zemes. Par

x) Nav izdevies noskaidrot, kādā veidā (vai līdz ar krievisku

tulkojumu?) un caur ko (kuratora starpniecību?) šis jaunpiliešu lū-

gums izglītības ministram nosūtīts. А. V.

2) Mācītāji — Guleke (ne šulrāts) un Kundziņš (Smiltenes) tanī

laikā bija „garīgie" skolu revidenti, bet Blankenhagens un barons

Volfs — „laicīgie" revidenti, kā tas apriņķu skolu komisiju sastāvā

bija noteikts.

3J Skolu virskomisija bija uzdevusi nevis slēgt, bet mācības

pagaidām neuzsākt.
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to gan konventi, resp. baznīcu pārvaldes varot lemt, vai

šinīs ķesteru mājās un uz ķesteru zemes viņi

arī turpmāk patur draudzes skolas, kas ta-

gad vairs nebūšot baznīcas, bet valsts sko-

las. Kupfers sakarā ar šo savu paskaidrojumu ieteicis

konventu lēmumus par draudzes skolu slēgšanu atcelt un

uzdot konventiem visur tur, kur jaunnokārtojamām skolām

(pēc 17. maija likuma) vairs nav telpu, rūpēties par tādu

atrašanu, kā tas likumā esot noteikts 1) un pieņemt arī

skolotāju. Par baznīcu īpašumiem — ķestereju mājām un to

zemi tā tad šinī gadījumā apriņķa komisijai nemaz neesot

jāspriež. Inspektors Grāvītis piekritis Kupfera priekšlikuma

pirmai daļai, t. i, ka atceļami konventu lēmumi par drau-

dzes skolu slēgšanu, bet nepiekritis tā otrai daļai, ka

līdzšinējām draudzes skolām jāmeklē citur telpas, jo tās

varot darboties līdzšinējās mājās, vismaz tik ilgi, līdz no-

kārtosies visai sarežģītais telpu jautājums. Protokolā nav at-

zīmēts, ka Grāvīša domām būtu piekritis arī kāds no citiem

komisijas locekļiem. Nolemts tā, kā ieteicis prāvests Kup-

fers. Inspektors Grāvītis protokolu nav parakstījis. Tā

tad Cēsu-Valkas apriņķu skolas komisija legalizējusi līdz-

šinējo draudzes skolu ēku un zemes paturēšanu tieši baz-

nīcu vajadzībām, un līdz ar to formāli palika spēkā jau

pieminētais skolu virskomisijas rīkojums par draudzes skolu

pagaidu slēgšanu — līdz nebūs tām atrastas telpas. Šinī pat

sēdē kā „gārīgie", 2) tā „laicīgie" skolu revi-

denti paziņojuši, ka turpmāk viņu revizijām jāatkrīt,

jo nevarot būt divējādu reviziju — valdības un līdzšinējo
skolu komisiju pārstāvju, pie kam šīm1 divējādām revizijām
būtu arī dažādie mērķi (verschiedene Ziele). Protokols

rakstīts vācu valodā.3)

J ) 1819. g. likums noteica, ka draudzes skolās jāuzņem vismaz

12 skolēni (517. p. 2. n.)

2) Šādi revidenti — garīgie no konsistorijas un laicīgie no

landtāga iecelti darbojās par diviem apriņķiem viens pāris (Skat.

Latviešu skolu vēsture 111, 108. v. t. t. Ipp.). Viņu institūts formāli

pastāvēja arī pārkrievošanas laikā.

3) Aplūkotās Cēsu-Valkas skolu komisijas protokola noraksts

uzglabāts manā krājumā. А. V.
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Tanī pat laikā draudžu konventi sāka pieņemt baz-

nīcām ķesterus. Jau 14. jūlijā Kokneses draudzes sko-

lotājs Konstants atlūdzās no draudzes skolotāja amata un

no konventa tika pieņemts par ķesteri un ērģelnieku. Tāpat

Rūjienes draudzes skolotājs Švechs pārvērtās ķesterī; 1)

Cesvainē, Jaunpiebalgā — tāpat.

Landrātu kolēģija 18. septembrī 1887. g. apsprieda

lielu troksni sacēlušo draudzes skolu jautājumu un, sa-

protams, pilnīgi piekrita uzsāktai akcijai, bet, ievērojot

kuratora un gubernatora prasību nekavējoši atjaunot drau-

dzes skolās mācības līdzšinējās telpās, nolēma uzdot la-

bam juristam V. Kupferam noskaidrot draudzes skolu

īpašumu juridisko stāvokli. 2) Kupfers savu atzinumu (ļoti

garu) deva tikai 1888. gadā, un tas nebija noteikts, —t. i.

viņš paskaidroja, ka draudzes skolu (agrāko ķestereju) īpa-

šuma tiesības esot sarežģītas un dažkārt visai strīdīgas.

Kamēr vāciskās iestādes lēma un prātoja, kurators

Kapustins kopā ar gubenātoru Zinovjevu rīkojās visai no-

teikti. 1887. g. 10. septembrī3) Kapustins ziņoja Vidzemes

skolu virskomisijai, ka viņam ienākušas ziņas par draudzes

skolu slēgšanu un, ka saskaņā ar šīs virskomisijas' rīko-

jumu, mācības draudzes skolās pagaidām nenotiekot. Tas

esot nelikumīgi, jo draudzes skolas iekārtotas ar 1819. gada

26. marta likumu un tās nevarot slēgt citādi, kā tikai grozot

pastāvošo likumu. Gubernātors Zinovjevs 1887. g. 12. sep-

tembrī ar cirkulāru Nr. 7492 paziņoja visiem „ordnungs-

gerichteriem",4) ka uzliek viņiem par pienākumu raudzī-

ties, lai baznīcu konventi nepiesavinātos draudzes skolu

ēkas un zemi, ar nolūku tās izlietot citām un ne draudzes

skolu vajadzībām. Ja tas notiekot, tad, ja ne citādi, ar

policijas palīdzību šīs ēkas un zeme jāatdodot atpakaļ

draudzes skolu lietošanai.5) Bez šī cirkulāra gubernātors)

publicēja vēl īpašu sludinājumu 6) (объявление), kurā

x) Acta Liv. Landr. Coll. № 13/B. Vol. X, 105. (LVA)

2) Acta Liv. Landr. Coll. .V 456/K, F. I.—lo. (LVA)
3) „Циркуляры" 1887. g. 447. Ipp.

4 ) Tagad teiktu apriņķu priekšniekiem.
г>) Лифл. Губ. ВЪдом. 1887., 101. num.

B ) Ibid., 105. num.
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bez ta, kas teikts cirkulārā, aizrādīts, ka viņam —

gubernatoram — esot zināms, ka draudžu konventos pie-

runājot zemnieku pārstāvjus parakstīt ne-

likumīgus lēmumus un ar nepareiziem tulkojumiem

sagrozot 1887. g. 17. maijā izdotā likuma nozīmi. Tāpēc

gubernātors paskaidrojot, ka jaunais skolu likums „им-вегь

въ виду обезпечеше преуспъванля и разширъшя

народныхъ школъ, почему члены конвентовъ отъ

крестьянскихъ обществъ, которымъ дороги интересы

ихъ родины, не должны подписывать постановленш о

закрытш школъ и не слушать наущенш злонам-Ьренныхъ

людей. Подговаривая крестьянъ къ подобнымъ не-

патрютическимъ дъйствlямъ и препятствуя осуществле•

шю, тъхъ предложенш, которыхъ Его Императорское

Величество, въ отеческомъ попеченш о благЪ своихъ

подданныхъ, Всемилостивъйше изволилъ преподать въ

законъ 17.мая,люди эти наносятъвеличайшшвредъстранъ

лишешемъ наеелешя возможности надлежащимъ обра-

зомъ воспитать своихъ двтей." (Jaunā likuma nolūks papla-

šināt un paveicināt tautskolu darbību, kamdēļ konventu

locekļiem-zemniekiem, kam dārgas viņu dzimtenes vajadzī-

bas, nevajaga ne parakstīt lēmumus par skolu slēgšanu, ne

kiausīt ļaunprātīgu ļaužu iestāstījumus. Pierunādami zem-

niekus uz nepotriotisku rīcību un kavējot pildīt ķeizara,

tēvišķā gādībā par saviem pavalstniekiem, 17. maijā dotos

noteikumus, izdara vislielāko kaitēšanu zemei (valstij), lie-

dzot iedzīvotājiem vajadzīgā kārtā audzināt savus bēr-

nus.) Šis asais sludinājums stipri uztrauca vācu muižnie-

cību un garīdzniecību, jo bija taču skaidri saprotams, ka

~ļaunprātīgie ļaudis", ~nepatriotiskā rīcība", ~kaitēšana

valstij" — tas viss zīmēts uz viņiem, viņu patreizējo dar-

bību. Landrātu kolēģijā notika šinī jautājumā vairākas

apspriedes, pēc kam nolēma1) gubernatoru Zinovjevu iesū-

dzēt senātam par ~varas pārkāpšanu" („За превышеше

власти") Senāts landrāta sūdzību noraidīja kā „несоот-

ветствующее по существу и неумъстное по содержашю."

*) Sūdzība iesniegta 1887. g. 11. XI. Skat. Acta Liv. Landr.

Coll. № 13/B; V. X, F. 280. (LVA)
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Vispāri šinī laikā Baltijas muižniecība jo bieži nodarbināja

senātu ar savām sūdzībām pret krievu administrāciju. Pa-

nākumu, saprotams, nebija.
1887. g. 30. septembrī izglītības ministrs Deļjānovs

ar rakstu Nr. 141301) paziņoja kuratoram, ka Vidzemes

laukskolu virskomisijas lēmums par draudzes skolu darbības

apturēšanu nelikumīgs un prasīja nekavējoši uzsākt šīs

sikolās mācības. Ministrs pie tam paziņoja: ievērojot to,

ka draudzes skolu mācību programas paredz pagasta skolu

mācības kursa turpinājumu, bet līdz šim pagasta skolas

nav skolēnus tik tālu sagatavojušas krievu valodā, lai drau-

dzes skolās tūdaļ varētu ilevest krievu mācības valodu,

tad pirmo triju gadu laikā arī draudzes skolās mācības

var notikt latviešu vai igauņu valodā. Kurators savukārt

paskaidroja, ka, saskaņā ar šo ministra rīkojumu, pagasta

skolās pilrmo divu gadu laikā mācības, arī trešā klasē, var

notikt vietējās valodās.2) Tādā kārtā Kapustins parkrievinā-

šanas asumus atbīdīja uz trim gadiem t. i. līdz 1890. gada

rudenim. Vēlāk (1888. g.), kādā sarunā ar landrātu Oet-

tilngenu, Kapustins izteicies, ka neesot izslēgts, ka 17.

maiija likumu mācību valodas ziņā turpmāk grozīšot. Katrā

ziņā esot vērojams, ka Kapustins gribot sastrādāt ar vie-

tējo interešu aizstāvjiem. 3) Varēja domāt, ka līdz ar to arī

konflikts draudzes skolu lietā izbeigsies, bet tas tomēr vel

nenotika. Draudžu konventi, muižnieku vadīti, joprojām pa-

stāvēja, ka draudzes skolu zeme uln ēkas pieder baznīcām —

ķestereju ierīkošanai. Kā jau redzējām, dažus līdzšinējos

draudzes skolotājus konventi steidzīgi pārvēlēja ķesteru un

organistu amatos, un konsistorija jaunievēlētos arī apstipri-

nāja. Tā cīņa ap draudzes skolām vēl turpinājās. Daži

draudžu mācītāji, jau atteicās no līdzdarbības vietējo skolu

liietu kārtošanā. Tā Gulbenes draudzes mācītājs F. Keis-

*) „Цирк." 1887. g., 481. Ipp.
2) Kauču gan pārkrievošanas laikmetu Baltijā skaitām no

1885. gada. tomēr mūsu laukskolās līdz 1890. gadam nekādas seviš-

ķas pārmaiņas mācību iekārtā un programās nenotika, izņemot vie-

nīgi mazliet stingrāku krievu valodas mācīšanu — tanīs skolās, kur

bija skolotāji krievu valodas pratēji.

*) Acta Livl. Landr. Coll. Л* 13 B. Vol. X, F. 47. (LVA)
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lers atteicies baznīcā paziņot skolu darbības uzsākšanu.

Dikļu draudzes skolu komisija pārtraukusi darbību; Ru-

benes mācītājs Zengbušs ar oficiālu rakstu paziņojis sko-

lotājiem, ka viņš turpmāk neapmeklēs vietējās skolas. 1)

Kurators Kapustins savukārt rakstīja skolu virskomisijai,
kā mācītājiem, ar ev.-lut. draudžu likuma 322. pantu, uz-

likts pienākums sekot jauniešu reliģiskai audzināšanai un

тщательно посещать сельсюя школы." 17. maija likums

no šiem pienākumiem mācītājus neesot atsvabinājis; lūdza

virskomisiju rūpēties, lai mācītāji pilda savus pienākumus. 2)

Draudzes skolu skolotāji, kas atteicās palikt vienīgi

ķesteru-organistu amatos, bet gribēja arī turpināt drau-

dzes skolotāja darbu, nonāca amata grūtībās, jo vietējās

skolu komisijas un baznīcu konventi pret viņiem izturējās

naidīgi, uzlūkoja tos kā krievu draugus un vāciešu pre-

tiniekus. Tā Vecgulbenes meiteņu draudzes skolotāju P.

Medni mācītājs Keislers atlaida no amata bez iepriekšēja

brīdinājuma, resp. uzteikšanas. Kad Mednis sūdzējās ku-

ratoram, skolu virskomisija paskaidroja, ka viņa nav Medni

atlaidusi un vispāri viņai šinī lietā neesot nekas darāms,

jo Vecgulbenes meiteņu skola esot bijusi privāta skola

baznīcas konfirmandu mājā, par kuru teikšana vienīgi baz-

nīcas konventam.3) Vispāri tanī laikā daudzi skolotāji, se-

višķi draudzes skolu, bija visai neērtā stāvoklī: pagriezt

muguru veciem „skolu kungiem" nebija viegla lieta, jo

visiem bija vēl svaigā atmiņā, ka katru skolotāju, kas

iedrošinājās kaut kā pretoties muižnieku un mācītāju gri-

bai, neatvairāmi atlaida no amata. Tam bija daudz pie-

mēru,
4 ) sākot ar Ausekli Jaunpiebalgā, Juri Kalniņu Vie-

talvā, Kortānu Ikšķelē, Matculi un Pētersonu — Alūksnē,

Krebsu — Skujienē, Romānu — Madlienā, Jēkabsonu —

Rozbekos v. t. t. Skolotāji: šai varu maiņas laikā arī ne-

4) Kuratora Kapustina raksts Vidzemes laukskolu virskomisijai
1887. g. 4. novembrī № 5842 (LVA).

-) Kuratora raksts 1887. g. 5. decembri № 6375 (IVA).
3) Kuratora sarakstīšanās ar skolu virskomisiju 1887. g. sep-

tembrī—novembrī. (IVA).
4) Skat. Latv. skolu vēsture 111, 627. lpp.
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varēja droši nojaust, ar ko viss beigsies, — kas ņems virs-

roku, un vai vēlāk katra pretestība vācu varai netiks bargi

sodīta. Tas no vienas puses. No otras — nebija jau nekas

vilinošs mesties krievu kungu apkampienos, īpaši vēl tādā

gadījumā, ja kāds skolotājs krievu valodu vāji prata. Gan

varēja itin kā priecāties par vācu varas gaidāmo krišanu,

bet tanī pašā lailkā bija ar lielām bažām jānogaida, kā

rīkosies jaunā — krievu vara.

1888. gada sākumā1) gubernators Zinovjevs atkal laida

bargu rakstu „bruģu" (ordnungsģeriichteriem) tiesnešiem.

Izrādījās, ka daudzas draudzes skolas joprojām nedarbo-

jās. „Bruģu" tiesneši bija vācieši un, saprotams, saviem

tautas brāļiem negribēja uzbrukt, tāpēc arī pirmajam Zi-

novjeva rīkojumam lielu panākumu nebija. Šoreiz Zinov-

jevs šiem tiesnešiem stingri pavēlēja: 1) Ar īpašām rakst-

veida deklarācijām paziņot draudžu skolotājiem, ka sko-

lotāja un ķestera amatus var apvienot, un mācības apga-

bala valde tam arī piekrīt. Ja ķesteri atteiksies no draudzes

skolotāja darba, tad līdzšinējās skolu ēkas un zeme tiks

nodotas tām personām, kas turpmāk izpildīs draudzes sko-

lotāja amatu. 2) Ņemt no visiem draudzes skolotājiem pa-

rakstus — krievu vai vietējās valodās — ka viņi, būdami

draudzes skolotāji, kā tādi, ar skolu valdes rīkojumu, lieto

skolas ēkas un zemi. Paraksti bija jādod pēc šādas for-

mas: „Es, parakstījies, paskaidroju (заявляю), ka: 1) Es

> .
. . .

draudzes skolas skolotājs, joprojām esmu

šinī amatā; 2) draudzes skolas ēkas un zemi, ko es lietoju

lidz šim kā manu atalgojumu, lietošu arī turpmāk līdz aug-

stākās skolu priekšniecības rīkojumam (до дальнъйшаго

распоряжения высшаго школьнаго начальства) Ja

skolotājs atteiktos dot šādu parakstu, tad zeme un ēkas

viņam atņemamas un pagaidām nododamas vietējai skolu

valdei, vai kādam šīs valdes loceklim, kauču zemnieku

pārstāvim, kas būtu ar mieru šo objektu pārraudzību pie-

ņemt. Tāpat jārīkojas, ja draudzes skolas ēkas un zeme

jau būtu pārņemta (захвачена) un nodota citām personām,

*) 9. janvārī, raksts Jtt 148. lespiests „Лифл Губ. ВЪдомости"

1888. g. 18. janvāra numurā.
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kam nav pilnvaru no skolu valdes. Tādā gadījumā ēkas un

zeme šīm personām jāatņem, un jāievada krimināla vajā-

šana. Gubernātors pavēlēja rīkoties nekavējoši un par visu

viņam steidzīgi paziņot. 1)

Saskaņā ar šo gubernatora rīkojumu sākās skolotāju

parakstu ievākšana. Gājis raibi. Daži draudzes skolotāji

parakstuo devuši, daži nē, bet citi lūguši laiku apdomāties. 2)

Pēc šīs gubernatora akcijas dažās draudzes skolās

mācības tika ievadītas, jo to stingri prasīja tautskolu inspek-

tori. Jautājums par draudzes skolu ēku un zemes īpašuma
tiesībām palika joprojām neizšķirts.

Pa to laiku draudzes skolu slēgšanas jautājums atkal

bija nonācis Vidzemes laukskolu virskomisija. 3) No

visām četrām apriņķu skolu komisijām bija ienākuši attie-

cīgi ziņojumi. No jauna virskomisijas sēdē norisinājās de-

bates starp vācu muižniecības un mācības apgabala valdes

pārstāvjiem (tautskolu direktoru Pokrovski un Pētera reāl-

skolas inspektoru Šafranovu). Argumenti tie paši, ko jau
še pieminējām. Tikai barons Kampenhauzens šoreiz ieva-

dījis kādu jaunu motivu — proti, 1819. g. 517. panta 7.

punkts nosakot, ka draudzes skolu saimniecību kārtojot

vietējie muižnieki kopā ar draudzes mācītāju. Saskaņā ar

šo punktu baznīcu konventi, kuros ieiet muižnieki un mā-

cītāji, pilnīgi likumīgi sprieduši par draudzes skolu ēkām

un zemi, t. ir, vai uz šīs zemes turpmāk paturēt draudzes!

skolas vai nē. Kuratora pārstāvji savukārt prasījuši ne-

pārtraukt draudzes skolās mācības. Vienošanās nenotikuši

x) Sīkākas ziņas par šo akciju ir Acta Livl. Land. Coll. № 13/B.

Vol. X, F 5 v. t. (LVA).
2) Kas parakstus nedeva, tiem tūdaļ tautskolu inspektors pie-

draudēja ar atlaišanu no amata, kas parakstus deva — mācītāji

piedraudēja nepaturēt ķestera-ērģelnieka amatā. Daži skolotāji vienā

dienā parakstu atteikušies dot, bet otrā jau to piesūtījuši bruģu

tiesnesim. Kā jau pieminējām — bija kjūmīgs stāvoklis, un skolo-

tāji nezināja kā rīkoties un kam paklausīt.
3) Protokoli d. Livl. Oberlandschulbehorde Sitzung am 22 Mārz

1888. Te jāpiezīmē, ka šis protokols tagad jau rakstīts divās valo-

dās — vispirms vācu un otrā lapp. arī krievu, tā tad krievu valodā

būtu izdarīts tulkojums no vācu. Vācu pārstāvji parakstījušies tikai

zem vācu teksta, tā tad šis teksts bija vienīgi likumīgais.
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un, saskaņā ar 17. maija likuma noteikumiem, nolemts

jautājuma izšķiršanu nodot izglītības ministram, kas, sa-

protams, draudzes skolu jautājumu izšķīra tā, kā bija pra-

sījuši kuratora pārstāvji. Sakarā ar to 1888. gada rudenī

mācības visās draudzes skolās uzsāka parastā laikā, bet

jautājums par šo skolu īpašumiem risinājās joprojām

centrālās valdības iestādēs Pēterpilī, līdz tikai 1890. gadā

ķeizars apstiprināja kādu ministru komitejas lēmumu, kas

noteica:1) ~Gadījumos, kad rodas nesaprašanās (сомнъшя)

par draudzes skolu īpašumiem, strīdīgos jautāju-

mus izšķir izglītības ministrs". Tā tad ari

draudzes skolu īpašumu regulēšana bija nodota izglītības

ministrijai. Gan vēl pēc tam dažu draudžu konventi (Laz-

donas, Trikātes, Alojas) novadīja strīdīgo jautājumu līdz

senātam, bet bez panākumiem.

Tā oficiāli izbeidzās asais strīdus ap Vidzemes drau-

dzes skolu darbību un īpašumiem. Kurzemē, kā jau piemi-

nējām, draudzes skolu nebija, un turieni šis vidzemnieku

strīdus neskāra.

Vēl jāatzīmē, ka latviešu un igauņu prese un sabiedrība,

ar ļoti retiem izņēmumiem, draudzes skolu lietā nostājās

valdības iestāžu pusē. ~Balss", rakstā „Priecīga vests",2)

paziņoja, ka izglītības ministrs devis rīkojumu nepielaist
mācību pārtraukumu draudzes skolās. Tanī pašā laikrakstā3)

Kaudzītes Reinis (R. Vidzemnieks) garākā rakstā aprā-

dīja, ka nevajaga pielaist draudzes skolu slēgšanu un ķe-

stera-ērģelnieka-skolotāja amatu šķirošanu. Arī „Baltijas
Vēstnesis" pretojās draudzes skolu slēgšanai. 1) ~Dienas

Lapa" 1887. g. 173.—174. num. ievietoja garāku rakstu

~Druskas iz mūsu draudzes skolu vēstures", un 183. num.

ziņojumu par Kokneses dr. skolas slēgšanu, kurā ieteica

šo skolu pārvērst ministrijas skolā, kā to darījuši vietal-

vieši; 203. num. „Dienas Lapa" ar dažu vēsturisku doku-

х ) ДЪло Деп. Нар. Пр. Л? 188.; Постан. по М. Н. Пр. т. XI,

1709. 30. окт. 1890. г.

2 ) 1887. g. 42. num.

3 ) „Balss" 1887. g. 46. num.

4 ) „Balt. Vēstn." 1887. g. 253, 255 num.

16
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mentu palīdzību centās pierādīt, ka draudzes skolu zeme

nepieder vienīgi ķesterātu. ~Pec musu domām draudzes

skolas zeme ir un paliek skolas, bet ne baznīcas piede-

rums" — sprieda ~Dienas Lapas" rakstītājs. Vispāri lat-

viešu laikraksti šinī kļūmīga laikmetā ļoti dzīvi interesējās

par draudzes skolu pastāvēšanu, jo labi saprata, ka drau-

dzes skolām arī turpmāk jāpaliek par lauku jaunatnes aug-

stākās tautas izglītības iestādēm. Ja muižniekiem 1887./88.

g. būtu izdevies draudzes skolas iznīcināt, tas būtu liels

sitiens latviešu izglītībai. Ļoti zīmīga bija muižnieku un

mācītāju argumentācija pret draudzes skolu pastāvēšanu, —

„tās būšot stipras pārkrievošanas iestādes". 1) Bet kad šīs

pašas draudzes skolas bija ~stipras pārvācošanas iestādes",

— tad bija labi. Latviešiem nacionālā plāksnē

vairāk bija bīstamas mūsu draudzes skolas

kā pārvācotajās, nekā pārkrievotājas. Pārvā-

cošanas darbā muižnieki, mācītāji un ari daudzi draudzes

skolotāji kopā ar konventiem dzina vienu vagu, pārkrievo-
šanas iaikā šo vagu dzina vienīgi krievu inspektori, bet

viņu vadītājs — mācības apgabala kurators deva un varēja
dot tikai nespēcīgus birokrātiskus rīkojumus. Tā pārkrievo-
šanai nebija ne īstu darbinieku, ne arī spēcīga garīga

impulsa. Bija tikai lielisku plānu taisīšana un jusmošana

par Baltijas sakausēšanu ar impēriju v. t. t. Liela tomēr

nozīme bija krievu vietējas un arī centrālās administrā-

cijas pietiekoši noteiktai rīcībai pret vācu muižniecību un

garīdzniecību. Pakāpeniski tika lauzta tā vara, par kuru

Zinovjevs neatlaidīgi savos pārskatos ziņoja ķeizaram. Šīs

varas laušana latviešiem par ļaunu nebija.

Pārskatā par 1887. gadu 2) Zinovjevs ar viņam pa-

rasto sparu no jauna vērsās pret vācu varu un iedomību,

šoreiz īpaši aplūkodams to pretestību, ko vācieši izrādīja

jaunajam skolu likumam un no tā izsauktām pārgrozībām.

Vispirms Zinovjevs aprādīja tos iespaidus, ko atstājuši lv-

*) Kāds šūlrāta Gulekes ziņojums Vidzemes laukskolu virs-

komisijai 1887. g. Ir noraksts. А. V.

2) lesniegts ķeizaram 1888. g. Uzmetuma oriģināls glabājas
VA, noraksts manā krājumā. А. V.
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terāņu mācītāji uz viņiem pakļautām tautskolām. Muiž-

niecība turot savā atkarībā luterāņu mācītājus, bet rūpē-

joties, lai savukārt mācītāju autoritāte pie zemniekiem būtu

stipra. Uz droša baznīcas un skolas pamatojuma balstās

\ acu "kundzība Baltijā. („На прочномъ церкви

и школы покоится въ настоящее время господство

нъмецкаго племени въ ПрибалтШскомь Kpat") Par

luterticīgiem garīdzniekiem Zinovjevs saka, ka Krievijas
valdība ar saviem līdzekļiem sagatavojot Tērbatā mācī-

tājus, pat tādā skaitā, ka daļa ejot uz Vāciju, kur dažkārt

viņu trūkstot. Nevienā valstī gan arī neesot tik bagātīgi

atalgotu garīdznieku, kā Baltijā. Atzīmē piemērus. Vis-

pāri Vidzemes guberņā nodevas luterāņu mācītājiem esot

ļoti lielas. Visu mācītājmuižu uzturēšana maksājot 420.000

rubļu gada, tā tad apmēram 3000 katrs pastorāts (Rīgu

tieierēķinot). Bet kur tad vēl mācītāja „privātie" ienā-

kumi? Plaši Zinovjevs runā par baznīcas, mācītāju un

konsistorijas vācisko raksturu. Mācītāju un vācisko baz-

nīcas iestāžu darbība esot jo kaitīgāka, ka mācītājiem tieši

padotas laukskolas. No seniem lāikiem Baltijas tautskolām1
konfesionāls raksturs. Agrāk skolu stāvoklis arī še bijis

vājš, bet sākot ar šī gadusimta 40. gadiem, kad iezīmē-

jās pareizticības kustība, sākuši vairāk rūpēties par sko-

lām, kam galvenā kārtā vajadzējis veicināt luterisku reli-

ģisku audzināšanu.1) Zinovjevs dod arī skolu īsu statis-

tiku un konstatē, kas darīts tautas izglītības labā. Vācieši

pratuši iekārtot tā, ka valdīšana pār skolām viņu rokās, •
bet nastas uzliktas gandrīz vienīgi zemniekiem. Bet arī

laukskolu pārvaldīšanā muižnieki daudz laika netērējot, —

tikai uzturot vajadzīgo politisko raksturu. — «Эта ихъ

весьма незначительная деятельность имъетъ полити-

чески характеръ, сводящейся исключительно къ охра-

нешю школъ отъ наблюдешя и воздъйствlя русскаго

правительства.* Viss darba smagums tautskolu labā guļot

uz vietējām iestādēm, kurām arī pierakstāmi nopelni par

samērā labo skolu stāvokli.

Pēc 17. maija šejienes skolu politikā iezīmējies lū-

!) Pavisam pareizi saprasts. А. V.

16*
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zums — valdības varai par labu. Sajuzdami un apzinā-

damies Šo pārgrozību nozīmi, — ka turpmāk skolas ne

vārdos, bet to darbībā pakārtotas valdības iestādēm, un

tādā kārtā ģermanizācijai dots smags sitiens, muižniecība

un garīdzniecība sākusi jaunam skolu likumam likt visā-

dus šķēršļus. Vidzemes landmaršāls caur izglītības mi-

ministru nodevis ķeizaram landtāga lēmumu „atbrīvot muiž-

niekus un zemes iedzīvotājus" no līdzdalības un līdzdar-

bības skolu lietās. Landtāgs lēmis netikai muižnieku, bet

visas ~zemes" vārdā. Tas gan nesaskanot ar patieso stā-

vokli 'un iedzīvotāju attiecībām, jo pilnvaras runāt visas

„zemes" vārdā muižniecībai (landtāgam) arī šinī gadījumā

vairs nav uzlūkojamas kā reālas. Bet šī muižniecības at-

teikšanās neesot īsta, tā esot tikai demonstrācija

un draudi nostādīt valdību grūtā stāvoklī, iebaidīt un

tādā ceļā mēģināt mainīt, vai varbūt pavisam atcelt, 17.

maijā izdoto likumu. Līdzīgu gājienu taisījusi arī konsisto-

rija, kas arī spekulējot tikai tādēļ, ka cerot valdību ap-

mānīt, domādama — valdība jau apstākļus nepazīst. Kad

šie draudi nelīdzējuši, sākusies draudzes skolu slēgšana.

Gubernatoram ziņots, ka konventos baznīcu priekšnieki un

mācītāji zemnieku pārstāvjiem par 17. maija likuma bries-

mām teikuši dedzīgas runas: latviešu valodu izdzīšot no

skoiam, latviešu tautu iznīcināšot, luterticības vietā ieve-

dīšot pareizticību. Vajagot glābt ko vēl var — tas ir pa-

ņemt no draudzes skolām zemi un ēkas, kas agrāk bijis
baznīcu īpašums. Notiekot gājiens netikai pret skolu li-

kumu, bet pret visu ķeizara ievadīto valdības darbības

sistēmu. („Не только противъ нового школьнаго

закона, но и противъ всей предначертанной державной

волей Вашего Императорскаго Величества системы

двйствlй правительства въ здьшнемъ краю") Tālāk

Zinovjevs pastāsta par saviem rīkojumiem draudzes skolu1)

slēgšanas gādījumā un apgalvo, ka muižniecība šinī ak-

cijā esot zaudējusi daļu sava prestiža, ko pat nenoliedzot

*) Pret draudzes skolu slēgšanu Zinovjevs 1887. gadā iesniedzis

īpašu rakstu (.V 565) arī iekšlietu ministram, aprādot, ka nedrīkst

pielaist šo skolu slēgšanu. (IVA).
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gudrākie viņas pārstāvji, kas piekrītot, ka nav bijis tāļ-

redtzīgi lUgt ķeizaru atbrīvot viņus no līdzdarbības skolu

lietās, bet vēl vājāks numurs bijusi draudzes skolu slēg-

šana. Zinovjevs piezīmē, ka viņš varbūt draudzes skolu

jautājumā rīkojies ar kļūdām, bet gaidīt nevarējis, jo stā-

voklis palicis draudošs. Nekas tomēr uzsākto pārgrozību

sistēmā neesot tik svarīgs, kā baznīcu un skolu lietas,

jo tās bijušas galvenās vācināšanas iestādes. Ja arī ga-

rīdznieku atbīdīšana no skolām neesot veļama, jo tas

stipri kaitētu audzināšanas darbam, tad tomēr, raugoties

no otras puses, tieši mācītāji veicinot piesaistīšanās garu

vācu kultūrai, vācu ideāliem un atsvešinot no Krievijas

(„внъдряютъ духъ привязанности къ германской куль-

туръ, германскимъ идеаламъ и отчуждеше отъ Россш.")

~Vācu kultūra vispāri izceļas ar savu neiecie-

tību, augstprātības garu un visa ne vāciskā

nicināšanu, un šādu seklu v ē 1 tagad ar devīgu

roku sēj pa Vidzemes skolām." Tāds stāvoklis

taču neesot ciešams un tāpēc — saka Zinovjevs — būtu

nopietni jāpadomā par baznīcu pārvaldes reformām. Sa-

graut mācītāju autoritāti gan nevajagot — tas valstij bī-

stami. Ari to nedarot esot iespējamas pārgrozības. Būtu

pārorganizējama baznīcu pārvalde, atņemot muižniekiem

noteikšanu par tām. Konsistorijā, kur sēžot muižnieki —

valdībai ar savu varu jāieceļ tādas personas, kas nestrādā

pret valsts interesēm. Jāreformē mācītāju ievēlēšanas kār-

tība Jālikvidē patronāti. Draudžu (baznīcu) konventos jā-
likvidē muižnieku pārsvars un jāpielaiž arī bezzemnieku

pārstāvji. Mācītājiem algu lai izmaksā valdība, saņemdama

no draudzēm attiecīgus nodokļus. Mācītāju sagatavošanā

ari jāizdara noteiktas pārgrozības: jālikvidē Tērbatas uni-

versitātē teoloģijas fakultāte, un ārpus Baltijas jānoorga-

nizē luterāņu garīgais seminārs (особую лютерянскую

духовную семинарш) 1 ) Vēl par muižniecību runājot, Zi-

l ) Šo nodomu propagandēja arī „РижскШ ВЪстн." — skat. tās

1887. g. 274. num., kur izteiktas līdzīgas domas. Vai tās bija pat-

stāvīgas, vai Zinovjeva iedvestas? Vēlāk arī pašā Tērbatas univer-

sitātes padomē par šo jautājumu bija spriešana. (Par to turpmāk).
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novjevs saka, ka ja muižniecība vien gribētu, lai viņu

atbrīvo no skolu pārvaldes — tam varbūt varētu arī pie-

krist, bet kad viņa lūdz visu iedzīvotāju vārdā, tad šāds

lūgums jānoraida, jo valdībai nav izdevīgi vienai saņemt

savās rokās skolu uzturēšanas un pārvaldes aparātu. Pie-

tikšot, ja visos skolu pārvaldes orgānos samazināšot muiž-

nieku iespaidu, bet guberņas tautskolu virskomisiju varot pa-

visam likvidēt un tās funkcijas nodot tautskolu direktoram.

Arī par šo pārskatu iekšlietu ministrs, gan tikai 1889.

g. 21. janv., ar konfidenciālu rakstu Nr. 85 1) paziņoja

Zinovjevam, ka ķeizaram „labpaticis iepazīties" ar to, un

valdnieks „удостоилъ Высочайшаго внимания" jautāju-

mus: par baznīcām, skolu, baznīcu uzturēšanu un mantu,

par draudžu tiesām v. t. t. Par svarīgākiem — skolu

pārvaldes, mācītāju un muižnieku kundzības jautājums šīs

ķeizara sevišķās „uzmanības", redzams, nav bijis, jo at-

zīmētā iekšlietu ministra rakstā par to nekas nav teikts.

No jau līdz šim atzīmētiem trim Zinovjeva ziņojumiem

ķeizaram redzam, cik enerģiski šis gubernators līdzdarbojās

arī skolu politikā, bet vispārējās pārkrievošanas politi-

kas izkārtošanas galvenie ierosinājumi nāca vai vienīgi no

Zinovjeva. Nomanāms, ka Kapustinam ar Zinovjevu ļoti

draudzīgas attiecības un, kā jau redzējām, draudzes skolu

slēgšanas jautājumā, Zinovjevs dedzīgi nostājas Kapustina

rīkojumu atbalstītāja lomā, un tieši gubernatora, gandrīz

vai drakoniskie, rīkojumi salauza vācu ļoti stipro pretes-

tību. Ka kuratoram Kapustinam gāja grūti, to rāda arī

kāda 1886. gadā rakstīta viņa privāta vēstule Zinovjevam.

Kapustins raksta, ka viņš pilnīgi piekrītot Zinovjevam, ka,

lai neradītu sarežģījumus, pagaidām pietiekot ar līdz šim

draudzes skolas (kādas, nav vēstulē norādīts. А. V.) lietošanā

nodotām bijušām telpām, neaizskarot ķestera un mācītāja. 1)

Tālāk Kapustins raksta: ~Nupat saņēmu vēstules

no К. P. Pobedonosceva un Deļjānova, abi

lūdz paciesties un nezaudēt drosmi. Bet kur

l ) IVA.

J ) Vērojams, ka tas bijis pārvēršot Vietalvas draudzes skolu

ministrijas skolā. Vēstules noraksts manā krājumā. А. V.
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lai to ņem?" Tas norada, ka Kapustins, kas pie tam bija
veselība vārgs, nevarēja viegli grūto cīņu nest, un ka

enerģiskais Zinovjevs šādos apstākļos arī skolu lietās' pa-

tiesi veica ievērojamu lomu.

Kurzemes gubernatora Paščenko ziņojums 1) par 1887.

gadu tikpat nenoteikts un maznozīmīgs, kā viņa pirmais

un otrais ziņojums. 14. septembra likums tagad tiekot

samērā labi pildīts. ledzīvotāji cenšoties mācīties krievu

valodu, sūtot bērnus krievu skolās. Arī ministrijas skolas

sākot atvērt. Rozas Vladimira ministrijas skolā mācoties

apm. 300 bērnu. Pilsētās skolās (Городсюя училища)

arī skolēnu pieplūdums. — Tā tad viss labi! Ar pareiz-
ticību gan nav tā gājis, kā gubernators solīja pirmā gadā.

Tos, kas pārgājuši pareizticībā, uzlūkojot kā atkritējus,
kas meklējuši personīgus labumus v. t. t. Saprotams, ka

pēc šāda ziņojuma Kurzemes muižniecība varēja guber-

natoram novēlēt še dzīvot „ilgus gadus". 2)

Kapustinam, kā redzam no viņa vēstulēm Borzenkam, 3)

draudzīgas attiecības arī ar Igaunijas gubernatoru kņazu

Šachovsoju, jo Kapustins raksta: ~Biju kādas četras die-

nas Rēvelē atpūsties kņaza Šachovskoja un viņa tuvāko

līdzstrādniek-u sabiedrībā. Kņazs ap sevi pulcinājis

cilvēkus, kam sakari ar Maskavu un centrālo

Krieviju." Kapustins šinī pašā vēstulē piemin Juri Sa-

mārinu, kas savā laikā bijis vienīgais Baltijas apstākļu

sapratējs, un par latviešu-igauņu nomali krievi patiesību

dabūjuši zināt no viņa „Русь" korespondencēm.

Jākonstatē, ka Zinovjevs, Kapustins, Šachovskojs —

bija Baltijas guberņās ļoti stiprs krievu triumvināts: Visi

pārliecināti, norūdīti slavofili un Baltijas vācu varas pre-

tinieki. 4) Kapustins, kā redzams no vēstulēm Borzenkam,

!) Akts .V 22357. (LVA)
2) Tā tas ari noticis kādā banketā 1887. gadā. („РижскШ Btcr-

никъ" 1887. g. 246.)
3 ) „Русская Старина" т. 109, 534. lpp.
4) Zinovjevs vēlāk pret vāciem palika miermīlīgāks, Kapustins

un Šachovskojs — nē; Zinovjevs bija veikls taktiķis, piemērojās

Pēterpilī valdošām strāvām, Šachovskojs politiski nervozāks, stipri

patstāvīgs un pret vācu muižniecību pavisam nepiekāpīgs.
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visai neapmierināts ar vācu lielo iespaidu ne tikai Balti-

jas, bet visas Krievijas skolu darbībā, jo, kā viņš saka,

Peterpili „навезепо не мало гадостей изъ Берлина".1)

Citā vietā Kapustins saka, ka vācieši pratuši klusītiņām

(втихомолку) iespiesties Krievijas dzīvē; kāds Šmits

grāmatā („Исторlя учебныхъ заведений Россш"),

ko izdevusi Krievijas izglītības ministrija, 2) ar prieku aprak-

stot Vācijas kundzību (господство Гермаши). Viņš — Ka-

pustins — Pēterpilī uzsācis cīņu (šī vēstule rakstīta 1892.

gada 28. aug., kad K. bija Pēterpils mācības apgabala

kurators) pret vācu iespaidiem, bet bez cerības ko panākt.

šinī paša laikā pārkrievinātaji gribēja atdzīvināt 40

gados uzsākušos pāriešanu pareizticībā. 1879. gada 26.

augusta numurā „Novoje Vremja" rakstīja, ka valdība

1840. gados esot nodarījusi kļūdu, jo nav noteikti atbalstī-

jusi latviešu un igauņu pāriešanu pareizticībā. Šo ~Nov.

Vr." uzsākto žēlošanos vairākka rtīgi turpināja ~Rižsk.

Vestņ." Saprotams, ka īstajiem pārkrievotājiem visai rū-

pēja arī pareizticības izplatīšana Baltijā, jo, ja jau sapņoja

par šejienes pilnīgu sakausēšanu ar Krieviju, tad bija jā-

iznīcina arī ticības dažādība. Visspilgtāki to pateica Igau-

nijas gubernators kņazs Šachovskojs, kas 1887. gadā rak-

stīja: 3) Nebūsim akli. Viss tā sauktais Baltijas jautājums

izšķirams vienīgi ar vietējo iedzīvotāju pievienošanu pareiz-

ticībai. („Не будемъ слъпы. Весь такъ называемый

Остзейскш вопросъ разрешается только и единст-

венно путемъ присоединешя мъстнаго населешя къ пра-

вославlю")Lutera ticība ir vienīgā saite starp vāciešiem un

vietējiem iedzīvotajiem. Pārraujiet šo saiti un viss Krie-

vijai naidīgais izšķīdīs. Nevajagot aizmirst, ka Krievija un

pareizticība ir sinonimi. Krievu nacionālisms vai nu pa-

reizticībā izlīdzinājās, vai citādi pazūd. Krievu tauta sa-

skaņojas ar pareizticīgiem, lai pie kādas tautības viņi arī

*) „Русская Старина" т. 109. 543. Iрр.
2 ) Ibid. 542. Ipp.
3 ) Изъ архива кн. С. В. Шаховского, т. 111, V.
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tautas ticībā sakustu ar Krieviju un sajustu, ka netikai

viņu materiālā, bet arī garīgā labklājība atkarājas no pil-

nīgas ieplūšanas lielajā pareizticīgajā krievu saimē. 1886.

gadā Šachovskojs rakstīja Pobedonoscevami 1) Lietu bū-

tības svarīgākā daļa atrisināma ar vienīgās politiskās sai-

tes iznicināšanu, kas vieno šejienes svešos kungus ar viņu

vergiem — tā ir kopējā reliģija. Nevienam nav noslēpums,

ka šinī nomalē protestantisms ir stiprs politisks ierocis

baltu rokās, ar ko še veicināt savus ideālus, kas pretēji
valdības mērķiem. („Суть дъла заключается въ уничто-

жении единственной политической связи между инопле-

менными здъшними господами и ихъ рабами, заклю-

чающейся въ общности релипи. Ни для кого не

секретъ,что въ здъшнемъ краъ протестанствоесть поли-

тическое орудlе и при томъ весьма сильное въ рукахъбал-

товъ, преслъдующихъ въ этомъ краъ свои идеалы и цъли

противоположныяцълямъ правительства"). Tādaspat ap-

mēram domas izteica šinī laikā Vidzemes gubernators Zi-

novjevs, kas gan par pareizticības veicināšanu runāja ma-

zāk, bet vācu muižnieku un garīdznieku tieksmes apka-

roja vēl enerģiskāki. Kņazs Šachovskojs 1885.—1887. g.g.

ar visu sparu ķērās pie pareizticības veicināšanas, guva

ari Igaunija dažas sekmes, bet, kā viņš pats rakstīja,,

neatrada iekšlietu ministrija pietiekoša atbalsta. Dažkārt

sava darbībā nervozais kņazs bija gatavs vai visu Igauniju

dažos gados pataisīt pareizticīgu. Muižnieku rokās

tomēr bija tik liels materiālais spēks, ka viņa viegli va-

rēja iespaidot katru igauņu ģimeni, kas gribētu pievienoties

~krievu ticībai". To muižnieki arī darīja un zemniekiem

bija labi jāapdomājas. Tāpēc pat Pobedonoscevs 1887. g.

19. februārī2 ) pamācījis Šachovskoju, ka neder aizrauties

ar pārāku propagandu, jo tā varot uzvest uz maldīga

*) Письма къ К. П. Победоносцеву отъ 8. авг. 1886. г. „Архивъ"

т. 111 стр. 5. Šachovskojs visai atbalstīja arī Pareizticīgas brālības

darbību (Прибалтlйское православное братство», kas rūpējās par pa-

reizticīgo draudzēm un skolām. Visrosīgākā bija Pētera-Pāvila brā-

lība Rīgā, kas daudz darīja pareizticības propagandas labā.

2 ) „Архивъ" т. 111, 49 (XLIX)

249
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ceļa un samaitāt valstisku darbu. Mums jāuzņem tie, kas

pie mums nāk un jāzina kur lai viņus uzņemam, t. i.

lai būtu baznīcas, mācītāji un skolas. Kad atnākušos no-

kārtosim, citi nāks paši no sevis, bet ja saņemsim daudz

un nespēsim visus garīgi apkopt, tad gaidāma atkrišana.

Šis padoms, redzams, Šachovskojam nevisai patika, viņš

gaidīja, ka valdība dos pietiekoši līdzekļus, lai varētu uz-

celt kā baznīcas, tā skolas. Bet vēl vairāk kņaza uzsāktam

darbam tad kaitēja Pobedonosceva nostāšanās pret igauņu

nacionālām prasībām. Šachovskojs ieteica Pobedonoscevam

nodibināt Rēvelē pareizticīgo vikāriju un par tās vadītāju

iecelt igauņu tautības garīdznieku Tammu.1) Tam nepie-
krita Pobedonoscevs un aizrādīja kņazam, ka viņš domām

par igauņa iecelšanu minētā amatā pavisam nepiekrītot.

~Es atrodu," — rakstīja Pobedonoscevs — „igauņa iecel-

šanu šai amatā tagadējā laikā par nepolitisku un bīstamu

lietu. Vajaga lielas uzmanības pret cittaitības

(„Необходима большая осторожность въ отношенш

къ инородческому элементу.") Lūk, ši neuzticība latvie-

šiem un igauņiem nevis veicināja krievu intereses, bet

tieši tām kaitēja. Šachovskojs še stāvokli labāk saprata
kā Pobedonoscevs. Tālāk Pobedonoscevs rakstīja: Ticat,

kamēr krievu elements nav ieguvis Baltijā noteicošu auto-

ritāti, nesaprātīgi laist latviešus un igauņus augstākos ama-

tos, īpaši baznīcas. To rakstu Jums konfidenciāli, lai nebūtu

nekādu pārpratumu. („Верьте : покуда русская власть не

стала въ этомъ краЪ твердою ногою и русскш элементъ

не прюбрЪлъ тамъ рт>шительнаго авторитета, неблагора-

зумно пускать эстонцевъ и латышей въ высппя дол-

жности, особенно въ церкви. Все это пишу Вамъ

лично и конфиденциально, дабы не оставалось недо-

разумънш") levērojot Pobedonosceva lielo iespaidu pie
Aleksandra 111, šādiem viņa norādījumiem bija jautājumu

izšķiroša nozīme. No Šachovskoja vēstulēm var noprast,

ka idejiskais administrators sāk vēl vairāk nervozēt un

!) Ibid. 50. (L) Ipp.

l) „Архивъ" т. 111, 50. Ipp. Redzams, Pobedonoscevs gribēja
visu panākt ar cietu varu un nesaudzīgu pārkrievošanas darbību.
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nīst Pēterpils birokrātus. 1888. g. 23. aprīlī draudzīgā

vēstulē Kapustinam kņazs raksta: „Mūsu nigilisms un citas

sabiedriski politiskas nebūšanas, vai tās visas nav cēlušās

no valdības nodevības pret tautas ideāliem,

tautas godu. Pie tagadējās kārtības grūti Pēterpilij

atjaunoties. Pēterpilī samaitātos činovniekus izsūta pa visu

Krieviju izvazāt Pēterpils izvirtumus. Un jo vai-

rāk šie činovnieki izvirtīs, jo mazāk viņi uzklausīs tautas

vēlēšanās, mazāk klausīs sirdsbalss un pienākuma apzi-

ņai, jo lielāka atzinība viņus sagaida, — jo, lūk, bez viņiem

arī satrunējušiem Pēterpils činovniekiem pienāktu negals.

Uz ko tad viņi atbalstītos? Atminēsimies, kā sākās un

norisinājās reformas? Tās gan norisinājās Pēterpilī, bet

ne Pēterpils tās taisīja. 1) Zeme sūtīja savus labākos

ļaudis, uzticamus, stiprus garā — činovnieki

atgāja sāņus — un šie ļaudis pildīja tautas

gribu, kas tanī pat laikā bija arī ķeizara gri-

ba..." Tagad činovnieki Pēterpilī atkal sākot strādāt. Kas

notikšot, ja viņiem klausīšot? „Lai činovnieki klausa mums,

ne mēs viņiem. Mums darbu uzticējis pats ķeizars, un šis

darbs ir ļoti svarīgs — krievu nacionāls darbs. Mēs ne-

drīkstam to upurēt bezformīgam (безформенному безлич-

ному), nenoteiktam Krievijas ienaidniekam — Pēterpils
činovniekam." 2) Tomēr arī Šachovskojs baidījās, ka či-

novnieks uzvarēšot. Nākot no Pēterpils uztraucošas ziņas.

~Mēs esam stipri taisnībā, stipra apvienošanās mūs dara

neuzvaramus" — mierināja sevi Šachovskojs.

Taisnība, pareizticīgo skaits Igaunijā un vispāri Bal-

tijā mazliet pieauga, bet Šachovskoja cerības sagraut lute-

rānismu palika tikai sapnis. Beidzot Pēterpils činovnieks,

kā pareizticības jautājumā, tā vispāri, uzvarēja Maskavas

slbvofilus. Bet par to vēl turpmāk.

J) Šīs reformas taisīja slavofili no Maskavas, un arī Šachovskojs,
Kapustins, Zinovjevs bija viņu darbā ieauguši.

L>) Письмо къ попечителю Рижскаго учебн. округа М. Н. Ка-

пустину отъ 23. апръля 1888. г. „Архивъ" т. 111, 239. lpp.
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XI

Kaut gan kurators Kapustins, savā rakstā Vidzemes

laukskolu virskomisijai 1 ) un ministrs Deļjānovs Kurzemes

muižnieku priekšniekam Heikingam, bija oficiāli apsolī-

juši, ka pagasta skolās mācības notiks latviešu valodā,

1887. g. maija likums šo solījumu lauza un, kā redzējām,

noteica pavisam citu kārtību. 1887. g. 6. novembrī Ka-

pustina rīkojums gan atļāva pagasta skolās pirmos divos

gados latviešu un igauņu mācības valodu, bet, pec šiem

diviem gadiem, trešā nodaļā vajadzēja sākt visus priekš-
metus mācīt krievu valodā. Draudzes skolās atļāva pār-

ejas laikmetā — līdz 1890. gadam mācīt latviešu un igauņu,

bet pēc tam krievu valodā, jo 1890. gada rudenī jau vaja-

dzēja no pagasta skolām ienākt draudzes skolās pirmām

krievu ~izlaidumam". Та tad laukskolās iekārtoja kaut

kādu pārejas laiku. Stipri krasāku pārkrievošanu uzsaka

pilsētu tautskolās. 1888. gada 15. janvārī2) Kapustins pa-

skaidroja, ka, lai gan lauku draudzes skolās mācības līdz

1890. gada rudenim atļautas latviešu valodā, pilsētu sko-

lās tās tūdaļ jāuzsāk krievu valodā15) un līdz 1888. g. au-

gustam skolotājiem šim darbam jāsagatavojas. Tomēr, ie-

vērojot ka līdz šim mācības nav notikušas krievu valodā,

vecākā klasē (nodaļā) tām ari 1888./89. māc. gadā būs

jānotiek tam valodā, kādā skola līdz šim strādājusi, bet

gan turpmāk (1889. 90.) ne citādi, kā viscaur krievu va-

lodā, izņemot, saprotams, ticības mācību. Vienīgi privātu

personu (ne iestāžu) uzturētās tautskolās, un ar īpašu

atļauju, varot tikt pielaistas mācības vietējās valodas.

Sākās Kapustina konflikts ar Rīgas pil-

sētas skolu kolēģiju. Rīgas skolas, kā jau agrāk

aizrādīts, bija vāciskas, un arī šo skolu kolēģija pilnīgā
sastāvā — vāciska. Sākot ar 1885. gadu Rīgas skolu kolē-

ģija darbojās šādas personas: birģermeisters E. Holan-

J ) Kapustina raksts 1887. g. 26. janv. num. 429 (IVA)
2 ) „Циркуляры" 1888., 19. lpp.
3) Ka pilsētas tautskolās tūdaļ prasīja krievu mācības valodu,

to valdība pamatoja ar agrāko kārtību, kad visās šīs skolās mācības

notika vācu valodā. Secināja, ka tagad varot notikt krievu valodā.
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ders -- kolēģijas priekšnieks, vēlāk viņa vietā A. f. Oettin-

gens; kolēģijas locekļi: virsmācītājs Joh. Lutkens, Rāts-

kungi" V. Lange un Joh. švarcs, virssekretārs V. Kize-

ritckis, pilsētas valdes locekļi (stadtrāti) — A. Hilners, un

Hausmans, skolu direktors G. Šveders un reālskolas direk-

tors F. F. Bergs. Pavisam 9 locekļu sastāvs.

Rīgas pilsētas valde 1885. g. sākumā (15. I) iesvētīja

divus jaunus un staltus skolas namus — vienu (Todlebena)

Kalpaka bulvārī (tagadējo Valda Zālīša skolu), otru (Su-

vorova) Kr. Barona ielā (tagadējo Kr. Barona skolu). Tie

bija pirmie labākie tautskolu nami visā Baltijā.

Kad uznāca pārkrievošanas laikmets, Rīgas skolu ko-

lēģija, sajuzdama valdības nodomus, gribēja glābt no ciešā

krievu iespaida vismaz šīs savas divas labākās skolas. 28.

maijā 1888. gadā skolu kolēģija iesniedza kuratoram ap-

stiprināšanai noteikumus (Уставъ) par piecklasīgu privāt-

skolu nodibināšanu Rīgā, ar noteikumu, ka šīs skolas uz-

turēs pilsēta. Noteikumi paredzēja, ka abās 1885. gadā

iesivētītās ēkās tiks ievietotas, jeb, pareizāki teikt, tur pa-

stāvošās skolas tiks pārvērstas par privātskolām ar vācu

mācības valodu. lemeslu un pamatu šādai skolu noorga-

nizēšanai deva kadi visaugstāki apstiprinātie Maskavas vācu

skolas statūti. Kad skolu kolēģija noteikumus par jauno

skolu nodibināšanu, 1) resp. veco pārorganizēšanu, nosūtīja

kuratoram Kapustinam, pēdējais ar rakstu Nr. 3363, 1888.

gada jūnijā atbildēja, ka sakarā ar 1887. gada 17. maija

likumu mācībām skolās jānotiek krievu valodā, un ka vispāri

apšaubāma ir pilsētas tiesība nodibināt privātas skolas,

kamdēļ jaunprojektēto skolu noteikumus nevarot apstiprināt.
Līdz ar to kurators paziņoja skolu kolēģijai, ka sākot ar

1888. gada rudeni, visās Rīgas pilsētas elementārskolās

mācībām jānotiek krievu valodā un lūdza viņam paziņot,

kā šo rīkojumu kolēģija domā reālizēt. Kolēģija 10. jū-

nijā nolēma, vēl reiz lūgt kuratoru atļaut atvērt minētās

divas privātās augstākās tautskolas ar vācu mācības va-

J ) Tuvākas ziņas par šīm divām skolām ir Rīgas pils. skolu

kolēģijas aktīs. (RPA)
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lodu.1) Kurators atbildēja ar rakstu Nr. 3779 30. jūnijā,

paskaidrodams, ka ari šādās privātās skolās mācībām būs

jānotiek krievu valodā. Tā kā kolēģija neatbildēja kurato-

ram, kā viņa domā ar 1888. g. rudeni iekārtot pilsētas

pirmmācības skolās mācības krievu valodā, tad kurators 23.

jūlijā ar rakstu Nr. 5047 pieprasīja atbildi par viņa uzstādīto

jautājumu. Tad kolēģijas priekšsēdētājs atbildēja ar garu

rakstu, 2) kurā vispirms aprādīja, ka kolēģija nepiekrīt ku-

ratora aprādījumam, ka būtu apšaubāmas pilsētas valdes

tiesības dibināt un uzturēt privātas skolas. Šādu skolu

noorganizēšanu ar īpašām mācības programām taču ne-

liedzot neviens likums. Tālāk rakstā paziņots, ka pilsē-

tas skolu kolēģijas pārziņā un pilsētas valdes uzturēšanā

esot pirmmācības skolas: ar 43 vācu klasēm un 2158 sko-

lēniem, 10 krievu klases ar 511 skolēniem un 2 latviešu

klases ar 79 skolēniem.3) lekārtot vācu skolās mācības

krievu valodā kolēģija nespējot. Skolotāji savā laikā pie-

ņemti, lai mācītu vācu valodā un, saprotams, krievu valodu

neprotot. Tāpat arī skolēni krievu valodā neko nesajēdzot.

Atlaist vācu un pieņemt krievu skolotājus, kolēģija nevarot,

jo šie skolotāji taču likumīgi ievēlēti un amatā apstiprināti,

viņu kalpošanas tiesības saistītas ar pilsētas pensiju; sa-

vus pienākumus viņi labi pildījuši v. t. t. Tāpēc kolē-

ģija nespējot 1888. g. rudenī uzsākt savās skolās mācības

krievu valodā.

1888. g. 25. augustā notikusi skolu kolēģijas sēde,

kurā pilsētas skolu direktors G. Šveders ziņojis,*) ka pie

viņa ieradušies daži pilsētas pirmmācības skolu skolotāji

J) Acta R. St. Sch. Coll. R. №38 11. Betreffend Einfurung

d. russischen Unterrichtssprache m die stādtischen Elementarschulen

(RPA)
2) Ibid. Kolēģijas raksts 1888. g. 20. VI. № 92.

3) 1887. g. rudenī divās latviešu skolās (klasēs) bija tikai 35

skolēni, bet 1888. g. I pusgadā 84 (skat. Bericht über d. Haushalt

und Vervvaltung d. Stadt Riga fur 1887./88.

4) Kolēģijas sastāvs tagad šāds: priekšsēdētājs pilsētas galva
A. J. Oettingens, locekļi — E. Hollanders, J. Švarcs, V. Kiseritzskis,

G. Šveders, H. Hellmans un M. Verbatus.



255

un ziņojuši, ka tautskolu direktors Pokrovskis pieprasījis, lai

skolotāji jau ar šo rudeni sāk mācīt krievu valodā, bet

vācu valodu varot mācīt kā neobligatorisku priekšmetu.

Skolās mācības laiks bija klāt, bet cīņa nebija vēl

izšķirta. 1888. g. 12. septembrī vairāki skolotāji (H. Til-

lings, P. Rāvings, H. Naprovskis, T. Volfs, M. Braunsteins,

N. Dackers, C. Pētersons, P. Bērmanis, F. Rodins,

J. Ābels, A. Sonbergs, F. Feldmanis v. c.) pazi-

ņojusi skolu kolēģijai, ka viņi nav spējīgi mācīt krievu

valodā.1) Pēc tam kolēģija ar garu rakstu 2) ziņoja kurato-

ram, ka skolu stāvoklis pašlaik esot katastrofāls. Direktors

Pokrovskis skolotājiem pavēlējis mācīt krievu valodā, ko

skolotāji neprotot, bet, neuzdrošinādamies pavēlei pretoties,

sākuši mācīt krievu vokābulūs, saprotams, bez kādām de-

rīgām sekmēm. Skolotāju autoritāte krītot, bērni paliekot

nerātni un nepaklausīgi, daži vecāki pat viņus izņemot

no skolām. Lūdz kuratoru atcelt Pokrovska doto rīkojumu.
Tanī pašā 28. septembrī kuratoram nosūtīts vēl otrs raksts, 3)

kurā žēlojas, ka direktors Pokrovskis devis skolām jaunu

stundu tabulu, kas nesaskanot ar 1820. gada likumu, un

arī 1887. gada 17. maija noteikumi nedodot tautskolu di-

rektoram tiesību grozīt stundu tabulas. Vācu valodu Po-

krovskis pilsētas skolās gribot pavisam aprobežot. Lūdz

kuratoru Pokrovska rīkojumus atcelt.

Skolotāji ziņo kolēģijai, ka viņi tagad skolās mācot

tikai krievu vokābulūs un dažas frazas, bet citus mācības

priekšmetus nespējot mācīt, jo bērni neprotot krievu va-

lodu. Skolotāji lūdz kolēģiju gādāt, lai atļautu mācīt bēr-

nus saprotamā valodā. Daži skolotāji atsakās no vietām.

Kapustins atbildēja 4) kolēģijai, ka tautskolu direktors

Pokrovskis rīkojies pareizi, un kurators viņa rīcību at-

balstot. Par jauno stundu tabulu Kapustins paziņoja, ka

1) Acta R. St. Sch. Coli. V. 111 (turpinājums no V II R. H 38.

2) Ibid. 28. IX 1888 Л» 159.

3) Ibid. Л? 160.

*) Ibid. 1888. g. 7. okt. № 6297.
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to apstiprinājis viņš un ta darījis pamatojoties un izglī-
tības ministra rīkojumu.1)

Skolotājos radās apjukums. Daži lūdza viņus atbrīvot

no amata, daži jau iesniegtos lūgumus ņēma atpakaļ.

11. oktobrī tautskolu direktors Pokrovskis oficiāli pa-

ziņoja skolu kolēģijai, ka viņš tiem skolotājiem, kas atzi-

nušies par spējīgiem mācīt krievu valodā, uzdevis turp-
māk strādāt pēc šādas stundu tabulas: 2 )

Četrgadīgās, resp. ar četrām nodaļām,

zēnu skolas:

IV (zemākā) 111 II I (augstākā)

Reliģija 3 3 3 £ E

Krievu valoda 4 10 8 §3
Mātes valoda 10 — —

™ '2

Uzskatāmības mācība (Нагляд- g
я

ное обучеше) — 4 — g

Rēķināšana 4 4 4 £J |
Glītrakstīšana — — 2 шг&.Ъ

<л <U irs

Dabas mācība — — 2 J2 •§ q.

Ģeogrāfija — — 2
IСЧ

с

з

Vingrošana — — 2 S « с

*-
гз

3

Dziedāšana — — 2 cl "Й

21 21 25

Četrgadīgās meiteņu skolās tāda pat stundu tabula,

tikai IV un 111 klasē 2 rokdarbu stundas, bet reliģijas
stundas samazinātas par 1; II klašē rokdarbi 4 stundas,,

bet samazinātas pa vienai stundai reliģijā, dabas mācībā,

vingrošanā un dziedāšanā.

Vācu valodu atļauts mācīt fakultātivi, ārpus parastā
stundu laika, 3 stundas nedēļā katrā klasē.

Ja darbojās tikai trīs nodaļas, tad stundu tabula at-

tiecīgi bija sašaurināta.3)

J) Ibid. 1888. g. 7. okt. .V 6298.

'-) Ibid. 1888. g. 11. okt. & 3288.

3
,

Pēc neilga laīka stundu tabulu grozija un IV. klasē (pirmā

mācības gadā) krievu valodai jau ierādija 6 stundas nedēļā, pie kam

rēķināšanu IV klasē Kapustins pagaidām atjāva mācīt bērnu mātes

valodā. Mainija arī klašu numerācijas kārtību — jaunāko klasi ap-

zīmēja par I v. t. t.
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13. oktobri kurators paziņoja skolu kolēģijai, 1) ka iz-

glītības ministrs, ar rīkojumu 1888. g. 6. oktobrī Nr. 14603,

pavēlējis: 1) skolotājus, kas nespēj mācīt krievu valodā,

apmainīt ar tādiem, kas to spēj; 2) skolotājiem, kas grib

mācīt krievu valodā, bet šo valodu vēl pietiekoši neprot,
dodams laiks papildināties līdz 1889. gada augustam, bet

ne ilgāki; 3) skolotāji, kas spēj mācīt krievu valodā, bet

to nedara, atlaižami nekavējoši; 4) pie jaunu skolotāju
izraudzīšanas nav liegts, ja tas izrādītos par noderīgu, to

izdarīt arī skolu valdei („учебному начальству") — ja

skolu kolēģija to noteiktā laikā nepaspētu, vai viņas iz-

raudzītie kandidāti būtu nederīgi.

Kad skolu kolēģija joprojām protestēja un pretojās,

kuratora vietnieks Speškovs 18. novembrī ar rakstu Nr.

7152 paziņoja kolēģijai, ka saskaņā ar 1820. gada skolu

likuma 244.—245. pantiem kolēģijai piekrīt tikai skolu saim-

niecību vadīšana.

Konflikts turpinājās. Kurators gada beigās atteicās

pārcelt uz labāku vietu kādu skolotāju, kas neprata krievu

valodu. Tā tad še strīdus bija ap pilsētas dienestā jau

esošo skolotāju. Kolēģija palika pie sava lēmuma un at-

kārtoti lūdza kuratoru skolotāja pārcelšanu apstiprināt. Ku-

rators tomēr lūgumu noraidīja.

1889. gada 13. janvārī skolu kolēģija nolēma paziņot

pilsētas skolām, ka, sakarā ar kuratora doto pagarinājumu

skolotājiem papildināties krievu valodā līdz 1889. g. au-

gustam, vācu skolās mācības līdz 1889. g. augustam varot

notikt vācu valodā. Šāda satura rīkojumu (vācu valodā)

kolēģija paziņoja visām pilsētas vācu elementārskolām. Ka-

pustins savukārt uz to ar asu rīkojumu paziņoja, ka skolu

kolēģijai nav tiesība skolām dot nekādus pedagogiski-

administrātivus rīkojumus. Ar to vien nepietika — Kapus-

tins par šo skolu kolēģijas rīkojumu sūdzējās gubernato-

ram Zinovjevam, kas savukārt jautājuma apspriešanu nodeva

guberņas pilsētu lietu pārvaldei (Лифляндскому по го*

родскимъ дЪламъ присутствш). Šī pārvalde 29. aprīlī

nolēmusi lūgt senātu skolu kolēģijas priekšsēdētāju — pil -

!) Ibid. 1888. g. 13. okt. № 6410.

17
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sētas galvu A. f. Oettingenu — nodot tiesai, bet pilsētas
valdes pārstāvjus — skolu kolēģijas locekļus — caur proku-

roru saukt pie atbildības. Pilsētas dome savukārt 1889. g.

12. jūnija nolēma šo guberņas pilsētas lietu pārvaldes lē-

mumu ari pārsūdzēt senātam. Tā konflikts vel vairāk pa-

asinājās.

1889. g. janvāri daži vācu skolu skolotāji iesniedza

kolēģijai paziņojumu, ka, neraugoties uz kuratora un taut-

skolu direktora pavēlēm, viņu sirdsapziņa neatļaujot mācit

bērnus nesaprotamā krievu valodā. Šī skolotāju paziņojuma

norakstu kolēģija nosūtīja kuratoram, kas savukārt uzdeva

tautskolu direktoram šiem skolotājiem izteikt stingru rā-

jienu, ka viņi ar šādu paziņojumu griezušies pie kolēģi-

jas, bet ne pie tautskolu direktora.

Kad saspīlējums jau bija pieaudzis līdz tik augstai

pakāpei, Rīgas pilsētas galva Oettingens, kā skolu kolēģi-

jas priekšsēdētājs, 1889. gada 1. maijā iesniedza kuratoram

Kapustinam garu „Докладную записку." Tanī enerģiskais

pilsētas pārstāvis plaši jo plaši aprādīja agrāko ~labo"

kārtību un tagadējo nepedagoģisko stāvokli un, jāliecina,
veikli argumentēja pret Kapustina nepedagoģisko prasību

no pirmā skolas gada mācīt krievu valodā. Oettingens nāca

ar šādu priekšlikumu: atstāt līdzšinējās nekrieviskās vien-

klasīgās pirmmācības skolas kā sagatavošanas klases ar

vācu un latviešu mācības valodu, 1) bet virs tām noorganizēt

īpašas elementārskolas ar krievu mācības valodu. Pilsēta

nežēlošot līdzekļus šī plāna realizēšanai. Oettingens pielika
klāt ari vajadzīgos aprēķinus v. t. t.

Plans bija veikli izdomāts un ari no pedagoģiska vie-

dokļa attaisnojams. Tikai veiklais vācu pārstāvis, atvairī-

dams pārkrievošanu, sargāja pārvācošanu, jo viss skolu

vairums bija paredzēts ar vācu mācības valodu. Tā tad

tanīs latviešu bērnus vācinātu, bet latviešu valodā mācītos

tikai jau minētās divās klasēs — Cēsu un Kr. Barona ielā —

nepilns simts bērnu. Saprotams, ka vācu tautības bērnu

vairākums pēc trīs, resp. četrgadīgās pamatskolas gan ne-

l ) Šoreiz divas latviešu skoliuas noderēja.
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ietu laiku teret divgadīga krievu nodaļa, bet iestātos ģim-

nāzijās, vai citās vidusskolās.

Kapustins, redzams, Oettingena plānu atšifrējis, ar

rakstu 1889. gada 19. maijā paziņoja skolu kolēģijai,
ka viņš nevarot piekrist iesniegtam projektam, īpaši tādēļ,
ka kolēģija esot tanīs nepareizās domās, ka vai visi Rīgas

iedzīvotāju bērni mācāmi vācu pirmmācības skolās. Kura-

tors gan arī paskaidroja, ka pareizi būtu arī pilsētas pirm-
mācības skolās pirmā gadā mācīt mātes valodā.

1889. gada 27. jūnijā kurators paziņoja skolu kolēģi-

jai,)l ka viņš atlaidis, skaitot ar 1. augustu, septiņus līdz-

šinējos pilsētas pirmmācības skolu skolotājus, bet pārcēlis

uz citām skolām piecus un lūdza kolēģiju līdz 20. jūlijam
izraudzīt un stādīt viņam priekšā apstiprināšanai jaunus

kandidātus.2) Tas bija jauns sitiens.

1889. gada 27. jūlijā skolu kolēģijas priekšsēdētājs

Oettingens iesniedza „Докладную записку" izglītības mi-

nistram Deļjānovam, kurā attēloja visu konflikta gaitu,

aprādīja Kapustina rīcību un īpaši uzsvēra pēdējos rīkoju-

mus par skolotāju atlaišanu un degradēšanu krievu valodas

dēļ. Ja šāda rīcība turpināšoties, raksta Oettingens, tad

sagaidāma Rīgas pirmmācības skolu izpostīšana („разру-

uieHie городскихъ начальныхъ учили щъ"). Beigās

lūdza Rīgas skolu kolēģiju atbrīvot no rūgtā likteņa

(„чтобы Рижская училищная коллепя была избавлена

отъ горькой участи поневол'Ь следовать за управле-

шемъ округа на этомъ пути столь гибельномъ"), bet par

sevi Oettingens saka, ka lai viņu nepiespiežot pildīt mācī-

bas apgabala nelikumīgās prasības, īpaši pēdējos priekš-

likumus, nelikumīgi atlaisto skolotāju vietā izraudzīt pil-

sētas skolām citus skolotāju kandidātus. Arī Kapustinam

Oettingens paziņoja, ka viņš izglītības ministram iesniedzis

šādu lūgumu. 3 )

*) Acta R. St. Sch. Coll. № 38. Turpinājums ar pierakstu —

Vol. 111 s. R. 43.

2) Atlaistie krievu valodas neprašanas dēļ bija: Tillings, Braun-

steins, Dakers, Norenbergs, Haks, Herbergers, Bange.

*) Ibid. 1889. g. 27. jūlijā.

17*
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2. augustā 1) Kapustins paziņoja kolēģijai, ka, ar izglītī-
bas ministra piekrišanu, viņš Rīgas pilsētas pirmmācības
skolām iecēlis tautskolu direktora Pokrovska ieteiktos seko-

jošus skolotājus: A. Saveļjevu, J. Kriškānu, P. Saveļjevu,
H. Kornu, E. Ziediņu, Indr. Cīruli, K. Treimani, J. Run-

deii un M. Tīmani. Lūdz kolēģiju viņiem nodot attiecīgo

skolu inventāru.

Tā paša gada rudenī kurators ar savu rīkojumu iecēla

vēl citus Rīgas pirmmācības skolotājus. Indriķis Cīrulis

savās atmiņās par Brīvzemnieku 2) pastāsta, ka tas bijis
Fr. Brīvzemnieka-Treilanda darbs — tautskolu direktors

Pokrovskis uzticējis Treilandam, kas skaitot ar 1889. g.

5. apr. bija pārcelts uz Rīgu, sameklēt brīvām vietām kan-

didātus, krievu un vācu valodas pratējus. Tādus arī Trei-

lands atradis un ieteicis caur Pokrovski kuratoram. (Ka
Treilands pirmā kārtā meklēja latviešus un labus darbi-

niekus, par to nav šaubu, bet ka viņam pie dažiem bija

kļūdījies — tas jau pēc nedaudz gadiem pierādījās. Dažs

skolotājs Rīgā pārvāoojās, dažs palaidās dzeršanā un pa-

šam Treilandam dažu vajadzēja atbrīvot no amata.)

Strīdus starp mācības apgabala kuratoru un pilsētas

valdi, kā arī skolu kolēģiju tagad bija tā sakāpināts, ka

valsts varai bija jāatrod kāds viņas prestižam nepieciešams

atrisinājums. Tas arī notika. 1889. g. 30. novembrī pil-

sētas galva Oettingens iesniedza gubernatoram paziņojumu,

ka noliek galvas amatu, nododams to savam palīgam Ker-

koviusam. 3) Ka šī atteikšanās no amata nebija labprātīga,

to saprata visa sabiedrība. Kapustins bija uzvarējis.

Kad vācu vara Rīgas skolu kolēģijā bija salauzta, ku-

rators Kapustins sāka rīkoties mīkstāki. 1890. gada 24.

jūlijā ar rakstu Nr. 3309 viņš ziņoja kolēģijai, ka tautskolu

direktors esot viņam vakantām pilsētas elementārskolu sko-

г) Ibid. 1889. g. 2. augustā .V 5172.

?) Latviešu skolu darbinieki I Fr. Brīvzemnieks. Sakopojis

A. Vičs (1925.) 34 lpp.

3 ) Acta d. R. St. Sch. Coll. S. «Ns 5 Betreffend Competenc des

Schul-Collegiums, un pilsētas domes 1889. g. novembra-decembrapro-

tokoli (RPA).
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lotaju vietām ieteicis vairākus skolotāju kandidātus, uzrādot

ari attiecīgas skolas. Kurators atzīstot, ka direto/a ieteiktie

kandidāti esot noderīgi, bet viņš, iekāms tos ieceļot amatā,

gribot ievākt arī kolēģijas atzinumu — vai kolēģija viņu
iecelšanai piekrītot. Kurators lūdz kolēģiju savu atzinumu

paziņot līdz 1. augustam. 1)

Kolēģijas sēde notika 1890. g. 31. jūlija. Inspektors

Treilands, kas arī šinī gadījumā būs gan faktiski kandi-

dātus izraudzījis, kolēģijas sēdē referējis par šiem skolo-

tājiem, pēc kam kolēģija nolēmusi paziņot kuratoram, ka

viņa kandidātu iecelšanai piekrīt. 2)

Pēc šīs, tā sakot, ~izlīdzināšanas akcijas", ko taktiski

ievadījis Fr. Treilands, 3) asie konflikti starp kuratoru un

kolēģiju vairs nav vērojami, un visus skolotāju kandidātus

turpmāk formāli izraudzīja kolēģija.

Pie kuratora Kapustina agrākām attiecībām pret Rīgas

skolu kolēģiju vēl jāpiezīmē, ka 1888. gada 19. janvāri ar

rakstu Nr. 289, kurators paziņoja skolu kolēģijai, ka tās

funkcijas, kas skolu kolēģija piekrita pilsētas skolu direk-

toram (G. Švederam), turpmāk piekritīs viņa — kuratora —

ieceltam mācības apgabala pārstāvim, tautskolu direkto-

ram Pokrovskim. 4)

1889. g. 24. oktobrī ar rakstu Nr. 759, Kapustins lūdza

izglītības ministru pilnīgi atcelt Rīgas pilsētas skolu direk-

tora funkcijas, kādas bija noteiktas un apstiprinātas 1874.

gcida 16. februārī Rīgas pilsētas ģimnāzijas direktoram

(šis ģimnāzijas statūtu 13. pantā). Izglītības ministrs 1889.

gada 11. novembrī ar rīkojumu Nr. 18949 paskaidroja, ka

saskaņā ar 1887. g. 17. maija noteikumiem īpaša Rīgas

pilsētas skolu direktora postenis uzlūkojams kā likvidēts. )

x ) Acta R. St. Sch. Coll. E. Л» 17 (archiva Л? 42 RPA).

2 ) Ibid.

3 ) Inspektors Treilands labi saprata, ka bez kolēģijas līdzdar-

bības krievi var sākt iecelt skolās īstus krievu skolotājus.

4) Acta R. St. Sch. Coll. Betreffend den Director und die In-

spektoren d. Volksschulen (RPA). Kad Treilandu pārcēla uz Rīgu —

viņš iegāja arī kolēģijas sastāvā.

б) „Циркуляры" 1889. 706.—707. lpp.
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Tāpat kā ar pamatskolām, Rīgas skolu kolēģijai nevei-

cās ar savām vidusskolām — ģemnaziju, reālskolu un aug-

stāko meiteņu skolu. Kolēģija šīs skolas gribēja pārvērst

Rīgas pilsētas valdes uzturētās privātās vidusskolās. Jau-

tājums nonāca izglītības ministra izšķiršanā, kas 1888. g.

13. jūnijā ar rakstu Nr. 8626 paziņoja, ka, saskaņā ar 1887.

gada 10. aprīļa likumu, noraidāms šis Rīgas skolu kolēģijas

lūgums, jo pilsētu sabiedrībām navdotas tiesī-

bas uzturēt privāta rakstura skolas ar vācu

mācības valodu, bet šīm skolām turpmāk jā-

darbojas ar krievu mācības valodu. Līdz ar

to bija noraidīti arī citu pilsētu nodomi savas skolas pārvērst

privātskolās. 1) Kad kurators un izglītības ministrija tam

nepiekrita, dažas pilsētas valdes nolēma savas skolas slēgt,

resp. turpmāk vairs nedot līdzekļus to uzturēšanai — lai

uzturot valdība. Slēgšanas jautājums bija jāizšķir senātam,
līdz kurienei Valkas pilsētas valde to novadīja. Senāts

1888. g. 3. jūnijā pasludināja savu lēmumu, ka pilsētu do-

mēm, bez valdības piekrišanas, nav tiesība slēgt savas

skolas. Tādā pat kārtībā noraidīja Liepājas pilsētas domes

lēmumu turienes ģimnāzijas un reālskolu pārvērst privāt-

skolās, bet kad to nepielaida —tad šīs skolas slēgt.

Tā vāciskās pilsētas valdes un domes, līdzīgi muiž-

nieku landtāgiem, sīvi pretojās Kapustina un Deļjānova

rīkojumiem, kurus savukārt cītīgi atbalstīja enerģiskie gu-

bernatori — Zinovjevs un Šachovskojs.
Šinī vietā atzīmēsim, ka gubernators Zinovjevs 1888.

gada ziņojumā (raportā) ķeizaram 2) aprādīja, ka Rīgas paš-

valdība visādi ignorējot valdības rīkojumus. Pilsētas galva

Oettingens kādā domes sēdē teicis, ka nevajagot atbalstīt

valdības rīkojumus, „и по возможности разрушать

ихъ, ибо чъмъ ихъ меньше, тъмъ лучше для города.*
Pilsētas dome, saka Zinovjevs, „является завъдомо вра-

ждебная Россш политическая цъли которой

J) Liepāja, Jelgava, Valka sūdzējās pat senātā, bet bez panā-

kumiem. „Циркуляры" 1888. g. 351. Ipp.
2) Всеподданн-Бйипй рапортъ Лифляндскаго губернатора за 1888. г.

(agrāk nebija raports, bet „отчетъ".)
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дlаметрально противоположны цълямъ государства."

Pastāsta, ka pilsētas galva un skolu kolēģija devuši rīkojumu

skolās mācības kārtot vācu valodā, kauču gan viņiem ne-

bijis tiesība šādu rīkojumu skolotājiem dot, bet, lūk, va-

jadzējis diskreditēt kuratora rīkojumu un rādīt iedzīvotā-

jiem, ka valdība nav spēcīga v. t. t. Sakarā ar Zinovjeva zi-

ņojumu iekšlietu ministram, kā jau minējām, notika Rīgas

pilsētas galvas Oettingena piespiesta atteikšanās no amata.

Arī skolu kolēģiju nodeva tiesai.

Kurzemes un Vidzemes muižniecība savās ģimnāzijās

Kuldīgā un Bērzainē (pie Cēsim) arī gribēja paturēt vācu

mācības valodu, un apgalvoja, ka šīs ģimnāzijas esot pil-

nīgi privātas. Izglītības ministrs tam tomēr nepiekrita,

bet paskaidroja, ka arī muižniecības ģimnāzijām nav pri-

vātskolu raksturs. Abu guberņu muižniecības nolēma savas

ģimnāzijas slēgt 1892. gadā un jaunus audzēkņus, sākot ar

1889. gada rudeni, vairs neuzņemt, bet ģimnāzijā esošieml,
līdz kursa beigšanai, mācības turpināt vācu valodā. Pēc

sarakstīšanās ar izglītības ministriju, šis jautājums nonāca

Valsts padomē, kas 1889. g. 23. maijā 1) nolēma piekrist
Bērzaines ģimnāzijas slēgšanai. Tāds pat lēmums taisīts

1889. g. 17. novembrī par Kuldīgas ģimnāzijas slēgšanu.

Tā muižniecība kategoriski palika pret krievu mācības va-

lodu savās ģimnāzijās.2) Jau agrāk pieminētais mācītājs

Emilis Kaehlbrandts 1888. g. 23. oktobrī rakstīja muižnie-

cības Bērzaines ģimnāzijas direktoram, ka esot jāpriecājas,
ka j,Dievs vāciešus pasargājis no kauna, un viņi neesot

no savas ādas griezuši siksnas ar ko sevi pērt". Tagad

privātā kārtā,.būšot jāveic tas, kas liegts atklāti. Mājās jā-

dara skolu darbs.3)

Šinī pat laika vilšanos piedzīvoja arī igauņi ar savu

„Aleksandra" skolu.

1869. gadā igauņi caur ģenerālgubernatoru Aļbedin-

ski iesniedza lūgumu atļaut nodibināt augstāku tautskolu,

kaš atrastos izglītības ministrijas, bet ne vāciskās Vid-

') ДЪло Департ. M. H. проев. 1889. г. № 95 ч. II (средн. уч. зав.)

2) Arī Igaunijas muižniecība slēdza savu ģimnāziju Vilandē(IVA).

3) Emil Kaehlbrandt v. s. w. 185. lpp.
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zemes skolu virskomisijas pārziņā. Izglītības ministrija tam

piekrita. Tika arī atļauts visā Krievijā vākt ziedojumus

igauņu Aleksandra (par piemiņu Aleksandram I) skolas

vajadzībām. Apstiprināja attiecīgu līdzekļu vākšanas ko-

misiju, kam kā priekšsēdētāju iecēla ģimnāzijas skolotāju
I. Gurtu.1) Līdzekļu vākšana gāja sekmīgi — savākts

apm. 100.000 rubļu, no kuriem 70.000 rubļu noguldīja valsts

bankā, bet par apm. 30.000 nopirka māju. Tikai pārāk

ilgi igauņu darbinieki gudroja par skolas programu un

iekārtu. Daļa gribēja Aleksandra skolai dot lauksaimniecības

skolas raksturu (mācītāji Jurmanis un Ezenšmits, skolo-

tājs Blumbergs); citi atkal gribēja apriņķa skolu ar pro-

reālskolas programu, t. i. zemākās reālskolas klases. Sa-

stādījās pat divas komisijas, kas savstarpēji nevarēja sa-

prasties. Tā ilgi prātojot un kombinējot pienāca pārkrie-

vošanas gadi. Izglītības ministrs 1885. g. 13. oktobri ar

rakstu Nr. 15387 pieprasīja mācības apgabala kuratoram

Kapus tinam iesniegt projektējamās Igauņu Aleksandra sko-

las programu un ķerties pie skolas noorganizēšanas. Ka-

pustins, saziņā ar dažiem igauņu darbiniekiem, izšķīries par

trīsklasigas pilsētas skolas (pēc 1872. g. likuma) noorga-

nizēšanu. Tam piekrita arī Vidzemes gubernators. (Skola

projektēta Vidzemes daļa.) Par to kurators ziņojis 1887.g.

23. maijā ar rakstu Nr. 2913 izglītības ministram, kas

tā paša gada 22. jūnijā piekritis Igauņu Aleksandra pilsētas

skolas nodibināšanai. Tā paša gada 29. septembrī ķeizars

apstiprināja šīs skolas programu.2) Skolas kuratorijā gan

bija seši igauņi, bet šīs kurotorijas uzdevums bija tikai

saimniecisku jautājumu kārtošana. Mācību valoda arī šai

skolā bija krievu, bet igauņu valodu mācīja kā atsevišķu

priekšmetu. Mācību programa visumā kā trīsklasīgām pil-

sētas skolām. Tā pēc lielām cerībām noorganizējās šī ilgi

gaidītā Igauņu Aleksandra skola. Igauņu nacionālie dar-

binieki ar tādu iznākumu pavisam nebija apmierināti. ~Post-

imees" 1888. g. 32. numurā rakstīja, ka Oberpālē esot

J ) Ziņas ņemtas no Igauņu Aleksandra skolas 1888. gada pār-

skata. (lespiests)
2) Sīkākas ziņas „Циркуляры" 1888. g. 2. num.
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nodibināta ~Kārļa muižas krievu pilsētas skola".

Apmēram 20 gadus igauņi uz savas sirds esot auklējuši

savu Aleksandra skolu, bet, lūk, kas iznācis. Savāktā nauda

tagad pārgājusi izglītības ministrijas rīcībā — iemaksāta

rentejā un par igauņu naudu komandēšot kurators. Daži

igauņi, izrādīdami protestu, pieprasījuši atpakaļ savus zie-

dojumus.

Tikdaudz par Igauņu Aleksandra skolu, 1) kas še bija

atzīmējams kā sava laika raksturīgs notikums.

Tā pārkrievošanas politika pakāpeniski pārvilka strīpu

visiem agrākiem solījumiem un plāniem, bet līdz ar to arī

zaudēja latviešu un igauņu tautas agrākās simpātijas, kas

neliekuļoti savā laikā tika dāvātas krievu slavofiliem un

arī valdībai.

No kuratora Kapustina un izglītības ministrijas 1888.

gada rīkojumiem vēl atzīmējami sekojošie:

7. martā apstiprināti noteikumi par vietējo un zemāko

arodskalu dibināšanu Krievijā, pie kam šiem noteikumiem

bija pakļauts arī Tērbatas mācības apgabals. 2) Par šo skolu

nodibināšanu tomēr Baltijā vēl maz rūpējās. 1888. gadā

no 1. jūlija līdz 14. augustam mācības apgabala valde gan

sarīkoja Rīgā, Katrīnas pilsētas skolā, pirmos rokdarbu kur-

sus 14 skolotājiem, lai pēc tam labāki iekārtotās skolas

varētu uzsākt rokdarbu mācīšanu, kas būšot nepieciešama

iestājoties dažādās arodskolās. 3)

Ar kuratora rīkojumu4 ) apturēja jaunu privātskolu no-

dibināšanu, jo šo skolu mācības apgabalā jau tā esot pārāk

daudz, un tagad, kad gribot izvairīties no krievu mācības

valodas, sākot iesniegt jaunus lūgumus, īpaši privātskolām

ar vācu mācības valodu. Tas nesakrītot ar valdības no-

domiem.

11. maija publicēja noteikumus par pārbaudījumiem

„на зваше городскихъ, приходскихъ и частныхъ на-

Arī latvieši tanī laikā prātoja par līdzīgu skolu.

2 ) „Циркуляры" 1888. g. 165. lpp.
3) Ibid. 191. lpp.
4) Ibid. 231. lpp.
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чальныхъ учитилей
1
) Šie noteikumi, kas pastāvēja visā

pārkrievošanas laikmetā, bija domāti galvenā kārtā krievu

valodas vajadzībām. Lielu lielais vairums pagasta un arī

draudzes skolotāju nemaz neprata, vai ļoti vāji prata krievu

valodu. Tas pats bija agrākās apriņķu skolās, kas tagad

pārvērtās pilsētas skolās — arī tām vajadzēja „krievisku"

skolotāju. Ne skolotāju semināri, ne institūti nevarēja va-

jadzīgo skaitu dot. Jāņem bija palīgā pārbaudījumu komi-

sijas, īpaši plaši producēja tautskolotāju (зваше частнаго

начальнаго учителя) izlaidumus, iekārtojot komisijas

pie visām pilsētas skolām. Šos pārbaudījumus katram pa-

skolotam jaunietim nenācās grūti izturēt — ja vien viņš

prata krieviski sarunāties. Rēķināšana un arī krievu grama-

tika, pat pareizrakstība parasti nebija klupšanas punkti.

Lūk, kā teikts cirkulārā: ~Kas attiecas uz privāto tautskolo-

tāju pārbaudījumiem, kam1 jānotiek ticības mācībā, krievu

valodā un rēķināšanā, krievu draudzes skolu kursa ap-

mērā,2) tad šos pārbaudījumus var kārtot arī vietējās va-

lodās, pie kam krievu diktāta vietā var izdarīt tulkojumus

no vietējās valodas krievu valodā".3) Bez tam prasīja arī

mēģinājuma stundas došanu klasē. Šie samērā mazizglī-

totie, bet krievu valodā runājošie, skolotāji bija domāti

krievu valodas nepratēju, veco skolotāju nomaiņai. Bet

darbā parasti izrādījās, ka arī jaunsagatavotie ir un paliek

latvieši, kas nedomā ne paši pārkrievoties, ne arī to darīt

ar latviešu bērniem. Ja arī šie jaunie skolotāji dažkārt

pārāk „kala" krievu valodu, lai ar tādu darbu noturētos

savas vietās, tomēr viņi mīlēja, kā savu tautu, tā viņas

literatūru. Vai A. Saulietis, Kārlis Skalbe, J. Akuraters v. c.,i

kas arī bija ieguvuši l) „зваше частнаго начальнаго учи-

теля", — neizrādījās par karstiem latviešu patriotiem?

Taisnība, skolotāja darbu viņi gan ilgi nestrādāja. Šie

J) Ibid. 236. Ipp.
2) „Городскш приходскlя училища" līdzinājās programu apmērā

mūsu I pakāpes pamatskolām, saprotams, ar krievu mācības valodu.

:i) Vēlāk pārbaudījumi šiem skolotājiem viscaur notika krievu

valodā.

4) Minētie gan jau ar stingrāku pārbaudījumu, nekā 1888. g.

noteikumos bija paredzēts.
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~mazie pārbaudījumi" skolotāja tiesību iegūšanai vispāri

deva savu labumu — pavēra ceļu centīgiem jaunekļiem
iziet no zemnieku sētām savas tautas skolotāju gaitās', kur

varēja tālāk atraisīt arī sava talanta citus spēkus. Dzīvē jau

bieži tā notiek — kas pa attīstības kāpnēm ticis kauču uz

pirmās pakāpes, tas neapstājas kāpt augstāk un augstāk.

Tā jau kāpa tautas atmodas laikā visa latviešu jaunā inte-

liģence, pat visa mūsu tautas žirgtākā daļa. Un tie, kas,

varbūt, cerēja mūsu inteliģenci nodarbināt saviem mēr-

ķiem, izdarīja viņai, un līdz ar to visai mūsū tautai, jūtamu

pakalpojumu — deva iespēju vingrināt spēkus, kāpt pa-

šiem uz augšu un organizēt arī savu tautu, kopt viņas

garīgos spēkus.

Kad Baltijas vācieši nojauta, ka cīņa pret Kapus tinu

un Zinovjevu ir pagaidām ārkārtīgi grūta, jo arī Pēterpilī

nevarēja atrast jūtamu atbalstu, — viņi savu aģitācijas darbi

atkal pārcēla uz Vāciju. Jau agrāk pieminējām dažas bro-

šūras, kas aģitācijas nolūkos tika izdotas Vācijā. No 1887.

līdz 1890. gadam Baltijas vācieši visai plaši izmantoja tās

iespējas, ko viņiem deva tautas brāļi Vācijā. Pieskarsimies

vēl šai īpatnai literatūrai, bet tikai tik tālu, cik viņa „rū-

pējās" par latviešiem un igauņiem, jo, īpaši šinī laikā vā-

cieši visai „gādīgi" par šo divu tautu likteņiem.

1887. g. Leipcīgā iznāca grāmata „Russisch-Baltische

Blatter" 111 burtnīca. 1) Grāmatas autors atklātībā nav zi-

nāms. Tās saturs vērsts pret pārkrievināšanas spaidiem

Baltijā, bet ir arī nodaļa (VI) „Lettisch-estnische Wandlun-

gen". Šinī nodaļā anonimais autors cenšas pierādīt, ka

latviešiem un igauņiem jāizvairās no draudzības ar krie-

viem, kas savā laikā esot mākslīgi radījuši „jaunlatviešu"

un „jaunigauņu" kustību, cerēdami ar to sist vāciešus.

Bet tagad „Рижск. ВЪстникъ" zobojoties par latviešu un

igauņu patstāvīgo kultūru un savos rakstos neminot vis

latviešu-igauņu valodu, bet tikai izloksni (Mundart —

J) To jau ari agrāk pieminējām.



268

Hap'fe4ie) 1). Igauņi savus sapņus par nacionālo Aleksandra

skolu esot izsapņojuši. Un tas viss pēc tam, kad vēl nesen

šo tautu vadoņi cerējuši gūt savas vidusskolas v. t. t. Ar

skolu pāriešanu izglītības ministrijas pārzināšanā, esot no-

tikusi ārkārtīga vilšanās. „Eine Tāuschung ist nicht mehr

moglich, dass eben dieses Ministerium die lettische undl

estnische ~Mundart" allenfalls nur noch m der Kinderstube

und hinter dem Pfluge zu dulden gedenkt". Tagad latvieši

un igauņi sākot pārdomāt savu izturēšanos pret vāciešiem.

Pašlaik sākot augt atzinums, ka vāciešiem, latviešiem un

igauņiem cīņā par savu nākotni jāiet roku rokās. Vācieši

skatoties uz latviešiem un igauņiem kā uz vienas zemes

ļaudīm. Aizrāda uz „Balsi" un ~Baltijas Vēstnesi", kur

vairs neesot ~die Stimme des Hetzers", bet tikai „des

Warners" pret vāciešiem.2) Ja uzmanīgi sekojot, tad varot

saredzēt ~dass eine merkliche Wandlung bei unseren

(mūsu! А. V.) Letten und Esten stattgefunden habe..

Nožēlo, ka nelaikā miruši ~grosse Volksmann der Esteri

Jakobson" und Lette Kalning". 3) Viņi esot miruši nevien

latviešiem un igauņiem, bet ~Baltijas lietai". Grūti esot

atrast kā garīgā dzīvē, tā saimniecības turēšanā punktus,
kur latvieši un igauņi caur vāciešiem nebūtu guvuši Vakar-

eiropas iespaidus, kamēr krievu iespaidi viņiem esot pilnīgi

sveši. Un tālāk: ~Nur so ist es erklārlich, dass die Letten,

vvie die Esten m der Wahl zwischen dem Russenthum

und Deutschthum regelmassig zu letzterem neigen. Um

ein Deutscher zu \verden, hat der Lette oder Este nur die

deutsche Sprache sich anzueignen, undder aĪso Germanisierte

empfindet es kaum, dass eine Wandlung mit ihm vorging".

Par krievu palikt esot grūti, jo tad jāsalaužot visa pagātne.

Visa raksta noskaņojums, pierādīt Vācijas vāciešiem,

kam taču grāmata galvenā kārtā bija domāta, (Krievijā to

1) Bet gluži tāpat savā laikā darīja taču arī vācieši. (Skat. šeit

53. lpp.)
2) Redzams šis raksts ir „Pārvācošanas lietā" (Balss 1886. g.

40. num.), jo te izteiktas domas, ka vācināšanas jautājumā latviešiem

vairs nevajagot tikai „zobus rādīt", bet vajagot pašiem strādāt savas

izglītības un apziņas labā.

3 ) Krišjānis Kalniņš. А. V-
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nebija bnv ievest un izplatīt.) — ka latvieši un igauņi ir

~va ciešu latvieši un igauņi", krieviem viņi nav

atdodami un ar krieviem šis tautas nesaderas. Piezīmē-

sim, ka arī šinī laikā autors nemaz nerunā par latviešu un

igauņu vēlēšanos būt patstāvīgām tautām, kopt savu kultūru.

1887. gadā kāds Kurzemes barons — Jeannot Emil

Freiherr Grotthuss sāka Berlīnē izdot nedēļas žurnālu ~Deut-

sche Post", un šī žurnāla nolūks bija Vācijā aizstāvēt Bal-

tijas vāciešus pret krievu uzmācību. Žurnāla iznākšanu

apsveicot, „Rigasche Zeitung" (1887. g. 154. num.) rakstīja:

~Tagad, kad Vācija ir ļoti spēcīga, viņa pratīs aizstāvēt

savus tautiešus ārzemēs". — „Deutsche Post", kas iznākšot

Berlīnē, bet ko vadīšot Baltijas vācietis, spraudusi sev

mērķi īpaši aizstāvēt Baltijas vāciešus. Tāpat rekomandēja

„D. P." arī „Libausche Zeitung" (1887. g. 192. num.).
1888. g. 26. num. „Libausche Zeitung", slavēdama „D.

Р.", paziņoja, ka šo laikrakstu abonējot ~eine ganze Reiche

deutschen Fursten.

Ko rakstīja ~D. P." par latviešiem? 1887. g. 7. nu-

murā stāsta, ka latvieši alkstot pārvācošanu, tikai kā to

izdarīt, par to vajagot padomāt; 10. num. apgalvots', ka

par. Bismarku Baltijā lasot ar aizraušanos; 13. num. —

neesot taisnība, ka latvieši cenšoties pēc krievu skolām

un krieviskas izglītības (rakstā ~Zur Lage m d. Balt.

Provinzen"); 14. num. — Baltijā skolotāji 1) atteikušies

mācīt krievu valodā, jo to viņiem neatļaujot pedagoģiskā,

luteriskā un vāciskā apziņa; 21. num. — nevajagot Vāci-

jas vāciešiem atteikties no austrumiem, — tur iedzīvotāju

sirdis plosošie saucieni tagad atskanot arī Vācijā; 22. num.

/elojas par tiem, kas sakot, ka Baltijā nevarot vairs iz-

tikt bez krievu valodas. „Baltische Post/, kā to ķeizaram

ziņoja 1888. g. pārskatā gubernators Zinovjevs, ļoti iz-

platījies žurnāls Baltijas guberņās un cildinot tikai vācisko.

Kā domājams, Zinovjeva ziņojums panāca, ka „Baltische

Post" ievešanu Krievijā noliedza.

Runājot par šinī laikā Vācija iespiestam brošūrām,

*) Domāta gan Rīga, kur patiesi daži vācu un pārvācoti lat-

viešu skolotāji atteicās strādāt krievu valodā, ko viņi taču neprata.
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pieminēsim vēl divus izdevumus: „Die Zeichen der Zeit.

Ein Wort fur baltische Leser", Leipzig, 188Q. g. un „Das

Zerstorungsvverk m den Russischen Ostseeprovinzen", Ber-

liin, 1890. Pirmā grāmatā nezināmais autors (domājams
kāds Baltijas luterāņu mācītājs) vispirms aprāda, ka tāda

katastrofa, kas tagad uznākusi pār Baltiju, neesot vēl šinī

zemē nekad piedzīvota. īsi sakot, tas esot mēģinājums

pilnīgi še vāciešus iznīcināt. Vispirms izdzenot no skolām

un iestādēm vācu valodu. Igauņu un latviešu valodu vēl

šur tur atstājot. Luterāņus vajājot, vācu kultūru iznīcinot

v. t. t. Brošūras nolūks rādīt tās briesmas, kas draudot

ne tikai Baltijas vāciešiem, bet arī latviešiem. Lai taču

dzird, kam jādzird!

Otrā nupat atzīmētā grāmata sarakstīta ar redzami tabu

vietējo un vispāri Krievijas apstākļu saprašanu. lesāk ano-

nimais autors ar jūsmīgiem un draudošiem vārdiem: „Māch-

tig und geachtet steht heute das Deutsche Reich an erster

Stellē unter den Staaten Europas, die Fūrung der europāi-

schen Politik ist ihm zugefallen". Ar šiem vārdiem autors,

redzams, grib dot īsto nozīmi savam darbam — sak', lai

saprot kā krievi, tā latvieši un igauņi, ar ko tagad jārēķi-

nājas. Bet tūdaļ mazliet nolaiž toni un saka: Vācija līdz-

šim paliekot savās robežās un neizplēšot tās, piemēram', tā,

kā to darot Krievija Āzijā. Un tālāk: „An den Kusten der

Ostsee ist eine Jahrhunderte alte deutsche Gesittung vvehr-

los dem rohen Wuthen russicher Barbarei preisgegeben.
Welchen denkenden Deutschen darf diese Gefahr gleich-

giltig lassen?" Baltijas vācieši cīņā dēļ savas tiesības ил

tautības tagad ejot mocekļu ceļu, bet viņu nacionālā ap-

ziņa tomēr stāvot stipri, tik stipri, ka pašai Vācijai varot

būt par priekšzīmi. Šī zeme — Baltija, esot daudz vāciskāka

kā Elzasa-Lotringa bijusi 1870. gadā.l) Varot droši teikt,

ka šīs Baltijas provinces, kas apdzīvotas ari no latviešiem

un igauņiem, tomēr ir pilnīgi vāciskas — tik stipri vācis-

kums še no viduslaikiem saglabāts. Šo apgalvojumu autors

pamato ar to, ka visā Baltijā pilsoņi vācieši, muižnieki —

vācieši, visi izglītoti ļaudis arī vācieši, lielgruntniecība,

x ) Domāts tad, kad to atņēma Francijai un pievienoja Vācijai.
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industrija, tirdzniecība gandrīz vienīgi vācu rokās. Tā tad

visa zemes inteliģence un saimniecība vāciska. Vēl vai-

rāk — kādus 350 gadus še ir bijusi patstāvīga vācu valsts,
lielās Vācijas locekle (Glied des Deutschen Reiches). Šos

gadusimteņus vācieši Baltijā uzturējuši vācu garu un kul-

tūru, pie tam netikvien sevī kā valdošā šķirā, bet arī ne-

vāciski runājošie zemes iedzīvotāji, gadu-

simteņus kopā dzīvodami, ieauguši vāciskā

dzīves iekārtā un tiesiskā apziņā. Nevajagot
ar pārvācošanas jēdzienu saprast vienīgi to,

ka vietējie iedzīvotāji būtu pieņēmuši vācu

valodu, bet Baltijas zemnieki visā viņu mate-

riālā un garīgā būtībā caurcaurim esot vā-

cieši (m ihrem ganzen materiellen und geistigen Dasein

durchaus deutsch sind, so sehr, dass ailes1 Nichtdeutsche

ihnen fremd und unverstāndlich erscheint). Ja dotu īsu

netraucētu attīstības laiku, arī pēc tagadē-

jiem spaidiem, latviešu un igauņu pārvācoša-

nās notiktu gluži brīvprātīgi.l) Līdz 1885. ga-

dam taču vāciskās apriņķa skolās skolēnu

vairākums bijuši latvieši un igauņi, kas pēc

kursa beigšanas paturējuši sev vācu sarunas

valodu (das Deutsche als Umgangssprache beibehalten)

un vispār sevi skaitījuši pie vāciešiem. Sa-

protams tad arī, ka latvieši un igauņi ne labprāt pārmainot

vācisko izglītību pret krievisko. Un beidzot draudi: „Lai

gan Vācijā daudzkārt nesaredzot un nesadzirdot, kā klā-

joties tautas brāļiem Baltijā, bet redzams, krievi tagad par

to gādājot (Die Russen vverden dafūr sorgen), ka ilgi vairs

nevarēšot strausa politiku spēlēt. Vienreiz vajadzēšot krie-

viem Baltijas postīšanā savu ienaida darbu sajust pret Vā-

cijas grādumēru..." Un pamācīgi nosaka: ~dass die Sunden

der Vāter sien rāchen an Kindern und Kindeskinder". Ka

šīs grāmatas autors labi zinājis pat dažas Krievijas un Vā-

cijas valdības savstarpējās konfidenciālās „domu apmaiņas",

x
) Ko šāds norādījums nozīmēja? Vai to, ja Vācija paņemtu

savā virskundzībā šīs guberņas, tad latviešu un igauņu pārvāco-

šana notiktu visai viegli un ..brīvprātīgi?"
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tas vērojams no dažām piezīmēm. Tā autors zina pastāstīt,
ka Aleksandrs II tikai pēc spiediena „по Berlīnes" (vācu

valdības) apturējis dažas ~represijas" pret Baltijas vācie-

šiem, piemēram, pareizticības brutālu izplatīšanu.

Šāda satura literatūra Vācijā, kā minējām, parādījās

jau agrāk, bet jo bagātīga tā bija tieši pārkrievošanas laik-

metam nostiprinoties (1885 —1890) un mazākā mērā arī

pēc tam. Saprotams, ka šī literatūra nepalika

noslēpums krievn skolu politiķiem. Bet, ja

Baltijas vāciešu aizstāvji aiz Krievijas robe-

žām tik pārliecinoši runāja par latviešu un

igauņu pārvācošanas iespējām, tanī pat laikā

piedraudēdami ar Vācijas varu, tad sapro-

tams, ka krievu nacionālisti un valdība, līdz

ar pašu ķeizaru, kā apgalvojumam par šejie-

nes tautu (latviešu un igauņu) nacionālo ne-

spēku, tā minētiem draudiem, piegrieza se-

sevišķu uzmanību. Sekas — pārkrievošanas politikas

pastiprināšana, lai pasteigtos ar latviešu un igauņu atrau-

šanu no vāciešiem, lai nostiprinātu Baltijā krievu iespaidu

un valodu. Palasoties 1889. un 1890. g.g. krievu vadošo

laikrakstu („Новое Время", „Московсюе Ведомости" и. с)

ievadrakstus un ziņojumus, redzam, ka tur noskaņojums

par Baltijas guberņu turpmāko likteni, un arī valdības rī-

cība — tieši kārtoti pret nupat minētām pazīmēm par vācu

iespaida turpināšanos. Arī vietējais pārkrievošanas poli-

tikas sirsnīgs veicmātājs„P^CKiHßbCTHHK,b a lBB9. un 1890.

g.g. cītīgi atstāstīja un paskaidroja katru valdības rīko-

jumu, kam vajadzēja stiprināt krievisku iespaidu Baltijā,

bet tanī pašā laikā arī brīdināja valdību no vācu uzmā-

cības un spēka.

Krievu preses raksti par ta laika politisko stāvokli

Baltijas guberņās liecina, ka šinīs gados patiesi notika asa

cīņa starp Baltijas vāciešu īpatniem un Krievijas valsts

centieniem.

Kuratora Kapustina stāvoklis tā jo dienas palika grū-

tāks. Pārkrievotāji palika savā rīcībā nervozāki, gribēja

stipri asāku rīkošanos, bet Kapustins neatzina pret latvie-
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šiem un igauņiem asas un brutālas darbības derīgumu.

Radās pirmās nesaskaņas starp Kapustinu un pārkrievo-
šanas politikas virziena pastiprinātājiem.

Tā tieši vāciešu aģitācija kā Vācijā, tā Baltijā izsauca

pārkrievošanas politikas pastiprināšanu. Un zīmīgi — pašā

pārkrievošanas laikmeta pieaugumā Baltijas vācieši nemitē-

jās taisīt jaunus latviešu un igauņu pārvācošanas plānus,

lolot cerības par vācisku Baltiju. Lūk, kāpēc, iekams ru-

nājām par pārkrievotāju turpmākiem nodomiem un dar-

biem, kā arī Baltijas muižniecības stingro pretošanos pār-

krievošanai, bija jākonstatē minētās attiecības. Tās mums

paskaidros kā krievu uzmācību, tā vāciešu savtīgo ~draud-
zību".

Atgriežamies vel mazliet atpakaļ.

XII

1888. g. 19. martā Vidzemes skolu virskomisija par

savu priekšsēdētāju ievēlēja enerģisko baronu B.Kampen-

hausenu.1) No Kampenhausena iesniegumiem landrātu ko-

lēģijai 2
; redzams, ka jaunais virskomisijas priekšsēdētājs rī-

kojās droši un enerģiski. Jau 20. martā viņš rākstīja

landrātu kolēģijai, ka muižniekiem un mācītājiem vaja-

dzētu ziņot centra orgāniem par visiem notikumiem un

parādībām skolu dzīvē un darbībā. Gubernatora iemai-

sīšanās skolu lietās esot kas negaidīts. K. domā, ka tur

klāt būšot arī latvieša Fr. Veinberga pirksts. 3) Arī kura-

tora stāvoklis pret virskomisiju esot nenoteikts, — ne-

skaidrs. Inspektori esot braukājuši pa skolām un di-

rekti apspriedušies ar pagastu pārstāvjiem. Apspriedesl

apriņķu skolu komisijās notiekot reti, bet gan vel vācu

valodā; Cēsu-Valkas komisijā to darot latviski, jo inspek-

tors Grāvītis vācu valodu neprotot. Protokoli tiekot rak-

stīti vācu un krievu valodā. Guberņas virskomisijā esot

г) Līdz tam šai amatā bija landrāts f. Mensenkampfs, kas

1888. g. ārzemēs nomira.

2) Acta Livl. Land. Coll. № 13/B V. X (LVA)
3) Fr. Veinbergs tad bija gubernātora sekretārs.

18
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ta — ko vairākums nospriežot pret tautskolu direktorja

gribu, to pēdējais pārnesot ar savu veto uz izglītības

ministriju. Zemnieku izturēšanās pret jauno skolu iekārtu

un pret 17. maija likumu esot dažāda. 32 konventi (24
latviešu un 8 igauņu daļā) nolēmuši draudzes skolas slēgt.
Dažas draudzes skolas slēgtas skolēnu trūkuma dēļ; bi-

juši gadījumi, ka rudeni nav ieradies neviens skolēns.

Kad apriņķu komisijas slēgšanai piekritušas, tautskolu in-

spektori — protestējuši. Pēc tam dažas 1) skolas

atkal atvērušās. Lielvārdes konvents pat nolēmis savā

draudzes skola ievest krievu mācības valodu. Pagasta
skolās arī trešziemniekiem krievu mācības

valoda nekur Vēl neesot uzsākta. Inspektors
Grāvītis darbojoties saziņa ar pagastu val-

dēm. Skolu pārvaldes (vācu) orgāni Vidzemē esot pil-

nīgi dezorganizēti. Līdzšinējas skolu komisijas gan ne-

esot likvidējušas, bet tomēr esot bezspēcīgas, un kā sko-

lotāji, tā iedzīvotāji ar tām nerēķinā j о t i c s.

Tautskolu direktors un inspektori rūpējoties tikai par 17.

maija likuma realizēšanu. Skolas tomēr darbojoties,

jo viss iegājies no agrākiem laikiem, bet driz

vien ari skolas dezorganizēšoties. Ļaudis, redzēdami ka

krievu valoda mācības vel nenotiekot, cerot, ka tas ta

paliks ari turpmāk. Vispāri pagastiem skolu lietas

nekas neesot atņemts un tapec tie mierīgi.
23. maija Kampenhauzena ziņojumu apspriedusi land-

rātu kolēģija, bet nekāda lēmuma nav taisījusi. 2) Tam

pat laikā landrātu kolēģijai lielas rūpes dara ķesterskola

Valkā, 3) ko muižniecība pēc Cimzes, resp. draudzes sko-

lotāju semināra slēgšanas gribēja izveidot par ķesteru- ēr-

ģelnieku un ari reliģijas skolotāju sagatavošanas iestādi.

Muižniecība, cerēdama uz labākiem laikiem", negribēja

palikt gluži bez saviem skolotājiem, bet negribēja arī šo

x) Kamdēļ saka „ķirspēles", bet ne draudzes skolas? „Ķirspeles"

skolu institūts bija pirms draudzes skolu nodibināšanas."

2) Acta L. L. С. Л- 13 В V. X, F. 72. (LVA).
3) Kurators Kapustins ar rīkojumu 1889. g. 9. aug. noteica,

ka ķesterskolas kursu beigušiem nav tautskolotāja tiesību un tie arī

nav atbrīvojami no kara klausības (Циркуляры" 1889. 472. Ipp.)
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iestādi nodot izglītības ministrijas pārziņā, kāpēc mēģi-

nāja rīkoties ar konsistorijas palīdzību. Konsistorija, kas

atradās iekšlietu ministrijas resora virsuzraudzībā, uzņē-

mās ķesterskolas vadītājas lomu. Kapustins atkal pastā-

vēja, ka visas skolas tagad padotas izglītības ministrijai,

un, tā kā ķesterskolas nolūks sagatavot arī skolu darbi-

niekus (reliģijas skolotājus, mājmācības kontrolētājus v.

t. t.), tad ķesterskolai jābūt izglītības ministrijas resorā.

Ķesterskolas jautājums nonāca 1888. g. oktobra landtāgā, 1)

kas nolēma šo skolu uzturēt ar saviem līdzekļiem, bet

konsistorijas vadībā. Sākās sarakstīšanās, kas ilga vai-

rākus gadus. lekšlietu ministrs — 1889. gadā 27. 111, ar

rakstu Nr. 8805 — paziņoja landrātu kolēģijai, ka saziņā

ar izglītības ministru, viņš noraidījis ķesterskolas uzņem-

šanu iekšlietu ministrijas resorā. 2) Sākās atkal sarakstī-

šanās ar izglītības ministriju; izstrādāja programu, statū-

tus, likās ka viss būs kārtībā. Atlaida uz iekšlietu ministra

pieprasījumu arī skolotāju ārzemnieku Varštatu, kas esot

kultivējis vācisku garu.
3) Te piepēši izglītības ministrija

pieprasīja ķesterskolā krievu mācības valodu.4) Ar to muiž-

niecībai, rādās, pietiktu, lai ķesterskolu slēgtu, bet šī ie-

stāde, jau pirms muižniecības gaidāmā lēmuma, likvidējās

(1890. g. vasarā) audzēkņu trūkuma dēļ, jo latviešu jau-

nekļi vairs tanī negribēja iestāties. Tā nomira muižniecī-

bas skolotāju semināra vārgā pēctece — ķesterskolā.

1888. gadā gubernatoram Zinovjevam vēl darīšana ar

jau agrāk pieminēto bijušo Palsmanes draudzes skolotāju

Ābeli.s) Izrādījās, ka Ābels no jauna darbojās Palsmanes

draudzes skolā, šoreiz kā ķesteris-erģelnieks un arī drau-

dzes skolas zemes lietotājs. Zinovjevs pieprasīja Ābeļa
izsēdināšanu no draudzes skolas mājas, atņemot tam arī

zemes lietošanu. Bija atkal nepatīkams stāvoklis. Landrāti

formāli Ābeļa lietu novēla uz konsistoriju, kas jau bija

*) Acta L. L. С. № 13/B, V. X, F. 174 (LVA).
2) Ibid. F. 283.

3) Ibid. F. 339. Atlaists ar 1. VII 1890. g.
4) Ibid. V. XI, F. 71.

5) Ibid. V. X, F. 85.

18*
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uzsākusi ķesteru un ērģelnieku apstiprināšanu, uzlūkojot
tos kā baznīcas darbiniekus. Tas tomēr šoreiz nevarēja
Ābeli glābtl ) — viņam bija jāaiziet no draudzes skolas

mājas.

1888. gadā kā Vidzemes, tā Kurzemes skolu virskomi-

sijās uzsāka dažus noskaidrojumus par 1887. g. 17. maija
likuma nenoteiktību. Vissvarīgākais bija skolotāju ievēlēša-

nas jautājums, jo 17. maija likumā nebija norādīts, kam

īsti tiesība izraudzīt kandidātus skolotāju amatam, ko taut-

skolu inspektori pagaidām pielaiž darbā. Vai šī tiesība

arī atdota inspektoriem? Daži krievu inspektori tā arī

gribēja rīkoties — paši izraudzīt vajadzīgos kandidātus.

Šis jautājums ticis plaši izdebatēts Vidzemes skolu virs-

komisijas sēdē 1888. g. 24. oktobrī. No debatēm vēro-

jams, ka muižnieku reprezentanti intriģējuši pret valdības

pārstāvjiem, bet stāvokli sapratis tautskolu direktors Po-

krovskis un, pretēji inspektoram Šafranovam, nostājies par

to, ka līdz turpmākam skolotāju kandidātus ievēl pagastu

vietnieku pulks. Kurzemes skolu virskomisijā šis jautājums

apspriests 1889. gada 20. janvārī, un tur debatēts arī par

to, vai ķirspēļu skolu komisijām arī nav tiesība skolotājus

pagaidām pielaist darbā. Tautskolu direktors Pokrovskis

bijis pret to, un jautājuma noskaidrošana caur kuratoru

nodota izglītības ministram, kas 1889. g. 8. aprīlī ar rakstu

Nr. 6199 (kuratoram) devis paskaidrojumu, ka skolu uz-

turētājām — pagasta sabiedrībām — tiesība uzstādīt taut-

skolu inspektoriem skolotāju kandidātus, bet viņu pagaidu

apstiprināšana piekrīt vienīgi tautskolu inspektoriem—ne

ķirspēļu, resp. apriņķu skolu komisijām. Galīgā apstipri-

nāšana piekrītot guberņu virskomisijām.

Visi šāda rakstura skolu dzīves jautājumi, saprotams,

tanī laikā bija principiālas dabas, bet vācu muižniecība

ar šādām lietām un izskaidrojumiem vien ilgi negribēja

apmierināties. 1888. gadā viņa uzsāka atkal jaunu akciju.

Vidzemes četri baznīcu priekšnieki (Oberkirchenvorst'eher),

uz landrātu kolēģijas ierosinājumu, iesniedza landtāgam,

kas tanī gadā notika oktobra mēnesī, ziņojumu un priekš-

l ) Zinovjevs pretējā gadījumā piedraudējis Ābeli arestēt.
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likumu: 1) Tā kā 17. maija likums ļauni iedarbo-

joties,2) un, ievērojot ari to, ka uz muižniecī-

bas lūgumu atbrīvot viņu no līdzdarbības

skolu lietās, neesot līdz šim vēl atbildēts,
uzdot landmaršālam iesniegt valdībai priekšlikumu par 1887.

g. 17. maija likuma revidēšanu. Landtāgs šim priekšliku-

mam piekrita. Landmaršāls Meijendorfs, izpildot landtāga

lēmumu, jau 30. novembrī ar attiecīgu memorandu ieradās

pie izglītības ministra Deļjanova, 3 ) kam ziņoja par landtāga

lēmumu un lūdza memorandu nodot ķeizaram.

Meijendorfa iesniegtā rakstā teikts: Tagad, pēc viena

gada novērojumiem jau varot redzēt, ka 1887. g. 17. maija

likuma iedarbība nav rādījusi tā noderīgumu. Vidzemes

muižniecība vienmēr par savu pienākumu uzlūkojusi līdz-

darbību tautskolu pārvaldībā, un arī tagad viņa uzlūko šo

darbu kā valstisku nepieciešamību 4
) („Лифляндское дво-

рянство всегда почитало своею обязанностью прини-

мать участlе въ управленш народными школами и по-

нын-Ь оно считаетъ также участlе въ управленш госу-

дарственною необходимостью" ) lesniedzot pagājušā gadā

lūgumu atbrīvot muižniecību no līdzdarbības skolu lietās,

muižniecība to darīja ar lielu nožēlošanu un 17. maija

likuma piespiesta, kas muižniecībai izslēdza iespēju turp-

māk auglīgi līdzdarboties šejienes skolu pārvaldes orgā-

nos. Muižniecības iebildumi pret 17. maija likumu esot

izrādījušies pareizi, tomēr viņa — muižniecība — caur

saviem orgāniem nav pārtraukusi līdzdarbību5) skolu pār-

!) Acta L. L. С. Л» 13/B V. X, F. 180—182. (LVA).
2 ) Bet kā tas saskanēja ar f. Kampenhauzena še citēto ziņo-

jumu?
8) Landmaršala Meijendorfa ziņojums landrātu kolēģijai 1888.

7. XII. № 201. Acta L. L, С. V. X, 185. (LVA)
4) Cik vāja šoreiz bija Vidzemes muižniecības izturība — nesen

atteicās no līdzdarbības skolu lietās, bet tagad jau klauvēja pie val-

dības. Bet ja viņas intereses to prasīja — darīja visu iespējamo.
5) Tas gan nesaskanēja ar patiesiem apstākļiem, jo, kā redzē-

jām, muižniecības orgāni jūtami pretojās valdības darbībai, — slēdza

draudzes skolas, aģitēja pret jauno iekārtu v. t. t. Tāds muižniecī-

bas apgalvojums nebija korekts.
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valdīšana. Memoranda vispārējais saturs bija agrāko ie-

sniegumu atkārtojums — par konfesionālās skolu iekārtas

sagraušanu, vietējās pašvaldības orgānu nobīdīšanu no sko-

lu vadības v. t. t.

1889. g. 24. februārī Vidzemes muižniecība saņēma

atbildi. Izglītības ministrs bija ķeizaram iesniedzis muiž-

niecības memorandu, un ķeizars pavēlējis paziņot: 1) Ka

muižniecības līdzdalība skolu pārzināšanā varot palikt arī

turpmāk, bet ne citādi, kā ievērojot 1887. g. 17. maija

likumu; un 2) Vidzemes muižniecība, ja viņa paziņos

izglītības ministrijai savu vēlēšanos piedalīties skolu, pār-

zināšanā saskaņā ar 1887. g. 17. maija likumu, no šīs

ministrijas tiks līdzīgi Kurzemes un Igaunijas muižniecībai

aicināta pie Baltijas skolu vispārējā likuma izstrādāšanas,

bet šis likums tiks izstrādāts tikai tad, kad valdība to at-

zīs par derīgu un vajadzīgu, („но къ составлешю такого

положешя будетъ приступлено лишь тогда, когда пра-

вительство, вслъдствlе указашя опыта, сочтетъ это

нужнымъ и полезнымъ") 1)

Šādu strikti noraidošu atbildi, rādās, Vidzemes muiž-

niecība no Krievijas ķeizariem nekad nebija saņēmusi. 2)

Nu taču gan, likās, varēja sagaidīt, ka muižniecība neat-

vairāmi un pilnīgi atteiksies no līdzdarbības skolu lietās.

Tas tomēr nenotika. Tikai kādu laiciņu landrātu kungi

par šo nepatīkamo stāvokli vairs nemaz nerunāja.

1889. gadā skolu administrācijā notika dažas pārmai-

ņas. 1889. g. 2. jūlijā nomira ilggadīgais šulrāts Guleke,

kas savā laikā, pirms 1885. gada, bija ievērojamā merā

idejiskais Vidzemes skolu lietu vadītājs. Guleke veikli

mас ej a draudzes skolās un Сim z c s seminārā

vadīt vāciņāšanas lietu. Pēc 1885. gada, sapro-

tams, viņa darbība palika stipri mazvērtīgāka. Savā rak-

sturā Guleke bija humāns cilvēks, kamdēļ centās neradīt

!) Acta L. L. С. № 13/B. V. X, F. 230-231. (LVA)
2 ) Rādās, ka šī ķeizara atbilde stāvēja sakarā ar jau aprādīto

vācu aģitāciju ārzemēs.
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skolu dzīve asus konfliktus. Guleke vietā landtāgs ieve-

lēja Ropāžu mācītāju Pohrtu, kas savā darbībā bija pasīvs

un vienīgi cik necik līdzdarbojās skolu virskomisijā.

Otra pārgrozība, kas latviešu skolu dzīvē bija sevišķi

svarīga — inspektora Treilanda-Brīvzemnieka iecelšana par

Rīgas tautskolu vadītāju. Tas, kā jau agrāk minējām, no-

tika 1889. g. 5. aprīlī. Treilanda vietā Kapustins iecēla

latvieti Jāni Fricsonu, kas jau īsu laiku bija izpildījis, resp.

skaitījies par Tērbatas rajona tautskolu inspektora v. i..1)
Treilanda pārnākšana uz Rīgu bija ievērojams notikums

nevien Rīgas skolu, bet vispāri Rīgas latviešu dzīvē. To-

mēr, kā vēlāk redzēsim, viņam še nācās grūti cīnīties

pret pārkrievinātājiem, kas labi izprata Treilanda darbības

mērķi.

1889. gadā Tērbatas mācības apgabala inspektoru skai-

tu pavairoja līdz deviņiem, un latviešu daļā tad bija 5

inspektori: Rīgas, Cēsu, Valmieras, Jelgavas un Liepājas,

pie kam četri inspektori bija latvieši: Treilands — Rīga,
Grāvītis — Cēsīs, Vembers1) — Valmierā — Fricsons —

Liepājā un tikai krievs Orlovs — Jelgavā. Kā redzam,

kurators Kapustins labprāt tautskolu vadību uzticēja lat-

viešu pedagogiem.

Te noderīga maza atcere par šulrāta Gulekes rīcību,

kas Kronvaldam liedza pagasta skolotāja semināra va-

dītāja vietu. Vai ir kauču mazākais iemesls domāt, ka

Baltijas vācu muižniecība, ja viņa arī pēc 1885. gada

turpinātu latviešu skolu virsvadību, dotu latviešu pedagogiem

skolu inspektoru vietas? Vai gan Vidzemes „bruņniecības

un zemstes" landtāgam pat prātā ienāca padomāt, ka mirušā

„šulrāta" Gulukes vietā par latviešu tautskolu padomnieku

derētu iecelt kādu latviešu pedagogu. Tad taču tai šķie-

tamai cīņai par mūsu tautskolām, kuru vācu muiž-

nieki vadīja ar lielu enerģiju, butu kāds, kauču arī mazs,

x) I. Fricsons līdz tam bija vācu valodas skolotājs

reālskolā; Brīvzemnieka svainis un, domājams, arī viņa ieteikts kan-

didāts

2) Pēteris Vembers līdz tam darbojās Vitegorskas skolotāju

seminārā kā šī semināra sagatavošanas klases skolotājs.
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iekšējs saturs. Ja arī šinīs gados vācieši neatrada par

iespējamu un noderīgu lūgt kādu latvieti skolu padom-
nieka postenim, tad, lietojot pašu vāciešu izteicienu —

„švindelis" bija runāt par saprašanos.

Pārkrievotāji joprojām pastiprināja savu darbību. Līdz

1889. gadam darbojās daudzas privātskolas ar vācu mā-

cības valodu. 1889. g. 23. maijā ķeizars apstiprināja no-

teikumus, kas uzdeva izglītības ministram rūpēties, lai turp-

māk arī šādās privātās skolās pakāpeniski iekārtotu krievu

mācības valodu. 1) Šis rīkojums atkal stipri uztrauca vā-

ciešus. Latviešiem vēl privātskolu bija ļoti maz. Cīņa,
kā redzams, pieauga — krievi pastiprināja savu nodomu

realizēšanu.

Kā šinī pašā laikā savā darbībā centās turēties lute-

rāņu (vācu) mācītāji? Individuālā rīcība bija dažāda, bet

oficiālie lēmumi parādījās sinodēs. Kādu valodu tur ru-

nāja? Miermīlīgu, vai draudošu?

Vidzemes mācītāju sinodē, kas 1888. g. no 11.—15.

augustam notika Valmierā, skolu padomnieks Guleke ziņojis

par skolu darbību pēc 17. maija likuma. Ziņojuma saturs nav

protokolā atreferēts. Gulbenes mācītājs Keislers nolasījis

referātu par reliģijas mācības uzraudzības pastiprināšanu

skolās, pie kam šī referāta aplūkošanai iecelta īpaša komi-

sija, kas nolēmusi lūgt konsistoriju, lai tā uzdotu visiem

mācītājiem cītīgi skolas apmeklēt un uzmanīgi
sekot reliģiskai audzināšanai. Konsistorijai būtu

jāizstrādā arī attiecīga instrukcija par ticības mācības stun-

dām, vielas apmēru un mācības grāmatām. 2) 1889. g. sinodē

vairs nav Gulekes.3 ) 11. septembra sēdē atkal sprieduši

par ticības mācības iekārtošanu skolā un arī ārpus tās. 1 )

Kurzemes mācītāju 1888./89. gadu sinodes tāpat

spriests par mācītāju darbību reliģiskā audzināšanā skolā

: ) „Циркуляры" 1389. g. 318. un 655. lpp.
2) Protokoli d. 54. Livlānd. Provinzial-Synode 34 § (iespiests).
3) Sinode notika Valkā no 7.—12. sept. Ir iespiests protokols.

4 ) Par kaut kādu protestēšanu vairs nerunāja.
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un mājā, 1) pie kam 1888. gada sinodē, kas notika Jegavā

no 21.—26. sept., skolu padomnieks Bušs ieteicis mācī-

tājiem sasaukt savas draudzes skolotāju konferences un

pārrunāt ar viņiem audzināšanas jautājumus. Sukāts at-

zīst, ka butu derīgas arī ķirspēļu skolotāju konferen-

ces, saprotams, mācītāju vadībā. Tām vajadzīga kuratora

atļauja. Ģenerālsuperintendents Bottichers baznīcas gada

pārskatā runājis arī par ~nacionālu rīdīšanu". 1889. gada

Kurzemes sinodē, kas notika Jelgavā no 19.—22. sept., skolu

padomnieks Bušs apmierināts ziņo, ka reliģiskā audzināšana

notiekot kā mācības plānos paredzēts — audzināt labus

pilsoņus Dievam un valstij. No visiem šiem četriem sinožu

protokoliem 2) vērojams, ka mācītāji grib cītīgi uzraudzīt

reliģisko audzināšanu skolā un mājā un neizlaist arī sko-

lotājus no savas kontroles, uzraudzības un iespaida. Te

arī varam redzēt, cik labi Vidzemes gubernators Zinovjevs,

būdams še svešnieks, novērojis vispārējo situāciju, kad

viņš 1887. gada pārskatā bija aprādījis, ka muižniecība

tieši caur mācītājiem sekmējot savus mērķus — turot sko-

lotājus un vietējos iedzīvotājus savā iespaidā. Pārkrievo-

šanas laikā, kad muižniecība cīnījās Pēterpilī, vācu mācī-

tāji strādāja savās draudzēs darbu, kam pamatā bija ari

tie paši muižniecības centieni.

Kuratora Kapustina darbībai tuvojoties beigu pos-

mam, bija vērojams, ka cīņa abās naidīgās frontēs —

krievu un vācu — nemazinājās, bet pat dažkārt pieņēma
asākas formas, pie kam šīs cīņas objekts joprojām bija

latvieši un igauņi. Kapustins, kas, kā redzējām, nepagura

cīnīties pret vācu varu, latviešus, cik iespējams, saudzēja

un brutālas pārkrievošanas nodomiem nepiekrita. Kā vecs

slavofils, humānais kurators loloja cerību latviešus pie

Krievijas saistīt ar reformām, kas mūsu tautai dotu lielākas

tiesības un brīvību, bet tanī pašā laikā dabiski pievilktu

*) Protokoli d. im Jahre 1888 m Mitau abgehaltenen 53. Kur

lāndischen Provinzial-Synode (iespiests).
2 ) Atrodas manā krājumā. А. V.
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Krievijai kā lielam spēkam, — varenai valstij un labsir-

dīgai krievu tautai. Šis Kapustina virziens nebija patī-

kams ne vācu, ne īsto pārkrievotāju varas vīriem, un

tamdēļ cīņa nevis atslāba, bet pat pieauga.

Vācieši meklēja lielāku atbalstu Vācijā. Ja „Rig. Zeit."

1887. g. 154. num. referēja, ka Vācijā dzīvojot 47, bet

ārpus Vācijas 27 miljoni vāciešu un, ka agrāk, kamēr

Vācija nebijusi tik spēcīga, ārzemēs dzīvojošiem tautie-

šiem bijis grūtāk uzturēt savu nacionalitāti, bet tagad esot

citāds stāvoklis, — tad šos vārdus vajadzēja saprast kā

zināmus draudus. Un turpmāk rakstīja vēl skaidrāki: „Mit

mochtiger Hand sehutzt das neue deutsche Reih seine

Angehoregen, unter welchen Breitenkreisen diese auch ihren

Aufenthalt nehmen solten". Un lepni varot būt šie vā-

cieši par savas tēvijas uzplaukšanu. Tā rakstīja vācu avīze

stingrā gubernatora Zinovjeva rezidencē. Ne jau veltīgi

Zinovjevs 1888. gada pārskatā ziņoja ķeizaram, ka, ne-

varēdams uzticēties „saviem cenzoriem", viņš pats ņēmis'
avīžu cenzēšanu savās rokās un tā apturējis pretvilstisko

vācu preses darbību, kas pēc tam sākusi aģitēt arī Vācijā.
Šinī pat pārskatā Zinovjevs pastāsta par otras Rīgā iz-

nākušās vācu avīzes ~Duna Zeitung" grūtībām. Šo pē-

dējo rediģēja kāds ārzemes vācietis Pipirs. 1) Tā ka „Dūna

Zeitung" neapkaroja valdības rīcību, bet pat to atbal-

stīja, tad „Rigasche Zeitung" piekritēji sāka „Duna ~Zeit."

boikotēt, līdz beidzot šo boikotu pārnesa uz visiem, kas

Duna Zeit." abonēja. Tā pilsētas galva Oettingens pat
atlaida no amata kādu savu ierēdni, kas lasījis Pipirsa
avīzi. Bet lieta ar tādu sīkumu nebeidzās. Kāds vācu

tirgotājs Doss Vērmaņa dārzā piekāva Pipirsu. 2) Sakarā

ar to norisinājās izmeklēšana un „Rigasche Zeit." redak-

tors Bucholcs slepeni aizbēga uz Vāciju, bet viņa līdz-

redaktoru Vilčevski un advokātu Būngneri gubernators uz

l) „Rigasche Zeitung" piekritēji apgalvoja, ka Pipirs izdodot

„Duna Zeitung" ar gubernātora pabalstu. Zinovjevs to noliedza.

Tomēr, ja ne Zinovjevs, rādās, kāda „devīga" roka atbalstīja Pipirsa

orgānu.
2) „Рижск BtcTH." 1889. 47. un 50. num.



283

diviem gadiem izsūtīja по Rīgas nometināšanai Novgorodas

guberņā. 1) Līdz ar to apstājās iznākt ari „Rigasche Zeit.",

jo Zinovjevs noraidīja jauna redaktora apstiprināšanu. 2 )

Vietējās vācu avīzes pec šada sitiena palika uzmanīgākas.
Gubernators Zinovjevs 1888. g. ziņojumā runā arī par

ta saukto ~literātu" kaitīgo darbību. Še minētie ~literāti"

bija Baltijas vāciešu „trešā" iespaidīgā šķira, — līdzās

muižniecībai un garīdzniecībai. Tie bija vācu advokāti,

tiesneši, ārsti, profesori, skolotāji, žurnālisti v. t. t. Šī

„h'terātu" šķira, kā to ari pareizi apliecina Zinovjevs, iz-

auga Tērbatas universitāte, un viņu pirmie redzamākie

pārstāvji bija prof. Širrens un tiesnesis Boks. Šīs kustī-

bas sakums iezīmējās līdz ar pašiem pirmajiem Baltijas

pārkrievošanas soļiem — jau tūdaļ pēc Krimas kara,

Aleksandra II valdīšanas laikā, kad Maskavas slavofili sāka

mest zibeņus un pērkoņus pret poļu un Baltijas vācu au-

gošām separātām tieksmēm. Baltijas muižnieku vecā pa-

audze dzīvoja savā partikulārisma un sargāja savas privi-

lēģijas, bet aktīvu separātu tieksmju viņai nebija, un tādas

arī nebija vajadzīgas, jo kur gan muižniekiem varēja labāk

klāties, kā Krievijas Baltijā, — še taču krievu cari viņus
lutināt lutināja un piešķīra viņiem šai zemē pilnīgu varu.

Kad slavofili uzsāka Baltijas vāciešu privilēģiju apkaro-

šanu, tad pamazām izauga vācu separātās tieksmes, kam

lielu impulsu deva Bismarka sasniegumi ar Vācijas apvie-

nošanu un Francijas sakaušanu. Kā jau še aizrādīts, Bal-

tijas vācieši un īpaši pieminētie „literāti" sāka raudzīties

uz Vāciju kā savu īsto tēviju, kas apsargā visus vāciešus.

Pārkrievošanas politikai pieaugot, pieauga arī šis sepa-

rātisms un orientēšanās uz Vāciju. Literāti noorganizē jās,

sazinājās un darbojās kopīgi; viņiem netrūka arī līdzekļu.

Muižniecība un garīdzniecība, kas gan savā vairākumā tieši

un aktīvi „literātus" nepabalstīja, īpaši viņu darbības pirmā

laikā, tomēr bez pretestības vēroja šo enerģisko vācu na-

x) Ibid. 76. num.

2 ) 1890. gadā „Duna Zeitung" nopirka tirgotājs Hornemanis

un Pipirs aizbrauca uz Peterpili. Hornemanis, saprotams, nebija

īstais „D. Z." vadītājs, bet šī avize pārgāja veco vāciešu vadoņu rokās.
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cionalo kustību. Aleksandra 111 laikā jau arī muižniecība,

kauču gan ne visa, gāja vienu ceļu ar Širrena un Boka

pēctečiem. Šie „literāti" tad arī bija vācu separātās lite-

ratūras veicinātāji kā Baltijā, tā Vācijā, un līdz ar to

visas Baltijas vāciskās politikas faktiskie vadītāji. Saprotams,

ka acīgais Zinovjevs, kā rokās taču bija arī slepenpoli-

cija,)l centās apkarot arī „literātu" darbības slepenos no-

lūkus. Zinovjevs 1888. g. pārskatā ieteica pret „šiem kun-

giem" rīkoties ar visai cietu administratīvu varu.
2 ) Zinov-

jevs to arī mēģināja darīt, un, kā atzīmēts, pats ņēma

rokā cenzora sarkano zīmuli. ~Rigasche Zeitung" redak-

tors Bucholcs bēga uz Vāciju, barona Grothusa orgānu

aizliedza Krievijā izplatīt, advokātu Brungneri izsūtīja

v, t. t.

Ta cīnījās gubernators Zinovjevs.

Vairākkārt jau esam minējuši „Rižsk. Vestņ." nostā-

šanos pret latviešu nacionāliem centieniem un nacionālo

skolu. Taisnības labad tomēr še jāpiemin arī ~Rižsk. Vestņ."

ilggadīgais redaktors Jefgrafs Češichins, kas savā darbībā

bija latviešiem draudzīgs. Češichins līdzīgi citiem agrākiem

slavofiliem cerēja, ka latvieši labprātīgi un jo cieši pieslie-
sies krieviem un, kas zin, vai galu galā nepaliks par īstiem

krieviem. Slavofilu attiecības pret latviešiem taču iztei-

cās „formulā": Ja vācieši grib latviešus pārvācot, (jo pēc

vācu sprieduma šī tauta patstāvīga nevarot būt), — tad

mēs to neļausim, bet ņemsim un viņus pārkrievosim. No

šāda viedokļa raudzījās arī Češichins. Šim viedoklim, kā

minējām, tanī laikā padevās arī daži latviešu tā laika

darbinieki (M. Drekslers, K. Biezbārdis, J. Krauklis v. c).

Šie latvieši, līdzīgi vāciski noskaņotai Neikena-Auninga-

Cimzes grupai — dzīvodami tā laika apstākļos, raudzījās

uz visu ar itin kā vienkārša spēka aprēķina mērogu, un

x) Kas gan vācu ietekmēta dažkārt ari Zinovjevu maldinājusi.

Tas redzams no tā laika žandarmērijas aktīm (IVA)
a) Šis Baltijas vācu „literātu" darbības separātais virziens bija

visbīstamākais ari latviešiem, jo sirsnīgākie pārvācotāji meklējami

šeit. īsi pirms Eiropas kara — 1912.—1913. g. šo „literātu" darbība

atkal visā Baltijā pieauga, redzams, viņi zināja, kas jādara.
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tas, pēc viņu domām, nerādija iespēju latviešiem gūt pil-

nīgu patstāvību. Tā tad viņiem arī nebija vajadzīgās na-

cionālās ticības. Valdemārs, ar plašu un tālu skatu, lat-

viešu patstāvību atzina par iespējamu un savu diplomāta

darbību virzīja uz šo mērķi. Kronvalds vienkārši visu šo

problēmu ņēma ar jūsmām un lielu apgarotu ticību

— gandrīz tā, kā vecie kristiānieši, kam bija sava īpatna
formula: „I nte 11 ig о v t credam; credo v t int c I-

ligam". Sausie un vienkārša aprēķina latvieši patiesi ta-

nīs smagos laikos varēja iegrimt nacionālā neticībā. Krievu

cilvēks Češichins, līdzīgi daudziem slavofiliem, ticēja Krie-

vijas varenai un slavenai nākotnei un, līdzīgi V. Solov-

jevam, jūsmoja par Krievijas pasaules misiju (Mipoeoe

призваше), bet, saprotams, pavisam neticēja latviešu pat-

stāvīgai nacionālai attīstībai. Lnk, no šāda viedokļa jā-

saprot Cešichina darbība „Rižsk. Vestņ." slejās. Sakarā

ar to ari šinī vietā nepieminēsim šo goda vīru ļaunā:1)

viņš asi apkaroja Baltijas vāciešus un mēģināja pārliecināt

latviešus meklēt glābiņu pie krieviem. Asākā pārkrievinā-
šanas laikā J. Češichins vairs nebija starp dzīvajiem, 2) un

viņa vietu tad ieņēma jau agrākais ~Rižsk. Vestņ." līdz-

redaktors L. Vitvickis. Lūk, šī redaktora laikā „R. V."

pārvērtās par cittautiešu nicinātāju un zaimotāju. Sākot

ar 1888. gadu atrodam šinī krievu avīzē pret latviešu

kulturāliem centieniem visaugstākā mērā neiecietīgus rak-

stus. Tas liek domāt, ka daļa Cešichina redakcijas beigu
laika paaso rakstu jau arī piederējusi līdzredaktora L.

Vitvicka spalvai.

Starp „R. V," 1888./89. gada rakstiem gan redza-

māko vietu ieņēma ļoti plašā informācija par varbūtējām

kāra briesmām no Vācijas puses. Publicēja dažas ziņas

par Aleksandra II draudzību ar Vāciju un kā „pateicību"

J) I. Češichins 1869. gadā rakstīja par Merķeli, bet sākot ar

1876. gadu izdeva Сборникъ матерlаловъ и статей по исторш Прибал-

тШскаго края" (I—IV sējumam). Č. bija lielu ideju cilvēks un krievu

tautas patriots.

!) Nomira 1888. gadā, bet kādu laiku pirms tam jau nevadīja

avizi.
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tam uzradīja Vācijas viltību pret Krieviju. 1) Atmaskoja

Vācijas un Baltijas vāciešu attiecības, uzrādot arī sepa-

rātās vācu tieksmes v. t. t. Bet tanī pat laikā L. Vit-

vickis, ka redzējām, neaizmirsa pacilāt ~kiri,ļicu". Vislie-

lāko nekorektību gan šī avīze izrādīja pret 1888. gada
notikušiem latviešu dziesmu svētkiem. Vairākos numuros

redakcija ar naida jutām aizkāra šo latviešu nacionālo

lepnumu. L. Virvickis bija visai nemierā, ka Rīgas pil-

sētas valde atbalstot svētkus, dodot dziedātājiem mitek-

ļus v. t. t. (21. VI, num. 136). Cita rakstā (22. VI, 137.

num.) redakcija saka, ka latviešu dziesmu svētkus gan

varot apsveikt kā mākslas kopšanu, bet ja pie tam gribot

runāt „о латышской национальной самостоятельности,

о нацюнальныхъ задачахъ tad tas esot kaitīgi pa-

šiem latviešiem. Nevajagot klausīt arī tiem, kas skubinot

apvienoties ar elementiem, kas atrodas valdībai opozici-

ja.-) Un vēl 139. num. Vitvicka avīze atgriežas pie dziesmu

svētkiem, runa par fantāzijām, kas izskanējušas svētku ru-

nas v. t. t.

1888. g. 287. num. pārdrukāts no „Москов. Ведо-

мости" kāds raksts par igauņu centieniem, 3) pie kam

teikts, ka ~varot būt tikai viena, t. i. valdības vara; visiem

vāciešiem, latviešiem, igauņiem, čeremisiem, mordviniem v.

c. tautām (племенамъ) noderīgi tikai domāt, kā pacel-

ties līdz tam, lai buru cienīgas baudīt tiesības, kādas

krievu cars vienlīdzīgi piešķir visiem saviem uzticamiem!

pavalstniekiem. Igauņu musinātājiem jāzina, ka viņu dzies-

ma izdziedāta. 1)

1889. g. „Rižsk. Vestņ." centīgi atbalsta visu, kas tiek da-

rīta parkrievināšanas polītikas labā: priecājas par Rīgas skolu

jauno režimu, par tautskolu inspektoru tiesību paplašinā-

šanu, par Rīgas vāciskās domes savaldīšanu v. t. t. 14.

numurā atkal pārdrukāts „Моск. Въдом." raksts, kas cerē,

„R. V." 1888. g. 23, 25 v. c. num.

2) Še domāti vācieši.

:1 ) „R. V." redaktors L. Vitvickis bija arī „Моск. lita." kores-

pondents. Varbūt arī šis raksts viņa darbs.

') Šinī laikā Igaunijā notika asa cīņa ar pareizticību.
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ka krieviskas skolās uzaudzētā jaunatne gan nesapņošot

par kādu tur „Baltiju", bet esot jāievēro, ka „balti" (vācieši)

tagad dodot padomu audzināšanas smagumu koncentrēt ģi-

menēs, tur ieaudzinot naidu pret visu krievisko. 16. nu-

murā atkal uztraucas, ka vācieši cenšoties pielabināties

latviešiem, lai ar viņu palīdzību uzturētu vācu iespaidu

Baltijā. 42. numurā, samērā korekti, pastāsta par Rīgas

latviešu biedrības gada svētkiem, kur piedalījies arī Ka-

pustins, kas teicis mierinošu un pamudinošu runu.
1) Zi-

novjevs, kas nebijis Rīgā, atsūtījis telegramu. 52. nu-

murā pastāsta par kādu Berlīnē iznākušu brošūru, kas

ieteicot vāciešiem apmesties uz dzīvi Krievijā, bet netrauk-

ties tālu projām no Vācijas robežām. 60. num. jau runa

par intrigām, kādas vācieši piekopjot Pēterpilī, kā arī par

joprojām pieaugošām separātām tieksmēm, kas ieplūstot

Baltijā no Sirēna, Boka, Bīnemaņa v. c. darbības Vācija.

64. numurā žēlojas, ka Vācijas presē pieaugot melu ziņas

par Krieviju. 75. num. — Baltijas politiķi tagad esot visur

ielīduši un visur strādājot pret valdības centieniem. Poli-

tiķus atbalstot ar bagātīgiem līdzekļiem, kādu vāciešiem

netrūkstot, jo visa Baltijas saimniecība viņu rokās. „Петерб.

Ведомости" (83. num.) brīnoties, kamdēļ Baltija un vis-

pāri Krievijā ieplūstot daudz ārzemes vāciešu. 101. nu-

murā aprāda, ka valdības politika jaunā virziena turpi-

nāšanā tomēr esot tik noteikta, ka veltīgi cerot to grozīt

182. numurā atreferē „Новое Время
4* prātojumu, ka ~kir-

iļicu" varētu ievest arī poļu rakstībā. 186. numurā raksta

par to, ka Vācija tagad cenšoties visur kaitēt Krievijas

starptautiskam stāvoklim, tas tāpēc, ka Krievija

vairs neklausot Vācijas norādījumus.-) 190.

num. apsūdz Aizputes pilsētu, kas ķeizarienes vārda

dienu nemaz nav pienācīgi atzīmējuši. Prasa, vai Aizpute

ir Krievijā? Runā atkal par vācu v/mācību. 196. numurā

atreferē no bijuša baltiešu pedagoga Bīnemaņa redakcijā

!) No šī raksta gan jau vērojams, ka ..К. V. nav apmierināts

ar Kapustina darbību.

Patiesi bija liela starpība, ja salīdzinām Aleksandra II un

Aleksandra 111 Krievijas ārzemju politiku.
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iznākošā žurnāla „Unser Zeit" dažus rakstus pret Krie-

viju. Bīnemanis rīdot
, дорогое германское отечество

противъ варварскую Росаю." 147. numurā pastāsta, ka

Parizes avīze ~La Laterne" zinot pastāstīt, ka „Rigasche

Zeitung", par kuras atjaunošanu runāts pat Vācijas sūt-

niecībā Pēterpilī, esot bijusi Vācijas interešu sargātāja

Baltijā. 201. numurā paceļ jautājumu par luterāņu draudžu

atbrīvošanos no vāciskām konsistorijām. Draudzes pašas

spējot uzturēt baznīcas. Tikai tā varot izbeigt mācītājū-

polītiķu darbību. 235. numurā pārdrukā no „Русскш
В-бстникъ" rakstu, ka Mazkrievijā, Lietuvā, Polijā un Bal-

tijā krievu valodai jātop par „языкъ матерей" . „R. V." par

šo domu varen priecājas. Vispāri „R. V.", Vitvicka vadībā

nostājās visu brutāliskās pārkrievināšanas veicinātājas un

domu paudējas lOmā. 1888./89. gados gan šī lapa lielu

vērību piegrieza arī vācu
„
briesmām", sakopojot visu, kas

šinī jautājumā parādījās Krievijas un ārzemju presē.

Varam iedomāties, kāds šinīs gados bija Kapustina
stāvoklis. Humānais, agrākām slovofilu idejām joprojām

kalpojošais vīrs, liels, sirsnīgs krievu patriots', vācu ie-

spaida pretinieks, bet, politiskā skatījumā, tāļredzīgs vē-

rotājs, kas neparedzēja neko labu no latviešu un igauņu,

nacionālo centienu brutālās apspiešanas. Tāda rīcība varēja

latviešus nevis pievilkt krieviem, bet gan atgrūst. No

otras puses — Krievijas valsts intereses Baltijas juras

malā. ~Vāciskā Baltija", par kuru tad rakstīja gan Baltijas,

gan Vācijas vācieši — esot visvāciskākā province. Likās,

ka Krievijas valsts intereses prasa še stingru pārkrievošanas

politiku, pret kuru jāapstājas latviešu nacionālai augša-

nai. Ja ari Kapustins un daži reti vecie slavofili, ar stingru

domu gājienu, nepadevās šīm tuvredzīgām brutālām mazo

tautu apspiešanas metodēm, tad nospiedošais krievu pa-

triotu vairākums padevās Krievijas impērijas apvienošanas

~lieliem 4 centieniem UH par katru cenu. Tā Kapusti-

nam vajadzēja sajust, ka viņa loma Baltija izspēlēta, ka

nāks citi ļaudis, ar citu taktiku.

Latviešu inteliģence un avīžu vadītāji, kas nacionālos

centienos jau bija krietni rūdījušies, gan arī sajuta, ka
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gaidāma krievu taktikas maiņa. Tādu vēsti ari Kr. Val-

demār no Maskavas laida Brīvzemniekam. Tomēr, sākot ar

60 gadiem, kad jau spilgti parādījās mUsu nacionālie centieni,

un līdz 90 gadiem, kad Rīgā ieradās kurators Lavrov-

skis, — 30 gadu laikā latviešu inteliģence bija paaugusies,

daudz mācījusies un vērojusi, pie kam 1891. gadā aiz šīs

inteliģences jau palika jauns, liels spēka simbols
— Kriš-

jāņa Valdemāra kaps, bet Rīgas latviešu skolotājus va-

dīja gudrs vīrs un labs taktiķis — Treilands-Brīvzemnieks.

Tā latvieši gaidāmās skolu politikas cīņās negāja garīgi

neapbruņoti.

Jau 1888./89. gados mūsu prese sāka ļoti uzmanīgi

vērot pārkrievotāju nodomus, bet nevarēja šinī jau-

tājumā runāt atklātu valodu. Tāpēc raksta uzmanīgi, bet

tomēr raksta. ~Balss" 1888. g. vairāk raksta par mūsu

draudzes skolu darbību un likteni, 1) viscaur aizstāvēdama

šo skolu vajadzību un attīstību. 2) Skubina latviešus, īpaši
lauku pagastu valdes, rūpēties par tautas izglītību. 3) Par

mācības apgabala valdes darbību parasti dota tikai sausa

informācija. Pret ~Rižsk. Vestņ." uzbrukumiem nopietnas,
bet cenzūras dēļ, nepilnīgas atbildes.4)

1889. gada „Balss" slejās par skolu jautājumiem vēl

mazāk principiālu rakstu. Agrāko gadu satura rādītājā no-

daļa „Skola un audzināšana" uzrādīja daudzus rakstus,
šinī gadā tikai pāris principiāla satura rakstiņi un dažādi

ziņojumi. Joprojām vairs tikai konstatējumi par skolu pār-

valdes orgānu darbību. Tā bija vienkārša informācija. 30.

un 31. num. kāds garāks raksts „Mūsu skolotājs nav

labs". Raksta autors saka, ka apcerējumā dotie fakti sa-

krāti piecos gados. Skolotājs esot slikts, ja viņš rājot

bērnus, liekot kaktā, atstājot sestdienā skolā pēc mācī-

bām, uzdodot pārāk daudz mācīties, liekot bērniem malku

zāģēt v. t. t. Skolotājs savukārt atbild, ka viņa skolā sa-

vedot bērnus, kas mājā nav nemaz mācīti, un tā visu pirmo

J ) Skat. „Balss" 1888. g. 3, 4, 5, 8, 16, 29. 38, 39 v. c. num

-) Ibid. 1, 34. num.

3 ) Ibid. 28, 38, 40 v. c. numuros.

4 ) Ibid. 28, 29 v. c. numuros.

19
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ziemu jānodarbojas ar lasītmācīšanu. Cits skolotājs atkal

stāsta, ka mācītājs neiesvēta jauniešus, ja nemāk visus

bībelstāstus, visu katķismi un milzumu bībeles pantiņu
no galvas. 1) Citām mācībām1 neatliekot skolā

laika. Cits skolotājs sūdzas, ka pagasts par skolu negādā.
Akai nav pumpja, tā pat bez groda, skolotājam jāstāv

klāt, lai bērni neiekristu akā; krāsnīm nav durvju, skolo-

tājam jāuzrauga, lai bērni tvanā nenosmaktu. Pulksteņa
skolā nav. Totiesu skola no pagasta tiekot apgādāta ar

prusakiem un blaktīm, ko bērni ienēsā un iznēsā; pagasts ne-

izlabojot grīdas, apakš tām dzīvojot ķirzakas. Citā skolā:

„Jau pirmziemniekiem jāmāca daudz ģeogrāfijas, īpaši Vā-

cijas, kamēr no Krievijas — dažas upes un divas galvas

pilsētas". Meitenes neprot lasīt, bet Palestinas ģeogrā-

fija smalki jāzin. Kad nākot „lielā revīzija", 2) tad visu

ierakstot protokolā: bībelstāsti — knapi puslīdz, katķis-
mis — ļoti knapi v. t. t. Tamlīdzīgu lietu esot ļoti daudz,

bet par tām nedrīkstot sūdzēties — kungi to ņemot

ļaunā". Šis garais raksts, kas nācis no Kurzemes, tēlo

skolotāja un skolas stāvokli tieši varas maiņu laikā,

un tēlojums nav agrākiem „skolu kungiem" labvēlīgs. 3)
Bet „Balsī" šinī pašā 1889. gadā ir ziņojumi arī par labām,

jaunām skolas mājām (Vidzemē un Zemgalē).

Tāds pat noskaņojums ir „Baltijas Vēstnesim", kas

gan dod plašāku informāciju, bet principiālus jautājumus

daudzneapgaismo. Atstāsta krievu avīžu rakstus, dažkārt gan

tik veikli, ka lasītājam tie dod vajadzīgo noskaņojumu un

jēgu. 1888. g. 21. numurā atstāstīts raksts no krievu

pedagoģiska žurnāla „Novaja škola", kas cildina latviešu

skolotājus — tie esot darbīgi, vadot dziedāšanas korus,

darbojoties sabiedrībā v. t. t. Tāpat kā „Balss" noteikti

iestājās par draudzes skolu turpmāko pastāvēšanu (1888. g.

: ) Arī pārkrievošanas laikā mācītāji prasīja daudzu „galvas

gabalu" iemācīšanu.

2) Domātas gan ķirspēles komisijas kopā ar „šulrātu". Šādas

revizijas vācu varas laikā notika par trīs gadiem reiz.

3) Šis tēlojums papildina agrāk aprādīto. (Skat. šeit: 111,

112—113, 126 lpp.)
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39., 40. v. с. num.). 1888. g. 48. un 49. numurā dod vēstu-

risku pārskatu par mūsu skolu attīstību, ar to rādīdams, ka

latvieši mīl skolas un cenšas mācīties. 1889. gadā, līdzīgi

„Balsij", arī „Balt. Vēstn." skolu lietās vairāk tikai informē.

Tas pats sakāms par „Dienas Lapu". Te 1888. g. 84.

num. raksts „Par tēvu valodu skolās". Aprādīta tēvu valo-

das vajadzība bērnu attīstībā. 94. num. raksts par zem-

nieku augstskolām Dānijā. Daži raksti un ziņojumi. 188.

num. raksts „Domas un iespaidi", kurā saka, ka ieveda-

mām skolu reformām pretojas tikai vācieši, jo viņi grib

lai viss paliktu kā agrāk. 1889. gada gājumā „Dienas

Lapa" raksta par sieviešu izglītību (17. num.), par sko-

lotāju sapulcēm (21. num.); ieteic skolēnu apdā-

vināšanu ar grāmatām (83. num.); par skolotāju

nodarbošanos vasarā (atpūsties, turpināt izglītību, krāt tau-

tas gara mantas), jo pārmetot, ka skolotājiem vasarā slin-

košana (126. num.); pilsētās tautas izglītība esot neobli-

gatoriska, to vajagot padarīt obligatorisku (203. num.).
Tadi noskaņojumi latviešu prese. Cenzūra paliek stin-

grāka.

1890. gada pavasarī jau bijis zināms, ka kurators

Kapustins atstās Rīgas mācības apgabalu. Veselībā vājam,

bet garā ļoti enerģiskam kuratoram, bez jau aprādītāmi

principiālām un taktikas pretešķībām, bija radušies daži

nelabvēļi Pēterpilī, kas, redzams, paātrināja valdību mainīt

Rīgas mācības apgabala vadītāju. 1889. gada 16. sept.
1)

izglītības ministrs Deļjānovs atkomandēja uz Rīgu kādu

izglītības ministrijas ~sevišķu uzdevumu" ierēdni, vēl visai

niecīgiem nopelniem un mazā činā (надворный совЪт-

никъ) — Vladimiru Krauzi, uzdodot viņam, līdzās Speš-

kovam, izpildīt mācības apgabala inspektora pienākumus. 2)

Šis Krauze — mistiska persona, kam, kā vērojams, bijušas

„īpašas instrukcijas" un pilnvaras, 3) jo viņš savā darbā

x) Izglītības ministra raksts .V 15807. (IVA)

-) „Циркуляры" 1889- 613. Ipp.
3) E. Б"блявскШ — Педагогичесмя воспоминашя („ВЪстникъ Вос-

питашя" 1904. 6—9 num.), kur ģimnāzijas direktors Bejavskis Kjauzi

puslīdz atmasko.

19е
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bijis pārāk patstāvīgs, un arī Kapustins izvairījies nākt

ar šo ~savu ierēdni" konfliktā. Vispāri Krauze rīkojies
brutāli un viņa iedomībai nav bijis nekādu pieklājīgu ro-

bežu. Labprāt braukājis pa mācības apgabala vidusskolām,

visur terorizējis skolotājus un bieži rakstījis kādus' tu!r

ziņojumus uz Pēterpili. Krauze bieži lielījies, ka tādu un

tādu direktoru atlaidīšot no amata v. t. t.1) Lūk, šis

Krauze bijis arī Kapustinam nepatīkams un, rādās, Pē-

terpilī ziņojis negatīvi par savu tiešo priekšnieku. Zīmīgi,

ka tautskolu direktoru un inspektoru konferencē 1909.

gadā (Prutčenko vadībā) inspektors Tretjakovs, atzīmē-

jot Kapustina gudro rīcību Baltijā, teicis, ka Kapustins

dabūjis izšķirošo triecienu ne no frontes, bet no aizmu-

gures (получилъ ударъ не съ фронта, а съ тылу).2)

Ka Kapustins, ar savu enerģisko rīcību pret Baltijas vā-

ciešu centieniem, pie valdības guva piekrišanu — tas,

rādās, neapšaubāma lieta, bet Kapustina samērā humānā

izturēšanās pret latviešiem un igauņiem, īpaši pret musu

tautskolām — pārkrievinātājiem nebija pa prātam. Ka-

pustins vairākkārt bija izteicies, ka tautskolās būtu jā-

patur mācībām mātes valoda, bet cītīgi jāmāca, kā at-

sevišķs priekšmets, krievu valoda. Tas bija vecā Iļminska

princips.3) Bet, kā redzējām, vācieši ar savu aģitāciju

pret krievu valdību un apgalvojumiem, ka latviešus va-

rētu viegli pārvācot, 4) kā valdībā, tā krievu nacionālistos

radīja nodomu pārkrievošanas metodēs lietot daudz stin-

grākus līdzekļus, kam Kapustins it kā nenoderēja. Kā

uz Kapustina darbību raudzījās īstie pārkrievotāji, tas

redzams no Tērbatas universitātes profesora-rektora A.

Budjiloviča izteiktā sprieduma: Kapustins pēc 80 gadiem,

sekojot Aleksandra 111 uzdevumam, gan uzsācis skolu re-

formas, bet šo reformu izveidošana bijusi vairāk uz papīra

(имъло бумажный характеръ). Reforma bija atzīta prin-

*) Ibid.

2 ) Журналъ заседаний съезда директоровъ и инспекторовъ Нар.

учил. Р. у. о. 23.—29. окт. 1909. г. (IVА)
:! ) Skat. šeit 33. Ipp.
4 ) Ibid. 53. Ipp.
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cipā un kaut kā sākta darbos (и кое въ чемъ начата осу-

ществлешемъ), visvairāk vidusskolās. Tautskolās krievu

valoda un gars iespiedās tikai atsevišķos gadījumos un

formļāli (русскш языкъ и духъ проникалъ лишь

случайно и формально).
1
) Taisnība, musu laukskolās Ka-

pustina laikā pārkrievošana izpaudās vienīgi krievu va-

lodas stingrākā mācīšanā, bet mācību valoda gandrīz vis-

caur vēl bija latviešu. Pilsētu tautskolās jau bija krievu

mācības valoda, bet tomēr bez brutālām metodēm, kā-

das parādījās kuratora Lavrovska laikā. Kas butu noticis

turpmāk, ja Kapustins vēl ilgāki paliktu Rīgas mācības

apgabala priekšgalā, grūti paredzēt, bet viena lieta skaidra

— arī politiskie apstākļi krievu valdību

dzina uz stingrāku pārkrievošanu. Tamdēļ vē-

rojams, ka Kapustins bija priecīgs, ka viņam nebūs jā-

strādā pret savu pārliecību un apmierināts pārgāja uz

Pēterpili.
1890. gada 1. janvārī ķeizars ar īpašu visaugstāko

grāmatu (Высочайшая грамота) pateicās Kapustinam par

pašaizliedzīgu darbu, izpildot viņam ķeizara uzticētos pie-

nākumus, un apbalvoja ar Aleksandra Ņevska ordeni. 5.

jūnijā Kapustinam piešķīra divu mēnešu atvaļinājumu uz

ārzemēm, bet 17. augustā ķeizars parakstīja rīkojumu se-

nātam par Kapustina pārcelšanu no Tērbatas mācības ap-

gabala tādā pat amatā uz Pēterpils mācības apgabalu.
25. augustā, 190. numurā „Rižsk. Vestņ." ievadrakstā cil-

dināja Kapustina darbību, aprādot, ka aizejošais kurators

daudz pastrādājis skolu reformas izvešanā. Kad Kapustins
atnācis šurp, — atradis skolas, kas netikai darbojušās svešā

valodā, bet arī pavisam ārzemju garā, ieaudzinādamas jau-

natnei ieskatus, kam nebija nekas kopīgs ar Krievijas valsts

un krievu tautas ideāliem, bet otrādi — tieši pretēji —

naidīgi šiem ideāliem. Bijusi cieta opozicija un vajadzējis

daudz enerģijas, lai izvestu nosprausto programu. Otrā

ievadrakstā, 193. numurā „R. V." Kapustinu atestēja šā:

īsta krieviska darbība, kas, ar krievu cilvēkam piemītošu

*) Сборникъ Учено-Литературнаго Общества при императорскомъ

Юрьевскомъ университетЪ т. 111, стр. 84. Юрьевъ. 19(Ю. г.
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uzskatu plašumu un nesavtību, nekad nenovirzījās līdz tai

sevišķai neiecietībai, kāds pastāvīgi bijis Baltijas fanātisms.

(„Истинно русская деятельность, которая по свойст-

венной русскому человеку широгЬ взгляда и без-

пристрастlя никогда не доходила до той исключитель-

ности и нетерпимости, каковою неизмънно отличался

балтшскш фанатизмъ).

Šo raksturojumu patiesi Kapustins bija pelnījis. Goda

vīrs ar noteiktu raksturu un rīcību, bet ne fanātiķis un sīku

interešu kalps. Gudrākais un tāļredzīgākais

krieviskā mācības apgabala kurators visā

pārkrievināšanas laikmetā.

„Московсюя Ведомости" 1. septembrī rakstīja, ka

Kapustins atnākdams atradis pārvācotās skolas, kur val-

dības intereses bijušas noslīdējušas līdz nullei. Grūtības

bijušas visai lielas, bet tagad varot droši teikt, ka atgrie-
šanās pie agrākās iekārtas šinī nomalē nebūšot — lai

Kapustina vietā nāktu kas nākdams. 2. oktobrī „Rižsk.

Vestņ." rakstīja, ka ši nedēļa būšot īsta Kapustina nedēļa,

jo aizejošam kuratoram par godu sarīkošot vairākus at-

vadīšanās aktus. Tā arī bija. 2. oktobrī Kapustinu sumi-

nāja mācības apgabala pedagogu saime. Kapustins pats

teicis spēcīgu runu. Vēsturē esot maz piemēru, kad nacio-

nālā apziņa pamodusies ar tādu sparu, kā Krievijā pē-

dējos gadu desmitos. Esot visiem vēl svaigā atmiņā tas

niknums, kāds parādījies pie Krievijas ārējiem ienaidnie-

kiem, kas centušies atņemt mūsu armijas slavenus iegu-

vumus.
1) Sacēlusies tad Krievija: „No tālām malām, no

augstiem kalniem, platām upēm un astoņām jūrām..." Bi-

jis varens sauciens. Uz šo saucienu vajadzējis nākt arī

Baltijas guberņām, arī šejienes vēsturiskais uzdevums esot

apvienoties ar Krieviju. 2) Profesors Viskovatovs savu runu

nobeidzis ar vārdiem: „Слава Михаилу Николаевичу

Капустину! Слава ему!" Saprotams, visi saukuši līdzi.

Jaunais kurators Lavrovskis solījies turpināt Kapustina ie-

sākto darbu. Telegramas no visām Baltijas malām.

J ) Domāts Berlines kongress 1878. gadā.
2) „Рижск. В-бстн " 1890., 219. numurā,
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8. oktobrī otra liela sumināšana Rīgas Krievu klubā.

Tautskolu direktors Pokrovskis še, starp citu teicis, ka

Kapustins noņēmis Baltijas tautskolām konfesionālo vien-

pusību. Še runājis arī inspektors Treilands, bet zīmīgi,

ka viņa runa krievu laikrakstā nemaz nav atreferēta. 9.

oktobrī Kapustins atstājis Rīgu, lai dotos uz Pēterpili.

Stacijā daudz pavadītāju, starp tiem arī Zinovjevs un Lav-

rovskis. Aleksandra ģimnāzijas orķestrs spēlējis maršus.

Nav zināms, vai neoficiāli bijis klāt arī kāds Vidzemes

muižniecības pārstāvis, kam tad būtu jānoskatās šai lie-

liskā sajūsmā, kādā Kapustinu izvadīja no Rīgas. Atva-

dināšanas vakari rīkoti arī Tērbatā un Rēvelē.

Arī latviešu avīzes silti pavadīja Kapustinu. „Dienas

Lapa" 1890. g. 229. numurā veltīja Kapustinam ievad-

rakstu, kurā starp citu rakstīts: „Mums izliekas jo derīgi

runāt kādus vārdus par jaunā laikmeta cēlāju Baltijas skolu

vēsturē. Kapustina laikmets Baltijas skolu vēsturē nosau-

cams par cīņu laikmetu, jo tanī izšķīrās galīgi cīņa starp

agrāk valdījušo baltiešu varu un jauno virzienu, kuras sva-

rīgākais aizstāvis bija Kapustins. Viņam pienācās izkarot

grūtu cīņu ar baltiešiem. Šādām grūtām cīņām vajadzēja

stingra vīra, kas ar vajadzīgo sparību, bet arī apdomību,

pacietību, mērenību un mīlestību stājās darbā. Un šādā

vietā bija izredzēts Kapustins. Ar pateicības pilnu sirdi

mēs no viņa atvadāmies un ceram, ka viņa pēcnācējs sekos

līdzšinējās pēdās". „Dienas Lapa" arī konstatēja skolas

darbības vispārējo uzlabošanos.

Tā noslēdzās Kapustina septiņus gadus ilgā darbība

Baltijā. Zīmīgi, ka viņš aizgāja pirms tam, kad izbeidzās

noteiktais termiņš par krievu mācības valodas iekārtošanu

draudzes skolās, kur līdz 1890./91. mācības gada sāku-

mam vēl bija atļauta latviešu mācības valoda. Ka Kapus-
tins nav bijis nesaprātīgs krievu „urrā" patriots, kam jā-

pārkrievina bez jēgas un mēra, to pierāda arī kāda Kapus-

tina vēstule jau agrāk pieminētam Borzenkam 1891. g.

8. februāri. 1) Kapustins šinī vēstulē skaidri pasaka, к а

М „Русская старина" т. 109, 538. lpp.
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mācīt bērnus ar pirmām skolas dienām krievu

valodā nav pareizi. Tāpat Kapustins saka, ka skolotā-

jam jāprot bērnu tēva valoda. Viņam — Kapustinam —

tagad esot grūtības ar somu skolām, jo neesot skolotāju ■—

somu (? А. V.). Kapustins arī nožēlo, ka Baltijas
skolās latviešu un igauņu valodu mācoties

tikai latvieši un igauņi, to vajadzējis mācī-

ties arī krieviem. Visi vācu baroni runājot latviski,

vai igauniski, un Vidzemes muižnieku landmaršāls Meijen-
dorfs latviešu dziesmu svētkos teicis runu latviešu valodā,

bet krievu archirejam vajagot latviešu drau-

dzēs pārtulkotajā. No šīs vēstules viscaur redzams,

ka Kapustins neatbalstīja to virzienu, ko pēc 1890. ga-

dam valdība uzsāka kuratora Lavrovska laikā.

XIII

Jaunais kurators Lavrovskis 1) paziņoja izglītības mi-

nistram Deļjānovam, ka 1890. gada 3. oktobrī stājies savā

jaunajā amatā. Tā nu 61 gadu vecais vīrs uzņēmās smago

pārkrievošanas darbu. Bija arī zināms, ka Lavrovskis visai

labās attiecībās ar Deļjānovu un Pobedonoscevu — tā tad

varēja sagaidīt stingru pārkrievošanas politiku. No otras

puses, daži Lavrovska darba biedri no agrākām darba:

vietām bija ziņojuši saviem paziņām rīdziniekiem, ka jaun-

ieceltais kurators esot taisnīgs un pedagoģiski iecietīgs' —

tas pie latviešiem mazliet izgaisināja baigo noskaņojumu.

Tomēr visiem bija skaidrs, ka Kapustina režims beidzies,

un nāks kaut kas ~stingrāks".

Pirmie signāli, ka jau arvien, parādījās krievu prese.

1890. g. 12. decembra numurā „Московсюя Въдомости"

x) Lavrovskis Nikolajs Aļeksejevičs dzimis kā popa dēls Tve-

ras gub. 1829 g. Mācījies Tveras garīgā seminārā un pēc tam Peda-

goģiskā institūtā, ko kopā ar savu brāli Pēteri beiguši ar zelta meda-

,liem. Pēc studijām L. darbojies kā profesors Char-kovas universitātē,

tad direktors Nežinas licejā un rektors Varšavas universitātē, no

kurienes pārnāca kuratora amatā uz Rīgu. Arī viņa brālis Pēteris

šinī laikā kurators Odesas mācīb. apgabalā. Lavrovskis mira kā še-

jienes m. apgabala kurators 1899. g.
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bija iespiedusi garāku ziņojumu no Rīgas, kurā īpaši vēr-

sās pret Rīgas elementārskolu vadību, bet līdztekus uz-

bruka arī jaunlatviešu centieniem vispāri. Apgalvoja, ka

jaunlatvieši, lai sasniegtu savus mērķus, izliekoties par uz-

ticamiem Krievijas valdības palīgiem pie reformu izkārto-

šanas Baltijā, bet patiesībā esot pret krieviskām skolām.

Un tad nāca uzbrukums kā Kapustinam, tā inspektoram
Treilandam. Pēc skolu reformas pilsētas elementārskolās

pirmā klasē (nodaļā) no 26 mācību stundām tikai 6 ierādī-

tas krievu valodai.1) Vidējā un augstākā nodaļā gan mā-

cības notiekot krievu valodā, bet tomēr latviešu valodai

paliekot 6 stundas. (Te jau vairs ziņotājs nebija objektīvs,

jo redzams, arī ticības mācību ierēķinājis latviešu valo-

das stundās.) Vai tādi esot bijuši valdības nolūki? Nē!

Bet, lūk, vairāki tautskolu inspektori esot latvieši. Divi

gan esot pareizticīgi (Grāvītis un Vembers), bet divi lute-

rāņi, un inspektors, kam uzticētas Rīgas skolas, pie-
derot pie šiem pēdējiem. Tādēļ neesot nekāds brī-

nums, ka Rīgas elementārskolās latviešu valodai dotas

lielas priekšrocības un gandrīz visās skolotāju vietās, kas

pēc reformas kļuvušas brīvas, ielikti latvieši. „Vai pēc

skolu reformas, ko izvedusi augstā valdība, varējis sa-

gaidīt tādus panākumus? Kas būtu domājis, ka pēc vācu

skolu pārveidošanas, tās izrādīsies par latviskām. 2) No-

tiekot „олатышиванле школъ". Vajagot še ko darīt un

„положить предълъ деятельности лицъ — волковъ въ

овечьей шкурЪ." Pēdējie vārdi zīmējās uz tautskolu in-

spektoriem — latviešiem, īpaši uz Treilandu.
%

„Москов. Бъдомости и

,

kas šinī gadījumā runāja ar

sava Baltijas korespondenta ziņojumu, tā tad tieši no Rīgas,

apsūdzēja inspektorus latviešus, īpaši Fr. Treilandu, kam

Kapustins bija uzticējis Rīgas skolu vadību, un kas pa-

tiesi, kā tas jau aprādīts, Rīgas pilsētas elementārskolās

x ) Tāds bija Kapustina izveidotais pirmā laika stundu plāns,

jo pirmā klasē pagaidām, rēķināšanu v. t. t. mācīja tēvu valodā.

Pokrovska izstrādātā pirmā plānā bija krievu valodai (4 klasīgās

skolās) pirmā nodaļā tikai 4 st,

2) Tā jau bija pavisam nekautrīga nepatiesības paušana.
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ielika pieminētos latviešu skolotājus, bet netieši šī apsūdzība

bijā, saprotams, vērsta arī pret Kapustinu, kas šādu stā-

vokli Rīgā bija akceptējis.

Sakarā ar šo „Моск. ВЪд." rakstu starp Treilandu-

Brīvzemnieku un Kr. Valdemāru notika sekojoša sarakstī-

šanās:

Valdemārs 14. XII 1890. g. rakstīja Brīvzemniekam: 1)

~
Vakar piesūtīju Jums un aizvakar Kapustinam (ar iz-

skaidrošanu) ~Mosk. Vedom." numuru, kur stipri aizķer

Jūs Uti, pēc manām domām, arī Kapustinu, galā

arī mani. Lūdzu man izskaidrot, kas tie tādi ir, kas mus

visus apgāž. Lūdzu, dodiet drīz ziņas". Šai pašā jautā-

jumā 12. I 1891. g.. Valdemārs raksta: „Jūsu vēstuli no

5. I saņēmu. Zināms, ka atbilde „Mosk. Vedom." būtu

ļoti vajadzīga un derīga, bet tur labi jāievēro visi ap-

stākļi". Valdemārs interesējas, kas varētu būt korespon-

dences autors — domā pat par Pipirsu. 2) Tālāk Valde-

mārs raksta: „Gaidīsim vēl, kādas ziņas nāks no Pēterpils,

no Kēlera, kas ir no seniem laikiem dziļā sakarā ar Ka-

pustinu, Manaseinu un Šachovskoju. Krievu liberālie pie
tādām cūcībām nav vainīgi". Br. pēc tam iesūtīja „Mosk.

Vedom." atbildi, ko arī šī avīze iespieda. V. par to

raksta Br. 7. II: „Nu Jūsu raksts šodien ~M. V." ir at-

rodams, 3) bet tikai izvilkumā un ar ļaunu piezīmi. Taču,

kas tur teikts, iznāk vispāri Jums par labu. Tikai Jums

vel reiz būs jāatbild uz ļauno piezīmi; izbēgdami sīvus

vārdus, labi apdomādami, ko rakstiet, ka variet pilnīgi

uzvarēt. Redakcijas atbilde, taisnību sakot, diezgan vāja".

8. 111 1891. g. „Mosk. Vedom." sniedza otru, vēl ļaunāku

rakstu pret Br. un vispāri par krievināšanas politikas trau-

!) Vēstuju noraksti glabājas manā krājumā. А. V. Jau 6. sep-

tembrī 1890. g. Kr. Valdemārs brīdināja Brīvzemnieku, ka no Lav-

zovska varot sagaidīt tikai pārkrievošanu.
2) Pipirs, ka jau aprādīts, izdeva „Duna Zeitung", bet vēlāk

rakstīja arī krievu laikrakstos. Korespondents gan, cik zināms, bija

Vitvickis. Treilandu šini gadījumā esot paglābis Speškovs.

8) Treilanda pretrakstā uzrādītas formālas Rīgas korespondēta

nepareizības un konstatēts, ka Rīgas skolās krievu valodu māca cītīgi.
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retajiem. Valdemārs raksta Br. 8. III: „Tagad es drus-

ciņ bīstos par Jums, ka Jūs šinī tautas lietā

(pastr. mani. А. V.) par ātru atstātos. Jūsu per-

sonīgā lieta ir tagad tautas un kultūras lie-

ta". Tālāk V. dod plašus aizrādījumus, kā lai sastāda

pretrakstu. Brīvzemnieks tad arī 13. 111 1891. g. raksta

Valdemāram: „Mans stāvoklis še Rīgā ir ļoti grūts, cik

noprotu, pret Kapustinu Pēterburgā tagad vareni intriģē,

un es esmu izraudzīts par pirmo mezglu, ko grib raisīt

tādā ziņā, ka jaunajam kuratoram mani jāatrod par ne-

derīgu līdzšinējā vietā. Tādēļ tagad notiek stipra revīzija

pa visām skolām, kas manā pārraudzībā. Tādēļ var jau

būt, ka man drīz būs jāatstāj mana tagadējā vieta". Val-

demārs, saņēmis šo Br. vēstuli, drošina darba draugu ar

vēstuli 16. 111 1891.:
„...

Bet es nebūt neticū, ka preti-

nieki uzvarēs. Tagad tik tas laiks jāizvelk, sāks jau pūst
citi vēji, Kapustins var būt drīz augstākais..." Tanī pašā

vēstulē V. ziņo, ka Kēlers esot runājis par Br. stāvokli

ar. Kapustinu, un pēdējais izteicies par Br. ļoti labi. 23.

111 Valdemārs atkal raksta Brīvzemniekam: „Cilveks

domā, Dievs dara. Mēs uzturēsim savu stā-

vokli, cik ilgi spēsim, neatkāpsimies priekš-

laikā ne soli, tādēļ ka varbūt īpaši to gaida,

kā jau daudzreiz pasaulē noticis". Tāpat 31. 111 1891. g.:

„Gribētu Jūs apmierināt, ja Jums sirds par daudz aizkus-

tināta, kad darām, ko spējam, tad lai iet kā

iedams. Luterānismu tik viegli apgāzt jau ne-

var, tāpat arī latviešu valodu". Un tālāk: „R. V."

laikam neko neuzņems. Varbūt, ka Veinbergs uzņemtos kādu

brošūru sarakstīt, ja Vēbers un Dīriķis naudas ziņā pa-

līdzētu". 12. V. 1891. g. Valdemārs atkal raksta: „Laikam

šinī pašā rītā Kapustins raksta Speškovam, lai tas rauga

„atturēt" Jūs no aiziešanas... Es vakar un aizvakar katru

reiz biju divas stundas kopā ar Kapustinu pie Kēlera. Ar

lielu brīnumu dabūju manīt, cik cieti Kapustins uztic

Speškovam... nu jau redzēsim, kādā vīzē tas izrādīs pret

Jums Kapustina uzdevumu". 12. X 1891. gadā (Valde-

mārs mira, kā zināms, 25. XI) Brīvzemnieks raksta Vai-
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demāram (cik zināms) pedcjo vēstuli: „Lietas labā pa-

ciešu visu, vairāk gandrīz kā spēju, bet cik ilgi to varēšu,

nezinu".

Ka Kapustins patiesi centies aizstāvēt Treilandu, tas

redzams no 1891. g. 8. februārī A. Borzenkam rakstītās

vēstules, kurā Kapustins pateicas par Borzenka atbalstu

pie „Моск. Въдом." redakcijas Treilanda atbildes iespie-

šanas lietā, un tad raksta tālāk: „Iznāca tomēr ne tas, ko

es gribēju, — es lūdzu S. A. Petrovski (Моск. Въдом a

redaktoru. А. V.) izstrīpot visu, kas zīmējas uz Treilandu.

Es viņu pazīstu no manas darbības Tērbatas mācības

apgabalā. Un pie tam nekādu tendenciozu darbību Trei-

lands nevar pastrādāt, jo viņš pārzin vienīgi Rīgas ele-

mentārskolās un pie tam tautskolu direktora tuvumā

(на глазахъ у директоранародныхъ училищъ). Mani

turpina Kapustins — interesē pati lieta, ne Treilands, bet

„Моек Вътюм." gandrīz galvena vērība piegriezta Trei-

landam".

Cik nopietni Kr. Valdemārs uzlūkojis šo „Моск. Въд "

uzbrukumu, redzams no 1891. g. 12. janvāra (jau piemi-

nētās) vēstules, kurā raksta, ka viņš kopā ar Kēleri1) do-

mājuši kā atbildi „Моск. ВЪд " izdot Pēterpilī īpašu

brošūru. No kādas Kr. Barona vēstules Brīvzemniekam

(30. I 1891. g.) redzams, ka Brīvzemnieks arī pats par šo

uzbrukumu nosūtījis Kapustinam paskaidrojumu. 1891. g.

19. II Valdemārs mierina Brīvzemnieku ar to, ka Моск.

Въд." iespaids neesot vairs liels, jo abonentu skaits no-

krities. Tas pierāda, kā Valdemārs no Maskavas visai

dzīvi rūpējies par Brīvzemnieka stāvokli, jo viņš saprata,
ko latviešu skolu lietai tanī laikā nozīmēja Brīvzemnieka

darbība Rīgā.

Tā tas bija un gāja cīņā ar „Москов Въдом ", bet

tepat Rīgā darbojās vēl naidīgāki gari, kas savu neiecie-

tību pret latviešu centieniem izrādīja visai rigorozi. Tas

īpaši parādījās caur „Rižsk. Vestņ." Pret šo avīzi cīņu

veda latviešu nacionālā prese. 1891. g. 13. numurā „Balss"

1) Kēlers — igauņu darbinieks, līdzīgi Valdemāram, cīnījās
igauņu tautas lietās. А. V.
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vispirms saviem lasītājiem pastāsta, ko un kā „Rižsk.

Vestņ." spriež par latviešu centieniem, bet pēc tam, 14.

numurā, droši nostājās idejiskā cīņā pret šo pārkrievotāju

domu paudēju. 1)

13. numurā „Balss" rakstīja:
„Rižskij Vestniks" pēdējā laikā pasniedza kādus rakstus, kas

mums gaiši rāda viņas uzskatus uz latviešu tautas uzdevumiem un

centieniem, kā arī uz latviešu tautas nākamību. Lēti saprotama

lieta, ka mums, latviešiem nevar būt vienalga, kā cittautieši, kuri

ar mums kopā dzīvo, spriež par mums, mūsu darbiem un centieniem.

Bet jo vairāk jāievēro tādi spriedumi, vienalga vai viņi būtu pareizi
vai nepareizi, ja tanīs tiek pielikta cita mēraukla pie mūsu

darbiem un centieniem, nekā mēs ieraduši pielikt, ka tanīs

nolūko uz viņiem no cita redzes stāvokļa, nekā mēs mēdzam noska-

tīties uz tiem. Tāpēc arī derēs, ka savus lasītājus iepazīstinām ar

pēdējiem „Rižskij Vestņika" prātojumiem šinī ziņā. Mēs no tiem

daudz ko varēsim mācīties, tādēļ, ka šoreiz „Rižskij Vestņiks" iztei-

cis savus nodomus un uzskatus ar ļoti saprotamu skaidrību un

gaišību.
lemesli „Rižskij Vestņika" spriedelēšanai par latviešu lietām

deva no J. Dravnieka latviešu valodā izdotās konversācijas
vārdnīcas pirmās burtnīcas klajā nākšana. Šis no latviešiem ar

prieku saņemtais gadījums neatrod nekādas patikšanas pie mūsu

krievu avīzes, kā tas noskārstams no viņas nelabvēlīgiem spriedu-
miem. Viņa žēlojas, ka tagadējos laikos, kuri pēc viņas

domām nemaz neesot veicīgi priekš svešciltiešu li-

teratūras (инородческая литература) attīstīšanās mūsu zemē, vie-

tējās drukātavas tomēr nekā cita nedarot, ka tikai katru mēnesi

apbalvojot pasauli ar jauniem vācu un latviešu literatūras ražoju-
miem. Tā latviešu literātūra, „Rižskij Vestņik" ņirgājas, arī

„attīstoties". Pēc tam, kad izgājušā gadā ne ar maziem pūliņiem

pārtulkoja latviešu valodā „Korneviļas zvanus" un „Tulipanu salu",

tagad esot nākusi rinda enciklopēdijai, tikt gabaliņos sakapātai un

pārceltai latviešu valodā (перекромкать на латышскШ языкъ). Tiešām

pie visām Eiropas tautām esot enciklopēdija, vai tad „mūsu" latvie-

šiem būtu jāpaliek pakaļ Eiropai, „Rižskij Vestņik" tālāk zobojas.

Un raug, visas tagadējās latviešu intelliģences zvaig-

znes strādājot tagad pie enciklopēdiskās zupa s.
2)

Zvaigzne iz Tukuma zīmējot krievu vēsturi un literātūru, pagasta

skolotājs Zeiferts — paidagoģiju, Stučkas kgs — tieslietu zināšanas,

! ) Labi bija, ka cenzūra šādu polemiku atļāva.

2) „Rižskij Vestņik" te lieto vārdu „окрошка", kas apzīmē

krievu zupas ēdienu, pastāvošu iz kvasa, gaļas gabalu, zivju, gurķu

un citu piedevu maisījuma.
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Jurjāna kgs — latviešu mūziku (kuras pēc krievu avīzes domām

nemaz neesot) v. t. j. pr. Acīmredzot, tādiem izgudrojumiem neesot

nekāda pamata — spriež „Rižskij Vestņik", un tāda literātūra tikai

palīdzot izplatīt starp latviešiem ļoti skādīgu izglītību, proti pusiz-

glītību. Pirmajam un vienīgam centienam visiem prātīgiem
latviešiem vajaga būt, piesavināt sevīm krievu

valodu un garu, bez kuriem viņiem (proti latviešiem) neesot

nekādas nākamības.

Sliktus augļus redzot tanīs zemās skolās, kuj-ās mācība

tiekot pasniegta latviešu valodā. Nemācījušies tur valodas,

latvieši ticot saviem fanātiķu vadoņiem, ka mācības valoda skolās

varot būt latviešu valoda un ka pietiekot, ja krievu valodu mācīšot

kā vispārīgu mācamu priekšmetu. Tie esot nieki. Tā nevarot iz-

mācīties pamatīgi valsts valodu. Tādēļ latviešu skolas padarot tikai

ļaunumu. Tagad, kur mācība skolās tiekot pasniegta krievu valodā,

nevajagot domāt par latviešu skolām, kuras tikai

aizkavējot valsts valodas piesavināšanos. Lat-

viešu literātūra un biedrības ari aizkavējot laiviešu pilnīgo savieno-

šanos ar krievu tautu un krievu valodas izmācīšanos. Ja tagad,

kur mācība tiekot pasniegta krievu valodā, skolēns tikai skolā pa

krieviski mācīšoties, bet ārpus skolas lasīšot un runāšot pa latviski,

tad viņam būšot grūti piesavināties krievu valodu. Cik labi nu būtu,

kad bērni skolā jau iestājoties prastu pa krieviski. Bet tas varēšot

notikt tikai tad, kad pieaugušie runāšot un lasīšot pa krieviski. Lat-

viešu valodas pastāvēšana atnesot tikai labumu latviešu laikrakstu

un grāmatu izdevējiem un dažiem likumu pratējiem, pie kuriem

jāgriežoties latvietim, kas nemākot pa krieviski. Tikai pilnīga
savienošanās ar krieviem latviešiem atnesīšot

labumu. Un lai to panāktu, tad vajagot vispirms atstāt maldīgās
domas par latviešu valodas un literatūras uzplaukšanu un atzīt, ka

krieviem nebūšot iespējams citādi raudzīties uz latviešiem, kamēr

tie turpināšot savu tautisku aģitāciju, kā uz krievu lietas sliktiem

draugiem šinī zemē.

„Balss" tā paša gada gājuma 14. numurā deva „R.
V." atbildi, no kuras še citēsim tikai dažas zīmīgākās

vietas:

„Rižskij Vestņiks" atron, ka latviešu vīri, kas dabūjuši aug-

stāku izglītību vai ari mantas ziņā tikuši uz priekšu, tādēļ nava pie-

dalījušies pie vāciešiem, bet sākuši atzīties un turētiespar latviešiem,

ka vācieši viņus nava cienījuši un savā vidū pieņēmuši. Te atkal

viņš pierāda, cik maz viņš mūsu būšanas pazīst un ka tas ir pēc

viņa dabas, domāt, ka cilvēki savos darbos un centienos tiek vadīti

no ļauniem dzenuļiem. Gan taisnība, ka vācieši senāki ar dažiem

aizspriedumiem skatījās uz mācītiem un turīgiem latviešiem, tomēr

viņi nekādā vīzē neraudzīja tos no sevis nostumt, bet turpretim
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labprāt latvieti, ja viņš tikai gribēja būt par Vācieti, savā vidū

uzņēma. Tā vismazākais puse no Baltijas vācu iedzīvotājiem būs

cēlušies no apvācinātiem latviešiem un igauņiem. Tas nu nebūtu

tā, ja vācieši tiešām būtu liegušies latviešus un igauņus uzņemt savā

vidū. Un tiem latviešiem, kas piestājušies pie vāciešiem un palika

par vāciešiem, nemaz slikti neklājās. Turpretim gan latviešiem, kas

palika uzticīgi savai tautai agrākos gados bija jācieš daži grūtumi

un nicināšanas, ka vajadzēja daudz vīrestības, pacietības un dažu

upuru, lai paliktu uzticīgi savai tautai. Aizvien bijis grūti pret

straumi peldēt, un toreiz bija jo grūti.

Ko tālāki „Rižskij Vestņiks" prāto par latviešu valodu un

literātūru, ka tās aizkavējot krievu valodas iemācīšanos un latviešu

tautas pilnīgo savienošanos ar krievu tautu, tad gan viņā izsacītās

domas ir tik ērmotas, ka jāspriež, ka tādas domas var tikai izperi-
nāt „pusizglitots" prāts, no кща „Rižskij Vestņiks" grib atturēt

latviešu tautu. „Cik labi nu būtu, kad bērni jau skolā iestājoties,
prastu pa krieviski!" raksta „Rižskij Vestņiks". Jā, tiešām, gan vēl

labāki būtu, ja latviešu bērni jau piedzimstot prastu krieviski, ka

tūlīt ķertos pēc „Rižskij Vestņika" lapiņām un caur to uzticīgu
lasīšanu iestrēbtu kā ar mātes pienu krievu garu un dažas derīgas

zināšanas, kuras viņi tagad tik aplinkus var iegūt, proti pēc skolu

mācības beigšanas ar latviešu konverzacijas vārdnīcas lasīšanu!

Laikam kāds jauks sapnis no šādiem zelta laikiem būs nodarbinājis

„Rižskij Vestņika" smadzenes, jo viņš spriež, ka latviešu valodas

pastāvēšana atnesot tikai labumu latviešu laikrakstu un grāmatu

izdevējiem. „Rižskij Vestņiks" gan domā, ka latviešu grāmatu un

laikrakstu izdevēji diezin kādus tūkstošus pelna. Mums žēl, ka

mums ar kādu spaini ūdens jāremdē viņa iekarsušo prātu un te jā-

liecina, ka vēl neviens caur latviešu grāmatu un laikrakstu izdošanu

nava kļuvis pie bagātības, un kā gan katrā citā darba laukā garīgs
darbs tiek labāki samaksāts un atlīdzināts, ne kā darbs latviešu

literatūras laukā. Še uz darbu neaicina peļņa darbinieku, bet šķīsta

gribēšana savai tautai kalpot. Visa alga pa lielākai daļai pastāv

atzīšanā, ka labu gribējis un ko labu padarījis savai tautai. Tāpēc
lai arī ~Rižskij Vestņiks" nebrīnās, ka tagadējos laikos, kurus viņš

ieskata par pavisam neveiksmīgiem priekš latviešu literātūras attī-

stīšanās, vietējās drukātavas katru mēnesi mūs apbalvo ar jauniem

latviešu rakstniecības ražojumiem. Un lai viņš arī nedomā, ka vi-

ņam par sirdsprieku latviešu tauta atmetīs savu darbu.

Latviešu tauta ari nākamos laikos mierīgi turpinās savu darbu.

Latviešu tauta ieradusi savu patriotismu rādīt darbos, bet ne tukšā

balamutībā. No tā varizējiskā patriotisma, kas visas augstās un

svētās cilvēces mantas un cenšanās vazā tikai pa mēles galam, mēs

ceram, ari nākamie laiki turēs latviešu tautu svabadu..."
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Tā tanī laikā bija noteikta valoda, un jāpiezīmē, ka

šiem Balss" uzskatiem piekrita visa latviešu nacionālā inte-

liģence.

Tanī pašā laikā jau stipri savās pozicijās nostājās

latviešu tautskolotāji. Viņi sargāja tautu un bērnus no

samaitājošā krievināšanas iespaida. Ļoti zīmīgi, ka divi

latviešu tautskolotāji — J. Bērziņš un G. Fridrichsons ie-

sūdzēja „Rižsk. Vestņ." redaktoru tiesā par latviešu taut-

skolotāju apvainošanu, ka tie esot neizglītoti, nemākuļi

v. t. t. 1) Tiesa, saprotams, redaktoru attaisnoja, bet tei-

cama latviešu tautskolotāju drosme uzstāties jau tanī laikā

pret brutāliem pārkrievotājiem. Un Kaudzītes Matīss savās

atmiņās par mūsu tā laika skolotājiem pareizi liecināja:

~Ar godu skolotāju kārta paturēja cieņā šo uzticību (tau-

tai) arī tad, kad viņa bija turama visgrūtāk". 2)

Tā mēs varam konstatēt, ka latviešu tautas va-

doņi, prese un tautskolotāji, tiklīdz viņi nomanīja krievu

ļaunos nolūkus pret mūsu tautu, — tūdaļ nostājās pret

tiem bezbailīgi un pat dedzīgi. Tā pārkrievotāji, līdzās

vācu muižniecībai, ieguva jaunu idejisku pretinieku. Ja

Kapustina laikā latvieši atbalstīja skolu reformas, tad tagad

jau nostājās pret tām. To pareizi saprata arī krievi, un

tāpēc viņu dusmas vērsās tieši pret latviešu inteliģenci.
Profesors Kojalovičs 1891. g. izteicies, ka „ļoti žēl, ja

starp latviešiem pēdējā laikā ierodas daudz nelabi domā-

tāju vadoņu, kuri nopūlās latviešus novest uz nepareiza

ceļa. Šim apgabalam vajag izglītotu latviešu ar krievu

virzienu... Viņiem jāizplata starp latviešiem īsti uzskati

par viņu uzdevumiem: ievest krievu virzienu bērnu au-

dzināšanā. Par nožēlošanu latviešu „malu tautieši" ne-

pabalsta vēsturiskos uzdevumus un ļoti bieži maldina labi

domājošu tautu, ieved latviešu starpā nacionālu separā-

tismu". 3) Profesors Kojalovičs velti mēģināja ~taisnot" tautu,
— arī latviešu zemnieki nostājās pret pārkrievotājiem, ko

*) Skat. ~Balss" 1891. g. 21. num.

2) „Dzimt. Vēst." 1916. g. 40. num.

3) „Dienas Lapa" 1891. g. 207. num.
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pieradīja vēlāko gadu pagastu pašvaldību peticijas par lat-

viešu valodas tiesībām tautskolās. 1)

Bet vēl dažas ziņas no „Rižsk. Vestņ." 1891. g. 78.

numurā šī avīze jau prasa krievu mācības valodu mūsu

laukskolās. Rādās, ka tāds mājiens tai bija dots no jaunā

kuratora. Tā paša gada 88. numurā „R. V." pukojas

par latviešu un igauņu avīzēm, kas izplatītas tautā un

tikai „смущаютъ народъ." Slavē igauņu „Valgusu" un

arī „01eviku". 93. numurā raksta par „латышскую са-

мобытность, ko propagandējot latviešu prese. 100. nu-

murā, sakarā ar „Моск. Въдом." rakstu, uzbrūk Treilan-

dam. 135. numurā pasaka, ka pārkrievošana ietu ātrieml

sojiem, ja vakantās vietās ieliktu tikai krievu pareizticīgos
ļaudis. 146. num. aprāda, ka bez vajadzības stipri vai-

rojoties latviešu un igauņu, kā arī vācu literatūra. 1890.

gadā iznākušas 341 vācu grāmata 634.500 eksemp., 215

latviešu grām. 681.600 eksemp., 159 igauņu grām. 729.500

eksemp. 149. numurā raksta, ka uzraugot latviešu un igauņu

centienus, redzams, ka „во всъхъ областяхь мъст-

ной жизни замечается усиленное стремлеше къ раз-

вита латышскихъ и эстонскихъ народныхъ началъ".

Tā ir laba vēsturiska liecība par mūsu tautas modrību.

162. un 165. num. no jauna aprāda, ka tautskolu vadībā

un arī citos amatos neder likt latviešus un igauņus, un

izlamājas par mUsu avīzēm: „Разные „БалсьГ, „Тевlясъ"

и др морочащее своихъ читателей о самобытномъ

развитш латышей" 167. num. ieteic kroņa muižās nome-

tināt krievu zemniekus. 201. num.. aprāda, ka derētu taut-

skolotājus arī algas jautājumā nostādīt tā, lai viņi zina

tikai
„одну власть, одну выгоду служить правительству

и его русскимъ цълямъ".

Lūk, tādi bija pārkrievotāju nodomi, ko izpauda viņu

preses orgāni. No šiem izpaudumiem arī varēja vērot

jauna kuratora darbības plānu, bet — vērojot varēja arī

sagatavoties cīņai pret to.

2) Par šīm peticijām runāsim turpmāk.

20
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Ka reāli un oficiāli jau 1891. gadā izpaudās Lavrovska

darbība?

1891. gada 8. janvārī tika publicēts valsts padomē

pieņemtais lēmums, ar ko Tērbatas mācības apgabala reāl-

skolām piemēroja vispārējo Krievijas reālskolu nolikumu,

bet ar pastiprinātu krievu valodas mācību.1) Šejienes ģim-

nāzijām tādus pat vispārējos noteikumus piemēroja jau

1890. gadā.2) Ar šiem rīkojumiem Baltijas vidusskolas

tika ietilpinātas vispārējā Krievijas vidusskolu tīklā, un

krievu mācības valoda tanīs ieturēta visstingrākā kārtībā.

Tāpat jaunieceltais kurators stingri sekoja ģimnāziju un

reālskolu pedagogu konferenču lēmumiem, jo prasīja viņam

iesūtīt šo konferenču protokolu (arī dažādu komisiju) ori-

ģinālus, 3 ) t. i. protokola grāmatas. Saprotams, ka šīs grā-

matas pēc kāda laika mācības iestādes saņēma atpakaļ.

Lai šejienes vidusskolu skolēnus piespiestu uzcītīgi mā-

cīties krievu valodu un Krievijas vēsturi, kurators noteica,

ka šos priekšmetos nav dodami abiturientiem nekādi pēc-

eksāmeni. Izglītības ministrs noteica,1) ka kuratoram tie-

sība iecelt skolotājus arī tanīs pilsētu vidusskolās, kur

ir skolu kolēģijas, ja šīs pēdējās laikā neizvel kandidātus,

vai šos kandidātus kurators atzīst par nederīgiem.

Ar 1891. g. 8. marta rīkojumu izglītības ministrija 5 )

noteica tautskolām likumīgo skolotāju skaitu —piļe; 40

skolēniem vienu skolotāju. Šis rīkojums bija vērsts pret

skolotāju izvairīšanos no kara dienesta. Jau no agrākiem

gadiem bija novērots, ka daudzi jauni ļaudis6) tikai for-

māli pierakstījās kādā skolā skolotāja amatam, vai labākā

gadījumā strādāja tikai dažas stundas, bet ar to ieguva

atbrīvošanos no aktīvā kara dienesta. Ļoti veikli šādā

ceļā no kara klausības izvairījās daudzi privātu skolu ~sko

х) „Циркуляры" 1891. g 10 Ipp.
2) Ibid. 1890. 246. Ipp.
3) Ibid. 1891. 50. Ipp.
4 ) Ibid. 1891. 88. Ipp.
5) Ibid. 1891. 139. Ipp.
H ) Tā sauktās „privātā" tautskolotāja tiesības nebija grūti

iegūt.
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lotāji". Saprotams, ka 40 skolēnu norma nebija augsta,

un arī pēc šī rīkojuma bija daža iespēja ar skolotāja!

amatu atbrīvoties no kara klausības. Ir zināms, ka daž-

kārt arī mūsu pagasta skolās „skolotāji" strādāja par nieka

atlīdzību, lai tikai nebūtu jāiet ~zaldātos".

1891. g. 5. martā Lavrovskis deva pirmo īsto pār-

krievošanas pavēli. Tā attiecās uz visām pilsētu (no ro-

родскимъ мъттностямъ) tautskolām.1)

1887. g. 17. maija likums noteica, ka pilsētu tautskolās

mācības, izņemot ticības mācību, notiek krievu valodā,

lietojot pirmā laikā mātes valodu kā palīglīdzekli (съ упот-

реблешемъ природнаго языка учащихся какъ вспомо-

гательнаго средства на первыхъ порахъ обучешя).
Kurators Kapustins savā laikā bija noteicis, ka pilsētu

tautskolās pirmā gadā krievu valoda jāmāca kā priekš-

mets sešas stundas nedēļā. Rēķināšana un citas mācības

varēja notikt mātes valodā. Kurators Lavrovskis gan per-

sonīgi, gan caur saviem direktoriem centās ~pārliecināt-

ies", ka šāda kārtība kavējot krievu valodas iemācīšanu.

Vienīgais, kas šinī jautājumā nepiekrita Lavrovska nodo-

mam, bija inspektors Treilands; 2) viņš centās pierādīt,

ka izdzenot mātes valodu no skolām, vispāri cietīs audzi-

nāšana, jo krievu valodā taču nevarēs veikt šo svarīgo

uzdevumu. Ja jau pirmā skolas gadā mācības notiks krievu

valodā, tad bieži vien bērni nebūs spējīgi pietiekoši mācī-

ties un saprast arī ticības mācības jēdzienus. Treilands

šinī jautājumā iesniedza arī kādu memorandu Lavrovskim.

Tas tomēr nav līdzējis. Kurators Lavrovskis 1891. g. 5.

martā3 ) deva rīkojumu: turpmāk pilsētu tautskolas visas

mācības, izņemot reliģiju, tūdaļ ar pirmo mācības gadu

sākt un vadīt krievu valodā. Pie tam kurators paskaidroja,
ka līdz šim pirmais mācības gads esot gājis bērniem

zudumā, jo otrā gadā bijis viss pirmā gadā iemācītais

jāmācās no jauna krievu valodā. Pirmā gadā tāpēc jā-

mācot krievu valodā — „Живой русской р-Ьчью." Kura-

!) Ibid. 1891. 150. Ipp.
2) Skat. A. Vičs — Latviešu skolu darbinieki 1,1925. 36. -38.Ipp.
3) „Циркуляры" 1891. 151. Ipp.

20*
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tors gan savā cirkulārā saka, viņš esot pārliecinājies, ka

centīgi skolotāji arī līdz šim — pie sešām krievu valodas

stundām nedēļā, esot sasnieguši lābus panākumus — sko-

lēni spējīgi atstāstīt krievu valodā vieglus gabaliņus, bet

tas tikai pierādot, ka sekmes krievu valodā jau pirmā

gadā būšot vēl lielākas, ja mācības tūdaļ notikšot krievu

valodā.

Sakara ar šo Lavrovska rīkojumu visu Baltijas pilsētu

tautskolās ar 1891./92. mācības gadu ieveda sekojošo stundu

plānu:

Tā tad latviešu, resp. igauņu uti arī vācu valodai ne-

bija ierādīta neviena stunda. Piezīmē gan aizrādīts, ka

šīs valodas attiecīgo tautību bērniem varot mācīt kā

neobligatoriskus priekšmetus ārpus stundu laika — pirmā

mācības gadā 3, bet turpmākos gados pa 2 stundas ne-

dēļā. 1) Līdz ar atzīmito Lavrovska rīkojumu un jauno

stundu plānu, pilsētu tautskolās pārkrievināšana bija ieva-

dīta pilnos apmēros. Vajadzēja tikai cītīgu izpildītāju. Sa-

karā ar to arī notika uzbrukumi krievu presē inspektoram

Treilandam, ar nolūku dabūt viņu prom no Rīgas.

1891. g. 2. maijā ar rakstu Nr. 7882 izglītības ministrs

4 Ibid. 1891. 466. lpp.
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paskaidroja, 1) ka, ja tautskolu inspektors kādu skolotāju

pagaidām (предварительно) atlaidis no amata, tad tādam

skolotājam arī amats tūdaļ jāatstāj, nenogaidot viņa ga-

līgas atlaišanas rīkojumu no apriņķa skolu komisijas, vai

pat skolu virs komisijas. Tāpat šis paskaidrojums noteica,

ka inspektoram tiesība pagaidām iecelt amatā skolotāju
kandidātus pēc viņa — inspektora — atzinuma.2) Tā tad

saskaņā ar šo rīkojumu inspektori turpmāk varēja visai

patstāvīgi rīkoties. Izglītības ministrs šinī cirkulārā arī

paziņoja, ka iekšlietu ministrs esot devis attiecīgai rīko-

jumu gubernatoriem šini lietā atbalstīt mācības apgabala

valdi, t. i. izdarīt administratīvus spiedienus pret perso-

nām un iestādēm, kas negribētu labprātīgi padoties inspek-

toru rīkojumiem. Šinī rīkojumā gan tieši nav pieminētas
arī pagastu valdes, resp. vietnieku pulki, bet tā kā rīko-

jumā teikts: „учителя той или другой евангелическо-

лютеранской школы", tad skaidrs, ka „izskaidrojums"
attiecās arī uz pagasta skolu skolotājiem. Kā jau agrāk

apradīts, skolotāju ievēlēšanas jautājums 1888. gada 24.

oktobra sēdē tika apspriests Vidzemes' skolu virskomisija,
un arī tur inspektors Šafrānovs centies pierādīt, ka sko-

lotāja ievēlēšanas tiesības turpmāk vairs pagastiem ne-

piederot. Tanī sēdē gan tautskolu direktors Pokrovskis

nostājies pret Šafrānova atzinumu un komisijā nolemts

skolotāju ievēlēšanas tiesību atstāt negrozītu. Bet te re-

dzam, ka jau pēc trim gadiem nācis ministra izskaidrojums,
kas gan agrāko ievēlēšanas kārtību neatcēla, bet padarīja

to inspektoriem neobligatorisku, — ja gribēja, ievēroja

pagasta vai konventa kandidātus, ja ne — ielika savus.

Šinī pašā 1891. gadā jau šķīrās no mācības apgabala

arī tautskolu direktors Pāvils Pdkrovskp. 3) Direktors

Pokrovskis bija Kapustina domu biedrs un netaisīja še-

J) Ibid. 1891. 221. Ipp. Tas jau arī saskanēja ar gubernātora

Zinovjeva padomu — dot rokās varu valdības pārstāvjiem.
2) Šis ministra stāvēja sakarā ar dažām

draudžu konventu sūdzībām, ka inspektori atlaiž un ieceļ skolotājus

bez konventu piekrišanas.
3) Izglīt. ministra raksts 1891. g. 15. jūnijā № 11330.
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jienes skolu darbībā asus pārkrievošanas plānus. Pok-

rovski 9. jūlijā draudzīgi izvadīja no Rīgas. Krievu „Uļejā"

bija vakariņas, kur piedalījās, bez krieviem, daudzi lat-

viešu pedagogi un, saprotams, arī Treilands, Grāvītis un

Vembers. Pokrovska aiziešana visjūtamākā bija Treilan-

dam. Pokrovska vietā izglītības ministrs iecēla Miķeli

Somčevski, 1) kas līdz tam bija tautskolu inspektors' Nov-

gorodas guberņā. Somčevskis tautskolu direktora amatā

še palika līdz 1899. gada pavasarim, kad nomira. Jaunais

direktors bija ~īsts krievu" cilvēks, bet savā darbībā maz-

ražīgs. Somčevskis gan uzmanīgi sekoja Treilanda dar-

bībai, bet, cik zināms, nekad un nekur nav varējis atrast

īsta iemesla uzsākt pret izveicīgo un kustīgo latviešu dar-

binieku kādu vajāšanu. Bieži vien inspektors Treilands

iespaidojis direktoru, bet ne otrādi — direktors inspek-

toru.2) Valdis Zālītis, kas ne tikai Treilanda vadībā, bet

bieži vien kopīgi darbojās latviešu skolu labā, raksta savā

„Skolas kronikā" (manuskr. 17. lpp.): ~Treilands savās gara

spējās un dzīves plašumu un tāļredzības aptverē bija milzis

visu krievu un vācu kungu starpā: itin visur, sākot ar

kuratoru un beidzot ar Rīgas pilsētas skolu kolēģijas sekre-

tāru Johumsenu, nemanāmi un neuzkrītoši vadīja un bī-

dīja vajadzīgā virzienā, un viņi gāja pilnīgā paļāvībā, ka

iet paši no savas brīvas gribas". Neapstrīdami lieli no-

pelni Treilandam īpaši Rīgas tautskolu nacionālās mod-

rības uzturēšanā. To apliecina savās atmiņās ari Teodors

Zeiferts un Indriķis Cīrulis. 1) Savās atmiņās T. Zeiferts

raksta:
~...

mūsu domas (sarunā ar Treilandu) par skolu

grozījās galvenā kārtā ap jautājumu: kā skolēni šai pār-
i

J) Tāpat num. 15327, 6. sept. 1891. g.

-) Bebru Juris savās atmiņās (manā krājumā А. V.) pastāsta

gadījumu, ka Somčevskis viņu paglābis no Zaiončkovska uzbrukuma,

kas bijis nodomājis Bebru Juri atlaist no ieņemtā skolotāja amata

Palangā (visas bardzības iemesls bijis B. atteikšanās pieņemt pareiz-

ticību). Pēc tam B. vadīto skolu revidējis arī Somčevskis un atzinis

to labākā kārtībā, par ko ziņojis arī kuratoram. Tā B. izglābies no

Zaiončkovska uzbrukuma. Somčevskis gan bijis liels krievinātājs,
bet tomēr taisnīgas dabas cilvēks.

3) A. Viča. ~Latviešu skolu darbinieki" I, 23.-28. un 33.-40. Ipp.
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krievināšanas laikmetā uzaudzināmi par īstiem,

krietniem patriotiskiem latviešiem. Lai nesa-

celtu aizdomas, ārīgi jāievēro viss, ko oficiāli prasa. Visi

stundu rādītāji, saraksti, žurnāli sastādāmi vienīgi krievu

valodā. Arī krievu valodas mācībai jāpiegriež vērība, bet

gan īpaši pie vairāk apdāvinātiem. Tiem nekaitētu krievu

valodu iemācīties tādā mērā, kā var lasīt krievu rakst-

nieku darbus. Saprotams, ka īpaši šiem labi jāpazīst arī

latviešu literātūra. Mazāk apdāvinātos pārāk mocīt ar krievu

valodu būtu veltīgas pūles, — tie pieradināmi lasīt viegli

saprotamus rakstus latviešu valodā. Grūtības dara latviešu

skolu bibliotēku ierīkošana: par līdzekļiem, kas ienāk no

sabiedrības, jāpērk vismaz puse krievu grāmatu. Še at-

rodama izeja tādā kārtā, ka pagastu valdes neizsniedz

skolai naudu bibliotēkas ierīkošanai, vai papildināšanai, bet

dāvina skolai tieši grāmatas; no tāda dāvinājuma nevar

prasīt, lai tas pastāvētu, kaut arī tikai pa daļai, no krievu

grāmatām. Skolotājam jātur arī paša bibliotēkā grāmatas,
kas privātā kārtā izsniedzamas lasīšanai vairāk attīstītiem

skolniekiem". 1)

Fr. Treilands, 1891. gada 21. jūlijā Valdemāram rak-

stītā vēstulē, saka: „Mēs pēdīgi ar Lavrovski izrunājāmies

diezgan nopietni, bet arvienu tā, kā bija jāsaprot, itin

kā man jāpaliek līdzšinējā vietā vēl ilgus gadus. Bet vai

man tiešām arī der palikt dēļ vispārīgā labuma? Lauzu

par šo lietu galvu, bet nespēju pats šo rēķinu izrēķināt.

Nelabi ir, ka man ar veselību pēdējā laikā klājas vāji.

Krūtīs sāp, acis tik vājas, ka lasīt ļoti grūti. Viss tas,

laikam, izskaidrojams ar nervu vājumu". 1891. gada 12.

oktobrī Treilands rakstīja Valdemāram: „Vispāri, man

šķiet, mans dzīves stāvoklis šimbrīžam atkal labāks; grūto

negaisu zobus sakodis pārcietu; ja pats neeju, citi projām

nedzen. Lietas labā paciešu visu, vairāk gandrīz kā spēju,

bet cik ilgi to varēšu — nezinu". Ar Valdemāra aiziešanu

mūžībā Treilands zaudēja īstu idejisku draugu un atbal-

stītāju.

x ) Šādi pamudinājumi parādijās arī latviešu laikrakstos.
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Kā redzējām, kurators Lavrovskis 1891. gadā uzsāka

noteiktu pārkrievināšanas politikas pastiprināšanu. Ka-

pustina laika labvēlīgā izturēšanās pret latviešiem Lav-

rovska darbībā nebija vairs ne jūtama, ne vērojama. To

tūdaļ labi izprata kā latviešu prese, tā inteliģence un

attiecīgi mainīja arī savu izturēšanos. Ja savas īstās domas

un spriedumus presē tomēr nevarēja skaidri paust — cen-

zors to neļāva, tad cieta klusu, bet sabiedrībā klusībā

strādāja tautu spēcinošus darbus. Treilanda dzīvoklī Tor-

ņakalnā (tanī laikā Marijas-Dzirnavu ielā 8, tagad Brīv-

zemnieka ielā, bet tā koka mājiņa jau noplēsta) bieži no-

tika klusas draugu sanāksmes, kurās apsprieda visu, kas

skāra latviešu nacionālās intereses. 1)

Atklāti Treilands sarīkoja sava rajona skolotājiem „pe-

dagoģiskus vakarus", kas, saprotams, notika ar kuratora

ziņu. Šais vakaros skolotāji gan referātos, gan debatēs

iztirzāja dažādus skolu dzīves jautājumus, metodiskos prin-

cipus un arī skolu saimnieciskās lietas. Vakari notika skolā,

Kalpaka (tanī laika Todlebena) bulvārī 8, kur Valdis Zā-

litis bija skolas priekšnieks. Vajadzēja skolotājos uzturēt

mošu garu un neļaut noiet nepedagoģiskā skolēnu dre-

sēšanā, iekaļot vienīgi krievu vokābulūs, dzejoļu pantus

v. t. t. Pret tīri pedāgoģiski-metodiskiem principiem un

to lietošanu skolā taču neviens pārkrievotājs atklāti ne-

uzdrošinājās uzstāties, 2) un pat Lavrovskis bija kādā in-

spektoru konferencē nodievojies, ka skolu jautājumi jāap-

spriež turoties tikai pie pedagoģiskām atziņām un mācī-

bām, 3 ) teikdams: ~Nē, kungi, Dieva dēļ, ne no politiskā,
bet no pedagoģiska viedokļa, jo esam pedagogi..." Cik

x ) Šinīs apspriedēs pie Treilanda ieradušies starp citiem: A.

Bandrevics, Kr. Barons, T. Zeiferts, J. Kriškāns, Vold. Zālītis, Indr.

Cīrulis, S. Novickis, M. Ārons, A. Deglavs, V. Plūdonis, Dr. X- Ba-

rons, adv. K. Valters, adv. J. Ansbergs, Dr. Ad. Butuls (Skat. A.

Vičs. Latviešu skolu darbinieki I, Fricis Brīvzemnieks. Teodoru Zei-

ferta atmiņas ) Ir zināms, ka šāda rakstura sanāksmes tanī laikā

notikušas arī pie dažiem citiem latviešu inteliģences pārstāvjiem.
3) Bet arī šīs tīri pedagoģiskās apspriedēs Treilandam bijušas

nepatikšanas, un tieši no skolotāju izturēšanās.

:i) A. Vičs. Latv. skolu darbinieki I, 39- Ipp.
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mazā mērā šī kuratora Lavrovska deklarācija tika ievērota,

to gan apstiprināja pats Lavrovskis ar nepedagoģisku mā-

cību iekārtošanu pilsētu tautskolās — no pirmām skolas

dienām prasot mācības krievu valodā.

Par Treilanda darbību Rīgā runājot, jau agrāk iemi-

nējāmies, ka viņš pēc še atzīmētā skolu kolēģijas „streika",

panāca šīs kolēģijas darbības atjaunošanu šādā sastāvā: 1)

divi pilsētas domes ievēlēti locekļi, viens luterāņu mācī-

tājs; divi mācības apgabala, resp. kuratora pārstāvji un

viens pareizticīgo garīdznieks, bet pilsētas galva priekš-

sēdētājs. Šāds Rīgas skolu kolēģijas sastāvs pilsētas paš-

valdībai bija samērā labvēlīgs, jo pilsētas galvas balss

bija pārsvarā pret valdības iecelto pārstāvju un krievu

garīdznieka balsīm. Turpinoties pilsētas skolu kaleģijas

bezdarbībai, varētu notikt, ka Lavrovskis sāktu Rīgas sko-

lās pieņemt skolotājus pēc sava plāna — krievus, kā to

jau atklāti prasīja pārkrievotāju prese. Skolu kolēģijai dar-

bojoties un labus skolotājus izraugot — ievēlot, šīs briesmas

varēja vismaz pa daļai novērst. Treilands kādu laiku pa-

glāba arī tos skolotājus, kas vāji prata krievu valodu. Tā

Valdis Zālītis pastāsta, ka darbojies vēl tāds skolas pār-

zinis, kas pat anekdotiski runājis krieviski; kādreiz uz jau-

tājumu: „Ну какъ дъла?„ atbildējis: „Очень плохо

идетъ — отломали мой письменный столъ и обкрадили

меня."

Mūsu laukskolas vel asa pārkrievošanas rīcība nebija

sākusies, bet gaidāma tā bija.

1891. gada 15. oktobrī kurators Lavrovskis paziņoja, 2)

ka izglītības ministrs viņu pilnvarojis apstiprināt pagastu

un draudzes skolām jaunus (pagaidu) stundu plānus, un,

saskaņā ar to, viņš nosakot šādu stundu skaitu:

Tā noteica 1887. g. 17. maija likums.

2 ) „Циркуляры" 1891. 425.-426. lpp.
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I Pagasta skolām

Te jāpiezīmē, ka ticības mācības stundu skaits patu-

rēts kā Vidzemē, tā Kurzemē agrākais — 5 un 6. Re-

dzams, kurators še nav gribējis abās provincēs stundu

skaitu nolīdzināt vienādu. Krievu valodas stundu skaits

visās pagasta skolu nodaļās pavairots: Kurzemē — agrāko

4, 3 un 2 Vietā 8, 7 un 7. Vidzemē krievu valodas stundas

agrāk 2) bija tikai trešā nodaļā — 2 nedēļas stundas,

bet pēc 1887. gada tapa iespējami pavairotas. 3) Tagad no-

teikts tāpat kā Kurzemē. Mātes valodas stundu skaits sa-

mazināts: Vidzemē — no 12, 10 un 8 stundām uz 8, 5

un 5, bet Kurzemē uz to pašu skaitu no 12, 10 un 10.

Rēķināšanas stundu skaits atstāts gandrīz agrākais. Kur-

zemes pagasta skolās agrāk bija pa 5 dziedāšanas stun-

das, Lavrovskis bija dziedāšanai pieņēmis no agrākā Vid-

zemes stundu plāna — 3 stundas. Vidzemes pagasta skolās

1874. gada stundu plānos stundu kopskaits bija: 29, 29

un 31, bet pēc Lavrovska plāna — 32, 32 un 32. Kurzemē

palika agrākais skaits, katrā nodaļā — 33. Kurzemes pa-

J ) Kurzemē un Igaunijā — 6 st., Vidzemē — 5 st.

2) 1874. gadā apstiprinātā mācību plānā.
:!) 1874. gada Vidzemes laukskolu instrukciju 20- panta pie"

zīmē teikts: „Pēc skolotāja iespēšanas tiek arī krievu un vācu va-

loda mācīta". (Pagasta skolās) Kuratora Kapustina laikā krievu va-

lodas mācību, saprotams, pastiprināja.

zemāk, vidējā augstāk;
nod. nod. nod.

icības mācība 5—6 5—6 5—61)
rievu valoda 8 7 7

Lates valoda 8 5 5

eķinašana 6 6 6

ieografija 2 2

dziedāšana 3 3 3

ihtrakstišana 2 2

ingrošana zēniem, rokdarbi

meitenēm 2 2 2

Kopa .
.

. .
32—33 32—33 32—33
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gasta skolas agrāk bija pa vienai stundai zīmēšana, kas

no jaunā stundu plāna izmesta.

II Draudzes skolām.1)

Jaunos stundu sarakstus kurators caur tautskolu di-

rektoriem paziņoja (raksts Nr. 6420, 1891. g. 15. okt.)

tautskolu inspektoriem. Rakstā, resp. cirkulārā nebija tieši

norādīts, ka mācībām draudzes skolās un pagasta skolu

3. nodaļā jānotiek krievu valodā. Vispāri Lavrovskis pa-

gaidām izvairījās pagasta skolās oficiāli prasīt krievu mācī-

bas valodu, bet kā konstetēts 1895. gadā noturētā inspektoru

konferencē (par to runāsim turpmāk), 2) daudzās latviešu

pagasta skolās jau mācības notikušas krievu valodā. Tas

bija inspektoru nopelns, kas, vai nu uz mājienu, vai bez

tā, saprata, ka par šādu darbu var saņemt no priekšniecī-
bas ne pārmetumu, bet atzinību.

Sakarā ar jauniem stundu plāniem tūdaļ izcēlās kon-

flikts starp kuratoru un Kurzemes laukskolu virskomisiju.
Tautskolu inspektori bija devuši skolām rīkojumu tūdaļ

*) lekavās () agrākais standu skaits. Jāatzīmē, ka 1874. g.

draudzes skolu augstākās klasēs oficiāli bija noteikta vācu mācības

valoda (Skat. Latv. skolu vēsture 111, 568. lpp. § 30.

2) Протоколъ съезда дир. и инсп. народи, учил. Рижск. учебн.

округа 1895. г. пунктъ 5.

zemāka nodL augstāka no

icības mācība 4 (4) 4 (4)

rievu valoda 6 (3) 6 (3)

lātes Valoda 3 (5)

ēķināšana 5 (4)

ieografija 2 (2)

ēsture 3 (2)

3 (2)

5 (5)
2 (2)

3 (2)
�abas mācība 2 (—) 2 (3)
ihtrakstīšana un zīmēšana 3 (2) 3 (1)
dziedāšana 2- (2)

ingrošana zēniem, rokdarbi meitenēm 2 (2)

>ārza kopšana — (2)
acu valoda — (5)

2 (2)

2 (2)

(2)

(°)

Kopā . . . 32(33) . 32 (34)
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mainīt stundu plānus un par to paziņojuši arī ķirspēļu

skolu komisijām. Pēdējās atzina par savu priekšniecību

vienīgi guberņas laukskolu virskomisiju un atteicās pildīt,

resp. ievērot valdības inspektoru rīkojumus. Daži draudžu

mācītāji aizrādījuši skolotājiem, ka jaunie stundu plāni, bez

guberņas skolu virskomisijas sankcijas, nav likumīgi, un

tie nav jārealizē. 1) Kurzemes guberņas virskomisija savu-

kārt rakstīja kuratoram, ka viņai, saskaņā ar joprojām

neatcelto 1875. gada laukskolu likumu, piekrīt augstākā

uzraudzība par Kurzemes laukskolām, un ka šo tiesību

akceptējuši arī 1887. gada likuma 7. un 8. panti.2) Kurators

1891. g. 25. novembrī, ar rakstu num. 8125, paziņoja Kur-

zemes virskomisijai, ka viņš devis inspektoriem attiecīgus

norādījumus, un ka turpmāk kurators savus rīkojumus šā-

dos jautājumos paziņos arī guberņas virskomisijai. (Par

stundu skaita pārgrozībām kurators bija paziņojis virsko-

misijai tikai 6. novembrī, bet inspektoriem jau 15. ok-

tobrī.) 3) Pēc tam vēl līdz 1892. gada beigām notika sarak-

stīšanās ar kuratoru, īpaši dēļ stundu iedalījuma stundu

plānos, kā arī par to, kad pirmdienās skolās darbus sākt

un sestdienās beigt. Beidzot guberņas virskomisija 1893.

g. 4. februārī4) saņēma kuratora sastādītu un apstiprinātu

stundu sarakstu, pēc kura stundas pirmdienās bija jāsāk

pīkst. 9 rītā un sestdienās jābeidz 11Vi- Visās dienās',

izņemot sestdienu — pa sešas stundas dienā, bet sest-

dienās tikai trīs stundas. Tādā kārtā pirmdienās (ar pus-

dienas pārtraukumu no 12у4
līdz 2) stundas notika līdz

pīkst. 5, bet citas dienās, izņemot sestdienu —līdz pīkst. 4.r>)

Otrs strīdīgais jautājums bija mācības grāmatu lie-

*) Sabiles ķirspēles skolu komisija šinī lietā ilgi negribēja pa-

doties mācības apgabala rīkojumiem. Arī Lielvircavas skolotājs H.

Grābe 1892. gada rudenī vēl mācījis pēc 1875. gada stundu plāna.
2) Kurzemes laukskolu virskomisijas raksts kuratoram Lav-

rovskam 1891. g. 18. novembri .V? 300. (IVA)
3) Šī sarakstīšanās glabājas Igaunijas valsts archivā.

4) Līdz ar kuratora rakstu № 732.

5) Vidzemes skolu virskomisija un īpaši apriņķu komisijas šinī

laikā ignorēja mācības apgabala rīkojumus un par tiem parasti ne-

kādās oficiālās diskusijās neiegāja.
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tošana skolās. Šinī jautājumā kāda sūdzība pat nonāca

fīdz izglītības ministram. 1892. gada rudenī kuratora uz-

devumā tautskolu direktors Somčevskis piesūtīja guber-

ņu virskomisijām laukskolām atļauto mācības grāmatu sa-

rakstu. Atļautas bija šādas grāmatas:

Krievu valodā — „Азбука и книга для чтешя"

Аугенберга — „Русская ръчь" Вольпера I—III. —

„Книга для чтешя." Баранова. — Грамматика Кирпич-

никова.

Latviešu valodā — „Sēta un Skola", Kaudzītes

un Stērstes. ~Lasāma grāmata", P. Bērziņa. Kalniņa gram-

matika.

Rēķināšanā — Задачникъ Гольберга, Задачникъ

Евтушевскаго. Kopmaņa rēķinu grāmata.

Ģeogrāfijā — Kaudzītes ģeogrāfija, Геограсртя

Пуциковича, Географlя Баранова.
Vēlāk šo sarakstu papildināja ar Krievijas vēs-

tures grāmatām — Рождественскаго, Иловайскаго и

Воскресенскаго. Visvairāk Kurzemes guberņas komisija
uztraucās par K. Voskresenska vēsturi, kurā autors', starp

citu, bija rakstījis (87. v. t. Ipp.),ka Aleksandrs 111 darījis

daudz laba Baltijas guberņām, reformēdams skolas un tie-

sas. Agrāk šinīs guberņās latvieši un igauņi pārvācoti,

skolās valdījusi vācu valoda; pēc skolu reformas mācot

krievu valodu un audzinot mīlestībā pret Krieviju. Agrāk
tiesās sēdējuši un tiesu sprieduši vācieši un vācu valociā.

Tiesas nebijušas taisnas, īpaši pret zemniekiem un naba-

dzīgiem ļaudīm. Tagad tas esot citādi — tiesneši vairs

neesot vācieši vien v. t. t. Šai pašā vēsturē bija stāstīts

par Lomonosovu, kas arī cietis vāciešu dēļ (59. Ipp.).

Krievijas zinātņu akadēmijā valdījuši vācieši, arī priekš-

sēdētājs bijis vācietis Šumachers. Vācieši pret Lomono-

sovu izturējušies netaisnīgi, negribējuši atzīt krievu zināt-

nieka nopelnus v. t. t. Saprotams, ka šāda satura vēs-

ture skolās Baltijas vāciešiem bija visai nepatīkama, un

viņi sūdzējās kuratoram, ka Voskresenskis 1) rīdot vienu

iedzīvotāju daļu pret otru. Kad Lavrovskis Voskresenska

J) X- Voskresenkis bija Tukuma pilsētas skolas skolotājs.
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vēsturi tomēr nenoliedza, Kurzemes laukskolu virskomi-

sija sūdzējās izglītības ministram, 1) aprādot, ka mācības

grāmatu izvēli laukskolām vajadzētu atstāt guberņu lauk-

skolu virskomisijām.

Līdz ar šiem muižniecības un kuratora konfliktiem

jāatzīmē, ka Baltijas vācieši joprojām palika uzticīgi, sākot

ar 1870. gadiem pret valdību ieņemtai opozicionālai dar-

bībai. Ja laukskolu stundu plānu un mācības grāmatu

izvēlē taisīja kuratoram nepatikšanas, sūdzēja un intriģēja,

tad tādā ceļā gribēja rādīt zemniekiem, skolotājieml un

arī visai latviešu inteliģencei savu joprojām nesalauzto

spēku. Un, ja pie tam, kā tas še aprādīts, Pēterpilī vairs

pret šejienes vāciešiem nerīkojās agresīvi — negribēja viņus

~kaitināt",tad saprotams, ka vāciešu pašapziņa un opozi-

cijas nodomi nesaruka. To pierādīja kā nupat atzīmētie

konflikti ap stundu plāniem un mācības grāmatām, tā arī

nemitīgā rīvēšanās starp tautskolu direkciju-inspekciju un

vāciskām laukskolu komisijām. Ļoti retas bija šo komisiju

sēdes, kad inspektoriem vai direktoriem nebija jāizlieto

savas ~veto" tiesības, lai tā jautājumu izšķiršanu pārnestu

uz augstākām instancēm. Kauču arī vācieši zināja, ka direk-

tori un inspektori mācības apgabala valdē — pie kuratora

gūs virsroku, ka izglītības ministrija savukārt atbalstīs ku-

ratoru, — viņi nemitējās taisīt savu skolu politiku, jo šāda

rīcība saskanēja ar viņu vispārējo politiku — visiem spē-

kiem un visās nozarēs aizstāvēt savas tiesības un privilē-

ģijas, cerībā, ~uz labākiem laikiem".

Notikumu tālākā norisē jāatzīmē kuratora Lavrovska

gādība par skolotāju krievu valodas prasmes papildinā-
šanu. Katru vasaru desmitos punktos, parasti pilsētu sko-

lās, tika noorganizēti krievu valodas kursi, kuros bija obli-

gatoriski jāierodas visiem attiecīga rajona tautskolotājiem,

ja viņi pietiekoši labi vēl neprata krievu valodu. Parasti

x) Ministra atbildes šinī īietā neatradu ari Igaunijas archivā,

bet ir zināms, ka vēl 1897. gadā Voskresenska vēsture dažās skolās

ietota. Pats Konstantins Voskresenkis 1897. gada rudenī pārcelts uz

Orenburgas skolot, semināru.
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no kursu apmeklēšanas atbrīvoja tikai krievisko skolotāju

semināru audzēkņus. Kursu lektori rekrutējās no pilsētas

skolu skolotājiem. Galvenais nolūks bija mācīt krievu va-

lodu, bet arī šīs valodas mācības metodiku.1) Bez tam

kursos mācīja arī rēķināšanu, krievu vēsturi, ģeogrāfiju

un dziedāšanu (krievu tautas dziesmas). Par šo kursu dar-

bību runāsim vēl turpmāk.

1892. gadā Lavrovskis no Cerepovecas skolotāju semi-

nāra uz Baltiju aicināja skolotāju Miķeli Popovu — par

tautskolu inspektoru Tērbatas apriņķim; 1893. gadā inspek-

toru Grāvīti pārcēla uz Jelgavas rajonu, bet viņa vieta

iecēla Rēveles pilsētas skolas inspektoru Vasili Pravdinu.2 )

Tā uznāca uz mūsu tautskolu darbības lauka divas figū-

ras, kas pārkrievošanas politikai reālā darbībā jau deva

īstu krievisku nokrāsu. Lavrovskis nebija apmierināts ar

bijušā kuratora Kapustina ievadīto kārtību—pagasta skolās

pirmās divās ziemās krievu valodu mācīt tikai kā priekšmetu.
Mazliet stingrāk bija jau draudzes skolās, bet arī tur gāja

gan šā, gan tā. Vidzemes latviešu daļas inspektori Grā-

vītis un Vembers še nekādas represijas nepielietoja. Lav-

rovskis gan jau 1891. g. 10. septembrī deva kādu rīkojumu
— draudzes skolās visus laicīgos priekšmetus, izņemot

mātes valodu, mācīt tikai krievu valodā,3 ) bet šis rīkojums

stingri netika ievērots, vai labāki teikt, to tūdaļ nevarēja

darbos izvest, jo nebija tāda skolotāju kadra. Tomēr bija

skaidri jūtams, ka pārkrievošanas darbs visās laukskolās

drīz vien noteikti sāksies. Un ja ~Rižsk. Vestņ." 1892.

gada 30. maija numurā rakstīja, ka Baltijas guberņas paš-

laik pārdzīvojot svarīgu momentu, jo beidzot taču sā-

kusies šīs nomales apvienošana ar kopējo tē-

viju — tad šī vietējā valdības lapa ar to izteica norādī-

jumu, ka īstā pārkrievošana nu ir tikai iesākusies. Tas,

saprotams, zīmējās ne tikai uz mūsu tautskolām, bet uz

visu Baltijas sabiedriskās dzīves un tās orgānu iekārtu.

1892. gadā ķeizars apstiprināja jaunu pilsētu likumu, kā

J) Pirmie kursi sarīkoti jau 1888. gadā.
2) „Циркуляры" 1893. 305 Ipp.

*) Ibid. 1891. g. 364 Ipp.
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74. panta piezīme noteica kā pilsētas valdēm, tā domēm

krievu darbības valodu. Tērbatas universitāte dabūja īstu

krievu rektoru — A. S. Budjiloviču no Varšavas universi-

tātes.1) Gubernatori Zinovjevs un kņazs Šachovskojs tur-

pināja viņiem pakārtoto iestāžu krievināšanu. Kņāzs Ša-

chovskojs gan jau šinī laikā sprieda, ka Zinovjevs 2) esot

samierinājies ar vāciešiem: „Зиновьева нъмцы искусно и

ловко опутали." Šis kņaza Šachovskoja apgalvojums gan

zīmējas tikai uz pašiem pēdējiem Zinovjeva darbības ga-

diem. Kā redzams no Zinovjeva ziņojumiem ķeizaram, 3)

enerģiskais Vidzemes gubernators arī 1890. gada pārskatā,

kas iesniegts ķeizaram 1891. gada beigās, asi apkaro vācu

separātos centienus un īpaši norāda uz Tērbatas univer-

sitāti kā šo centienu audzinātāju.4) Šis Zinovjeva norādī-

jums arī panāca rektora maiņu Tērbatā, kā arī valdības

lielāku „uzmanību" šai universitātei. Vispāri par Baltijas
vāciešiem vēl 1891. gadā Zinovjevs raksta sekojošo: Pēc

60 gadiem, kad Vācija sākusi apvienoties „и германизмъ

началъ предъявлять свои права на господство надъ

лпромъ, arī Baltijas vāciešos noticis lūzums. Sajūsmi-
nāti par lieliem Vācijas sasniegumiem, Baltijas vācieši sāka

atklāti izrādīt savas separātās tieksmes. Publiski deklarēja,

ka Baltijā nav vieta kādai citai nācijai, tik vienīgi vācu.

(„Публично провозглашалось, что на Балтшскомъ

окраинъ нътъ мъста для другой какой либо нацио-

нальности кромъ нъмецкой") Visu kārtu izglītotāko šķiru

vācieši apvienojās noteiktās simpātijās Vācijai un atsveši-

nāšanās nodomos (отчужденш) no Krievijas. Tagad gan,

pēc noteiktām un ciešām reformām Baltijā briesmas esot

mazinājušās, tomēr Tērbatas universitāte joprojām šīs ten-

dences sevī glabājot. Kauču gan, no šinī universitātē 1890. g.

1 ) Kuratora Lavrovska domu biedru.

2) Архивъ кн. Шаховского 111, XLV.

3) IVA.

4) Ciņa ar vācisko garu Tērbatas universitātē patiesi nebija

viegla: tā sākās Kapustina laikā, to turpināja Lavrovskis, bet pa-

nākumi bija mazi (Plašāki materiāli par šo cīņu atrodami „Acta des

Conseils der Kaiserlichen Universitāt zu Dorpat № 890, 1869.—1915.

Vol. I—II (Tērbatas universitātes archivā).



321

ierakstītiem 1784 studentiem, tikai kādi 400 esot Baltijas
vācieši (661 nevācieši no Baltijas un citurienes, 1) 610 žīdi

(! А. V.), 150 latvieši un igauņi) — lekcijas lasot vācu

valodā.2) Vai tas esot pielaižams? Arī krieviem lekcijas jā-

klausās vācu valodā. Ja tā turpināšoties, tad daudziem

jaunekļiem, kas tagad mācoties krieviskās vidusskolās, ne-

būšot iespējams studēt Tērbatas universitātē.3) leteic aicināt

uz Tērbatu krievu profesorus, iznīcināt šīs universitātes

konfesionālo raksturu, kā arī reformēt teoloģijas fakultāti,

pārceļot to no Tērbatas uz kādu citu pilsētu. Šinī pat

ziņojumā Zinovjevs vēl reiz vēršas pret luterāņu garīdz-

niecību, kas joprojām cenšoties kurināt naidu pret krievu

valdības iestādēm. Pastāsta, ka prāvests A. Vestrea-Dolls

atteicies noturēt Igauņu literāriskā biedrībā dievlūgumu

Aleksandra 111 valdīšanas 10 gadu jubilejā un paskaidro-

jis, ka viņa sirdsapziņa neatļaujot to darīt, un ja būšot

lemts, iešot arī viņš, kā citi gājuši, mocekļa ceļu. Ja to

A. Vestrea-Dolls darot atklāti, kas gan nenotiekot sle-

peni?

Ja šādā garā Zinovjevs ziņoja 1891. gadā (par 1890.

gada darbību) ķeizaram, tad kņaza Šachovskoja spriedums,

ka Zinovjevs sapinies „vācu tīklos", varēja zīmēties tikai

uz vēlāko laiku. Zinovjevs, redzams, skatījies reāli un labi

izpratis vāciešu tieksmes, bet tanī pašā laikā arī zinājis

noskaņojumus Pēterpilī un kombinācijas ~augstākā" po-

litikā, un tās jau sākot ar 1890. gadu (pat mazliet agrāk)

ir visai „uzmanīgas" pret Vācijas pieaugošo spēku.

1892. gadā atkal Leipcigā iznāca „kārtējā" brošūra

pret Krieviju. — „Berlin — Vien — Rom", kuras autors

bija Baltijas vācietis Julj. Eckardts. Šinī brošūrā, kas sa-

rakstīta ar ievērojamu temperāmetu, autors aprāda Vā-

cijas — Austrijas — Itālijas pārspēku Eiropā un indirekti

kūda pret Krieviju. Bismarks esot izdarījis kļūdu — pa-

laidis garām izdevīgu momentu. Kļūdas nevajagot atkār-

*) Tie bijusi krievi, poļi v. c.

2) Dažas lekcijas gan jau notika arī krievu valodā.

3 ) Šinīs gados jau sākās latviešu studentu aizplūšana uz Krie-

vijas augstskolām.

21
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tot v. t. t. Ka patiesi Vācija un Austrija kaluši pret Krie-

viju ieročus, tas pierādīts ar vēlāk publicētiem dokumentiem1,
vēstulēm un dienas grāmatām v. t. t. 1) To ievērojot arī

Pēterpilī sāka apdomīgāki rīkoties pret Baltijas vāciešiem.

To uzmanīgi, bet raksturīgi pasacīja Pobedonoscevs 1891.

gada 23. decembrī ministru komitejas sēdē. Tieši šinī

sēdē apspriests Zinovjeva ziņojums par Tērbatas* univer-

sitātes darbību. Izglītības ministrs Deļjānovs aprādījis, ka

daudz kas Tērbatas universitātē jau uzlabojies, — rektoru,

prorektoru un dekānus tagad ieceļot izglītības ministrs.

Pobedonoscevs, kas visai labi bija informēts visās aizku-

lisēs un ķeizara Aleksandra 111 slepenos nodomos un plā-

nos, šinī sēdē teicis, ka tagadējā laikā, kad Bal-

tijas guberņās jau esot daudz panākts un pa-

rādoties padošanās (подчиненле) valdības rīkoju-

miem, слъдуетъбыть крайнъ осторожнымъи не прибегать

къ ръзкимъ мърамъ по возбужденному Лифляндскимъ

губернаторомъ вопросу
2") Šinī pat sēdē tad arī mi-

nistru komiteja nav piekritusi slēgt, vai pārcelt Tērbatas

teoloģijas fakultāti, — kā to ieteica Zinovjevs. Lūk, še

slēpjas iemesls, kamdēļ pēc 1891. gada Zinovjevs pret

Baltijas vāciešiem palicis
~
miermīlīgāks". Rādās, Ša-

chovskojam tad šie ministru komitejas atzinumi nav bijuši

zināmi, bet, ja bijuši zināmi, tad viņš rīkojies visai pat-

stāvīgi.

1891. gada pārskatā — ziņojumā (iesniegts 1892. gada

rudenī) tad arī Zinovjevs vairs nerunā par vāciešu īpatnām

tieksmēm. Guberņā esot viss mierīgi. Daudz pastāsta par

zemnieku zemes iepirkšanu, nodokļiem un saimniecību.

Krievijā šinī laikā bija bads, Vidzemē nē. Vispāri šis

*) 1923. gadā iznāca grāmata: Das Tagebuch des Letzten Za-

ren von 1890 bis zum Fal", ar prof. S. Mejgunova ievadpaskaidro-

jumiem. Ari še redzam, ka Vācijā un Austrijā gaidījuši izdevīgu

momentu, lai varētu salauzt Krieviju. (Skat. 159., 161., lpp.)

2) Igaunijas valsts archivā glabājas iekšlietu ministra paziņo-

jums Zinovjevam (№ 8586 — 1891.) par šo ministru komitejas sēdi.

Noraksts manā krājumā. А. V.
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ziņojums ķeizaram ir pirmais, kad Zinovjevs vairs nav

pret vāciešiem agresivs.

1892. gada ziņojumā Zinovjevs jau vēršas pret lat-

viešiem un igauņiem. Esot daudz dažādu latviešu un igauņu

biedrību un tanīs sākot attīstīties darbība, kas norādot

uz centieniem par garīgu un intelektuālu latviešu un igauņu

patstāvīgu nogrupēšanos, jo šo tautu patrioti katrā ziņā

cenšoties savas tautas izveidot par patstāvīgām nācijām.
lemeslu šādai rīcībai radījusi pati vēsture. Ekonomiskie

un sociālie apstākļi latviešu un igauņu zemniekus nostād-

ījusi pret vāciešiem naidīgā stāvoklī; šinī gluži saim-

nieciskā cīņā, kā cīņas ierocis, lietotas arī zemnieku na-

cionālās īpatnības. Cīņu tieši nacionālā plāksnē veicinā-

juši arī daži krievu darbinieki. Krievu 60—70 gadu lite-

ratūrā vienmēr izskanējušas žēlas par latviešu-igauņu nāciju

apspiešanu, ko, lūk, izdarot vācieši. Tanī pašā laikā šīs

tautas mudinātas uz pretošanos. Pat valdības orgāni agrāk

piekopuši tādu politiku. Tāpēc neesot brīnums, ka tāda

rīcība sagrozījusi prātus viltīgiem latviešu un igauņu inte-

liģences darbiniekiem. Tāds stāvoklis atsaucies arī dažā-

dās zemnieku biedrībās, kur biedru vidū, laiku pa laikam,

parādoties jūsmošana par Latvijas un Igaunijas patstā-

vību — ja ne politisku, tad kulturālu. Šie projekti, kam

neesot nopietna pamata un arī nopietnu darbinieku, ne-

kādā ziņā nevarot būt bīstami, tomēr tie jāuzlūko kā ne-

vēlami, kamdēļ arī guberņas valde, gan bez asu līdzekļu

lietošanas, cenšoties šādus centienus iznīcināt. 1)

*) .Развивается наклонностькъ политиканству, каковое сосредо-

точиваетсяпреимущественно намечтатяхъодуховной и интеллектуальной

обособленности латышей и эстонцевъ, которыхъ местные патрюты же-

лаютъ во чтобы то ни стало произвести въ отдельные самостоятель-

ный национальности. Причина такихъ поползновешй лежить въ са-

мой исторш страны. Экономическими и социальными услов!ями эсто-

латышское крестьянское население поставлено было въ враждебное

отношете къ нъмцамъ. Въ этой чисто экономической борьбъ

(?! А V.), въ числъ прочихъ орудш борьбы употреблялась также и

национальность мъстнаго крестьянства. Выбору такого именно орудlЯ

способствовали отчасти и руссюе двятели. Русская литература 60 и7O

годовъ постоянно выражала скорбь объ угнетенш немцами латышской

и эстонской народности, возбуждая эти/народности къ сопротивление

21*
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Pretvalstisku centienu šīs biedrībās tomēr neesot.

Viņš — Zinovjevs — devito gadu pārvaldīdams guberņu,

vēl nereizi neesot nomanījis, ka kādā no šīm latviešu vai

igauņu biedrībām būtu atrasti pretvalstiski centieni. Bez

tam esot arī jākonstatē, ka šīs daudzās biedrības ne ma-

zumu darot tautas audzināšanā patstāvīgam darbam.

Tā viss 1892. gada ziņojuma smaguma punkts šoreiz

vērsts ne pret vācu, bet gan latviešu un igauņu centieniem. 1)

No še citētā ziņojuma redzams, ka Zinovjevs uzmanīgi

vērojis mūsu tautas apziņas mošanos, un, gan tā nedroši,

jau runā par Latviju, Igauniju. Vienā lietā tomēr Zinov-

jevs nepareizi konstatē faktu secinājumus, tas ir — it kā

būtu nodarīta kļūda 60—70 gadus atbalstot latviešu-igauņu
nacionālos centienus. Šo centienu atbalstīšana bija arī

krievu interesēs un tikai tā varēja uzsākt un izvest cīņu

pret vāciešiem. Kā butu gājis, ja latvieši, igauņi un vā-

cieši būtu turējušies cieši kopā, par to jau agrāk iemi-

nējāmies. Ja jau apstākļos, kad latvieši un igauņi asi

nostājās pret vāciešiem, Pēterpilī baidījās pārāk
uztraukt Baltijas vāciešus, kā tad būtu bi-

jis, ja priviliģētie vācieši un mūsu zemnieku

masas būtu ciešā vienībā? Tie ir jautājumi, ku-

Даже правительственные органы въ прежнее время при противодъй-

ствlи нЬмецкому режиму искали поддержки въ крестьянскомъ населенш,

опираясь при этомъ на его национальность. Немудрено, что такой

способъ действия вскружилъ головы самозваннымъ представителямъ,

такъ называемой, эсто-латышской интеллигенции. Таковое настроете

умовъ естественно не могло не отразиться и на мъстныхъ крестьян-

скихъ обществахъ, где между членами происходятъ времени отъ вре-

мени мечтэшя объ Эстонш и Латвш и объ ихъ самостоятельности,

если не въ политическомъ, то въ духовномъ отношенш. Поползновешя

эти по отсутствlю серьезности ихъ основанш и серьезныхъ деятелей,

конечно не могутъ считаться въ какомъ либо отношенш опасными.

ТЬмъ не менъе слъдуетъ признать ихъ во всякомъ случав нежелатель-

ными, почему со сторонъ губернскаго начальстваи принимаются мвры

къ тому, чтобы, неприбъгая къ крайнимъ средствамъ, понемногу ихъ

искоренить".
l ) Šoreiz nu kņazam Šachovskojam taisnība — Zinovjevs runā

vāciešiem patīkamu valodu — iekļuvis „vācu tīklos" un par latvie-

šiem-igauņiem runā pēc vācu padoma.
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riem Zinovjevs nepieskaras, un, rādās, nav arī īsti pār-

domājis. Ja jau viņš šinī ziņojumā ķeizaram vairs neaizkar

Baltijas vāciešus, jo zina, ka Pēterpilī to negrib, un ne-

grib tāpēc, ka Vācija aģitē pret Krieviju, un ka šī aģitā-

cija atbalstās arī Vācijas valdībā, tad skaidrs, ka lieta

nav tik vienkārša, un pat stiprais gubernators, luk, pa-

liek pret vāciešiem „miermīlīgs".

Igaunijas gubernators kņazs Šachovskojs turpināja pret

vāciešiem uzsākto akciju, bet tad viņu norāja iekšlietu

ministrs Durnovo. Lūk, ko stāsta pats kņazs savos me-

muāros:1) ~Ministrs pārmeta man, ka es kopjot savu po-

litiku un nerēķinājoties ar valdības ieskatiem (со взгля-

дами и направлешемъ высшаго правительства). Zi-

novjevs un Sverbejevs 2) sakot, ka vācieši sāk pierast jau-

nos apstākļos. Viņiem vajaga dot laiku apmierināties,

un tos tagad ne ar ko nekaitināt, bet jūs vai nu nesa-

protat, vai negribat saprast un darbojaties pret ķeizara

gribu" („вопреки Высочайшей волъ втравлятьправитель-

ство въ рядъ приключенШ"3) Saprotams, ka Šachovskojs

pēc šādiem pārmetumiem lūdzis viņu atbrīvot no guber-

natora amata, bet Durnovs lūdzis vēl palikt, teikdams:

paliekat, jūs tūr esat vajadzīgs, tikai esiet uzmanīgs un

nekaitināt vāciešus —

„теперь надо ихъ успокаи-

вать и съ ними не ссориться" Nav šī darba uzdevums

vēl vairāk apstāties pie šīs sava laika ~augstākās Baltijas

politikas", kas spieda kā Aleksandru 111, tā viņa padom-

nieku Pobedonoscevu — abus pārliecinātus vācu un Vā-

cijas pretiniekus — ielikt zobenus makstis un nogaidīt,
līdz atkal baltiem varēs pieteikt cīņu „labākos apstākļos".

Atgriežoties pie Zinovjeva 1892. gada ziņojuma, jā-

aizrāda, ka to ķeizars, kā parasts, nodevis ministru komir

tējai ar vienu vienīgu atzīmi, un proti — pie aprādījuma,

ka nav vēlama latviešu un igauņu cenšanās but patstāvī-

giem — „конечно" pastrīpojot vārdu „нежелательно".

Архивъ, I, XXXV.

2 ) Kurzemes gubernātors pēc Paščenko.

B ) Redzams, „Въ рядъ приключешй"— nozīmēja darboties pret

Vāciju.



326

Ko šinī jautājumā lēmis ministru kabinets — nav zināms.

lekšlietu ministrs tikai 1894. g. 12. februārī ar rakstu

num. 688 ķeizara rezolūciju paziņojis Zinovjevam. 1)

Zinovjevs savas darbības pēdējos gados, patiesi pret

Baltijas muižniecību izturējās gluži draudzīgi. 2 ) Domā-

jams, ka viņš to darīja „gudri" pildīdams ķeizara un val-

dības norādījumus; grūti pielaist, ka šo stipro raksturu

varētu grozīt šejienes muižniecības veikla „piedraudzēša-

nās". Taisnība, aizdomīgi ir A. Tobīna norādījumi (Livl.

Ritt. I, 167. lpp.) par Zinovjeva pēdējo gadu darbību, un

nav iemesla domāt, ka kņazs Šachovskojs būtu nodarbojies

ar tenku stāstīšanu. 3)

1892. gadā no 12.—15. februārim Lavrovskis sasauca

mācības apgabala inspektoru konferenci. 4) Šai konferencē

piedalījās bez kuratora Lavrovska, kas pats arī konferenci

vadīja, mācības apgabala inspektors Speškovs, tautskolu

direktors Somčevskis, 5 ) tautskolu inspektori — Treilands

(Rīgas rajona), Grāvītis (Cēsu un Rīgas apr. raj.), Vem-

bers (Valmieras raj.), Fricsons (Liepājas raj.), Luigs (Tēr-

batas raj.), Eriksons (Pērnavas raj.), Egevers (Vesenber-

gas raj.) un Jansons (Rēveles raj.). Tā kā šinī konferencē

nav piedalījušies Arensburgas raj. inspektors Dubrovins

un Jelgavas raj. insp. Orlovs — abi krievi, tad viss in-

spektoru komplekts konferencē rekrutējies no latviešiem

un igauņiem — bijušā kuratora Kapustina ieceltiem.

1) Igaunijas valsts archivā, Zinovjeva papīros.
2 ) Skat. A. Tobien. Livl. Ritt. I, 164.-165. lpp.
3) Par Zinovjeva savādo izturēšanos viņa darbības pēdējos

gados kratījuši galvas arī vietējie krievi un pat apgalvojuši, ka vā-

cieši esot arī šo gubernātoru „nopirkuši". Bet šinī pašā vietā ari

atzīmēsim, ka 1894. g. 20 okt. nomira Aleksandrs 111, tā paša gada
12. okt. kņazs šachovskojs, bet 1895. g. 14. dcc. arī Zinovjevs. Ka-

pustins slimoja, bet vēl strādāja Pēterpils mācības apgabalā, mira

1899. g. Tā nogāja no lielās politiskās darbības lauka Baltijas gu-

berņu sava laika visievērojamākie vīri.

4) Konferences protokols glabājas: Дъло канцелярш попечителя

Р. У. О. № 69 — 1892. RĪOKA (IVA).
"') Pokrovskis jau bija pārcēlies no Rīgas uz Pēterpili.
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Pirmās divās konferences dienās apsprieduši krievu

valodas sekmes tautskolās. Inspektori referējuši par sa-

viem rajoniem, bet galvenos norādījumus devis Lavrovskis,

kas nepārprotami uzsvēris, ka līdzšinējo stāvokli krievu

valodas mācībā nedrīkst turpināt. Kurators uzstādījis jau-

tājumu, vai trešā mācības gadā (ziemā) pagasta skolās

spēj visus priekšmetus mācīt krievu valodā, kā to nosakot

1887. g. 17. maija likums. Inspektori devuši atbildes, ka

pašlaik tas gan vēl notiekot pavāji. Lavrovskis tad tūdaļ

konstatējis, ka pirmos divos gados (ziemās) krievu valodu

iemācot tik vāji, ka trešā gadā nav iespējams mācīt krievu

valodā —
— „следовательно цъль, указанная въ § 11

закона 17. мая 1887. г. о преподаванш въ волостныхъ

школахъ въ третш годъ обучешя всъхъ предметовъ на

русскш языхъ, недостигается". Tā tad likums netiekot

realizēts. Ko darīt? Jautā kurators — un pats dod at-

bildi — vienīgais ceļš, pirmos divos gados krievu valoda

jāmāca arī citās stundās, t. ir, jālieto šī valoda kā mā-

cības valoda. Tā kā inspektori aizrādījuši, ka daži sko-

lotāji vēl vāji, vai pat pavisam neprotot krievu valodu,

tad kurators stingri noteicis, ka jārūpējas par noderīgu

skolotāju sagatavošanu. Sakarā ar šo kuratora prasību

apspriests un nolemts vasarās rīkot skolotājiem krievu va-

lodas kursus. Nolemts izstrādāt šādu kursu programu.

Plašāki iztirzāts skolas mācības grāmatu jautājums, un atkal

inspektori pēc kārtas referējuši, kādas tanī laikā katra

rajona pagasta skolās bijušas attiecīgu priekšmetu mācī-

bas grāmatas. Izrādījies, ka šinī jautājumā vēl ļoti liela

dažādība, īpaši pirmās divās nodaļās. Nolemts arī še

turpmāk stāvokli reformēt. 1) Apspriežot skolēnu bibliotēku

katalogu, konstatēts, ka tanī izglītības ministrijas atļautu

grāmatu latviešu valodā skolu bibliotēkām nemaz vēl nav,

kauču gan šīs skolu bibliotēkās galvenā kārtā esot tikai

(cik nu to vispāri bija) grāmatas latviešu valodā. Ap-

spriesti vēl daži citi jautājumi — par repeticiju kursiem

x ) Sakarā ar to jau arī 1892. g. rudenī tautskolu direktors

Somčevskis noteica mācības grāmatu sarakstu (skat. šeit 317. lpp.)
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(atskolu), skolēnu nokavētam dienām, turpmākām inspek-
toru konferencēm v. t. t..

Cik vērojams no protokola, inspektori izturējušies ļoti

„uzmanīgi" — vairāk vērojuši, ko prasa un uz ko norāda

kurators, bet paši aprobežojušies ar faktu konstatēšanu,

gandrīz viscaur izsargājoties izteikt kādus principiālus sprie-
dumus. Tas arī saprotams, jo inspektori, latvieši un igauņi,

jau sajuta savu nedrošo stāvokli un tāpēc domīgi vēroja

un klausījās, kas būs un ko gatavo, bet gatavoja taču

mūsu tautskolām smagu pārbaudījumu. Lavrovska valoda

bijusi nepārprotama, un prasība — visiem līdzekļiem vei-

cināt krievu valodas iemācīšanu — noteikta. Varam no

šīs konferences protokola izprast, kādās drūmās' domās

inspektori, latvieši un igauņi, atstāja mācības apgabala valdi,

kur šī konference notika. Tāpat saprotams, ka inspektori,
visi nekrievi, ieturējušies ar tādu taktu, lai Lavrovskis vi-

ņus tūdaļ neuzlūkotu par pārkrievošanas darbam nederī-

giem, uz ko taču norādīja dažas krievu avīzes. 1)

XIV

levadījis savu pārkrievošanas darbību ar še aplūko-

tiem 1891. gadā dotiem rīkojumiem un 1892. g. inspektoru

konferenci, Lavrovskis 1892. gada 21. aprīlī saņēma no

Vidzemes muižnieku maršāla Meijendorfa ļoti plašu iesnie-

gumu šejienes skolu reorganizācijas jautājumā. 2) Šis ie-

sniegums notika saziņā ar Kurzemes un Igaunijas muiž-

niecībām.3 ) Barons Meijendorfs šinī iesniegumā raksta:

esot jau pagājuši četri gadi, kāmēr skolas darbojas pēc

1887. g. 17. maija likuma. Tā tad varējuši pietiekoši no-

vērot šī likuma derīgumu vai nederīgumu. Tā kā likums

*) Kā jau aprādīts, latviešu skolu politikas vadītājs Fr. Trei-

lands šinī laikā pārdzīvoja jo stiprus pārkrievotāju uzbrukumus.

Tāpat ļoti grūts stāvoklis bija Grāvītim.

2 ) lesniegums glabājas kuratora kancelejas dokumentos. Akts

№ 46 — 1892. RĪOKA (IVA).
3 ) Acta Livl. Land. Coll. № 13/B, V. XI. (LVA). Redzams,

Vidzemes muižniecība domāja, ka pašlaik laiks jaunam iesniegumam

izdevīgs.
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nosaukts par „Временныя правила", tad esot saprotams,

ka likumdevējs jau tad domājis par šo noteikumu apmaiņu

pret pastāvīgu likumu. Šī ziņojuma nolūks — saka Meijen-
dorfs — nu esot aprādīt, cik nepieciešami pagaidu notei-

kumus apmainīt pret noteiktu likumu. Meijendorfs atkal

plaši stāsta par šejienes laukskolu agrāko pārvaldes ie-

kārtu, kas bijusi ļoti laba un neesot arī vēl atcelta. Tikai

1887. g. noteikumi
„нарушаютъ организацию школьнаго

управлешя".Аг garīdzniecības nobīdīšanu no skolu uzrau

dzības, esot iznīcināts skolu konfesionālais raksturs, lai

gan neviens nenoliedzot, ka skolām jādarbojas reliģiski ti-

kumīgas audzināšanas garā, bet kā to panākt, ja mācī-

tājiem vairs neesot vajadzīgā iespaida pie skolotājiem. 1)

Dažkārt skolotāji jau pat naidīgi izturoties pret mācītā-

jiem. — 1887. g. 17. maija likums nav noteicis valdības

orgānu un pašvaldības iestāžu savstarpējās kompetences

un tā skolu pārvaldes aparātā radījis visai nenoteiktu, pat

kaitīgu stāvokli. Tautskolu inspektori, nesazinoties ar ap-

riņķu skolu komisijām, pastāvīgi grozot stundu plānus un

pavairojot krievu valodas stundas, samazinādami to vietā

citu priekšmetu stundu skaitu. — Pēc ļoti sīkiem mohV

vējumiem, Meijendorfs izsaka muižniecības prasības: 1)

Jāizbeidz divvaldība skolās un skolu pārvaldēs. 2) Tiešu

skolu vadību vajagot uzticēt vietējiem skolu pārvaldes argā-

niem. 3) Mātes valodai jāpaliek mācības valodai kā drau-

dzes, tā pagasta skolās. 4) Skolas mācības grāmatas ap-

stiprina guberņas skolu virskomisija. 5) Skolotāju atstādi-

nāšana no amata piekrīt apriņķu skolu komisijām. 6) Sko-

lotājus ievēl pagasts, bet apstiprina apriņķu skolu komi-

sijas. Ja pie apstiprināšanas rastos nevienprātība starp ko-

misijas vairākumu un tautskolu inspektoru, tad apstiprinā-
šanu izdara skolu virskomisija. 7) Luterāņu skolās jāieceļ

tikai luterticīgi skolotāji. 8) Tautskolu inspektoriem nav

tiesība dot skolām patstāvīgus rīkojumus, bet viņu priekš-

likumi jāiesniedz apriņķu skolu komisijām, kurās inspek-

J) Reliģisko audzināšanu mācītāji varēja uzraudzīt kā agrāk,

ket skolotāji no mācītājiem nebija tik atkarīgi kā pirms pārkrievo-

šanas laika.
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tori ir pastāvīgi locekļi. 9. Apriņķu skolu komisijām do-

dama tiesība skolotājus disciplināri sodīt.

Plašais un rūpīgi izstrādātais ziņojums-priekšlikums

pierāda, ka muižniecība savas tiesības valdīt latviešu un

igauņu laukskolās gribēja aizstāvēt līdz pēdējai iespējai

un cerībai. Nav šaubu, ka iesnieguma izgatavošana pra-

sījusi ievērojamu enerģiju, bet dažādu faktu kombinācijās
meklēti visādi secinājumi un pierādījumi. Tik „mīļas" vācu

muižniecībai tad bijušas mūsu tautskolas!

Kurators Lavrovskis licis izgatavot no Meijendorfa ie-

snieguma norakstus un tos piesūtījis Kurzemes un Igau-

nijas muižnieku maršaliem atsauksmei. 1) Tā kā starp muiž-

niecībām jau pirms Meijendorfa iesnieguma bija notikusi prin-

cipiāla vienošanās, tad kuratoram nebija ilgi jāgaida atbildes,

pie kam tās bija īsas, lakoniskas. Kurzemes muižnieku priekš-

nieks šoreiz aprobežojās ar īsu atbildi, 2) ka visos principiālos

jautājumos viņš pievienojoties Meijendorfa iesniegumam'

un priekšlikumiem, tikai draudzes skolu lietā piebilst, ka

Kurzemē šīs skolas vēl neesot attīstījušās, un šinī jautājumā

viņš nevarot līdzrunāt Vidzemes muižnieku pārstāvim. Igau-

nijas muižnieku priekšnieks (barons Maidels, raksts 1892.

gada 4. augustā Nr. 558.) arī viscaur un noteikti pievie-

nojās Meijendorfam, tāpat atskaitot draudzes skolu ierī-

košanu un uzturēšanu, jo arī Igaunijā šī skolu tipa nebija.

Atzīmējams, ka barons Maidels rakstījis strikti: „Наша

(! А. V.) народная школа должна погибнуть, если ею

будутъ управлять далъе настоящимъ порядкомъ."
Tikai dodot tiesību skolas vadīt vietējām iestādēm, var

gaidīt labu skolu darbību. Vidzemes muižniecība, kā re-

dzams, atzīstot par derīgu valdības inspektoriem un di-

rektoriem dot skolu lietās līdzīgas tiesības, kādas dotas

prokuroriem tiesu iestādēs, — tam varot piekrist.

Kurators Lavrovskis, sakara ar Meijendorfa ierosinā-

tiem priekšlikumiem, 1893. gadā pieprasījis tautskolu inspek-

!) Igaunijas — 1892. 18. V M 3296, Kurzemes — 1892. 18. V

•V 3297. (IVA)
2

) Raksts 1892. g. 29. maijā № 320. (IVA)
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toni atsauksmes par diviem principiāliem jautājumiem: vai

draudzes skolas noderīgas, un vai mājmācība paturama.

Uz pirmo jautājumu dotas šādas atbildes: 1)

Rīgas-Cēsu apriņķa rajona inspektors Pravdins ziņo,

ka viņa rajonā no 33 tikai 5 esot īstas draudzes skolas,

kurās pieņemot skolniekus, kas beiguši pagasta skolu kursu.

Visās citās draudzes skolās (28) iestājoties arī tādi bērni,

kas vai nu pagasta skolā nemaz vēl nav mācījušies, vai

mācījušies, bet kursu nav beiguši. 45«/o šādu draudzes

skolu skolēni dažkārt sadalīti 5—6 nodaļas, kas taču kai-

tējot mācībām. Skolotāji dzenoties pēc lielākas peļņas un

tāpēc labprāt pieņemot arī pagasta skolu kursu nenobei-

gušos bērnus. Tā esot nevēlama parādība. Daži vecie

skolotāji neprotot krievu valodu. Ja arī draudzes skolas

varētu noderēt krievu valodas iemācīšanai — pagasta skolas

vēl to nespējot — tāpēc vajagot pārveidot šo skolu pro-

gramas un mācības kārtību. 2)

Saprotams, ka Pravdins atzina draudzes skolas par tik,

cik viņas varēja veicināt krievu valodas iemācīšanu. Vis-

pārēja izglītība, ko parasti deva mUsu labākās draudzes

skolas, šo pārkrievotāju, redzams, neinteresēja.

Rīgas pilsētu tautskolu inspektors Treilands, 3) kauču

gan viņa rajonā laukiem līdzīgu draudzes skolu nebija,

tomēr atbildējis uz pieprasīto jautājumu. Treilands no-

teikti aizstāv līdzšinējo draudzes skolu uzturēšanu, jo tās,

kā augstākā tipa tautskolas, pierādījušas savu derīgumu.

Arī Kurzemei un Igaunijai vajadzīgas šāda tipa skolas,

un ja tur nevarētu nodibināt draudzes skolas, tad derētu

dibināt attiecīgos rajonos ministrijas skolu otrās klases

(bez pirmās, resp. pagasta skolas klases). Tās tad at-

vietotu draudzes skolas. Treilands saka, ka pagasta skolās

krievu valodā taču nekādus priekšmetus nevarēšot iemā-

cīt, bet draudzes un ministrijas skolās gan varēšot arī

krievu valodā kādas sekmes gūt.

l) Inspektoru ziņojumi glabājas kuratora kancelejas aktī 1893.

№ 461. (IVA).

2) Pravdina raksts № 899., 1893. 2. VII.

3) Treilanda raksts JV» Ц83., 1893. 7. VII.
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Līdzīgi Treilandam atbildējis arī Grāvītis. 1) Vajagot

augstāka tipa tautskolu, tas jau agrāk pierādījies arī Kur-

zemē, kur nodibinājušās „gada" skolas un augstākās klases

ar apmēram draudzes skolām līdzīgu mācības kursu.

Valmieras apriņķa inspektors Vembers2) un Liepājas

rajona — Fricsons 3) arī aprāda draudzes skolu vai tām

līdzīga augstāka tipa tautskolu vajadzību. ledzīvotāji to

prasot (Fricsons) un nebūtu pareizi izglītību samazināt

(Vembers).

Tērbatas rajona inspektors Popovs 4) domā, ka drau-

dzes skolas turpmāk būšot liekas, jo arī pagasta skolās labi

mācīšot krievu valodu. Ja draudzes skolu vietā iekārtotu

ministrijas skolas — tās gan atnestu lielu labumu.

Rīgas tautskolu direktors Somčevskis (Рижскш дир.

нар. учил.), kas tanī laikā pārzināja Vidzemes un Kur-

zemes tautskolas, 1893. g. 31. augustā ar rakstu num.

2784 paziņoja Lavrovskam arī savu atzinumu: draudzes

skolas turpmāk paturamas, tikai jāpārorganizē to pārvalde.
Šo skolū uzturēšanu derētu nodot guberņas pārvaldei (гу-

бернской гражданской власти) bet pedagoģisko uzraudzī-

bu — vienīgi mācības apgabala valdei. Arī Kurzemē derot

ierīkot draudzes skolas.

Tā tad tikai divi jaunieceltie tautskolu inspektori —

Pravdins un īpaši Popovs neatbalstīja draudzes skolu turp-

māko uzturēšanu un jaunorganizēšanu. Zīmīgs bija direk-

tora Somčevska atzinums, kas aizstāvēja draudzes skolas

pretēji Popovo un Pravdina domām, bet gan prasīja šo

skolu pārvaldes reorganizāciju.
Otrs principiālais jautājums bija mājmācības turpmākā pa-

turēšana. Inspektors Popovs 5) vispirms aprādīja, ka mājmā-

cību pašlaik neviens nepārraugot. 6) Inspektoriem neesot

tiesība ieiet māju dzīvē, un viņi to arī nespējot. Vai māj-

J ) Grāviša raksts № 743. 1893. 20. VIII.

2) Vembera raksts № 799. 1893. 5. VII.

3) Fricsona raksts № 1826. 1893. 17. VII.

4) Popova raksts № 1277. 1893. 16. VII.

r>) Popova raksts № 1241. 1893. 1. VII.

6) Tas gan tā nebija, jo daudzi mācītāji ari tanī laikā kontro-

lēja māj mācību.
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mācību vajagot paturēt? Popovs saka: „большинство учи-

телей Прибалтшскихъ волостныхъ школъ настолько

плохи, что несправляются и съ грамотными дътьми,

не въдаютъ и не разумъютъ никакихъ прlемовъ въ дълъ

обучешя и учатъ такъ, какъ ихъ самыхъ когда то

учили" ') Šiem vājiem skolotājiem esot patīkama mājmā-
cība. Labi skolotāji apgalvojot, ka mājmācībā sagatavotie
bērni vēlāk nevarot sekot līdzi tiem, kas mājmācībā nav

mācīti. Ja mājmācību atceltu, tad varbūt sekmes pie taga-

dējā skolotāju sastāva samazinātos, bet pie labāka skolotāju
kadra nevis samazinātos, bet pat paceltos. Labāk būtu

pagasta skolām pielikt ceturto mācības gadu (ziemu). Po-

povs arī zina pateikt, ka 1892. gada rudenī viņa rajona

draudzes un pagasta skolās iestājušies 2981 skolēni, no

kuriem 1114 bijuši lasīt nepratēji.

Inspektors Pravdins2 ) atbild līdzīgi Popovam, ka māj-

mācības atcelšana nemazinās pagasta skolu mācību līmeni.

Mājmācību varot pielaist (дозволить) bet nevis kāobliga-

torisku paturēt. Tagadējās skolas mērķiem māj-

mācībā nederot. Vajadzīgs pielikt ceturto mācības

gadu, jo tikai tad varēšot gūt sekmes krievu valodā. Triju

ziemu iaikā krievu valodu nevarēšot pietiekoši iemācīt.

Pavisam pretējus spriedumus par mājmācības derīgumu

nodeva Treilands, 3) Grāvītis4) un Fricsons. 5) īpaši stingri

mājmācību aizstāvēja Treilands. Mājmācībā pierādījusies

kā ievērojams šejienes izglītības faktors. Ja mājmācību

atcelšot, samazināšot arī krievu valodas iemācīšanu, jo

skolā taču vispirms vajadzēšot iemācīt lasīt mātes valodā.6)

*) Atzīmējot šo Popova spriedumu par tā laika tautskolotā-

jiem, jāatzīst tas par pārspīlētu. Nav noliedzams, ka bija arī vāji

sagatavoti skolotāji, bet vairākums tomēr strādāja pietiekoši. Krievu

valodas zināšana gan parasti bija vāja un, rādās, še Popova sprie-

duma pamats.
2) Pravdina raksts № доб. 1893. 6. VII.

3) Treilanda raksts № 1229. 1893. 18. VII.

4) Grāvīša raksts № 744. 1893. 20. VIII.

5) Fricsona raksts № 1824. 1893. 17. VIII.

6) Pravdins un Popovs gan domāja, ka var krievu valodu

mācīt arī tiem, kas neprot lasīt mātes valodā.
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Par ceturtā mācības gada pielikumu esot vēl agri runāt,

to neatjaušot saimnieciskie apstākļi. Tagad skolotājs ar

grūtībām strādājot pie trim nodaļām, bet kādas būšot

sekmes, kad viņš strādāšot pie četrām. Jāpaturot mājmā-

cībā kā reāla iespējamība vairot izglītību; četrgadīga pa-

gasta skola vēl esot neziņā. Grāvītis un Fricsons tāpat

apliecina, ka mājmācībā jūtams izglītības faktors, ko ne-

vajaga atcelt.

Direktors Somčevskis, redzams, pārliecināts- no pēdējo

triju inspektoru argumentiem, raksta kuratoram, 1) ka va-

jagot arī turpmāk uzturēt obligatorisku mājmācību. Turp-

māk mājmācībā varbūt noderēšot arī kā krievu valodas

ienesēja ģimenēs, jo vecāki, krievu valodas pratēji, sākšot

bērniem mācīt krievu valodu jau pirms iestāšanās pagasta
skolās. Mājmācības uzraudzība arī turpmāk jānodod drau-

džu mācītājiem.

Igaunijas tautskolu direktors Blagoveščenkis,-) kas pār-

zināja Igaunijas tautskolas, arī aizstāvēja mājmācības patu-

rēšanu. Viņš domā, ka no pagasta skolu skolotājiem jā-

prasa, lai viņi interesējas arī par mājmācības sekmēšanu.

Blagoveščenskis atzina par derīgu draudzes skolu ierīko-

šanu arī Igaunijā.

1894. gadā no 8.—13. janvārim Lavrovskis sasauca

tautskolu direktoru un inspektoru konferenci, kas gan ma-

zāk domāta skolu likumprojekta principu apspriešanai, bet

vairāk vispāri pārkrievošanas darbības turpmākai noteik-

šanai, kas savukārt lai būtu arī jaunā (Lavrovska projek-

tētā) likuma nolūks.

Konferencē3) piedalījās jaunie krievu inspektori, pie

kam Pravdins un Popovs jau izrādīja visai akfivu līdzdar-

bību. Vispirms Lavrovskis no inspektoru referātiem mē-

ģinājis noskaidrot, vai skolotāju sastāvs ir jau tā uzla-

*) Somčevska raksts № 2784. 1893. 31. VIII. (IVA.)

'-) Blagoveščenska raksts № 1662. 1893. 25. IX. Tanī laikā

bija tikai divi tautskolu direktori — viens Vidzemei un Kurzemei,

otrs — Igaunijai (IVA).
3 ) Konferences protokols: ДЪло канцелярш попечителя Р. у. о

№ 69. — 1894. (IVA).
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bojies, lai varētu ari pagasta skolās uzsākt stingru pār-

krievošanu. Izrādījies, ka darbojas vēl skolotāji, kas krievu

valodu nemaz neprot un no kuriem arī nav cerība gaidīt

šīs valodas iemācīšanos. Rēveles rajonā tādu bijis 30,

Pērnavas — 20, Liepājas — 12, Valmieras apm. 35, Jel-

gavas — 30, bet inspektors Pravdins paziņojis, ka viņa

Cēsu-Rīgas apriņķu rajonā no 260 skolotājiem apmierinoši

tikai 100. Pravdins tūdaļ arī Lavrovski iepriecinājis, ka

latviešu mācības grāmatas rēķināšanā un ģeogrāfijā viņa

rajonā vairs netiekot lietotas; skolēni mācoties pēc natu-

rālās metodes; pirmās ziemas skolēni 5—6 nedēļās jau
zinot apm. 150 krievu vārdus; rēķinot krievu valodā pirmā

desmitā saskaitīt un atskaitīt, labākie skolēni vēl vairāk.

Popovs, kas nesen bija iecelts par Tērbatas (tanī laikā

Jurjevas) rajona inspektoru, paziņoja, ka viņa rajonā, no

revidētām 82 skolām, tikai 12 attiecīgi apmierinošas. Šo

divu inspektoru atsauksmes deva kuratoram Lavrovska nr

iemeslu dot konferencē savus stingrus norādījumus. Skaidrs

esot, ka krievu valodas vāja mācīšana pagasta skolās at-

karājoties no tā, ka mācības pirmos divos gados (ziemās)
vēl joprojām notiekot на одномъ изъ мъстныхъ наръчш

(nevis „язык-б" А. V.). Tādā bēdīgā stāvoklī atrodošās

skolas nevarot kalpot likumīgi uzstādītā mērķa sasnieg-

šanai. Jāprasot, lai no pirmām skolas dienām māca dzīvu

krievu valodu (живую русскую ръчь) Rēķināšanas termi-

noloģija jāmāca krieviski tūdaļ ar pirmo, ģeogrāfija ar otro

ziemu. Tikai tad varot gaidīt attiecīgas sekmes krievu va-

lodā. Inspektoriem nepieciešami jāiedvesmo skolotāji, lai

viņi dara visu iespējamo krievu valodas iemācīšanai. Mā-

cības apgabala inspektors Popovs jautājis tautskolu inspek-

toriem, vai jaunatne pēc tautskolu absolvēšanas drīz vien

neaizmirst krievu valodu. Inspektori (nav protokolā mi-

nēti vārdi А. V.) atbildējuši, ka parasti aizmirstot gan.

Saprotams, ka šo atbildi varēja dot inspektori latvieši un

igauņi, jo tikai viņi pazina šejienes jaunatni arī pēc pagasta

skolu absolvēšanas. Lavrovskis atkal norādījis, kā tas pie-

rādot, cik vāji nostādīta krievu valodas mācība un pēc

tam jau draudoši piezīmējis: „Inspektoru un skolo-
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tāju reputācija tieši atkarīga no krievu valodas

sekmēm un 1887. g. 17. maija likuma noteiktas realizēša-

nas. Vajagot tikai pārvarēt sastingumu. Ka sekmes krievu

valodā iespējamas, to pierādot pašu inspektoru ziņojumi

(Pravdina. А. V.).

Krietni daudz runāts par naturālās metodes derīgumu,

ka tikai ar to varēs gūt īstas sekmes. Treilands tad iedro-

šinājies izteikties par šīs metodes nederīgumu pagasta sko-

lās, kur vienam skolotājam jāstrādā ar trim nodaļām. Na-

turālā metode noderot tikai tad, kad skolotājs strādā ar

vienu klasi (nodaļu), kā tas esot pilsētās. Pagasta skolās

šo metodi jau būšot pavisam grūti pielietot. Pamatotam

Treilanda aprādījumam gan it kā piekritis arī Lavrovskis

— grūtības jau būšot, bet pie labas gribas arī pagasta

skolās šī metode noderēšot. Vajagot skolotājiem dot at-

tiecīgas instrukcijas un pamācības (Vēlāk tās' deva Vidze-

mes tautskolu direktors Viļjevs А. V.). Pēc stingri no-

teiktām pārrunām par ķrievu valodas mācību, apspriesti

dažādi citi jautājumi. Insp. Vembers ieteicis sasaukt pe-

riodiskas skolotāju konferences, kurās varētu pārspriest da-

žādus sarežģītākos metodiskos v. c. jautājumus. Uzdots

Grāvītim un Jansonam izstrādāt attiecīgu instrukciju šādu

skolotāju konferenču sasaukšanai. Daudz spriests par sko-

lotāju vasaras kursiem krievu valodas iemācīšanai. Inspek-

tori ziņojuši, ka skolēni nokavējot daudz mācības dienu,

jo neesot par to vairs stingras kontroles. Uzdod inspek-

toriem rūpēties, lai skolotāji stingri prasītu skolēnu kār-

tīgu skolas apmeklēšanu. Vēl sprieduši par mazo skolu

apvienošanu un dažu skolu slēgšanu — muižnieki atņēmuši

skolas ēkas, kas piederējušas' muižām, bet ne pagastiem 1.

Konferences protokols vispirms rakstīts kā „projekts",
ko kurators pēc tam strīpojis un labojis „pēc savas atzi-

ņas". Šādi izlabotu protokolu kuratora kancelejā pārrak-

stījusi un tad izsūtījusi inspektoriem (caur direktoru kan-

celejām) parakstīšanai. Dažkārt nav vairs saprotams, kas

īsti runāts konferencē, un ko „sadzirdējis" no šīm runām

kurators. Tā izlabotais un pēc tam inspektoru parakstītais

protokols tomēr figurēja kā vienīgais oficiālais konferences
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domu izpaudums, un pašiem inspektoriem tā bija dar-

bības instrukcija, ko taču kā pirmais bija parakstījis pats
kurators Lavrovskis.

Pēc augšminētās informācijas (kā atsevišķos pieprasī-

jumos, tā inspektoru konferencē), kurators Lavrovskis', kopā

ar mācības apgabala inspektoriem uzsāka Baltijas taut-

skolu likumprojekta izstrādāšanu. 1) 1894. g. 16. augustā

jau likumprojekts nosūtīts izglītības ministram, līdz ar lū-

gumu to virzīt tālāk. Tā kā šis projekts no jauna un

noteikti apstiprina pārkrievotāju nodomus mūsu tautskolās,

tāpēc saīsināti jāatstāsta tā saturs.

Tūdaļ 1. pants atzīst mājmācības derīgumu un nosaka,
ka tās vadība piekrīt vietējām skolu padomēm, bet kon-

trole — mācītājiem ar skolotāju palīdzību.

2. pants nosaka, kā ierīkojamas draudzes skolas —

Vidzemē katrā draudzē, Kurzemē un Igaunijā vairākiem!

pagastiem kopējas.

3. pants. Mācības valoda, ka pagasta, ta draudzes

skolās — krievu. Tikai „на самыхъ первыхъ порахъ обу-
чешя," kā palīga līdzekli var lietot arī mātes valodu.

7. p. Pagasta skolas uzņemami bērni bez konfesionālas

izšķirības.

22. p. Skolotāju pagaidu iecelšana piekrīt tautskolu

inspektoriem. levēlēšana pagastam (pašvaldībai).
24. p. Tāpat skolotāju pagaidu atcelšana no amata

piekrīt inspektoriem.

25. p. Skolotāju minimāla alga 200 rubļu un brīvs

dzīvoklis.

26. p. Tuvākā luterāņu pagasta skolu pārzināšana

(завъдываше) piekrīt pagasta skolu padomei, bet vispā-

rējā uzraudzība — tautskolu inspektoriem un direktoram

kopā ar apriņķa skolu padomi.
27. p. skaidri nosaka, ka tautskolu inspektoriem un

*) Projekts nosaukts: „Прсэктъ о сельскихъ евангелическо-люте-

ранкыхъ и римско-католическихъ школахъ Рижскаго учебнаго округа,"

jo sākot ar 1893. g. 27. febr. Tērbatas mācības apgabals pārdēvēts

par Rīgas Likumprojekta oriģināls glabājas IVA. ДЪло Канц. по-

печ. Р. у. о. № 461, начато 1892. (Manā krājumā noraksts. А. V.)

22
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direktoram piekrīt pedagoģiskos jautājumos galvenā no-

teikšana.

30. p. Tautskolu direktors iesniedz guberņas skolu

padomei (Губерскому училищному совъту) apspriešanai

savus priekšlikumus.

34. p. Pagasta skolu padomes sastāvs: priekšsēdē-

tājs — mācītājs, locekļi — muižnieks, ja viņš palīdz skolu

uzturēt, pagasta vecākais, skolotāji, kas strādā skolā, un

pagasta ievēlētie skolu vecākie (viens katrai skolai). Skolu

vecākos apstiprina apriņķa skolu padome.

39. p. Apriņķa skolu padomes sastāvs: priekšsēdētājs
— apriņķa muižnieku priekšnieks (maršals), vai kur tāda

nav — deputāts, ko ievēlējusi muižniecība; locekļi: taut-

skolu inspektors, viens mācības apgabala iecelts pārstāvis,
zemnieku lietu komisārs, zemnieku virstiesas priekšsēdētājs

(председатель верхняго крестьянскаго суда), konsisto-

rijas iecelts mācītājs. Ja apriņķī ir arī katoļu skolas, tad

bīskaps ieceļ arī vienu ksendzu.

40. p. Guberņas skolu padomes sastāvs: priekšsēdē-

tājs — guberņas muižnieku priekšnieks, bet viņam klāt

neesot — tautskolu direktors; locekļi: ģeneralsuperinten-

dents, tautskolu direktors, viens mācības apgabala pārstā-

vis, viens gubernatora iecelts pārstāvis no guberņas zem-

nieku lietu komisijas, miertiesnešu sapulces priekšsēdētājs.

Kurzemē, bez tam, arī katoļu garīdzniecības pārstāvis.1)
41. p. Inspektoriem un direktoriem joprojām veto tie-

sības kā apriņķu, tā guberņu padomēs. Guberņas pado-

mes lēmumus var pārsūdzēt — pedagoģiskos jautājumos

izglītības ministram, saimnieciskos — senāta I departa-

mentam.

52. p. nosaka, ka gubernatoram piekrīt vispārēja uz-

raudzība par mācību gaitu un virzienu.

Par draudzes skolām nosacīja 53. —64. panti.

53. p. Ja iedzīvotāji to veļas, var iekārtot drau-

dzes skolas (по желашю народонаселешя могутъ быть

открываемы) Tāpat pēc iedzīvotāju vēlēšanās var atvērt

ministrijas skolas, arī tikai otro klasi (54. р.). Līdz šim

x ) Tā tad valdības iestāžu reprezentantu pārsvars.
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pastāvošās draudzes skolas' turpina savu darbību, paturot

savus tagadējos īpašumus un kapitālus (56. р.). Mācības

valoda krievu (57. р.). Skolotāju minimālā alga 330 rubļu

gadā (60. р.). Draudzes skolas vietējai pārzināšanai noor-

ganizējama draudzes skolas padome, ar baznīcas priekš-

nieku kā priekšsēdētāju, locekļi: mācītājs, skolotāji un pa-

pagasta vecākie. Augstākās instances kā pagasta skolām

(62. р.). Skolotājus ievēl konvents (64. р.).

Tāds, īsi atstāstot, Lavrovska projekta saturs. Kā re-

dzams, pārkrievotāji bija arī šinī projektā uzturējuši visu

pagaidu noteikumu principus, pat vēl jo skaidrāki uzsvē-

ruši, ka pagasta un draudzes skolās uzturama krievu mā-

cības valoda. Nav vairs pat stiepjamā formulējuma „по

удобству" v. t. t. Skolu pārvaldes orgānos, izņemot vie-

tējās padomēs, pārsvars valdības pārstāvjiem, pie kam ne

apriņķu, ne guberņu padomēs nemaz nav ievesti latviešu

resp. igauņu pārstāvji. Agrākās vāciskās apriņķu skolu ko-

misijās tomēr, kauču formas pēc, tādi bija. Vidzemē gan

draudzes skolas bija paturētas, bet Kurzemē un Igaunijā
tās ierīkojamas —ja iedzīvotāji to vēlas. 1) Saprotams,

ka šādā redakcijā izteikta
„
vēlēšanās" nozīmēja, ka šīm

guberņām draudzes skolu nebūs, vai bus tikai visai reti.

Mājmācību tomēr Lavrovska projekts paredzēja.

Izglītības ministrs Deļjānovs Lavrovska projekta pār-

baudei tūdaļ 1894. gada rudenī iecēla īpašu komisiju. Ko-

misija darbojās bijušā Tērbatas - Rīgas mācības apgabala
kuratora M. Kapustina vadībā, un tanī piedalījās arī bijušais

Rīgas māc. apg. tautskolu direktors Pokrovskis, tamdēļ

bija, kauču arī neliela, cerība, ka pārkrievotāju nolūki ne-

tiks pārāk asi uzturēti. 1894. gada rudenī komisija projektu

izrediģēja un pārveidoja. 1895. g. 5. februārī2 ) Deļjānovs

atsūtīja pārgrozīto projektu Lavrovskam vēlreizējai atsauk-

smei.)3 Izrādījās, ka Kapustina vadībā pastrādātais' pro-

г) Tā tad, kas vēlas, tas lai arī šīs skolas uztur. Muižnieki

jau nevēlēsies un tā tad ari līdzekļus nedos.

2) Ministra Deļjānova raksts Lavrovskam 1895. 5. II № 2733.

IVA.

3 ) Pārstrādātam projektam dots nosaukums: „Проэткъ поло-

жения о сельскихъ начальныхъ училищахъ Рижскаго учебнаго округа."

22*



340

jekts patiesi dažos punktos atšķīrās no Lavrovska projekta.

Mājmācība Kapustina projektā vairs nav uzņemta. Tas

jāatzīmē, kā šī projekta vislielākais defekts. Mājmācība

Baltijas guberņās jau no Zviedru laikiem bija palikusi mūsu

tautas izglītības svarīga sastāvdaļa un to atmetot bija

paredzams ne progress, bet regress izglītībā. Kapustina

projektā 7. pants bija rediģēts tā, ka paredzēja pagasta

skolās pirmos divos gados1 mācības mātes valodā. Šis

pants šāds: „Въ волостныхъ школахъ преподаваше въ

течете первыхъ двухъ зимъ производится на рус-

скомъ, латышскомъ или эстонскомъ языкъ, смотря по

удобству, но при этомъ усвоеше русскаго языка должно

достигать такой степени, чтобы возможно было успеш-

ное и обязательное преподоваше на русскомъ языкъ,

съ третьей зимы обучешя, всъхъ предметовъ, за

исключешемъ закона Вожlя, церковнагопъшя и мъстнаго

языка." Šis pants, salīdzinot to ar 1887. g. 17. maija

likuma 11. pantu, ir pagasta skolām mazliet labvēlīgāks 1
,

jo to var vieglāki tulkot par labu mātes mācības valodai,

jo teiciens: „по при этомъ" v. t. t.. norāda, ka pirmos

divos gados tikai labi jāmāca krievu valoda. Otrkārt, panta

beigās pateikts, ka tautskolās jāmāca vietējā, t. i. mātes

valoda, ko Lavrovskis savā projektā jau bija svītrojis no

obligatorisko priekšmetu skaita pilsētu tautskolās, un daži

inspektori grasījās strīpot arī no laukskolu stundu plā-
niem. Kapustina projekta 9., 11. un 15. panti nopamatoja

pagasta skolās obligatorisku un bezmaksas tautas izglī-
tību. Par draudzes skolām bija atstāts Lavrovska projekta

saturs, pārgrozot tikai redakciju. Pagasta skolu mācību

kursa ilgums bija noteikts četras 1) ziemas (11. pants) un

tikai tiem skolēniem, kas mācības turpinātu arī vasarās,

varētu tos saīsināt līdz trīm gadiem. (12. р.). Bērni pagasta
skolā jāsūta ne vēlāk par 10 gadu vecumu (11. р.). 23.

pants noteica, ka viss pagasta skolas kustamais un ne-

kustamais inventārs pieder pagastam. Lavrovska projekts

paredzēja atsevišķām skolām juridiskas vienības tiesības.

l ) Kapustina komisijas pirmprojektā gan esot bijušas tikai

trīsgadīgas pagasta skolas.
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Tas bija bīstams priekšlilatms, jo tam topot par likumu,

pagasta valdēm vairs nebūtu pilnīgas īpašuma tiesības savās

skolās, — tautskolu krieviskā administrācija drošāki varētu

rīkoties arī ar skolu īpašumiem. Kapustina projektā teikts,

ka pagasta skolas īpašumi „составляютъ неотъемлемую

собственность волости
" Tas bija visai svarīgs atzinums.

26. pants Kapustina projektā gribēja vēl vienu pārmaiņu:
lai reliģijas skolotājus apstiprinātu garīgās pārvaldes, jo

5. pants noteica, ka reliģijas mācībai jānotiek īpašā garīdz-

niecības uzraudzībā, kauču gan 9. pants noteica, ka pa-

gasta skolās jāuzņem visu konfesiju bērni.1)

Kapustina projekta aplūkošanai Lavrovskis 1895. gadā

no 18. līdz 21. februārim sasauca mācības apga-

bala inspektoru, tautskolu direktoru un inspek'roitr

konferenci. Piedalījās: kurators Lavrovskis kā konfe-

rences vadītājs, mācības apgabala inspektori — V. Popovs

un N. Zaiončkovskis ; 2) tautskolu direktori — Somčevskis

un Blagoveščenskis; tautskolu inspektori — F. Treilands,

V. Pravdins, J. Grāvītis, P. Vembers, M. Popovs, J. Fricsons

un A. Lūigs (igaunis). 3)

Kurators Lavrovskis. iepazīstinājis konferenci ar pār-

veidoto projektu un licis apspriest tikai svarīgākos punk-

tus, aizrādīdams, ka par redakcionālas dabas pārgrozīju-
miem nespriedīšot. (Bet šī redakcija bija ļoti svarīga! А. V.)

Vispirms spriests par mājmācības jautājumu, un, kā

jau varēja sagaidīt, mājmācību īstie pārkrievotāji arī šoreiz

neaizstāvēja. Protokolā nav atzīmēts debatu saturs, bet

no kāda Treilanda atstāta personīgā rokraksta par šo

konferenci redzams, ka T. aizstāvējis mājmācību.4) Pro-

tokolēts tikai sekojošais: apspriežot tos norādījumus, kas

x) Kapustina projekts glabājas Igaunijas valsts archivā. No-

raksts ari manā krājumā. А. V.

2) Mācības apgabaja inspektorus nevajaga sajaukt ar tautskolu

inspektoriem, — pirmie bija kuratora tiešie palīgi, kam padoti taut-

skolu direktori un inspektori.
3) Протоколъ засъдашй съезда директоровъ и инспекторовъ

народи, училищъ Рижскаго учебнаго округа 18., 19., 20. и 21. фев-

раля 1895. г. Циркуляры 1895. № 10.

4) Rokraksts manā krājumā. А. V.
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pamudināja pirmprojektā prasīt mājmācību, kā paredzēts

1819. un 1875. g. likumos, konference atzina, ka nav ne-

pieciešamības aizstāvēt mājmācības paturēšanu, īpaši arī

tādēļ, ka tautskolu inspekcijai nav iespējams nokārtot vaja-

dzīgo mājmācības uzraudzību, bet vietējo orgānu uzrau-

dzība nav noderīga un mērķveidīga (нецелесообразно).

Jautājumā par tautskolu juridiskās vienības likumīgu

atzīšanu (юридическаго лица) konference nolēmusi uzturēt

sava pirmprojektā redakciju.
Par pagasta skolas kursa pagarināšanu līdz četrām

ziemām, konference, kauču to atzīst par vēlamu, paredz

tās realizēšanā ekonomiskas dabas grūtības, jo būšot jā-

pieņem otrie skolotāji, jāpaplašina skolu telpas v. t. t.

Plašāki, redzams, debatēts par krievu mācības valodu,

pie kam konference nostājusies pret Kapustina projekta

7. panta redakciju. Tas esot nelietderīgi mācības krievu

valodā sākt tikai trešā mācības gadā. No inspektoru zi-

ņojumiem esot noskaidrojies, ka Latvijas daļā vairāk kā

ceturtdaļā pagasta skolās jau mācības sākot ar pirmo ziemu

notiekot krievu valodā.1) Igaunijas daļā, kur skolotāji krievu

valodā vājāki, tādu skolu gan esot mazāk. Pārspriežot

rēķināšanas mācību, tikai viens inspektors — Treilands

aizstāvējis rēķināšanu pirmās divās ziemās mātes valodā;
visi citi konferences dalībnieki izteikušies pret. Oficiāli

publicētā protokolā tā ierakstīts: „За обучеше ариеме-

тики на родномъ языкъ учащихся въ течете двухъ

первыхъ зимъ высказался инспекторъ Трейландъ, и за

обучеше на русскомъ языке съ первой зимы при

пособш родного языка — все остальные члены

съезда." Ja šo tekstu salīdzina ar protokola „pirm-

uzmetumu",2) tad atrodam, ka protokolists ierakstijis

šā:
„.. .

а за обучеше на русскомъ языке съ

первой зимы — оба директора народныхъ училищъ."
Nav teikts, ka būtu balsots, un tāpēc arī izliekas nepatiess

apgalvojums, ka „visi citi izteikušies pret". Tanī

*) Tas bija taču nelikumīgi, un Kapustina rīkojums vēl nebija
atcelts. А. V.

2) Tas glabājas IVA. Дъло канц Р. у. о. № 69. 1895. г.
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pašā uzmetumā ar zīmuli šinī vietā uz malas uzrakstīts

(tas Lavrovska rokraksts) :„всъ остальные члены v. t. t.".

Tā tad kurators Lavrovskis tā ~rediģējis" un, redzams,

neviens nav uzdrošinājies celt iebildumus. Tā arī Grāvītis

un Vembers palikuši it kā Treilanda priekšlikuma preti-
nieki. Un šā jautājuma rezumē oficiālā protokolā lasām:

„А посему было признано желательнымъ, въ интере-

сахъ усвоешя русского языка учащимися, и практи-

чески выполнимымъ, принятое въ первой редакцш за-

конопроэкта, требоваше о русскомъ языкъ препода-

вашя съ первой зимы". Vispāri konferences protokols no

~pirmuzmetuma" labots un pārlabots, grozīts un sagrozīts

tā, ka grūti tagad konstatēt, ko šinī konferencē īsti runā-

juši un lēmuši tautskolu inspektori un ko ~licis viņiem

izlemt" kurators Lavrovskis. Kuratora kancelejā pārrak-

stīto protokolu gan vēlāk parakstījuši visi konferences da-

lībnieki, un tā tad oficiāli visi atzinuši, ka ~tā tur bijis

un tā lemts". Bet nav nekādu pazīmju, ka ~pirmuzmetumā"

izdarītie pārlabojumi atzīti arī no pašas konferences tās

sēde. Tādā gadījumā parasti izlabojumus izdara protoko-

listi, kas še nav noticis, nedz protokols konferencē pie-

ņemts. Redzams, Lavrovskis spēlējis savu diktatora lomu,

un protokols uzrakstīts tā, kā viņam paticis.

Nespējis neko labu pie jaunā skolu likumprojekta iz-

cīnīt inspektoru konferencē, Treilands neapmierinājās, bet

uzsāka cita veida cīņu pret pārkrievotāju nodomiem. Pats

neuzdrošinādamies atklāti uzstāties, viņš atrada sev draugu
— Pēterpils latviešu darbinieku Visendorfu, kas kā turīgs
cilvēks spēja un prata iegūt pazīšanos Pēterpils iespaidīgās

krievu aprindās. Visendorfs dedzīgi atbalstīja Treilanda

cīņu pret pārkrievotājiem. Tūdaļ pēc 1895. g. inspektoru!
konferences Treilands nosūtīja Visendorfam paskaidroju-

mus pie Lavrovska atzinumiem.1) 1895. g. 19. aprīlī Vi-

*) Ir uzglabājies kāds Treilanda uzmetums par 1895. gada

inspektoru konferences atzinumiem, līdz ar to kritiku. Rādās, ka

šis uzmetums ir kāds no Visendorfam iesūtītiem paskaidrojumiem.
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sendorfs rakstīja Treilandam: ~Paldies par pasniegtām zi-

ņām. .. Nupat no Aņņina (likuma izstrādāšanas komisijas
loceklis. А. V.) pārnācis, steidzos Jums paziņot, ka šis

vīrs ir drošs. Viņš man apsolīja aizstāvēt šādu stāvokli:

atstāt trīs ziemas obligatoriskās mācības, divās pirmās zie-

mās, izņemot krievu valodu, obligatoriski visus priekšmetus'

mācīt latviešu valodā, tikai trešā ziemā krievu valodā;

ģeogrāfiju atļaut mācīt trešā ziemā. Man liekas, būtu ne-

politiski atrunāt viņu no tam, ka arī trešā ziemā nederētu1
ievest krievu mācības valodu".1) Visendorfs no Treilanda

pieprasījis vēl plašākas ziņas un priekšlikumus. 1895. g.

1. jūnijā Visendorfs rakstījis Treilandam: „Gratulēju ar

Lavrovska splendidu caurkrišanu. Komisija tā tautskolu lietu

apspriedusi, kā to Aņņins gribēja aizstāvēt: divas pirmās

ziemās latviešu mācības valoda, trešā — krievu. Bet par

to laikam Jums Pokrovskis jau būs rakstījis. Nu, paldies

Dievam, ka tikdaudz; arvien labāk būs nekā līdz šim,

kur krievu inspektori jau Lavrovska projektu ieveduši lie-

tošanā. Vismaz divās pirmajās ziemās bērni ko mācīsies.

Augstākajās instancēs, cerams, komisijas projektu pieņems.
Par visu Jums, godājamais tautieti, nākas vislielākā pa-

teicība. Tauta Jums par daudzajām pūlēm simtkārtīgu pal-

dies parādā". — 1895. g.. 15. jūlijā Visendorfs raksta

Treilandam: ~Pašā tautskolu likumprojektā ieskatoties, tas

taču ne viss tik rožu krāsains, kā to domāju, resp. no īsās

mutiskās sarunas (ar Aņņinu, resp. Pokrovski. А. V.) no-

pratu. Te, domāju, vēl krietni ko strādāt. Pokrovskis bija

tik laipns un man savu projekta eksemplāru iedeva norak-

stīšanai. Otrdien bijām atkaļ kopā, bet nebijām pusi no

projekta caurņēmuši, kad atbrauca licējā Oldenburgas prin-
cis un Pokrovskam bija jāmetas mundierā". — Ka patiesi

Visendorfs pārvērtējis Aņņina un Pokrovska, varbūt arī

Kapustina iespaidu, tas vēlāk redzams no likumprojekta

attiecīga (tagad jau 6.) panta redakcijas. Tas bija daudz

Treilands atzīst, ka Kapustina projekts būtu atbalstāms, īpaši tā

7. pants, kauču gan to derētu vēl noteiktāk rediģēt, t. ir skaidri

pateikt, ka pirmās divās ziemās mātes valoda ir mācības valoda.

J) Visendorfa Vēstules citēju no Brīvzemnieka monogrāfijas II

da|as. (Ž. Unama apcerējums).
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sliktāks, kā Kapustina projektā 7. pants, un nosacīja šādu

kārtību: „Въ волостныхъ школахъ преподавание всъхъ

предметовъ, за исключешемъ Закона Бояпя, церковнаго

пъшя и родного языка, изучаемыхъ на семъ послъднемъ,

производится на русскомъ языкъ, при чемъ въ пер-

вую зиму допускается употреблеше мъстныхъ язы-

ковъ (латышскаго и эстонскаго) въ необходимыхъ

случаяхъ, въ качествъ вспомогательнаго средства" 1)

Šāda redakcija jau bija tieši Lavrovska-Viļjeva garā un

bija pat sliktāka par 1887. gada likuma 11. pantā izteikto.

Atzīmējot šo Treilanda un Visendorfa cīņu pret pār-

krievošanas politiku, atkal jākonstatē tā lielā enerģija un

ticība latviešu lietai, ko sevī nesa Treilands-Brivzemnieks.

1895. gada inspektoru konferencē viņš viens atklāti stāvēja

par rēķināšanas mācību latviešu valodā. Pat Grāvītis šo-

reiz klusējis, jo viņu jau šinī laikā sāka mētāt no viena

mācības apgabala stūra uz otru. Kā Grāvītis domājis par

pārkrievošanas politiku, to liecina inspektors Vembers sa-

vās atmiņās: „Grāvītis tik smējās, kad krievi nopietni galvas

lauzīja, kā latviešus sevišķos pinekļos sasietu un vestu

pārkrievošanai. Lai lauzot galvas, tas viņiem esot vese-

līgs ~macions". Latvieši tāpat saraušot krievu pinekļus,

kā agrāk vācu ķēdes". 1) Grāvīša salīdzinājums: krievu

pinekļi un vācu ķēdes jāatzīst par pareizu, un arī P.

Vembers apstiprina, ka latviešiem daudz lielākas briesmas

draudējušas no pārvācošanas, kā pārkrievošanas.

Vācieši pret Lavrovska laika likumprojektu cīnījās gan

oficiāli, gan arī savā presē, bet dabūja iespēju runāt arī

caur iespaidīgo „Novoje Vremja", kur, redzams, ar vi-

ņiem piemītošo veiklību, bet dažkārt arī nekautrību, va-

rēja spēcīgāki uzbrukt latviešiem un igauņiem. Tieši 1895.

gadā, kad Baltijas tautskolu ilikumprojektu, likās, nopietni

gribēja sagatavot nodošanai Valstpadomes sankcijai un ķei-

x) Šī likumprojekta variācijas noraksts glabājas Acta Livl.

'.andr. Coll. V. XII, F. 588 (Bauerschulsachen) (LVA.)

: ) P. Vembera atmiņas (manuskripts) manā krājumā. А. V.
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zara apstiprināšanai, Baltijas muižniecība darīja ko spēja,

lai mūsu tautskolu vadība paliktu viņu rokās. „Novoje

Vremjā" 1895. gadā atzīmējama kāda korespondence no

Rīgas, 1) ko parakstījis kāds „Essens", bet, liekas, tā nā-

kusi, ja ne tieši no vācieša, tad katrā ziņā no vāciem

draudzīgas rokas. Essens raksta par krimilitāti pie Bal-

tijas zemniekiem. Apgalvo (bez pierādījumiem), ka Bal-

tijas zemniekos pieaugot kriminālas dabas noziegumi (zirgu

zādzības, laupīšanas v. t. t.) un tad meklē šādai parādībai

iemeslus. Atrod dažādus, bet kā vienu svarīgu uzrāda

1885. gadā uzsākto skolu reformu. Tagad Rīgas

vācu avīzei — „Rigasche Rundschau" 1) bija iemesls par

„Novoje Vremja" iekustināto jautājumu izrakstīties un iz-

klāstīt savus uzskatus par latviešu un igauņu zemnieku,

bet arī vispāri šo tautu „slimīgiem" centieniem, kas, lūk,

noveduši tautas masas neceļos. Piekrītot daudzējā ziņā

„Novoje Vremja" korespondentam, „Rigasche Rundschau"

no sevis izcēla 60. un 70. gadu nacionālos centienus, zem-

nieku pašvaldību, māju iepirkšanu, saimnieku kārtas nodi-

bināšanos, izšķērdības (arī dzeršanas) pieaugšanu. Nodi-

binātas dažādas biedrības, kas čakli rīkojot zaļumballes.

Vajagot naudas, un ja tās pietrūkstot, prātojot uz ļaunu.

Latvieši vienā naktī izauguši par kulturcilvēkiem („Der

Lette über Nacht ein Culturmensch ersten Ranges ge-

vvorden sei".). Kur viss novedot, to, starp citiem, tēlojis1

arī Blaumanis „Pazudušā dēlā". Slēdziens — kriminali-

tātes pamatā guļot saimnieciskā krīze, kas savukārt cē-

lusies no dažām reformām administrācijā, tiesās un

skolās.

Tā „Rig. Rundschau" prata no „Nov. Vremja" ko-

respondences iztaisīt lielu „prātojumu" par latviešu-igauņu

nespēju sagremot ar reformām dotās tiesības, saprotams,

līdz ar to norādot, ka valdībai turpmāk jābūt uzmanī-

gākai. Skolu reforma bijusi viena tāda kļūda — tas jā-

ievēro attiecīgo likumprojektu izstrādājot. Te, likās, „No-

voje Vremja" un „Rig. Rundschau" sapratās — latviešiem

J ) 1895. g. 12. janvārī.

*) 1895. g. 16. un 17. num.
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neko nedot. Bet viņi tik nesapratas savstarpēja tiesību

darīšanā Baltijā.

Bet vel jāatgriežas pie skolu likumprojekta.

Kurators Lavrovskis likumprojektu 1895. g. 18. martā,

līdz ar savu atsauksmi nosūtīja atpakaļ izglītības ministram1.
Ar to apspriešanās nebeidzās. Izglītības ministrs pārvei-
doto projektu 1895. g. 8. oktobrī1) atkal atsūtīja kura-

toram sešos eksemplāros, izdalīšanai tautskolu un skolo-

tāju semināru direktoriem — vēlreizējai atsauksmei. Tanī

pašā laikā ar pārgrozīto projektu gribēja iepazīties arī

gubernatori un muižnieku priekšnieki. Sākās jaunas ap-

spriedes un padomu došana. Tērbatas skolotāju semināra

direktors Serkovs ieteicis 2) katoļticīgiem arī ticības mā-

cību mācīt krievu valodā. Muižnieku priekšnieki, sapro-

tams, pavisam nostājās pret jauno projektu, gubernatori —

par to. Kurzemes muižnieku priekšnieks Keizerlings rak-

stīja, ka muižniecība ir netikai pret šai likumprojektā pa-

redzēto skolu iekārtu, bet vēl vairāk pret to garu, kāds

visā projektā ielikts. 3) Vidzemes un Igaunijas muižniecības

priekšnieki pilnīgi nokritizēja jauno projektu un ar tā pie-

ņemšanu paredzēja skolu turpmāko sagraušanu. 4)

Lavrovskis, nosūtot visus materiālus atpakaļ ministram 1,

rakstīja, ka muižniecība principā noraidot jaunā likumpro-

jektā paredzēto skolu pārvaldības iekārtu un arī mācību

virzienu. Viņa prasot atgriezties pie iekārtas, kāda pastā-

vēja līdz 1887. gada likumam. Ja to nedarīšot, muižnie-

cība draudot pilnīgi atteikties no katras līdzdarbības skolu

lietās un arī atraut savu materiālo pabalstu. s) Tā kā šie

draudi jau reiz bija izteikti, bet pēc tam muižniecībai no

tiem bija apkaunoti jāatkāpjas, tad, saprotams, ne Lav-

rovskis, ne ministrs tos visai nopietni neņēma, un kura-

*) Rīgas mācības apgabala kuratora kancelejas akts JY° 461 (IVA)
2 ) Ibid

3 ) Ibid.

4 ) Ibid.

5) Ibid.
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tors, tāpat ari gubernatori ieteica muižniecības pretenzijas
noraidīt.1)

Baltija pārkrievotāji tagad gaidīja, ka projekts drī-

zumā taps likums. Tomēr veltīgi.

Atgriežamies pie kuratora Lavrovska darbības.

Jau minējām, ka Lavrovskis noteikti ieteica rīkot sko-

lotāju kursus. Pirmos gados kursus rīkoja saskaņā ar at-

sevišķiem tautskolu direktoru un inspektoru norādījumiem
— kopējas instrukcijas nebija. Tikai 1895. gadā kurators

Lavrovskis apstiprināja: Правила и программы мъстныхъ

курсовъ русскаго языка для учителей сельскихъ школъ

округа"
2

) Те skaidri pateikts, ka kursi iekārtojami krievu

valodas iemācīšanai un tas uzsvērts jau noteikumu 1. pantā.

Tomēr kursu programās ietilpināta arī rēķināšana, vēsture

un ģeogrāfija, kas taču arī varēja veicināt galveno mērķi
— krievu valodas iemācīšanu. Visa galvenā vērība tomēr

bija jāpiegriež krievu valodai. Saskaņā ar šiem noteiku-

miem kursu sarīkošanu noteica kurators, uzraudzība pie-

krita tautskolu inspektoriem, bet vadību uzticēja īpašam

kursu pārzinim — kādam pilsētas skolas' skolotājaml (3.

pants). Mazākais kursantu skaits — 10 skolotāji, bet pie

liela kursantu skaita mācības notika grupās (4. un 5. pp.).

Trūcīgiem kursantiem deva arī naudas pabalstu.
No kursu pārskatiem redzams, ka dažiem skolotājiem

visai grūti nācies ielauzīties „krievu mēlē", un viņi kursus

apmeklējuši vairākus gadus. Bijuši gadījumi, kad lauksko-

lotāji ieradušies kursos ar tik vāju krievu valodas prasmi,

ka nav sapratuši lektora jautājumus, bet no visvieglākā

krievu diktāta rakstīšanas atteikušies. Saprotams, ka šādiem,

parasti gados vecākiem, skolotājiem krievu valodas kursi

bija smags uzdevums. Kādos kursos 3) no 160 kursantiem

40 paziņojuši, ka viņi krieviski rakstīt neprot, pie kam,

tuvāk iepazīstoties, izrādījies, ka viņi skolotāja darbam sa-

gatavoti draudzes skolās, viens pat tikai pagasta skolā.

l ) Ibid.

2) „Циркуляры" 1895. 17. lpp.
3) „Циркуляры" 1892. g. 319. lpp.
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Vispāri, kā to apliecinājuši kursu vadītāji, 1) skolotāju kur-

santu izglītība bijusi ļoti maza, netikai krievu valodas prasmē,

bet ari rēķināšanās. Tā Jelgavā notikušo (1891) kursu

vadītājs ziņo, ka kursantu vairākumam nav nekādas sajēgas,
kā mācīt rēķināšanu. („ Большинство учитилей не имъютъ

никакого понятlя о томъ, какъ вести преподавашеарие-

метики въ начальной школъ.")2) Tanī pat laikā ziņo, ka

skolotāji mācoties kursos ar lielu enerģiju un interesi, un

pat vājie krievu valodas pratēji gūstot redzamas sekmes,

„saprazdami savu uzdevumu reformētās tautskolās".3) Bez

krievu valodas mācīšanas, kursu uzdevums, kā to savos

norādījumos prasīja Lavrovskis, bija arī ievadīt šejienes'

tautskolotājus „krievu garā". Lai to spētu, — jāiepazīstina
ar krievu patriotisko literatūru, jāmācās tādi dzejoļi kā:

Ļermontova „Borodino", Tjučeva „Ņeman", Ščerbina

„Veļikaja paņihida", Maijkova „Skazaņije о 1812 goģe"

v. t. t.. Kad jau prasme krievu valodā pieaugusi —

jālasa vēsturiski tēlojumi. Daži kursu vadītāji tad arī zi-

ņojuši, ka īsā laikā šādu mācību kursu (kursi notika ne

vairāk par 2 mēnešiem) nav iespējams veikt, jo vispirms

jādara galvenais darbs — jāmāca krievu valoda. Lavrovskis

ieteica kursus rīkot ārpus pilsētām un iekārtot kursan-

tiem kopdzīvi. Tādā gadījumā, pastāvīgi sarunājoties krievu

valodā, praktiskā kārtā gūšot lielākas sekmes, nekā pil-

sētās, kur kursanti pēc darba stundām izklīstot katrs savā

miteklī. Sakarā ar šādu kuratora norādījumu, turpmākos

gados daži kursi arī notika lielākās lauku pamat- un drau-

dzes skolās, bet mazākās pilsētiņās arī centās kursantus

novietot kopmītnēs. Kursos skolotājiem-kursantiem latviešu

valodu nav ne mācījuši, ne arī atļāvuši lietot kā palīg-

līdzekli krievu valodas mācīšanai.4) Pēc kursu beigšanas

a) Kuratoram iesūtītos pārskatos.

2) „Циркуляры" 1892. 313. lpp.

3) Jāpiekrīt še citētam atzinumam, ka patiesi daja tā laika

skolotāju bija guvuši mazu izglītību. To apliecina daudzi oficiālie

dokumenti, bet tikai šie mazizglītotie jau kursos ieradās.

4) Bet kādi rezultāti izrādītos, ja šiem mazizglītotiem kursan-

tiem liktu uzrakstīt domrakstu latviešu valodā? To neprasīja, bet

mocīja ar krievu valodas iekalšanu.
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izdotas apliecības, kurās atzīmētas arī sekmes, — sākumā

vispārējos vārdos: sekmīgi v. t. t., vēlāk ar parasto piecu

cīparu sistēmu. Kursi deva iespēju daudziem skolotājiem
noturēties savās vietās, bet kamēr nebija izglītotu skolotāju,
īstu krievu valodas pratēju, visa pārkrievināšanas darbība

nevarēja dot rezultātus, lai gan vēlāk izrādījies, ka daži

skolotāji-kursanti esot dažkārt bijuši niknākie savu sko-

lēnu krievinātāji — gribēja noturēties amatā.

Pēc vairākiem kursiem mūsu skolotāji jau bija krievu

valodā tā ~ielauzījušies", ka kāds kursu vadītājs aplie-

cināja:
~

Pagājuši četri gadi, kad noturējām pirmos kursus.

Tad skolotāji neprata krievu valodā atbildēt uz vienkāršiem

jautājumiem. Tagad visi spējīgi atbildēt. Taisnība, runā

vēl kļūdaini, bet tā jau ir droša krievu valoda."1) Bet kā

bija ar šo skolotāju vispārējās izglītības padziļināšanu?

Ja jau Lavrovskis saņēma šādus paziņojumus, tad viņš

domāja, ka var arī prasīt, lai skolās stingrāki māca krievu

valodu. 1893. gada 15. aprīlī visām skolām piesūtīja šāda

satura kuratora cirkulāru: 2) „No inspekcijām saņemtie pār-

skati un mani personīgie novērojumi pārliecinājoši pie-

rāda, ka krievu valodas prasme Rīgas mācības apgabala
skolās nav pietiekoša. Izsakot pienācīgu atzinību tiem sko-

lotājiem, kas krievu valodu savās skolās nostādījuši pirmā

vietā un ar labu metodisku veiklību guvuši labas sekmes,

jākonstatē, ka vēl tās skolas ir vairākumā, kur krievu

valodas iemācīšana nesekmējas, jo skolotāji vairāk strādā

teorētiski — māca krievu gramatiku. Taisnība, ka pārejas

laukmetā, kad paši skolotāji pietiekoši neprata krievu va-

lodu, nevarēja viscaur labu panākumu gaidīt. Bet šis laik-

mets jāsaīsina. Katrā ziņā turpmākās neveiksmes krievu

valodā var būt kaitīgas, jo no pilnīgas krievu valodas iemā-

cīšanas atkarājas arī sekmes visos priekšmetos („зави-

сятъ успъхи повсъмъ предметамъобучешя ")Jo ilgāki vie-

tējās valodas tiks mācībās lietotas kā palīglīdzeklis, jo

ilgāki turpināsies arī pārejas laikmets". Vajagot atmest

J ) „Циркуляры" 1892. g. 314. lpp.
2) О мърахъ къ поднятlю успъховъ по русскому языку въ сред-

нихъ, низшихъ и частныхъ учебныхъ заведетяхъ Рижскаго учебн. округа.
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nepareizu domu, ka mācības var notikt divās valodās, —

tas esot pret likumu, kas valsts valodu noteicis

par mācības valodu visās šī mācības apgabala
skolās. 1) Un tālāk: „Для быстраго и возможно пол-

наго усвоешя русского языка учащимися, необходимы

твердая воля начальниковъ, неуклонное преслъдоваше

закономъ поставленной цЪли, дружное взаимное содвй-

CTBie всего состава преподавателей"

Kurators esot noorganizējis komisiju, kas lai dotu savu

atzinumu, kā sekmīgāki gūt krievu valodā labus panāku-

mus. Šī komisija atzinusi: 1) Jaunākās klasēs jāiemāca

sarunu kārtībā pietiekošs krievu valodas vārdu krājums. 2)

Mācībā jālieto praktiski-analitiskā metode. 3) Stundas lie-

lākā daļa jāizlieto praktiskai krievu valodai. 4) Gramatika

jāmāca no viegli saprotamām krievu mācības grāmatām

(gramatikām). 5) Pie uzņemšanas eksāmeniem jāvadās no

prasībām, kādas noteiktas krievu valodas programās, kā

gramatikas, tā arī sarunas valodā. 6) Ārpusstundu

laikā, skolā skolēniem jāsarunājas krievu va-

lodā. Ne tikai krievu valodas stundās, bet arī citus priekš-

metus mācot jāseko pareizai krievu valodas izrunai. 7)

Vajaga veicināt krievu grāmatu lasīšanu mājās. Šāda lasī-

šana jākontrolē. 8) Jāturas pie Grota pareizrakstības. Pie-

krītot šiem komisijas atzinumiem, kurators Lavrovskis' pa-

vēlēja tos neatvairāmi pildīt (къ неуклонному испол-

нена).
Pie šī Lavrovska rīkojuma jāpiezīmē, ka tas pret lauk-

skolām patiesībā bija pārdrošs un greizs pastāvošā likuma

tulkojums. 1887. gada 17.. maija likumā (11. pantā) taču

bija skaidri teikts, ka pirmos divos gados (ziemās) mā-

cības notiek latviešu, igauņu vai krievu valodā, ~raugot-

ies kā ērtāk", bet trešā gadā krievu valodā. Nupat citētā

rīkojumā Lavrovskis nemaz nerunā par „noderīgāko", ne-

runā arī par kādu, kauču tikai izglītības ministra atzi-

numu, resp. likuma izskaidrojumu par to pašu kļūmīgo

„стморя по удобству", bet visai pavēloši runā pār krie-

vu valodas stingru mācīšanu, par nekavējošu „pārejas laik-

*) Tāda likuma nebija.
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meta" saīsināšanu un prasa, lai skolēni krieviski runā arī

ārpus stundu laika, lai arī visu priekšmetu shuidās' sko-

lotāji „seko pareizai krievu valodai". Likums, lūk, no-

sakot krievu mācības valodu visās šī mācī-

bas apgabala skolās. Šis apgalvojums' patvarīgs. Ja

likums par mūsu laukskolās lietojamo mācības valodu no-

teica krievu vai vietējo valodu „kā ērtāki, noderīgāki"',

tad tas taču nenozīmē, ka krievu valoda viscaur mācības

valoda. Vai Lavrovskis šo savu rīkojumu — kopīgu vi-

sām skolām — deva ar tādu gudru ziņu: ja kāds taisītu

viņam pārmetumus, ka šis rīkojums satur, vismaz pret šejie-

nes pagasta skolām, pārdrošas tulkojumus un likumīgi Vēl

esošās mācību iekārtas grozījumus, — tad Lavrovskis va-

rētu atbildēt, ka rīkojumam vispārējs raksturs — tas nav

vērsts speciāli pret pagasta skolām. Lavrovskis, varbūt,

tā varētu atrunāties, bet viņam pakārtotie tautskolu inspek-

tori, saskaņā ar šo rīkojumu, vai nu labprāt gribēja, vai

vismaz jutās spiesti, uzsākt noteiktu krievināšanas dar-

bību: jāsaīsina, jāizbeidz pārejas laikmets. „Šinī darbā

pavēloši tiek aicināti skolu priekšnieki, kam ar cietu gribu

vajagot strādāt". Tā taču bija skaidra valoda, kas jā-

saprot, ja negrib ierindoties jaunās sistēmas pretiniekos,

vai nespējīgos valdības prasību ižpildītājos. Vai tad kāds

brīnums, ka daži mūsu skolu skolotāji, īpaši vēl tie, kam'

nebija krieviska diploma kabatā, kā arī labas krievu va-

lodas prasmes, — sāka „pašaizliedzīgi" skolēniem iekalt

krievu vokābulūs, gatavot „dēlīšus" ar uzrakstu „гово-

рилъ по латышски" un tos kā represijas zīmi uzkārt sko-

lēnam kaklā. Šāda rīcība jau saskanēja ar inspektoru ie-

teikto krievu valodas mācīšanas metodi —mācīt sarunājo-

ties. 1894. g. 8. februārī kurators īpašā rīkojumā 1) aiz-

rādīja, ka šejienes skolu grūtākais uzdevums esot iemācīt

krievu sarunas valodu. Tā sauktā gramatiskā metode izrā-

dījusies nederīga un bez sarunu valodas nekas' drošs ne-

esot panākams. Pārkrievotājus mazāk interesēja krievu va-

lodas gramatikālā un vispāri pareiza iemācīšana, īpaši taut-

skolās, bet viņi gribēja panākt to, lai tauta runā krievu

!) „Циркуляры" 1894. 79. lpp.
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valodā, kauču gramatiski pavisam nepareizi un kļūdaini,

jo vai tad krievu zemnieki runāja pareizu krievu valodu.

Kad kādā skolā, pie inspektora revizijas, skolēns' teicis:

„Траковая собака кусаетъ", tad inspektors bijis visai

priecīgs, slavinājis skolu un skolotājus, jo luk tas esot

pareizais ceļš, kā vajagot mācīt „живую русскую ръчь."
Šāds ~žargons", saprotams, varēja maitāt kā pašu krievu

valodu, tā skolēnu estētisko izjūtu, bet tas nerūpēja krievu

inspektoriem. Šādas skološanas sekas jau vēl tagad dzir-

dam mūsu Latgalē, kur dažkārt vienkārši ļaudis jauc lat-

viešu (latgaļu) izrunu ar krievu vārdu piemaisījumu. („Tīs

nav tīs — tīs ir drugijs".)

Saprotams, ja mūsu tautskolās skolēni arī brīvstun-

dās drīkstēja sarunāties tikai krievu valodā, tad tā

vairs nebija ne krievu, ne latviešu valoda, bet nederīgs

„žargons". Bet tas viss tika darīts „dzīvās" krievu valo-

das labad un lai apmierinātu krieviskos inspektorus.

Šai pašā laikā atzīmējama vēl viena īsti krieviska pra-

sība. Ar izglītības ministra Deļjānova rīkojumu 1) visās

mūsu skolās lūgšana par ķeizaru un viņa namu bija jā-
lasa krievu valodā. Kurzemes muižnieku priekšnieks

1893. g. lūdza ministru atļaut vismaz laukskolās par ķei-

zaru lūgt latviešu valodā. Deļjānovs 1894. gada 3. de-

cembrī ar rakstu Nr. 22335 noraidīja šo lūgumu, pa-

skaidrodams: ministrija domājot, ka šīs lūgšanas nola-

sīšana krievu valodā būšot norādījums latviešiem, igau-

ņiem un vāciešiem, ka viņi visi ir Krievijas imperatora

pavalstnieki. Nevarot atzīt iebildumus, ka skolēni nesa-

protot krievu valodu — tas taču esot visu skolu uz-

raugiestāžu un atsevišķu skolu vadītāju uzdevums rūpē-

ties, lai skolēni ātrāk iemācītos valsts valodu. Varam labi

saprast, kādu iespaidu gan mūsu pagasta skolās atstāja

aizlūgums par ķeizaru krievu valodā,2) pie kam skolo-

l) „Циркуляры" 1893. g. 9. lpp.

2 ) Par „ķeizara lūgšanu" tanī laikā stāstīja „asprātīgas" anek-

dotes. Pat Krievijas valsts himnu, ko arī pavēlēja skolās dziedāt

tikai krievu valodā, skolēni kropļojuši. — Saprotams, ka audzināšanas

darbā tādas parādības nebija nevienam vēlamas.

23
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tāji, krievu valodas nepratēji, kropļoja arī lūgšanas tekstu.

Bet pārkrievotāji pat ar aizlūgumu par ķeizaru gribēja
veicināt savus nodomus.

Lai skolotājus padarītu neatkarīgākus no pagastu paš-

valdībām, kurators Lavrovskis, izlietodams kādu ierosinā-

jumu, lūdza izglītības ministri noteikt, ka skolotājiem nav

tiesības slēgt ar pagastu pašvaldībām līgumus par savu

skolotāja amata pienākumu pildīšanu, kā arī atalgojuma

noteikšanu. Izglītības ministrs, saziņā ar iekšlietu un ties-

lietu ministriem, 18Q2. gada 3. augustā 1) noteica, ka turp-

māk jāuzlūko kā nelikumīgi visi augšminētā satura lī-

gumi un jārīkojas kā pastāvošos likumos noteikts. Jā-

piezīmē, ka līdz pārkrievošanas laikmetam, un arī tā sā-

kumā, pagastu pašvaldības dažkārt skolotājus salīga no-

teiktam darba laikam, piemēram: trim, pieciem sešiem ga-

diem. Bija gadījumi, ka skolotāju kā lauku puisi salīga

tikai uz mācības ziemu, bet nākošā rudenī līga no jauna.

Tāpat bieži vien pagasts rīkojās ar skolotāja algošanu —

pēc savas patikas to pavairoja un samazināja. Lavrovskis

(arī jau Kapustins) centās panākt skolotājiem minimālās

algas noteikšanu, ko tad pagastu pašvaldībai nebūtu tiesība

samazināt. Ar gubernātoru 2) palīdzību panāca, ka reiz sko-

lotājam noteikto algu pagasts bez valdības iestāžu piekri-

šanas vairs nevarēja samazināt. Bet atgadījās, ka daži

skolotāju amata kandidāti, kas tīkoja ieņemt kādu vietiņu,

labprāt līga ar pagasta valdi (vietnieku pulku) vai par

katru piesolīto algu, lai tikai tiktu skolotāja godā un arī

atbrīvotos no kara klausības. Tāpat vēl gadījās pagasti,

kas bija līguši uz noteiktu laiku, un pēc šī laika notecē-

šanas uzlūkoja savas saistības ar skolotāju kā izbeigtas

um gribēja līgt no jauna ar līdzšinējo, vai arī citu kandi-

dātu. To nu vairs tautskolu inspektori nepieļāva, un, ja

viņi atzina skolotāju par derīgu, deva rīkojumu tam turpināt

darbu līdzšinēja viietā bez jauna līguma ar pagastu. Sa-

x ) „Циркуляры" 1892. 295. lpp. Izglītības ministra raksts

№ 13714.

2 ) Vidzemes gubernātora rīkojums zemnieku lietu komisāriem

— 1891. g. 10. jūlijā num. 5864.
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karā ar šo rīkojumu dažas pagastu valdes nonāca kon-

flikta ar saviem skolotājiem, bet sūdzībās virsroku pa-

turēja skolotāji, ja vien viņi atrada inspektoru atbalstu.

Tā pamazām laukskolotāji sāka pierast savās gaitās un

darbībā bāzēties uz inspektora varu, mazāk rēķinoties ar

~pagasta tēviem". Inspektori šādu stāvokli labprāt atbal-

stīja, jo caur to gribēja iegūt pie skolotājiem lielāku svaru

un autoritāti. Labākie mūsu tautskolotāji gan nekad nav

centušies pret pagasta sabiedrību nostāties izolētā stāvoklī

un nav arī pat niknākā pārkrievošanas laikā meklējuši

vienīgo atbalstu pie tautskolu inspektora. Gan viena lieta

konstatējama — pagasta rakstvedis (skrīveris) daudzkārt

bijis slikts vidutājs" starp pagasta valdi un skolotāju,

un tieši rakstveža dēļ, savā laikā, skolotāja un pagasta
attiecības daudzkārt maitājušās. Šādos gadījumos dažkārt

bija labi, ka skolotāji varēja atbalstīties uz inspektora aiz-

stāvniecību. Saprotams, ka pagasta sabiedriskā dzīvē šāda

rīvēšanās bija visai nevēlama, bet, diemžēl, tas nebija
retums. 1)

Lai gan, kā redzējām, Lavrovska laikā katru vasaru

rīkoja skolotāju kursus, kuros centās jau darbā esošos

skolotājus pataisīt par „krieviskiem" pedagogiem, tomēr ar

to vien nepietika. Daudzi vecie skolotāji, īpaši krievu va-

lodas dēļ, pirmā izdevīgā gadījumā atstāja grūto audzi-

nātāja darbu. Viņu vietās nāca nedaudzie semināristi, un

arī pie komisijām skolotāja tiesības ieguvušie. Izrādījās

tomēr, ka bieži vien inspektoriem trūka skolotāju, krievu

valodas pratēju, bet, tikai tādus varēja vakantās vietās

pieņemt. 1894. gadā gan atvēra vēl vienu jaunu skolotāju

semināru Rīgā, bet vēroja, ka arī tas tūdaļ stāvokli ne-

glābs, vēl vairāk tāpēc, ka semināristi negribēja pieņemt
visai vāji atalgotās pagasta skolotāju palīgu, resp. II sko-

lotāju vietas. Lai iegūtu vāji atalgotām vietām skolotājus,

Lavrovskis ieteica izglītības ministram izdot noteikumus

*) Agrākos gados dažos mazos pagastos skolotāja un skrīvera

amats bija apvienots vienās rokās. 1895. gadā tas noliegts („цирку-

ляры" 1895. 451. lpp.)

23*
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par skolotāju sagatavošanu pie divklasīgām ministrijas sko-

lām. 1894. g. 20. decembrī ķeizars arī šādus noteikumus

apstiprināja. Saskaņā ar tiem pie piecām divklasīgām1 mi-

nistrijas skolām nodibināja pedagoģiskās klases. 1) Šinīs

klasēs uzņēma ministrijas skolu kursu beigušos jaunekļus

un viena gada laikā sagatavoja skolotāja amatam. Notei-

kumu 2. pants norādīja, ka pedagoģiskā klasē audzēkņi

atkārto ministrijas skolas 2. klases kursu un mācās prak-

tiskā stundu došanā. Šīs klasēs uzņēma ne vairāk par 15

audzēkņiem un ne jaunākus par 16 gadiem. Pēc kursa

beigām notika pārbaudījumi visos kursa mācību priekš-

metos. Pārbaudījumu komisiju vadīja tautskolu inspektors

vai kuratora iecelts priekšsēdētājs (7. pants). Pedago-

ģisko klasi vadīja un jauniešus apmācīja valdības semi-

nāros mācītie skolotāji (10. р.). Zīmīgs bija noteikums,

ka šos kursus beigušiem jaunekļiem nedeva nekādu sko-

lotāja apliecību (8. р.), bet viņus tikai reģistrēja mācības

apgabala valdē un sarakstus piesūtīja visiem inspektoriem.

Sakarā ar to vēlāk izcēlās juridisks konflikts. Igaunijas gu-

berņas laukskolu virskomisija neapstiprināja šos ministri-

jas skolās sagatavotos skolotājus — jo viņiem nebija sko-

lotāja apliecības un arī 21 gada vecuma, ko prasīja 1875.

gada šejienes vēl neatceltais skolu likums. Saprotams', ka

skolu virskomisijas pretestība neko nelīdzēja. Izglītības

ministrs paskaidroja: tā kā nav skolotāju, krievu valodas

pratēju, tad inspektoriem tiesība iecelt arī tādus skolo-

tājus, kam nav attiecīgas apliecības, bet kas prot krievu

valodu. Ja pieminētās skolu virskomisijas atteiktos šos

skolotājus apstiprināt, viņi ar inspektora iepriekšēju at-

ļauju, var palikt amatā un palikt uz nenoteiktu laiku. Arī

21 gadu vecums še nevarot būt šķērslis, jo ķeizara 1894.

g. 20. decembrī apstiprinātos noteikumos esot atļauts pe-

dagoģiskos kursos uzņemt 16 gadus vecus jaunekļus, kas

*) Šīs ministrijas skolas bija: Vietalvas, Kuldīgas, Jevas,

Katentaksas un Cintenes (Pēdējās tris igauņu skolotājiem) „цирку-

ляры" 1895 122., 326., 437. lpp. kā arī 1896. 402. un 542. lpp.
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tad pec viengadīga kursa beigšanas varot darboties skolo-

tāja amatā.1)

Tā pēc 1895./96. gada mūsu tautskolās skolotāju iz-

glītības stāvoklis bija raibu raibais: 1) pirms pārkrievoša-

nas laikā ieceltie skolotāji ar dažādu izglītību, starp kuriem

bija arī tādi, kam tikai pagasta skolas, vai draudzes sko-

las izglītība; 2) dažādi kursanti; 3) skolotāja apliecības

ieguvušie krieviskās pārbaudījumu komisijās; 4) pie 2 kla-

sīgām ministrijas skolām sagatavotie un 5) dažādu sko-

lotāju semināru kursu beigušie. Pie kam jāliecina, ka vie-

nīgi pēdējie bija skolotāja darbam pietiekoši sagatavoti.
Mācības apgabala valde turpretim par derīgiem atzina visus

tos, "kas prata krievu valodu. Tautskolu inspektori, pirms

skolotāja laišanas darbā, pārbaudīja, vai kandidāts pie-

tiekoši runā krievu valodā, — ja viņš to prata, tad pagai-

dām pietika. 1895. gadā tautskolu direktoru un inspek-
toru konferencē2 ) nolemts, ka turpmāk skolotāja amatā

vairs nav ciešami krievu valodas nepratēji. Ja līdz tam

esot filantropisku atziņu dēļ vēl turēti darbā arī vecie sko-

lotāji, — krievu valodas pratēji, tad tagad tas jāizbeidzot,

jo nevarot reformēt skolas ar nederīgiem skolotājiem.

1895. gada tautskolu direktoru un inspektoru konfe-

rence vispāri iezīmēja tautskolu pārkrievošanos asu pa-

stiprināšanu. Jau, runājot par jaunprojektētā skolu likuma

sagatavošanu, aizrādījām, ka šim konferencē vienīgi Trei-

lands ieteicis rēķināšanu pirmos divos gados (ziemās) mā-

cīt latviešu, resp. igauņu valodā. Viss konferences noska-

ņojums bijis krasi krievisks. Lavrovskis pavēloši norādījis

inspektoriem, ka turpmāk, izdarot skolās revizijas, nav jā-

apmierinājas vienīgi ar skolās sasniegto rezultātu konsta-

tēšanu, bet jāmeklē līdzekļi, kā sekmes krievu valodā uz-

labot. Kurators arī prasīja, lai inspektori savos reviziju

pārskatos kauču īsi raksturotu skolotājus, lai tā varētu

lemt par viņu derīgumu vai nederīgumu. Izdeva rīkojumu,

х ) „Циркуляры" 1897. 282. Ipp. Jāpiezīmē, ka arr pirms pār-

krievošanas laika vāciskās skolu komisijas apstiprināja skolotājus

jaunākus par 20 gadiem un arī bez skolotāju apliecības (diploma).

-) „Циркуляры" 1895. 438. Ipp.
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ka stingri jāraugās, lai bērni kārtīgi apmeklētu skolas.1)

Inspektori ziņojuši, kā, kur strādājot labi skolotāji, tur

skolēnu nokavējumu nav daudz un vispāri izvairīšanās no

skolas maza. Vietējās skolu valdes nedarbojoties, un tādēļ

uzraudzība un sodi par skolā neiešanu visai vāji realizēti.

Kurzemes gubernators devis rīkojumu stingri sekot bērnu

kārtīgai skolā sūtīšanai. Rīkojumam bijuši labi panākumi.

Mācītāji šinī darbā negribējuši piedalīties, tāpēc Lavrovskis

uzdevis inspektoriem sekot obligāto riskās' mācības kārtīgai

gaitai un revizijās ievākt un atzīmēt nokavēto dienu skaitu; 2)
ieteicis pamudināt skolotājus un skolu vecākos cītīgi sodīt

visus bērnus, kas izvairās no skolā iešanas. Redzams,

Lavrovskis gribēja bērnus dzīt skolās, lai taču iemācās

krievu valodu. Atraušanās no obligatoriskas skolas ap-

meklēšanas tomēr bijusi liela. Tas saprotams, jo, ja vie-

tējās vāciskās skolu komisijas un draudžu mācītāji uzrau-

dzībā nepiedalījās, skolotājiem vien noteiktu kontroli bija

neiespējams nokārtot. Pilsētās vispāri tanī laikā obliga-

torisku mācību neprasīja.

1895. gada inspektoru konferencē apspriests arī jau-

tājums par skolēnu bibliotēkām. Inspektors Grāvītis zi-

ņojis, ka viņa rajonā (Jelgavas) skolēnu bibliotēkas esot

kādām 50 skolām, bet pagasti ne labprāt asignējot naudu

krievu grāmatām. Inspektors Treilands ziņojis, ka viņa

rajonā skolēnu bibliotēkas esot gandrīz visām skolām, pie

kam apmēram puse grāmatu krievu valodā. Treilands,

Grāvītis un Vembers ieteikuši atļaut skolēnu bibliotēkās

vairāk latviešu grāmatu, tad pagastu sabiedrības arī atvē-

lēšot vairāk līdzekļu. Kurators paskaidrojis, ka vispāri va-

jagot rūpēties (внушать мъстному населешю), lai iedzī-

J ) Skat. Лифл. Губ. Ведомости 1894. № 92. Arī Vidzemes

laukskolu virskomisija 1895. Г. 111 šos noteikumus paziņoja ar īpašu

cirkulāru.

2) Ir zināms, ka inspektori arī sekoja skolēnu kārtīgai skolā

iešanai, bet nebija stingras kontroles par bērniem, kam vajadzēja
skolā iet, t. ir tiem, kas bija 10—15 gadu vecumā. Daži negāja ne-

maz, daži tikai vienu, divas ziemas. Tikai reti mācītāji rudeņos pa-

ziņoja skolām to bērnu sarakstus, kam pienācis laiks skolā iet.
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votāji lasītu krievu grāmatas.
1) Latviešu grāmatas pielai-

žamas vienīgi no saraksta, ko apstiprinājusi izglītības mi-

nistrijas komiteja. 2) Par valsts naudu atļauts iegādāt tikai

krievu grāmatas, bet par pagastu līdzekļiem vismaz puse

grāmatu jāpērkot krievu valodā.

Tautskolu inspektori, aizejot no 1895. gadā notikušās

konferences, bija informēti par kuratora Lavrovska prasī-

bām un nodomāto virzienu. Pārkrievošanas darbību vaja-

dzēja noteikti pastiprināt — tāda bija Lavrovska prasība,

ko cītīgi atbalstīja visi krievu inspektori un direktori.

XV

1896. gadā kurators Lavrovskis publicēja skolu pār-

skatu kopsavilkumu visā mācības apgabalā uz 1895. g.

1. janvāri. 3) Aplūkojot šo pārskatu un salīdzinot, cik tas

iesipējams, ar 1885. gada vācu skolu padomnieku (šulrāra)

publicētām ziņām, redzam, ka ne vienas, ne otras nava

noteiktas un pilnīgas, bet tikai vispārējam skaitliskam pār-

skatam noderīgas. Ziņas dotas par visu Rīgas mācības

apgabalu, tā tad ieskaitot Igauniju. Pārskatā, saprotams,

ietilpst visu Baltijā dzīvojošo nāciju tautskolas, neizslēdzot

36 žīdu skolas. Tas jāņem vērā, ja gribam šīs ziņas salī-

dzināt ar agrākos gados Baltijas muižniecības skolu komi-

siju savākto statistiku, jo pēdējā bija ziņas vienīgi par

luteriskām latviešu un igauņu, kā arī nedaudzām vācu

tautskolām. Samērā pietiekošāku salīdzinājumu var izdarīt

vienīgi ar Kurzemes tautskolām, par kurām 1894./95. mā-

cības gada beigās Kurzemes guberņas laukskolu virskomi-

sija kuratoram iesūtījusi īpašu pārskatu. Vidzemes virs-

komisijas skolu ziņu par 1894./95. g. trūkst; arī kuratoram

tās nav iesūtītas.

Visā Rīgas mācības apgabala 1895. g. 1. janvārī bi-

*) Kā gan krievu inspektori varēja iedvesmot latviešu zemnie-

kus lasīt krievu grāmatas? Cik naivs gan šis kurators!

2) Tādu grāmatu 1895. g. bija daži desmiti. Ar to ari izskai-

drojams, ka skolēnu bibliotēku vērtība dažkārt uzdota 5—7 rubļi.

3) „Циркуляры" 1896. 517.—542. lpp.
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jušas 3085 tautskolas (1894. g. 1. janvārī 3021). Ja no šī

skaita atņem 304 privātās, 122 baznīcu, 36 žīdu skolas, tad

paliek 2623 pilsētu, pagastu, draudzes, ministrijas un valdī-

bas tautskolas, pie kam Vidzemē — 1635, 1) Kurzemē — 427,

Igaunijā — 561. Kurators aizrāda, ka dažās pagasta skolās

visai mazs skolēnu skaits, īpaši Igaunijā, kur darbojoties

skolas pat ar B—lo8 —10 skolēniem. Šīs skolas turpmāk būšot

jāapvieno. Uz jautājumu, vai skolu skaits obligatoriskai

izglītībai pietiekošs — atbildes no visiem inspektoru rajo-

niem, izņemot Rīgas pilsētas rajonu, pozitivas — skolu

visur pietiekot un tās varot uzņemt visus skolā sūtāmos

bērnus. Rīgas pilsētas valdes uzturētās tautskolas gan tālu

nevarot apmierināt iedzīvotāju vajadzību, un tāpēc šai pil-
sētā darbojoties daudzas privātas tautskolas. Šīs pēdējās

tomēr vāji apgādātas un nevarot līdzināties pilsētas valdes

uzturētām skolām. Tautskolu inspektors Treilands šo trū-

kumu neatlaidīgi aizrādījis pilsētas skolu kolēģijai un lū-

dzis par to ziņot pilsētas valdei. Citās pilsētās tautskolu

gandrīz pietiekoši; Tukumā un Palangā derētu ierīkot mei-

teņu skolas. Igaunijā jāatverot vēl dažas ministrijas skolas.

No visām 2623 pašvaldību un valdības skolām 2302 atro-

doties patstāvīgās, bet 321 īrētās telpās. Skolu telpas

Rīgā (pašvaldības) un Rēvelē, tāpat Vidzemē un Kurzemē

— vairākumā pietiekošas, pat labas, bet Igaunijā tikai ne-

daudzām skolām pietiekošas skolu mājas: klašu telpas šau-

ras, zemiem griestiem, aukstas; skolotāju dzīvoklim tikai

viena istaba, bet dažkārt skolotājs dzīvo no klases atdalītā

nožogojumā. Inspektori gan mēģinot iespaidot pagastu paš-

valdības uzlabot skolu ēkas, bet panākumi vāji; vietējās
skolu valdes šinī jautājumā bezdarbīgas.

Skolēnu skaits visas mācības apgabala tautskolas —

123.074, pie kam 69.315 zēnu, 53.759 meiteņu. No šī skaita

— Vidzemē 71.833, Kurzemē 29.371, Igaunijā 21.870. Sa-

līdzinot ar iepriekšējo gadu, skolēnu skaits pieaudzis par

*) No Vidzemes landrātu kolēģijas aktim (Acta № 13/B V. XI,

F. 411—414) redzams, ka luterisko tautskolu 1893./94. m. g. bijis
1004 = 903 pagasta +Ю1 draudzes skola. Kurzemē tādu skolu

1894. 95. māc. gadā bijis 346 („Циркуляры" 1895. 581 lpp.)
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4750 bērniem: Vidzemē — 2929, Kurzemē — 691, Igau-

nijā — 1130. Pēc ticībām': 89,3<y0 luterāņu, 9,50/0 pareiz-

ticīgo, 0,70/o katoļu un 0,50/o citu konfesiju bērni. 1) Kur-

zemes laukskolās katrā skolā caurmērā — 70, Vidzemes

— 43, Igaunijas — 36 bērni. Pilsētās: Vidzemē — 92,

Kurzemē — 64, Igaunijā — 68 skolēni caurmērā katrā skolā.

Kurzemes tautskolās ievērojami mazāk skolēnu nokavēto

dienu kā Vidzemē un Igaunijā. Tas izskaidrojams ar Kur-

zemes skolu stingrāku uzraudzību. Vidzemē un Igaunijā

vietējās skolu valdes un komisijas nemaz negribot sadar-

boties ar valdības orgāniem, neuzraugot arī obligatoriskās

mācības noteiktu ievērošanu. Tādā gadījumā daudz at-

karājoties no skolotājiem — jo labāks skolotājs, jo mazāk

atraušanās skolu apmeklēt.

Visās tautskolās strādājuši 3669 skolotāji, starp vi-

ņiem 254 ticības mācības skolotāji, kas citus priekšmetus

nemācīja. No visa skaita tikai 175 skolotājas. Ja nerēķina
ticības mācības skolotājus, tad no 3415 skolotājiem 910

bija bez skolotāja diploma, t. ir, bez noteiktām

tiesībām mācīt tautskolās (26,640/0). 2) Pie tam kurators

vēl piezīmē, ka daļa senāk diplomēto skolotāju (mācītāju

eksāmenētie) esot vāji sagatavoti. Skolotāju skaitu pa gu-

berņām un arī atalgojumu rāda tabula 362. lpp.

Kurzemes tautskolotāji vispāri labāk atalgoti. Tas tā

esot jau no agrākiem gadiem. Jau 1884./85. m. g. še sko-

lotāju caurmēra alga bija 283 rbļ. 60 кар. 3 )

Kurators Lavrovskis sava gada pārskata gan aprada,

ka skolotāju algas, kauču lēnām, tomēr augot. Labi atal-

x) Pēc Vidzemes Landrātu kolēģijas ziņām luterāņu tautskolās

1893./94. mācījušies: pagasta skolās — 38686, bet draudzes skolās —

4553; kopā — 43.239 skolēni. Kurzemes luterāņu tautskolās 1894./95.

m. g. mācījušies 21447 skolēni. Pie kam še uzdoti dati arī pēc mā-

cību gadiem (ziemām): 1. gadu — 8063; 2. gadu — 7268; 3. gadu —

6116, bet 4. un 5. gadu skolu virskursā — 2689 skolēni. Gadu iepriekš

še skolēnu skaits bijis — 21314.

2) Vidzemē šis procents bija 23,9%, Kurzemē — 8,1%, Igaunijā
— 52%. Luterāņu skolās Vidzemē 1893/94. m. g. strādāja 1413 sko-

lotāji (1886./87. — 1175). Kurzemes lut. skolas 1894./95.— 459, (1884./85.
- 454).

*) Šulrāta Buša ziņojums par 1884./85. m. g. (iespiests).
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goti tautskolotāji dažās pilsētu ēlementārskolās — saņemot

pat 800 rubļu algas gadā.2) Ministrijas skolu skolotājiem

alga ne mazāka par 330 rubļiem. Līdz ar to šīs skolās

darbojoties labāk sagatavoti skolotāji. Vietējie skolotāju

semināri nespējot sagatavot pietiekošu skaitu labu skolo-

tāju un tāpēc jārīkojot kursi, jāsagatavojot skolotāji, krievu

valodas pratēji, ārpus semināriem.

Visās mācības apgabala tautskolās kursu beiguši 25.683

skolēni, no kuriem 1592 ar tiesību dabūt atvieglojumu
kara klausībā. Pagasta skolās vēl krievu valodas prasme

par vāju, lai izturētu pārbaudījumu kara klausības atvieglo-

šanai.

Par skolu uzturēšanu kuratora pārskata atrodamas šā-

das ziņas: pavisam tautskolu uzturēšanai 1894. gadā iz-

dots 1.044.798 rbļ. 46 кар. (Par 41.185 rbļ. 28 кар. vai-

rāk kā 1893. g.). No šīs sumas 46,30/0 izdevušas pagastu

sabiedrības, 12,50/o pilsētu valdes, no skolas naudām 12,30/o,

no zemes gabaliem 8,50/o, no pareizticīgo skolu uzturē-

tājiem 40/o, no muižniecības 4,50/o, no valsts kases' 1,9°/0,

dāvinājumiem 6,20/0 ,
skolu kapitāliem 3,80/0 .

Še, ka redzams, zīmīgi mazi ir valsts kases izdevumi.

Gribēja valdīt un pārkrievot, bet naudu nedeva.

Vienas skolas uzturēšana caurmērā maksāja: pilsētās
— 2022 rbļ., laukos — 300 rbļ. Pēc guberņām šie dati

šadi: Vidzemē vienas skolas uzturēšana pilsētās — 1900,

x ) 95 skolotāji mācīja bez atlīdzības un še nav ieskaitīti.

2) Rīgas elementārskolās daži skolotāji saņēma pat vēl vairāk.

Pavisam

skolotāju 1)

Saņēma

ļ mazāk par

100 rbļ.

Saņēma
Saņēma

uberņas
100—150rbļ.

vairāk pa

150 rbj.

idzemē 2119 480 488 1151

[urzemē 581 26 48 507

jaunijā 620 127 287 206
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laukos 350 rbļ.; Kurzemes 1) pilsētas — 2100, laukos

— 500 rbļ.; Igaunijas pilsētās — 1300, laukos — 190 rbļ.

Vairākums laukskolu esot visai vāji apgādātas mācī-

bas līdzekļiem un vietējie skolu pārvaldes orgāni ne agrāk,

ne tagad nav rūpējušies šo trūkumu novērst. Pašlaik šinī

ziņā vairāk darot pilsētu valdes.

Privāto skolu 2) skaits: Vidzemē — 164, Kurzemē —

148, Igaunijā — 44. Rīgā pavisam 87 privātas tautskolas.

Visās privātskolās 1894./95. m. g. mācījušies 16.652 sko-

lēni (7071 zēns, 9581 meitene). Skolotāju skaits — 1228

(592 vīrieši, 636 sievietes). Dažas privātās skolas saņemot

pilsētu pabalstus, bet vienu pabalstot arī valsts. Dažās

privātskolās skolēni iegūstot pat labāku izglītību, kā pil-

sētu un lauku sabiedriskās skolās.

Savā pārskatā kurators pieskārās arī skolu revizijās

gūtām atziņām. Inspektori un direktori 1894. g. revidējuši

1189 skolas (no 3085). Katrs inspektors revidējis caurmērā

107 skolas. Tā tad vairākums skolu nav revidētas. To

nespējot izdarīt. 3 ) Revizijās galvenā vērība piegriezta krievu

valodas prasmei un lūkots, kā pats skolotājs prot valsts

valodu. Labākās skolas bijušas pilsētās, 4) bet laukos —

valdības uzturētās, kā ari 2 klasīgās ministrijas skolas.

Draudzes skolas esot dažādas. Labākās atrodoties Rīgas,
Cēsu un Valmieras apriņķos. Valdība cenšoties šīs skolas

pacelt labākā stāvoklī. Pagasta skolas vēl vāji strādājot,

un bijušas pat tādas, kurās mācības notikušas ne krievu,
bet vietējā valodā.

Vietējās skolu valdes, kā arī apriņķu un guberņu ko-

misijas joprojām maz interesējoties par skolu lietām. Sē-

des noturot visai reti — dažas tikai reizi gadā, bet bijušas
arī tādas, kas nemaz nav darbojušās. 5)

J ) Par Kurzemes tautskolām J. Ludmers (Справочная книга по

Курляндской губ. 1901. г.) dod statistiskas ziņas par 1896. gadu, pie
kam uzrādīts, ka viena luterāņu laukskola caurmērā izmaksājusi

'+64 rbļi. J. Ludmera aprēķinā nav ieskaitītas visas laukskolas.

-) Še ierēķinātas ari I un II šķiras privātskolas.
3

) Bet ar šādiem „spēkiem" domāja pārkrievot!
4) Pilsētu skolās tāču visas mācības notika krievu valodā.

"') Vidzemes muižniecība jau bija deklarējusi savu atteikšanos

līdzdarboties skolu pārvaldes orgānos.
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Tādas ziņas atrodamas kuratora Lavrovska izglītības
ministram 1895. gadā iesniegtā 1894. gada pārskatā. Tā

kā šīs ziņas dotas par visām mācības apgabala tautskolām,

tad tās gan nevaram noteikti salīdzināt ar 1884. gadā vā-

cisko skolu pārvalžu datiem, kas kārtoti vienīgi par luterāņu

tautskolām (galvenā kārtā laukskolām). Tomēr sekojošā

tabelē, vienkārša pārskata dēļ, daži dati par Vidzemi un

Kurzemi sagrupēti:

Datus par 1884. gadu gan par pilnīgi pareiziem nevar

skaitīt, īpaši tas sakāms par Kurzemi. Vispāri jāliecina,
ka kuratoru laikā skolu statistika bija pilnīgāka un pareizāka

par agrāko — vācisko skolu valžu savākto, jo pēdējās
bieži vien deva nenoteiktas ziņas, un vienīgi par viņam

pakļautām luteriskām laukskolām.

Pie šiem datiem vel jāpiezīmē, ka Rīgas mācības ap-

gabalā 1894./95. m. gadā darbojās 478 (1889. g. 466) pa-

reizticīgo tautskolas, kurās mācījās 16.980 skolēni (11.113

ž©ni, 5867 meit.).1) Vairākums pareizticīgo skolu bija Vid-

zemē — 365, ar 12.859 skolēniem (8171 zēns, 4688 meit.).

Kurzemē bija 44 skolas ar 2022 skolēniem (1485 zēni, 537

meit.). Pareizticīgo skolās mācījušies arī luterāņu bērni

— Vidzemē 2259, Kurzemē 864. Starp šīm skolām bijušas
Vidzemē arī septiņas 2 klasīgas draudzes skolas. No

1895./96. gada pārskata redzams, ka pareizticīgo skolu sko-

lotāji saņēmuši samērā mazu atalgojumu, īpaši skolotāju

palīgi. Piemēram: Koknesē — 70 rbļ., Lauberē — 65

x) Pēc J. Ludmera ziņām 1894. g. Kurzemes ev.-lut. lauksko-

lās 21147 skolēni, bet kurators deva ziņas pa visām tautskolām.

x) Ведомость о православныхъ народныхъ училищахъ Прибал-

■пйскихъ губернлй за 1894./5. и 1895./6. уч. г. (iespiests).

Guberņas Gadi
Cik

skolu

Cik

skolēnu

Cik sko-

lotāju

idzemē { 1884

1894

1097

1635

378

427

48775

71833

22385

29371J )

1410

2119

urzemē { 1884

1894

454

581
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rbļ., Oļu muiža — 90 rbļ. gada al£as. Labāku algu (apm.

300 rbļ.) saņēmuši skolotāji psalmotāji.

XVI

Kā agrāk jau konstatēts, kurators Lavrovskis ar saviem

rīkojumiem (1891. —1893. g.) prasīja krievu valodas mā-

cības pastiprināšanu visās skolās un visos mācību priekš-

metos, atskaitot, saprotams, reliģijas stundas. Jau šos rī-

kojumus citējot aprādījām, ka šie Lavrovska rīkojumi ne-

saskanēja ar likumu. Rādās, ka arī pašam kuratoram šāds

stāvoklis bija neērts, tāpēc viņš 1896. g. 6. decembrī

(raksts Nr. 30.126) dabūja no izglītības ministrijas šādu

rīkojumu: „Г.министръ народнагопрссвъщешя утвердилъ

распоряжеше попечителя округа объ употребленш при

преподаваши въ волостныхъ школахъ въ первые двъ

зимы, кромъ родного, также и русского языка, въ ви-

дахъ постепеннаго подготовлешя учащихся въ сихъ

школахъ къ обученно всъмъ предметамъ на государ-

ственномъ языкъ въ течете последней зимы" 1)

Savāds ministra akcepts. — Viņš „apstiprinājis kura-

tora rīkojumu", ka pagasta skolu mācībās bez mātes va-

lodas lietojama arī krievu valoda. Bet tāda rīkojuma ku-

rators vēl nekad oficiāli nebija devis. Viņš gan 1893. g.

15. aprīlī bija ar cirkulāru pavēlējis visās skolās' (pagasta

skolas šai rīkojumā īpaši nemaz nebija pieminētas) pa-

stiprināt krievu mācības valodas lietošanu. Ka šo rīko-

jumu kuratoram pakalpīgi ļaudis varēja attiecināt arī uz

pagasta skolām, tam vienīgais pamats bija pats rīkojuma

(cirkulāra) virsraksts: „О м-Ьрахъ къ поднятlю успъховъ

по русскому языку въ среднихъ, низшыхъ и частныхъ

учебныхъ заведешяхъ Рижскаго учебнаго округа."
Šai rīkojumā arī nav nekas minēts par pagasta skolu pirmo

un otro ziemu. Tā tad, ko ministrs īsti apstiprinājis? Viņš,

l) „Циркуляры" 1896. 12. lpp. Par šī cirkulāra „izlūgšanu" no

ministra sīkāki pastāsta mācības apgabala inspektors Zaiončkovskis

savā iesniegumā ministram Bogojepovam 1900. g. Par šo iesniegumu
runāsim turpmāk.
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redzams, būs apstiprinājis kuratora Lavrovska mutes vār-

diem1) tautskolu inspektoriem dotos norādījumus prasīt,

lai skolotāji bez oficiāla rakstveida rīkojuma sāk pirmās

divās ziemās visu mācīt krievu valodā. 1895. gadā, in-

spektoru konferencē, jau konstatēts, ka bez kāda oficiāla

rīkojuma daudzās latviešu pagasta skolās mācības notiekot

krievu valoda. Tāpat gandrīz visās pareizticīgo pagastu

skolās mācīja krievu valodā. Saprotams, ka šāds, kauču

mutes vārdiem izteikts, vai minētā konferencē akceptēts

rīkojums, bija nelikumīgs, jo likumā ieliktais nenoteiktais ter-

mins „смотръ по удобставу" līdz šim nebija autoritatīvi

atšifrēts, t. i. nebija noskaidrots, kas nosaka kad un kādā ga-

dījumā ērtāki mācīt latviešu, kad krievu valodā. Ja tagad

šo atšifrējumu uzņēmās izdarīt izglītības ministrs, tad, ievē-

rojot šīs autoritātes rīkojumus citos līdzīgos gadījumos,2 )

bija it kā noskaidrots, ka kļūmīgais .по удобству" piekrīt

ministra izšķiršanai. 3) Bet tādā gadījumā varēja gaidīt, ka

ministrs tad arī skaidri pateiks, ka viņš atzīst krievu valodu

par ērtāku mācības valodu arī pagasta skolās. Nē, viņš

to nesaka, bet izvairīdamies no noteikta norādījuma, raksta:

объ употребленш въ первыя двъ зимы, кромъ родного

языка, также и русского языка". Tā tad var lietot abas

valodas. Jā, varētu gan, bet te viens cits noteikums

lai trešā ziemā visus priekšmetus varētu mācīt krievu va-

lodā. So pēdējo prasību vajadzēja kārtot tautskolu inspek-

toriem — viņiem vajadzēja redzēt, kā veicas trešā ziemā.

Vai tanī gadījumā, ja pirmās divās ziemās rēķināšanu māca

jaukti — latviešu un krievu valodā, trešā ziemā šī priekš-

meta mācība krievu valodā ir pietiekoši sekmīga, ja ne,

tad jāspiež mācīt tikai krievu valodā. Tā inspektoriem

vajadzīgā atslēga bija rokā. Un, lūk, ko rakstīja veiklais

pārkrievotājs A. Viļjevs: „Въ видахъ постепеннаго под-

готовлешя учащихся въ волостныхъ школахъ къ обу-

чешю всъмъ предметамъ на русскомъ языкъ, пред-

г) Tas darīts inspektoru konferencēs.

-') Viņam bija uzticēts izšķirt pat jautājumus par draudzes

skolu nekustama īpašuma piederību.
3) Vēlāk, kā redzēsim šo, „по удобству" atjāva izšķirt kuratoram.
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ставляется необходимымъ и вполнъ цълесообразнымъ

начинать обучеше ариеметикъ въ волостныхъ школахъ

съ первой же зимы на русскомъ языкъ, согласно распо-

ряжешю по сему предмету Г. министра народнаго

просвъщешя отъ 6. декабря 1896. г. за № 30126."х
)

Lūk, kā ar ministra rīkojumu varēja operēt kuratora Lav-

rovska kancelejas pārvaldītājs. Vai tautskolu inspektoriem

pēc tam vairs bija kādas šaubas kā jārīkojas? Izrādās', ka

kādam tomēr bija. Inspektors Treilands pie šīs A. Viļjeva

„gudrības" uz sava eksemplāra malas2) uzrakstījis: „Не

соотвътствуетъ ни закону, ни министерскому распоря-

жешю." Treilandam taisnība — А. Viļjeva izglītības mi-

nistra un arī kuratora rīkojumu tulkojumi bija patvarīgi un

nepareizi, bet šis pārkrievotājs „tulkoja" netik ministra

un kuratora oficiālos rīkojumus, bet arī viņu domas un

vēlēšanās. Un pēdējās A. Viļjevs bija pareizi uztvēris.

Ja tas tā nebūtu, tad kuratoram Lavrovskam pietiktu viena

aizrādījuma, un šie ~tulkojumi" izbeigtos. Pavisam otrādi —

kurators Lavrovskis savu cirkulāru 1897. gada 4. krājumam

oficiāli pievienoja A. Viļjeva sarakstīto pielikumu „О цъли и

способъобучешя инородцевъгосударственному языку"
3)

Šinī oficiālā „pielikumā" А. Viļjevs starp citu raksta:

~Tagadējā laikā augstākā priekšniecība (izglītības mi-

nistra rīkojums 1896. g. 6. decembrī ar Nr. 30126) pavēlē-

jusi pagasta skolās kā mācības valodu, bez mātes valodas

lietot arī krievu valodu. Tādam rīkojumam sekojot, jāzina,
kas gribēts ar minēto ministra pavēli." Un te nu savukārt

A. Viļjevs uzņemas ministra rīkojuma iztulkošanu un pasaka,

ka jau pirmā ziemā arī rēķināšana un vingrošana jāmāca

krievu valodā. Skolēni varot pilnīgi apzinīgi veikt pirmās

ziemas rēķināšanas kursu krievu valodā. ~Tulkojums" ar

*) Методическая указашя по преподавашю предметовъ курса

волостныхъ и другихъ начальныхъ школъ Рижского учебнаго округа.

Издаше правителя канцелярш попечителя Рижского учебнаго округа

А. Вильева. Рига 1897. 10 Iрр.
2) Manā krājumā А. V.

3 ) Приложеше къ № 4 циркуляровъ по Рижскому учебному

округу.
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to nebeidzās. A. Viļjevs nosaka, ka pirmziemniekiem no-

darīgs, mācības uzsākot, pirmās 4—5 nedēļas rēķināšanas
stundas izlietot vienīgi krievu valodas mācībai. Pēc tam1
6. nedēļā rēķināšanas stundas jau var atdalīt no krievu

valodas stundām. Tas jau vairs nebija pat patvarīgs ~tulkoj-

ums", bet gan patvarīga mācības apgabala rīcība. Sapro-

tams, ka pēc šādiem oficiāliem ~tulkojumiem" un norādī-

jumiem, tautskolu inspektori, īpaši ~īstie krievu" cilvēki,

sāka prasīt, lai skolotāji cītīgi izpilda priekšniecības rīko-

jumu. Tagad sākās pārkrievošanas visasākais posms un pa-

šiem pārkrievotājiem ausa vislielākās cerības.

Tautskolu inspektoru sastāvs latviešu tautskolās bija

ievērojami mainījies. Grāvīti no Jelgavas rajona pārcēla uz

Tērbatu (1896. g.), Fricsonu, kā to mēdz darīt, pēc „paša

lūguma" (1896. g.) atbrīvoja no amata, Vemberu pārcēla

(1896.) uz Liepāju. 1) Vienīgi Treilands vēl turējās Rīgā.

Visa Vidzeme dabūja jaunus inspektorus: Rīgas apriņķis

Pravdinu, kas sākumā pārvaldīja arī Cēsu apriņķi, bet vēlāk

(1898.) Cēsu apriņķim iecēla īpašu inspektoru M. Popovu.

Valmieras apriņķis dabūja vispirms Beļdjuginu, vēlāk Ov-

čiņņikovu, bet Valkas — Sassu. 2) No visiem inspektorieml

īpaši izcēlās Popovs un Pravdins, kas savus rajonus apbrau-

kājot visai cītīgi iespaidoja skolotājus mācīt visu krievu

valodā. Katram skolotājam, kas vājāki prata krievu valodu,

vairs nebija vieta skolā. Tanīs pirmos asās pārkrievošanasl

gados drūmas šalkas gāja pār mūsu lauku tautskolām.

No pirmām skolas dienām skolotājs ar bērniem runāja tikai

krievu valodā. (Izņemot reliģijas un latviešu valodas stun-

das.) Līdz apnikumam kala krievu vokābulūs un sarunu>

frazas. Nav še vietā stāstīt tās daudzās anekdotes par

krievu inspektoriem un skolu revizijām, bet latviešu skolo-

tāji ar šīm anekdotēm uzjautrināja sevi grūtos brīžos.

Pārkrievotāji jau sapņoja rožainos" nākotnes sapņus. In-

spektors Pravdins, apbraukādams skolas, pravietojis, ka 50

gadu laikā pārkrievošanas darbs būšot savu uzdevumu vei-

J ) Vimberam gan šī pārcelšana nebija pazeminājums.
2) Pēc dzimuma igaunis.
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cis. Skolotājs Birnbaums1) pastāsta šādu Pravdina „sapni".

Revidējot skolu Pravdins, rādīdams uz klasē esošām mei-

tenēm teicis: ~Kad šīs meitenes būs mātes, viņas vairs

pie savu bērnu šūpuļiem nedziedās kādu tur „Ай-я су-су

ляца бэрни"... (Ai-jā žu-žu lāča bērni),bet kādai krievu

šūpļa dziesmu, piemēram: „Ай ру-ду, ду-ду, — родила

и буду"... Tik liela ticība savam darbam bijusi šim pār-

krievotājam. Bet nejau viņam vien.2) Pārkrievotāju pre-

ses orgāns Baltijā „Rižsk. Vestņ." 1896. g. 24. decembra

numurā arī „sapņoja" — iespieda rakstu — „Рига черезъ

пятьдесятъ лътъ." Šinī rakstā kāds sapņotājs pastāsta,

ko viņš savā sapnī redzējis. Viesnīcā (Romā) viņš (pēc 50

gadiem) vācu valodā lūdzis dot avīzi, bet sulainis vāciski

neprātis, — tikai krieviski. Arī vācu laikrakstu nebijis,
bet gan„Двинская Газета" —органърусскихъ интересовъ.

Sapņotājs šai avīzē lasījis, ka Rīga palikusi īsta krievu pil-

sēta. Kādā skolas aktā pilsētas galva, runādams par skolu

uzdevumiem, teicis, ka galvenais — „изучать Великую

Pocciio— нашу матушку Русь*. Pilsētas domē noraidīts

priekšlikums dot pabalstu vācu teātrim. J. Samārinam un

J. Aksākovam Rīgā uzcelti pieminekļi. Bērni rotaļlaukumos

runājuši tikai krieviski. Sapņotājs iegājis dažos grāmatu

veikalos, bet tur nav varējis dabūt grāmatas vācu valodā.

„Imperiāla" viesnīcā saticies ar lordmēru un muižniecības

maršalu, kam lūdzis informāciju par redzētām un dzirdē-

tām pārmaiņām, jo sapņotājs, lūk, esot bijis prom no Rīgas

50 gadus. Šie kungi paskaidrojuši, ka, lūk, pa to laiku

izaugusi jaunā paaudze, kas atzīstot tikai Krievijas

ideālus un centienus. Skolās mācot tikai krievu valodā un

Krievijas garā. Aleksandram 111 Rīgā uzcelts piemineklis —

„Незабвенному императору обновителю и объедини-

телю Прибалтшскаго края." То cēluši muižnieki, ga-

rīdznieki, pilsoņi un zemnieki.

x) Skolot. Jānis Birnbaums, Baltijas skolot, seminārists, tanī

laikā strādāja Kārzdabas pareizticīgo draudzes skolā, B. mira 1934. g.

21. dcc. Viņa nostāsts glabājas manā krājumā.

-) Leopolds Krugers grāmatā „Die deutsche Ostseeprovincen

Russlands (Berlin 1918) 109. lpp. pastāsta par līdzīgu gadījumu kādā

Igaunijas skolas revizijā.

24
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Un šādu sapņotāju tanī laikā bija daudz. Ārpus šiem

sapņiem
,
,Novoje Vremja" 1899. gada 5. janvāra numurā

priecājās, ka arī latviešu prese „не заводить больше ръчи

о самостоятельной какой-то латышской культуръ, о ка-

кой-то Латвш и тому подобныхъ бредняхъ". Latviešu

tautai jau raka kapu, un kaprači neapdomīgi ņirgājās par

dzīvības pilno tautas ķermeni. Patiesībā tie bija ne sapņi,

bet jau pārkrievotāju murgi.

Latviešu laikraksti, kas šinī laikā nevis nerakstīja, bet

tiem cenzUra neatļāva rakstīt principiālus apcerējumus par

mUsu tautas centieniem, tomēr darīja ko spēja. Pārlasot

kauču 1896.—1898. g. ~Balsi" redzam, ka avīze visai ieteic

rūpēties par mājmācību, priecājas ja kur nodibina biblio-

tēku biedrības. Ja nevarot nodibināt bibliotēkas, lai iekār-

tojot lasāmgaldus (Reinis Kaudzīte ~Balss" 1896. g. 20.

num.). Uzslavē Raunas pagastu, kas bibliotēkas nodibinā-

šanai devis 200 rbļ. un apsolījis katru gadu 50 rbļ. (1896. g.

44. num.). Pastāsta par pieaugušo skolām Francijā (1897. g.

5. num.). Aprāda kā vissekmīgāki veicināt latvju zemkopju

izglītību (1897. g. 36.—38. num.). Visur „Balss" skubi-

nāja mācīties arī ārpus skolas sienām, jo saprata, ka ārpus-

skolas izglītībā neiemaisās pārkrievinātāji. To pašu dara arī

~Baltijas Vēstnesis", kas 1896. gadā 69., 74. numuros deva

ļoti ierosinošus rakstus par tautas bibliotēkām. Skubināja

turpināt arī atskolas („B. Vēst." 1896. g. 282. num.), jo

tās netikai papildināšot skolā iegūtās zināšanas, bet došot

vēl dažu labu gudrību pie tam klāt. 1896. g. 258. num.

„B. Vēstn." rakstīja, ka mācītājs Bernevics (Kurzemes šul-

rāts) paskaidrojis: pagasta skolās varot uzņemt tikai lasīt-

pratejus bērnus. Tā tad mājmācība obligatoriski jāvei-

cina. „Dienas Lapa" 1898. g. nesa vairākus rakstus par

tautas izglītību vispāri, bet 30.—40. numurā iespiests ga-

rāks raksts ~Par tautas elementāro izglītību" (Pēc „Рус-

ское эконом, обозръше".) Šinī rakstā norādīts, ka tau-

tas izglītībai jābāzējas uz katras tautas īpatnējām vērtībām,

tā tad indirekti pret pārkrievošanu, kas šīs vērtības ne-

atzina, pat nicināja.

1898. gada 15. oktobrī inspektors Treilands klusībā
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svinēja 25 gadu pedagoga jubileju. Rīgas skolotāji šinī

gadījumā savākuši kādu naudas sumu, ko Treilands no-

devis 1898. gadā nodibinātai Vidzemes skolotāju sav-

starpējai palīdzības biedrībai. Bet šinī pašā savā

jubilejas gadā Treilands kopā ar Visendorfu cīnījās pret

jau še aprādīto A. Viļjeva oficiāli izdoto brošūru „О цъли

и способъ обучения инородцевъ государственному

языку". Treilands īpašā rakstā aprādīja, ka A. Viļjeva

sacerējums ir nelikumīgs un nepamatots. Tā esot patvarīga

rīcība — izdot oficiālu, bet nepiederīgu izglītības ministra

rīkojuma nepareizu tulkojumu par krievu valodas lietošanu.

So rakstu Treilands nosūtījis Visendorfam, kas tanī laika

bija izglītības ministrijas zinību komisijas loceklis (Ученый

комитетъ Мин. Нар Проев.) Šai komitejā tad arī ap-

spriesta A. Viļjeva brošūra un atzīta par netaktisku. Izglī-

tības ministrs 1898. g. aprīlī, kā to Visendorfs ziņojis

Treilandam, principā apstiprinājis komitejas lēmumu, bet

to mīkstinājis, grozot ~redakciju", — 'ka tagadējā veidā

brošūra neesot pielaižama, ja autors brošūru izlabotu pēc

komitejā dotiem norādījumiem, tad to varētu lietot sko-

lotāju bibliotēkās. Arī kuratoram dots norādījums, ka tāda

oficiālā kārtībā neder šādas brošūras klaja laist. Brošūra,

kas pa tam jau bija izsūtīta skolām, tomēr nav ne atsaukta,

ne anulēta. Turpretim A. Viļjevs izdeva vēl otru brošūru,

ko jau še arī pieminējām. 1) Tomēr ar Brivzemnieka-Trei-

landa un Visendorfa rūpēm pārkrievotāju plānus un rīcību

tormozēja. Pārkrievotāji, saprotams, meklēja no kuras puses

Zinību komitejā iekļūst dažāda viņiem nelabvēlība m for-

mācija. 2) Aizdomas kritušas arī uz Treilandu. Tautskolu

direktors Somčevskis šinī laikā sācis pret Treilandu no-

teikti intriģēt. Sakara ar Treilanda 25 gadu jubilejas ga-

dījumu J. Kriškāns, domājams, sazinoties ar Treilandu,

г) „Методическш указанш и. т. д."

2 ) Igaunijas valsts arehīvā Tērbatā kuratora Lavrovska papī-

ros atrodamas skolu departamenta direktora Ayičkova dažas rezolū-

cijas par Viļjeva brošūru kā ari norādījumi kuratoram, ka ministri-

jas komitejā bijušas nelabvēlīgas ziņas v. t. t .
24*
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uzrakstījis par jubilāra darbību īpašu rakstu, 1) kurā Trei-

lands cildināts kā pedagogs vispāri, bet arī kā krieviskās

skolas (ministrijas skolu) veicinātājs. J. Kriškāns savās at-

zīmēs apliecina, ka patiesība še tikusi sagrozīta, lai lī-

dzētu Treilandam pret Somčevski. Rakstu ar Visendorfa

palīdzību gribējuši iedabūt kādā krievu laikrakstā (kādā —

J. Kriškāns neatceroties). Tas neizdevies. Raksts tomēr

iespiests kādā tanī laikā liberālā avīzē „Russ". Pēc tam

šī raksta atstāstījums parādījās" arī latviešu presē (skat.

~Dienas Lapa" 1898. g. 126. num.). Vai šis raksts varēja

ko sevišķi līdzēt — grūti iedomāties, bet direktors Som-

čevskis Treilanda nobīdīšanu gan nepanāca.

Tā jākonstatē — „Novoje Vremja" bija nepareizi in-

formēta, domādama, ka latviešu prese un inteliģence vairs

nerunājot par savu īpatnējo kultūru v. t. t. Apstākļi spieda
klusi un uzmanīgi cīnīties un strādāt, bet šī cīņa bija

spēcīga un apzinīga.

Jāatgriežas vēl pie A. Viļjeva brošūrām. Ar to vien

nepietika, ka šis tanī laikā iespaidīgais Rīgas mācības ap-

gabala darbinieks patvarīgi iztulkoja ministra rīkojumu —

viņš deva ari patstāvīgus rīkojumus un norādījumus. Sa-

protams, ka tas viss varēja notikt tikai ar kuratora Lavrov-

ska ziņu, jo kā jau teikts — viena brošūra bija pilnīgi ofi-

ciāls cirkulāru pielikums, otrai paraksts: „Издаше правите-

ля канцелярш Попеч Рижск.учебн. округа", un vēl vairāk,

tītuļa lapas otrā pusē:
,

Печатано съ разръшешя г.попечи-

теля Р. у. округа". Ne tautskolu inspektori, ne mūsu sko-

lotāji šos A. Viļjeva darbus taču nedrīkstēja uzlūkot kā

privātu domu izteiksmi.

Kādus rīkojumus deva A. Viļjevs? Brošūrā „О цъли

и способъ и. т д." pastāstīts, ka arī Francijā un Vācijā
cittautas ar valsts valodu cenšoties piekausēt valsts ķerme-
nim. Vislabākās sekmes gūstamas ar „naturālo" metodi,

t. i. kad mācot krievu valodu bez mātes valodas palīdzī-
bas. Tādā gadījumā varot mācīt krievu valodu arī

skolotāji, kas nemaz neprotot bērnu mātes

J. Kriškāna atzīmes manā krājumā (К. VII, 169 lpp.) А. V.
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valodu (7. lpp.). Lūk, kādus plānus taisīja A. Viļjevs.
Nav nemaz vajadzīgs, lai skolotāji katrā ziņā būtu latvieši —

ievedīsim krievus. Un tas nebija neapzinīgi teikts — to

drīz vien sāka praktizēt. Tālāk (24. lpp.) A. Viļjevs domā,

ka līdz šim vājās sekmes krievu valodā izskaidrojamas' ar

nepareizu likuma izpratni (1887. g. 17. maija). Šo trū-

kumu A. Viļjevs ņemas novērst — viņš saka: „на выяс-

нение котораго (закона А. V.) мы и остановимся нес-

колько подробнъе." Lūk, cik tālu gāja šī kunga iedomība

— viņš uzņēmās vai paša senāta funkcijas. Un kā tad A.

Viļjevs skaidro un iztulko 1887. g. 17. maija likumu?

Pastāstījis likuma tekstu, A. Viļjevs vispirms tulko likuma

noteikumus par pilsētu tautskolām. Te viņam viss pilnīgi
skaidrs — jāmāca visi priekšmeti krievu valodā un kauču

arī likumā teikts, ka krievu valoda un citi priekšmeti mā-

cami pirmā laikā ar mātes valodas piepalīdzību, A. Viļ-

jevs arī šo likuma norādījumu ~iztulko" šā: „Bet tā kā

likumā nav teikts, ka skolotājiem jāprot vietējās valodas,
tad skaidrs, ka par skolotājiem var iecelt arī šo valodu

nepratējus, kas tad gan nevarēs mācīt ar vietējo valodu pa-

līdzību" (25. lpp.). Šie krievu skolotāji tad mācīšot tikai

krievu valodā, bet ja viņi to darīšot, tad to pašu varot

prasīt arī no skolotājiem latviešiem un igauņiem. Tā tad

mātes valodas lietošana esot lieka (является излишнимъ)

kā krievu, tā vietējo tautību skolotājiem. Vispāri neesot

ieteicams mācot krievu valodu ļaut bērniem dzirdēt arī

mātes valodas skaņas. Un, lūk, kādas patiesi krieviskas

domas izteicis A. Viļjevs: ~Skolēni, skolā dzirdēdami savu

mātes valodu, nepierādīs atzīt krievu valodu kā pārāku

un nepieciešamu. Lūk, tāpēc nederot pavisam lietot mātes

valodu" (26. lpp.). Vēl vairāk tāpēc, ka skolotāja uzdevums

esot iemācīt krievu valodu pilnīgi. Tik liela prasība uzdota

pilsētu tautskolotājiem! Saprotams, ka izdzenot mātes va-

lodu no skolas, nemācot tanī pareizi runāt, lasīt un rak-

stīt, varēja panākt visai lielu nemākulību, pat tik lielu, ka

tā līdzinājās tai prasmei, kādu 'trijos gados varēja iegūt

krievu valodā. Rezultātā skolēns izgāja no skolas pietie-

koši neprazdams nevienu valodu.
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Runādams par laukskolām, kā jau redzējām, A. Viļ-

jevs ministra 1896. g. 6. decembra rīkojumu iztulkoja vēl

patvarīgāki, kā nupat aplūkoto pilsētas tautskolu likumī-

gos noteikumus. Te tikai vēl jāpiezīmē, ka A. Viļjevs prasa,

lai laukskolotājs arī brīvdienās (atskolās? А. V.) mēģinot

ar skolniekiem atkārtot krievu valodu. Tāpat stingri nosaka,

ka sarunu valodai laukskolās jābūt krievu 1) — „какъ это и

должно быть." Ja tas nenotiekot, — visa vaina uzliekama

skolotājam „Вся вина въ этомъ случаъ падаетъна учителя"
Tas bija skaidri pateikts. Katram skolotājam, kas nespēja

A. Viļjeva programu veikt, bija jāiet. 2)

Otrā brošūra („Методичесюя указашя") visai daudz

māca kā rīkoties ar naturālo metodi, un 8. lpp. aplūko arī

vārdnīcu nederīgumu, kas „должны обязательно изъяты

изъ употреблешя" Šinī vietā Treilands uzlicis savu pie-

zīmi: „Развъ натуральный методъ примънимъ и дома,

гдъ нътъ учителя" ? Aplūkojot atsevišķu priekšmetu mā-

cīšanu, A. Viļjevs viscaur ievēro tikai krievu valodas prasmi,

skolēnu vispārējā attīstība viņam pavisam nerūp. Kā vācu

laikā mācītājiem rūpēja tikai ticības mācība, tā krieviem —

tikai krievu valoda.

Kad tautskolu inspektori, A. Viļjeva iedvesmoti un

Lavrovska rīkojumu atbalstīti, sāka pagasta skolās ar pirmo
ziemu prasīt mācības krievu valodā, pret to sacēlās arī

dažas vietējās (vāciskās) skolu komisijas. Tā Āsviķes (Lie-

pājas apriņķī) vietējās skolu komisijas priekšnieks barons

Tad arī atjaunoja vācu laikā praktizēto „dēlīšu kāršanu"

skolēniem kaklā, tikai tagad ar uzrakstu „говорилъ по латышски".

8) Vidzemes šulrāts Pohrts 1897. g. savācis ziņas par Vidzemē

no 1888. līdz 1896. g. atlaistiem tautskolotājiem. Tautskolu inspek-

tori atlaiduši (§ 13. 1887. lik.) pavisam 141 pagasta skolotāju :

1888-1, 1889-3, 1890-6, 1891—25, 1892—14, 1893—24, 1894—18,

1895—27, 1896—21 un 12 draudzes skolotājus. Bet daudzi skolotāji

paši atlūgušies, jo šinī pašā laikā no jauna vietās pieņemti pavisam
352 pag. skolotāji : 1888—38, 1889—7, 1890—48, 1891—67, 1892-41,

1893—46, 1894—31, 1895—74 un 40 draudzes skolu skolotāji. (Šulrāta

Pohrta ziņu kopija — manā krājumā А. V.) Inspektors Vembers sa-

vās „Atmiņās" raksta, ka viņš krievu valodas neprašanas dēj nav

atlaidis nevienu skolotāju. Atlaidēji bija krievu tautības inspektori.
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Korps 1897. g. devis šādu rīkojumu: ~Izrādās, ka mainīta

pagasta skolās līdzšinējā mācību kārtība, — skolēni pirmā

un otrā ziemā top mācīti krievu valodā, lai gan skolu

likums to prasa tikai trešā ziemā. Tā mācības bērniem

pavisam svešā valodā ārkārtīgi apgrūtinošas, jo bērni pie-

raduši vienīgi mātes valodai. Pirmā un otrā ziemā skolēni

tikai jāiepazīstina ar krievu valodu. Nosaku Jums (raksts

dots skolotājam Sīlim) turpmāk krievu valodā mācīt tikai

trešā ziemā, bet pirmās divās ziemās mācīt krievu sarunas

Valodu kā atsevišķu priekšmetu". Priekules vietējās skolu

komisijas loceklis, mācītājs Bocks paziņojis (Gramzdas ķir-

spēles skolu komisijas' uzdevumā) Priekules skolotājiem,
ka viņiem inspektora rīkojums mācīt rēķināšanu jau pirmā
ziemā krievu valodā kā nelikumīgs nav jāievēro. Līdzīgus
iemumus pagasta skolotājiem paziņojušas arī Lielvircavas,

Taurkalna, Mežmuižas, Sēlpils v. c. vietējās skolu komisi-

jas.)l 1897. g. 16. novembrī ar rakstu Nr. 8765, kuratora

vietā, mācības apgabala inspektors Zaiončkovskis aizrādīja
Kurzemes laukskolu virskomisijai, ka šāda vietējo skolu

komisiju rīcība ir nelikumīga, un šīm komisijām nav tie-

sība atcelt inspektoru rīkojumus. Zaiončkovskis atsaucas uz

izglītības ministra 1896. g. 6. decembrī doto rīkojumu

Nr. 30.126, kas nosakot krievu mācības valodas lietošanu

jau ar pirmo ziemu.2) Lūdz skolu virskomisiju norādīt vie-

tējām skolu komisijām uz viņu nelikumīgo rīcību. Sākās

parastā sarakstīšanās, bet kā redzams no kuratora Lav-

rovska raksta 1899. g. 21.. janvārī Nr. 479, dažas vietē-

jās skolu komisijas joprojām nepadevās. Kandavas vietējās

skolu komisijas priekšsēdētājs mācītājs Bernevics, 1898. g.

3. novembrī ar rakstu Nr. 301, paziņojis skolotājam Birz-

niekam, ka ir nelikumīgi, ja vienīgi krievu mācības valodu

lieto pirmās divās ziemās. Lavrovskis atkal prasa Kurzemes

skolu virskomisiju dot attiecīgu rīkojumu, un ka viņš —

kurators — devis rīkojumu Kurzemes tautskolu direktoram,

*) Igaunijas valsts archivā, Lavrovska papīros. Manā krājumā
ir noraksti. А. V.

2) Ministra rīkojums nenosaka, ka pirmos divos gados jāmāca
tikai krievu valodā (skat. agrāk citēto rīkojumu).
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paziņot visiem pagastu skolu skolotājiem: 1) ka rēķinā-
šanas mācība ar pirmo ziemu jāsāk krievu valodā, ar mātes

valodas palīdzību; 2) krievu valoda jāmāca pēc naturālās

metodes tūdaļ ar bērnu iestāšanos skolā; 3) ģeogrāfija otrā

ziemā jāmāca krievu valodā, nepieciešamos gadījumos ar

mātes valodas palīdzību. 1) Kurators piezīmē, ka viņš šo

rīkojumu devis, lai novērstu pārpratumus, kas cēlušies ar

augšminētiem divējādiem rīkojumiem.

Tanī pašā laikā Saldus un Kuldīgas ķirspēljes skolu

komisijas sūdzējās par Kuldīgas' apriņķa tautskolu inspek-
toru Barsovu, kas bija (ar cirkulāru 1898. g. 6. okt. Nr.

822) skolotājiem pavēlējis sekot, lai skolēni brīvstundās

sarunājas tikai krieviski un nepaklausīgos šai prasībai sodīt.

Kurzemes laukskolu virskomisija par Barsovu sūdzējās taut-

skolu direktoram (raksts 1899. g. 8. 11. Nr. 304). Barsovs

gan šinī pat gadā aizgāja pensijā, bet ne jau viņš vienīgais

bija krieviskās atmosfēras sabiezinātājs — īstie „zubri"

taču sēdēja pašā mācības apgabalā. Rādās, ka Barsovs

nav varējis panest smago pārkrievotāja darbu, un tāpēc

aizgājis pensijā.

Kā daži augstākie izglītības ministrijas darbinieki šim

laikā raudzījušies uz Lavrovska-Viļjeva ievadīto kursu, to

rāda inspektora Grāvīša 1899. g. 5. janvārī Treilandam

rakstītā vēstule atstāstītais notikums. Kā jau minējām,

Grāvīti no Jelgavas, saprotams, pret viņa gribu, pārcēla

uz Tērbatas rajonu. 1898. gada rudenī Tērbatā ieradās

izglītības ministrs Bogoļepovs, 2) ministrijas padomnieka

: ) Tomēr ne tā, kā to gribēja A. Viļjevs, kas prasīja mācīt ti-

kai krievu valodā.

2
) Deļjānovs mira 1897. g 29. XII un viņa vietā nāca Bogo-

ļepovs. Bogoļepovs, Nikolajs Pavlovičs dzimis 1847. g. Beidzis Mas-

kavas univ. juridiskās fak. kursu ; vēlāk tanī pašā universitātē

profesors (romiešu tiesībās). Tad Maskavas mācības apgabala ku-

rators, bet 1898. g. iecelts par izglītības ministru. Viņa darbība

valdībā nebija laimīga —
studentu nemieri universitātēs, un cīņa ar

tiem, darīja daudz rūpes, tā ka ministram atlika maz enerģijas kār-

tot tautas izglītības lietas vispāri. 1898. g. Bogoļepovs apmeklēja

arī Rīgas mācības apgabala skolas, bet viņa apmeklējums še neko

negrozīja. 1901. g. 14 II students Karpovičs Bogoļepovu ar revolveru

šāvienu ievainoja, un ministrs mira 2. martā.
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Kočetova1) pavadībā. Grāvītis, kas kopā ar Vidzemes taut-

skolu direktoru Somčevski pavadījuši Kočetovu skolu revi-

zijās, pastāsta, ka Kočetovs kādam ministrijas skolas sko-

lotājam, kas lielījies, ka viņa skolēni arī brīvstundās ru-

nājot tikai krieviski, teicis: „Какъ? Значить Вы завязы-

ваете дътямъ ротъ. Въдь они поступаютъ къ Вамъ безъ

знашя русскаго языка." Pēc tam Kočetovs pagriezies

pret Somčevski un Grāvīti, teicis: „За то и на Вильева я

разсердился, это онъ въ своей брошюръ запрещаетъ

пользоваться роднымь языкомъ и требуетъ, чтобы даже

на первыхъ порахъ обращались къ дътямъ исключи-

тельно по русски
" Tālāk Grāvītis pastāsta: Kočetovs no-

rādījis, ka tautskolu inspektoriem jāpazīst vietējie apstākļi

(to prasīja arī Kapustins) un Grāvīšam dzirdot divas rei-

zes norādījis Somčevskam, ka inspektors Pravdins „круто

дъйствуетъ", un par viņu esot ministrijā vairākas sūdzī-

bas, un ka daži inspektori rupji (грубы)
2
) Ministrs arī

revidējis dažas skolas. Kādā ministrijas skolā augstais re-

vidents bijis ļoti apmierināts, bet pagasta skolā gājis vā-

jāki. Kočetovs aizrādījis, ka ministrs gribot, lai viss no-

risinātos mierīgi (чтобы дъла шли мирно). Par Ko-

četovu gan zināms, ka viņš bijis liberālāks krievs un pazī-

stams arī Visendorfam, kas viņu informējis par Baltijas

apstākļiem. 3 ) Bogoļepovs tomēr nav mēģinājis šejienes pār-

krievotājus apvaldīt. 4)
Kad sakarā ar Treilanda un Visendorfa informāciju,

A. Viļjeva akcija bija nostādīta kā nelikumīga, Lavrovskis

negribēja savu mīluli atstāt patvaļnieka lomā, jo līdz ar

to arī pats kurators bija kompromitēts. Lai nepatīkamo

stāvokli glābtu, Lavrovskis izgādāja no ministra Bogoļe-

pova jaunu rīkojumu — 1899. g. 14. aprīlī Nr. 9407.5)

Šis rīkojums faktiski sankcionēja Lavrovska-Viļjeva „tul-

kojumus". Ministrs noteica, ka 1887. g. likumā ielikto ter-

!) Kočetovs 1897/98 m. g. revidējis arī dažas Rīgas skolas.

2) Grāvītis domā, ka tas zīmēts uz Šatalovu.

3) Grāvīša vēstule mana krājumā. А. V.

4) Skat. ..Brīvzemnieks" 11, 178. lpp.

5) „Циркуляры" 1899. 230. lpp.
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minu „по удобству", lai izšķir „начальство Рижскаго

учебнаго округа," t. ir, lai mācības apgabala valde no-

saka, kurās pagasta skolās' var rēķināšanu un ģeografijiu
mācīt krievu valodā. Tā tad ne vienīgi kurators, bet „на-

чальство округа", bet pie „načaļstvas" taču varēja pie-
skaitīt arī A. Viļjevu. Jā, ko gan bija baidīties savā pat-

varīgā rīcībā A. Viļjevam un citiem pārkrievotājiem, ja

viņu nelikumīgos darbus sankcionēja izglītības ministrs?

Zīmīgi tikai tas, — kā ministram, tā Lavrovskam nebija

drosmes atklāti izteikt savus pārkrievošanas nodomus, —

viņi mēģināja dažādiem neskaidriem rīkojumiem, itin kā

maskēt savu skaidri saredzamo skolu polītiku. A. Viļjevs

taču skaidri un nepārprotami deklarēja to, ko savos no-

domos gribēja kā Lavrovskis, tā izglītības ministrija. Daži

Lavrovska laikā strādājušie skolotāji gan stāsta, ka šis

kurators savas darbības beidzamos gados esot palicis pret

mātes valodas lietošanu pielaidīgāks. 1) Tam, tā laika do-

kumentus izpētot, nevar piekrist. Visus pārkirievošanas»
asumus taču ievadīja Lavrovskis, un ar viņa piekrišanu mā-

cības apgabala atbildīgie ierēdņi. Ja kādreiz Lavrovskis

rādīja pielaidīgāku žestu, tad tam bija vairāk taktiska,

ne būtiska nozīme. Taisnība, pašos pēdējos darbības ga-

dos pāri 70 gadiem vecais vīrs bija visai paguris un meklēja

nevis cīņu, bet ilgojās miera. Ar šādu pagurumu varam

x) Skat. Kārlis Ozoliņš — „Valkas-Valmieras skolotāju seminārs

1894—1919" 1936. 86. lpp. Nevar piekrist tam, ka Lavrovskis nav

„atzinis toreizējo rusifikatoru metodes", kā tas apgalvots X- Ozoliņa

grāmatā. Vai tad bez Lavrovska ziņas A. Vijjevs izdeva savas bro-

šūras, un vai viņš anulēja šīs brošūras pēc tam, kad izgl. min. Zinību

komisijā tās atzītas par nepiemērotām? Taču nē! Vai, kad mācības

apg. valdei ministrs deva tiesību izšķirt jautājumu „по удобству",
Lavrovskis mīkstināja uzsāktos pārkrievošanas asumus? Arī nē! Šie

fakti runā skaidru valodu. Lavrovska darbības liecinieks, inspektors

Vembers savās atmiņās ierakstījis par Lavrovski šādus vārdus:

„Lavrovskis, šis visniknākais pārkrievotājs..." (Vembera atmiņas
manā krājumā. А. V.) Jau agrāk pieminētais E. Beļavskis gan

raksturo Lavrovski kā labu paidagogu, bet nemin neko par viņa

pārkrievošanas metodēm. Bet arī pats Beļavskis taču bija aicināts

pārkrievošanas darbam.
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jau izskaidrot Lavrovska 1898. gadā (26. —29. okt.) va-

dīto inspektoru konferenci, kas vienīgi, kā oficiālais pro-

tokols liecina, rāda, ka vecais vīrs vairs nemīlēja vairot

asumus. Šai konferencē kāds dalībnieks kā vārds pro-

tokolā nav minēts,1) ienesis priekšlikumu pagastu skolu

pirmziemniekiem pirmās 5—6 nedēļas nemācīt latviešu va-

lodu (ābeci), bet visu laiku izlietot krievu valodas vingri-

nājumiem un krievu ābeces mācībai, jo mātes valodas

ābece traucējojt „чистотъ произношенля русскихъ зву-

ковъ". Pret šo priekšlikumu, kā oficiālā protokolā 2) ierak-

stīts, izteicies Kurators Lavrovskis, paskaidrodams, ka

šādu rīcību varot nepareizi iztulkot vietējie iedzīvotāji, kā

mātes valodas nicināšanu pagasta skolās. Šis kuratora slē-

dziens gan nebūs nācis bez debatēm. Treilanda darbu

līdzgaitnieks Indriķis Cīrulis pastāsta 3) par kādu inspek-

toru konferenci, neuzrādot, kad šī konference notikusi.

Lūk, ko stāsta Cīrulis: „Lautviešu valoda tautskolās tu-

rējās gandrīz vienīgi tādēļ, ka valdībai aizrādīja, ka nav

iespējams sekmīgi mācīt ticības mācību luterāņiem, ka

viņiem jāprot lasīt mātes valodā, jo baznīcās jādzied no

dziesmu grāmatas. Reiz, kad valdības aprindās bija iekusti-

nāts jautājums par mātes valodas izstumšanu no skolas,

Brīvzemnieks iesūtījis kuratoram plašu, pamatīgi izstrādātu

rakstu, kurā starp citu bija aizrādīts arī par ticības mā-

cības pasniegšanu. Lai varētu šo Treilanda iebildumu no-

raidīt, toreizējais tautskolu direktors Somčevskis' deva rīko-

jumu tautskolu inspektoriem pieprasīt visām skolām zi-

ņas, vai skolēni skolā iestājoties; prot mātes valodu tādā

mērā, ka viņiem var ar sekmēm mācīt ticības mācību. No

skolotāju atbildēm nu atkarājās, vai būt latviešu valodai

skolā vai nē. Diemžēl, arī šoreiz ne visi skolotāji stāvēja

sava uzdevuma augstumos, jo daudzi bija atbildējuši krievu

inspektoriem labvēlīgā garā. Pēc atbilžu saņemšanas ku-

rators nolika visa Rīgas mācības apgabala tautskolu direk-

toru un inspektoru sanāksmi, kurā vajadzēja izšķirt lat-

*) Grāvītis man stāstīja — esot bijis Pravdins. А. V.

2) „Циркуляры 1899. 158. Ipp.
3) A. Vičs — Latviešu skolu darbinieki I, 1925. g. 39.—40. Ipp.
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viešu valodas likteni. 1
— „Konferenci vadīja pats kurators

Lavrovskis. Krievu inspektori viens pēc otra prasīja mātes

valodas izmešanu no skolas, jo tā neesot vajadzīga, atņe-

mot vienīgi daudz laika, kavējot krievu valodas iemācīšanu

v. t. t. Kad mātes Valodas pretinieki bija izrunājušies —

stāstījis Treilands Cīrulim — pieteicos pie vārda. Nemi-

nēju latviešu valodu, bet runāju ar gudru ziņu tikai par*
mātes valodas nozīmi tautskolā. Uz šo runu biju sagata-

vojies. Kad biju runu beidzis, uzaicināju savus kolegas

atspēkot manas domas par mātes valodas nozīmi tautskolā.

Pēc manas runas īsu brīdi klusums. Bet drīz krievu in-

spektori sāka atkal atkārtot savus jau reiz izteiktos mo-

tivus. Nu pieteicās pie vārda inspektors Grāvītis, ar kuru

bijām norunājuši kopīgi uzstāties. Grāvītis teica: „Kungi,

mums, pirms stājamies pie jautājuma galīgas izšķiršanas

par mātes valodas atstāšanu, vai neatstāšanu tautskolā,

jātiek skaidrībā — no kāda viedokļa šo jautājumu apska-

tīsim — no pedagoģiskā, vai politiskā? Atbildi uz šo jau-

tājumu lūdzu ierakstīt protokolā, lai vēlākās paaudzes, kas

r
) 1937. gada apspriežoties ar [. Cīruli nācām pie slēdziena,

ka šī konference varēja būt tikai 1898. g. 26.-29. okt. noturētā.

Bet pirms šīs vispārējās inspektoru konferences 1898. g. vasarā biju-
šas atsevišķas inspektoru komisijas („Циркуляры" 1899. 156 lpp.)

Varētu jau būt, ka jau šinīs komisijās pārrunāts mātes valodas

jautājums, bet tā izlemšana notika kopējā konferencē 1898. gadā.

Tāpat Treilanda laika Rīgas elementārskolu skolotājs Fricis

leviņš savās atmiņās (manā krājumā А. V.) pastāsta: „Direktors

Somčevskis un krievu inspektori gribēja latviešu valodu no skolām

pavisam izdzīt. Treilands bija iesniedzis Lavrovskam rakstu, kurā

norādījis, ka latviešu valoda nepieciešama sekmīgai ticības mācībai.

Somčevskis bija devis rīkojumu inspektoriem pieprasīt ziņas no sko-

lotājiem. Daudzi skolotāji atbildējuši tā, kā vēlējies Somčevskis.

Kāds skolas pārzinis L. arī atbildējis, ka skolēni jau mājā tā protot

latviešu valodu, ka varot- sekmīgi mācīties skolā ticības mācības.

Treilands, kā rajonā atradusies L. vadītā skola, ieradies tanī un licis

skolēniem uzrakstīt diktatiņu latviešu valodā, pēc tam to izlabojis

un parādījis SKolotājam L. — diktāts bijis „sarkans" ar kļūdām."

Šādus mēģinājumus Tr. izdarījis ari citās skolās un par rezultātiem

esot ziņojis arī kuratoram Lavrovskam — kā pierādījumu, cik vāji

latviešu bērni pratuši mātes valodu, ko pārkrievotāji tad grasījās

pavisam no tautskolām izmest.
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lasis, varētu saprast, kādēļ mēs pedagogi esam lēmuši

tā un ne citādi." Kurators Lavrovskis, kam mUsu skola

gan patiesībā bija politisks ierocis, vārdos vienmēr uz-

svēra, ka skolu jautājumos nedrīkstot iemaisīt politiku,

kādēļ uz Grāvīša jautājumu atbildēja: „Nē, kungi, ne no

politiskā, bet no pedagoģiskā viedokļa, jo esam pedagogi."

Nu Grāvītis turpināja: „Treilanda kungs skaidri un pārlie-
cinoši pierādīja, kāda neatsverami liela nozīme mātes va-

lodai tautskolās, neviens nav mēģinājis Treilanda kga ap-

rādījumus atspēkot. Un tomēr mēs pedagogi, kaš še sa-

pulcējušies, ilgi prātojam, vai atstāt tautskolā šādu svarīgu

priekšmetu, vai nē. lestājās klusums. Pēc Grāvīša runas

neviens vairs pie vārda nepieteicās. Vienbalsīgi nolēma

atstāt mātes valodu tautskolā". Tā J. Cīrulis atstāsta paša

Treilanda konferences debatu atreferējumu un piebilst, ka

Treilands „priecīgs, laimē starojošu seju, nāca man pre-

tim. „Priecājaties," — viņš teica, „latviešu valodas nīdē-

jiem neizdevās izmest latviešu valodu no skolas."

Oficiālajā protokolā, kas iespiests 1899. g. cirkulāru

3. krājumā, nekas nav pieminēts par šādām principiālām

debatēm, bet vienīgi tas, ko jau atzīmējām, — par pirm-
ziemnieku 5—6 nedēļām. Bet oficiāli publicētos protokolos
šādas debates arī nerakstīja. Zīmīgi arī tas, ka 1898. g.

oktobra mēnesī notikušās konferences protokolu publicēja

tikai 1899. gada cirkulāru 3. krājumā, kas iespiests aprīļa

mēnesī.

Brīvzemnieka papīros
1) atrodams kāds, ar Brīvzemnieka

roku rakstīts uzmetums, kas norāda, ka šī cīņa par lat-

viešu valodas paturēšanu skolās patiesi norisinājusies.

Treilands-Brīvzemnieks šo uzmetumu iesāk šā: „Родной

языкъ учащихся не слъдовало бы ни исключить изъ

числа обязательныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ

начальныхъ школахъ округа, ни уменьшить число не-

дъльныхъ уроковъ по родному языку, по слъдую-

щимъ причинамъ". ..
Pēc tam seko vispusīgi pedagoģiski

*) Kādā nesakārtotā aploksnē, kas glabājas Rīgas Latviešu

biedrības archivā. Tikai šie papīri parasti nav datēti ar gadu skait-

ļiem.
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pierādījumi un ievērojamu pedagogu atzinumu citējumi.

Un tāļāk šai uzmetumā teikts: ~Mans kolēģis (Мой кол-

лега
— saka Treilands), apstrīdēdams manus norādījumus,

teicis ko ļaunu par latviešiem..Tam Treilands atbil-

dējis, ka viņš jau 20 gadus pirms stāšanās inspektora amatā

(Maskavā) cīnījies par Baltijas guberņu atsvabināšanu no

vācu privilēģijām un par krievu reformu ievešanu. Trei-

lands domājot, ka viņa pienākums „сказать откровенное

слово въ всъхъ тъхъ случаяхъ, когда по моему глу-

бокому убъждешю русскому дълу въ краъ грозитъ

опасность и неудача, а такая неудача неизбежна, если

наше школьное дъло будетъ поставлено такъ, что

неминуемо возникнетъ непримиримый антагонизмъ

между государственнымъ и роднымъ языкомъ въ краъ".

Те redzam, ka Treilands taktiski nostājies it kā Krievijas

valsts interešu aizstāvētājs. Viņš arī jautā savam idejiskam

pretiniekam (kas nav saukts vārdā), vai tikai viņam vien

esot privilēģija „на русскш патрготизмъ". Treilands tālāk

aprāda, ka triju ziemu laikā, ar apmēram 100 skolas die-

nām ziemā, krievu valodu neiemācīs, bet izslēdzot mātes

valodu, pavisam sakropļos bērnu izglītību.

Skaidri noprotams, ka šo uzmetumu Treilands saga-

tavojis kā konspektu savai runai inspektoru konferencē, 1)

kurā debatēts par mātes valodas izslēgšanu, vai paturē-

šanu mūsu tautskolās. Katrā ziņā šīs debates notikušas

jau 1898. gadā, bet to turpinājums varēja būt arī 1902.

gada konferencē. Indr. Cīruļa atmiņās ir šī 1898. g. no-

tikušā fakta atstāstījums, jo kurators Lavrovskis mira 1899.

gadā un pēc 1898. gada nav vairs vadījis kādu inspektoru

konferenci.

Vispāri Lavrovska laikā pārkrievotāji grasījās savus plā-

nus realizēt līdz galīgām konsekvencēm1. Darbojās jau arī

īstie pārkrievošanas spēka vīri: A. Viļjevs, Zaiončkovskis,

Somčevskis, Pravdins, Popovs, Šatalovs v. c. 1898. gada

konferencē krievu inspektori, redzams, taisījuši mātes va-

*) Nākošā (pēc 1898. g.) inspektoru konference bija 1902. gadā.

Nav izslēgts, ka arī šai konferencē debatēts par mātes valodas izslēg-

šanu, lai gan ari šai oficiālā protokolā par to nekas nav minēts.
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lodai vislielāko uzbrukumu, bet vecam Lavrovskam vairs

nav bijis enerģijas nostāties šis cīņas priekšgala. Trei-

lands uzvarējis.

No 1898. g. direktoru un inspektoru konferences ofi-

ciālā protokola vēl atzīmēsim sekojošus lēmumus: 1) Pie-

ņemti tautskolām jauni stundu plāni un mācību programas.

2) Par nepilntiesīgo skolotāju pagaidu pielaišanu darbā.

Tas stāvēja sakarā ar guberņu laukskolu virskomisiju pre-

tošanos šādu skolotāju apstiprināšanai. Konferencē gan

konstantēts, ka arī pirms 1886. gada Vidzemē vāciskās

skolu komisijas ielikušas vietās nediplomētus, arī nepiln-

gadīgus skolotājus. 1) Kurators Lavrovskis aizrādījis inspek-

toriem, ka vajagot pamudināt nediplomētos tautskolotājus

iegūt diplomus. Inspektori aizrādījuši, ka Vidzemē varot

jau iztikt bez ministrijas skolu pedagoģiskās klasēs apmā-

cītiem skolotājiem. Igaunijā gan tādu vēl vajagot. 3) Par

veciem draudzes skolu skolotājiem, kas neprata krievu va-

lodu, lemts, — nav atstājami pārziņu amatos. 4) Par

vasaras kursiem skolotājiem. Ja krievu valodas nepratēji

atraujoties iet kursos — jāatlaiž no amata. 5) Skolotāja

līdzdarbība dažādās biedrībās lai nekavējot akurāti pil-

dīt skolotāja darbu. 6) Skolotāju palīgus vajagot ievēlēt

vietnieku pulkam, bet nevis atstāt skolu pārziņu pieņem-

šanai. 7) Jāseko, lai bērni skolā iestātos 10 gadu ve-

cumā, kā to noteica jau 1860. gadi likums. Ja iestājo-

ties gados vecāki, — nenobeidzot trīsgadīgo kursu. 8)

Noliedzams pagasta skolās ari privāti mācīt vācu valodu.

9) Jāsoda par nokavētām mācību dienām. 10) Piegrie-

žama lielāka vērība ministrijas skolām. 11) Ja kur vel

darbojas agrākās muižas skolās, tās uzlūkojamas par pri-

vātām mācības iestādēm. 12) Derīgi apvienot mazas pa-

gasta skolas. 13) Jāveicina bibliotēku ierīkošana, bet jā-

raugās, lai vietējo valodu grāmatu vērtība būtu ne lie-

lāka par Уз no krievu grāmatām. Par valdības līdzekļiem

J ) Tas taisnība. Ja vācieši tagad izrādīja nemieru par .jaunu

zeņķu" ielikšanu skolotāju (īpaši palīgu) amatos, tad jāatgādina, ka

vācu skolu kungi, piemēram, 1837. gadā 17 gadus veco Ernestu

Švechu apstiprināja par Rūjienas draudzes skolas vadītāju (arī ēr-

ģelnieku.)
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bibliotēkās varot iegādāties vienīgi grāmatas krievu va-

lodā. 14) Pareizticīgo skolās jāseko kārtīgām ticības mā-

cības stundām.1) 15) Plašāki spriests par skolu muzejiem.
Par tiem parunāsim atsevišķi. 16) Jāveicina pie skolām

dārzkopība un biškopība. 17) Vērīgi jāseko privāto skolu

darbībai. 18) Inspektoriem nav jāpielaiž slepenu skolu

darbība.2)
1898. gada direktoru un inspektoru konferencē, kā jau

pieminēts, spriests par tautskolu jaunām programām un

stundu plāniem. Kurators aizrādījis, ka esot bijis nodoms

Rīgas mācības apgabala tautskolām dot Krievijas tautskolu

vispārējās programas un stundu tabulas. Direktors Som-

čevskis savā referātā aprādījis, ka tas nav iespējams,3)

jo Baltijas skolās īpatnēji apstākļi. Apspriežot atsevišķu

priekšmetu stundu skaitu, nolemts pastiprināt krievu va-

lodas stundas pagasta skolu otrā un trešā klasē (ziemā)

no 7 līdz 8, bet draudzes skolu pirmā klasē no 6 līdz 8.4 )

Motivācijā norādīts, kā tas jādara iedzīvotāju labad, jo

krievu valodas prašana viņiem visai nepieciešama. Lat-

viešu, resp. igauņu valodas stundas varot samazināt, jo

bērni taču atnākot skolā pēc mājmācībā iegūtām zināša-

nām, bez tam paši skolotāji esot izteikušies („въ виду заяв-

лений самыхъ учителей начальныхъ училищъ'') ka vi-

ņiem grūti sameklēt materiālu latviešu valodas stundām.5 )

Šādu apgalvojumu taču viegli bija izteikt, jo protokolā

nerakstīja ne šī apgalvojuma izteicējus, ne arī vajadzēja
atzīmēt kādus pierādījumus, ka sacītais patiesi pamatots.
Konferences vairākums (tā tad daži bus pretojušies) atzi-

nis, ka latviešu (igauņu) valodas stundās (3. gadā) nederot

lasīt vēsturiskus un ģeogrāfiskus apcerējumus, jo tādi jā-
lasot krievu valodas stundās. Lasot tos latviski — būtu

nevajadzīga atkārtošanās un laika patēriņš —

„а следо-

вательно вносили бы въ познаше учащихся мало новаго
"

*) Izrādījies, ka popi dažkārt nolaidīgi strādājuši.
Bjļ Šādas skolas darbojās dažās vācu ģimenēs.
3) „Циркуляры" 1899. 155. Ipp.

4) Ibid. 157. Ipp.

5) Ka daži skolotāji būs ari tā izteikušies, to var secināt no

jau atzīmētām Indr. Cīruļa atmiņām.
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Šis vairākuma lēmums atkal raksturo pārkrievotāju peda-

goģisko nejēdzību. Skaidrs taču, ka pie vājām krievu va-

lodas zināšanām, vēsturisku un ģeogrāfisku apcerējumu

lasīšanai krievu valodā nevarēja būt ne tuvu tik labu pa-

nākumu, kā lasot šādus gabalus bērnu mātes valodā. Un

ja krievu inspektori gribēja latviešu jaunatni noskaņot Krie-

vijas patriotisma garā, tad taču viņiem tieši vajadzētu prasīt,

lai lasa mātes valodā — jo lasāmā materiāla izvēle pie-

derēja mācības apgabala un izglītības ministrijas noteik-

šanai. Tomēr viņiem arī šinī gadījumā rūpēja vienīgi kaila

un neapzinīga krievu valodas iemācīšana.

1898. gada konference pieņemtas (iepriekš jau kada

komisijā izstrādātās) stundu tabulas šādas:

I Pagasta skolām.

(lekavās likts 1891. gada tabulu stundu skaits.)

Stundu tabulā nav ierādītas stundas vingrošanai un

meiteņu rokdarbiem — 1891. g. bija pa 2 stundas nedēļā

un klašē. Piezīmēs paskaidrots, ka vingrošanu varot kopt

pusdienas laikā (no 12—2).

II Draudzes skolām.

25

Priekšmeti
gads ļ gads gads

Piezīmes

rīcības mācība 6 6 6
1891. g. tabulā bija Kurzemē

pa 6 st., bet Vidzemē pa 5 st.

Krievu valoda

Latviešu valoda

Rēķināšana

ģeogrāfija
Glītrakstīšana

Dziedāšana

8

6(8)
6

2(-)
3

8(7)
5

6

2

2

3

8(7)
5

6

2

2

3

31 | 32 32 I

Priekšmeti
aunāk

nod.

cā ecak

nod.

с а

Piezīmes

icības mācība
.
. .

.

krievu valoda

atviešu valoda
. .

.
.

!ēķināšana
eografija un dabas mācība

ēsture

ilītrakstīšana un zīmēšana

•ziedāšana

H

8 (6)
3

6 (5)
2

3

3

3 (2)

4

6

3

6 (5)
1 (2)
3

3

3 (2)

1891. g. dabas mā-

cībai bija katrā no-

daļā, atsevišķi no

ģeogrāfijas, 2 stund.

I 32 I 32
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Par vingrošanu un meiteņu rokdarbiem, kam arī šai

tabula stundas nav ierādītas, dots tāds pat norādījums kā

pagasta skolās.

111 Pilsētu tautskolām

Pilsētu tautskolu st. tabulās tā tad lielākas pārgro-

zības. Galvenais te bija mātes valodas atzīšana, jo 1891.

g. st. tabulās mātes valodas stundas nebija uzrādītas, bet

piezīmē bija teikts, ka vācu, latviešu un igauņu valodu

varot mācīt ne vairāk kā 3 st. nedēļā, ārpus stundu laika

(внъурочное время). Rīgā, Jelgavā un Liepājā darbo-

jās arī dažas četrklasīgas elementārskolas. Tām parasti

4. gadā bija 3. gada stundu tabulā atzīmētais stundu skaits.

Kā stundu tabulas, tā mācību programas 1899. gadā,

ar kuratora rīkojumu, iespiestas īpašā brošūrā: Примър-

ныя программы предметовъ преподаваемыхъ въ на-

чальныхъ народныхъ училищахъ Рижскаго учебнаго

округа. Рига 1899."

Pie jaunajām programām jāpiezīmē, ka krievu valodas

mācības apmērs viscaur bija palielināts. Pagasta skolā

pirmā ziemā jau vajadzēja prast lasīt un atstāstīt vieglus

gabaliņus (Чтеше небольшихъ и доступныхъ дътскому

понимашю связныхъ статеекъ"). kā arī rakstīt та-

r i e m e 1. ga s iezīmes

icības mācība
.
.

krievu valoda
. .

tēķināšana . . .

4

8U0)
6

4

8 (7)
6

4

8 (6)
6 (5)

1891. g. stundas

tabula ari 4. g.

lātes valoda .
.

eografija . . . .

�abas zinības .
.

ēsture (Krievijas)
ilītrakstīšana .

.

�ziedāšana
.
.

.

ingrošana (zēniem)
[okdarbi (meitēn.)

З(-) 3(-) 3H
1891, g. mātes vai.

tabulā nebija uz-

ņemta, bet to varēja
macTt kā neobligat.
priekšai.

2 2

2(-)
2

2

3 (4)

- (2)

2

2

3 (2)
3 (4)

- (2)
- (2)
2

2

3 (2)
3 (4)

1891. g. st. tab.

pa 2 st. vēstures

3. un 4. kl.

27 zēn.

28 meit

30 zēn. ļ 30 zēn.

30 meit. 30 meit.
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zus diktātus. Tas nozīmēja skolēnu ārkārtīgu nodarbi-

nāšanu krievu valodā, mazāku vērību pieliekot citām1 mā-

cībām. To pašu pārkrievotāji prasīja arī otrā un trešā

ziemā, jo A. Viļjevs taču gribēja, lai, pagasta skolas kursu

nobeidzot, skolēni krievu valodā varētu lasīt, ru-

nāt un rakstīt tāpat kā mātes valodā. Draudzes

skolu krievu valodas programa bija iekārtota uz pagasta

skolas programas, un tā tad prasības jau vai līdz šīs va-

lodas pilnībai: sistemātiska gramatika, labāko rakstnieku

darbu lasīšana, diktāti un domraksti. Apmēram tādas pat

prasības pilsētu tautskolās: „довести учениковъ до бЪ-

глаго правильнагои осмысленнаго чтешя, правильной и

точной устной передачи видъннаго, слышаннаго и, вооб-

ще, правильной разговорной ръчи иправильнагописьма.
"

Mātes valodas programa bija sastādīta iespējamās ro-

bežās un pagasta skolām tāda pat kā pilsētas tautskolām.

Draudzes skolām arī sistemātiskās gramatikas kurss, uz-

rādot skolēniem mātes un krievu valodas formu dažā-

dības.

Rēķināšanā pagasta skolās vajadzēja sasniegt prasmi

rēķināt visāda lieluma skaitļiem' (arī nosauktiem). Jēdziens

par vienkāršām daļām. Tāda pat programa piemērojama

pilsētu tautskolām, bet tur varēšot sistemātis-ki iepazīstināt

ar vienkāršo daļu rēķiniem. Draudzes sļkolās: vienkāršu

un decimāldaļu, trejskaitļu un procentu rēķini; ģeometrisko

figūru aplūkošana, ar praktiskiem norādījumiem, kā izmērīt

ģeometrisku ķermeņu virsmu un tilpumu.

Bez šiem galveniem priekšmetiem pagasta skolās (arī

pilsētu tautskolās) mācama Krievijas ģeogrāfija, bet drau-

dzes skolās arī vispārējas ziņas par citām zemēm un valstīm.

Draudzes skolām bija dota arī Krievijas vēstures programa,

sākot ar seniem slāviem un beidzot ar Aleksandra 111 val-

dīšanu. Kā ģeogrāfija, tā vēsture bija jāmācās tikai krievu

valodā.1)

x) Atminos savus skolas gadus, kad draudzes skolā „kalām"

Krievijas vēsturi, visai maz saprazdami tās saturu. Vispāri tā sauktā

«zubrīšana" bija mūsu vienīgā metode un glābiņš no divniekiem, .la

„nobēri" skolotājam vārdu pa vārdam veselu lapas pusi — tad pie-

tiekošs vai labs numurs bija nodrošināts. А. V.

25*
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Saprotams, ka krievu valodai tapa upurētas visas ci-

tas zināšanas un mākas — jo, ja revizijās skolēni prata
krieviski atbildēt, tad skolotāja reputācija bija nodrošināta

un skolas „gods" glābts.

Jauno stundu tabulu un programu iedarbināšana ari

šoreiz nepagāja bez incidentiem. Tā kā mācības apgabala

valde šinī jautājumā nebija prasījusi guberņu skolu virs-

komisiju atsauksmes, vai kādu viņu līdzdalību programu

izstrādāšana, tad pēdējās cēla iebildumus. Kurzemes lauk-

skolu šulrāts, mācītājs A. Bernevics 1900. g.. 26. maijā

iesūtīja savai guberņas skolu virskomisijai jauno programu

plašu kritiku. Vispirms A. Bernevics 1) ~protestē" pret mā-

cības apgabala nelikumīgo rīcību — izdodot jaunās progra-

mas bez guberņas skolu virskomisijas piekrišanas, jo skolu

likuma 3576. pants (XI sēj. I daļa) nosakot, ka Baltijas

guberņu skolu komisijām piekrītot galvenā uzraudzība še-

jienes skolās. A. Bernevicam formāli bija taisnība, bet

kurators savukārt norādīja izglītības ministrijai, ka vācis-

kās skolu komisijas sabotē jauno skolu iekārtu, un muiž-

niecība vai katru gadu lūdzot ķeizaru atbrīvot viņu no

līdzdalības skolu pārvaldēs. Šādu muižniecības un garīdz-

niecības izturēšanos šoreiz izlietoja mācības apgabala valde

un centās nevien faktiski, bet arī formāli saņemt savās

rokās visu skolu pārvaldes aparātu. Izglītības ministrija
šādu rīcību akceptēja. Tādā gadījumā šulrāta A. Berne-

vica ~protestam" nebija vairs ne faktiska, ne īsta formāla

spēka A. Bernevica kritika tomēr uzrādīja jaunajās prog-

ramās visai kļūmīgas prasības, īpaši luterāņu ticības mā-

cības iekārtojumā. Programu ievadījums darbā līdz ar to

dabūja pirmo sitienu — kurators 1899. g. 21. novembri

paziņoja konsistorijai (Kurzemes, bet, saprotams, ka tas

attiecās arī uz Vidzemi), ka noteikumi par luterāņu ticības

mācību jaunās programās nav obligatoriski. Bet šulrāts

A. Bernevics kritizēja arī citus programu noteikumus.

Krievu valodas prasības pirmā ziemā pagasta skolās neesot

veicamas, un pats krievu valodas programās iekārtojums

J ) Manā krājumā glabājas noraksts. А. V.
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esot absurdisks: pirmā ziemā jau vajagot rakstīt mazus

diktātus (teikumos), bet tikai otrā ziemā jādod noskaidro-

jums par „Э" un „i", „и" lietošanu. Tāpat A. Bernevics

nostājās pret prasību censties ar krievu valodas mācību

vietējos iedzīvotājus dzīt „на сближение съ жизнью и бы-

томъ коренного, господствующего населешя Имперш,"

(27. lpp.). Vispāri krievu valodas programa neesot skolās

veicama. Bez tam A. Bernevics pretojās piezīmei pie
stundu tabulas, kas noteica krievu valodai un rēķināšanai

stundu sarakstos ierādīt katru dienu pirmās' stundas, —

šulrāts prasīja ticības mācībai šo pirmo vietu. Savu rakstu

A. Bernevics noslēdza ar lūgumu guberņas virskomisijai

rūpēties par jauno programu anulēšanu. Pēc tam notika

attiecīga sarakstīšanās ar kuratoru, 1) kam kādu panākumu

nebija — jaunās stundu tabulas urn programās palika

spēkā. Palika spēkā arī visi A. Viļjeva krievu valodas

mācīšanas principi, kas tapa vēl pastiprināti ar to, ka

šo principu uzstādītāju — A. Viļjevu 1899. gada 4. sep-

tembrī ar ķeizara pavēli iecēla Vidzemes tautskolu di-

rektora amatā. (Somčevskis 1899. g. nomira.). Tā tad

Lavrovskis, kas dažkārt mēdza runāt arī „maigā valodā",

teikt, ka nevajaga rīkoties nepedagoģiski v. t. t, savas

darbības pēdējo gadu kronēja ar visnepedagoģiskākā pār-

krievotāja iecelšanu vadošā tautskolu direktora amatā. Ar

to pārkrievošanas politika joprojām tika uzturēta krāsā

virzienā.

šinī vietā jāsaka arī daži vārdi par pašiem pārkrie-

vinātājiem. Cikkārt gan par viņiem — A. Viļjevu, Zaionč-

kovski, Pravdinu, Popovu v. c, latviešu tā laika un vē-

lāko dienu preses orgānos nav rakstīti ļauni un skarbi vārdi.

Turpretim vairāki mūsu vecie skolotāji, kam ar kādu no

šiem krievu cilvēkiem bijusi tuvāka sastapšanās, zina stāstīt

arī labu, uzraaa viņiem humānu cilvēku īpašības v. t. t.

Direktors Somčevskis, kam bija uzdots uzraudzīt inspek-

x ) Igaunijas valsts archivā, Lavrovska laika papiros, atrodas

kāds Kurzemes skolu virskomisijas raksts, kam pamatā likts A. Ber-

nevica iesniegums.
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toni Treilandu, 1) ar nolūku mūsu tautieti ~pieķert" lat-

visku skolu interešu veicināšanā, tomēr nav parādījis kādus

negodīgus līdzekļus, apmelošanu, vai viltīgu denuncēšanu;

šis pats Somčevskis dažkārt paglābis vienu, otru skolo-

tāju no „amata Inspektori Pravdins un

Šatālbvs pēc 1905. g. revolūcijās aizstāvējuši vairākus sko-

lotājus pie sodu ekspediciju vadītājiem. Par to ir uzgla-

bājušies dokumentāriski pierādījumi. Arī direktors A. Viļ-

jevs neesot bijis personīgās attiecībās ļauns un nepieie-

tams. Vispāri vērojams, ka šie faktiski bieži ienīstie krievu

darbinieki nav nīsti kā cilvēki, bet kā nelāga pārkrievo-

šanas idejas pārāk uzcītīgi veicinātāji. Bet ja šai darbā,

raksturojot M. Kapustina laikmetu, aizrādīts, ka šis ku-

rators nav mīlējis asu pārkrievošanas rīcību un atzinis

to pat par kaitīgu, tad vietā uzstādīt jautājumu, no ku-

rienes izauga un cēlās šie asie, pat brutālie pārkrievo-»

tāji? M. Kapustins un citi slavofili, kļā jau aprādījām,

bija uzauguši tā laika maskaviešu liberālā garā un Alek-

sandra II reformu laikā; viņi bija arī liecinieki Krievijas

kļūmīgiem vēsturiskiem notikumiem, kad viņu tēvija piedzī-

voja ļaunas, pat apkaunojošas dienas. Slavofili bija vis-

maz septiņdesmitos un astoņdesmitos gados lieli patrioti,

bet ne nederīgā iedomībā un nacionālā uzpūtībā ieauguši

darbinieki. Viņi arī Krievijas mazās tautas uzlūkoja kā

draugus un palīgus savas valsts stiprināšanā pret visu,

kas šo valsts spēku kaut kā apdraudēja. Slavofilu tuvā-

kais naidnieks bija Vācija, līdz ar to arī Baltijas vācieši.

Tas īpaši krasi izpaudās pēc Berlīnes kongresa 1878. g. noti-

kumiem. Bet par to jau runājām. Aleksandrai 111 valdīšanas

laikā Krievija palika nacionālāka, vācu iespaids vispāri sama-

zinājās un, galvenais, Krievijas spēks arī uz ārieņu pie-

auga. Šinī ziņā ļoti zīmīga bija arī kuratora Kapustina

J) Skolotājs Fricis leviņš savās atmiņās pastāsta, kā 1894. g.

notikušas „lielās" revizijās pa Rīgas skolām, kurās vajadzējis iegūt
materiālus Treilanda atbrīvošanai no inspektora amata. Somčevskis

bijis gan bargs revidents, bet redzams, nav mēģinājis pret Treilandu

cīnīties ar netaisniem līdzekļiem, vai ar varu, ko taču tanī laikā

varētu pielietot plašos apmēros. (Skat. šeit 299. lpp.)
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atvadīšanās runa, ko viņš teica pirms aizbraukšanas no

Rīgas uz jauno darba vietu — Pēterpils mācības apgabalu. 1)

Tie pārkrievotāji, kas nāca pēc M. Kapustina, arī lielā

mērā bija ieauguši agrāko slavofilu garā, arī viņi jūsmoja

par Samārinu, Aksākovu, Katkovu un par visiem citiem

krievu lieliem patriotiem; arī viņi jaunībā bija tā laika

liberālo ideju ietekmēti. 2) Ar Aleksandra 111 laika stin-

gri monarchistisko virzienu liberālisms Krievijā atslāba, bet

gan tā vietā uz laiku pieauga absolūtās ķeizara impērijas 1
konservatisms. Līdz ar to slavofilu veselīgais patriotisms

pārveidojās tā sauktā „urrā patļfiotismā", un visi šāda

patriotisma nesēji Krievijā sastādīja valdošo slāni. Šie pat-
rioti tanī laikā iedomājās Krieviju esam ļoti stipru, pat
tik stipru, ka viņa spēka ziņā pārspēj visas citas Eiropas
valstis. Šadu apziņu „urrā patriotos" audzināja un no-

stiprināja krievu lielākie laikraksti, valdības deklarācijas un

arī ķeizara Aleksandra 111 činovnieki. Arī pats ķeizars rā-

dīja stipras valsts vadītāja gribu. Tādos apstākļos arī Balti-

jas skolu pārkrievotāji bija pārliecināti par Krievijas mil-

zeņa speķu un cerēja, ka šis spēks samērā īsā laikā uz-

sūks kā latviešus, tā igauņus un iznīcinās arī šejienes vācu

varu. Te, kā viņi domāja, nebija nekāda vajadzība daudz

rēķināties un labināties ar šīm mazām tautām, kā to gan

darīja 60.—70. gados Maskavas slavofili. Tagad laiks pie-
nācis šīm tautām ieplūst ~Krievu jūrā". Tāds noskaņojums

bija Lavrovska laika pārkrievotājiem. 3) Viņi nešaubījās par

pārkrievošanas gala rezultātu (kā izteicās inspektors Prav-

dins), bet vienīgi prātoja un apspriedās par līdzekļiem, kā

vieglāki un drīzāk to sasniegt. Lūk, šī pārkrievotāju ticība

un cerība, kas pamatojās uz iedomāto Krievijas nesalaužamo

speķu, diktēja arī to rīcību, kādu Latvijā visspilgtāk pār-

dzīvojām kuratora Lavrovska laikā. Kā pats Lavrovskis,

!) Skat. šeit 294. lpp.
2) A. Vijjevs studenta gados bijis pat krasi liberāls

3) Kāds, redzami humānāks pārkrievotājs, pēc Baltijas apce-

ļošanas, „Новое Время" bija aprakstijis latviešu un igauņu spirgtumu,
bet salīdzinājis šīs tautas ar tauriņiem, kas dzīvojot tikai vienu

dienu un tad citēja dzejoli par taurenīti: „Но коротокъ мой в-вкъ,

— онъ не долЪе дня; Будь же добръ человЪкъ и не трогай меня..."
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tā viņa augšpieminētie un nepieminētie līdzstrādnieki —

kā krievu cilvēki, kas parasti bija pietiekoši labsirdīgi —

nebija tik ļauni un mums personīgi naidīgi, bet viņi pārāk

uzticīgi padevās tā laikmeta iedvesmotājiem — lielajam

Krievijas patriotismam un šīs valsts itin kā kolosālam spē-

kam, kas kā viens, tā otrs, tomēr nebija veselīgi izau-

dzināti un pie pirmiem pārbaudījumiem izrādījās neiztu-

rīgi-

Ar tādu apstākļu izpratni gribētos iztulkot, saprotams,

ne attaisnot paša niknākā pārkrievošanas laikmeta iedves-

motājus. Vācieši parasti bija lepni, iedomīgi, pat bieži

cietsirdīgi pret mums, krievi — labsirdīgi, sadraudzīgi un

iecietīgi. Politiskais stāvoklis tomēr arī krieviem tanī laikā

likās diktējam tādu, un ne citādu izturēšanos.

Līdztekus jaunajām programām mācības apgabala valde

rūpējās par līdzekļiem, kas labāk veicinātu krievu valodas

iemācīšanu. Tanī nolūkā Lavrovskis ieteica pie skolām

nodibināt īpašus skolu muzejus, l ) kuros skolotājām uzdeva

sakrāt visādus priekšmetus, resp. to modeļus: stādus, labī-

bas graudus, kustoņu zīmējumus, ikdienišķā dzīvē lie-

tojamos metālus, darba rīkus, dzīvokļa piederumus (mo-

deļus) ū. t. t. Muzeja uzdevums — mācīt krievu valodu

(pēc naturālās metodes) bez skolēnu mātes valodas pa-

līdzības. Rādot kādu priekšmetu, vai modeli, skolotājs

krievu valodā sauca šī priekšmeta apzīmējumu, resp. no-

saukumu, un bērni to atkārtoja. Kā jau agrāk še pieminēts

— pārkrievotāji liedza skolniekiem pat vārdnīcas, bet krievu

valodas stundās bija skolotājiem stingri noliegts krieviskos

priekšmetu nosaukumus tulkot latviski. Skolu muzejiem»

vajadzēja atvieglot naturālās metodes smagumu. Sakara

ar 1899. gada (ieteikts bija jau agrāk) oficiālo rīkojumu

visās mūsu skolās' ierīkoja šādus muzejus — pilnīgākus
vai trūcīgākus, kā katrs skobtajs spēja, — bet muzejam

vajadzēja būt, pretējā gadījumā inspektors revizijā taisīja
visai bargus pārmetumus. Kur bija devīgākas pagasta val-

г) Приложете къ Циркулярамъ 1899. № 1.
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des un nadzīgāki skolotāji — tur muzeju priekšmetus,

gan pērkot, gan vietējās darbnīcās un skolās pagatavojot,

iegādājās ievērojamā daudzumā, un tos pielietoja nevien

krievu valodas, bet arī ģeogrāfijas un pat vēstures stun-

dās. Šinī pat sakarībā skolās sāka iegādāties arī citus

mācības līdzekļus, jo ar tiem viņas vācu laikā bija pa-

tiesi ļoti nabadzīgas. Tā skolu muzeji un daži jaunie
mācības līdzekļi varēja pakalpot nevien krievu valodas ie-

mācīšanai, bet arī vispārējai skolēnu lietišķai attīstībai,

kas gan visur atkarājās no skolotāja veiklības un gribas

rūpēties par savas skolas pareizu gaitu. Tautskolu in-

spektora revizija, parasti par divi gadi reiz, nevarēja labu

un rūpīgu skolotāju novērst no īsta pedagoģiska darba.

Saprotams, krievu valoda bija jāmāca, bet tamdēļ neva-

jadzēja un, teiksim arī, nedrīkstēja atstāt novārtā skolēnu

vispārējo izglītību un nacionālo noskaņojumu. Kaudzītes

Matīss, kas pats pārkrievošanas laika smagumu izbaudīja,

savās atmiņās rakstīja: „Laicīgās latviskās mācības tai laikā

gandrīz nemaz netika revidētas un pat ne pieminētas. In-

spektoru kungi, tikko ne visi, tautas valodu nemācēja un

to mācību nemaz nepieminēja, kas bija mācamas latviski,

kā lasīšana, valodas mācība, pareizrakstība un domuraksti

jeb rakstieni. Skolotāji, ja vien gribētu, varētu šās, jau

bez tam diezgan retās stundas, sava grūtā stāvokļa viegli-

nāšanas labad, pārvērst — vismaz lielu tiesu — uz krie-

visko priekšmetu pilnīgāku iemācīšanu, par ko viņus ne-

viens nevainotu. Bet skolotāju kārta ar goda pilnu ap-

ziņu pati no sevis neatkāpās no šiem cienīgiem pienāļku-

miem. Ja arī šur tur juka latviskie burti ar krievislkiem

kopā, ja arī samainījās šur un tur jocīgā kārtā krievu

vārdi ar latviskiem, tomēr savā valodā lasīt un jel to

visvajadzīgāko pareizi uzrakstīt, iemācīja visur, lai ari pašu

liktens daudziem karājās kā mata galā. Ar godu sko-

lotāju kārta paturēja cieņā šo uzticību, kad tā visgrūtāki

bija turama; patur un tāpat viņu paturēs joptrojām kā

mantotu apziņas svētumu, ka tas ir viņu darbs pro patria". 1)

') No ..Dzimtenes Vēstnesī" 1916. g. 41. num. iespiestā R.

Kaudzīša raksta ~Tautiska laikmeta sākums".
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Pie jau agrāk (sakarā ar jauno skolu likumprojektu)

aprādītās Baltijas muižniecības cīņas pret pārkrievošanas

polītikas nostiprināšanu, vēl jāatzīmē daži noteikumi, kas

noslēdza Lavrovska darbības laikmeta drūmās lapas puses.

1897. gadā Vidzemes šulrāts Pohrts iesūtīja landrātu

kolēģijai un Vidzemes skolu virskomisijai apcerējumu

~Zehn Jahre russischer Pādagogie m Livland", 1) kurā pla-

šāki tēlota pārkrievotāju darbības nostiprināšanās un agrāko

vietējo skolu pārvaldes orgānu pilnīga nobīdīšana pie ma-

las. Sākās atkal landrātu apspriedes. Uzdeva landmaršā-

lam Meijendorfam lūgt audienci pie ķeizara, lai valdnie-

kam no jauna paziņotu muižniecības atzinumus skolu lietās.

Meijendorfam arī audienci 1897. g. 28. novembrī piešķīra.
5. decembrī2) landmaršāls ziņoja landrātu kolēģijai, ka

ķeizars viņu pieņēmis un bijis arī informēts par Vidzemes

muižniecības nesen iesniegto memorandu,3) kurā bija ap-

rādīta šejienes skolu pagrimšana un lūgts grozīt uzsākto

pārkrievošanas polītiku. Landmaršālam licies, ka viņa au-

diencei būs vēlami panākumi. Bet jau 1897. g. 10. de-

cembrī ķeizara kanceleja ar rakstu Nr. 67.3554) paziņoja

landmaršālam, ka ķeizars ar viņa memorandu iepazinies un

uzrakstījis rezolūciju: „Оставить безъ послъчдствш". Tas

muižniecībai bija jauns sitiens, jo ķeizara laipnība likusi

kaut ko cerēt. Te jāpiezīmē, ka ķeizars Nikolajs 11, kā to

pierāda viņa dienas grāmata, 5) bieži mēdzis audiencēs būt

visai laipnis un pat arī apsolījis priekšlikumus ievērot,

bet jau otrā dienā devis pavisam pretēju rīkojumu. Tā,

redzams, noticis arī landmaršāla Meijendorfa audiencē.

Muižniecība šo notikumu negribēja atstāt bez atbildes.

Tas parādījās 1898. gada6 ) landtāgā (martā), kad no jauna

un visai kategoriski nolēma atteikties no līdzdarbības skolu

pārvaldīšanā un uzdeva draudžu virspriekšniekiem — ap-

J ) Acta Liv. Landr. Coll. № 13/B, V. XII, F. 274. (LVA).
2) Ibid. F. 332.

3) Ibid. F. 338.

4) Ibid. F. 365.

5 ) Das Tagebuch des letzten Zaren. Berlin, 1923.

6) Landtagsschluss vom 24 Mārz 1898. (LVA).
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riņķos un baznīcu priekšniekiem draudzēs — turpmāk kopā

ar mācītājiem rūpēties vienīgi par mājmācību un sagata-

vošanu konfirmācijai, atbrīvojot viņus no līdzdarbības skolu

komisijās. Šis lēmums gan atkal bija jāuzlūko tikai kā

demonstrācija, bet muižniecība pie krievu tā laika valdības

dažkārt arī caur demonstrācijām guva panākumus. Vis-

maz, kā jau redzējām 1, Pēterpilī vāciešus vairs negribēja

„kaitināt",

Tanī pašā 1898. gada 10. martā, Vidzemes laukskolu

virskomisija, landrāta Oettingena vadībā1) noturēja īpašu

„protesta sēdi", kurā barons Kampenhauzens virskomisir

jai iesniedza memorandu pret 1887. g. nodibinātā skolu

pārvaldes aparāta nederīgo darbošanos. Virskomisija, at-

skaitot kuratora (šoreiz vienīgo) pārstāvi direktoru Rud-

ņevu, vienprātīgi šo memorandu pieņēma un nolēma no-

sūtīt izglītībam ministram. Šim iesniegumam šāds saturs:

„Virskomisija vairākkārtīgi norādījusi valdības orgānieml,
ka 1887. g. 17. maija likums noārdījis tos pamatus, kas

Baltijas guberņās tautskolu darbību nostiprinājuši ciešā

muižniecības, garīdzniecības un zemnieku kopdarbībā. Lai

gan ar minēto likumu nav atcelti agrākie skolu uzraudzības

un vadības orgāni, bet to darbība paralizēta ar valdībās

ierēdņiem piešķirtām lielām tiesībām. Kamēr skolas dar-

bojas saskaņā ar 1887. g. likumu, pierādījies, ka valdības

orgāni, kam nav nekādu sakaru ar vietējo iedzīvotāju in-

teresēm, maz pamazām gremdē skolu īstos uzdevumus,

cenšoties tikai pēc krievu valodas iemācīšanas. 1887. g.

17. maijā apstiprinātais likums nosaukts par „pagaidu no-

teikumiem" un tāpēc vairākkārt aizrādīts, ka nepieciešams

dot citu un pastāvīgāku likumu. Tas tomēr nenotiek, bet

1887. g. 17. maijā dotais likums tagad jau ievests likumu

krājumā (XI sējuma I daļā) un tā padarīts par pastā-

vīgu". Pēdējo gadu darbībā pierādījies, ka izglītības mi-

nistrija un mācības apgabala kurators neievēro skolu virs-

komisijas, likumā joprojām pastāvošas, tiesības apstiprināt

laukskolām skolotājus, bet top iecelti pavisam jauni sko-

lotāji un bez attiecīgas skolotāja apliecības. Vispāri skolu

r) Protokoli d. Livl. Oberlandschulbehorde 1898. 10. 111.
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virskomisijas darbībai nav nozīmes, jo viņai ņemtas tie-

sības veikt savus, vēsturiskā dzīves gaitā izveidotos un

likumos noteiktos, šīs zemes interesēs nepieciešami vaja-

dzīgos pienākumus. To ievērojot Vidzemes laukskolu virs-

komisija neatroa par iespējamu turpmāk vairs darboties.

Izglītības ministrs 1898. g. 22. aprīlī, caur mācības

apgabala kuratora kanceleju, atbildēja 1) skolu virskomisijai,
ka viņas darbība noteikta ar likumu un atteikšanās no li-

kuma pildīšanas nav pielaižama. Virskomisija tomēr ne-

gribēja turpmāk skolu vadībā līdzdarboties un nostājās

par konflikta turpināšanu.

Landmaršāls Meijendorfs 1898. g. 27. maijā ziņoja

muižnieku konventam, 2) ka viņš divas stundas ilgā sarunā

mēģinājis pārliecināt ministri Bogoļepovu, bet veltīgi. Mi-

nistrs nepiekrītot muižniecības atbrīvošanai no līdzdarbības

skolu pārvaldīšanā, kauču gan faktiskie skolu kungi esot

inspektori. Šoreiz Bogoļepovs mēģinājis mierināt Meijen-
dorfu ar šadu argumentu: varētu jau varbūt mīkstināt skolu

politiku Baltijā, bet ko tādā gadījumā teikšot poļi, armēņi

un citas nomaļu tautas, — Viņas prasīšot to pašu. Lūk,

tāpēc arī Baltijas muižniecībai jāupurējot dažas savas in-

tereses vispārējām valsts interesēm. Tā paša gada rudenī

Meijendorfs vēl divas reizes bijis pie Bogoļepova un jo-

projām draudējis ar muižniecības pilnīgu atteikšanos no

līdzdarbības skolu lietās. Bogoļepovs atrunājies, ka viņš

vēl neesot visu izpētījis, domājot būt Rīgas mācības ap-

gabala skolās un iepazīties uz vietas. Lūdzis Meijendorfu

pagaidām nekādus asus soļus nespert v. t. t.3)

Bogoļepovs patiesi bija 1898. gada rudenī Rīgā, bet,

cik zināms, muižniecība arī šinī gadījumā nav neko pa-

nākusi. Te jāatzīmē, ka inspektors Treilands savukārt mē-

ģinājis ministru Bogoļepovu iespaidot ar luterāņu mācī-

tāju palīdzību. No pagastu un dažu pilsētu pašvaldībām

*) Kuratora Lavrovska raksts Vidzemes skolu virskomisijas

priekšsēdētājam 1898. g. 25. maijā № 3400 (IVA).

2) Konventrezess vom 27. Mai 1898. V. XII, F. 417. (LVA).

3) Ibid. vom 24. XI 189S. V. XII, 427. Tā tad ari Bogoļepovs

cenšas Baltijas muižniecību „nekaitināt."
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jau attiecīgi lūgumi kuratoram bija iesūtīti. Treilands ierosi-

nāja
1) vairākos latviešu mācītājus ierasties Rīgā un griezties

pie ministra ar lūgumu nevajāt tautskolās latviešu valodas

mācību, lai neciestu arī ticības mācība. Treilanda mēģi-

nājums nav bijis sekmīgs, jo Rīgā ieradušies tikai trīs lauku

draudžu mācītāji (J. Ērmanis no Lazdonas, J. Ozoliņš no

Jaunpiebalgas un A. Jende no Raunas), un, saprotams,
šādai „delegacijai" nevarēja būt panākumu. Bet jākon-

statē, ka Bogoļepovs vispāri maz interesējās par tautsko-

lām, jo bija nodarbināts ar studentu kustībām universitā-

tēs1. Vispārējā skolu politikā Bogoļepovs gribējis ieturēt

Deļjānova laikā ievadītās un „iegājušās" reformas par no-

maļu tautu ciešu piesaistīšanu Krievijas valsts organismam.
Asumus un troksni skolu politikā Bogoļepovs negribēja

taisīt. Domājams, ka ar to izskaidrojama arī Lavrovska

1898.—99. gadu taktika runāt „mllīgākā valodā."

Par Vidzemes muižniecības rīcību un draudu nopiet-

nību varam spriest no muižnieku konventa 1899. g. 11.

marta lēmuma iecelt apriņķos, tā sauktos, laicīgos skolu

revidentus, kā uzdevums bija pārlūkot luterāņu tautskolās

laicīgo mācību sekmēs, kamēr garīgie skolu revidenti pār-

klaušināja ticības mācību.2) Ja 1898. g. landtāgs nolēma,

tā sacīt, sabotēt šejienes skolu darbus, tad savāda likās

muižnieku rīcība — ievēlēt no sava vidus laicīgos skolu

revidentus. Patiesībā arī še pierādījās, ka muižniecība ne-

kad un ari tagad negribēja skolu vadību izlaist no savām

rokām. Viņa tikai necieta, ka līdzās, un ar lielām tiesī-

bām, šai vadībā stāvēja valdības ierēdņi. Sargāt no sve-

šiem iespaidiem un vadīt savu interešu virzienā latviešus

un igauņus, — pēc tā vācu muižniecība vienmēr centusies

un to gribēja cieši paturēt savās rokās arī pārkrievošanas

politikai uznākot. Ar to, galvenā kārtā, izskaidrojamas
visas muižniecības cīņas ap mūsu skolām, un šo cīņu ne-

veiksmju gadījumā arī še aprādītie draudi.

*) Skat. ..Brīvzemnieks" 11, 191. lpp.
2 ) Šādus revidentus paredzēja skolu likuma 3573. pants (XI

sēj. I daļa) un šāds revidentu institūts Baltijā pastāvēja jau no

1860. gada (skat. Vidzemes zemnieku likumu 1860. g. 595. pantu.)
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Atzīmēsim arī jaunievēlētos revidentus. Tie bija (lat-
viešu apriņķos): Rīgas apriņķim — barons Volfs, Valmie-

ras — fon Treimans, Cēsu — fon Blankenhagens un Val-

kas — barons Volfs (no Kalnamuižas). 1) Kā redzams no

Landrātu kolēģijas aktīm, 2) šie revidenti patiesi dažkārt

arī skolās ieradušies un revidējuši visus priekšmetus, arī

krievu valodu. Bijuši atkal daži konflikti ar mācības ap-

gabala valdi.3) Bet šinī laikā vērojams, ka muižnieki un

arī mācītāji, apzinādamies savu neatkarīgo stāvokli un pa-

matodamies uz nenoteiktiem likumu pantiem, droši (daž-
kārt ar nicināšanu) nostājās pret tautskolu inspektoriem'

un pat direktoriem.

Bet tagad no vispārējas un ~lielas" Baltijas skoki

politikas noiesim mazliet sāņus.

XV

Šai pašā laikā atzīmējams mūsu tautskolotāju biedro-

šanās pasākums. 1898. gada 18. jūlijā izglītības ministrs

Bogoļepovs apstiprināja „Vidzemes guberņas tautskolu sko-

lotāju savstarpīgās palīdzības biedrības" statūtus. Tā

bija pirmā latviešu skolotāju biedrība.

Jau 1894. g. 5. jūlijā ministrs Deļjānovs apstiprināja

skolotāju palīdzības biedrību normālstatutus, un 1895. gadā

daži latviešu skolotāji sāka spriest par šādas biedrības di-

bināšanu Rīgā. 13 skolotāji 1896. g. nosūtīja kuratoram,

lūgumu, atļaut sasaukt skolotāju sanāksmi šī jautājuma

apspriešanai. Kurators lūgumam piekrita, un 1896. g. 19.

augustā 4) notika plaša, apm. 300 Vidzemes un arī dažu Kur-

zemes skolotāju sapulce, ko vadīja Pētera-Pāvila pilsētas
skolas inspektors Dunājevs. Protokolu rakstīja Valdis Zā-

1) Acta Livl. Landr. Coll. V. XII, 519. Tādi bija latviešu

skolām vācu revidenti, bet latvieša še neviena! Vai tā bija sadarbība?

2) Ibid. F. 375.

3 ) Ibid. F. 407.

4) Отчетъ общества взаимнаго вспомоществовали учащимъ и

учившимъ въ начальныхъ народи, училищахъ Лифляндской губ. за

1898/99. г. (lespiests).
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Utis. Tautskolu direktors Somčevskis uzdevis sapulcei ie-

vēlēt 30 deputātus, pēc rajoniem. Deputātiem uzdots pa

rajoniem apspriesties un tad iesniegt direktoram biedrības

statūtus. Izvēlēta arī rīcības komiteja: P. Bērmanis, A.

Ārgals un K. Apinis. Izstrādātie statūti nosūtīti tautskolu

direktoram Somčevskam, un pēc vairākkārtīgiem pārlabo-

jumiem — caur kuratoru, izglītības ministram apstiprinā-
šanai. Tā 1898. gadā dzima pirmā latviešu skolotāju bied-

rība.

1898. g. 29. decembrī notika pirmā jaunnodibinātās
biedrības pilnsapulce, kurā piedalījās 106 skolotāji. Rīcī-

bas komitejas priekšnieks P. Bērmanis ziņojis, ka pagājuši
vairāk kā divi gadi no tā laika, kad izvēlēti 30 deputāti

un triju vīru rīcības komiteja, līdz šai biedrības atklāša-

nas sapulcei. Deputāti un rīcības komiteja biedrības pirmo

statūtu projektu gan iesniegusi jau 1896. g. 13. septembrī,
bet statūtu projekts atdots atpakaļ, jo esot bijis pārāk
lielā nesaskaņā ar 1894. g. 5. jūlijā izglītības ministra ap-

stiprinātiem normālstatutiem. Komiteja statūtu projektu pēc

tam dabūjusi pārstrādāt vēl divas reizes un tikai tad mi-

nistrs tos apstiprinājis. 1)

Pirmā pilnsapulce noritējusi kā lielā sajūsmā, tā arī

nopietnās apspriedēs par turpmāko darbību. Tāda sa-

pulce, asā pārkrievošanas laikmetā un vispārējā mūsu bied-

rošanās sastingumā, bija skolotāju dzīvē liels notikums.

Biedrības statūti gan nebija plaši, un to 1. pants par bied-

rības mērķi uzstādīja: „palīdzēt trūcīgiem Vidzemes gu-

berņas tautas skolu tagadējiem un bijušiem skolotājiem un

skolotājām ar naudas pabalstu un citādiem palīdzības lī-

dzekļiem". Biedrībai varēja būt: īstie biedri (kas māca,

vai mācījuši kādā mācības iestādē), goda biedri (kas kā-

diem ievērojamiem dāvinājumiem, vai citādi ievērojamā

kārtā pabalstījuši biedrību) un biedriem veicinātājiem (kas

kaut kā biedrības mērķus pabalsta).2 ) Kā īstiem, tā bied-

riem veicinātājiem ik gadu jāiemaksā 5 rubļi biedru nau-

da. Kas uzreiz iemaksā 100 rbļ., vai kas 20 gadu laikā

*) Ibid. 6. Ipp.
2) Biedrības statūtu 2.-5. Ipp.
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iemaksājis šo pašu sumu — skaitās par mūža biedru un ir

brīvs no turpmākām iemaksām. 1) Tiesību no biedrības

saņemt pabalstu iegūst vienīgi īstie biedri, bet goda bied-

riem un biedriem veicinātājiem citādi visas īsto biedru

tiesības. 2) Latvijas skolotājiem ļoti svarīgs bija 16. pants,

kas noteica, ka biedrības līdzekļi rodas no biedru iemak-

sām, dāvinājumiem un no biedrības pasākumiem, kā: pub-
liskām lekcijām, labdarīgām teātru izrādēm, koncertiem,

vakariem v. t. t., kas sarīkojami ar pienācīgu atļauju.

Lūk, šis statūtu pants deva skolotājiem iespēju organizē-

ties dažādās sapulcēs — lekcijās, koncertos, vakaros. At-

skaitot agrākos gados noturētās skolotāju konferences, kas

pie tam gandrīz visur notika vācu mācītāju vadībā, lat-

viešu skolotājiem nebija iespēja kopā sanākt un apspriesties.

Jaunā biedrība šo iespēju tagad deva. Ar to arī izskaidro-

jama skolotāju pirmā sajūsma, kas valdījusi pirmā piln-

sapulcē.

Aizklāti balsojot par šīs pilnsapulces vadītāju ievē-

lēts skolas priekšnieks P. Bērmanis, bet par sekretāru Indr.

Cīrulis. Starp pilnsapulcē apspriestiem jautājumiem .sevišķi

izcelts priekšlikums, ka ļoti vajadzīgs būtu, atļaut arī Kur~

zemes skolotājiem iestāties šai biedrībā, jo tas1 dotu lie-

lāku biedru skaitu, lielākus ienākumus un līdz ar to bied-

rībai lielāku spēku. Aizrādīts, ka skolotāji kurzemnieki dzī-

vojot no Rīgas apmēram tādā pat atstatumā, kā vidzem-

nieki. Tā arī vienprātīgi nolēmuši lūgt valdību atļaut ie-

rakstīt statūtos, ka par biedriem var uzņemt kā Vidzemes,

tā Kurzemes skolotājus. Daži kurzemnieki pat skaitījušies

dibinātājos (Stendes skolotājs Jānis Adamovičs — prof. L.

Adamoviča tēvs, Jēkabmiesta pilsētas skolas skolotājs Ma-

tīss Rācenis). Šis lūgums tomēr izglītības ministrijā no-

raidīts, un tikai tie kurzemnieki, kas skaitījušies kā biedri;

dibinātāji, palikuši biedrībā, jauni nav uzņemti.

Pirmā biedrības valdē, 1898. g. 29. decembrī, pilnsa-

pulce ievēlējusi: par priekšnieku P. Bērmani, bet valdē —

A. Ārgali, T. Zeifertu, Indr. Cīruli, O. Treilanda kdzi,

J ) Ibid. 8. un 9. pp.
2) Ibid. 12. un 13. lpp.
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E. Medni un V. Skvorcovu. Revizijās komisija: M. Rāceni,

J. Vēzi un J. Ozoliņu.

Tā pirmā latviešu skolotāju biedrība 1898. gada bei-

gās bija noorganizējusies, un 1899. gads bija pirmais darba

gads, kas noritēja gan pie organizēšanās, gan arī sanāk-

smēs un dažos izrīkojumos. 1899. gadu noslēdzot biedrībai

bija 170 biedru, kas katrs maksāja 5 rubļi biedru naudas.

Pavisam biedrība 1899. gadā bija ieņēmusi 1462 rbļ. 53

кар., bet izdevusi tikai 86 rbļ. 51 кар. 1900 gadu noslēdzot

biedru skaits 200, kopējs ieņēmums 1735 rbļ. 32 кар.,

izdevumi 93 rbļ. 51 кар. Kopā ar 1899. gadu biedrības

kapitāls 3017 rbļ. 83 кар. Valde nav bijusi stabila, jo
1900. gadā tā jau šādā sastāvā: Indr. Cīrulis — priekš-

nieks, Otilija Treilande, A. Ārgalis, Fr. leviņš, K. Zig-

munds, T. Zeiferts, A. Dreibergs — valdes locekļi.

1901. g. biedru 216 un biedrības kapitāls 4665 rb. 26 кар.

1902.
„ „

191
„ „ „

5694
„

45
„

1903.
„ „

192
„ „ „

6664
„

52
„

1904.
„ „

175
„ „ „

7119
„

66
„

1905.
„ „

178
„ „ „

7012
„

10
„

1906. „ „
137

„ „
6509 ;, 53

„

1907.
„ (beidz, g.) 107 b. un b-bas кар. 7392

„
45

„

Ar 1903. g. biedrības priekšnieks ir Valdis Zālītis,
bet ar 1906. g. Jānis Dāvis, 1) kas palika šai amatā līdz

biedrības likvidēšanai, resp. pārveidošanai Latvijas skolo-

tāju biedrībā. Sākot ar 1902. gadu biedrība jau izsniegusi

dažiem skolotājiem nelielus pabalstus, 1903. g. pabalstu kop-

suma 9 skolotājiem bijusi 493 rbļ. — lielākā 75 rbļ.,

mazākā 15 rbļ.; 1904. g. — 363 rbļ., 1905. g. — 368 rbļ.;

1906. g. — 903 rbļ.; 1907. g. — 719 rbļ. No gada pārska-

tiem redzams, ka skolotāji savā biedrībā darbojušies diez-

gan rosīgi: rīkojuši koncertus, algojuši pat īpašu diri-

ģentu, samērā bieži noturējuši valdes sēdes, sazinājušies

ar citām šādām1 pat skolotāju biedrībām v. t. t. Tikai

pārāk mazs ir biedru skaits un 1901. g., kad sasniegts

г ) Šīs ziņas ņemtas no biedrības gada pārskatiem (iespiestiem),
kas uzglabāti manā krājumā. А- V.

2(3
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vislielākais biedru skaits, no Cēsu apriņķa — 35 biedri,

no Valkas — 13, bet no Valmieras tikai 8 biedri.
t
Biedru

vairākums tā tad bijis no Rīgas skolām. Ja tā laika lat-

viešu skolotāji dzīvāki piedalītos biedrībā, tad sasniegumi

arī būtu daudz lielāki, bet mūsu skolotāji kā tanī laikā,

tā ari vēlāk, nav bijuši pietiekoši čakli biedroties savās

skolotāju organizācijās, bet daļa no tiem, kas biedrībā

iemaksājuši noteiktu biedru naudu, līdz ar to domājuši

savu pienākumu izpildījuši un biedrībā līdzi nedarbojās.
To l iecina arī tie vecie kolegas, kas vēl tagad atmiņās kavē-

jas pie savas pirmās skolotāju biedrības. Viņi saka: „Ar

lielu sajūsmu sākām, čakli arī strādājām, bet grūti gāja,

jo nebija darbinieku kadra, bieži trūka vienprātības. Bei-

dzamos gados nāca vēl klāt dažas intrigas шл jūtami auga

tā laika skolotāju sociāldemokrātu un viņiem apzinīgi vai

neapzinīgi sekojošu biedru iespaids — tas viss šo biedrību

noveda nespēkā un 1907. gads bija tās dzīvē un darbā

beidzamais — biedrība, vai pareizāki teikt, tās manta un

nauda ieplūda Latviešu skolotāju biedrībā.1)

XVI

Latviešu skolu vēstures 111 grāmatā aplūkotas šejie-

nes skolotāju semināru gaitas līdz pārkrievošanas laik-

metam, t. i. līdz 1885. gadam. Tagad ieskatīsimies šo

iestāžu turpmākā darbībā.

Kā jau agrāk aprādīts, kurators Kapustins 1885. gada

decembrī paziņoja kā Vidzemes, tā Kurzemes guberņas lauk-

skolu virskomisijām, ka turpmāk arī muižniecības uzturētie

skolotāju semināri reorganizējami, bet 1886. g. janvārī

Kapustins paziņoja sekojošus savus noteikumus, pēc kuriem

muižniecības uzturētie semināri varētu turpmāk darboties:

1) semināri padoti izglītības ministrijai (līdz šim bija iekš-

lietu ministrijas pārziņā); 2) semināra saimniecības uzrau-

dzībai muižniecība ievēl savu kuratoriju, kam tiesība ieteikt

*) Par turpmākam skolotāju biedrībām runāsim šī darba 5.

grāmatā.
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kandidātus direktora un skolotāju amatam, piedalīties pai-

dagoģiskās konferencēs, apstiprināt skolēnu izslēgšanu un

liecību izdošanu kursu beigušiem; 3)direktoru apstiprina

amatā izglītības ministrs, bet skolotājus — mācības apga-

bala kurators; 4) skolotājiem jābūt ar attiecīgu augstsko-

las vai skolotāju institūta izglītību; 5) mācību apmērs visos

priekšmetos līdzīgs tam, kāds pastāv valdības1 semināros;

6) semināristi iegūst tādas pat tiesības, kā valdības se-

mināros; 7) semināru skolotājiem valsts dienesta tiesības,

bet bez valsts pensijas iegūšanas; 8) visi izglītības ministri-

jas noteikumi un rīkojumi vienlīdzīgi attiecas kā uz valsts,

tā muižniecības uzturētiem1 semināriem.

Vidzemes muižniecība nesen Valkas ķesterskolu (ofi-
ciālais nosaukums), ar īpaša jauna mācības plāna apstip-

rināšanu (apstiprināja landrātu kolēģija), nosauca par drau-

dzes skolotāju semināru.1) Saprotams, šim nosaukumam gan

nebija īstas likumīgas sankcijas, ko varēja panākt tikai

caur iekšlietu ministriju (pirms 1886. g.), bet apzīmējums

~draudzes skolotāju seminārs" taču jau sen bija tautā pie-

ņemts un tā tad tam1 it kā dabiski deva šo nosaukumu arī

jaunie mācību plāni. Tā kā skolu vēstures 111 grāmatā, kur

tuvāk aplūkota šī semināra darbība, jaunos pārveidojumus

netikām aplūkojuši,2) tad par tiem jāsaka daži vārdi šinī

vietā.

Jaunos noteikumos vispirms aizrādīts, ka draudzes sko-

lotāju seminārā, agrākā ķesterskolā (fruher Ktisterschule

genannt) mācību valoda paliek vācu (1. р.). Mā-

cību kurss turpināsies četri gadi (agrāk trīs), no kuriem

trīs skaitās kā parasto mācību laiks, kas pavadāms seminārā

internātā; ceturtais gads skaitās kā praktisku vingrinā-

jumu laiks, un tad semināristi dzīvo Valkas pilsētā (2. р.).

Semināra klases skaitīja pēc vācu parauga — IV — jaunākā,

I — vecākā (3. р.). uzņēma latviešus un igauņus, pie кат

stundu plānā latviešu valodai bija ierādītas pēc klašu kār-

tības': 2, 1, 1, 1 stundas nedēļā. Saprotams, ka pie tāda

maza stundu skaita nekādas pietiekošas sekmes nevarēja

Lehrplan fiir d. Parochiallehrer Seminar zu Walk.

2) Latviešu skolu vēsture 111, 614 lpp.

26*
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gūt. Kā īpatnējs seminārā bija noteikums, ka viena diena

mēnesī dodama semināristu patstāvīgā rīcībā (ekskursijām

v. t. t.). 11.—12. p. saturēja noteikumus par semināra au-

dzēkņiem piemērotu bibliotēku. Semināra vadībā lielākas

tiesības dotas direktoram. Stundu tabula uzrādīja klašu

kārtībā šādus stundu kopskaitļus: IV — 37, 111 — 37,

II — 33, I — 26 līdz 30 nedēļā, pie kam reliģijai pa

4 stundas katrā klasē, vācu valodai — kā priekšmetam:

5, 4, 3, 3 stundas, krievu valodai: 3, 3, 2, 2. Saprotams,

ka arī pēc jaunajiem noteikumiem viss semināra dzīves

noskoņojums — vācisks, bet, redzams, gribēts mazliet

paplašināt mācību programu.

Sākot ar 1883./84. mācības gadu (oktobri) draudzes

skolotāju semināru vadīja mācītājs Fridrichs Hakmanis, 1)

ko daudzi viņa audzēkņi raksturo kā gādīgu semināra va-

dītāju un bez tam arī sabiedrisku (vācu) darbinieku. Vāci-

jas pavalstnieks Varštāts, 2 ) joprojām seminārā ievērojamā

lomā.

Tā kā Vidzemes muižniecība kategoriski .atteicās ku-

ratora Kapustina augšā citētos noteikumus pieņemt un

gribēja paturēt saviem semināriem īpatnu raksturu, tad

viņai bija skolotāju semināri (Valkā 'draudzes un pagasta

skolotāju; Tērbatā — pagasta skolotāju) jāslēdz. Tādu

lēmumu, kā jau agrāk minējām, Vidzemes muižnieku land-

tāgs 1887. gadā ari pieņēma. Gan izmēģinājās vēl ar

ķesteru skolu, bet tai nebija ilgs mūžs — 1890. g. vasarā

arī to noslēdza.

Sīksta dzīvība bija Irlavas skolotāju semināram. Sa-

protams, ka arī tam kurators Kapustins uzstādīja tādus

pašus noteikumus, kā Vidzemes semināriem, tomēr Kur-

zemes muižniecība nesteidzās ar sava semināra slēgšanu,

bet vairāk kā 10 gadus turpināja sarakstīšanos ar kuratoru

Kapustinu, pēc tam ar Lavrovsku un arī izglītības mi-

l ) Hakmanis dzimis 1853. g. 16. I, Rīgā. Vācietis, studējis

Tērbatā teoloģiju. Miris Rīgā 1893. g. 6. 11.

2) Skolotājs Varštats, par ko runāts Latviešu skolu vēstures

111 gr., bija Gulekes iecienīts, bet bieži semināristu nemīlēts. (Skat.

111 grāmatas 614.-618. lpp.)



405

nistriju. Seminārs turpināja darboties nemitīgās cīņās', no

kurām raksturīgākās še atzīmēsim.

Kurzemes muižniecības priekšnieks, uz Kapustina augšā
minētiem priekšlikumiem, 26. janvārī 1886. gadā deva se-

kojošu atbildi: 1) ~Ar ķeizara 28. novembra 1885. gada

pavēli noteikts, ka Kurzemes tautskolas un skolotāju se-

mināri turpmāk pārkārtoti tautas apg. ministrijai. No šīs

visaugstākās pavēles, bez šaubām, saprotams, ka tās tie-

sības, kas agrāk skolu lietās1 piederēja iekšlietu ministri-
ч

jai un viņas orgāniem, turpmāk piekrīt tautas apg. minis-

trijai un tās orgāniem, un ka 25. aprīļa 1875. gada vis-

augstāki apstiprinātie noteikumi par Kurzemes tautskolām

un Irlavas semināru pārmainās tikai tikdaudz, ka virspār-
raudzība nodota citai ministrijai. Visās citās lietās 1875.

gada noteikumi paliek pilnīgi spēkā". Un tālāk muižniecības

priekšnieks aizrādīja, ka, ievērojot nupat teikto, Irlavas

seminārs joprojām pastāv pēc likumīgiem noteikumiem, un

viņu apstiprināšana, kā arī jaunu noteikumu izlugšana no

valdības, pagaidām nevajadzīga. Arī Kurzemes guberņas

laukskolu virskomisijas tiesības semināru pārzināt joprojām

likumīgi pastāv, bet tas, ka mācības apgabala kurators

nav ar savu rakstu griezies pie minētās virskomisijas, bet

muižniecības priekšnieka, aizrāda uz to, ka kurators ar

likumīgo iestādi, guberņas skolu virskomisiju, par šo jautā-

jumu nerunā, bet, laikam, grib dabūt jaunu likumu par

semināra pārvaldīšanu. Beidzot muižniecības priekšnieks

aprādīja, ka kuratora priekšlikumi vispāri muižniecībai nav

pieņemami. Ar to kuratora sarakstīšanās ar muižniecības

priekšnieku uz īsu laiku apstājās. Kapustins sāka rakstīt

guberņas skolu virskomisijai, apkarot Irlavas semināru un

meklēt viņas darbībā trūkumus. 1886. g. 21. martā ar

rakstu Nr. 1327 Kapustins paziņoja Kurzemes laukskolu

virskomisijai, ka turpmāk Irlavas semināram nav tiesības

eksaminēt tos jaunos cilvēkus, kas kā eksterni grib iegūt

skolotāju tiesības Irlavas seminārā. Mācības apgabala ku-

г ) Sarakstīšanās par Irlavas skolotāju semināru, kā pieminēts,

bija garu garā un še citētie dokumenti ņemti gan no Kurzemes gu-

berņas skolu virskomisijas, gan no kuratoru archiva. (IVA.)
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ratora pilnvarotam deputātam klātesot, var eksaminēt tikai

Irlavas seminārā izglītotos audzēkņus, piešķirot tiem taut-

skolotāju tiesības. Beigās Kapustins aizrādīja, ka, pēc viņam
ienākušām ziņām, skolotāju trūkums tagad Baltijā neesot

paredzams, un tāpēc aizliegums noturēt eksterņu eksāme-

nus pie Irlavas skolotāju semināra nevarot būt kaitīgs vie-

tējām skolām. Kurzemes laukskolu virskomisija (ar rakstu

Nr. 73, 8. maijā 1886. g.) atbildēja kuratoram', ka viņa

piekrīt tam, ka skolotāji sagatavojami skolotāju semināros',

un eksterni uzlūkojami tikai kā izpalīdzēšanās skolotāju

trūkuma gadījumos. Ja nu kurators domā, ka skolotāju

diezgan, tad, saprotams, arī eksterņu nevajaga. Lūdz at-

ļauju tomēr vēl šinī gadā noturēt tādus eksāmenus, jo

daži eksterni esot sagatavojušies un tiem ticis apsolīts,

ka šogad viņus eksāminēs. To kurators, kā jau agrāk

atzīmējām, arī atļāva.

Bet guberņas skolu virskomisija tomēr noteikti pa-

ziņoja, ka skolotājus, sagatavotus tanīs semināros, kur va-

jadzīgā mērā nemāca ev.-lūt. ticības mācību, viņa neap-

stiprinās amatā, pirms tie nebūs ev.-lūt. ticības mācībā

izturējuši vajadzīgo pārbaudījumu. Šī piezīme tika mēr-

ķēta uz Kuldīgas skolotāju semināru. Un tiešām Kuldīgas

semināra audzēkņus pirmā laikā nepielaida par skolotā-

jiem luterticīgo pagastu skolās. Kas zīmējas uz kurotora.

deputātu, tad virskomisija paziņoja, ka Irlavā eksāmeni

būs 14., 16., 17. un 18. jūnijā (1886. g.). Uz šiem eksāme-

niem Kapustins nosūtīja savu inspektoru Speškovu. Mi-

nētie eksāmeni tomēr bija visai nelaimīgi un sagādāja
semināra skolotājiem un kuratorijai negaidītas nepatikša-

nas.

Politiskā atmosfēra, kā redzējām, skolu lietās Bal-

tijā vispāri bija nemierīga. Laikraksti daudz rakstīja par

jauno, vēl gan tikai gaidāmo, skolu pārvaldīšanas iekārtu.

Kuldīgas seminārs, lai gan mācītāji un muižnieki pret to

izturējās noraidoši, bija stipri labākā slavā kā Irlavas.

Starp dažiem Irlavas semināra audzēkņiem bija vērojamas
tieksmes uz krieviskās skolū administrācijas pusi. Daži

audzēkņi atklāti sāka runāt, ka vajagot vairāk mācīties



krievu valodu. — Kad semināristiem nācis zināms, ka pie

eksāmeniem būs klāt arī ~augsts krievu kungs"", viņi iz-

teikušies, ka, ja krievu valodā izkritīšot cauri, tā nebūšot

viņu vaina. — Pirms pašiem eksāmeniem semināristi bija

„
taisījuši niķi": kāds seminārists ~noskatījies" uz direk-

tora kabineta galda noliktos rakstu darbu tematus. 1) Ek-

sāmenu laikā tas tomēr izpausts un krievu valodas rakstu

darbam izraudzīts pavisaml jauns temāts. Sakarā ar visu

to noticis starp skolotājiem un semināristiem konflikts.

Kāds seminārists D. bija sagājis vārdu ķildā ar skolotāju

Krigeru un uz pēdējā uzsaucienu — ~Hinaus!", atbildējis:

„Sie haben hier nichts zu befehlen". Krīgeļrs prasījis D.

izslēgšanu. Notikumam dažādi sarežģoties, konflikts pie-

audzis un beidzies ar to, ka visa „streika vadoņus" —

četrus semināristus, minēto D. un vēl L., V. un St. kura-

torija nolēmusi no semināra izslēgt, bet tā kā visi citi

semināristi, — izņemot divus, J. un R., bija simpatizējuši
ar saviem „vadoņiem" un bez pretrunas nepaklausījuši di-

rektoram un skolotājiem, kā arī iepriekš uzmeklējuši rakstu

darbu temātus, viņi tika sodīti ar to, ka tiem eksāmenēšana

atlikta uz rudeni. Lūk, šādā nelaimīgā gadījumā seminārā

ieradās inspektors Speškovs. Jau tā cīņa semināra dēļ

nebija viegla, un te vēl pievienojās pavisam nepatīkams

notikums. Semināra kurators un direktors informēja Speš-

kovu par visu notikušo un paziņoja, ka šoreiz tiks eksā-

menēti tikai divi semināristi un viens eksterns. Speškovs,

cik redzams no semināra kuratora barona Ropa ziņojuma

bruņniecības komitejai (18. jūnijā 1886. g.),2) interesējies

arī par konfliktu un ilgāku laiku divātā sarunājies ar

semināristu St. Tāpat viņš pieņēmis četru izslēgto semi-

nāristu delegāciju, kas iesniegusi Speškovam krievu va-

lodā uzrakstītu lūgumu.

Izslēgtie semināristi lūguši, lai viņiem atļauj nolikt

eksāmenu Kuldīgas skolotāju seminārā, un ka viņi neturot

par iespējamu turēt eksāmenu iestādē, kurā mācot /bret

*) Tā tad šie temati tika atklāti turēti uz rakstāmgalda.
2
) Skat. Kurzemes bruņniecības archiva aktu „Volks-Schule"

Vol. IV. (1886. g.) S. 116.—117.

407
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likumu un ķeizaru. Speškovs pēc tam ilgāki sarunājies

ar izslēgto D. un tad lūdzējiem aizrādījis, ka viņš uz lū-

gumu atbildi nevarot dot, bet viņi pēc atbildes varot griez-

ties Rīgā, mācības apgabalā. Speškovs pēc tam piedalī-

jies divu semināristu eksāminēšanā un tanī pašā dienā aiz-

braucis no Irlavas, neizteicis kuratorijai savas domas ne

par eksāmeniem, ne ar konfliktu. Semināra kurators savā

ziņojumā 1) izteicis domas, ka izslēgtais seminārists D. esot

ar iepriekšēju nodomu, Speškovu sagaidot, sarīkojis semi-

nārā traci un uzstājies pret Krigeru, par kuru tagad Speš-

kovam zināms, ka viņš nav Krievijas, bet Vācijas pavalst-

nieks. Esot droši paredzams, ka Krigeram būšot seminārs

jāatstāj. 2 ) Semināra direktors Zadovskis pēc visa notikušā

arī palicis nemierīgs. Latviešu valodas skolotājs Kleinberģis

aizgājis uz Jelgavu par ērģelnieku un ķesteri, Mostovskis arī

taisoties projām, Bētiņš un Kāde, kā latvieši, nevarēja just

lielas simpātijas pret vācisko iestādi. Bruņniecības iecel-

tai semināra kuratorijai par to visu vajadzēja pārdomāt.
Ar tādām bēdīgām sajūtām nobeidzās 1886. gada mācības

seminārā. Te vēl jāpievieno, ka kurators Kapustins 3.

jūlijā 1886. gadā ar rakstu Nr. 2936 ziņoja Kurzemes

laukskolu virskomisijai, ka Speškovs viņam iesniedzis at-

sauksmi par saviem novērojumiem seminārā un atradis1,
ka krievu valodā esot ļoti vājas sekmes, kamēr vācu va-

lodai tiekot ziedots ļoti daudz, lai gan šī valoda lauk-

skolās esot nevajadzīga. Kurators lūdz, lai virskomisija

parūpējas, ka turpmāk krievu valodai piegrieztu lielāku

vērību, iemācot viņu tādā apmērā, lāi turpmākie skolotāji
varētu tautskolās mācīt krievu valodā. Tāpat vairāk vē-

rības jāpiegriežot Krievijas vēsturei un ģeogrāfijai, sama-

zinot Vācijas vēstures un ģeogrāfijas kursu, kas seminārā

pārāk plašs. Krievijas vēsture un ģeogrāfija jāmācot krievu

valodā. Šis kuratora Kapustina raksts bija zīmīgs' divē-

jādā ziņā. Pirmkārt, — Kapustins pasaka, ka turpmāk

skolotājiem tautskolās būs jāmāca krievu valodā (ne tikai

krievu valoda); otrkārt, — tiek aizrādīts uz Irlavas semi-

!) Muižnieku komitejai.
2 ) Ārzemniekiem vajadzēja dabūt īpašu atjauju.
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nāra vāciskumu, pat uz pārāku vērību par Vācijas vēsturi

un ģeogrāfiju. Bez visa tā, — neviena laba vārda, ne pat

saudzīgas piezīmes par Irlavas semināru. Tas nevarēja

palikt bez atbildes. Vispirjms Kurzemes laukskolju virs-

komisija ar rakstu kuratoram 15. sept. (Nr. 143) ņēmās

pamatīgi aizstāvēt Irlavas semināru. Kuratora deputāts

Speškovs bijis Irlavas seminārā 16. jūnijā tikai dažas stun-

das, pie kam bijis klāt, kad eksaminējuši krevu valodā

eksterņu E., vācu valodā semināristu R. un noklausījies
seminārista J. paraugstundu krievu valodā. Citādi Speškovs

nav interesējies ne par krievu valodas mācībām vispāri, ne

arī stundu sarakstu v. 1 1. Ja nu no dažās stundās redzētā un

dzirdētā Speškovs tomēr taisījis semināram tik nelabvēlīgu

lēmumu, tad tas esot vairāk kā dīvaini. Aizrādīts, ka krievu

valodai jāpiegriež lielāka vērība kā vācu. Bet tas jau ari

tiekot darīts, jo krievu valodai pa visām trijām klasēm

ierādītas 15 nedēļas stundas (ieskaitot Krievijas vēsturi

un ģeogrāfiju), kamēr vācu valodai tikai 9 nedēļas stun-

das.1) Kas zīmējoties uz Vācijas vēsturi un ģeogrāfiju, tad

tāda speciāli seminārā nemaz netiekot mācīta, bet gan

tiekot mācīta vispārēja vēsture un ģeogrāfija.2) Krievi-

jas vēsture un ģeogrāfija seminārā tiekot mācīta krievu

valodā. Tāda bija guberņas virskomisijas atbilde. Kur-

zemes muižniecības priekšnieks par to pašu lietu rakstīja

Kapustinam īpašu rakstu (15. sept. raksts Nr. 840), kurā

vaspirms aizrādīja, ka Irlavas seminārs, lai gan tas izpildot

visus likumīgos noteikumus un krievu valodai pat ierādījis

vairāk stundu, kā 1878. gadā apstiprinātā programā pa-

redzēts, tomēr neatrodot pie kuratora labvēlīgu izturēšanos.

Tālāk — kurators, runādams par Vācijas vēsturi un ģeogrā-

fiju, izsakot pat šaubas par Kurzemes muižniecības uzticību

politiskā ziņā. Muižniecībai, ja viņa vēl atrodot cik necik

uzmanības pie kuratora, tad esot interesanti zināt, ko

kurators īsti gribot un vēloties no Irlavas semināra. Tā

l ) Bet vācu valodā taču mācīja visus priekšmetus, izņemot

latviešu valodu.

2) Bet vispārējā vēsturē un ģeogrāfijā galveno vietu ieņēmusi

Vācija. А. V.
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kā muižniecības priekšniekam būs šis jautājums jāliek ap-

spriest landtāgam, tad lai kurators paziņojot atklāti savus

nodomus.

Kurators Kapustins uz abieml nupat citētiem rakstiem

deva atbildi 17. septembrī, virskomisijai ar rakstu Nr. 4481,

un muižnieku priekšniekam ar rakstu Nr. 4482. Virs-

komisijai Kapustins rakstīja, ka Speškovs' palicis tikai īsu

laiciņu ne savas vainas dēļ, bet tādēļ, ka eksāmeni izjukuši.
Par krievu valodas prašanu viņš — Kapustins — spriežot

nevien pēc Speškova ziņojuma, bet arī pēc tiem novēroju-

miem, kādi viņam bijuši pie Irlavas semināra audzēkņiem

ārpus semināra. No Irlavas semināra pragramām esot re-

dzams, ka vācu valodas mācība stipri plašāka par krievu.

Plašāki Kapustins atbildēja muižniecības priekšniekam. Vis-

pirms Kapustins runā atvainojošā tonī par to, ka viņš būtu

it kā izteicies nelabvēlīgi par Kurzemes muižniecības po-

litisko uzticamību Krievijai. Tas esot pārpratums, viņam

— Kapustinam — esot tas ļoti nepatīkami, ka tā esot sa-

prasts minētais raksts. Tālāk Kapustins aprāda, kādam1

vajadzīgs būt skolotāju semināram vispāri un beidzot pa-

saka atklāti, ka bez atkāpšanās Irlavas seminārā turpmāk

būšot jāmāca ne tikai krievu valoda, bet arī vairāki priekš-

meti krievu valodā. Nākošie tautskolotāji jāsagatavo tā,

lai viņi varētu tautskolās mācīt krievu valodā. Sīkāki par

Irlavas semināra programu Kapustins tūdaļ nevarot izteik-

ties, jo šis jautājums pašlaik noskadrojoties'.

Pēc tādas neauglīgas sarakstīšanās ar Kapustinu, Kur-

zemes muižniecības priekšnieks uzsāka plašāku sarakstī-

šanos ar izglītības ministru. Vispirms 27. oktobrī 1886.

gada muižniecības uzdevumā ministram iesniegta „Доклад-

ная записка касательно изм-Ьненш учебной программы Ирм-

лауской учительской семинарш", kurā aprādīts, ka Kur-

zemes semināram jāpaliek uz līdzšinējiem mācības kār-

tošanas pamatiem, jo semināram jāapkalpo cv.-luterticī-

gās latviešu laukskolas. Tautas apgaismošanas ministrs

atbildējis muižniecības priekšniekam 15. novembrī ar rakstu

Nr. 16791. Ministrs aizrādījis, ka Kurzemes cv.-luterticīgām
skolām joprojām atstās konfesionālo raksturu, tautskolu
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zemākās klasēs 1) mācību pasniegšana notiks

tikai latviešu valodā, mācot krievu valodu tikai kā

mācības priekšmetu. Vispāri ministra rakstam bija stipri

mīkstāks tonis, kā beidzamiem kuratora Kapustina rak-

stiem. Sakarā ar šo ministra rakstu jautājums par Irlavas

semināru un Kurzemes tautskolām tika apspriests kādā

muižnieku delegātu sapulcē. Pēc šīs sapulces muižnieku!,

priekšnieks 23. decembrī 1886. gadā atkal griezās pie

izglītības ministra un (raksts Nr. 1233) vispirms citēja 25.

decembrī 1873. gadā ķeizara teiktos vārdus: „Я призываю

верное мое дворянство стать на народной школы.

Да поможетъ оно правительству бдительнымъ наблю-

дешемъ на м-встъ къ ограждешю оной отъ тлетвор-

ныхъ и пагубныхъ влlянш.а Kurzemes muižniecība gri-

bot šo visaugstāko pavēli svēti pildīt un atzīstot par savu

pienākumu nostāties tautskolu sarga lomā — kā to prasījis

ķeizars. To ievērojot muižniecība aizrāda, ka: 1) Lai pa-

sargātu Kurzemes skolām viņu līdzšinējo raksturu, Irlavas

seminārā jāaudzina cv.-luterticības garā, jo tikai tad tur

izaudzinātie skolotāji noderēs savam turpmākam uzdevu-

mam; 2) latviešu tautskolās mācībām jānotiek latviešu va-

lodā, kā to atzīstot arī pats ministrs. Tā tad arī semi-

nārā mācībās jālieto latviešu valoda. 2) 3) Krie-

vu valoda seminārā mācama kā atsevišķs priekšmets. Krievu

valodā mācāma vēl Krievijas vēsture un ģeogrāfija. Katrā

ziņā krievu valoda seminārā jāmāca tādā mērā, lai nā-

košie skolotāji šo valodu varētu mācīt arī tautskolās (Tā

tad tikai krievu valodu mācīt, bet ne, kā Kapustins rak-

stīja — mācīt krievu valodā. А. V.). Tā kā latviešu taut-

skolās mācības arī turpmāk notiks latviešu valodā, tad

nav nekāda iemesla Irlavas seminārā krievu valodu lietot

kā mācības valodu, kā to paredzot Kapustins. 4) Vācu

valoda jāmāca kā mācības priekšmets, 3 ) jo seminārs ga-

*) Šoreiz saka — zemākās klasēs! (Skat. šeit 134. lpp.)
2) Bet 1886. g. 13. febr. rakstā № 165. (Skat. šeit 121.—122. lpp.)

Kurzemes muižnieku priekšnieks Heikings apgalvoja, ka tikai vācu

valodā varot mācīt Seminārā zinātniskos priekšmetus. Vai no febr.

līdz decembrim latviešu valoda bija tā attīstījusies, ka tagad tanī

jau varēja mācīt itin visus priekšmetus.
3) Bet kamdē] tad Irlavas seminārā muižniecība līdz 1885. g.

un ari vēl pēc tam turēja vācu mācības valodu?
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tavo skolotājus — ērģelniekus, un kā ērģelniekiem viņiem

būs jākalpo arī vācu draudzēm. Tādas ir muižniecības do-

mas par Irlavas semināra turpmāko darbību. Tikai pēc

tam, kad ministrs laipni došot atbildi uz šiem priekšliku-

miem, Kurzemes muižniecība varēšot taisīt galīgu lēmumu

par semināra turpmāko likteni. Sakarā ar šo rakstu mi-

nistrija pieprasīja no muižniecības ieskatam Irlavas semi-

nāra programās, 1875. gada noteikumus, instrukcijas v. 1.1.

Turpmāk no šī strīdus redzams, ka Kurzemes muiž-

niecības stingrā pretestība semināra pārkrievošanai stā-

vokli padarīja tādu, ka jautājuma izšķiršana Kapustinam1

bija pārāk grūta. 1888. gadā gandrīz visa sarakstīšanās

sākās kā no jauna. Kapustins ar rakstu Nr. 1181, 7. martā

1888. g. no jauna pieprasīja muižniecības domas un slē-

dzienus par Irlavas semināra turpmāko darbību un pa-

stāvēšanu un aizrādīja uz Kurskas zemstes semināru. Muiž-

niecības priekšnieks atbildēja 24. martā ar rakstu Nr. 248

un joprojām stingri pastāvēja pie agrākiem muižniecības

lēmumiem. No raksta nojaušams, ka muižniecības priekš-

nieks stingri turas pie 1875. gada noteikumiem par semi-

nāru un 1878. gada mācību programām, un tā kā šie no-

teikumi un programās joprojām bija likumīgā spēkā, tad

muižniecības pusē bija tiesības, kamēr valdībai tikai vara.

Kurators Kapustins raksta vēl (20. aprīlī 1888. g. Nr. 1889),
muižniecības priekšnieks nepaliek atbildi parādā (15. jū-

nijā 1888. g. Nr. 1401). Tā arī turpmāk notiek rakstiska

domu izmaiņa, cik zināms, arī personīga izrunāšanās Pē-

terpilī. Bet cik ilgi tad lai Kapustins tādu stāvokli ciestu

un kā lai saskaņo savu skolu politiku ar Irlavas semināru,

kurā joprojām mācības notika vācu valodā, 1) bet krievu

valodu mācīja tikai kā atsevišķu priekšmetu. Tikai 1891.

gadā (tā tad jau Lavrovska laikā) valdība beidzot gribēja
dabūt Irlavas jautājumā skaidrību, ņemot palīgā arī iekš-

lietu ministriju. 1891. gada 24. jūlijā ar rakstu Nr. 3863

iekšlietu ministrs pieprasīja Kurzemes muižniecībai caur

vietējo gubernatoru (gubernatora raksts 2. augustā Nr.

*) Rēķināšanu gan šinī laikā jau mācījuši līdzās vācu

arī latviešu valodā, kamēr agrāk viss —

pa vāciski.
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5260), lai ar nākošo mācības gadu seminārā, sākot ar apak-

šējām klasēm, mācības uzsāktu krievu valodā. Tā bija
noteikta administratīva pavēle. Gubernators pieprasīja no

muižniecības atbildi, ko viņa domā darīt. Muižniecība lietu

novilcināja, vispirms gubernatoram deva atbildi, ka tikšot

sasaukti apriņķu muižniecības priekšnieki, kuri spriedīšot

par šo jautājumu. Tas būšot 9. septembrī (1891. g.). Iz-

rādījās, ka apriņķu muižniecības priekšnieki neuzdrošinājās

šo jautājumu uz savu galvu izšķirt un nolēma sasaukt 5.

oktobrī apriņķu muižnieku „konventus", — tie jautājumu

izšķiršot. 5. oktobrī tad arī notika apriņķu muižnieku apsprie-
des (konventi), kas vienojušies šādos lēmumos: 1) 1) Kur-

zemes muižniecība piekrīt tam, ka pagaidām,

izmēģinājuma veidā, sākot ar zemāko semi-

nāra klasi, mācības izdara krievu valodā (iz-

ņemot, saprotams, ticības mācību, latviešu un vācu valo-

das); 2) semināra konfesionālais raksturs stingri paturams

un kā skolēniem, tā skolotājiem jābūt cv.-luterticīgiem;

3) semināra direktoram jābūt ar augstskolas izglītību un

teologam; 4) semināru pārvalda īpaša kuratorija, kura iz-

rauga un izvēl arī semināra skolotājus un direktoru;2) 5)

muižniecībai pieder īpašuma tiesības uz visām semināra

ēkām un inventāru; 6) semināristiem tādas pat tiesības,

kā Kuldīgas semināra audzēkņiem; 7) muižniecībai tie-

sība, ja tas izrādītos par vajadzīgu, turpmāk pie Irlavas

semināra ierīkot ērģelnieku-ķesteru kursus. Bejdzot muiž-

niecība aizrāda, ka viņa nes labprātīgus upurus, uzturot.

Irlavas semināru, bet ka viņa šos upurus varot nest tikai

tik ilgi, kamēr tiek uzturēts seminārā tagadējais stāvoklis.

Tā tad muižniecība piekāpās vienīgi „pagaidām"T pieņe-

mot krievu mācības valodu, bet citādi turējās pie agrā-

kiem noteikumiem. Tautas apgaismošanas ministrija ne-

apmierinājās ar tādām pārmaiņām un prasīja sev tiesību

pārvaldīt semināru tādā pat kārtībā, kā tas notika ar Krie-

vijas zemstu semināriem. Ar rakstu Nr. 6456, 1892. g. 15.

!) Acta Ritterschafts Guter Schule, saīsināti R. G. S. № 781

(vol. V) S. 136, 138, 142—144.

2) Kas apstiprinās, par to lēmumā nav nekas teikts.
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aprīlī tautas apgaismošanas ministrija paziņoja iekšlietu mi-

nistrijai, ka viņa nepiekrīt un nevar piekrist tam, ka Kur-

zemes laukskolu komisijai atstāj 1875. gada noteikumu tie-

sības pārvaldīt semināru. lekšlietu ministrs ar rakstu Nr.

2224, 21. maijā ziņoja Kurzemes gubernatoram, ka viņš

esot sarakstījies Irlavas semināra jautājumā ar tautas ap-

gaismošanas ministru, grāfu Deļjānovu, kas nepiekrītot Ir-

lavas semināra darbības turpināšanai pēc 1875. gada no-

teikumiem. Bez tam grāfs Deļjānovs domājot, ka neesot

arī īpaša vajadzība šo semināru visādā ziņā turpmāk uz-

turēt, skolotāju trūkuma nebūšot. Uz šo rakstu atbildēja

Kurzemes bruņniecības komiteja 18. jūlijā ar rakstu Nr.

401 un no jauna parastā kārtā aizstāvēja savas tiesības,

atsaukdamas uz grāfa Deļjānova nesen notikušo sarunu ar

Igaunijas muižniecību. 1) Vēl neliels klusums, un tad 1893.

gada 29. aprīlī Kurzemes gubernators, izpildīdams iekš-

lietu ministrijas 20. aprīļa rakstu Nr. 1442, pieprasīja no

muižniecības gala vārdu, — vai lai nu pieņem valdības

noteikumus, vai tautas apgaismošanas ministrs izlūgšot ķei-

zara pavēli semināru pārorganizēt, vai slēgt. Tagad tiešām1

pienāca laiks, kad vajadzēja izšķirties. Muižniecības pār-

stāvji tad arī izdarīja beidzamo, kas vēl bija ie-

spējams. Nolēma lūgt semināru, slēgt pēc diviem gadiem,

lai visi audzēkņi varētu nobeigt kursu. Tā tad galīga

slēgšana notiktu 1895. gadā. Tādā gadījumā varēja vēl

cerēt uz dažādām varbūtībām. Tādā garā arī nosūtīja at-

bildi iekšlietu ministrijai, caur ko beidzamā laikā semināra

lietā notika visa sarakstīšanās. Zīmīgi, ka muižniecības at-

bilde nebija noteikta un cieša — slēgt semināru, bet tikai

vēlēšanās, ja nevarot pieņemt muižniecības izteiktos priekš-

likumus, tad seminārs esot jāslēdz.

27. decembrī 1893. gadā tautas apgaismo-

šanas ministrs dabūja ķeizara pavēli slēgt

Irlavas semināru 1894./95. mācības gada bei-

gās, ar tādu aprēķinu, ka tad visi seminārā

esošie audzēkņi mācības kursu nobeigs. 2) Se-

x) Acta R. G. S. № 781. S. 162.—163.

2 ) „Циркуляры" 1894. g., 3. lpp.
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mināra kuratorijai jau laikā tika aizrādīts, lai gatavojļas

uz likvidāciju. Landtāgs 1894. g. likvidāciju akceptēja,

lai gan runāja un lēma tikai par semināra „pagaidu" slēg-

šanu. Tā noslēdzās muižniecības un valdības iestāžu visai

plašā un astoņus gadus notikusi sarakstīšanās, pa kuras

laiku Irlavas seminārs turpināja darboties 1875. g. notei-

kumu un 1878. g. programās robežās. 1894. gada sākumā

visi vietējie laikraksti ziņoja, ka Irlavas seminārs izbeidz

savu darbību. Beidzot tomēr izrādījās, ka nenotika vis

semināra galīga slēgšana, bet vienīgi viņa darbības izbeig-

šana agrākā (1875. —1878. g.) likumu robežās.

Bet pirms runājam par semināra reorganizāciju, mums

jāatskatās uz semināra darbību no 1886.—1894.gadam. 1886.

gada rudenī (septembrī) nolika eksāmenus šī gada pa-

vasarī, „streika" dēļ nosodītiem audzēkņiem. No 14 no-

sodītiem nolika 13, jo, kā semināra direktors G. Zadovskis

rakstīja 1886./87. gada pārskatā, ~Joohann B. fiel gānzlich

durch";1) viss lielais vairums dabūja apliecības ar iedalījumu

Nr. 111.2 ) Ar 1886. gada rudeni latviešu valodas skolotāja

Kleinberģa vietā darbojās Vistiņš (Visting). Citādi skolotāju

personāls palika agrākais, jo skolotāju Krīgeru vēl pagai-

dām izdevās pie semināra pasaudzēt, lai gan viņam bija

jārēķinās ar to, ka katrā laikā valdība pret viņa palikšanu

var celt noteiktas ierunas. Palika, lai gan stipri nemierīgs,

pie semināra arī direktors G. Zadovskis. Tikai semināra

enerģiskais kurators barons Rops nevarēja ilgāk ~panest

jaunos vējus" un 1887. gada sākumā nodeva savu amatu

firstam Līvenam. Barons Rops bija, kā jau agrāk piemi-

nējām, liberāls cilvēks, un pie semināra pārorganizēšanas,

sākot ar 1881./82. gadu, viņam bija ievērojami nopelni.

Viņa aiziešana bija zaudējums semināra turpmākā gaitā.

Citādi semināra iekšējā dzīve ritēja samērā mierīgi, lai

gan, kā jau redzējām, tāļāk aiz semināra dzīves robežām

norisinājās intensīva spriešana oar turpmāko likteni. 1887.

gada pavasarī, kā kuratora Kapustina delegāts, pie beigu

2 ) Jāpiezīmē, ka B. uzlūkoja par streika „vadoni".

3 ) Irlavas seminārs semināristiem izdeva kursa beigu apliecības

trijos iedalījumos №№ I, 11, 111.
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eksāmeniem seminārā piedalījās Treilands-Brīvze(mnieks, ar

kuj-u semināra vadītājam nekādu konfliktu nebija, un

eksāmeni noritēja diezgan mierīgi un gludi, un šoreiz pat

augšā minētais Jānis B. dabūja skolotāja apliecību Nr. 111.

Bet tanī pašā laikā, kā muižniecības, tā arī garīdzniecības

aprindas nodarbojās ar projektu, kā semināru varētu pār-

vērst par ķesteru-ērģēlnieku skolu, kā tas bija noticis ar

Cimzes skolotāju semināru Valkā. Barons Rops izstrādāja

plašu projektu un iesūtīja to bruņniecības komitejai.1) Arī

semināra direktors G. Zadovskis sarakstījās ar Vidzemes

skolu padomnieku Guleki un Valkas semināra direktoru

Hakmani un gribēja izstrādāt savu projektu. 2) Semināra

pārvēršanai par ķesteru skolu tomēr nepiekrita daudzi muiž-

nieki un arī mācītāji, jo vēl cerēja no valdības izkarot

semināra eksistenci. Muižniecība, kā redzējām, darīja visu

iespējamo, lai seminārs pastāvētu. 1889. gadā, 7. sep-

tembrī, kad semināra jautājumā sāka līdzrunāt arī iekšlietu

ministrija, Irlavu apmeklēja Kurzemes gubernators, kas no-

klausījās arī mācību stundās, īpaši krievu valodas mācībā.

Gubernators bijis ar redzēto un dzirdēto apmierināts. Arī

vairāki valdības ierēdņi bija par semināru izteikušies at-

zinīgi. Bet, kā to raksta G. Zadovskis, krieviem esot divas

dvēseles, — viena runājot pie tējas un otra pie priekšnieka

galda. Tā kāds krievu ierēdnis izteicies, ka Irlavas seminārs

esot priekšzīmīga iestāde, un butu grēks pret Dievu un

cilvēkiem viņu slēgt, bet tanī pašā laikā šis pats ierēdnis

rakstījis savai priekšniecībai, ka Irlavas seminārā valdot

svešs gars. Cits ierēdnis personīgi uzslavējis kādu skolo-

tāju (Krīgeru. А. V.), bet kuratoram rakstījis, ka vajagot

viņu tūdaļ atlaist no vietas. Krievu tā laika parole, ka visā

Krievijā vajaga būt vienai ticībai, vienai valodai, un pat
vienai tautai — valdījusi pie šiem ierēdņiem. 3) 1890. gadā

l ) Skat. Akta R. G. S. Jfi 781 1887. g. papīros.

-) Acta Kuri. Oberlandschulkomission 1887. (Par Irlavas semi-

nāru), kur atrodas G. Zadovska 12. maija 1887. g. rakstītā vēstule.

3 ) Skat. „Balt. Tagzt." 1907. g. № 87. Šī krievu parole oriģi-
nālā skanēja tā: „Отъ Бълаго до Чернаго моря, отъ Бал-пйскаго моря

до Тихаго океана — будегь одна въра, одинъ языкъ и одинъ народъ."
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seminārs svinēja 50 gadu jubileju. Bet nebija īstas' svētku

sajūsmas, arī viesu maz. G. Zadovskis nolasījis garāku

pārskatu par semināra 50 gadu darbību. Pirmais semināra

palīga skolotājs Rezevskis (vēlāk Degoles pag. saimnieks)

šinī gadījumā atminējies vecos laikus un teicis, ka, ja mi-

roņi celtos augšām, tie apliecinātu, cik daudz laba latviešu

tautai darījis Irlavas seminārs. Latvieši tagad esot palikuši

vīri un varot paši savām kājām staigāt. Pie tā lieli no-

pelni Irlavas semināram. Bet runādama par Irlavas semi-

nāra tā laika darbību, „Balt. Tagzt." rakstīja: Der Lette

stieg bis an den Hals m's russische Fahrvvasser.
..

Aile

deutsche Arbeit \vard niedergerissen und Irmlau stand vor

dem Tode... Die Todtengrāber standen vor den Tur und

lāuteten den Grabgezang.. (Latvieši līdz kaklam iesti-

guši krievu ūdeņos. Viss vācu darbs bija izpostīts, un Irla-

vas seminārs stāvēja nāves' priekšā. Miroņu apbedītāji stā-

vēja durvju priekšā un dziedāja kapa dziesmu.). Šie G.

Zadovska vārdi ir visai zīmīgi. Tiešām ar tādu sajūtu

strādāja Irlavas seminārs, būdams neziņā, kāda būs rītdiena.

Krievu ierēdņi visādos veidos veicināja neuzticību pret se-

mināra darbību ne tikai pie valdības, bet arī latviešu tautā,
lai gan Irlavas seminārā tanī laikā, daudz vairāk kā val-

dības semināros, raudzījās uz latviešu valodas iemācīšanu, un

nebija taču smādējama arī vācu valodas prašana, kuru irlav-

nieki prata gluži labi. Bet taisnība bija krievu ierēdņiem,

kad tie apgalvoja, ka Irlavā valda vācisks gars tas tur

valdīja visu laiku.

1891. gadā uz kuratora Lavrovska pieprasījumu, lauk-

skolu virskomisija atlaida no amata skolotāju Krīgeru, iz-

maksājot viņam 1000 rubļu lielu gratifikāciju. Krīgera vietā

nāca labs vietnieks — matemātikas skolotājs P. Bohls, kas

vēlākā laikā bijis tālu pazīstams kā izcilus matemātiķis, bet,

diemžēl, pie semināra ilgi nedarbojās.

Ka Irlavas semināram tautā nebija tāda uzticība, kā Kul-

dīgas vai Valkas valdības semināriem, to pierādīja, starp citu,

arī tas, ka pie iestāšanās Irlavas seminārā bija 20—25 aspi-

ranti, bet minētos valdības semināros šis skaits sniedzās

Ibid.

27
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vienmēr pari simtam. Irlavas semināra, piemēram, 1891.

gadā bija I klase — 20, II — 19, bet 111 klasē — 14

audzēkņi. Jāatzīmē, ka daudzi Irlavas semināra audzēkņi,

kas vēl nesen darbojās mūsu skolās, liecinājuši daudz laba

par tā laika semināra dzīvi, iekārtu un darbību. Atzīmēsim

arī, ka Irlavas seminārā latviešu žurnāls „Austrums" tika

oficiāli izrakstīts semināristu lasīšanai, kamēr valdības se-

mināros to dažkārt varēja tikai paslepšus lasīt, citādi sa-

mazinātu atzīmi par uzvešanos. Irlavas semināra koris at-

klātos izrīkojumos dziedāja latviešu dziesmas, seminārā sarī-

koja teātrus, uzvedot starp citu arī latviešu ludziņas. Tas,

ievērojot tā laika apstākļus, jāatzīmē semināra pozitivo no-

pelnu bilancē. Vispāri pārkrievošanas spaidi šī semināra

vadību pret latviešu nacionālām prasībām noskaņoja iztu-

rēties iecietīgākā gara.

1894. gada martā, barona Heikinga vietā par Kur-

zemes muižniecības priekšnieku nāca grāfs Keizeriings.

Barons Heikings visu laiku bija cieši turējies pie 1891. g.

muižnieku apriņķu sapulču lēmuma. Grāfs Keizerlings ne-

bija apmierināts ar nodomu semināiru galīgi slēgt. Viņš,

pamatojoties uz to, ka landtāgs 1894. gadā 1) bija nolēmis:

„Tanī gadījumā (fūr den Fall), ja seminārs galīgi
tiktu slēgts, semināra ēkas v. t. t.", apņēmās izmē-

ģināt pie valdības, vai nebūtu vēl iespējams semināra dar-

bību turpināt. Tā kā bija paša ķeizara rīkojums semināru

slēgt, tad grāfs Keiferlings griezās pie tautas apg. mi-

nistra grāfa Deļjānova (novembrī 1894. gadā) 2) ar lūgumu,

ja ministrs pieņemtu noteikumus, — ka semināra direktoru

un skolotājus izvēl semināra kuratorija, semināra saimnie-

cisko pusi vada muižniecības orgāni un semināra pedago-

ģiski-audzināšanas lietu, izglītības ministrijas orgānu virs-

pārraudzībā, pārzin semināra kuratorija, — tad Kurzemes

muižniecība ir ar mieru semināra uzturēšanu turpināt, pie-

ņemot tos noteikumus, kādus agrāk lika priekšā izglītības

ministrija, t. i. semināra direktoru un skolotājus apstiprina

izglītības ministrija, un ne guberņas laukskolu virskomisija.

1) Landtags-Schluss vom Jahre 1894. § 13.

2) Acta R. G. S. № 871. S. 179.
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Līdz ar to 1875. g. noteikumi un 1878. gada programās ne-

būtu vairs uzturami spēkā. Vienošanās gadījumā Keizer-

lings lūdza izgādāt ķeizara pavēli semināra darbības turpi-

nāšanai, atļaujot pieņemt seminārā jaunus audzēkņus. Tau-

tas apg. ministrs grāfs Deļjānovs' ar rakstu Nr. 24.421

31. decembrī 1894. gadā ziņoja grāfam Keizeriingam, ka

viņš varētu piekrist Kurzemes muižniecības tiesībām semi-

nāram arī turpmāk rekomendēt (tā tad nevis ievēlēt) sko-

lotājus un direktoru, bet ar to piezīmi, ka valdībai tanī

gadījumā, ja muižniecības kandidāti izrādītos nederīgi un

tos valdība nevarētu apstiprināt, būtu tiesība pašai ielikt

savus kandidātus. Tāpat valdībai tiesība, ja tas izrādītos

nepieciešami vajadzīgs, atlaist semināra direktoru vai sko-

lotājus, paziņojot par to muižniecībai. Citiem Keizerlinga

priekšlikumiem Deļjānovs principā piekrita, tikai par tiem

vajadzēšot izstrādāt sīkākus noteikumus. Cik sirsnīgi grāfs

Keizerlings rūpējies par semināra pastāvēšanu, tas redzams

arī no tam, ka viņš pat lūdza bijušā kuratora Kapustina

pabalstu, lai seminārs netiktu slēgts. 1) 1895. gada janvārī

Keizerlings atbildēja Deļjānovam, ka viņš muižniecības

vārdā pieņem visus citus noteikumus, bet nevar pielaist to,

ka valdība kādā gadījumā bez muižniecības izvēles, pat pie-

krišanas, seminārā ieliktu savus mācības spēkus. Tā tad

no visa, ko muižniecība agrāk vēlējās, palika tikai viens

noteikums — mācības personāla izraudzīšana un priekšā

stādīšana valdības apstiprināšanai. Par visu citu Keizer-

lings vairs nestāvēja un sīkāki apsolījās nolīgt ar valdību

pie semināra jaunu noteikumu izstrādāšanas. 1895. gadā

2. februārī ar rakstu Nr. 2521 grāfs Deļjānovs paziņoja,

ka viņš strīdīgā punktā par mācības personāla ievēlēšanu

piekāpjas, un tā tad principos līgums bija noslēgts. „Ein

halbes Brot ist auch 8r0t...." rakstīja vēlāk „Balt. Tagzt."

1907. g. 87. numurā Gustavs Zadovskis, zīmēdams to uz

muižniecības piekāpšanos. Grāfs Deļjānovs 22. februāri

1895. gadā paziņoja grāfam Keizerlingam, ka ķeizars devis

atļauju Irlavas seminārā pieņemt jaunus audzēkņus. Tā

Keizerlings muižniecībai par dārgu cenu bija ieguvis semi-

i) Skat. Acta „R. G. S. 871. S. 189 (1894).

27*
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nāra eksistences turpināšanu. Jāpiezīmē, ka šinī jautājumā

grāfs Keizerlings bija gājis tik tāļu, cik tālu barons HeikingS'

nekad nebūtu gājis. Vēlāk Keizerlingam par savu pārdro-

šību vajadzēja dzirdēt asus vārdus un 1900. gadā muižnieku

landtāgā aizstāvēties pret dažu muižnieku asiem pārmetu-

miem, ka viņš, — Keizerlings — semināra jautājumā 1894.

gadā rīkojies uz savu galvu un caur to izdarījis muižniecībai

sliktu pakalpojumu. 1) Grāfs šinī gadījumā bija spiests sa-

rakstīt pat garāku aizstāvēšanās rakstu.

Pēc 1895. gada ķeizara pavēles Irlavas seminārs sāka

no jauna rīkoties uz dzīvi. Uzsāka tūdaļ semināra pār-

būves un remonta projektus un vēlāk arī darbus. Bet grā-

fam Keizerlingam un bruņniecības komitejai vēl stāvēja

priekšā liels darbs, — semināra noteikumu un programās

izstrādāšana, lai ministrija tos apstiprinātu. Pamata prin-

cipi bija noslēgti, bet daudzi, tā sacīt, zemūdensakmeņi

vēl bija jāapiet. 1896. gadā jaunais semināra ~ustavs"

bija gatavs, tāpat arī programās, un pēc tam iesākās atkal

kaulēšanās starp ministriju un muižniecību, vai labāki teikt

— grāfu Keizeriingu. Kā „ustavs", tā programās bija vai-

rākkārtīgi jāpārstrādā. 1898. gada 23. septembrī jauno

Irlavas semināra „ustavu" apstiprināja tautas apg. ministra

biedrs Zverevs (kas tanī laikā pārvaldīja ministriju). Kādi

tad galu galā bija Irlavas semināra jaunie noteikumi?

Virsraksts: „Уставъ евангелическо-лютеранской учи-

тельской семинарш въ Ирмлау".
1) Tas taču norādīja uz se-

mināra konfesionālo raksturu. Tāpat arī tālāk 1. p. no-

sacīja, ka Irlāvas seminārs, ko uztur Kurzemes muižniecība,

sprauž sev par mērķi sagatavot audzēkņus kristīgās ticības

garā un tikumībā, pie kam ar tādu aprēķinu, lai tie va-

rētu vajadzības gadījumā izpildīt ķesteru un organistu pie-
nākumus luterticīgo baznīcās.

4. p. Seminārs pastāv internāta veida un viņa uzņe-

mami tikai cv.-luterticīgi jaunekļi.

Skat. „Relation des Kurlānd. Ritterschafts Comites m

ausschliesslich-ritterschaftlichen Angelegenheiten an den Landtag

1899./1900" S. 164.—166. und 296.-297. (lespiests).
2 ) lespiests (manā krājumā А. V )
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5. p. Seminārā četrgadīgs mācību kurss, četrās at-

sevišķās klases.

6. p. Semināru uztur Kurzemes muižniecība un viņai
tiesība ņemt no audzēkņiem vienreizēju maksu pie iestā-

šanās un gada skolas naudu, - - kāvu noteic landtāgs. Veļu,

gultas drānas un grāmatas iegādā savām vajadzībām paši

audzēkņi.

9. p. Mācību priekšmeti sekojošie: reliģija, krievu,

latviešu un vācu valodas, pedagoģika, rēķināšana, ģeo-

metrija, vispārējā vēsture, Krievijas vēsture, vispārējā un

Krievijas ģeogrāfija, dabas mācība, fizika, mūzika, dziedā-

šana, zīmēšana, glītrakstīšana, vingrošana un dārzkopība.
Visi priekšmeti, izņemot reliģiju, vācu un latviešu valodu,

mācami krievu valodā.

11. p. Semināra tuvākā pārvaldīšana pieder īpašai ku-

ratorijai, kuras priekšsēdētājs ir Kurzemes muižniecības

priekšnieks. Kuratorijas locekļi — semināra goda kurators,

bruņniecības muižu pārvaldnieks, vietējais mācītājs un se-

mināra direktors. Ja priekšsēdētājs iztrūkst, viņa vietu

izpilda goda kurators.

13. p. Nosacīja, ka pedagoģisko personālu izrauga

kuratorija, bet apstiprina, — direktoru ministrs, bet sko-

lotājus mācības apgabala kurators. Parauga skolas skolo-

tājus apstiprina tautskolu direktors.

20. p. Pēc katriem notecējušiem trijiem gadiem se-

mināra kuratorijai jāiesniedz landtāgam pārskats par semi-

nāra darba gaitu un jālūdz kredīti turpmākam laikam. Sī

pārskata noraksts jāpiesūta mācības apgabala kuratoram.

21.—24. p.p. runāja par semināra direktora tiesībām

un pienākumiem. Viņam jābūt semināra tiešam vadītājam

un pārzinātājam. Mācības gada beigās viņš caur semināra

kuratoriju iesniedz gada pārskatu mācības apgabala kura-

toram.

30.—38. p.p. nosacīja semināra pedagoģiskās padomes

darbību. Viņai tiesība uzņemt un atraidīt skolēnus, no-

turēt kursa beigu eksāmenus un izdot tautskolotāja diplo-

mus, izraudzīties mācības grāmatas un citus līdzekļus, sa-

dalīt mācības priekšmetus starp skolotājiem. Bet par beigu
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eksāmeniem gan § 33. noteikta īpatna kārtība: pie kursa

beigu eksāmeniem piedalās arī goda kurators, ieņem-

dams eksāmenu komitejā pirmo vietu, bet ek-

sāmenu vadīšana pieder mācības apgabala

kuratora delegātam, un tikai, ja šāds delegāts ne-

būtu ieradies, eksāmenus vada semināra direktors. Šā 33.

panta dēļ notika savā laikā, pirms semināra „ustava" ap-

stiprināšanas, stipra kaulēšanās, bet ministrija nepiekāpās

un paturēja augšminēto redakciju. Ar to valdības dele-

gātam tika dotas noteicošas tiesības.

35. p. nosacīja, ka semināra kursu beigušie iegūst taut-

skolotāja tiesības, bet nebauda nekādu valsts dienesta

priekšrocību. Seminārā var uzņemt audzēkņus ne jaunā-

kus par 16 gadiem.

Tāds bija semināra jauno noteikumu saturs. Neno-

teiktība bija liela, jo semināra pārvaldīšanā piedalījās trīs

faktori: 1) direktors ar pedagoģisko padomi, 2) muižniecī-

bas kuratorija ar direktoru un 3) mācības apgabala valde

ar saviem delegātieml un revidentiem. īsta saimnieka un

vadītāja semināram šādos apstākļos trūka. Bet tādi notei-

kumi galu galā tika pieņemti pēc vairāku gadu cīņas starp

muižniecību un valdību, pie kaml valdība, t. i. izglītības

ministrija gribēja, cik vien iespējams, galīgi lauzt Irlavas

seminārā veco īpatnējo iekārtu. Tautas apg. ministrs 1898.

g. 11. martā ar rakštu Nr. 6565 ziņoja Valsts padomei,

starp citu, sekojošo: Ирмлуская семинарlя должна утра-

тить свое обособленное положеше и занять подоба-

ющее м-всто въ общей системъ образовательныхъ заве-

денш Имперш, усвоить обип'я начала, на которыхъ

зиждется вся система, открыть пути для правитель-

ственнаго влl'яшя, подчиниться требовашямъ государствен-

ной пользы." 1
) (Irlavas semināram vajaga zaudēt savu at-

sevišķo stāvokli un ieņemt pienācīgu vietu vispārējā valsts

skolu sistēmā, atzīt vispārējos šīs sistēmas pamatus, atvērt

ceļu valdības iespaidam un padoties prasībām, kas uzstā-

dītas valsts labā.).

*) Tautas apg. min. 11. marta 1898. g. ziņojums valsts padomei

(iespiests).
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Valsts padome šim tautas apg. ministrijas domam pie-
krita.

Mācības programās Irlavas seminārā bija piemērotas
valdības semināru programām. Krievu valodai tika iedalī-

tas 4 nedēļas stundas katrā klasē (kopā 16 st.). Latviešu

valodai: I kl. 2 st., II kl. 2 st., 111 kl. 1 st. (kopā 5 st.) 1)
Vācu valodai: I kl. 2 st., II kl. 2 st., 111 kl. 2 st. un

IV kl. 1 st. (kopā 7 st.). Reliģijai I kl. 4 st., II kl. 4 st.,
111 kl. 2 st. un IV kl. 2 st. (kopā 12 st), bez tam vēl bī-

beles lasīšanai divās vecākās klasēs pa 2 st., tā kā pavi-

sam 16 nedēļas stundas visās klasēs kopā. Visi citi priekš-

meti palika (apmēram) tādā pat skaitā kā agrāk, un tikai

vecākam kursam iedalītas praktiskiem darbiem parauga

skolā 6—lo stundas nedēļā. Nedēļas stundu kopskaits bija
I—III kl. 36 stundas, bet IV — 32—36 st.

Ar 1998./99. mācības gadu semināra darbus oficiāli

uzsāka pēc jauniem noteikumiem un jaunām programām,

bet jau sākot ar 1897./98. mācības gadu sākusies piemē-

rošanās jauniem noteikumiem, kauču tie vēl nebija apstipri-

nāti, tomēr vienošanās starp valdību un muižniecību prin-

cipiāli jau bija panākta.

1897. gadā 31. jūlijā no semināra šķīrās viņa otrais

(pēc skaita) direktors — Gustavs Zadovskis, 2) pieņem-
dams mācītāja vietu Engures draudzē. Kurzemes muiž-

niecība G. Zadovskim izteica pateicību par viņa 15 gadu
darbību direktora amatā. G. Zadovska aiziešana stāvēja

J ) Programā gan bez tam atzīmēts, ka 4. klasē reizi mēnesī

jāizgatavo viens domraksts latviešu valodā un ari jāvingrinās latviešu

stundu pasniegšanā parauga skolā. Te jāpiezīmē, ka Kuldīgas sko-

lotāju seminārā latviešu valodai tika piegriezta daudz mazāka vērība

— bija pa vienai stundai I—III klasēs, bet IV klasē nevienas.

2) Gustavs Zadovskis dzimis 1847. g- 30. apr. Irlavā. Pirmo

mācību viņš dabūja pie sava tēva. 1858. g. iestājās Jelgavas reāl-

skolā, bet 1860. gadā pārgāja uz Jelgavas ģimnāziju, kuras kursu

nobeidzis, iestājās Tērbatas universitātē un no 1869.—1871. g. stu-

dēja tiesību zinātnes. Tad studēšanu pārtrauca un kādu laiku strā-

dāja kā mājskolotājs, bet pēc tam no 1875.—1877. gadam studēja
Tērbatā teoloģiju. 1877. gadā izturēja parasto konsistorijas eksāmenu

un praktisko gadu nostrādāja Sātos pie mācītāja Bilterlinga. Zadov-

skis mira 23. decembri 1911. gadā Engures mācītāja muižā.
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ciešā sakarā ar semināra reformēšanu un krievu mācības

valodu. Par G. Zadovska vietnieku muižniecība izraudzīja

Kuldīgas ģimnāzijas skolotāju vācieti Eduardu Hoheizeli,

kas bija studējis teoloģiju un tiesību zinātnes. Bet iejau-

tāsimies še — kamdēļ latviešu skolotāju semināram ne-

varēja dot direktoru latvieti? Arī dažas citas pārmaiņas
mācības personālā jau bija notikušas. Par zinību skolo-

tāju Bohla vietā nāca Juris (Georgs) Vorms, par latviešu

valodas — Braunberģis, paraugu skolas vadītāju — Kārlis

Rudzītis, bet vecais Mostovskis vēl turējās savā vietā,

jo viņš taču prata arī krievu valodu. Hoheizeļa iecelšanas

gadījumā vēl notika mazs konflikts ar kuratoru Lavrovski,

kas pieprasīja Kurzemes muižniecībai, lai iesūta Irlavas!

semināra skolotāju sarakstu un dokumentus — kuratora

un ministra apstiprināšanai. Grāfs Keizerlings to ne-

gribēja darīt, jo semināra jaunais „ustavs" vēl nebija no

tautas apg. ministra apstiprināts un tā tad pagaidām vel

apstiprināšanas tiesības piederēja laukskolu virskomisijai.
Lavrovskis tomēr palika pie savām prasībām, un Keizer-

lings tām beidzot piekrita un nosūtīja pieprasītos doku-

mentus. Hoheizelis netika apstiprināts, bet tikai pagaidām

pielaists izpildīt direktora amatu. Vorms, Braunberģis un

Rudzītis tika apstiprināti, 1) pie kam Rudzīti apstiprināja
tautskolu direktors un ne kurators, caur ko semināram'

radās vēl viens priekšnieks un pārlūks — tautskolu direk-

tors, un pat arī inspektors.

Seminārs sāka darboties pēc jaunām programām. Bet

darbi itin kā neveicās, vai veicās smagi. Vecās tradīcijas

vajadzēja salauzt, — tas nebija viegli, jo pēc būtības ne-

gribēja jaunas veco vietā likt. Gribēja veco tikai pārsegt

ar jaunu virssegu. Varbūt to arī kaut kā varētu izdarīt,

bet izrādījās, ka jaunais semināra direktors nebija pie-

tiekoši izveicīgs un enerģisks, lai veiktu tādu grūtu uz-

devumu. Izveicības trūka arī dažiem semināra skolotā-

jiem. Goda kurators firsts Livens pazina un prata rīkoties

*) E. Hoheizelis dzimis 1864. g. 4. 111. Slikti prata latviešu

valodu.

2
) „R. G. S. № 871" (1898. g.)
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„vecos labos laikos", bet tagad viņš vairāk klausījās, ko

saka jaunais direktors. Bez visa tā Irlavas semināram va-

jadzēja izturēt konkurenci ar Kuldīgas valdības semināru,

ko valdība visādi pabalstīja un kā darbībai bija noteiktas,

drošas līnijas, kas saskanēja ar visu tā laika Baltijas skolu

politiku. Kuldīgā zināja, kas jādara, un darba mērķim

bija droši, atklāti līdzekļi. Irlavā — pat nezināja, cik tālu

un kā uzturēt īpatnējo semināra garu, nebija arī droša

mērķa (muižniecība pati šaubījās), un tā tad nevarēja but

arī drošu līdzekļu, kā šo mēlrķi sasniegt. Tāds mērķis

un attiecīgi ceļi uz šo mērķi muižniecībai varētu būt tikai

tad, ja viņa vēlētos sadarboties ar latviešiem un atkāpties

no vāciskā gara seminārā, dodot šai iestādei labu direktoru;

— latvieti. Tad arī latvieši šo semināru mīlētu. Bet varas

vīri parasti tuvredzīgi ļaudis — viņi galu galā pazudina

kā sevi, tā savas varas līdzgaitniekus.

1898. gadā, kā jau aizrādījām, tautas apg. ministrs

apstiprināja Irlavas semināra jauno „ustavu", bet tanī pašā

gadā, un jau pirms šīs apstiprināšanas, iesākās semināra

beigu cēliens. 4. februārī 1898. gadā kurators Lavrovskis

pa telegrāfu paziņoja grāfam Keizerlingam, ka viņš — Lav-

rovskis — komandē apgabala inspektoru Zaiončkovski,

kam uzdots izdarīt Irlavas seminārā reviziju. Beidza-

mo piecu gadu laikā (no 1892.—1898. g.) neviens tautas

apg. ministrijas revidents seminārā nav bijis, izņemot tikai

mācības apgabala kuratora delegātus pavasaros pie beigu

eksāmeniem. Zaiončkovskis seminārā ieradās 5. februārī,

V2'9 rītā. Direktors Hoheizelis nebija mājā, — ticis iz-

saukts uz Jelgavu. Direktora vietā stājās skolotājs Vorms.

Tikai vakarā pārbrauca Hoheizelis. Zaiončkovskis palika

seminārā trīs dienas un revidēja pamatīgi. No direktora

Hoheizeļa ziņojuma bruņniecības komitejai 1) noprotams, ka

Zaiončkovskis meklējis, kur varētu ~pieķerties". Skolotāja

Braunberģa stundā viņš sācis eksāmenēt arī pašu skolo-

lotāju, ar Mostovski viņš pavisam bijis nemierā, un pie-

prasījis viņa vietā izraudzīt citu skolotāju. Nopriecājies

Zaiončkovskis vienīgi par to, ka parauga skolotājs Ru-

») Acta „R. G. S." № 871, S. 281.
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dzītis devis kādu stundu krievu valodā pēc naturālās me-

todes. Hoheizelis domā, 1) ka stingrais revidents ar nolūku

kompromitējis semināra skolotājus, pat viņu audzēkņu

priekšā. Šī revīzija bija tik nepatīkama, ka muižniecības

priekšnieks grāfs Keizerlings par viņu ziņoja ministram

Bogolepovam, aizrādīdams uz Zaiončkovska netaktību.2)

Skolotājam Mostovskim (viņš seminārā nokalpoja 25V2 ga-

du) pēc šīs revizijās bija jāiet, un viņa vietā ar nākošo

mācības gadu nāca Dzelzītis. 3) Direktors Hoheizelis to-

mēr pie revizijās atradis arī vienu „labumu", — valdība

sākot interesēties par Irlavas semināru, ko līdz šim ne-

esot darījusi. Tā esot zīme, ka semināru pavisam aprakt

negribot. Semināra goda kurators firsts Līvens, kam jau

agrāk bija iznākusi stipra vārdu sadursme ar Valkas se-

mināra direktoru Poļzinski, kas bija ieradies kā mācības

apgabala delegāts pie eksāmeniem, — domāja citādi. Viņš
visa valdības uzraudzībā un revizijās redzēja tikai ļaunas

pazīmes un pareģoja semināram grūtu likteni. Izrādījās,

ka vecam semināra goda kuratoram bija taisnība, un Ho-

heizelis arī šinī jautājumā bija tuvredzīgs,

Un tiešām, jau 1898. gada februārī, tūdaļ pēc Zaionč-

kovska revizijās, seminārā bija nomanāma rūgšana. Di-

rektors Hoheizelis tagad visu vainu uzlika revidentam, kas

semināristiem atklāti licis manīt, ka skolotāju personāls

nav ~savā vietā" v. t. t. Daži semināristi jau pirms tam

bijuši neapmierināti, īpaši ar Braunberģi. Tagad šis ne-

miers sācis parādīties atklātā disciplīnas neievērošanā. Ho-

heizelis domājis, ka nemiera gars jāizrauj pašā sākumā

un tas jādara ar stipru bardzību. Uz viņa priekšlikumu:
semināra pedagoģiskā padome 21. februāļrī 1898. gadā

izslēdza no semināra audzēkni M., ko uzlūkoja par ne-

miernieku dvēseli. Un tiešām uz laiku, vismaz uz āru, un

atklāti nemieru nemanīja, lai gan apslēpts nemiers jopro-

jām bija. Nemiera cēloņi bj,ia dažādi. Pirmkārt — sko-

lotāju sastāvs semināram tiešām bija pavājš, sākot ar pašu

*) R. G. S. № 871, S. 418.

Ц Ibid.

:!) Beidzis Pēterpils skolotāju institūtu.
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direktoru un beidzot ar latviešu valodas skolotāju Braun-

berģi. Braunberģis beidzis Irlavas semināra kursu tanī

laikā, kad tur valdīja vācu gars.l) Latviešu un krievu

valodu viņš neprata tādā mera, kā tas vajadzīgs semināra

skolotājam, kam tanī laikmetā bija jāsagatavo latviešu taut-

skolotāji, kad, pirmkārt, valdība prasīja labu krievu va-

lodas prašanu, un, otrkārt, latviešu jaunekļos jau pamodās

noteikta nacionāla apziņa. Cik zināms, tad Irlavas seminārā

šinī laikmetā gan nebija nekādu slepenu pulciņu, kā tas

bija jau Kuldīgas seminārā, tomēr latviska, un pie tam

diezgan dzīva, apziņa valdīja arī irlavniekos. Par kaut

kādu pārvācošanas garu vairs te nebija ko domāt, un

daži semināristi vācu valodu mācījās ne labprāt, un tāpat

ne labprāt lasīja diezgan plašās semināra bibliotēkas vācu

grāmatas. Jaunekļu latvisko garu tomēr vajadzēja apmie-

rināt, un to vispirmā kārtā būtu varējis izdarīt labs lat-

viešu valodas skolotājs, kas spētu ievadīt semināristus arī

latviešu literatūrā. Ja tāds latviešu valodas skolotājs semi-

nāram būtu, tad Irlava varēja pat pārspēt Kuldīgu, kur

šinī pat laikā valdīja stipras pārkrievošanas tendences un

līdzās tām sāka izpaisties arī sociālisma internacionālais

gars, — pēdējais, saprotams, slepenībā. Pats Hoheizelis

prata vāji krievu un vēl vājāki latviešu valodu. Kā lai ar

viņu sirsnīgi apmierinātos tā laika dedzīgā latviešu jau-

natne, kad pat ticības mācības stundas visvairāļk notika

vācu valodā, un tikai pašā beidzamā laikā sāka rīta lūg-

šanas noturēt latviešu (līdz tam tikai vācu) valodā. Se-

mināristi ik uz soļa dzirdēja, ka skolotāji savā starpā

runāja tikai vāciski un no viņu puses pret tiem seminā-

ristiem, kas runāja vāciski, bija nomanāma laipnāka iz-

turēšanās. Latviešu jaunekļi tanī laikā vācu aprindu rīcībā

bieži vien sajuta naidu un nicināšanu pret latviešiem, un,

ja jau bija jāmeklē draugi svešos ļaudīs, nu tad bieži

vien labāk tos meklēja krievos, ne vāciešos. Luk, kamdēļ

seminārā dažkārt nemākulīgās vāciskās tendences varēja

tikai kaitināt un uztraukt jutīgos latviešu jaunekļus. Otr-

kārt, — Hoheizelis nebija labs administrators un šo dā-

*) Bijis ari uz pārvācošanās ceļa.
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vanu, vismaz saskaņotu ar sava laika prasībām, trūka ari

goda kuratoram firstam Līvenam. Abi šie kungi gribēja
rīkot un valdīt pēc vācu laiku metodēm, — lietojot tikai

bardzību un ~tēvišķas" pamācības, bet mazāk rūpējās par

tādu lacpstākļu radīšanu, kas novērstu defektus un dotu

redzamus labumus. Semināristi nebija apmierināti ar vi-

ņiem pasniegto uzturu. Kāds audzēknis O. — vēl' tagad

pazīstams skolotājs Rīgā domā, ka nemiera sakne

meklējama arī audzēkņu pustukšās māgās, un ja ne viss

nemiers tika radīts no pavājās pārtikas, tad daļa vainas,

bez šaubām, kā to redzēsim turpmāk, še meklējama. Tāpat

citādi semināra labierīcības (ūdens, atejas v. t. t.) nebija

pietiekoši noorganizētas. Par to liecību dod vairāki tā

laika semināristi. Tādos apstākļos pakāpeniski semi-

nārā izauga nemiera gars, ko krievu ierēdņi (un pat iz-

glītības ministrs) nevis palīdzēja novērst, bet vēl vairāk

pastiprināja, jo atklāti un pat semināristiem dzirdot lika

manīt, ka semināra skolotāji un visa kārtība ir nederīgi.

Tas audzēkņos radīja ilūzijas, ka krievu ierēdņi ir labi,

tiem var droši uzticēties, viņi semināra dzīvi uzlabos tanī

virzienā, kā to vēlējās audzēkņi. Vajaga tikai iet droši

ar lūgumu pie paša mācības apgabala kuratora, vai pat

ministra. 1898. gada rudenī (novembrī) tautas apg. mi-

nistrs Bogoļepovs apmeklēja Irlavas semināru, un semi-

nāristi jau tad viņam gribējuši iesniegt kādu lūgumu, 1)

bet dažu pārpratumu dēļ tas nav noticis. Bogoļepova re-

vizija tomēr atstājusi tādu iespaidu, ka ministrs ~ir semi-

nāristu pusē". Tā domāja direktors Hoheizelis, kā tas

redzams no viņa ziņojuma par šo reviziju grafam Keizer-

lingam. 2) Pēc Bogoļepova revizijās direktoram nāca zi-

nāms, ka semināristi savā starpā apspriežas, bet par ko,

tas droši nebija izprotams. Kādā rītā (dažas dienas pēc

Bogoļepova revizijās) pēc lūgšanas 111 kursa audzēknis

Fr. Rūsis lūdza direktoram atļauju griezties pie viņa visu

klases biedru vārdā ar kādu lūgumu. Lūgums bija šāds;

1 ) Skat. ministra Bogoļenova rakstu 24- novembri 1899. g

№ 28532 grafam Keizerlingam. (IVA).

2) Acta „R. G. S. № 871" S. 386.
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Semināristi esot ļoti nemierā ar skolotāju Braunberģi,

īpaši viņa vājo matemātiķa spēju dēļ. Rūsis tāpēc biedru

vārdā lūdza dot citu matemātikas skolotāju. Bez tam viņš

aizrādīja uz to, ka Braunberģis esot rupjš un nevietā stingrs.
Uz visu to Hoheizelis — citējam viņa paša ziņojumu

grafam Keizerlingam 1) — atbildējis, „ka semināristiem nav

tiesība spriest par to, cik skolotājs noderīgs savam ama-

tam, šī tiesība piederot kuratorijai un viņam" — direkto-

ram.

Tik ilgi, kamēr viņi (kuratorija un direktors) atzīšot

Braunberģi par savam amatam noderīgu — viņš arī palikšot

amatā. Semināristiem nevajagot ar savu slikto uzvešanos

skolotājus darbā traucēt un sarūgtināt. Ar labu uzveša-

nos un mīlīgu izturēšanos pret Braunberģi panākšot ari

to, ka viņš pret audzēkņiem būšot mīlīgāks un laipnāks.

Esot jau nodomāts turpmāk pieņemt speciālu matemātiķi,

bet līdz tam viss palikšot kā līdz šim, un ja kāds gribot

nemieru taisīt, tad tāds lai labāk pats pie laika atstājot

semināru, nekā tiekot izmests, kas visādā ziņā notikšot, ja

nemieri turpināšoties. Rūsis bija 111 klases vecākais (prī-

mus). 2) Viņš uz Ziemassvētkiem no Irlavas semināra iz-

stājās un pārgāja uz Kuldīgas semināru, un līdz mācības

gada beigām viss, kā domā Hoheizelis, bijis puslīdz mie-

rīgi. Pie pavasara eksāmeniem kāds audzēknis R. da-

būjis par uzvešanos 4 un vienu pēceksāmenu. R. lūdzis

direktoru, lai viņam atļauj vēl reiz tūdaļ eksāmenēties,

jo viņš visu labi zinot. Tad Hoheizelis kopā ar Braun-

berģi arī kopīgi izdarījuši R. pāreksāmenēšanu. R. to-

mēr ~izkritis cauri", bet par to bijis ļoti neapmierināts. 3)

Tā kā neapmierināti bijuši arī citi, tad kopīgi norunāts

nosūtīt lūgumrakstu mācības apgabala kuratoram, vai pat

ministram. Lūgums nodomāts no visām, izņemot IV. (beigu)

klasi. Kad Hoheizelis to dabūjis zināt, viņš tūdaļ sasaucis

pedagoģisko padomi, lai apspriestos, kas te darāms. No-

lēmuši, — lai Hoheizelis sasauc semināristus kopā un mē-

г) Ibid.

2 ) Fr. Rūsis tagad ir pazīstamais zvērin. advokāts Rīgā.

s) Apgalvots, ka R. ar nolūku „izgāzts".
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ģina pārrunāt un pārliecināt par nodomātā darba neliku-

mību un ļaunumu, kā arī kaitīgumu pašiem audzēkņiem.

Hoheizelis tā arī darījis, pie kam viņam izrādījies, ka

audzēkņi savu nodomu jau atmetuši, un pat „daži asarām

acīs nožēlo, ka varējuši tādu nodomu galvā ņemt." Ari

nodomātā lūguma teksts vēlāk nācis Hoheizelim rokās. Bet

kad semināristi (I —111 kl.) jau bija saņēmuši gada apliecī-

bas, tad pie Hoheizeļa griezās semināristu deputācija,

divi audzēkņi Fr. un В., kas ~cēluši priekšā" šādus lūgumus:

1) Drīzā laikā jāuzmeklē un jāieceļ cits matemātikas skolo-

tājs, jo ar Braunberģi semināristi nevarot apmierināties.

2) Ticības mācība zemākās klasēs jāpasniedz tikai latviešu

valodā, jo daudzi semināristi vāciski vēl neprot. 1) 3) Se-

mināristiem esot pārāk maz brīvības. 4) Ēdiens esot

vājš un dažkārt visai maz dodot. 5) Veļa slikti

un netīri mazgāta. 6) Starp skolēniem un skolotājiem vē-

lama laipnāka satiksme. Uz visiem šiem „punktiem" Ho-

heizelis devis savu atbildi. Uz pirmo — arī viņš esot tanīs

domās, ka jāmeklē cits matemātikas skolotājs un tas, pēc

iespējas, tikšot izdarīts. Uz otro — ticības mācību turp-

māk mācīšot tikai latviešu valodā. Trešais — vairāk brī-

vības nevarot dot, jau tā tās esot pārāk daudz, un tad

neesot arī saprotams, kādu īsti brīvību semināristi gribot.

Ceturtais —

ar to semināristi izsakot direktoram necerēti

lielu pārmetumu, apgalvodami, ka ēdiens slikts. Viņš

direktors — pats katru dienu ēdienu pārraugot un prie-

cājoties, ka tas vienmēr bijis labs. Piektais — veļa tikai

tad varot būt tīra, ja paši semināristi viņu pārāk netīru

nesavalkātu. Sestais — labas attiecības starp skolotājiem
un skolēniem esot nepieciešami vajadzīgas, bet tas pa-

nākams tikai tad, ja skolēni būšot paklausīgi un centīgi

savā darbā; lai atmetot pašlaik galvā ieņemtās muļķības

un uzvedoties kā braši kārtīgi semināristi, saviem vecā-

kiem un audzinātājiem par prieku. Bet ja nemiera gars

J ) Ticības mācību še pasniedzis pats Hoheizelis un lietojis lat-

viešu valodu kopā ar vācu t. i. juku jukām. Viņš runājis vāciski,

bet tekstus citējis arī latviski.
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turpināšoties, tam1 darīšot reiz galu, lietojot visus līdzekļus. 1)

Ar to nobeidzās 1899. gada I semestris. No semināra līdz

ar to izstājās vairāki audzēkņi, ar nolūku meklēt citā vietā

tāļāku izglītību. Bet jau jūnija mēnesī kuratoram Lav-

rovskim tika iesūtīts anonims Irlavas semināristu lūgums,

kurā audzēkņi apvainoja semināra direktoru Hoheizeli un

skolotāju Braunberģi. Lūgumam īsumā šāds saturs: Braun-

berģis neprot mācīt rēķināšanu un pārāk vājš krievu va-

lodā, viņš neprotot arī vajadzīgā mērā latviešu valodu un

prasot, lai visu vārdu pa vārdam izmācoties no grāmatas.
B. pāri darījis audzēkniml R., nolikdams viņam pēceksā-

menu. Par Hoheizeli lūgumā teikts, ka viņš neprotot pie-
tiekoši ne latviski, ne krieviski un ar semināristiiem saru-

nājoties tikai vāciski. Krievu valodā semināristi nevarot

tik tālu tikt, lai šo valodu prastu skolotāja darbam vaja-

dzīgā mērā. Ēdiens semināristiem tiekot dots slikts un

nepietiekošā daudzumā. Par šo lūgumu Lavrovskis ziņoja

ministram Bogoļepovam, kas pavēlēja tūdaļ mācības gada

sākumā seminārā izdarīt reviziju. Bez šī rakstiskā lūguma

pie kuratora Lavrovska bijuši arī personīgi „ziņotāji", tā

kā kurators bijis labi informēts par visu notikušo, un, pirms

sūtījis savu revidentu, jau Rīgā caur Zaiončkovski noprati-

nājis skolotājus D. un R.2) 12. augustā 1899. gadā Zaionč-

kovskis ieradās Irlavas seminārā un nopratināja skolēnus,

kas tikko no brīvdienām1 bija ieradušies skolā. Pie skolēnu

nopratināšanas Zaiončkovskis skolotājus nepieaicināja, bet

Hoheizelis, kā par nelaimi, atkal tanī dienā nebija mājā.

Kad Hoheizelis vakarā pārbraucis, Zaiončkovskis viņam pa-

ziņojis kā lūguma saturu, tā arī nopratināšanas rezultātus.

Hoheizelis lielo daļu, kā sūdzībā minētos, tā pie noprati-

nāšanas pastiprinātos apvainojumus neatzinis par pareiziem.

Starp viņu un Zaiončkovski notikušas strikti oficiāla rak-

stura sarunas, pat strīdus. Bija skaidra lieta, ka tagad

semināram priekšā stāv vai nu lielas pārmaiņas, vai slēg-

J ) Kā redzam, direktora atbilde nav barga — to citējam no

Hoheizeja ziņojuma grafam Keizerlingam.

-) Tā raksta ministrs Bogoļepovs grafam Keizerlingam 1899. g.

24. novembrī Л» 28532. (IVA).
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šana, jo ari grāfs Keizerlings tagad domāja citādi, kā

1894. gadā. Semināristu vidū nemiera gars dega joprojām.
11. septembrī 111 klase uztaisīja atkal mazu traci pret

Braunberģi. Nonāca tik tālu, ka Braunberģi no klases

izvadīja ar bungošanu un šņākšanu, un kāds seminārists

M. atsacījās Braunberģim stundā atbildēt. Skolotāju kon-

ference tūdaļ M. izslēdza no semināra. Sakarā ar M.

izslēgšanu nemiers vēl vairāk pieauga, un skolotāju kon-

ferencei vajadzēja piespiest vēl vienu IV. klases audzēkni

Fr. no semināra itin kā ~labprātīgi" izstāties. Pēc tam

semināristi iesniedza jaunu kolektīvu lūgumu mācības ap-

gabala kuratoram, aprādīdami netaisnību, kas nodarīta viņu
biedriem M. un Fr. Tagad iesākās jautājuma galīga atri-

sināšana, ko izdarīja ministrs Bogoļepovs ar grāfu Kei-

zerlingu, bet mācības apgabala kurators un Hoheizelis spē-

lēja tikai, tā sacīt, sekundantu lomu. Grāfs Keizerlings

nosūtīja Bogoļepovam divus garākus apsūdzības rakstus 1)

pret Zaiončkovski, kas pie visa nemiera esot ļoti daudz

noziedzies, bet mācības apgabala kurators vispāri iztu-

roties pret semināru naidīgi. Grafs Keizerilings lūdza mi-

nistri ~a izrādīt" Zaiončkovskim uz viņa netaktisko rī-

cību šinī lietā, un turpmāk nepielaist tādus semināram

kaitīgus valdības ierēdņu darbus. Ministrs' Bogoļepovs diez-

gan stingri noraidīja itin visus apvainojumus pret Zaionč-

kovski un beigās pieprasīja Hoheizeļa un Braunberģa at-

laišanu no amata ne vēlāk par 15. janvāri 1900. g.; 111

un IV klases skolniekiem, par koletīva raksta iesūtīšanu

Lavrovskim, ministrs Bogoļepovs pavēlēja izteikt

stingru rājienu, aizrādot uz to, ka šāds audzēkņu
darbs ir nelikumīgs. 2 )

Pēc tam vēl norisinājās dažas mazākas sadursmes un

nesaskaņas semināra dzīvē, jo semināra vadītāji uzlūkoja

par līdzvainīgiem pie nemieriem arī dažus semināra sko-

lotājus, un pat goda kurators firsts Livens vienam sko-

lotājam oficiāli aizrādījis, ka vajadzīgs „koleģiāli" iztu-

*) Viens 24. sept. № 768, otrs 26. oktobrī № 898 (1899. g).
2) Rīgas mācības apgabala pārvaldnieka Popova raksts 2. dcc.

1899. g. № 8889. (IVA).
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rēties pret darba biedriem... Bet kā semināra skolotāji,

tā semināristi gaidīja un jautāja: ~Kas nu būs?" Decembrī,
1899. g. sanāca Kurzemes muižniecības landtāgs, un tam

vajadzēja jautājumu galīgi izšķirt. Bruņniecības komiteja
un muižniecības aprindas jau tūdaļ pēc 1898. gada Zaioč-

kovska revizijās sāka gudrot par semināra slēgšanu. Gra-

fam Keizerlingam, kā jau pieminēts, bija jādzird pārmetumi,

ka viņš 1894. gadā semināru atdzīvinājis, un tagad semi-

nāra slēgšanas jautājums esot grūtāks, jo varot notikties, ka

ministrija nepielaiž slēgšanu un ņem semināra vadību tieši

savās rokās, kā tas savā laikā bija ar dažu ministrija skolu

nodibināšanu, kur valdība pārņēma skolu ēkas pret muiž-

niecības un skolu virskomisijas gribu v. t. t. To visu

ievērojot, muižniecība nosprieda (jau pirms oficiāla land-

tāga lēmuma), ka jārīkojas gudri un nav jālemj par semi-

nāra galīgu slēgšanu, bet par „mācību pārtraukšanu" līdz

turpmākam. Kā iemeslu uzdeva seminārā ievazāto tīfa sērgu

un to, ka nav tik īsā laikā iespējams sameklēt jaunu di-

rektoru un skolotājus. Tā arī landtāgs 14. decembrī 1899.

gadā nolēma. Grafam Keizerlingam landtāgā nācās aizstā-

vēties, viņu apvainoja patvarīgā rīcībā... Un jāliecina —

Keizerlings bija spēli pazaudējis. 17. decembrī 1899. g.

viņš pats norakstīja ministrim Bogoļepovam vēstuli

(Nr. 1013), kurā paziņoja landtāga lēmumu un lūdza mi-

nistri izgādāt, ka seminārs tiktu pagaidām slēgts. Mi-

nistrija vilcinājās, apspriedās un sarakstījās ar Rīgas mā-

cības apgabala kuratoru, un beidzot Rīgas mācības ap-

gabala 1900. g. cirkulāros 501. lpp. iespiests šāds paziņo-

jums: „Государь Императоръ, по всеподданнейшему

докладу управляющаго министерствомъ нар. просв-вщетя,

въ 13 день сентября 1900. года Высочайше соизволилъ

на временное прекращеше занятш Ирмлауской учитель-

ской семинарш."

Beidzot vēl dažas piezīmes sakarā ar semināra slēg-

šanu. Turpinoties nemieriem Irlavas seminārā audzēkņu

skaits bija stipri samazinājies. Slēgšanas gadā bija I kl. —

20, II kl. — 11, 111 — 8, IV — 7 audzēkņi. Vairāki audzēkņi

no semināra izstājās kursu nepabeiguši un pārgāja uz

28
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citam mācības iestādēm. Jaunu skolēnu maz nāca klāt,

jo pārkrievotāji tieši vai netieši izplatīja ziņas, ka irlav-

nieki turpmāk netikšot atzīti par pilntiesīgiem skolotā-

jiem. Bija arī atgadījums, ka tautskolu inspektors (Popovs)

pagasta vecākam atklāti aizrādījis, lai nevēl irlavnieku, —

neapstiprināšot.

Liktenis bija lēmis, ka pirmais Irlavas semināra direk-

tors Kārlis Zadovskis nepiedzīvoja rīkojumu par semināra

slēgšanu. Viņš nomira 10. augusta 1899. gadā un trešais

semināra direktors Hoheizelis pie K. Zadovska kapa teica:

~Tragisches Oeschick! nun foigt Ihm Irmlau ins Grab"... 1)

Un tā arī bija, — pirmo semināra direktoru un pašu semi-

nāru ~apglabāja" vienā gadā.

Dažas Kurzemes draudzes kopā ar mācītājiem vēl gri-

bēja glābt Irlavas semināru. Ar mācītāju ziņu tika draudzēs

vākti paraksti lūgumam (latviešu valodā), kuru iesniedza

Kurzemes muižniecībai. Lūgums 1 ) bija šāds: ~Augsti cie-

nītai Kurzemes muižniecībai vispadevīgs lūgums. Ar no-

skumšanu saņemam vesti par nožēlojamām nekārtībām, ku-

ras izdarīja Irlavas skolotāju seminārā viņa audzēkņi. Tāds

Lliktens priekš iestādes, kuras reorganizēšanas gaitai bijām

sekojuši ar pateicīgu uzmanību, mūs aizkāra ļoti sāpīgi.

Tagad piebiedrojas pie augšminētām jūtām vēl nopietnas

rūpes, dzirdot, ka, laikam, zināmo nekārtību labad, Kur-

zemes muižniecība uzstādījusi jautājumu, vai nevajadzētu

slēgt šo semināru, kas mums aiz sekošiem iemesliem tik

svarīgs un nepieciešams: 1) Jau tagad stipri manāms pie-

nācīgi sagatavotu pagasta skolotāju trūkums. Kā lai pa-

ciešam to robu, kas celtos mūsu jaunās paaudzes izglītībai,

ja slēgtu semināru, kas līdz šim mūs galvenā kārtā apgādājis

ar mācības spēkiem. 2) Kas vispāri negrib noliegt ticības

mācību svētīgo iespaidu uz cilvēkiem, tam būs arī jāatzīst,

ka mums nav vis viena alga, kam mūsu bērnu audzinā-

šana, resp. viņu ticības mācība ir uzticēta. Seminārs bija
iestāde ar stipri garīgu nokrāsu. Irlavas seminārā,
kas ierīkots tikai luterticīgiem audzēkņiem, kurā ti-

Ц „Balt. Tagzt." 1907. Я 88.

: ) Atzīmēju viņu še mazliet saīsinot.
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cibas mācības pasniedz pats direktors, bija mazāk ko bai-

dīties no vienaldzības pret ticību. 3) Līdz šim Irlavas semi-

nārs apgādāja mūsu baznīcas ar ērģelniekiem. Pēdējo

algas ir daudz vietās tik niecīgas, ka tur nebūtu iespē-

jams pienācīgus ērģelniekus dabūt, ja vietējie skolotāji

nevarētu šo amatu izpildīt. 4) Irlavas seminārs neatrodas

piiseta, bet uz laukiem, kas arī nepaliek bez laba iespaida

uz nākošo laukskolotāju gara virzienu. Šie priekš mūsu

sadzīves tik svarīgi iemesli, līdz ar cildinošo pārliecību,

ka Kurzemes muižniecība ir gatava mūsu zemītes vajadzī-
bām ari upurus nest, kā to pierāda Irlavas semināra līdzf-

šinējā vēsture, iedrošina mūs nākt pie viņas ar šādu vis-

padevigu lūgumu: Augsti cienītā Kurzemes muižniecība,

nelūkojoties uz visām tām nepatikšanām un tiem apstāk-

ļiem, kas viņai radušies, gribētu luterticīgo Irlavas semināru

arī turpmāk kā tādu paturēt, visai musu zemītei par palie-

kamu svētību". Šim lūgumam nekādu panākumu nebija,
kauču arī aiz tā stāvēja daļa garīdzniecības. Un jāliecina — ja

muižniecība negribēja semināru latviskot, tad viņam katrā

ziņā bija jāmirst.

Tā pēc sešdesmit gadu ilgas darbības nobeidza savu

pastāvēšanu pirmais Kurzemes skolotāju seminārs, kurā

izglītību bija baudījuši pavisam 853 jaunekļi, no kuriem

gan visi nav kursu beiguši, un arī ne visi kursu beigušie

ieņēma grūto skolotāja amatu. Tomēr tie 750 skolotāji,

kas Irlavā izglītojušies, nav mazumu strādājuši pie latviešu

tautas izglītības un kultūras celšanas. Seminārs šiem 853

jaunekļiem deva izglītību, un kauču arī šī izglītība dota

vācu valodā un vācu garā, tā tomēr bija izglītība, kas

latviešu jaunekļiem pašķira ceļu uz tālāko izglītību un

iespēju atklāti strādāt kultūras darbu savas tautas vidū.

Lai kā arī būtu plānojuši un rēķinājuši semināra uzturē-

tāji, darbs tomēr tika darīts un kā tas parasti ar katru

nopietnu darbu — tas tomēr atnes svētību neatkarīgi no

savtīgiem nolūkiem. Ja arī Kurzemes muižniecība gribēja
ar šī semināra audzēkņu palīdzību uzturēt musu jaunatni
muižniecībai paklausībā un padevībā; ja arī šādā garā semi-

nāra direktori un skolotāji centās jaunekļus audzināt un

28*
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vācināt — tas viss taču nevarēja izslēgt šo jauniešu saga-

tavošanu pedagoģiskam un zinātniskam darbam skolā, un,

lūk, šis prasmes irlavnieki savukārt atdeva latviešu tautai,
kurai vispirms vajadzēja izglītības, lai pēc tam varētu augt

arī nacionālā apziņa. Tā latviešu kultūras un skolu vēs-

turē Irlavas semināram tomēr pieder sava noteikta vieta.

Ja še mazliet sīkāki aplūkojam šī semināra pēdējās
darba gaitas, tad to darījāml ar nolūku rādīt muižniecības

sīksto cīņu pret krievu valdību, kā arī latviešu jaunatnes

noskaņojumu pārkrievošanas laika visasākā posmā. Ap Ir-

lavas semināru sadūrās latviešu-vācu-krievu interešu saspī-

lējumi, un pie tiem taču bija jāpakavējas.

XVII

Par Baltijas skolotāju semināra darbības pirmo posmu,

— kad šis seminārs atradās Rīgā, rakstīts „Latviešu skolu

vēstures 111 grāmatā (461. —468. lpp.). 1885. gadā izglītības

ministrija nolēma šo semināru no Rīgas pārcelt uz Kuldīgu,

atvēlot telpu īrei v. t. t. 5800 rubļu. 1) 1886. gada sākumā

Kuldīga uzņēma jauno mācības iestādi, kas še palika līdz

karam (1915. g.).

1887. gada aprīlī no Baltijas semināra šķīrās humā-

nais, un semināra audzēkņiem labā piemiņā palikušais direk-

tors Pēteris Vasiļjevičs Zancevičs. 2) P. Zancevičs nebija

krievinātāju gara cilvēks, atļāva seminārā dziedāt latviešu

tautas dziesmas, nešķiroja semināra audzēkņus ne pēc tau-

tībām, ne ticībām, — visi viņam bija vienlīdzīgi. P. Zen-

cevičs bija muižnieku kārtas, un no semināra viņš aizgāja

uz savu dzimteni Bobruiskas apriņķi, jo tur viņu ievēlēja

par muižnieku priekšnieku. P. Zanceviča vietā M. Kapus-

tins bija izraudzījis jau pensionētu vecu pedagogu Niko-

laju Maksimovu, kas stājās darbā 1887. gada 15. aprīlī.

Jaunieceltais, bet gados vecais semināra direktors, īsta

valsts padomnieka činā, gan seminārā bija autoritāte, bet

1) Ķeizars šo izglīt. ministrijas priekšlikumu apstiprinājis 1885. g.

12. jūnijā.
2) „Latv. skolu vēsture" 111 grām. 465. Ipp.
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ne jau vairs spirgts organizators un vadītājs. 1) N. Maksi-

movs savā īsā darbības laikā neparādīja kādas īsta krie-

vinātāja tendences un viņš, rādās, nevienam ļaunā atmiņā

nav palicis.
Kad 1887. gada pavasarī Vidzemes muižniecība slēdza

draudzes skolotāju semināru (Cimzes) Valkā, daži šī semi-

nāra audzēkņi pārgāja mācības turpināt Baltijas seminārā.

Starp tiem mināmi: K. Dēķens, K. Brēmanis (bija ilgus

gadus skolotājs Mīlgrāvī), R. Bodnieks un P. Ķepītis (pē-

dējie divi bijušie Rīgas pilsētas skolu skolotāji), K. Melkuss.

Visi viņi gribējuši ietikt pēdējā, t. i. 4. klasē, bet vājāku

krievu valodas zināšanu dēļ bijis jāiestājas 3. klasē un

tā tad jāmācās divi gadi, ko tad arī bijušie cimzenāri esot

godam veikuši.2)

1888. gada 24. oktobrī vecais direktors Maksimovs

mira, un viņa vietā nāca īsts pārkrievotājs Feodors Stepano-

vičs Strachovičs, kas šinī seminārā jau līdz iecelšanai di-

rektora amatā darbojās par skolotāju. T. Strachoviču se-

mināra audzēkņi atceras3) kā apdāvinātu krievu gara ne-

sēju, kas kuratora Kapustina laikā bijis samērā miermīlīgs,
bet vēlāk jau pret visu latvisko izturējies ar lielu neiecie-

tību. Semināristi viņu saukuši par ~Strachu" un vispāri

uzlūkojuši, ja ne vienmēr ar nicināšanu, tad katrā ziņā

ne cienību, ne mīlestību pret viņu nav jutuši. K. Melnalksnis

savās atmiņās 4) par T. Strachoviču saka: „Varētu bezgala

daudz negatīvu lietu pastāstīt par šo ilggadīgo semināra

direktoru — kā par cilvēku un pedagogu: tam bija ne

visai tīra seksuālā dzīve, pats nepavisam nepūlējās no-

stādīt skolas darbus kaut kā plašāki v. t. t., tomēr man

negribētos viņu galīgi pazudināt. Viņš bija tipisks sava

laika pedagogs — kādu tā laika pārvaldes iestādes pra-

1) Krievu valdība atļāva pensionētiem ierēdņiem saņemt kā

pensiju, tā arī algu, un tas pamudināja pensionārus palikt valsts

dienestā un saņemt .dubultalgu". Šādu dubultalgu saņēma arī kura-

tors Lavrovskis.

2) K. Dēķena atmiņas (manā krājumā. А. V.)

3) Skat. .Audzinātājs" 1936. № 1,50. Ipp., „Izgl. Min. Mēnešr."

1926. g. 205. Ipp.
4) ,īzgl. Min. Mēnešr." 1923. g. 672. Ipp.
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sija. Viņā tomēr bija daudz no vienkāršās krievu labsir-

dības. Arī dažas viņa pamācības negribu nostādīt par

nelietderīgām."

1891. gada sākumā seminārs dabūja jaunu skolotāju —

latvieti Eistaķeu (Евстафш) Līcīti, kam Strachovičs uz-

ticēja arī latviešu valodas mācīšanu — pa vienai stundai

nedēļā no I—III klasei. 1) E. Līcītis visu laiku, kamēr vien

darbojās Baltijas seminārā, bijis semināriistu-latviešu, vis-

iecienītākais skolotājs. Daži semināra bijušie audzēkņi 2)

Līcīti uzlūko pat par lielu un ievērojamu darbinieku, kas

esot izaudzinājis Latvijai nacionālus darbiniekus. Skolo-

tājs A. Ruditis saka: ~Pētošo domu, ko modināja dabas

zinības, latvju valodas stundas un dzīvā satiksme ar mīļo

skolbtāju-latvieti, ievadīja semināristus noteikti nacionālā

gultnē un, par cik Kuldīgas Līcīša laikmeta semināristi

nav noteikti nacionāli domājoši darbinieki, par tik tas ie-

iespaidots un panākts ārpus semināra sienām". Turpretim

Ermanis Pīpiņš, kas arī par E. Līcīti liecina tikai labu,

savās atmiņās 3) pastāsta, ka E. Līcītis apgādājis

viņam marksistisko literatūru ari tad, kad

Pipiņš jau darbojies kā skolotājs. Arī seminārā

E. Līcītis turējis marksistisko literatūru, bet vai viņš tieši

būtu seminārā propagandējis sociāldemokrātisma idejas, to

gan nevarot domāt. Vel cits E. Līcīša skolnieks — P.

Birkerts, labs sociāldemokrātijas attīstības liecinieks, raksta

ša: 4 ) ~Ja Kuldīgas seminārs bija viena no tām iestādēm,

kura visvairāk izlaida progresivu darbinieku un noteiktu

revolucionāru, tad tur bez šaubām liela loma pie-
krīt E. Līcītim. Ja viņš arī neveda noteiktu

politisku aģitāciju, tad tomēr viņš palīdzēja

izkopt noteiktu materiālistisku pasaules uz-

skatu. Viņš veicināja audzēkņos brīvo domu. Bet toreiz

jau bija tāds laiks, ka cilvēki mācījās no pusvārdiem. -

') Pirms Līcīša latviešu valodu mācīja semināra pamatskolas

skolotājs Mārtiņš Liepiņš.
2) A. Ruditis — „Izgl. Min. Mēnešr." 1926 205. Ipp.
3 ) Glabājas manā krājumā. А. V.
4 ) P. Birkerts „1905. g. revolūcijā cietušie Latvijas skolotāji"

1927. 84. Ipp.
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Vai ari ilegālo literatūru Līcītis skolniekiem devis, — ne-

zinu, bet ka viņš zināja skolniekus tādu lasām, tas gan

ir vairāk kā skaidrs, tikai Līcītis brīdināja audzēkņus būt

vienmēr uzmanīgiem". Šī P. Birkerta liecība gan, radās,

būs vistuvāku patiesībai. Vai E. Līcītis pats bija, vai ne-

bija pārliecināts sociāldemokrāts, vai tikai marksisma pie-

kritējs un noteikti liberāliem uzskatiem, — viņš gāja līdzi

tā laikmeta revolucionārām tieksmēm. Nevarēdams savā

amatā atklāti šīs tieksmes izrādīt, viņš klusībā priecājas

par katru pasākumu, kas grasījās graut cariskās Krievijas

iekārtu; tāpat arī atbalstīja, cik tas" bija iespējams, revolu-

cionāru noskaņojumu savos audzēkņos. Neviens jau tanī

laikā vēl nevarēja paredzēt, kas no visas revolucionārās dar-

bības iznāks. Vai E. Līcītis būtu sekojis vēlākai revolu-

cionārā marksisma gaitai, jeb vai būtu, kā daudzi citi, no-

stājies sāņus, vai pat strādājis pret to, kas to lai nu

pasaka pēc tam, kad šis centīgais latviešu pedagogs ap-

gulies mūža dusā tālā Erivaņā. Ka arī tā laika Kuldīgas

Varenie E. Līcīti uzlūkoja par ~bīstamu revolucionāru",

pierāda viņu prasība, lai E. Līcītis 1906. gada pirmās die-

nas,
1) 24 stundu laikā atstāj Kuldīgu. E. Līcītis pārcēlās uz

Kaukāzu un darbojās kādu laiku Stavropoles skolotāju se-

minārā, kur par direktoru bija agrākais Kuldīgas semināra

skolotājs Apostolovs. No Stavropoles Līcītis vēlāk pārcē-

lies uz Erivaņas ģimnāziju, kur arī miris, savu dzimteni

vairs neredzējis. Tomēr tās pateicības jūtas, kas ieaugušas

vai visu viņu audzēkņu sirdīs, ir skaidrs pierādījums, ka

E. Līcītis bijis sava laika ievērojams audzinātājs. 2 )

Bez E. Līcīša starp Baltijas (Kuldīgas) semināra sko-

lotājiem šinī laikā atzīmējami vēl: Pēteris Sambikins, Osips

(Oņisims?) Bolotovs, 3) Miķelis Tretjakovs, Sergejs Zolo-

*) Tieši kurā dātumā E. Līcītis atstājis Kuldīgu, nav vairs

konstatējams, bet no skolotāja amata Kuldīgas seminārā viņš atlaists

ar 1. janv. 1906. g. 1906. 14. Ipp.)

2) Jzglīt. Min. Mēnešr." 1921. 1048—1049. Ipp.

3 ) Prof. J. Kauliņš kādā gadījumā man norādīja, ka Bolotova

vārds esot Oņisims, ne Osips, bet „циркуляры" 1889. 354. Ipp. (tā

tad oficiāli) rakstīts Osips, bet vārdu reģistri — Osips un iekavās

Oņisims.
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tarevs, Vsevolods Karpovs. Šos skolotājus semināristi pie-
min ar atzinību. īpaši veikls runātājs un sava priekšmeta

(krievu valodas un literatūras) mācītājs bijis S. Zolota-

revs, bet O. Bolotovs, kas gan seminārā ilgi 1) nestrādāja,

ierosināja audzēkņus uz pašdarbību. M. Tretjakovs bijis
labs metodiķis. Vecais P. Sambikins, kas 1890. gadā

aizgāja pensijā, bijis goda vīrs un arī labs pedagogs. Šis

pats P. Sambikins vēlāk (1894. gādā), saņemdams jau

pensiju, vēl strādāja Valkas skolotāju seminārā, un kādu

laiku bija šī semināra direktora vietas izpildītājs. Arī še

Sambikins bijis ļoti iemīļots audzinātājs.

Seminārā skolotāji nāca un gāja. Direktors Stracho-

vičs gan nebija apmierināts ar katru liberālāku skolotāju,

bet noturēt savu mācības iestādi pilnīgā paklausībā un

padevībā viņam arī neizdevās.

Baltijas, tāpat kā vēlāk Valkas, skolotāju semināra

iestāšanās pārbaudījumi bija stingri, jo katru gadu pietei-

cās apm. 100—120 jaunekļu, bet uzņēma 30—40. Pie

tādas konkurences seminārā parasti iekļuva tikai apķērīgākie,

spējīgākie un labāk sagatavotie, kas tad arī seminārā viegli

spēja veikt to mācību kursu, kas bija nolikts oficiālās'

programās un atlika vēl laiks pašmācībai un dažādām ~brīv-

ībām". Vispāri tā laika Baltijas guberņu skolotāju semi-

nāros mācījušies daudzi vēlākie mūsu kulturālie un sa-

biedriskie darbinieki, kas parādījušies gan kā izcilus pe-

dagogi, gan arī kā zinātnieki v. t. t. Tikai apdāvinātākie
tanī laikā gāja uz semināriem un vidusskolām, un šī da-

bīgā izlase tad arī deva nākošos mūsu tautas darbiniekus.

Bet par to runāsim vēl turpmāk.

Kuldīgas semināra četrās1) klases kopskaita mācījās

120—140 jaunekļu:

J ) 1891. g. gadā Bolotovs pārgāja uz Rīgas Aleksandra ģimnā-

ziju, bet 1900. g. viņu iecēla par tautskolu inspektoru Pērnavas ap-

riņķī.

!) Sākumā (1870.—1877.) semināram bija trīs, bet pēc 1877. g.

četras klases.
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1890. gada semināra mācījās 119 skolēnu

1891.
„ „ „

126

1892.
„ „ „

121
„

1893.
„ „ „

122

1894.
„ „ „

122

1895.
„ „ „

127

1896.
„ „ „

130

1900.
„ „ „

136

Kursu beidza ar tautskolotāja tiesībām:

1890. gadā 22 absolventi

1892.
„

29

1893.
„

23

1894.
„

24

1895.
„

24

1896.
„

26

1900.
„

35

No šiem kursu beigušiem pēc tautībām bijis šāds sa-

dalījums:
1890. g. 1892. g. 1893. g. 1894. g. 1895. g. 1896. g.

Latvieši 19 19 18 17 17 22

Igauņi 3 8 4 6 3 1

Krievi — 2 1 1 4 3

Pēc ticībām:

1890. g. 1892. g. 1893. g. 1894. g. 1895. g. 1936. g.

Luterāņi 12 15 11 13 10 13

Pareiztic. 10 14 12 11 14 12

Kātoji _____ 1

Semināra budžets bijis apmēram 25—26 tūkstoš rubļu

gadā.l) Pēc semināra atvēršanas (Rīgā) bijušas atvēlētas

60 kroņa stipendijas, bet sākot ar 1873. gadu stipendiju
skaits pavairots līdz 80. 2) Tā tad vairākums audzēkņu

varēja mācīties kā kroņa stipendiāti.

1900. g. Kuldīgas semināra budžets, ierēķinot arī ieņē-

x ) Šīs ziņas ņemtas no Baltijas skolotāju semināra gada pār-

skatiem. (IVA).
2 ) Отчетъ Прибалт, учит, семинарш за 1873/74. учеб. г. Соста-

вилъ директоръ П. Занцевичъ (iespiests 1874. g.). ДЪло канцел. попе-

чителя Р. у. о. № 64 — 1900—1901. (IVA.J
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rnumus no skolas naudām un semināra kopgalda uzturē-

šanu, sabalansēts uz 32.947 rbļ. Šī suma tomēr nav izdota,

jo atlikums uz 1901. g. 1. janvāri uzrādīts 6330 rbļ. Viens

seminārists caurmērā izmaksājis (bez uztura internātā) 126

rbļ. 26 кар.; uzturs internātā — 92 rbļ. 29 кар. Jāatzīmē,

ka semināra bibliotēkas vērtība 1900 g. uzdota 4878 rbļ.,

pie kam skolēnu bibliotēkā bijis 1180 grāmatas. Uzdotās

ziņas par grāmatu lasīšanu rāda, ka:

I klases 37 skolēni lasījuši 1900. g. I pusgadā 285 gr.

II
„

32
„ „ „ „

267

111
n

32
„ »•' ■:•.".

,
238

,

IV
„

35
. ,

227
,

1900. gadā visos trijos valdības uzturētos skolotāju
semināros mācījās 320 audzēkņi — Kuldīgas 136, Val-

kas 83, Jurjevas 101, no kuriem ar kroņa stipendijām —

Kuldīgas 80, Valkas 40, Jurjevas 50; kursu šinī gadā bei-

guši — Kuldīgas 35, Valkas 27, Jurjevas 17. Kurzemes

muižniecības seminārā skolēnu skaits stipri mazāks: 1892.

g. — visās klasēs 52, 1894. — 38, bet semināra slēgša-

nas (1899/1900) gadā absolventu klasē tikai 7 audzēkņi.

Kā jau, runājot par skolotāju E. Līcīti, redzējām -

ap Kuldīgas skolotāju semināru jau deviņdesmitos' gados

vijās sociāldemokrātiskā (marksistiska) kustība. Par to lie-

cina tā laika audzēkņi, kas arī paši šai kustībā piedalī-

jušies. Bijušais semināra audzēknis (1893 —1897), vēlāk

plaši pazīstamais sociāldemokratu-lielinieku darbinieks V.

Dermanis savās atmiņās pastāsta sekojošo: 1) ~Sociālisma

mācības seminārā ienesa Mārtiņš Briedis un Alberts Mus-

kats, kam bija sakari ar kādu Liepājas nelegālu organi-

zāciju. Rokrakstā cirkulēja Erfurtas programa. Krievu va-

lodā dažas brošūras: „Что дъ\лаютъ pyccKie цари ?*, „Рево-

люцюнное движете въ Россш" — Плеханова, „Задачи со-

щалистовъ" un arī legālā marksistiskā literatūra — Marksa

„Капиталъ",žurnāls „Научное обозръте." 1896. gadā 3. kursa

audzēkņi nodibināja nelegālu organizāciju, kurai bija savi

~statūti", maksāja arī biedru naudu. Pirmais organizā-

cijas priekšnieks bija J. Ivanovskis, pēc kāda laiciņa Iva-

novska vietā stājās V. Dermanis. Organizācijā darbojušies

J) Manā krājumā. А V.
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kādi 30 biedri. Izdevuši nelegālu žurnālu ~Brīvība" (rok-

rakstā) — diezgan biezās burtnīcās. Pavisam iznākuši

seši numuri. Rediģējis Kārlis Dzilna un Indriķis Bušs.

Dzilnām bijis skaists rokraksts, un viņš galvenā kārtā žur-

nālu pārrakstījis, — parasti mācības stundās, sēdēdams

klases pēdējā solā. Organizācija noturējusi nelegālās sa-

pulces Zeltmata (pazīstamā rakstnieka, kas tad dzīvojis

Kuldīgā) dzīvoklī un pavasarī, kā arī rudenī — mežā.

1897. g. pavasarī organizācijai uzbrukusi žandarmērija, kas

izkratot liepājniekus, bija nākusi uz pēdām seminārista Mus-

kata darbībai. Muskatu arestējuši un aizveduši uz Lie-

pāju. Izkratīti ari visi semināristu kopdzīvokļi (ārpus se-

mināra dzīvojošiem). Žurnālu ~Brīvība" pēc tam paši orga-

nizācijas biedri sadedzinājuši. Pašlaik tuvojušās arī mā-

cību beigas, un citi semināra audzēkņi vairs nav aiztikti,

bet pēc kursa beigām, kad jau bijuši mājās pārbraukuši,

— izkratīti arī M. Briedis, V. Dermanis un K. Šmits.

M. Briedis izsūtīts uz Krimu, bet Dermanis un Šmits pa-

likuši policijas, resp. žandarmērijas uzraudzība. 1897. gadā

uz Kuldīgu bijis izsūtīts kāds kņazs Tregubovs — tolsto-

jietis, ne sociālists. Arī ar viņu dažiem semināristiem bi-

juši sakari. Nelegālo literatūru vakaros, kad paši seminā-

risti vien bijuši kopā, lasījuši gluži atklāti.
— V. Der-

manis ari pastāsta, ka pirms šīs- nelegālās darbības, daži

semināristi: Dermanis, Briedis, Pūriņš, Malta, Bergs v. c.

piedalījušies Kuldīgas sadraudzīgā un Latviešu biedrībā

īpaši jautājumu vakaros. Kad Strachovičs to dabūjis zināt

—- noliedzis un piedraudējis ar represijām. Bijis gan jā-

uzmanās, bet tomēr vakaros kāpuši pāri semināra sētai

un slepeni gājuši uz biedrībām.

Ja Strachovičs neļāva semināristiem iet legālās biedrī-

bās, tad, ievērojot agrāk še aizrādīto semināristu tieksmi

pēc pašizglītības, viņi sāka meklēt nelegālu biedrošanos

un nelegālas literatūras lasīšanu. Noturēt apdāvinātos lat-

viešu jaunekļus semināra sienās, pie samērā šaurām mā-

cībām, nebija dabisks spēku atrisinājums. Dzīvais gars

prasīja vairāk un, ja to nedeva skolotāji — seminārfisti

gāja savu ceļu.
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Otrs tā laikmeta Kuldīgas seminārists Krišs Meln-

alksnis, kas seminārā iestājies 1894. gadā, savās atmiņās1)

pastāsta: ~Jau otrā semināra gadā man nācās tuvu iepa-
zīties ar diviem vecāko klašu audzēkņiem — V. Dermani

un M. Briedi. īpaši pēdējais atstāja uz mani dziļu iespaidu.

Vispirms privātā ceļā iegādājām grāmatas (piemēram Bekla,

Darvina, Spensera rakstus). Kad 1895./96. gadā sāka pa-

rādīties ,Jaunā virziena" izdevumi — ~Dienas Lapa" un

nelegālās brošūras, tad drīzi vien ar tām iepazinos. Visādi

slapstīdamies, pa daļai mežā uz celma pārrakstīju pazī-

stamo Lībknechta runu un Erfurtes programu. Šinī pat

laikā seminārā starp audzēkņiem nodibinājās slepens pul-

ciņš, kam bija sava bibliotēka un savs žurnāls. Pulciņa

darbīgākie locekļi bija: Dermanis, Briedis, Barbāns (1906.

g. nošauts Ventspilī), Cubis, Zolts (kritis 1919. g. pava-

sarī Ķemeros cīņā pret lieliniekiem), Muskats, Akermanisl

(miris) un citi. Sākumā, kamēr pulciņš bija mazs, sapul-

ces noturējām Kārkliņa-Zeltmata dzīvoklī, vēlāk galvenā

kārtā mežā. Pēc kārtas visiem bija jāuzstājas ar referā-

tiem. Starp citu atminu, ka meža sapulcē lasīju referātu

par ~brīvību audzināšanā". Par ierosinājumu referātam

noderēja kāds raksts tanī laikā izdotā ~Pedagoģiskā kalen-

dāri". Galvenā vērība tomēr tika piegriezta sociāliem jau-

tājumiem. Bez nelegāliem izdevumiem galveno iedvesmu

smēlām no žurnāliem ~Novoje Slovo", ~Načalo", avīzes

~Russkija Vedomostji". Zināms, tas viss tika darīts pa-

slepus. Semināra priekšniecība necieta nekādus skolēnu

pašizglītības centienus, ne nu vēl sapulces ar tik bīsta-

mām lietām. Biju allaž stiprās aizdomās pie direktoinai

Strachoviea, dabūju pamācības, kā lasīt, piemēram, Ruso

biogrāfiju ir ļoti bīstama lieta — tāda lasīšana novedot

pie dzīves apnikuma un pašnāvības. Direktors ieteica labāk

uzģērbties par frantu, un iemest pa glāzītei arī neesot

par ļaunu. Grāmatas sākumā mēdzām glabāt apakš ve-

stēm, bet vēlāk direktors to bija nojautis. Arī grūtie ap-

stākļi varbūt atstāja savu iespaidu: biju sirdsdziļumos aiz-

1j Arī manā krājumā. А. V.
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rauts no sociālisma mācībām un ar visdziļāko pārliecību

nodevos marksisma idejām, Kautska un Pļechanova iztul-

kojumā. Mūsu pulciņš 1897. gada 20. maijā piedzīvoja

pirmos pārbaudījumus. Sakarā ar arestiem Rīgā un Lie-

pājā, arī Kuldīgas pulciņa biedrus izkratīja un vienu no

tiem — Muskatu arestēja. Zolts jau agrāk bija spiests

no semināra izstāties. Viņš izmācījās par mērnieku, un

vēlāk bija kreisā virziena pretinieks."

Tādas atmiņas devuši divi redzamākie Kuldīgas semi-

nāristi, un arī vēlākā laika kreisā virziena ievērojami dar-

binieki. J. Plāķa, E. Pīpiņa un J. Rītiņa laikā Kuldīgas

seminārā vēl nekādu sociālismā ideju nav bijis. Arī šinī

laikā (1888—1893) semināristiem bijis pulciņš, kas izdevis

žurnālu ~Arkls". J. Rītiņš tomēr neesot pulciņā piedalī-

jies un arī nerakstījis ~Arklā". Te dedzīgākais darbinieks

bijis Andrejs Misiņš, saukts „батько". Misiņš miris

semināra kursu nepabeidzis. 1) J. Plāķis seminārā bijis de-

dzīgs jaunlatvietis, mācījis semināristus, lai neiet pie žī-

diem iepirkties, bet tikai pie latviešiem. Vispāri J. Plā-

ķis bijis jau seminārā ļoti enerģisks. (E. Pīpīņa atmiņas.)

Tikai jau kā skolotāji: J. Plāķis, E. Pīpiņš, J. Rī-

tiņš, E. Jākobsons, K. Dēķens, Melnbārdis un citi pie-

vienojušies sociālistiem. 2)

Vēl atzīmējama A. Rudīša liecība (Izgl. Min. Mēnešr.

1926. g.), kas seminārā iestājies 1897. gadā — kad kursu

beidza V. Dermanis, M. Briedis v. с. A. Rudītis starp

citu saka: „Gan semināristus sauca par nihilistiem un so-

ciālistiem, gan tiesa, Markss, Engete un Erfurtes programa

bija seminārā augsti cienītas lietas, bet vissvētākais un

visdārgākais bija viss latviskais, un paši sarkanākie mark-

sisti bija arī karstākie nacionālisti. Nebija jau toreiz tās

lietas tik skaidras." Ka „lietas toreiz nebija tik skaidras",,

*j Daži
n
Arkla" numuri glabājas Andreja Misiņa brāļa — J.

Misiņa bibliotēkā Rīgā.
2) Turpretim seminārā daži no viņiem, arī Rītiņš, bijuši cītīgi

savās skolnieka gaitās un pat „Arkla" pulciņā nepiedalījušies. Ne-

miera gars, ja par tādu neskaita Plāka-Misiņa jaunlatviešu centie-

nus, radies vēlāk — Muskata-Brieža laikā.



taisnība, bet ka Kuldīgas seminārs devis latviešiem dau-

dzus pārliecinātus un savā virzienā ļoti darbīgus sociāl-

demokrātus ari tas taisnība. ~Sociāldemokrātā" 1925.

gada 158. numura, ar virsrakstu ~Latvijas sociālde-

mokrātiskā kustība godam pieminama izglī-

tības iestāde", raksta autors uzskaita Kuldīgas semi-

nārā skolotos audzēkņus — sociāldemokrātu partijas ievē-

rojamus darbiniekus un tad saka: ~Kad atmiņas par Kul-

dīgas semināra nozīmi Latvijas kultūras attīstībā daudz

kas tiks runāts, mes viņu vispirmā kārtā pieminam kā

sociāldemokrātisko ideju izplatītāju skolotājos". Un tā paša

gada ~Sociāldemokrāta" 166. numura lasām: ~Viss tas dod

skaidru, apgarotu pārskatu par to laiku un apstākļiem,

kādos (Kuldīgā) auguši, mācījušies un izveidojušies tie

daudzie progresīvie un sociālistiski domājošie skolotāji, kas

vēl pat līdz pēdējam laikam augsti tur savu jaunības dienu

sajūsmu un ideālu karogu, un kuri musu skolotāju ku-

stībā un dzīvē ieņem visai redzamu vietu."

Ja arī seminārā vēl ~tas lietas nebija skaidras", tad

pamats bija likts, ierosme marksistiska virzienā dota, un

vēlāk, jau ārpus semināra, ~skaidrību" deva sociāldemo-

krātu partija, tās vadoņi un literatūra.

Otrām kārtām A. Ruditis raksta: ~Semināristiem pār-

meta ateismu. Tas dibināti. lespējams, ka arī aplinkus

ceļā dabas mācības stundas veicināja kritisku izturēšanos

pret to, ko sauca un sniedza par reliģiju. Bet teikt, ka

E. Līcītis būtu sludinājis neticību, nevaru. Viņš pareiz-

ticīgiem (Līcītis skaitījās pareizticīgo konfesijā. А. V.) mā-

cīja garīgo dziedāšanu, kārtīgi apmeklēja dievkalpojumus,

veda uz baznīcu savus bērnus un vispāri reliģijas lietās

bija augstākā mērā korekts. Bet ja semināristi bija neti-

cīgi, tad tie bija blakus iespaidi un laika gars." Tā A.

Ruditis, bet rādās, ka ari viņam skaidra lieta — sociā-

lisma un Marksa mācības taču gāja pret reliģiju, un cik

talu šim mācībām semināra un ārpus tā (privātos dzī-

vokļos un tuvēja mežā) bija aizraujošs spēks, tikdaudz

reliģisko jutu attīstībai visas jaunas mācības taču stājās

pretim. Par reliģiskām problēmām, saprotams, nedomāja,

446
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tās neatzina, pat nosodīja. Ka še pa daļai varēja vainot

kā luterāņu mācītāju Freibergu, kandidātu Grosu un se-

mināra popu Pavsku kā to apgalvo A. Ruditis — tas

viss varēja būt, bet galvenais iemesls gan meklējams tanī

garā, kāds valdīja seminārā, tā vadībā, skolotāju korpo- j

rācijā un tad arī pašos skolēnos. Nenoliedzami, ka tanī

pašā laikā Valkas skolotāju seminārā, arī tādā pašā kroņa

iestādē, semināristi auga citādā garā. Ja no Kuldīgas se-

mināristiem vēlāk rekrutējās daudzi sociāldemokrātu par-

tijas redzami darbinieki (K. Dēķens, Indr. Rītiņš, Kr. Meln-

alksnis, V. Dermanis, M. Briedis, J. Celms, V. Zeļenko,
P. Birkerts, F. Vitenbergs, V. Bastjāns un daudzi citi),
tad tas nav novērojams pie Valkas semināru beigušiem.

Ja arī daži valcenieki padevās kuldidznieku idejiskam spie-
dienam1) un sāka interesēties par marksisma teorijām, tad

tomēr visai maz vēlāko sociāldemokrātu darbinieku devis

Valkas seminārs, un tie nav bijuši spilgti, ne arī dedzīgi

šīs partijas mērķu sekmētāji.

Tomēr, kā no pašu Kuldīgas semināra audzēkņu at-

miņām, tā arī vēl uzglabātiem dokumentiem (daži atrodas

Igaunijas valsts archivā Tērbatā) varam vērot, ka netikai

sociālisma-marksisma idejas valdījušas starp Kuldīgas se-

mināristiem, bet še parādījušās arī stipras nacionālisma

tieksmes. Indr. Rītiņam taisnība, ja viņš Kuldīgas semi-

nāram par godu 1925. gada 25. jūlijā veltījis kādā agrāka

dzejojumā šādus vārdus: ~Ka dienās mūsu Latvija par

brīvu valsti tika, tur semināristi — bursaki daudz ziedu

klātu lika".1) Pirmkārt, ne jau visi Kuldīgas semināristi

piedalījās sociālistu pulciņos, lai propagandētu Marksa mā-

cības, — daudzi gāja patstāvīgu ceļu. Otrkārt, latviešu

tā laika stāvoklis bija tāds, ka vismaz sākumā arī sociā-

listi cīnījās nevien par savām ~visu zemju proletāriešu"

interesēm, bet gribot negribot arī par latviešu nacionālām

vērtībām
— valodu, pašvaldību, biedrošanās un preses

*) V. Dermanis, Jonatāna biedrības skolā (Torņkalnā) strādā-

dams, noorganizējis ari Valkas skolotāja semināristiem (Rīgā) sociā-

listu pulciņu, — to pastāsta Indr. Rītiņš.
l ) B

Mūsu Nākotne' 1930. g. № 15. 443. lpp.
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brīvību, jo bez šīm lietām nevarēja tanī laikā sekmēties

arī sociālisma ideju izplatīšanās. Treškārt, seminārā aug-

dami latviešu jaunekļi vēl noteikti neprata vilkt krasas ro-

bežas starp nacionālismu un sociālismu, kā arī neviens

savā sirdī nenesa kādu naidu pret tām vērtībām, ko grib

sargāt nacionālisms. Ja varbūt daži balamutīgi noliedza

visu, kas nestāvēja Erfurtes programā, vai Marksa mācī-

bās, tad tā bija neapzinīga aizraušanās. Tā tas bija pie

Kuldīgas ~bursas dēliem". Kā bija pie vēlākiem sociāl-

demokrātu partijas biedriem — par to še nerunāsim.

Ka līdz ar „dumpīgumu" Kuldīgas seminārā pacē-

lās arī nacionāli saucieni, tas jo spilgti bijis redzams kādā

semināra sarīkojumā, 1902. gada 15. decembrī.1) Semi-

nāristi — latvieši gribējuši programā uzņemt arī dziesmu

~Dievs, svētī Latviju (Baltiju)". Tas nav atļauts, lai gan

pielaists dziedāt ~Kā Daugava vaida", ~Vakars jūrmalā"

un ~Svētku maršs" (A. Jurjāna). Kad visas dziesmas no-

dziedājuši, tad piepeši semināristi bez atļaujas jūsmīgi sā-

kuši dziedāt ~Dievs, svētī Latviju". Bijis liels uztrau,-*

kums. Daži skolotāji pat situši semināristiem par muti,

resp. gribējuši likt mutei roku priekšā. Tas tomēr nav

līdzējis — dziedāšana turpināta. Vēlāk seminārā ieradies!

mācības apgabala inspektors Zaiončkovskis un bargi rājies:

„Что тутъ за „Лятьчя"? Отъ Балтшскаю моря до Вели-

каго океана, отъ Б-влаго до Чернаго моря — только

одно Россшское государство." Daži semināristi šīs

~pārgalvības" dēļ dabūjuši ciest.

Šādā garā semināra dzīve ritējusi līdz 1905. gada sā-

kumam. Mainījušies daži skolotāji, direktors Strachovičs

centies valdīt savu iestādi gan ar bardzību, gan veiklību.

Tomēr jūtami nekas semināra dzīvē nav mainījies. 1904.

gada beigās un 1905. gada sākumā semināra dzīvi jau

jūtami ietekmējuši vispārējie Krievijas politiskie notikumi.

Šinī laikā semināra 111 klasē mācījies arī V. Bāstjāns (Ba-

šens). 1905. g. februārī starp semināristiem notikušas da-

žādas apspriedes, un bijusi nojaušama „dumpīga" atmos-

fēra. Notikusi arī sazināšanās ar Valkas semināristiem.

x) Skolotāja X- Rinkuša atmiņas. А. V.
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Kuldīdznieki gatavojuši ~streiku" un aicinājuši palīgā arī

citus seminārus. Pēdējie tomēr nav piedalījušies, un 1905.

gada 22. februāri Kuldīgas semināristi (4. klase, kam

priekšā stāvējusi abiturija, no streika izvairījusies) iesnieguši

pedagogu padomei šādu lūgumu (krievu valodā):

levērojot jaunatnes centienus vispāri uzlabot mācību un

audzināšanas stāvokli skolās, mēs apakšā parakstījušies Bal-

tijas skolotāju semināra pirmās, otrās' un trešās klases

audzēkņi pazemīgi lūdzam pedagogu padomes locekļus iz-

lūgt no skolu augstākās priekšniecības mums sekojošus

atvieglojumus (льготы).

1) Pārejot no klases klasē atcelt pārbaudījumus.

2) Atļaut lasīt visas cenzētas grāmatas un žurnālus.

3) Papildināt semināristu bibliotēku ar jaunākiem daiļ-

literatūras un zinātniskiem darbiem.

4) Paplašināt mācību programās: a) iekārtojot neob-

ligatorisku vācu valodas mācību; b) uzņemt programā pla-
šāku kursu medicīnā, higiēnā, dārz- un biškopībā; c) pa-

vairot latviešu valodas stundu skaitu; d) apmainīt līdzši-

nējās mācības grāmatas vēsturē — Beļarminova, Rožd-

jestvenskavo pret Karejeva un Vinogradova.

5) Vismaz reiz visā semināra kursa laikā (brīvdienās),

skolotāju pavadībā un ar kroņa līdzekļiem noorganizēt

ekskursiju uz ievērojamākiem Krievijas apvidiem.

6) Atļaut, pārpratumu novēršanai, klases (klašu) au-

dzēkņiem izskaidroties ar skolotājiem.

7) Neizslēgt audzēkņus no semināra, nesamazināt uz-

vešanās atzīmi un neatņemt kroņa uzturu bez noteiktiem

pierādījumiem (tikai aizdomu dēļ).

8) Apvainotais jāpielaiž paidagogu padomē, kad tur

apspriež viņa lietu.

9) Neliegt satiksmi ar sabiedrību: a) atļaut apmeklēt

teātrus, koncertus un citas sapulces, kas sarīkotas ar lab-

darīgu mērķi; b) neliegt piedalīties to izpildīšanā.

10) Pagarināt vakara pastaigāšanas laiku līdz pus-

deviņiem.

Līdz mums netiks piešķirti augšminētie

atvieglinājumi, mācības pārtraucam.

29
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Kā redzams, ne jau prasības, resp. lūgums dot ~atv-

ieglinājumus", šc ir krasās formās — daudz kas1 te gluži

noderīgs un prātīgs (ekskursijas, latviešu valoda, bibliotēka),

bet dumpīgā bumba nosviesta lūguma beigās — pār-

traucam mācības". Saprotams, ka nevienas mācības iestā-

des vadība nedrīkstēja pieņemt šādu ultimātumu. Tāpat,

redzams, šinī ultimātumā meklējami arī kādi „pārgudri-

nieku" ietekmējumi, iztaisīt ~streiku", ar dažu semināristu

iegāšanu lielās nepatikšanās un grūtībās.

Kārtīgie darbi seminārā uz laiku patiesi apstājās, bet

9. martā (raksts Nr. 1754) kurators pavēlēja izslēgt no

semināra visus audzēkņus, kas vainojami streika sarīko-

šanā. Tā līdz ar V. Bastjānu (Bašenu) izslēdza arī daudzus

citus. Gan vēlāk dažam vēl laimējās ~grēkus nožēlot"

un iekļūt atpakaļ seminārā, bet vairākiem bija jāpārdzīvo

grūtas dienas. Lūk, par šo 1905. g. streiku sākušies val-

dības uzbrukumi arī E. Līcītim, kas beidzās ar viņa izsūtī-

šanu no Kuldīgas.

Par Kuldīgas semināra turpmāko darbību runāsim Lat-

viešu skolu vēstures 5. grāmatā.

XVIII

Vēl Irlavas semināram darbojoties, kad izglītības mi-

nistrs apgalvoja, ka Baltijā skolotāju netrūkstot, kurators!

Lavrovskis lūdza izglītības ministriju izgādāt Rīgas mācī-

bas apgabalam trešo valdības skolotāju semināru, jo Kul-

dīgas (Baltijas) un Tērbatas semināri patiesībā spēja dot

tikai apmēram pusi no katru gadu vajadzīgā skolotāju

skaita. Valdība Lavrovska lūgumam piekrita, un 1894. g.

3. jūnijā ķeizars Aleksandrs 111 apstiprināja valsts padomes

lēmumu par Valkas skolotāju semināra nodibināšanu.1) Jau-

no semināru bija paredzēts novietot Valkā, bet tur ne-

varēja atrast pietiekošas telpas, kamdēļ to pagaidām no-

organizēja Rīgā (Āgenskalnā), Olivu ielā 1, īrētās telpās,
— līdz tam laikam, 'kad Valkā uzcels jaunu, semināram

noderīgu ēku. Valsts padomes apstiprinātos noteikumos

*) „Циркуляры" 1894. g." 289. lpp.
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teikts, ka Valkas skolotāju seminārā uzņemami bez pa-

reizticīgiem arī luterāņu konfesijas audzēkņi, un stātos

paredzēti arī latviešu un igauņu valodas skolotāji.

1894. g. 22. augustā notika pirmie audzēkņu uzņem-

šanas pārbaudījumi. Pieteikušies 167 jaunekļi, kas gribējuši

iekļūt jaunatvērtā mācības iestādē.1) Uzņemti 40, no ku-

riem 15 kā kroņa stipendiāti. Pēc tautībām pirmā kursa

audzēkņos bija 34 (35?) latvieši, 4 igauņi un viens krievs.

Mācības seminārā sākās 4. septembrī, direktora Borisa

Sciborska vadībā, kas visiem pirmā kursa audzēkņiem pa-

licis mīļā atmiņā, jo bijis labs paidagogs, humāns cilvēks

un nav piekopis pārkrievošanas politiku. 1894. g. 5. oktobrī

semināru apmeklēja kurators Lavrovskis, 2) kas šinī ga-

dījumā visu jaunās mācības iestādes saimi apsveicis ar

garāku uzrunu, kas iespiesta mācības apgabalu cirkulāru

1894. g. 11. krājumā. Kuratora runa ieturēta mierīgā tonī

un ar pedagoģisku saturu. Nav parādīts pārkrievotāja rak-

sturs. levērojot Sciborska humāno vadību, jaunā mācības

iestāde, likās, laimīgi uzsāka savu darbību. Par latviešu

valodas skolotāju ar 1894. g. 20. novembri pieņēma Indriķi

Cīruli, kam bija iedalītas I klasē divas, bet (1895. g.)
II klasē viena latviešu valodas stunda nedēļā.

1896. g. 10. septembrī direktors Sciborskis mira, un

viņu guldīja Torņakalna kapos. Šī pedagoga nāve nāca

semināram par sliktu, jo jaunieceltais direktors Pēteris'

Poļzinskis bija īsts pārkrievotājs, kas centās seminārā ievest

~īsto krievu" garu. Indļriķis Cīrulis par Poļzinsku pa-

stāsta sekojošu atgadījumu: Ģeogrāfijas stundā viņš reiz

jautājis latviešu tautības audzēknim: ~Ko jūs teiktu, ja

ārzemēs kāds jums vaicātu — kas jūs tāds esat?" —

„Es teiktu, ka esmu Krievijas pavalstnieks," atbildējis D.

Šāda atbilde Poļzinski nav apmierinājusi, un viņš turpi-

nājis: ~Tāda atbilde neko nenoteic — lapis, samojeds,

tatārs, ķirgīzs — arī Krievijas pavalstnieki. Nu kā būtu

jāteic?" Neviens nav atbildējis. Tad pats Poļzinskis devis

x ) K.Ozoliņš — Valkas-Valmierasskolotāju seminārs 1894.—1919

10. lpp. (A. Gulbja apg. 1936.)

2 ) „Циркуляры" 1894. 473. lpp.

29*
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~gudru" atbildi: „Въ такихъ случаяхъ вы должны ска-

зать: я русскш латышскаго происхождешя" (esmu

krievs, kas cēlies no latviešiem). 1) Tāda pamācība bija
A. Viļjeva un Pravdina garā un, saprotams, semināristus'

varēja tikai ~uzjautrināt/'. Šis pats Poļzinskis, kā to turpat

pastāsta Indr. Cīrulis, centies apspiest pat to mazumiņu

latviešu valodas stundu un mācību, kas seminārā likumīgi

bija ierādītas, kauču gan starp audzēkņiem bijuši pat tādi,

kas nepratuši latviski no grāmatas norakstīt. J. Cīruļa

mēģinājumi uzlabot latviešu valodas tiesības seminārā pa-

likuši bez panākumiem, bet 1900. gadā Poļzinskis Cīruli

~atbrīvojis" no semināra.

Kāds cits semināra audzēknis — J. Galiņš pastāsta

par Poļzinski, kā viņš „izkratījis" audzēkņus, meklēdams

vai nelasa latviešu literatūru. Atņēmis kādam zēnam viņa

piezīmes, lai izpētītu, kas tanīs uzrakstīts. Šīs piezīmes

atdodams, direktors teicis: „Labi, ka jūs lasīdami piezīmējat,

bet nav labi, ka lasāt arī latviskas grāmatas. (No pie-

zīmēm tas bijis redzams). ~Es tās lasīju vasarā mājās" —

audzēknis taisnojies. ~Arī mājās nevajadzēja lasīt," bijusi
direktora atbilde.2)

Valkas semināra mācību programās un stundu plāni,

tāpat kā Baltijas semināram Kuldīgā, bija pielīdzināti

1870. g. likumā skolotāju semināriem noteiktām normām

(Lik. krāj. XI sēj. I daļas 2382.—2410. pp.). Stundu tabulas

paraugu izdeva izglītības ministrija un to mazliet atļāva

grozīt, ja vietējie apstākļi šādu atkāpšanos prasīja. Iz-

glītības ministrijas parauga stundu tabulu sk. 453. lpp.3)
Kā redzams, stundu tabulā nav nemaz ierādītas stun-

das mūzikai, kas mūsu skolotājiem bija ļoti vajadzīga,

tamdēļ arī kā Valkas, tā Kuldīgas semināristi mUzikā

un arī dziedāšanā nevarēja parasti sacensties ar vecākiem

kolēgām — Cimzes un Irlavas audzēkņiem. Ārpus stun-

dām tomēr Valkas semināristi piekopa mūziku dažkārt visai

rosīgi. Valkas semināristiem bija arī savs latvisks dzie-

*)
B Audzinātājs" 1929. g. 179. Ipp.

2 )
„ Izglīt. Ministr. Mēnešraksts" 1935- 2. num., 136. Ipp.

3 ) „Циркуляры" 1904. 126. Ipp.



dāšanas koris. 1) Mācījās arī ērģeļu spēli, tāpat seminā-

risti ar saviem līdzekļiem nomājuši klavieres. Bet tas

viss atkarājās vairāk no audzēkņu privātas iniciātivas, jo

oficiālajā programā ietilpa tikai dziedāšana, un pie tam

visai šauros apmēros. Par valdības semināriem Baltijā vis-

pāri jāsaka, ka audzēkņi (latvieši un arī igauņi) še mācī-

jās ievērojami vairāk, nekā oficiālās programas un skolotāji

prasīja, un ja kādreiz (īpaši to apgalvoja vācu mācītāji)

aizrādīts, ka Cimzes un Irlavas semināru audzēkņi izglī-

tībā bijuši pārāki par kuldīdzniekiem un valceniekiem, tad

tam visumā nevar piekrist. Ja skatāmies pēc programām

un stundu tabulām, tad gan liekas, ka Valkas draudzes

skolotāju seminārs (bet ne Irlavas) spraudis sev plašāku

vispārējās izglītības mērķi, it īpaši muzikālos priekšme-

tos. Liels pluss šiem semināriem bija arī vācu valodas

prasme, kas deva iespēju lasīt bagātīgo vācu literātūrlu.

No otras puses, Valkas (saukts Cimzes vārdā) un Irlavas

seminārā valdīja īpatnējais vāciskais gars, apvienots ar šauru

retiģiski-dogmātisku audzināšanas rutinu, kas šo iestāžu

audzēkņus centās noskaņot ~pazemībā un paklausībā" vācu

*) К. Ozoliņš — Valkas-Valmieras seminārs, 83. Ipp.
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kungiem. 1) Tā kā nav nemaz viegli izšķirt vācisko un

krievisko semināru pārākumu — vieniem pret otriem.

Tomēr, tas nebūs nepareizi spriests, ja teiksim, ka krievis-

kos semināros latviešu jaunekļi vairāk auga savai tautai,

viņas nacionāliem ideāliem — krieviskais noskaņojums bija

daudz vājāks par agrāko vācisko. Ja krieviskam Kuldīgas

Semināram daudzus pārmetumus savā laikā taisīja par so-

ciālistu audzināšanu, tad, kā jau aizrādījām, ~tās lietas to-

reiz nebija tik skaidras", turpretim skaidra bija latviešu

jaunekļu dzīšanās pēc izglītības un brīvības.

Bet turpināsim vel savu gājienu pa Valkas (Rīgas)
semināra darbības tekām.

Direktors Poļzinskis gan sargāja savu semināru no

visiem nekrieviskiem iespaidiem, kopdams pat okšķerē-

šanu" pa semināristu guļu vietām, pārtikas novietnēm

v. t. t., bet atturēt latviešu zēnus no vērošanas par savas

tautas augšanu — to viņš nevarēja. Semināristi kāri lasīja

latviešu laikrakstus, grāmatas un savā starpā sprieda par

visu, kas interesēja jaunos latviešus. Tā šai seminārā fak-

tiski valdīja latviešu un ne krievu nacionālisms — par

„krievu garu" runāja mācību stundās krieviskie skolotāji,
bet latviešu nacionālismu semināristi auklēja savās sirdīs.

Kā jau agrāk pieminējām, sociālisma idejas no Kul-

dīgas semināra iespiedās arī Rīgā — Valkas seminārā.

Par to rūpējās daži Kuldīgas semināra absolventi.2) Pie

rīdziniekiem gan šī kustība bija vēl neapzinīgāka, kā to

jau aprādījām pie kuldīdzniekiem, tomēr nemiera gars tanī

laikā jau sāka parādīties itin visur, un rīdzinieki taču

negribēja būt pavisam ~neprogresīvi". Tā radās arī te,

ja ne noteikta grupa, tad vismaz daži „nemiernieki", un

V. Dermanis 1899. g. šos bija sācis ~paskolot".3 ) Sākušās ma-

zas ~demonstrācijas" pret nepatīkamiem skolotājiem (Choch-

lovu) un arī pret direktoru Poļzinski, kas parādījušās kāju švī-

J ) J. Cimze kādā uzrunā semināristiem teicis: „Mūsu tautas

Mozus ir muižniecība un garīdzniecība" (Skat. .Jānis Cimze". Rīgā
1911. (Jura Kalniņa apcerējums) 201 lpp.

2) Revolucionāra kustība Latvijas I, 150. lpp.
3) Ibid. 151. lpp.
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kāšanā, sēdekļu klaudzināšanā v. t. t. Kādreiz semināristi sa-

maksājuši lejerkastniekam, lai tas nemitīgi griež savu in-

strumentu pie Poļzinska dzīvokļa logiem un neiet projām.

Tā arī noticis, un lejerkastnieks bijis jāaizved policijas

kārtībniekam. Tādas demonstrācijas dažkārt semināristi uz-

lūkojuši kā īpašus ~varoņdarbus", un paši priecājušies par

to rezultātiem. 1899. gada Meteņos seminārā noticis lie-

lāks ~burkšķis", kas jau gājis pāri mazām demonstrācijām.
Kādā pusdienas maltītes reizē semināristi apmētājuši dežu-

rējošo skolotāju bliņām, dauzījuši ar kājām, neganti rūkuši

v. t. t.. 1) Atnācis direktors, bet semināristi arī viņu saņē-

muši tāpat. Izmeklēšanā semināristi turējušies tik vien-

prātīgi un sīksti, ka pedagogu konferencei vajadzējis sodus

piespriest tikai pamatojoties uz aizdomām — bez noteik-

tiem pierādījumiem. Tad direktors semināristiem teicis:

~Brīnums gan — bliņas visi ēduši, bet neviens nav „mau-

rojļis", nav arī dzirdējis citus „maurojam", ne arī kājas
dauzām. Dažiem ~aizdomīgākiem" tomēr atņemtas stipen-

dijas, pazeminātas atzīmes uzvešanā, bet nākošā pusdienā

visi nolikti pie sāls un maizes. Tā beigusies semināra šī

pirmā lielākā nemiera ~eksplozija". Pēc tam līdz 1905.

gadam tādā mērā vairs nav nekas noticis. Poļzinski gan

semināristi vairāk nīduši, kā mīlējuši, un bijuši laimīgi,
ka viņš 1902. g. no semināra šķīrās.

Pie semināristu pazitīva darba jāatzīmē savu žurnālu

(rokrakstā) , ,izdlošana". Vispirms iznāca žurnāls „Dār-

ziņš", tad „Jaunā Paaudze" (1895.—1897.), „Latvis" (1902.),

„Pārslas" (1905.). Šos žurnālos producējās' arī daži nā-

košie dzejnieki un rakstnieki (Fr. Bārda).

Ar sevišķu aizraušanos daži latviešu audzēkņi jau semi-

nārā nodevušies latviešu literatūras studijām, un tiem arī

dažkārt nācies nepatīkami sadurties ar Poļzinski un viņa

uzticamo palīgu skolotāju Chochlovu. Semināristi pat no-

mājuši Torņkalnā Vēja ielā mazu dzīvoklīti, kurā glabā-

juši literatūru un sapulcējušies apspriesties. Latviešu laik-

rakstus redakcijas semināristiem devušas par brīvu un tos

x ) Šo skolotāju semināristi turējuši aizdomās kā „spiegu c

,
kas

direktoram par semināristiem pienesis visādas ziņas.
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ērtākas lasīšanas labad sagriezuši slejās. Tomēr kāds au-

dzēknis P. Vītoliņš izslēgts no semināra par latviešu laik-

rakstu cītīgu lasīšanu. Vispāri Poļzinska laikā bijis ļoti

jāuzmanās, jo šis pārkrievotājs dažreiz gluži zvēriski uzbru-

cis katram semināristam-latvietim, ja uzzinājis, ka lasa lat-

viešu avīzes un literatūru. Tāds latviešu literatūras nīdējs

bijis arī skolotājs Lafins, 1) kas līdzīgi Chochlovam atbal-

stījis Poļzinska režīmu.

Poļzinskis savu darbību Valkas skolotāju seminārā bei-

dza Rīgā, 1902. gada 20. februārī, kad dabūja paaugstinā-

jumu — viņu iecēla par Tallinas (Rēveļes) Aleksandra

ģimnāzijas direktoru, bet Valkas seminārs, pāriedams uz

Valmieru, dabūja citu un labāku vadītāju — Pēteri Ada-

movu, kas līdz tam darbojās kā tautskolu inspektors Jelga-

vas rajonā.

Par skolotāju semināru turpmāko darbību (pēc 1905.

gada) runāsim šī darba piektā grāmatā, 2) bet šinī vieta

jāsaka daži vārdi arī par Rīgas garīgo skolu un semināru.

Par šo mācības iestāžu nodibināšanu jau agrāk aizrādī-

jām.)3 Sākumā, kad Rīgas garīgā semināra priekšteci vel

sauca par „Эсто-латышское духовное училище", tai bija

piecas klases ar divgadīgu kursu katrā klasē, un pirmā

(1847.) gadā, atverot pirmo klasi, bijis paredzēts uzņemt

30 skolēnus — 10 latviešus, 10 igauņus un 10 Baltijas

pareizticīgo garīdznieku bērnus. Tomēr visā Vidzemē ne-

varējuši sameklēt 10 latviešu zēnus, kas šai skolā iestātos,

kauču gan kā mācības, tā uzturs skolas internātā bija

par brīvu. Izrādījās, ka vietējās vāciskās iestādes aģitē-

jušas prec iestāšanos pareizticīgo skolā, 4) kuras nolūks

taču bija veicināt Baltijā pareizticību. Tā pareizticīgo sko-

las pirmie gadi bijuši visai grūti. Skolai trūcis labu telpu,

x) Vēlākais tautskolu inspektors.
2) Piektā grāmatā aplūkosim arī Pliskavas skolotāju semināru,

jo tanī mācījās ari latviešu jaunekli.
3) Skat. šeit 5. Ipp.
4) Rīgas bruģu tiesnesis, kam gubernātors uzdevis sameklēt

kādus apdāvinātus, bet trūcīgus 11—13 gadus vecus latviešu zēnus,

paziņojis, ka viņš varējis atrast tikai vienu un pie tam kurlu, par

ko paziņots biskapam.
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skolēnu uzturs arī esot bijis pavājš. Notikuši pat skolēnu

bēgšanas gadījumi no skolas. Kad 1850. g. skolu nolēma

pārvērst pilntiesīgā garīgā seminārā, 1) stāvoklis krietni uz-

labojās. Jaunais garīgais seminārs, kam piešķīra visas šo

semināru tiesības, dabūja enerģisku pirmo rektoru archi-

mandritu Pāvelu (Dobrochotovu). Rektors Pāvels ķeras

pie semināra noorganizēšanas, bet gan ar īsti krievisku

virzienu — skolotājus meklēja tikai krievus un pat latviešu

valodu mācīja krievs Pēteris Pokrovskis. Semināra mācību

kurss bija 12 gadīgs. Pirmais absolventu izlaidums notika

1857. gadā — kā bija noteikts pie uzņemšanas 1847. gada.

No garīgā semināra pirmiem izlaidumiem atzīmējami tā

laika pareizticīgo latviešu pazīstamie darbinieki: Jānis Lī-

cītis 2 ) (I izlaidums), Andrejs Kangers (II izlaiduma), Jānis

Krauklis, 3) Miķelis Drekslers, 1) Adrians Rupperts 5) v. c.

Rektors Pāvels semināru vadīja tikai četrus gadus

un pēc viņa nāca Pēterpils garīgās akadēmijas bakalavrs

archimandrits Nikonors, kura laikā izdots rīkojums neuz-

ņemt seminārā latviešu un igauņu zemnieku bērnus. Uz-

ņēma vienīgi garīdznieku kārtai piederīgos. Šāda kārtība

pastāvēja līdz 1870. gadam, kad notika semināra pāror-

ganizēšana — no semināra nodalīja garīgo skolu, kas,

kauču gan skaitījās kā atsevišķa mācības iestāde, tomēr

bija ciešā sakarā ar semināru. Tagad atkal atjaunoja agrā-

kos uzņemšanas noteikumus latviešu un igauņu zemnieku

bērniem un pastiprināja latviešu un igauņu valodas mā-

cīšanu seminārā. No šī laika Rīgas garīgais seminārs atkal

sāka darboties arī kā latviešu jaunekļu izglītības veici-

nātājs, jo parasti procentuāli skolēni visvairāk bija lat-

Mācības pēc semināra programām sākās 1851. g. septembrī,

jo tikai š. g. 11. augustā, ķeizars apstiprināja jaunos noteikumus.

2) Jānis Līcītis ilgus gadu Madlienas pareizticigo draudzes

mācītājs. Jura Samārina „Окраины Poccin" 1868. g. iespiesti viņa

raksti par latviešu cīņām 1840.—1845. Šie raksti 1906. g. izdoti lat-

viešu valodā ar virsrakstu: „Pareizticība pie latviešiem. Indriķa

Straumīša raksti". Izdevusi Rīgas Pētera-Pavila Brālība.

3 ) J. Kraukiis pazīstams kā Kaspara Biezbārža līdzgaitnieks.
4) Drekslers bija vēlāk Rīgas, pēc tam Pliskavas garīgo semi

naru rektors.

"') Vēlāk latviešu rakstu cenzors.
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vieši. Tā 1900. gadā seminārā 167. audzēkņi, no kuriem

latviešu — 67, krievu — 50, igauņu — 49. Līdz 1900.

gadam 1) Rīgas garīgo semināru absolvējuši 497 audzēkņi,

no kuriem vairākums pēc tam darbojušies Baltijas guber-

ņās. Taisnība, ievērojama viņu daļa vilka uz pārkrievošanas

pusi 2) — tāds jau bija viņu polītiski-sabiedris'kais

~noskaņojums" — bet savas tautas izglītības veicināšanā

un arī cīņā tautas tiesību dēļ — arī Rīgas garīgā semi-

nāra audzēkņi nav stāvējuši dīkā.3)

XIX

1900. g. 14. februārī ķeizars Nikolajs II iecēla 1899. g.

mirušam kuratoram Lavrovskam pēcnācēju — Maskavas uni-

versitātes profesoru un Konstantina mērniecības institūta

direktoru Aleksandru Švarcu.4)
г ) Šīs ziņas ņemtas no apcerējuma: „50 лътн. юбилей Рижской

духовной семинарш." Рига 1902.

2) Arī М. Drekslers savā laikā nostājās pret latviešu valodu

garīgā skolā.

3) Ari pie Rīgas garīgā semināravēl atgriezīsimies piektā grāmatā.

4) Alekšandrs Nikolajevičs Švarcs dzimis 1848. gadā Maskavā.

Cēlies no kādas Švarcu ģimenes, kas agrāk no Vācijas ieceļojusi

Krievijā. Kāds viņa priekštecis jau bijis Maskavas universitātes pro-

fesors. Aleksandrs Š., rādās, jau pārkrievojies un Maskavas univer-

sitātē ievērojams klasiskās filoloģijas zinātnieks. Viņam vairāki pē-

tījumi par grieķu valodu un kultūru. Švarcs kā maskavietis

pazinis ari Treilandu, un pārkrievotājiem tādēļ atkal neesot iz-

devies nobīdīt pie malas šo latviešu pašaizliedzīgo skolu darbinieku.

Pats Treilands pastāstījis šādu epizodi: Švarcs ieradies Rīgā

1900. g. 12. martā. Tautskolu direktors Viļjevs sapulcinājis visus

inspektorus, lai tos stādītu priekšā kuratoram. Švarcs nogājis vien-

aldzīgi garām visai inspektoru rindai, bet, ieraudzījis Treilandu, ap-

stājies pie tā un izsaucies: „А, веодоръ Яковлевичъ, Вы тоже

здесь!" un sirsnīgi sarunājies ar Treilandu. Viļjevs nodūris galvu.
Ar 1902. g. 30. jūnijā doto pavēli A. Švarcu no Rīgas mācības

apgabala pārcēla tādā pat vietā uz Varšavas mācības apgabalu. Cik

zināms, Švarcu pārkrievotāji uzlūkoja par nespējīgu cīnīties ar vācu

varu, lai gan viņš ļāva lielu vaļu A. Viļjevam un Zaiončkovskam,

bet tie abi taču cīnījās kā lauvas.

No 1908. g. 1. janvāra līdz 1910. g. 25. septembrim Švarcs

bija izglītības ministrs un centās iznīcināt 1905. gadā skolām dotās

brīvības. Mira 1915. gadā.
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Labi informētās vācu aprindas, cik zināms, cerēja no

Švarca lielāku pretimnākšanu viņu interesēm, un A. Toblns

savā apcerējumā 1) saka: ~Der wohlwolende Kurator

Schvarz" v. t. t. Patiesībā arī kurators Švarcs pilnīgi

ieturēja Lavrovska uzsākto pārkrievošanas kursu, kas jo
skaidri nojaušams no kāda viņa 1900. g. 16. decembrī

rakstītā ziņojuma izglītības ministram Bogoļepovam. Švarcs,

runādams par jau agrāk aplūkoto šejienes tautskolu likum-

projektu, 2) aprāda, ka neesot vajadzīgs atkāpties no uz-

sāktā pārkrievināšanas kursa. ledzīvotāji paši pabalstot

jauno skolu stāvokli, un daži tautskolu inspektori ziņojot,
ka bieži vien skolēni jau skolās iestājoties protot cik necik

krieviski. Ja grozītu krievu valodas prasības tautskolās,

tas visai slikti ietekmētu Baltijas guberņās uzsākto skolu

reformu. Vajagot tikai gādāt spējīgus skolotājus, un krievu

valodas sekmes esot nodrošinātas. Tāpat Švarcs atbalstīja

arī A. Viļjeva ~naturālo metodi". No šī paša ziņojuma

redzams, ka Vidzemes un Kurzemes muižnieku priekš-
niekiem bijusi ar Švarcu kāda apspriede skolu reformas

jautājumos, bet nav nomanāms, ka Švarcs kaut kā at-

balstītu tos principus, kādus noteikti ieturēja muižnie-

cība.)3

') Die Livl. Ritterschaft I, 269. lpp.

2 ) Tā kā Baltijas muižniecība joprojām cīnījās pret 1887. g.

17. maija likumu, un Vidzemes muižniecības maršāls Meijendorfs jo

bieži apmeklējis ministru Bogoļepovu, tad galu galā izglītības mi-

nistrs iecēla jaunu komisiju minētā likumprojekta apspriešanai. Šo

komisiju vadīja slepenpadomnieks Baranovs. Tā kā par šīs komi-

sijas locekli iecēla arī Rīgas mācības apgabala inspektoru Zaionč-

kovski, tad jau bija skaidrs, ka labu no jaunā likumprojekta nevar

gaidīt. To saprata ari Meijendorfs un devās uz Pēterpil, kur ap-

meklējis slepenpadomnieku Baranovu. Pēc tam Meijendorfs 1901. g.

novembrī ziņojis muižnieku konventam, ka gadiem cilātais likum-

projekts esot atmests un tagad Pēterpilī domājot par Baltijas skolu

pakļaušanu vispārējam Krievijas skolu likumam. (Acta Livl. Landr.

№ 13/B Coll. V. XII, 582). Tā arī notika — likumprojektu nolika

archivā.

*) Igaunijas valsts archivā Tērbatā glabājas ari kāda „Объяс-

нительная записка" pie likumprojekta (rādās Zaiončkovska darbs),

kas nosūtīta līdz ar kuratora Švarca pavadrakstu. Šai „zapiskā"

daudz nelabvēlīgu vārdu pret vācu tieksmēm Baltijā.
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Par kuratora švarca darbību, kas še bija samēra īsa

(1900. 14. II — 1902. 18. VI), vispāri jāsaka, — tā

bija Lavrovska uzsāktā ceļa staigāšana. Divi Rīgas mā-

cības apgabala augstākie ierēdņi — apgabala inspektors

Zaiončkovskis un Vidzemes guberņas tautskolu direktors

Viļjevs bija flegmātiskā kuratora darbības regulētāji im

iedvesmotāji.

1900. gadā kurators Švarcs izdarīja lielu skolu revi-

ziju, t. ir revidēja daudzas skolas un 1900. g. cirkulāru

12. krājumā deva revizijās gūto novērojumu kopsavilkumu.

No tā redzams, ka kurators pilnīgi apmierināts ar krievu

valodas sekmēm, — tās bijušas „вполне удовлетвори-

тельныя.хорогшя, даже отличныя". Bet vēl vairāk kura-

toru iepriecinājuši skolotāju ziņojumi, ka mācības krievu

valodā skolēniem nedarot gandrīz nekādas grūtības. Vi-

dusskolās dažkārt, kā kurators pats saka, viņš esot aiz-

mirsies, ka klausoties skolēnu cittautiešu atbildēs — tik

labi viņi runājuši krieviski. Un tādā sajūsmā būdams,

kurators apgalvo: „Такихъ же благопрlятныхъ pe-

зультатовъ, какъ я убедился, можетъ достигать

и низlшя училища округа." Tas taču tautskolu in-

spektoriem bija visai spēcīgs pamudinājums — prasīt

krievu valodas iemācīšanu visiem līdzekļiem un spēkiem. Ku-

rators arī apmierināts ar tautskolām Rīgā un par to saka

atzinīgus vārdus Viļjevam. Tāpat labā stāvoklī kurators

atradis Liepājas apriņķi divas tautskolas, pār ko skolotājiem

izteicis savu pateicību. Revidēdams ģimnāzijas, Švarcs', kā

jau klasiķis, 1) sīki interesējies par grieķu un latiņu valodas

mācību, par ko arī savu reviziju kopsavilkumā atzīmējis

vairākus norādījumus.

Ja šo Švarca reviziju ziņojumu izlasīja arī izglītības

ministrs, vai ministrijas vadošie darbinieki, tad slēdzienam

par Baltiijas skolām vajadzēja būt tikai labam, īpaši kas

attiecās uz pārkrievošanas panākumiem. Pavisam cits no-

skaņojums bija kuratora Švarca līdzdarbiniekam — mācī-

bas apgabala inspektoram Zaiončkovskam. Viņš tanī pašā

*) Viņš bieži lepojies, ka esot: „докторъ греческой словесности".
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1900. gada beigās 1) sacerējis garu ~zapisku", ko iesnie-

dzis ministram Bogoļepovam, — cik vērojams, sakarā ar

tanī laikā vēl cerēto un gaidīto jauno skolu likumu pro-

jektu, kam taču vajadzēja kronēt visu pārkrievotāju dar-

bību. Zaiončkovskis savā „zapiskā", pretēji Švarcam, ap-

stākļus tēlo gandrīz drūmās krāsās. Pie šī sacerējuma

mazliet jāpakavējas.

Vispirms Zaiončkovskis mēģina pierādīt, ka pārkrie-

vošanas darbs būtībā nav kāds īpatnējs, bet citās valstis

jau agrāk attiecīgi praktizēts un realizēts. Vācieši tādu

pat darbu veikuši bijušās dāņu provincēs, Poznaņā v. c.

Francija pie flamandiem, baskiem, bretoņiem, arābiem v.

t. t. Visas valstis atzīstot par pilnīgi nepieciešamu darbu

ar valsts valodas palīdzību piekausēt valsts nacionālam1

organismam valstī dzīvojošos cittautiešus. Sekmes šai darbā

atkarājoties no enerģijas un tempa, ar kādu valsts vara

še strādā, īpaši tur, kur cittautiešu ievērojams skaits. 2) Ja

daži aizrādot uz Austriju, tad esot jāzin, ka Austrija patie-

sībā vairs neesot valsts; bet „ģeografisks nodalījums". Jau-

tājums, vai ar valsts valodas palīdzību visus cittautiešus

pievienot Krievijai, esot jautājums par valsts vienību un

drošību. Poļi un leiši esot Krievijai naidīgi; latvieši, igauņi

un armēņi nacionāli mostoties; tatāri un citas tautiņas turp-

māk varot uzsākt savus centienus. Liela un stipra gan esot

Krievija, bet vajagot sagatavoties arī nākotnei, kad kādās

sadursmēs ar ienaidniekiem cittautieši varot sadoties rokās.

Daudziem tas vēl neesot zināms, ka somi un igauņi savstar-

pēji jau sasaucoties. Rēvelē 1899. gadā kādās svinībās pie-

dalījušies arī somu pārstāvji un pēc krievu himnas dziedāta

somu, ko klātesošie noklausījušies stāvēdami un atsegtām

galvām. Pat igauņu skolās dziedot somu himnu. Igauņu

studenti ceļojot uz Somiju, somu studenti — uz Igauniju.

Igauņu avīzē „Postimees" uzmanīgi sekojot visam, kas

1 ) Kādā īsti mēnesī un dienā — nav droši zināms. Zaionč-

kovskis savu sacerējumu 1902. g. licis iespiest „На правахъ рукописи"

un ar šādu tituļlapu: „Къ исторш сельской инородческой школы въ

НрибалтШскихъ губершяхъ и ея реформы" (Manā krājumā А. V.).

2) Krievijā tai laikā īsto krievu taču bija tikai apmēram

50—55%.
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notiekot Somijā un cenšoties nepareizi attēlot valdības rī-

cību Somijā. Lai apturētu šādus cittautiešu centienus, vie-

nīgais drošais ierocis esot valsts valoda, kam jāizspiež no

skolām vietējās valodas. Valsts valoda jāzin, bet nevien

jāsaprot. Bagātā krievu literātūra jāpadara par cittautiešu

literatūru, kamēr vēl viņiem nav savas, kas jau atrodas

dīgšanas stadijā. Agri vai vēlu Krievijai būs jāietur tāda

pat programā, kādu jau veikuši vācieši Poznaņā un citur, —

tur valsts valoda jau pilnīgi izspiedusi no skolām vietējās

valodas. Bet kas redzams Baltijas tautskolās? Te vietē-

jiāml valodām ierādīta visai cienīga vieta: ticības mācību

māca mātes valodā; lasīt, rakstīt, pat gramatika vietējā va-

lodā, pirmā ziemā 8, nākošās 6 stundas nedēļā. 1) Šis stundu

skaits esot tik liels, ka skolotāji nezinot, kā stundas aiz-

pildīt. Ārzemēs (laikam domāta atkal Vācija. А. V.) pe-

dagoģiskie principi cittautiešu skolās no-

bīdīti pie malas un to vietā stingri ievērojot

politisko vajadzību; pie mums pedagoģiskie

atņem spēku politiskiem. Cittautiešu bērni mācās

savu un arī valsts valodu un tā galu galā atstājot skolas

kā divu valodu pratēji, kamēr krievu bērni protot tikai

vienu valodu, bet neesot taču apstrīdams, ka šādā gadī-

jumā cittautiešu jaunieši labākā izglītības stāvoklī.

Pēc šāda ievadījuma, kā mērķis, redzams, noskaņot

ministriju un ministru vispāri pret vietējām valodām, Zai-

ončkovskis aplūko Baltijas tautskolu vēsturisko gājienu un

te pastāsta mums jau zināmos faktus par vācu muižniecī-

bas un garīdzniecības darbību, īpaši uzsvērdams to, к а

muižniecība visai baidījusies dot latviešiem

vispārēju izglītību, bet mācītāji rūpējušies

vienīgi par ticības mācību. Latviešu un igauņu

pāriešana pareizticībā sabaidījusi mācītājus un arī muižnie-

kus, kas tad kopīgi sākuši rūpēties par skolu iekārtošanu.

60. gados (19. g. s.) vācieši uzsākuši latviešu un igauņu

J ) Te' gan Zaiončkovskis rakstījis nepatiesību, jo mātes valo-

dai 1899. gada stundu tabulā bija 6,5 un 5 stundas (pagasta skolās),

bet draudzes skolās tikai 3,3. Ar kādu nolūku Z. pielaidis šādu

viltojumu ?
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pārvācošanu. Zaiončkovskis citē Boka (von Воск) aprādī-

jumus no ~Livlāndische Beitrāge", 1) ka latviešu pārvāco-

šana būtu paveikta, ja vien krievi dažus gadu desmitus

vēl šo darbu netraucētu. Krievu valdība vāciešu nodomus

izjaukusi un tamdēļ arī tagad turpinoties Baltijas vāciešu

naids pret skolu reformu. Muižnieku apgalvojumi, ka viņi
skolu labad nesuši materiālus upurus, esot viltojums, jo
muižnieki iekasējuši skolām naudu no visiem provinces ie-

dzīvotājiem, īpaši zemniekiem. Speciāli no muižnieku iemak-

sām skolas gan laikam neko neesot saņēmušas. Kad skolas

pārgājušas izglītības ministrijas pārziņā, muižnieki slēguši

150 muižu skolas, bet dažās, kas vēl palikušas kā privātas,

nav mācīta krievu valoda. Vācu muižniecība un garīdznie-

cība turpinot visiem spēkiem traucēt skolu reformas iedar-

bību un tad apgalvojot, ka tautas izglītība Baltijā esot

gājusi uz leju, no skolām1 izvairoties daudz bērnu v. t. t.

Tanī pašā laikā vietējās vāciskās skolu komisijas nepiedze-

not soda naudas par skolēnu nokavētām dienām, un mācī-

tāji neuzdodot bērnus, kam pienācis laiks iet skolā (10 gadu

vecumā). Daudz bērnu nākot skolā tikai 12—13 gadu ve-

cumā. Agrāk (pirms 1887. g.) mācītāji neiesvētījuši jau-

nekļus, kas nebijuši mācījušies trīs ziemas pagasta skolā,

tagad iesvētot vai visus, kas nākot. Sakarā ar to dažās'

skolās trešziemnieku pavisam maz. Vai tādā gadījumā jā-

brīnoties, ka dažos apvidos tiešām tautas izglītībai nav

progresa. Lai bērnus skolās nodarbinātu ar ticības mā-

cību un viņiem nebūtu laika mācīties citus priekšmetusi,

pavairota reliģijas mācību programa. Tā līdz 1887. gadam

vajadzējis iemācīties 40—50 garīgās dziesmas, bet tagad

konsistorijas (Vidzemes) izstrādātā programā ieliktas 90

garīgās dziesmas. Jau Kapustins esot saskatījis, ka mācītāji

ar ticības mācību gribot dzīt ārā no skolas krievu valodu.

Tālāk Zaiončkovskis pastāsta, ka vēl 1898. gadā dažas vie-

tējās skolu komisijas pavēlējušas skolotājiem pretoties ku-

ratora prasībai pirmās divās ziemās sākt mācības krievu

valodā.2) Tik pārdrošas esot vācu skolu komisijas. Pār-

x) Skat. šeit 18.—19. !pp.
2) Skat. šeit 316. lpp.
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krievošanas laika sākumā Vidzemes guberņās laukskolu virs-

komisija sākusi izdot atļaujas lauku privātskolu atvēršanai

ar vietējām mācību valodām. Likums šādu tiesību šai virs-

komisijai nedodot, un tā bijusi tāda pat patvarība, kā dau-

dzas citas. Pret tiem skolotājiem, kas uzcītīgi mācot krievu

valodu, vai vispāri simpatizējot skolu reformai, mācītāji

izturoties naidīgi, apvainojot viņus bezdievībā, netikumīgā

dzīvē v. t. t., lai tādā kārtā nepatīkamos „krievu draugus"

dabūtu ārā no savas draudzes. Visai ass muižniecības ie-

naids esot pret ministrijas skolām. Te Zaiončkovskis pa-

stāsta jau še atzīmētās cīņas pie ministrijas skolu nodibi-

nāšanas.

Tā noraksturojis vāciešu pretestību skolu reformai, Zai-

ončkovskis apgalvo, ka šai pretestībai pamatos guļot val-

dības nenoteiktība: ko šodien stingri uzsākot, rīt jau at-

mainot. Tā muižniecībā un garīdzniecībā esot ieperinājusies

doma, ka pēc kāda laika viss grozīšoties un vara būšot atkal

viņu rokās. Pēc Aleksandra 111 nāves, izglītības ministra

maiņas, jaunām Krievijas attiecībām pret Vāciju — baltie-

šiem ausušas jaunas cerības, ka skolu reforma apstāsies,

un atgriezīsies agrākie laiki.1) Lai reiz darītu galu šādām

cerībām, vajagot skolu reformu galīgi nostiprināt, un šo

nostiprināšanu Zaiončkovskis paredz jaunā likumā.2) Bez

tam vajagot tautā nostiprināt dzīvas (живой) krievu valo-

das prašanu. Tiklīdz latviešu un igauņu zem-

nieki sākšot runāt krieviski, — visas vācu

cerības uz veco laiku atgriešanos būšot ap-

raktas. Bet krievu valodu protot, latviešu un igauņu zem-

niekiem būšot arī vieglāki pārcelties uz Krie-

vijas brīvās zemes apgabaliem, jo Baltijā esot

liels skaits bezzemnieku, kas visai tīkojot iegūt savu zemes

stūrīti, ko baroni viņiem liedzot. Bet baroni arī saprotot,

ka izceļotāju vilnim iesākoties, viņi pazaudēšot darba rokas

— labus strādniekus, un tamdēļ rūpējoties, lai zemnieki ne-

mācītos krievu valodu.

*) Te Zaiončkovskis tā laika stāvokli pareizi uztvēris.

2) Šī Zaiončkovska „zapiska
a taču stāvēja ciešā sakarā ar mi-

nēto likumprojektu.
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Pie šī Zaiončkovska aizrādījuma jāatzīmē, ka te šis

pārkrievotājs s kāris visai sāpīgu vietu, — sāpīgu latviešiem

un igauņiem. Pārkrievotāju cerība caur skolām šejienes

tautas pārkrievot, bija tukšs sapnis. Pavisam citādi jālie-

cina par nodomiem pārsēdināt latviešu un igauņu zemnie-

kus uz lekškrievijas zemes. Ar šādu kolonizāciju, ja viņu

sistemātiski izdarītu, nežēlojot pie tam dažus desmitus mil-

jonus krievu rubļu, — varēja no Baltijas aizplūdināt desmi-

tiem tūkstošiem bezzemnieku un tie būtu mums gājuši zu-

dumā vai uz visiem laikiem. Uz Baltiju to vietā varēja sūtīt

krievus. Zaiončkovskis šādu darbu propagandēja. Tāpat
visai bīstama bija mūsu inteliģences aiziešana uz Krieviju,

kur viņa parasti dabūja ienesīgas vietas un... dūšīgas krie-

vu sievas. Tādu „apkrievotu" latviešu ģimenes valoda

bija krievu un bērni pirmā augumā — krieviņi. Un vēl

sāpīgāki tautai bija tas, ka uz Krieviju aizgāja spējīgi un

pat spējīgākie mūsu jaunieši. Aizgāja tāpēc, ka ne vācieši,

ne krievi viņiem dzimtenē nedeva attiecīgu nodarbošanos.

Šī mūsu inteliģences aiziešana plašā Krievijā pirms kara

bija daudz bīstamāka par visu skolu un citu iestāžu krievi-

nāšanu. Ja šādai inteliģences aiziešanai pievienotos mūsu

zemnieku kolonizācijas tieksmes, — stāvoklis varēja kļūt

patiesi draudošs. Pēc kara taču mēs piedzīvojām, ka dau-

dzās latviešu ģimenēs (rēķinot pēc ģimenes galvas), ģime-

nes valoda bija krievu, un „dūšīgās" krievu sievas arī

Latvijā bieži vien centās palikt īstas krievietes, pat lielas

patriotes, kas negribēja savus bērnus atdot viņu tēva tau-

tai. Ko gan latvieši labu varēja cerēt no saviem tautas

brāļiem, kas paliktu Krievijā? Lūk, runājot par pārkrievo-

šanas politiku vispāri, un arī par Zaiončkovska propagandu

kolonizēt Krieviju ar mūsu zemniekiem, — jākonstatē kād-

reizējās nacionālās briesmas no latviešu aizplūšanas uz

Krieviju. Pret to cīnīties bija daudz, daudz grū-

tāk, kā pret krievu tautskolu inspektoru pa-

braukāšanu pa mūsu skolām un krievu valo-

das buldurēšanu visnepieciešamākos gadī-

jumo s.

Bet jāatgriežas vel pie Zaiončkovska „zapiskas".

30
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Aplūkojis vācu tieksmes un pretestību skolu reformai,

Zaiončkovskis piegriezās Latviešiem un igauņiem. Jau 19.

g. s. 60. gados zemnieki prasījuši, lai viņu bērniem māca

krievu valodu. Šī prasība tad noslāpēta. Manaseina revi-

zijās laikā iesniegti vairāki lūgumi, lai skolās māca krievu

valodu. Kapustinam šādi lūgumi ienākuši no vairākiem

pagastiem, pie kam Zaiončkovskis dažus arī citē. Vēlāk

pagasti prasījuši tikai tādus skolotājus, kas spēj labi mācīt

krievu valodu. Par visu to, saprotams, Zaiončkovskam ofi-

ciāli pierādījumi no kuratora kancelejas. 1) Viscaur esot

novērojams, ka zemnieki sūtot savus bērnus tanīs skolās,

kur labi mācot krievu valodu — ministrijas un arī pareiz-

ticīgo skolās. Pēdējās mācoties arī daudz luterāņu.2) Pats

Zaiončkovskis esot kādā revizijā atradis pareizticīgo drau-

dzes skolā daudz luterāņu, kas paskaidrojuši, ka šai skolā

mācoties labi krievu valodu, pie kam bērni uz šo skolu

braukuši pat 40 verstis. Šādai vietējo iedzīvotāju centībai

mācīties krievu valodu, pretojoties tikai vācieši un laiku

pa laikam apgalvojot, ka tauta gribot savus bērnus mācīt

vietējās valodās. Zaiončkovskis apgalvo, ka 12 gadu laikā

tādu lūgumu kuratoram 3) iesūtīts tikai astoņi, pie kam Z.

arī visus tos uzrāda: Lielvārdes (divi), Nurmuižas, Auļu-

kalna un no trim Vilandas draudzēm.

Aprādījis, cik labprāt latviešu un igauņu zemnieki mā-

coties krievu valodu un atbalstot valdības reformas, Zaionč-

kovskis vēršas pret latviešu un igauņu inteliģenci — jaun-

latviešiem un jaunigauņiem. Jaunlatvieši sapņojot par pat-

stāvīgu Latviju („они мечтаютъ о самостоятельной

Латвш"), kauču tikai tālākā nākotnē, bet pagaidām

sargājot savas tautas īpatnības. Jaunlatvieši negribot pie-
laist ne vācināšanu, ne krievināšanu. Pēdējā laikā viņi

x) Igaunijas valsts archivā Tērbatā, kuratora archivā arī gla-

bājas daži pagasta valžu lūgumi vairāk mācīt krievu valodu.
2) Cik luterāņu mācījās pareizticīgo tautskolās, to jau agrāk

atzīmējām.
l) Vairāki šādi lūgumi iesūtīti Vidzemes laukskolu virskomisi-

jai (Skat. A. L. L. C. Bauerschulsachen Vol. XII.), un ir bijuši
lūgumi pat ķeizaram. Kad atcēla Ļevšina cirkulāru, tad vai visas

pagasta valdes iesūtīja kuratoram v. ct. šādus lūgumus.
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vairāk baidoties pārkrievošanas, jo redzot, ka pārvācošanas

briesmas ir garām. Jaunlatvieši un igauņi mēdzot teikt:

„Прибалтшскш край не нъмецкш, но уже конечно и не

русскш. Мы благодарны русскимъ за избавлеше насъ

отъ нЪмецкаго ига, но мы не желаемъ мънять нъмец-

каго господина на русскаго". 1) Tā esot dziesma, kādu

dziedot tautiņas, kas savu atbrīvošanu guvušas caur krie-

viem. Nesen dažas latviešu avīzes sākušas latviešiem ieteikt

biedroties ar vāciešiem, lai kopīgiem spēkiem cīnītos pret

krieviem, t. ir pret pārkrievošanas politiku Baltijā. Te Zai-

ončkovskis pastāsta, ka 1897. gadā, kad Vidzemes muiž-

nieku landtāgs nolēmis noraidīt jauno skolu likuma projektu,

atzīdams to par skolas ārdošu, daži jaunlatvieši, ar kādu re-

daktoru priekšgalā, uzmeklējuši muižnieku maršālu Meijen-

dorfu un izteikuši viņam latviešu tautas vārdā pateicību.

Tanī pašā laikā kādi latviešu un igauņu avīžu redaktori

ieradušies pie mācības apgabala kuratora un lūguši vietē-

jās tautskolās mācības atļaut latviešu un igauņu valodās.

Neesot gan šaubu, ka šie jaunlatvieši un igauņi nerunājot

savu tautu uzdevumā, t. ir, neizteicot tautas domas, lai gan

par tās pārstāvjiem sevi uzdodoties.

Pie šī Zaiončkovska ~atklājuma" jāpiezīmē, ka latviešu

avīzes redaktora gājiens pie Vidzemes muižniecības maršāla

Meijendorfa gan būs faktiski noticis, jo ari A. Tobins-)

par to stāsta un nosauc arī šo redaktoru vārdā, tas bijis
A. Vebers, „Balss" redaktors.3) Arī pie kuratora Lav-

rovska tanī laikā gājis A. Vebers, kas bijis igauņu laik-

raksta redaktors — nav zināms.

Zaiončkovskis tālāk aizrāda, ka iekšlietu ministrijā esot

sakrājies daudz materiāla par jaunlatviešu un igauņu dar-

bību, īpaši viņu presi, bet avīžu cenzori, kas esot cittau-

tieši, ļaujot rakstīt pārāk brīvi.

Savas ~zapiskas" beigu daļā Zaiončkovskis plaši iztēlo

Šinī vietā atkal jāliecina, ka Zaiončkovskis pareizi attēlojis

latviešu inteliģences centienus veidot savu kultūru un lolot cerību

reiz kļūt patstāvīgai tautai.

x) Die Livlānd. Ritterschaft v. t. t. II daļā 169. Ipp.
2) Par Vēberi jāsaka, ka viņš patiesi šinī laikā sāka pret vā-

ciem runāt draudzīgu valodu.

30*
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naturālās metodes noderīgumu krievu valodas mācīšanā un

līdz ar to arī aizstāv rēķināšanas mācību krievu valodā,

un tūdaļ ar pirmo skolas ziemu. Mācītāji un muižnieki gan

iedvesmojot skolotājus pretoties šai metodei un tādus pat

spriedumus izsakot jaunlatviešu avīzes, bet skolotāji jau

esot atzinuši šīs metodes noderīgumu, un tulkojumu me-

tode visur esot atmesta. Te mums jāpiezīmē, ka nevis"

atmesta, bet stingri pavēlēts atmest. To jau aprādījām ru-

nājot par A. Viļjeva brošūrām, kur taču skolotājiem bija

kategoriski pavēlēts mācīt tikai pēc naturālās metodes.

Savu garo rakstu Zaiončkovskis nobeidz cerībā, ka

drīzumā izdošot jaunu skolu likumu, kas darīšot galu vi-

sām nelabvēlīgām parādībām un nostiprināšot skolu re-

formu uz visiem laikiem.

Ja še mazliet sīkāk atstāstījām Zaiončkovska iesnie-

gumu ministram Bogoļepovam, tad to darījām tāpēc, ka

šis pārkrievotājs jau Lavrovska laika pēdējos gados bija

visredzamākā figūra Rīgas mācības apgabalā, bet kuratora

Švarca laikā viņa iespaids vēl vairāk pieauga. Līdz ar to

Zaiončkovska1) spriedumiem bija stipri noteicoša nozīme

nevien Rīgas mācības apgabalā, bet arī izglītības ministrijā,
kas drīz apstiprinājās ar viņa iecelšanu par Orenburgas

mācības apgabala kuratoru (1904. gada sākumā), jo arī

šim apgabalā bija daudz cittautiešu skolu.

Kuratora Švarca laikā atzīmējams mēģinājums noturēt

skolotāju konferences, kas, kā zināms, bija izbeigušās līdz

ar pārkrievošanas laika sākumu. (Skolu vēstures 111 grā-

matā, 611.—612. lpp.) Izglītības ministrs 1899. g. 26. no-

vembrī apstiprināja „Временныя правила о съъздахъ

учащихся въ начальныхъ народныхъ училищахъ".
2)

Saskaņā ar šiem noteikumiem kuratoram bija tiesība at-

ļaut skolotāju konferences tautskolu inspektoru vadībā (7.

x) Zaiončkovskis pārnāca uz Rīgu 1889. gadā par veco valodu

skolotāju Aleksandra ģimnāzijā, bet drīz vien taisīja karjeru un

kļuva par virziena norādītāju mācības apgabalā. Z. bija no muiž-

nieku kārtas un stipriem sakariem.

2) „Циркуляры" 1900 Г. 11. Ipp.
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р.), bet tautskolu direktoram piederēja augstākā uzrau-

dzība par konferenču gaitu. Konferenču programu sastādīja

inspektors un apstiprināja kurators. Programā noliegts uz-

ņemt jautājumus, kas ietilpst skolu uzraugiestāžu kompeten-

cēs, bet apspriešanai uzņemami vienīgi jautājumi, kas skar

tiešo skolotāja pedagoģisko darbu skolā. Konferencē atļauts

piedalīties tikai viena tautskolu inspektora rajona skolotājiem.
Bez skolotājiem konferencē varēja piedalīties arī vietējās

skolu valdes locekļi, kā arī personas, kas konferences sa-

saukšanai devuši līdzekļus. Konferencēs dalībnieku sarakstu

apstiprināja kurators un pirms konferences sanākšanas no-

sūtīja gubernatoram. Pie jautājumu apspriešanās konfe-

rencē balsošana un lēmumu pieņemšana nebija atļauta (9.

р.). Par konferences gaitu inspektoram bija jāsastāda pār-

skats, kas iesūtāms kuratoram, bet pēc tam, ar kuratora

slēdzienu — izglītības ministram (10. р.).

Noteikumi tā tad visai stingri un konferenču darbība ap-

robežota, bet pie šādas stingrības tomēr 1900. gadā notika

divas skolotāju konferences: viena Rīgā, otra Liepājā. Pirmo

vadīja Rīgas apriņķa tautskolu inspektors Pravdins, otro —

Liepājas rajona inspektors Vembers. Par Rīgas apriņķa

skolotāju konferenci uzglabājies plašāks protokols, 1) par

Liepājas konferenci — tikai inspektora Vembera atmiņu

piezīmes. Pravdina vadītā konferencē, kas notika Rīgā, Ka-

trīnas pilsētas skolā, no 19. līdz 22. jūnijam, — piedalījās

76 skolotāji un 18 skolotāju palīgi. Šie skolotāji pēc darba

vietām grupējušies šā: valdības tautskolās 2, ministrijas
skolās 4, luterāņu draudzes skolās' 14, luterāņu pagasta

skolās 70, privātas skolās 3, pareizticīgo skolā 1. Bez tam

konferencē piedalījās Valkas skolotāju semināra direktors

Poļzinskis, tautskolu inspektori: P. Adamovs (Jelgavas ra-

jona), N. Beļģugins (Valkas rajona) un Cēsu pilsētas skolas

inspektors J. Ovčiņņikovs.

Konferencē, kas tā tad turpinājusies četras dienas, kā

no protokola redzams, spriests daudz. Pirmā dienā ap-

spriesti šādi jautājumi: 1) Kā iekārtot skolā darbu pie viena

skolotāja. 2) Vecāko nodaļu skolēnu palīdzība, māoot jau-

*) Manā krājumā. А. V.



470

nākās nodaļās. 3) Stundu plāna sastādīšana šādām skolām

(ar vienu skolotāju). 4) Atpūtas laika ilgums (katru die-

nu). 5) Pēc iespējas vienādu mācības grāmatu lietošana

vienā inspektora rajonā. 6) Skolēnu sekmju atzīmēšanā.

7) Skolēnu uzņemšana skolā ar, vai bez mājmācības. 20.

jūnijā turpināts apspriest pirmās dienas 3. punkts, un no

jauna: 1) Skolēnu izvairīšanās no obligatoriskās skolas ap-

meklēšanas. 2) Skolas disciplina. 3) Epidēmiskās slimības.

4) Kādus skolēnus uzlūkot par pagasta skolu beigušiem1.

5) Par nodomu iekārtot četru ziemu pagasta skolas kursu.

6) Mācības skolā pie diviem skolotājiem. 7) Krievu ābeces

lietošana. 21. jūnijā: 1) Naturālās metodes lietošana. 2)
Skolu muzēji un bibliotēkas. 3) Repeticiju kursi. 4) Krievu

ortogrāfijas mācība. 22. jūnijā: 1) Rēķināšanas mācība.

2) Ģeogrāfija pagasta skolās. 3) Vingrošana un rotaļas.

4) Kopēdināšana. 5) Bērnu teātri skolās. 6) Skolotāju un

bērnu vacāku savstarpējās attiecības. 7) Par skolotāja va-

saras brīvlaika izmantošanu.

Kā redzam, — plaša darbības programā. Atzīmēsim

arī dažus konferencē izteiktos atzinumus.

Lielas grūtības vienam skolotājam strādājot ar trim

nodaļām. Šādā darbā skolotāji rīkojoties daždažādi un tā-

pēc konference izstrādājusi parauga stundu plānu. Pārru-

nājuši, kādā mērā izmantojami vecāko nodaļu skolēni, mā-

cot jaunākos. Inspektors Pravdins ieteicis, pēc iespējas,

reti ķerties pie skolēnu palīdzības. Garākas pārrunas bi-

jušas par mājmācības paturēšanu, t. ir, par jautājumu,

vai pagasta skolās uzņemt bērnus lasīt nepratējus. Kā jau

zināms, pārkrievinātāji mājmācību neaizstāvēja, to šai kon-

ferencē nav darījis ari Pravdins, bet skolotāji gandrīz vien-

prātīgi bijuši par mājmācību. Turaidas ministrijas skolas

skolotājs Laursons (Phskavas seminārists) nolasījis par māj-

mācību īpašu referātu, kurā aprādījis mājmācības nozīmi

un tās sekas, kas celtos, ja labo darbu turpmāk pamestu

nedarītu. Lai arī Pravdinam būtu labāka oma, Laursons

saka, ka mājmācība, līdz ar mātes valodu, varbūt, turpmāk

bērni iemācīšoties arī krieVu ābeci. Tādā pat garā iztei-

kušies arī citi skolotāji, un kā kursu pārskatā (protokolā)
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ierakstīts „члены съезда почти единогласно и самымъ

ръшительнымъ образомъ высказались за дальнейшую

обязательность домашняго обучешя". Tomēr Pravdins

aizrādījis, ka ja kādi bērni, 10 gadi veci, atnākot skolā

bez lasītprasmes mātes valodā, viņi esot skolā jāuzņem.

Par skolēnu nokavētām dienām un izvairīšanos nākt

skotā, arī šī konference konstatējusi, ka vietējās skolu ko-

misijas parasti nedarbojoties, — visā Rīgas apriņķī tikai

piecās draudzēs vietējās skolu komisijas līdzdarbojoties)
skolu lietās. Tāpēc arī neesot likumīga orgāna, kas sekotu,

lai bērni kārtīgi nāk skolā. Inspektors Pravdins apjautā-

jies, kādā mērā paši skolotāji varētu novērst bērnu izvai-

rīšanos no skolas, uz 'ko skolotāji atbildējuši, ka vai-

ruma nokavētais skolas laiks ir ne bērnu, bet vecāku un

saimnieku vaina, kas nesūta bērnus laikā skolā, vai jau

skolā ejošos attura dažādu iemeslu dēļ mājā. Bez sodu pie-

lietošanas šo ļaunumu nevarēšot arī turpmāk labot. Daži

skolotāji aizrādījuši, ka ar 5 kapeikām soda naudas par katru

nokavētu dienu maz kas līdzēts, jo esot gadījumi, kad „pja-

tačkus" piesolot jau pirms dienu nokavēšanas. Citi, tur-

pretim, teikuši, ka saimniekieml un vecākiem tomēr esot

kauns, ja sākot no viņiem piedzīt soda naudu. Vispārējais

noskaņojums bijis — soda naudas piedzīšanu uzturēt, bet

ne skolotājiem tas izdarāms.

Pārrunājot bēmu-skolēnu sodīšanu, pacelts jautājums

arī par miesas sodiem, pie kam četri skolotāji šādus sodus

aizstāvējuši, citi — noraidījuši.

Jautājumā, kādus skolēnus uzlūkot par pagasta skolas

kursu beigušiem, atzīts, ka tos, kas pēc zināšanām pārcelti

no nodaļas uz nodaļu un tad beiguši trešās nodaļas kursu.

Konferencē noskaidrojies, ka daudzās pagasta skolās

darbojas arī ceturtā nodaļa, pie kam šīs nodaļas skolēni

skolotājam |maksā īpašu atlīdzību 3—5 rbļ. gadā. Kokneses

pagasts, par skolotāju darbu ceturtā nodaļā, paaugstinājis

viņiem algu, un tur tad no skolēniem neņemot nekādu

atlīdzību. Pret šādu kārtību nav iebildumus cēlis arī Prav-

dins, tikai aizrādīts, ka ceturtā nodaļa tikai tad vēlama,

ja skolā strādā divi skolotāji, tur pretim pie viena skolotāja
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ar ceturto nodaļu bus apgrūtināts jau ta smagais skolotajā

darbs.

Par naturālās metodes lietošanu, kā tas labi saprotams,

bijušas garas debates. Protokolā ierakstīts, ka šo jautājumu

apsprieduši kaislīgi (страстно) un debatēts gandrīz visu

darba dienu (21. jūnijā). Te Pravdinam nācies izturēt

stipru spiedienu, jo skolotāji aprādījuši un pierādījuši, ka

vienīgi ar naturālo metodi un pilnīgi aizliedzot lietot pār-

tulkošanu, darbu varot apgrūtināt, pazaudējot daudz laika

un rezultāti tomēr vāji.1) Strādājot tikai krievu valodā, bez

tulkojumiem, krievu valodas sekmes nevis paceļot, bet sa-

mazinot. Pravdins šinī jautājumā ieņēmis A. Viļjeva pozi-

ciju un pateicis, ka tulkojumu metode esot jānosoda un

pie viņas aizstāvjiem nomanāma nevēlēšanās pirms stundām

padomāt, kā strādāt pēc naturālās metodes. Pēc Pravdina

bargās ierunas, skolotāji, redzams, nav vairs uzdrošinājušies

pretoties naturālai metodei un pārgājuši pie skolu muzēju

jautājuma, kas bija naturālās metodes sastāvdaļa.

Līdzīgas debates bijušas par rēķināšanas mācību pa-

gasta skolās. Arī še dažiem skolotājiem bijusi drosme

iebilst pret rēķināšanas mācību pirmā ziemā krievu valodā.

Pravdins arī šinī jautājumā noteikti (настоятельно) prasījis
ievērot priekšniecības rīkojumus un ~paskaidrojis", ka tikai

tādas rēķināšanas stundas, kā tas praksē pierādījies, uz-

lūkojamas par labām, kur pakāpeniski arī rēķināšanas stun-

das skolēni iegūst dzīvas krievu valodas izteiksmi. Jā, ko

lai pēc tam vel teiktu skolotāji?

Ģeogrāfijas mācību aplūkojot, skolotāji nokritizējuši
Pucikoviča un Stupeļa-Glova ģeogrāfijas grāmatas. Pravdins

še varējis vienīgi aizrādīt, ka pagaidām labākas neesot, gai-

dīšot, kamēr grāmatu tirgū radīšoties cita. Skolotāji iero-

sinājuši jautājumu par vajadzību iegādāties pagasta sko-

lām Baltijas guberņu ģeogrāfijas karti latviešu valodā, bet

Pravdins šo ierosinājumu strupi noraidījis, pie kam aiz-

rādījis, ka Latvieši joprojām Rossiju saucot par Krieviju,

J ) Tā tad te bijušas dzirdamas skolotāju domas par naturālo

metodi un tās nebija tādas, kā to apgalvo Zaiončkovskis savā „za-

piskā" izglītības ministrim Bogojepovam.
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Zapadnuju Dvinu — par Daugavu, Mitavu — par Jelgavu

v. t. t. Skolām vajagot bērniem iemācīt vispārējos, ne lat-

viskos vietvārdus. Tā tad lai latvieši runātu: Rossija, Za-

padnaja Dvina un Mitava, Ļifļanģija v. t. t. un atmestu

savus vecos nosaukumus.

Kads skolotājs ierosinājis apspriest arī vingrošanas un

rotaļu ierīkošanu draudzes un pagasta skolās, bet tas no-

raidīts, jo 1899. gada programās vingrošana neesot nemaz

paredzēta.

Apspriežot kopēdināšanas iekārtošanu skolās, aizrādīts,

ka pagastu valdēm vajadzētu vairāk atbalstīt šo veselīgo

pasākumu.

Konferenci slēdzot direktors A. Viļjevs skubinājis sko-

lotājus darbā droši doties uz priekšu. Tas bija attiecīgi

jāsaprot. Skolotājs Liepa izteicis vēlēšanos arī turpmāk

sanākt skolotāju konferencēs.

Inspektors Pravdins, pārskatu noslēdzot, saka, ka sko-

lotāju uzvešanās bijusi priekšzīmīga, izņemot kaislīgās de-

bates par naturālo metodi. Cik var vērot no Pravdina sa-

stādītā konferences pārskata, latviešu tautskolotāji visos

svarīgākos jautājumos nav baidījušies patstāvīgi izteikt savas

domas.

Liepājas rajona skolotāju konference notikusi 1900. g.

11.—13. septembrim, 1) un inspektors Vembers atzīmē:

„Liepājā noturēju vienu skolotāju konferenci, kur tika daudz

un dažādi jautājumi iztirzāti, pie kam par grunti katram

jautājumam tika likti atsevišķi referāti, izstrādāti no pa-

šiem skolotājiem. Par šo „pretlikumību" (noteikumos šādi

referāti nav paredzēti. А. V.) zināja arī kurators, kas ap-

stiprināja konferences programu".

Rādās, ka tomēr šīs kanferences nav atstājušas pie pār-

krievotājiem ~labu iespaidu", jo nākošos gados gan vēl

noturētas trīs skolotāju sapulces: 1902. g.: Jelgavā, 2) (in-

spektora Adamova sagatavota), Rīgā, 18. jūnijā un Val-

! ) Циркуляры 1900 г. 369. Ipp. Protokola vai pārskata par šo

konferenci Rīgas mācības apgabala papīros (Tērbatā) neatradu, ma-

nās rokās ir vienīgi inspektora Vembera īsas atzīmes viņa atmiņu

krājumā.
2) „Balss" 1902. g. 34. num.
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mierā 1903. g., bet par tām oficiālos cirkulāros vairs ne-

atrodam ne mazākā pārskata. Tikai latviešu avīzēs iespiestās
ziņas liecina, ka šīs konferences notikušas ar tādu pašu
programu, kā 1900. g. inspektora Pravdina vadītā Rīgas
apriņķa skolotāju konference, 1) pie kam 1903. g. Valmierai
noturētā konferencē piedalījies arī Rīgas apriņķa tautskolu

inspektors Pravdins, bet konferenci vadījis inspektors Ov-

čiņņikovs. šai sapulcē piedalījušies 200 skolotāju, un no

„Majas Viesa" atreferējuma redzams, ka 6 stundas, t. i.

veselu konferences darba dienu debatēts par mātes valodas

pielaišanu kā palīglīdzekli pie krievu valodas mācīšanas

pirmā skolas gadā (ziemā). Vispāri šinī konferencē, kas

turpinājusies no 16. līdz 21. jūnijam, daudz debatēts un,
cik nojaušams no minētas avīzes atreferējuma, pārkrievo-
tājiem atkal nācies sastapties ar latviešu skolotāju pat-
stāvīgiem spriedumiem. Un, cik zināms, šī arī bijusi
pēdējā inspektoru organizētā konference. Gan retums arī

velak-) daži inspektori saaicināja skolotājus un viņiem no-

lasīja kādu „lekciju", vai arī deva dažus norādījumus.
Tādas sapulces nevarēja nosaukt par konferencēm, jo te

vienīgais referents bija inspektors, bet skolotāji noklausī-

jās un mājās iedami, parasti uz ielas, sprieda par dzirdēto

oficiālā sapulcē. Skolotāju konferences atkal parādījās 1905.

gada revolūcijas uzliesmojumā, bet par tām runāsim turp-
māk — piektā grāmatā.

Kurators Švarcs, kā jau agrāk atzīmēts, šķīrās no

Rīgas mācības apgabala 1902. gada vasarā, un viņa vietā

ar ķeizara 1902. g. 18. jūlijā doto pavēli, nāca Pēteris

Izvoļskis, 3) ko šejienes pārkrievotāju saime saņēma ar lie-

lām cerībām.

Mājas Viesis 1902. g. 22. num. un 1903. g. 21. num.

2 ) Izglītības Ministrijas Mēnešraksts 1920. g. 11. num. 407. lpp
3) Pēteris Petrovičs Izvoļskis, dzimis 1863. g., cēlies no Vladi-

miras muižnieku dzimtas. Beidzis Pēterburgas universitātes filolo-

ģijas fakultāti. Savu darbību 1886. g. uzsācis ārlietu ministrijā, bet

1887. g. iecelts par sevišķu uzdevumu ierēdni pie Kaukazijas virspa-
vēlnieka. 1891. gadā pārgājis tautas izglītībus ministrijas dienastā.
Komandēts uz Palestīnu pārlūkot pareizticīgo biedrības" pārziņā
esošās skolas. 1896. g. iecelts par Kijevas mācības apgabala inspek-
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Vienā gadā ar kuratora maiņu Baltijas guberņās, mai-

nījās arī izglītības ministrs. Ģenerāļa P. Vannovska vietā1)

nāca tautas izglītības ministra biedrs G. ZengerS. 2) Tā

kā Krievijas valdībā un īpaši izglītības ministrijā pēc

Bogoļepova nāves vairākus gadus nebija noteikta vir-

ziena, tad arī uz Rīgas mācības apgabalu ministrijas spie-

diens un direktīvas bija visai vaļīgas. Tādos apstākļos gan

mācības apgabala kuratoram bija dotas lielas pilnvaras,

bet tās tomēr šeit ne pie kā spilgti neparādījās, jo kā

Švarcs, tā Izvoļskis un viņam sekojošais Uļjānovs pārkrievo-
šanas darbā neizrādīja sevišķi lielu enerģiju, bet ļāva skolu

darbiem risināties Lavrovska ievadītās gaitās, pie tam gan

nebremzēdami tautskolu direktoru un inspektoru tieksmes

ar visādām nederīgām metodēm paasināt musu tautskolās

pārkrievošanas darbus.

Kuratora Izvoļska darbības pirmā gada sevišķi atzī

toru un 1899. g. par tā paša māc. apg. kuratora palīgu. 1902. g. I.

pārnāca uz Rīgu. 1905. g. I. iecēla par izglītības ministra biedru

(grāfam i. Г. Tolstojam), bet 1906. g. Sv. Sinodas oberprokurora

amatā. 1909. g. I. iecēla Valsts Padomē.

*) Ģenerālis Vannovskis, Pēteris Semjonovičs, dzimis 1822. g.

Daudz darbojies kara resorā, bet 1901. g. 25. martā ķeizars veco

vīru aicināja vadīt izglītības resoru. V. galvenais uzdevums bija no-

mierināt studentu kustību, tas viņam izdevās tikai pa daļai, jo nemiera

kustība universitātēs bija jau laidusi dziļas saknes. Vidusskolās V.

aprobežoja pārmērīgo klasicismu, daudzās klasiskās ģimnāzijās Svīt-

roja grieķu valodu ; universitātēs varēja iestāties bez grieķu valodas

prašanas. Tautskolu lietās V. neko īpašu nepārgrozīja. 1902. g.
It. aprīlī, dažas dienas pēc iekšlietu ministra Sipjagina nonāvēšanas,

V. atlūdzās no izgl. ministra posteņa. Baltijas skolu dzīvē V. nekā-

das jūtamas pārgrozības neprasīja. Vannovskis mira 1904. g.
2 ) Zengers, Grigorijs Eduardovičs, dzimis 1853. g. Beidzis

Pēterpils universitātes filoloģijas fakultātes kursu, 1900. g. iecelts

par Varšavas mācības apgabala kuratoru, bet 1901. gadā par izglītī-
bas ministra biedri. Ministrs no 1902. g. aprīļa līdz 1904. g. 23.. jan-
vārim. Viņam bija uzdots reformēt universitātes. 1902. g. Z. va-

dībā sanāca kāda komisija, kas vairākus mēnešus sprieda par augst-

skolu reformu un kā šāda darba rezultātus atstāja piecus biezus sē-

jumus iespiestu materiālu, kas tomēr palika nepiemēroti. Z. pretēji

Vannovskim bija klasiskās izglītības veicinātājs. Tā nenoteiktībā

tanī laikā risinājās darbs izgl. ministrijā.
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mējama tautskolu direktoru un inspektoru konference 1902.

gada 4.—9. novembrim (abus datumus ieskaitot). Tā tad

pavisam sešas darba dienas. Un vērojot no oficiālā pro-

tokola, 1) kas, saprotams, sevi ietver tikai to, ko kurators 1

un viņa darbinieki atzina par atklātībā publicējamu, re-

dzams, ka runāts un spriests gan ir ļoti daudz un par da-

žādiem jautājumiem. Konferenci vadījis kurators Izvoļskis

un tanī piedalījušies: mācības apgabala inspektori V. Po-

povs, N. Zaiončkovskis; tautskolu direktori — A. Viļjevs,
P. Brjancevs (Kurzemes), A. PavlOvs (Igaunijas); tautskolu

inspektori — F. Treilands, V. Pravdins, M. Popovs, I.

Ovčiņņikovs, N. Beļģugins, J. Tichomirovs, N. Prošļa-

kovs, O. Bolotovs, D. Dubrovins, M. Uspenskis, M. Sass,

P. Svečnikovs, J. Šatalovs, P. Vembers, V. Hļebnikovs,

V. Talantovs, V. Radčenko, A. Vinogradovs, N. Orlovs,

P. Šumakovs, M. Hanzers un N. Bilovs. Pie kam šai sa-

stāvā ir divi latvieši — Treilands un Vembers un divi

jau stipri pārkrievoti igauņi — Sass un Hanzers. Protokolu

sastādījuši Šalalovs un Pravdins.

No pagara protokola atzīmēsim tikai to, kas raksturo

konferences dalībnieku noskaņojumu mūsu tautskolu va-

dībā.2)

Vispirms spriests par inspektoru iesniedzamiem mā-

cības apgabalam pārskatiem un norādīts, ka izglītības mi-

nistrijai vairs nav jāiesūta skolu reviziju ziņojumi, bet tikai

vispārējais statistiskais pārskats. Kurators tomēr vēlas, lai

pagaidām viņam iesūtītu arī reviziju ziņojumus, gan pie-

zīmēdams, ka inspektors nav birokrātisks 1 orgāns, bet dzīvs

cilvēks, kam tiesība dot vajadzīgos rīkojumus tūdaļ novē-

rojamās skolās, un šie reviziju ziņojumi nav domāti kā

inspektoru darbības kontrolēšana, bet gan lai mācības ap-

gabala valdei būtu konkrēti fakti, kas pareizi rādītu tautas

izglītības stāvokli.

*) Протоколъ съъзда директоровъ и инспекторовъ народныхъ

училищъ Рижскаго учебн. округа 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ноября 1902. г.

(lespiests, manā krājumā А. V.).
2 ) Protokolā nekas nav atzīmēts par debatēm mātes valodas

lietošanā. No Treilanda atstātiem papīriem redzams, ka šinī jautā-

jumā debates bijušas.
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Apspriežot jautājumu par ministrijas skolu skaita pa-

vairošanu, pieskārušies Igaunijas Narvas un Peipusa no-

vada, tā sauktiem, ~poluverciem", kas neesot nekas cits',

kā agrākie krievu tautības iedzīvotāji, kas pa vairākiem1

gadu simteņiem stipri atsvešinājušies no savas tautas un

jaunā paaudze vairs neprotot krievu valodu. Lūk, še esot

jānodibina ministrijas skolas ar krievu mācības valodu visos

priekšmetos — arī ticības mācībā. Pie Peipusa ezera vien

šādu ~poluvercu" esot ap 13.000 cilvēku, tie jāpaglābjot
no pārigauņošanās. Apmēram tāds pats stāvoklis esot Ilūk-

stes apriņķī, kur dzīvojot vecticībnieki un baltkrievi-katoļi.
Nolemts arī še dibināt ministrijas skolas, pie kam kuratorsi

aizrādījis inspektoriem neskopoties ar vajadzīgo līdzekļu

pieprasīšanu,—visos gadījumos, kur vajadzība noteikta, viņš

lūgšot izglītības ministriju asignēt naudu. Vispāri, kā in-

spektori, tā kurators silti iestājušies par ministrijas skolu

dibināšanu, 1) jo, redzams, ar šo skolu palīdzību cerēja labāki

veikt pārkrievošanas darbu.

Par luterāņu draudzes skolām konference nav atzinīga

un atsaucīga. Tās darbojoties vāji, jo no 100 draudzes sko-

lāml tikai kādas 10 ieturot 1899. gadā noteiktās programās.

Daudzās draudzes skolās skolotāji uzņemot bērnus, kas

nav beiguši pagasta skolas kursu, pat arī tādus, kas nemaz

nav pagasta skolā mācījušies. To darot ar nolūku pavairot

skolotāju ienākumus. Pēc 1887. gada gādība par draudzes

skolām stipri atslābuši, dažām pat atņemti zemes gabali,

un vācieši par tām vairs maz interesējoties. Šo skolu no-

kārtošana gaidāma tikai pēc jaunā skolu likuma. Kon-

ference arī nolemj, ka nav pielaižama jaunu draudzes skolu

atvēršana, ja nav nodrošināta šādām jaunatveramām sko-

lām droša eksistence. Lai Vēl vairāk pasliktinātu šo skolu

stāvokli, konference atzinusi, ka nav likumīga pamata drau-

dzes skolās no skolēniem ņemt skolas naudu. Visi lēmumi

par draudzes skolām rāda, ka šīs mācības iestādes nenoder

pārkrievotāju nodomiem, vai pat ir tiem kaitīgas, jo še

*) Dažus gadus vēlāk, Prutčenko laikā, mazāk interesējās par

ministrijas skolām, bet vairāk par valdības (правительственныя)

skolām.
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skolēni, gados vecāki, un, jo vairāk attīstās vispārējā izglī-

tībā, jo mazāk piekļaujas pārkrievošanas prasībām — ieaugt

krieviskā garā. Bet līdztekum šim pārkrievotāju spriedu-

mam, jākonstatē, ka patiesi pārkrievošanas laikmetā mūsu

draudzes skolas savā attīstībā apstājās, dažas sāka nīkuļot.

Draudzes skolas īstie saimnieki bija baznīcas priekšnieks

un mācītājs — vācieši, kas pārkrievošanas laikā skolu dar-

bību principiāli vairāk traucēja, nekā veicināja. Vajadzēja

taču pierādīt, ka krieviskās skolu administrācijas laikā tautas

izglītība nesekmējas, pagrimst, un ka vienīgais glābiņš at-

griezties pie agrākās kārtības.

No oficiālā konferences protokola tālāk nojaušams,
ka plašāki pārspriests jautājums kā pacelt krievu valodas

iemācīšanu šejienes tautskolās. Kāds inspektors nolasījis

īpašu referātu (докладъ), bet nav minēts ne šī inspektora

vārds, ne referāta saturs. Ka priekšlikumi bijuši „smagi",

tas vērojams no kuratora slēdziena, ka šis jautājums jā-
atliek līdz 1899. g. programu pārstrādāšanai. Še jāpie-

zīmē, ka pārkrievotāji ar A. Viļjevu un Zaiončkovski priekš-

gala vienmēr tīkoja samazināt mātes valodas iespaidu mūsu

tautskolās. 1902. gadā viņu nodomiem būtiski pretrunāja

ķeizara Nikolaja II 10. jūnijā dotais reskripts 1) izglītības

ministram! Zengeram. Sai reskriptā starp citu teikts, ka

galvenais skolas uzdevums audzināt bērnus reliģiskā garā,

cienīt ģimeni, kā arī jau no mazām dienām bez garīgās

un fiziskās attīstības pieradināt turēt kārtību un disciplīnu.

Ja skola dod tikai kursa mācības, bet neaudzē tikumus,

pienākuma apziņu un cienību pret vacākiem, tā ir kai-

tīga v. t. t.

Krievijā pieauga studentu nemieri, fabrikās sākās

streiki un vispāri tautā cēlās pretestība birokrātiskai iekār-

tai. Ar to izskaidrojams cara reskripts izglītības resora va-

dītājam. Tas jau viss labi, bet šis reskripts indirekti noso-

dīja arī šejienas pārkrievotāju neprātīgo rīcību, jo viņi
taču nedomāja par labu audzināšanu un tikumu stiprinā-

šanu, bet vienīgi par kailu krievu valodas iemācīšanu. Un

vai vispāri pie A. Viļjeva propagandētās metodes — ne-

J ) Правительсюй ВЪстникъ 1902. g. ЛН26, 11. jūnijā.
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runāt ar bērniem mātes valodā — skolotāji varēja pildīt

ķeizara norādījumus. Kā jau pieminējām, inspektors Trei-

lands arī šai konferencē aizstāvējis mūsu tautskolas pret

pārkrievotāju uzmācību. Saprotams, ka Treilandam ķei-

zara reskripts bija visai labs ierocis.l) Ar to, rādās, iz-

skaidrojama arī kuratora Izvoļska izturēšanās pret piemi-

nēto krievu inspektora referātu.

Līdztekus krievu valodas mācībai pacelts arī jautājums

par vācu valodas mācīšanu pilsētu un lauku tautskolas,

pie kam aizrādīts, ka, bieži bez inspektoru ziņas, īpaši

privātās tautskolās stingri mācot vācu valodu. Tas esot

kaitīgi. Pilsētu skolas vācu valodu mācot pret īpašu at-

līdzību un skolotāji še esot ieinteresēti materiālā ziņā

un tāpēc vervējot skolēnus vācu valodas stundām. Tas

esot jānoliedz.

Konference konstatējusi ka, ievērojot soda naudas ne-

piedzīšanu par skolēnu nokavētām dienām, dažos apvidos

skolas mācību kavēšana uzrādot pārāk lielus apmērus. Un

atkal sūdzējušies, ka Vidzemes vietējās skolu komisijas tam

nepiegriežot nekādu vērību. Igaunijas skolu virskomisija

pašlaik izstrādājot instrukciju par soda naudas uzlikšanu

un piedzīšanu.

Pavisam ar jaunu ierosinājumu nācis inspektors Prav-

dins — vajagot arī laukskolas iekārtot svētdienas kur-

sus. Viņa rajonā Lauberes pagasta skolā skolotājs Vackis

ierīkojis šādus svētdienas kursus (skolu) un strādājot no

12 līdz 1/а4 pēc pusdienas. Mācot ticības mācību, krievu

valodu, rēķināšanu un latviešu valodu. Vackam gan bijuši

tikai 8 skolēnu, no kuriem viens jau 22 gadi vecs. Pravdins

aizrādījis, ka laukskolotāji svētdienās apmācot dziedātāju

korus, sagatavojot teātru uzvedumus, bet neviena no šā-

dām skolotāja nodarbēm nevarot atsvērt to darbu, ko tau-

tas izglītībai varētu dot svētdienas kursi-skolas. Jautā-

jums tikai kā šo darbu noorganizēt. Pravdins ieteic atbalstīt

svētdienas kursu skolotājus ar naudas balvām. Konference

piekritusi Pravdina ierosinājumam un atzinusi par derīgu

3 ) Ka Treilands operējis ar šo ķeizara ukazu, tāds redzams

no viņa piezīmēm un, kā liekas, runas konspektīva uzmetuma.
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arī uz laukiem organizēt svētdienas kursus-skolas, jo agrā-

kās atskolas vairs neatbilstot tagadējam laikam, tās no-

derējušas vienīgi kā sagatavošanas stundas iesvētāmai mā-

cībai. — Viss jau būtu labi, bet arī še Pravdinam spokojās

pārkrievošanas velniņš, jo viņš taču gribēja ar svētdienas

skolām galvenā kārtā veicināt krievu valodas mācību. Kauču

arī mazumiņš — tomēr būs krieviem kāds labumiņš. Tāpat

konference prasa regulēt mācības tautskolu ~vasaras sko-

lās", t. i. tiem bērniem, kas skolas apmeklē pēc tam, kad

oficiālo mācību kurss pagasta skolās (15. aprīlī) noslēgts.

Atzīst, ka vasaras skolās mācību valodai jā-

būt krievu, tādā pat mērā, kā tas ir ziemā. Inspekto-

riem jāprasa no skolotājiem pārskati par mācībām vasaras

skolās un, cik iespējams, arī šinī laikā skolas jārevidē.1)

Konferencē apspriests jautājums par skolēnu uzņemšanu

pagasta skolu pirmā klasē, vai ar, jeb bez pārbaudījuma

mājmācībā iegūtās mākās — lasīt mātes valodā, dažu lūg-

šanu un garīgu dziesmu prašanā. Inspektori aizrā-

dījuši, ka šādi pārbaudījumi esot nelikumīgi,

un skolotājiem tiesība uzņemt skolā bērnus

bez kādiem pārbaudījumiem. Tāds lēmums atkal

bija gājiens pret joprojām pastāvošo mājmācību, ko vadīja

centīgākie mācītāji. 2) Šādam konferences lēmumam gan

nebija īpaša reāla nozīme, jo mājmācībā atradās pilnīgi

ārpus mācības apgabala ierēdņu uzraudzības un kompe-
tencēm.

Starp konferences lēmumiem gan vissvarīgākais bija,

protokolā ar 23. punktu atzīmēts, atzinums par krievu

tautības skolotāju aicināšanu uz Baltiju. Ti-

cis aprādīts, ka pēdējā laikā trūkstot labu skolotāju mi-

nistrijas, valdības un pilsētu tautskolām. Bijuši pat gadī-

jumi, kad īstām krievu skolām vajadzējis pieņemt skolo-

tājus nekrievus. Lai turpmāk dabūtu vajadzīgo daudzumu

*) Inspektoram Pravdinam bažas, ka „vasaras skolās" vairāk

māca latviešu (arī vācu) valodu kā krievu.
2 ) Tā kā 1874./75. g.g. likumi un noteikumi nebija atcelti,

tad mājmācībā joprojām bija likumīga, un inspektoru norādījumi —

nelikumīgi.
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krievu skolotāju, jāsazinās ar krievu skolotāju semināriem.

Šo skolotāju ceļa izdevumus varot samaksāt tautskolu di-

rekcijas. Pēc šāda konferences lēmuma tad ari sāka Bal-

tijā iepludināt skolotājus no lekškrievijas guberņām. Viņus

iecēla īpaši pilsētu un miestu tautskolās. Visenerģiskāki

pārkrievotāji cīnījās ap Rīgas pilsētas tautskolām, kur bija
labāks atalgojums, un tāpēc krievu skolotāju nekad ne-

trūka. Rīgas pilsētas skolu kolēģijā gan vāciešiem bija

vairākums, bet viņi (īpaši pēc 1904. gada) sāka labi sa-

runāties ar krieviem, jo Rīgā augošais latviešu nacionā-

lisms tagad ne vāciešiem, ne krieviem nebija patīkams,

kamdēļ latviešu skolotājiem nebija viegli Rīgas pilsētas sko-

lās dabūt vietu. Pakāpeniski tāds pat stāvoklis izveidojās

ari dažās citās pilsētās. Jaundibinātās valdības skolās, t. ir

skolās, ko saviem līdzekļiem uzturēja mācības apgabals,

krievu skolotājus ielika tieši tautskolu direkcijas. Oficiālā

konferences protokolā gan tas nava teikts, bet „Mājas Vie-

sa" 1902. g. 47. num., kur pastāstīts par šīs konferences

darbību, lasām: „Saeima (konference. А. V.) tāpat neatrod

nekādu pietiekošu šķēršļu arī vietējās laukskolās

iecelt skolotājus no dzimtiem krieviem, jo

vairāk vēl tāpēc, ka vietējie iedzīvotāji dažreiz paši to vē-

las. Bet līdz ar to saeima arī atzīst, ka tāda iecelšana

var notikt tikai tajās skolās, kur darbojas 2—3 skolotāji

un pilnīgi nodrošināta sekmīga rel/iģijas un mātes valodas

mācīšana". Tā ~Mājas Viesis". Oficiālā protokolā teikts:

„во век неконфессюнальныя школы въ которыхъ при

двухъ и бол-Ье учителяхъ . .

Mūsu luterāņu pagasta

skolas pārkrievotāji taču arī uzlūkoja kā nekonfesionālas,

un ~Mājas Viesa" atreferējumā gan būs ar gudru ziņu

teikts — ~vietējās laukskolās", ne pagasta skolās.

Konferencē ziņots, ka daži mācītāji mēdzot sasaukt

skolotājus pie sevis uz apspriedēm par ticības mācības la-

bāku iekārtošanu skolās, bet šādās sapulcēs apspriežot ari

vispārējos pedagoģiskos un skolu administrātivos jautāju-

mus. Konference atzinusi, ka šādas skolotāju sanāksmes ir

nelikumīgas. Vajagot skolotājiem paziņot, ka viņiem bez

skolu priekšniecības ziņas nav atļautas nekādas sapul-
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ces.
1 ) Redzams, inspektori baidījās no mācītāju iespaida, kas

gadījuma varēja ietekmēt skolotājus pret pārkrievošanas po-

litiku. Saprotams, ka šīs bažas bija nevietā, jo mūsu taut-

skolotāju lielais vairākums ari bez mācītāju ietekmējuma

zināja, ka jāstrādā nevis pārkrievotāju, bet gan savas tau-

tas nacionālo interešu garā, un no vācu mācītājiem gan

vispāri tautskolotāji latvieši ietekmēšanu savas tautas na-

cionālā virzienā gaidīt nevarēja.

No vācu valdīšanas laikiem vēl bija palikuši aizsprie-

dumi pret sievietēm skolotājām zēnu un jauktu dzimumu

skolās. Ari pārkrievošanas laikā vāciskās skolu komisijas

negribēja sievietes apstiprināt skolotāju amatā. Pret to

uzstājās mācības apgabala valde un dabūja izglītības mi-

nistra oficiālu rīkojumu, ka arī sievietēm tiesība būt lauk-

skolotājām. Kurzemes guberņas laukskolu komisija ministra

rīkojumu pārsūdzēja senātā, bet tur sūdzību noraidīja. Kon-

ference, sakarā ar visu to, nolēmusi veicināt sieviešu iecel-

šanu skolotāju amatā.

Joprojām atzīts, ka skolotājus var sagatavot pedago-

ģiskos kursos (klasēs) pie divklasīgām ministrijas un arī

pilsētas skolām; pie pēdējām jau sagatavošana bija pama-

tīgāka. Ka šādā kārtā sagatavotie skolotāji noderīgi, pie-

rādot tas fakts, ka viņi visi dabūnot laukskolās vietas.

Konference nospriedusi pie mācības apgabala cirku-

lāriem izdot īpašu pedagoģisku lapu (Педагочическш ли-

стокъ). -)

Konferencē apspriests jautājums par tautskolu inspek-

tora tiesību ar savu varu atcelt no pārziņa amata skolotā-

jus krievu valodas nepratējus un viņu vietā uzdot skolas

pārzināšanu otram skolotājam, atstājot bijušo pārzini par

l) Ka mācītāji patiesi šādas sapulces sasauca, to arī šī darba

autors tanī pašā 1902. g. piedzīvoja Cesvainē, kur mācītājs R. Aunings

un garīgais skolu pārlūks Lazdonas mācītājs Avots Cēsvaines mācī-

tāja muižā sasauca Cesvaines draudzes skolotājus apspriesties par

skolu darbību. Bet krievi tūdaļ šādās sapulcēs meklēja „kramolu".

*) Šāda pedagoģiska lapa savā laikā bija pie Ķijevas, Kaza-

ņas un Viļņas māc. apgabala cirkulāriem, un pēc tāda parauga gri-

bēja rīkoties arī Rīgas mācības apgabala valde.
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otro skolotāju. 1) Kāds inspektors izdarījis šādu pārmaiņu

un par to paziņojis apriņķa skolu komisijai „къ свт>дешю".

Konference tomēr atzinusi, ka tā nav ieteicams rīkoties.

Šādā gadījumā vajagot lūgt guberņas laukskolu virskomisijas

apstiprināšanu. Saprotams, ka līdz ar to šāda inspektoru

patstāvīga rīcība nevarēja sekmēties. 2)

Tāds šīs tautskolu direktoru un inspektoru konferen-

ces (protokolā ierakstīto) galveno lēmumu saturs. Spriests

vēl par rokdarbiem, kopēdināšanu, skolu krājkašu dibinā-

šanu v. t. t. Zīmīgi, ka no protokola visai maz manāmas

paša kuratora domas un norādījumi; tāpat nav norādīts,

ka būtu kādus savus priekšlikumus iesnieguši īstie pār-

krievošanas politikas iedvesmotāji — A. Viļjevs un Zaionč-

kovskis. Bet, kā jau agrāk aprādīts, šos oficiālos proto-

kolos parasti nav saskatāma pilnīga konferences gaita, un

pārkrievotāju ~intimākie" priekšlikumi un to autori reti kad

protokolā saukti vārdā.

Saskaņā ar 1902. g. konferences lēmumiem, kurators

Izvoļskis 1903. g. ierosināja vairāku valdības un ministri-

jas skolu atvēršanu, bet viņš pats gandrīz nepiedzīvoja šo

skolu darbības uzsākšanu, jo jau 1904. gada 3. aprīlī viņu

pārcēla uz Pēterpils mācības apgabalu.

No Izvoļska darbības vēl atzīmējama ticības mācības

programu apstiprināšana Rīgas mācības apgabala luterāņu

skolām, ko izdarīja ministrs Zengers 1903. g. 21. sep-

tembrī.3 ) Ar to šīs programās dabūja likumīgu sankciju,

jo 1899. gadā kuratora publicētās luterāņu konsistorijas

uzlūkoja kā nelikumīgas. Nekādu jūtamu iespaidu šejienes

skolu dzīve un ari pārkrievošanas politikā Izvoļska neilgā
darbība neatstāja, bet kā persona viņš palicis labā atmiņā

— samērā korekts un taisnīgs.

Ar Izvoļska aiziešanu 1904. gada, no Rīgas mācības

apgabala šķīrās arī Zaiončkovskis, ko ķeizars iecēla (1904.

J ) „Циркуляры" 1902. g. Л? 5, 179 Ipp.
2

) Ja inspektors ieceltu pārziņa amatā vienu skolotāju, bet

virskomisija būtu apstiprinājusi citu, tad formāli skolai būtu divi

pārziņi.

3) „Циркуляры" 1903. g. № 10.

31*
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g. 23. martā) par Orenburgas mācības apgabala kuratoru.

Šī pārmaiņa mūsu tautskolām bija ieguvums. Vispāri jau
1904. gadā Krievijas politiskais barometrs palika nestabils,

un bija jūtama svārstīšanās, kam tad arī sekoja 1905. gada

revolūcija.

XX

Līdz šim mēs neesam aplūkojuši vienu visai svarīgu

faktoru latviešu nacionālās izglītības veicināšanā — tās

latviešu privātskolas. Nebija viņu tanī laikā daudz, bet to

darbība vācisko un krievisko skolu laikā bija mūsu tautai

ļoti svētīga. Šinī grāmatā runāsim tikai par ievērojamākām
latviskām privātskolām, kas nodibinātas un darbojās līdz

1905. gadam. 1)

Krievijā privātskolas paredzēja jau 1828. g. 8. decembrī

apstiprinātā likuma 307. pants, bet 1868. g. 19. februārī

ķeizara apstiprinātais Valsts padomes izstrādātais likums

nosacīja, ka privātskolas sadalāmas trijās grupās: I šķiras,

jeb augstākā tipa skolas, kam ne mazāk par sešām klasēm,

mācību programās līdzinājās apmēram ģimnāziju un reiāl-

skolu kursam; II šķiras — ar ne mazāk kā trīsgadeju

kursu — līdzinājās (apmēram) apriņķu skolām, vai pro-

ģimnazijām; 111 šķiras — vien- un divklasīgas — bija taut-

skolām līdzīgas mācības iestādes. Privātām skolām tanī

laikā parasti neatļāva ģimnāziju, proģimnaziju, apriņķa un

pat tautskolu (начальный, элементарный) nosaukumus —

šos apzīmējumus deva valsts un oficiālām pašvaldību sko-

lām, pie kam pašvaldībām parasti nedeva atļauju ierīkot

privātskolas, 2) jo saprata, ka šīs skolās valdība nevarēs

tik noteikti veidot savus politiskās audzināšanas mērķus.

Pašvaldību skolas, īpaši 19. g. s. otrā pusē, valdība centās

pakļaut savam pilnīgam iespaidam. Pārkrievošanas laikam

uznākot, kā redzējām, pat Baltijas vāciskām pašvaldībām

*) Dažādu latvisko privātskolu aplūkošanai (arī arodniecisku)

vairāk piegriezīsimies piektā grāmatā.

'-') Kad pārkrievošanas laikam uznākot dažas pilsētu valdes,

kā redzējām, gribēja atvērt privātas skolas, valdība to neatļāva.
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bija jāpiekāpjas izglītības ministrijas skolu uzraugu priekšā.

Tomēr jau 1863. g. Krievijā darbojušās vismaz 828 pri-

vātas skolas.1) Kr. Valdemāra sastādītais un 1865. g. ie-

spiestais vēsturiskais un statistiskais pārskats par Krievijas
skolām2 ) uzrāda 1864./65. g. Krieviijā 20 vīriešu un 54

sieviešu I šķiras skolas, pie kam dažas šai pārskatā apzī-

mētas par privātām ģimnāzijām (Pēterpilī: I privātģimna-

zija — Kellera, II privātģimnazija — Berensa). Vairums

šo privāto mācības iestāžu darbojušās kopā ar pansiju.

II šķiras privātskolu, kas līdzinājušās ~kreisskolām" resp.

proģimnazijām, 1864./65. g. bijis: 47 vīriešu un 140 sie-

viešu. Bez šīm I un II šķiras privātskolām vēl darbojušās
vairākas žīdu (II šķiras) privātskolas. Tanī pašā laikā

Krievijā bijušas tikai 95 vīriešu un 37 sieviešu valsts un

pašvaldību vidusskolas (dažādiem nosaukumiem), vairākums

— ģimnāzijas, bet sievietēm arī I šķiras meiteņu skolas.

Šie, varbūt, nevisai pilnīgie dati, rāda, ka I šķiras privāt-

skolu kopskaits bijis 74, bet valdības un pašvaldību vi-

dusskolu — 132. Skolēnu skaits gan privātās skolās pro-

porcionāli daudz mazāks — 4772 (zēnu 1541, meit. 3231)

pret 32.537 (28.202 zēnu un 4335 meit.) valdības un paš-

valdību skolās. Rīgā, Vidzemē un Kurzemē šinī laikā dar-

bojušās šādas valsts un pašvaldību vidusskolas: 1) Rīgas

guberņas ģimnāzija, 2) Rīgas reālģimnazija, 3) Jelgavas

ģimnāzija, 4) Liepājas ģimnāzija (proģimnazija), 5) Rīgas

augstākā meiteņskola (Stadttochterschule), 6) Jelgavas mei-

teņskola un 7) Liepājas meiteņskola; bet šādas I šķiras

privātskolas: 1) Rīgā Dr. Bucholca, 2) Bērzainē (Birkenruh)

Dr. Hollandera. Saskaņā ar likumu3) privātskolu turētājiem

bija uzlikts pienākums rūpēties, lai šīs skolas mācību ziņā

ieturētu attiecīgu valdības un pašvaldību mācības iestāžu

līmeni, kamdēļ mācību plānus vajadzēja apstiprināt mā-

J ) H. В. Чеховъ — Народное обра.юваше въ Россш, т. 11. стр.

28. Москва 1912. г.

2) „Zur Geschichte und Statistik d. Gelehrten und Schulan-

stalten d. Kaiserlich Russischen Ministerium d. Volksaufklārung"
1865.

3) Krievijas likumu krājumā, Xl."sējumā I. daļā (1893. g.

:zdevumā) par privātskolām noteic 3712.—3775. panti.



486

čības apgabala kuratoram (3720. р.). Pārkrievošanas lai-

kam uznākot gandrīz visās Baltijas privātskolās, bet I un

II šķirās jau noteikti, prasīja krievu mācības valodu (3741.

р.), gan atļaujot kā atsevišķus priekšmetus, mācīt arī vie-

tējās valodas.

1887. gadā Rīgas (Tērbatas) mācības apgabalā 1) bija

pavisam 3042 ) dažāda tipa privātskolas, no kurām Rīgā,
Vidzemē un Kurzemē — 260. Vairums no šīm skolām

bija 111 šķiras. I šķiras — 10; II šķiras — 47, atlikušās

111 šķiras. I šķiras skolas Rīgā: Leflera (dibināta 1882.

g.), Cinka (1883), Valenburgeras (1883), Griņevskas (1880),
Lēmanes (1880), Meišena (1883), Reinžas (1881), Štāla

(1884), Šauras (1883); Cēsīs — Bērna (1879) un Liepājā

— Melvila (1885). Bērzaines Hollandera I šķiras skola, kas

atzīmēta jau 1865. gadā, bija pārgājusi Vidzemes muižnie-

cības uzturēšanā un muižniecība to slēdza 1889. g., kad

kurators Kapustins prasīja tanī ievest krievu mācības va-

lodu.3 ) Dr. Bucholca, 1865. g. pieminētā privātģimnazija,
vēlāk iegāja Rīgas vāciskā polītechniskā skolā.

Visas šīs I šķiras skolas līdz 1887. gadam darbojās

vācu mācības valodā un to uzturētāji gandrīz visi vietējie

vācieši. Kad 1889. g. 23. maijā ķeizars apstiprināja Valsts

padomes lēmumu par krievu mācības valodas ievešanu pri-
vātās skolās, dažas no tām pārtrauca darbību. Tāpat vācu

vadībā un valodā darbojās vairākums II šķiras privātskolu,
tikai nedaudzas bija krievu, žīdu un tanī laikā tikai vienu

varam atzīmēt kā īsti latvisku skolu — tā bija Latviešu

Labdarības biedrības II šķiras meiteņu skola, kas dibināta

1879. gadā, —tā tad jau pirms pārkrievošanas laikmeta.

Vairums dažādu privātskolu Baltijā nodibinātas no 1880.—

1885. gadam, t. ir tad, kad mainījās Pēterpilī skolu poli-

tika. Daudzas 111 šķiras privātās skolas gan dibinātas ari

!) „Циркуляры" 1887. Л?3.

2) С. В. Рождественски — Исторически обзоръ деятельности

М. Н. Проев. 676. Ipp. atzīmē, ka ISBB. g. Tērbatas mācības apga-

balā jau bijušas 335 privātas skolas.

3) „Циркуляры" 1889. g. 318 Ipp. Tāpat slēdza arī otru Vid-

zemes muižniecības ģimnāziju — Vilandē. Agrākos gados muižnie-

cība savām ģimnāzijām saņēma pat ievērojamu valdības pabalstu.
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velakā laika, īpaši pilsētās, kur bija tautskolu trūkums.

Kurators Kapustins 1888. gadā1) ar īpašu rīkojumu Stipri
ierobežoja jaunu privātskolu dibināšanu, jo 1887. gadā bija

iesniegti daudzi lūgumi, atļaut vāciskas privātskolas. Kura-

tors še saskatīja mēģinājumu novērsties no 1887. g. 17.

maija likumā nospraustās skolu pārkrievošanas politikas.

Savā rīkojumā Kapustins aizrādīja, ka var privātas skolas

atļaut vienīgi ar krievu mācības valodu, tas nozīmēja, ka

arī jaunas 111 šķiras skolas var atvērt tikai ar krievu mā-

cības valodu. Tomēr, kā jau pieminēts, īpaši 111 šķiras

privātās skolas arī pēc šī rīkojuma ievērojamā skaitā tur-

pināja darboties un pat no jauna noorganizētas. Tā ka

pilsētās valsts un pašvaldību tautskolu bija maz, tad cik

necik iekārtotām privātskolām skolēnu netrūka, kas savu-

kārt pamudināja dažus bez darba esošus skolotājus, savas

eksistences dēļ, ķerties pie privātskolu dibināšanas. Val-

dības uzraudzība par daudzām privātskolām nevarēja but

tad liela, jo mācības apgabala valdes rīcībā vēl bija ļoti

maz tautskolu inspektoru. Arī II šķiras privātskolu skaits

bija liels — Rīgā vien 19. Lai arī Kapustins un mācības

apgabala valde kā gribētu — nebija gandrīz nekāda ie-

spēja šīm skolām iepUst krievisko garu, — to vāciskums

joprojām bija šo skolu darbības pamatā. Saprotams, ka

krievu valoda bija jāmāca, un to arī kaut kā darīja, bet

tas taču vien šīs skolas nepadarīja par krieviskam.

Tāds vispāri bija šejienes privātskolu stāvoklis.

leskatīsimies tagad vecāko latviešu privātskolu dar-

bībā, 2
) kas mūsu izglītības un kulturālās attīstības sek-

mēšanā neapšaubāmi atstājušas ļoti labu iespaidu.

Vecākā latviešu II šķiras privātskola, kā jau pieminēts,

bija Rīgas Latviešu labdarības biedrības 1879.

х ) „Циркуляры" 1888. 231. ipp.

2) Ziņas par latviešu nodibinātām un vadītām privātskolām
visai trūcīgas, jo to archīvi parasti nav uzglabāti, daži palikuši un

pazuduši Krievijā, daži izmētāti, vai iznīcināti tepat Latvijā. Vie-

nīgās oficiālās ziņas, bet ļoti trūcīgas, atronamas mācības apgabala

kuratora cirkulāros. Cik iespējams mēģināju savākt dažu šo skolu

uzturētāju, vadītāju un skolotāju atmiņas, bet parasti arī tās visai

nepilnīgas. А. V.
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gadā nodibinātā meiteņu skola (atļauja dota 1879. g.

12. decembrī ar Tērbatas mācības apgabala kuratora rakstu

Nr. 5479). Pati Latviešu Labdarības biedrība nodibinājās
1869. gadā un izauga, tāpat kā Rīgas Latviešu biedrība, no

~Latviskās Palīdzības komitejas trūkumu ciezdamiem igau-

ņiem", kas savu darbību izbeidza 1868. g. 15. decembrī.

Kā Rīgas Latviešu biedrības, kam statūti apstiprināti 1868.

g. 12. oktobrī, tā Rīgas Latviešu Labdarības biedrības no-

dibināšanā ļoti ievērojami nopelni Richardam Tomsonam,

enkurnieku aldermanim J. Rozēm, Bernhardam Dīriķim, Jā-
nim Baumanim v. c. Cik latviska šī labdarības biedrība

izklausās pēc statūtus parakstījušām dāmām, to rāda se-

kojošais uzvārdu saraksts: ~Anna Schoenberg, Anna Ohse-

ling, Anna Silberfeld, Katharina Jakobsohn, Emelie Lack,

Karoline Puķedruv, Karoline Reichard, Amalie Pavasar,

Maria Šteinmachen, A. Martinsohn un Maria Martinsohn".1)

Un tomēr šī biedrība bija latviska tūdaļ savas darbības

sākumā, cik jau nu tai laikā latvieši savu nacionālu no-

krāsu prata un uzdirošinājās parādīt. Šīs biedrības va-

dība 1877. gadā ierosināja dibināt latviešu meiteņu skolu

Rīgā, tai Rīgā, kurā tanī laikā nebija nevie-

nas latviskas skolas. Šinī pašā gadā biedrība nolēma

celt sev jaunu namu Avotu ielā un šai namā izbūvēt arī

skolai telpas. Skolas jautājuma tālākvirzīšanai ievēlēja īpašu

komisiju: Fr. Tīdemani, Š. Rambergu, L. Grūbes kdzi, A.

Spundi, A. Veberu, A. Tomsonu un B. Dīriķi. Komiteja

darbojusies B. Dīriķa vadībā. Skolas programu izstrādā-

juši virsskolotājs G. Pasītis un skolotājs A. Spunde. Jauno

namu iesvētīja 1880. g. 23. janvārī un tūdaļ janvārī arī

skola sāka darboties ar 8 skolniecēm pirmā klasē (atļauja

bija lūgta un dota trim klasēm). Par skolas priekšnieku!

pieņēma Tērbatas skolotāju seminārā 1873. gadā kursu

beigušo Pēteri Šiliņu (Silling), 2) kas skolu vadīja līdz 1882.

J ) Rīgas Latviešu Labdarības biedrība sešos gadu desmitos

1868—1828. Rīgā 1929. g. 3 lpp.

2) P. Šiliņš dzimis 1815. g. 19. VIII. — Vietalvā. Pirms at-

nākšanas uz Rīgu strādājis kā mājskolotājs un kā skolotājs Jēkab-

pilī, Daugavpilī. Labdarības biedrības skolā viņš darbojies tikai
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gadam, pēc kam viņa vietā stājās Mārtiņš Maizltis, kas

še darbojās līdz 1890. gada jūnijam (M. dzimis 1855. g.

27. 111 Cēsīs; Tērbatas skol. semināra absolvents 1875. g.).
1883. g. skolai jau bija darbā visas trīs klases, bet 1886.

gadā vajadzēja atvērt sagatavošanas klasi. Skolā mājoja
latvisks gars, kauču arī sākot ar 1886. gadu vajadzēja

pastiprināt krievu valodas, krievijas ģeogrāfijas un vēs-

tures mācību. Labdarības biedrības meiteņu skola jopro-

jām bija vienīgā augstāka tipa latviešu skola, no kuras

skolniecēm bija iespējams turpināt izglītību dažādu sieviešu

ģimnāziju augstākās klasēs. Daudzas latviešu meitenes,

kam agrāk bija jāiestājas vāciskās skolās (piemēram Reinša,

Štāla), tagad vismaz proģimnazijas kursa mācības varēja
dabūt latviskā skolā. Tanī, vēl stiprā vācināšanas laika,

šādai skolai bija liela nozīme — še paglābās daudzas jau-

navas no vācināšanas, iegūstot tanī pat laikā labas

zināšanas. Kamēr skola strādāja 1879. gadā apstiprināto

trīsklašu sastāvā, — mācīja šādus priekšmetus, iedalot tiem

sekojošu stundu skaitu nedēļā:
I kl. II kl. 111 kl. Kopā

Reliģijai 2 2 2 6

Latviešu valodai 5 3 3 11

Krievu valodai 3 3 3 9

Vācu valodai 3 3 3 9

Rēķināšanai 3 3 3 9

Roku darbiem 4 4 4 12

Daiļrakstīšanai 3 2 — 5

Zīmēšanai — 12 3

Ģeogrāfijai — 3 3 6

Saimniecībai un grāmatv. — — 2 2

Dziedāšanai 1113

Šis stundu skaits bija jāpārgroza, kad 1889. gadā

mācības apgabala valde pieprasīja, sākot ar pirmo klasi

ievest krievu mācības valodu, lai pakāpeniski triju gadu

līdz 18&2. g , pēc kam aizgājis uz Vitebsku, no kurienes drīz vien

(1883) atgriezies Latvijā un še darbojies dažādās skolās. Šiliņa meita

Milda augusi A. Kronvalda ģimenē, un ir tagadējā Latvijas univer-

sitātes profesora architekta P. Kundziņa kundze.



490

laikā visa skola pārietu uz krievu mācības valodu. Jauno

programu un stundu skaitu apstiprināja 1892. g. 23. de-

cembrī un līdz ar to skolu pārveidoja II šķiras ar 4 kla-

sīgu sastāvu, bet pierēķinot sagatavošanas klases — seš-

klasīgā. Sākot ar 1893. gada janvāri skolā bija šāds mācību

stundu skaits:

I kl. II kl. 111 kl. IV kl. Kopā

Reliģijai 3 3 3 3 12

Krievu valodai 6 6 5 5 22

Latviešu valodai 5 4 4 3 16

Aritmētikai 3 3 3 3 12

Ģeometrijai — — — 1 1

Ģeogrāfija — 12 2 5

Vēsturei — 1 2 2 5

Dabas zinībām un fizikai 2 2 4

Zīmēšanai — — 12 3

Dziedāšanai 2 2 2 2 8

Rokdarbiem 4 3 3 2 12

Vingrošanai — — 112

Daiļrakstīšanai 2 2 1 — 5

Vācu valodai — 3 2 2 7

Sagatavošanas klasei bija apmēram I klases stundu

skaits. Bez tam IV klases skolniecēm mācīja arī pedago-

ģiju, jo dažas skolnieces pēc skolas kursa absolvēšanas

vēlējās iegūt tautskolotājas tiesības. Pēc 1892. gada, kad

pārkrievošanas politika sāka pastiprināties, tautskolu direk-

cija gribēja ari šai skolā ievest ~krievu garu", ar dažu;

krievu skolotāju pieņemšanu, 1) bet biedrības un skolas

vadība pratusi šo nodomu izjaukt. 2) Tautskolu direktors

Someevskas pieprasījis IV klasei pieņemt skolotājus ar

augstskolas izglītību, cerībā, ka tādus latviešus neatradīs,

un tad bUs jāņem krievi. IV klasē pat pārtrauktas mācī-

bas, un steidzīgi meklēti skolotāji ar augstskolas izglī-

tību — latvieši. Tas arī izdevies, bet tad kurators Lav-

rovskis grozījis direktora prasību, atļaujot turpināt IV kla-

*) Rīgas Latv. labd. biedrība sešos gadu desmitos 16. lpp.
2) Ari te palīdzējis Treilands.
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ses darbus ka līdz tam, ar agrāk pieņemtiem skolota-

jiem.)l

Skola guva tautā arvien lielāku piekrišanu, skol-

nieču skaits pieauga un vajadzēja atvērt paralelklases. Tā

1905. g. pirmā pusē skolā mācījušās 351 skolniece. Šinī

gadā skola svētījusi 25 gadu pastāvēšanas jubileju, un

svētku vietā — Rīgas Latviešu biedrībā, daudz svētku viesu.

Skolas kuratorijas priekšnieks tad bijis Vilis Olavs, kas

savā jubilejas runā šo gadījumu nosaucis par „lieliem

gaismas svētkiem". Skola, sākot ar 1903. gadu sa-

ņēmusi nelielu pabalstu ari no Rīgas pilsētas valdes (1903.

gada 500 rbj., 1904. g. — 1000 rbļ., 1905. g. 1000). Līdz

1905. gadam šī skola sasniegusi savu ziedu laikmetu. Pār-

dzīvotā pārkrievošanas laikmetā tani vienmēr valdījis možs,

latvisks gars, un teicams audzināšanas darbs. Mācības va-

loda gan jau pēc 1893. g. bija obligatoriski krievu, bet

latviešu valoda un literatūra te nekad nav aizmirsta —

otrādi, tā vienmēr mīlēta, sargāta un skolniecēm labi mācīta.

Indr. Cīrulis, kas uzrakstījis šīs skolas īsu vēsturisku pār-

skatu, saka: ~Latviskais gars, kas bija palicis skolā agrākā

stipruma un skaidrībā, bija pārkrievotājiem kā dadzis acīs".

Šis skolas skolniece, vēlāk Rīgā skolotāja, M. Martinelli

(mācījusies šai skolā no 1885.—1892.) savās atmiņās rak-

sta: 2) ~Mūsu skolotāju darbs neaprobežojās tikai ar stimdu

došanu vien. Viņi bieži pārrunāja ar mums arī

tādus jautājumus, par kuriem nerakstīja mā-

cības grāmatās. Kurā katrā stundā mēs varējām sa-

viem skolotājiem lūgt paskaidrojumus, ja nebijām ko sapra-

tuši, vai arī jautāt, ja vēlējāmies ko zināt. Skolotāji neslēpa

savu pārliecību, bet atklāti pateica savas domas un da-

lījās ar mums savās pieredzēs un atziņās. Tomēr nevar teikt,
ka mums nebija jāpārvar grūtības, jo skolotāji savās pra-

sībās bija stingri".

J) Izglītības ministrs vēlāk — 1899. g. 30. janv., ar rīkojumu

№ 2493 noteica, ka I— 11 šķiras privātskolās no I—IV klasei var strādāt

skolotāji arī bez augstskolas izglītības, bet gan tikai — „въ виде

временной мъры".

2) ..Audzinātājs" 1938. g. 672. Ipp.
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Pēc M. Maizītes skolu vadīja Fridriķis Skalbe1) no

1890. g. 1. aug. līdz 1892. g. 7. februārim, bet pēc tam

Miķelis Rozenbergs, 2) kas skolu vadījis visilgāk, no 1892.

gada līdz 1915. g.

Skolai bija īpaša kuratorija, kurā darbojušies 6 locekļi:

2 kungi un 2 dāmas, ievēlēti no biedrības komitejas (val-

des), bet biedrības priekšniece un skolās priekšnieks iegāja

kuratorijā pēc sava amata. Skolas kuratorijas pirmais priekš-

nieks bija B. Dīriķis (1880,—1889.), pēc tam: P. Bērma-

nis (1890.—1891.), zvēr. adv. J. Kļaviņš (1892.—1898.), A.

Vebers (1899.), J. Kalniņš (1892.—1901.), zv.-adv. J. Ans-

berģis (1902.—1903.), Vilis Olavs (1904.—1905.).

Skolnieču skaits bijis sekojošais: 1880. g. 54,

1881-54, 1882—57, 1883-56, 1884—99, 1885—99,

1886—108, 1887-120, 1888—118, 1889-139, 1890—164,

1891— 182, 1892-200, 1893-216, 1894-232, 1895—271,

1896-283, 1897—273, 1898-281, 1899—300, 1900—297,
1901—308, 1902-304, 1903-320, 1904-335, 1905-351.

Pavisam līdz 1905. g. skolā mācījušās 1867 skolnieces,

no kurām pilnu mācību kursu beigušas 285, no tām

1905. g. skolu absolvējušas 40 skolnieces.

Tādas ir raksturīgākās ziņas par vēlāko latviešu pro-

ģ-imnaziju (II šķiras skolu) tās pirmo 25 gadu darbības

laikā. Pirmā latviešu augstākā tipa meiteņu skola savu

uzdevumu grūtos apstākļos godam veikusi. Daudzas lat-

viešu jaunavas izaudzinātas savā tautībā, un tad dzīvē gā-

jušas tālāk stiprināt latvisku apziņu, veidot savas tautas

kultūru.3)

Musu neaizmirstamais valodnieks Kārlis Mīlen-

bachs 1880. gadā nobeidza Tērbatā studijas un 1881.

gadā dabūja no mācības apgabala kuratora atļauju atvērt

J) Fridrichs Skalbe, Tērbatas skolotāju semināra kursa ab-

solvents, dzimis 1965. g. 26. XI. (v. st.) Vecpiebalgā.
2) Miķelis Rozenbergs, Baltijas skolot, semināra kursa absol-

vents.

3 ) Par skolas darbību pēc 1905. g. runāsim piektā grā-

matā.
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Talsos II šķiras zēnu skolu. Šī skola formāli bija K. Mī-

lenbacha dibināta un saucās viņa vārdā, 1) faktiski tā bija
H. Tichtera privātās ~kreisskolas" turpinājums. H. Tich-

ters šo skolu bija nolaidis un tā, redzams, būtu iznīkusi,

ja Talsos neierastos enerģiskais latviešu darbinieks, kas

īsa laikā savu skolu nostādīja labā stāvoklī. K. Mīlenbacha

skola pirmā laikā atradusies Rožu ielā, Beķera namā, bet

1885. gadā tai uzcelts jauns skolas nams. Skolēnu pieplū-

dums tūdaļ bijis prāvs — 140 zēni, 2) tāpēc arī bez K. Mī-

lenbacha strādājuši vēl trīs skolotāji: Fr. Cirķelis, Fr. Biš-

kevics un Freibergs, bet vēlāk arī A. Pētersons un krievu

valodas skolotājs Rundelis. Kad 1884. g. atvēruši arī 5.

klasi, pieņemts sestais mācības spēks — skolotājs Ramiņš.

Darbojušās 4 proģimnazijas, resp. apriņķa skolas un viena

sagatavošanas klase. 3) Skolā tanī laikā mācības notikušas

vācu valodā, bet tas neapzīmējis skolai vācisku garu. Prof.

E. Blese raksta: „Skolā bija diezgan augsta programa,

un tās absolventi viegli iestājās ģimnāziju tercijā. Skolu

gan atbalstīja apkārtējie muižnieki, tomēr tur valdīja lat-

visks gars". 1 ) X.. Mīlenbachs patiesi skolu vadījis kā īsts

latvietis — savas tautības garā. Z. Kundziņš par K. Mīlen-

bacha skolu raksta: 5) „Šis spožais gadu desmits spilgti

iezīmējās ne tikai Talsu skolu vēsturē, tas bija arī latviešu

sabiedriskās dzīves sākums Talsos. Būtu arī brīnums, ja

jaunais valodnieks, kas tā iemīlējies savas tautas valodā,

varētu noslēpt savu lepnumu pie latviešu valodas lielajiem

apcirkņiem. Šīs skolas audzēkņi ir lepni ar savu skolu, ar

saviem audzinātājiem un — ar savu tautu. Citādi tak savos

pavasara svētku gājienos caur pilsētu viņi nedziedātu lat-

viešu dziesmas! Un tāds bija tautiskās atmodas laikmēta

sākums Talsos". Līdzās K. Mīlenbacham cienīgi stāvējuši

1 ) „Циркуляры" 1997. Jfl 3. Приложеше стр. 11. Atļauja

Milenbacham dota 1881. g 2. jūnijā ar kuratora rakstu № 1729.

2) Jāatzīmē, ka K. Mīlenbachs Kandavas kroņa mežsarga

dēls, tā tad arī Talsu apriņķa piederīgais.
3) „Talsu novads — enciklop. rakstu krājums". Rīgā 1935.—1937.

444. Ipp.

4 ) Latv. konversācijas vārdnīca 14. sēj., 27192 Ipp.

") „Talsu novads", 446. Ipp



viņa skolas skolotāji, īpaši A. Pētersons 1) un Ramiņš.

Starp K. Mīlenbacha skolas skolēniem mināmi: archibiskaps
T. Grīnbergs, mācītājs Fr. Šmidchens (Dubultu ģimnāzijas

bijušais direktors), advokāti Fr. Kārkluvalks, F. Kenigs-

valds, vairāki vēlākie ārsti, agronomi v. t. t.

Pārkrievošanas laikam iestājoties, arī Talsos iespiedās

krieviskā vēsma. 1887. gadā še valdība nodibināja pilsētas

skolu (городское училище) kas sāka konkurēt ar K. Mī-

lenbacha mācības iestādi. 1889. gadā K. Mīlenbachs at-

stāja Talsus, aiziedams par skolotāju pie Jelgavas ģim-

nāzijas. Skolas vadību uzņēmās Fr. Cirķelis, 2) bet līdz ar

to, un īpaši krieviskās pilsētas skolas spiesta, nesen

ievērojamā mācības iestāde pazaudēja savu spilgtumu un

slavu; To vēl vairāk panāca minētā Talsu pilsētas skola

ar samērā labu vadību un tolerantu izturēšanos latviešu

tautības jautājumos. Tomēr liels darbs Talsos bija padarīts,

un tas galvenā kārtā K. Mīlenbacha nopelns.

Natālijai Draud ziņai (Lomonosova sieviešu ģim-

nāzijas kursa absolventi) kurators Kapustins 1887. g. at-

vēlēja nodibināt Jelgavā II šķiras četrklasīgu meiteņu skolu

ar krievu mācības valodu.3) Jelgavā šī skola ar labām

sekmēm darbojās līdz 1895. gadam, kad pārcēlās uz Rīgu.

Ka skolai skolnieču netrūka, to rāda tās pakāpenisks klašu

pieaugums: 1890. g. 5 klases, 4) 1891. —6 klases, 5 ) 1893. -

7 klases. 0) 1894. gadā N. Draudziņas skolu Jelgavā pār-

ņēma krieviete Marija Dobrozrākova, bet Draudziņa, kā

pieminēts, 1895. gadā pārcēlās uz Rīgu, atverot Lāčplēša

ielā 30 II šķiras meiteņu skolu. Sākumā šai skolā mācījās 69

skolnieces, bet šis skaits pakāpeniski pieauga. Tautskolu

inspektors Treilands, cik spēja, veicināja šādu privātskolu

x) Agrākais Līvbērzes un Valdgales skolotājs, vēlāk skolotājs

Pēterpils Jēzus baznīcas skolā. Dedzīgs latviešu patriots,

'-') „Циркуляры" 1889. 502. Ipp.
3 ) Ibid. 1887. 199. Ipp.
4) Ibid. 1890. 401. Ipp.
') Ibid. 1891. 505. Ipp.

6) Ibid. 1893. 66. Ipp.
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attīstību un palīdzēja nostiprināties ari Draudziņas skolai.

Arī citi latviešu darbinieki (V. Olavs, Lapas Mārtiņš) at-

balstīja šo skolu latviešu presē. Otrā pastāvēšanas gadā
skola pārgāja uz Ģertrūdes ielu 30. 1903. gadā skolai atvēra

pedagoģisko klasi, bet jau 1904. gadā kurators Uļjānovs

atļāva skolu pārvērst I šķiras ar septiņām normālām un

astoto pedagoģisko klasi, pie kam darbojās arī divas saga-

tavošanas klases. 1) Skolnieču skaits jau bija pieaudzis līdz

476. 1906. gadā izglītības ministrs Draudziņas skolas skol-

niecēm piešķīra valdības sieviešu ģimnāzijas tiesības, 2) ar

noteikumu, ka mācību programās jāpielīdzina valdības sie-

viešu ģimnāzijām, klasēs nedrīkst būt vairāk par 40 skol-

niecēm un pārbaudījumiem jānotiek mācības apgabala pār-

stāvim piedaloties. Jāpiezīmē, ka saskaņā ar 1906. g. 14.

janvāra noteikumiem, šādas tiesības piešķīra vairākām Bal-

tijā tanī laikā eksistējošām' I šķiras skolām. Šie noteikumi

stāvēja ciešā sakarā ar Krievijas likumu krājuma XI sēj.

I daļas 3738. pantu (1893. g. izdev.), tikai agrāk šo pantu

mācības apgabals negribēja šejienes I šķiras privātskolām

piemērot. 3)

Draudziņas I šķiras skola tā izauga no gadiem labi

vadītās latviskās mācības iestādes, kas daudzām latviešu

jaunavām devusi solīdu izglītību.

Kārļa Mill c r a
4) (Zariņu Kārļa) privātā I šķiras

zēnu skola ar reālskolas programu atvērta Cēsīs 1892.

gadā (mācības apgabala kuratora atļauja 1892. g. 15. IV

Nr. 2445). Kā zināms, Kārlis Millers sākot ar 1876. gadu

darbojās kā Vecpiebalgas draudzes skolas aug-

stākās klases vadītājs. Še čaklais pedagogs no-

strādāja 16 gadus un novadīja daudzus savus' audzēkņus

dažādās vidusskolās, starp tiem bijuši arī prof. V. Maldo-

!) Ibid. 1904. 414. Ipp.

-) Saskaņā ar 1906. g. 14. janvāri ķeizara apstiprinātiem no-

teikumiem („циркуляры 1906. 205. Ipp.)
3) Ibid. 285. Ipp.
4) K. Millers dzimis 1844. g. 15. XII. Studējis Tērbatas

univ. filoloģiju ; miris 1919. g. 10. XII.
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nis, mācītājs Andr. Niedra, mākslinieks Jūlijs Madernieks,

komponists Emīlis Melngailis, savā laikā pazīstamais virs-

skolotājs Jūlijs Vankins (Cēsīs, Jaunjelgavā, Pēterpilī un

Maskavā), ārsts Teodors Vankins, advokāts-rakstnieks Vol-

demārs Teikmanis v. c. Tanī laikā uz Vecpiebalgas drau-

dzes skolu braukuši mācīties jaunekļi no visām apkārtējām

draudzēm. Andr. Niedra1) par tā laika K. Millera darbību

raksta: ~Millers uz darbu spieda ar savu čaklumu, ar savu

gatavību mums katru brīdi palīdzēt. Pirmā klasē mani

apņēma pavisam cits gars. Otrā klasē katru skolēnu au-

dzināja Sliede; 2) pirmā (augstākā) klasē, t. ir pie Millera,

viņu audzināja klase. Šo klasi vairs par skolu nevarēja

saukt, drīzāk tā bija studentu dīdzētava, studentu lecekts.

Millers katram labprāt pakalpoja, cik varēdams, bet jaunu

ļaužu vadonis viņš nebija".3)

K. Millers Cēsīs tūdaļ uzsāka darbību ar 5 klasēm. 1 )

Skola vispirms atradās Pils ielā, īrētās telpās, bet 1895.

gadā pārgāja uz Millera nopirktu māju — pie Lielā pumpja.

Skolotāji vairākumā bijuši latvieši. Antons Taube mācījis

krievu valodu, ģeogrāfiju. Taubi senators Ducmanis atmi-

nas kā labu skolotāju un lielisku metodiķi. Savā dzīvoklī

viņš mācījis skolēniem dziedāšanu latviešu valodā. Skolā

skolotāji sarunājušies krievu valodā, un to darījuši, baidī-

damies no mācības apgabala valdes, jo tanī laikā kura-

tors Lavrovskis visās vidusskolās, kā to redzējām, jau ie-

vadīja stingru pārkrievošanas politiku. Dabas zinības, rasē-

šanu un zīmēšanu mācījis skolotājs Vankins. Franču va-

lodu un matemātiku — Ramats, kam bijusi ārēja un iekšēja

elegance, absolūta autoritāte un darbā noteiktība. Senators

Ducmanis atminas arī divus krievus — skolotāju Popovu,

jaunu pedagogu — matemātiķi, kas bijis nelaimīgs, ka ne-

prātis latviešu valodu; praktizējies latviešu teikumos. Otrs,

jau vecs vīrs, agrāk kādas ģimnāzijas direktors Varšavas

*) „Latvis" 1926. №№1430.-1432.

2 ) Jānis Sliede, Vecpiebalgas dr. skolot. 1881.—1921.

3 ) K. Millers Vecpiebalgu atstājis kāda konflikta dēļ.
4 ) Par K. Millera skolu Cēsīs ziņas ieguvu no senatora

K. Ducmaņa, direktora A. Smilga, inž. J. Lintnera, inž. Geriņa

v. ct. А. V.
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māc. apgabalā — Golovačevskis, sevišķi labs franču va-

lodas skolotājs. Viņš pie valdības bija kritis nežēlastībā

un tāpēc pieņēmis skolotāja vietu pie Millera Cēsīs. Pats

K. Millers mācījis vācu valodu un latviešiem reliģiju. Lat-

viešu valodu kā priekšmetu Millera skolā

nemācījuši, bet brīvstundās skolēni pēc pa-

tikas runājuši latviski. Skolā, īpaši pirmā laikā,

skolojušies daudzi vācu tautības jaunieši, un mācītājs Fīr-

hufs viņiem mācījis ticības mācību. Rīta lūgšanas tad arī

noturētas visiem luterāņiem kopīgi — ja turējis Millers,
tad latviski, ja Fīrhufs — vāciski. Klases bijušas pārpildītas

— līdz 40 skolēnu katrā. Šādiem Millera skolas panāku-
miem skauduši krieviskās Cēsu pilsētas skolas skolotāji

un tenkojuši pie mācības apgabala valdes. Kad Millers

gribējis atvērt arī 6. klasi, izbraukuši no Rīgas revidenti 1)
— 4 kungi. Revidējuši ļoti pamatīgi un atzinuši, ka nevar

atļaut 6. klasi, t. ir, pilnu reālskolas kursu. K. Milleram'

nav bijis draudzīgs arī vāciskās pilsētas valdes sekretārs!

Plamša, 2) jo uzlūkojis Milleri par vāciešu ienaidnieku, kauču

gan M. bijis apprecējis vācieti un vēlāk viņam pat pārmeta

piederību pie vācu draudzes. Kā Millers savā skolā, cik

vien spējis, turējis latvisku garu, to apliecina viņa sko-

lēni. Runādams par Kr. Valdemāru, A. Kronvaldu, viņš
lielā sajūsmā aizrāvis līdzi arī audzēkņus. Millers, attie-

cībās pret saviem audzēkņiem, bijis kā tēvs, un arī viņa

audzināšanas rīcība — tēvišķīga. Sakarā ar to viņam bi-

jušas lielas grūtības ar skolas naudas iekasēšanu. Discipli-

nārā stingrība Milleram netikusi, vai viņš pat nespējis tādu

ieturēt. Daudz palīdzējis skolēniem privāti, mācot latiņu

valodu v. t, t. Visai zīmīgi, ka Millera reālskolu tās au-

dzēkņi sevišķi atminas ar lielu cienību un pašu Milleri —

kā tēvu, par kuru runā tikai labu. Starp šīs skolas audzēk-

ņiem atrodama gara rinda ievērojamu mūsu sabiedrisku

darbinieku: prof. Aleksandrs Būmanis, senators K. Ducma-

manis, prof. Jūlijs Auškaps, prof. muziķis Alf. Kalniņš,

prof. Buduls, direktors A. Smilga, direktors Vickops, inž.

1) To atminās direktors A. Smilga.
2) Inž. Lintera atmiņas.

32
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J. Linters, inž. J. Geriņš, Teodors Līventals, inž. Jānis

Ozoliņš v. c.

Kristīnei Аpка 1 ne i 1) mācības apgabala kurators

1897. g. 28. februāri-) atļāvis pārņemt Jūlijas Pētersones

privātskolu Dobeles apriņķa ~Ķepuros", bet tā paša gada

rudenī Apkalne savu skolu pārcēla uz Cēsu apriņķa Kraukļu

~Riteņiem". Tā kā še bija šauras telpas, tad 1898. gada

rudenī skolu pārcēla uz Grašu pagasta ~Jaunzemjiem 4i,

kas tāpat kā Kraukļu pagasts atrodas Cesvaines draudze.

,
Jaunzemjos" skola darbojās līdz 1907. gadam, kad ar

1907./08. mācības gadu sākumu pārgāja uz Cēsīm, 3) pār-

veidojoties Kristīnes Apkalnes sieviešu ģimnāzijā, „Jaun-

zemjos" Apkalnei joprojām bija tikai meiteņu privātskola

ar 4 nodaļām (klasēm). Mācījās ap 120 skolnieču. Bez

parastiem elementārskolu priekšmetiem, kas mācīti krievu

valodā, sevišķi mācītas valodas (latviešu, vācu, franču,

angļu). Skola še bijusi lielā cieņā, dažu gadu nevarējuši
visas skolnieces uzņemt. Bez Kristīnes Apkalnes, kā skolas

vadītājas, strādājušas 5—6 skolotājas un divi ticības mā-

cības skolotāji. Skolai noteikti latvisks gars, jo tās vadī-

tāja K. Apkalne pati bija ieaugusi tā laika nacionālo cen-

tienu garā. Tailovas sieviešu ģimnāzijā mācoties, viņa kādu

laiku dzīvoja pansijā pie tautskolu inspektora Grāvīša, kā

mājā bieži vien iegriezās latviešu patriots Treilands-Bnv-

zemnieks (arī citi), apspriesties par skolu un vispāri lat-

viešu kulturālām vajadzībām. Te jaunā censone sadzirdēja

un vērīgi uzņēma norūdīto darbinieku spriedumus un plā-

nošanu par latviešu stāvokļa stiprināšanu. Vēlāk savā sko-

lotājas darbībā viņa zināja, kā jāaudzina spēcīgas latvju

meitas.

Par K. Apkalnes darbību ~Jaunzemjos", viņas skol-

*) Kristina Apkalne dzim. 1880. g. 31. martā (v. st.) Bērzau-

nes „Agrienās", 1897. g., ieguvusi mājskolotājas tiesības (Tailovas

ģimnāzijā Rīgā).
2 ) „Циркуляры" 1897. g. 203. Ipp.
3) Ibid. 1907. g. 138. Ipp.
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niece Elīze Lāže (tagad skolotāja Meirānos) savās atmiņās1)

raksta: ~Tā bija pirmā skola plašā apkārtnē, kas pavēra

meitenēm ceļu uz tālāku izglītību. Reta meitene tanīs

laikos nokļuva augstākās skolās, bet vairums viņu pēc pagasta

skolas kursa beigšanas palika mājās un vairs nekādas sko-

las neapmeklēja. K. Apkalnes meiteņu skola iekustināja

plašu apkārtni, un jau pirmā gadā šai skolā ieradās mei-

tenes ne tikai no tuvienas, bet arī no tālākās apkārtnes:

Mārcienas, Bērzaunas, Vestienas, Liezeres', Gulbenes, Dzel-

zavas, Praulienas v. c." Par skolas vadītāju K. Apkalnes

jkdzi E. Lāze raksta sekojošo: ~īsā laikā mēs meitenes no

malu malām bijām sadraudzējušās un visas kā viena ar

sajūsmu un sirdssiltumu runājām par savu skolotāju. Mūs

nerāja, nebāra, bet mēs klausījām. Audzinātājas vēlēšanās

mums bija likums, kas bez ierunām jāpilda, jo mēs ju-

tām, ka viņa mus sirsnīgi, neliekuļoti mīl, grib mums

tikai to labāko. Un ikad kādai no mums uzbruka sīkas,

vai lielākas personīgas, vai ģimenes bēdas, — ar tām mēs

vienmēr griezāmies pie mūsu mīļās audzinātājas — viņa

mūs nekad nenoraidīja, bet vienmēr uzklausīja un palī-

dzēja. Tā mūsu skolas priekšniece mums bija ideāltips,

un viņai kļūt cik necik līdzīgām, mēs katra vēlējāmies būt.

Esmu klausījusies dažādu pedagogu stundās, bet neviena

stundas man nav likušās tik apgarotas, tādas sirdsdedzes

piesātinātas, tik bagātas priekšmeta iztēlē kā Apkalna jkdzes

stundas. Viņa dega darbos, dega vārdos, dega pamācībās.
Mēs alkām un ņēmām. Uz šīs skolas sola mēs mācījāmies

pildīt savus pienākumus, mīlēt savu dzimto zemi, jo skolas

priekšniece mācīja mūs saprast, zināt, just, ka esam visi

vienas tautas bērni."

Tads gars valdīja šai latviska privātskola.

Paulīnei Stabuš 1899. gadā kurators atļāva atvērt

Rīgā privātu tautskolu (111 šķiras) meitenēm. Skolai divas

klases (nodaļas) ar sagatavošanas klasi, kam arī divas no-

daļas. Tā tad kopā četrgadīgs kurss. 2) Stabušas skola

*) Manā krājumā. А. V.

2) „Циркуляры" 1899. 309. lpp.

32»
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jau 1901. gadā pārvērtās par II šķiras skolu, jo dabūja

atļauju atvērt trešo klasi. 1) 1901. g. pie skolas atvēra va-

kara papildkursus meitenēm, ne jaunākām par 14 gadu.

1903. g. skolai jau 5 klases, bet vēl tikai II šķiras skolas

tiesības. 1904. gadā pie skolas atvēra arī bērnu dārzu.2)

Sākot ar 1906. g. Stabušas skolā, sākot ar otro klasi at-

ļāva mācīt arī angļu valodu (trīs stundas nedēļā) un skola

pēc savas programās jau līdzinājās I šķirai. Tomēr tikai

1907. gadā oficiāli tā dabūja privātas sieviešu ģimnāzijas

nosaukumu ar valsts ģimnāzijas tiesībām skolniecēm 3) un

ar tādiem pat noteikumiem, kā Draudziņas ģimnāzijai.

1901. g. \. jūlija mācības apgabala valde atļāva teo-

loģijas kandidātam, skolotājam Voldemāram Mal-

donim)4 atvērt Rīgā I 'šķiras meiteņu skolu. Uz šīs sko-

las atvēršanu Maldoni pamudinājis Fr. Brīvzemnieks, bet

palīdzīgus padomus devis arī Pētera-Pāvila (Rīgā) pilsē-

tas skolas inspektors P. Dadzītis. 5) Brīvzemnieks norā-

dījis, kā rīkoties pie atļaujas dabūšanas, mācības plāna un

programu sastādīšanas. Rīgas Latviešu biedrības vadība

un tie latvieši, kas ap šo biedrību grupējās, sniedza sko-

las dibinātājam garīgu un materiālu atbalstu. Nodibināja

īpašu skolas kuratoriju, kas rūpējās par līdzekļu sagādāšanu

jaunajai latviešu vidusskolai. Kuratorija kā priekšnieks dar-

bojās Fr. Veinbergs, kasieris J. Brigaders. Izlaida dalības

zīmes ar šādu tekstu: ~Voldemāra Maldoņa ģimnāzijas'5 )

kuratorija saņēma no X. X. kā dalības iemaksu priekš

minētas ģimnāzijas kapitāla rubļu. Šī zīme dod tas

sabiedrības līguma minētas tiesības un nav cedējama citai

J ) Ibid. 1901. 263 lpp.
2) Ibid. 1904. 43. lpp.
;!) Ibid. 1906. 385. lpp.

4 ) Voldemārs Maldonis, dzimis 1870. g. 18. jūlija Tirzas Dau-

dziņos. Vēlākais Latv. univ. profesors.
5 ) V. Maldoņa atmiņas par skolas dibināšanu (manā krājumā

А. V.).

6 ) Oficiāli gan tanī laikā skolai vēl nebija ģimnāzijas nosau-

kuma, bet dzīvē šo vārdu vispāri lietoja.
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personai". Šīs dalības zīmes ienesa skolas kasē pirmos
materiālos līdzekļus, jo skolas dibinātājam gan bija laba

griba un liela enerģija, bet ne nauda. Skolai telpas noīrēja
Peldu ielā 22. Inventāru (skolas galdus, tāfeles, skapjus

v. t. t.) dabūja no galdnieka uz vēlāku nomaksu. Tā ar grū-

tībām noorganizētā skolā 1901. g. 1. augustā sākās skol-

nieču pieteikšanās. Pierakstījās apm. 200 meitenes un mā-

cības uzsāka ar 2 sagatavošanas un 4 vidusskolas (ģimnā-

zijas) klasēm. Saprotams, ka augstākām klasēm tūdaļ ne-

varēja būt pietiekoša skolnieču skaita. Skolu iesvētīja Plutte-

Olavs un šai svinīgā brīdī piedalījās kuratorijas locekļi,

Rīgas Latviešu biedrības runas vīri, skolnieču vecāki v. c.

Visi ar pacilātību dziedāja ievaddziesmu ~Pastāvi, pa-

stāvi.
. ."*) ko pie klavierēm pavadīja Andrejs Jurjāns. Tā

uzsāka savu darbību šī latviskā meiteņu ģimnāzija, kas

sākot ar 1901., līdz 1915. gadam audzināšanā uzņēma ie-

vērojamu skaitu latviešu meiteņu. Starp pedagogiem, kas

V. Maldoņa ģimnāzijā darbojušies, atzīmējami: skolas va-

dītājs — direktors V. Maldonis līdz 1910. gadam, pēc kam

viņš aizgāja mācītāja amatā uz Lubānas draudzi, bet skolas

vadību uzņēma mācītājs (vēlākais bīskaps) K. Irbe; sko-

lotāji — P. Dadzītis, P. Jurjāns, valodnieks K. Mīlen-

bachs, Viiis Olavs, K. Olavs, Dr. Reinhards, Dr. Lukins,

O. Raisters, inž. Priedītis, M. Daidere (vēlāk komponista

Dārziņa kdze), M. Stalbova (vēlāk Viktora Eglīša kdze),

B. Ozole-Gijo, L. Mārtinsone, M. Jaunzeme, A. Miške,

L. Veinberģe, E. Burkevice, A. Kļaustiņa, M. Kaugerte.

māksi. Nukše, Fogelmanis, E. Veinberģe, M. Bērziņa, E.

Birkāne v. c. No cittautiešiem atzīmējami: F. Ērns,

N. Ērns, L. Tjichvinskaja, V. Ščukins, P. Harlamovs, D.

Brjancevs, Vtorichs, I. Kovolosovs, Kl. Aristova, A. Guč-

kova v. c. Darbi skolā tūdaļ sākumā ritējuši ar jūtamām

sekmēm. Skola auga un tās slava izplatījās visā Latvijā.

Mācības gan bija jānotur krievu valodā, tomēr visi sko-

lotāji, arī nelatvieši, sapratuši, ka šī ir latviešu mācības

iestāde. Jau trešajā mācības gadā skolai vajadzēja meklēt

plašākas telpas. Lai iegūtu skolai piemērotas klases, salīga

г

) Skat. „Balss" 1901. g. 35. num. (ari citos laikrakstos).
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ar jaunbūves īpašnieku Ņevas, tagad Blaumaņa ielā 26,

par īpašu telpu iekārtojumu 10 klasēm un citām skolas

vajadzībām. Uz šīm telpām pārgāja 1904. gada rudenī.

Skola auga, bet tai vēl nebija valsts skolu tiesību. VII kla-

ses skolniecēm bija jāeksaminējas Lomonosova ģimnāzijā,
kur viņas pārbaudījumus izturēja sekmīgi. Tad kurators

Uljānovs gan atzina skolas sekmīgu darbību, bet izvai-

rījās rūpēties pair vajadzīgām tiesībām. Skolas vadītāji

brauca uz Pēterpili un ar Visendorfa, kā arī mācītāja

Zandera palīdzību dabūja pieeju izglītības ministrijā. At-

sūtīja īpašu revidentu kņazu Goļicinu. Revizijai bija labas

sekmes un 1905. g. skola dabūja visas valsts sieviešu ģim-

nāziju tiesības. Atvēra arī 8. (pedagoģisko) klasi; apstipri-

nāja V. Maldoni par pedagoģiskās padomes priekšsēdētāju,

par ģimnāzijas priekšnieci iecēla L. Tjichvinskaju, un skolai

tagad oficiālais nosaukums bija „Рижская женская гим-

назlя В. П. Малдона", 1
) t. ir, līdzīgi kā Lomonosova

sieviešu ģimnāzijai. Tagad šai latviešu ģimnāzi-

jai sākās ziedu laiks. Skolnieču skaits visās klasēs

bija pāri par noteikto (40 skolnieču) normu, bet visā

skolā ap 500.

Annai Ķeniņai kurators 1900. g. atļāva atvērt Talsu

apriņķa Zemītes pagastā 111 šķiras privātskolu. 2 ) Arī šo

skolu uzturētāja un vadītāja plānoja izveidot par augstākā tipa
elementārskolu, kas sagatavotu (zēnus un meitenes) uz

iestāšanos vidusskolā. Tomēr jau tanī pašā gadā 3) A.

Ķēniņa no Zemītes pagasta pārcēlās uz Rīgu un dabūja

atļauju nodibināt II šķiras meiteņu skolu. 1902. g. pie

šīs skolas atvēlēja atvērt arī 5. (pedagoģisko) klasi. 4) 1904.

g. A. Ķeniņai atļāva viņas uzturēto skolu pārvērst I šķi-

ras meiteņu skolā. 5 ) Kādu laiku A. Ķeniņas skola darbojās

*) „Циркуляры" 1906. g. 234. Ipp.
2) „Циркуляры" 1900. 75. Ipp.
3) Ibid. 370. Ipp.
4 ) Ibid. 1902. 341. Ipp.
5) Ibid. 1904. 414 Ipp.
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Rīgas Latviešu biedrības namā, bet 1906. gadā pārgāja

īpaši skolas vajadzībām celtās telpās, Tērbatas ielā 15/17

(jpašu Ķēniņu namā). Jau līdz 1905. gadam A. Ķeniņas

ģimnāzija ieguva ievērību, skolnieču skaits bija liels, un

līdz ar to skolas eksistence nodrošināta.

Bez atzīmētām I un II šķiras latviskām skolām šinī

pat laikā (pirms 1905. gada) darbojās arī vairākas 111

šķiras, resp. tautskolas. Starp šīm skolām savā laikā Rīgā

bija populāra Rīgas Latviešu biedrības nodibināta

~R ci ņ a meiteņu sк о 1 a", Āgenskalna, vispirms īrētās

telpas, Lielā Nometņu (tanī laikā Lēģeru) ielā 5, bet sā-

kot ar 1891. gadu skolai celtā namā Kalnciema ielā 8.

Šī skola nodibināta ar latvieša Reiņa (Reinholda) Stoķa

dāvāto kapitālu 11.711 rbļ., ko labdaris bija novēlējis tieši

skolas iekārtošanai. Mācības apgabala kuratora atļauja skolu

atvērt, dota 1884. g. 17. maijā, 1) un skolas iesvētīšana no-

tika tanī pat gadā, 15. augustā. Skolas vadību nodeva

Ādama Ārgala2) rokās. Pirmā (1884) gadā skolā tikai 18

skolnieces. Rīgas latviešu dzīvē tomēr tas bija liels1 noti-

kums, jo šī nu Rīgā bija jau otrā latviskā skola, kādu līdz

1880. gadam Rīgā nemaz nebija. Ne velti Rīgas Latviešu

biedrības 1883. 84. gada pārskatā ierakstīts: ~Ar Reiņa

meiteņu skolas atvēršanu biedrība savu svarīgāko uzde-

vumu — derīgas zināšanas un visādu gara apgaismošanu

starp šejienes latviešiem izplatīt — jo lielā mērā spējusi iz-

pildīt." 1886./87. m. g. skolnieču skaits jau 68 — I (ze-

mākā) klasē 42, II klasē 26 skolnieces. 1896./97. m. g.

skolnieču skaits — 164, pie kam pirmā klase dalīta divās

daļas — I-a 52, I-b 57 skolnieces, bet II klasē 55 skol-

nieces. Apmēram šāds skolnieču skaits paliek arī turpmā-
kos gados, jo telpas neļauj vairāk uzņemt. Skolā tad

strādāja 4 skolotāji-(as). Līdz 1905. gadam skolā mācības

bija guvušas vairāk kā 1000 skolnieces, un visas tās au-

dzinātas latviskā garā.

1) Skat. Rīgas Latviešu biedrības 1883./84. gada pārskata
20. lpp.

2) Ādams Ārgals dzimis 1851. g 26. okt., miris 1937. g. 23. janv.
Pazīstams latviešu kultūras darbinieks.



504

Tanī pašā laikā Rīgā darbojās otra 111 šķiras latviešu

tautskola. Tā bija Jonātana biedrībā, Slokas ielā

(pie Mārtiņa baznīcas). Jonātana biedrības statūti apstipri-

nāti 1870. gadā un dibinātāji bijuši Šneidemaņa fabrikas

latviešu strādnieki, kamdēļ arī biedrībai visu laiku bija

atsevišķs noskaņojums. Labā un nesavtīgā vadībā arī šī

latviešu biedrība ar katru gadu pieauga un deva strādnie-

kiem arī jūtamu materiālu atbalstu. 1) Biedrība 1885. gadā

(atļauja dota jau agrāk) atvēra savu skolu, kas pakāpe-

niski pieauga, un arī tanī strādāja 4 skolotāji-(as). 1900.

g. biedrība savai skolai uzcēla īpašu māju. Kā biedrībā,

tā viņas skolā pēc 1900. gada darbojās sociāldemokrātu

darbinieki. Pārkrievošanas laikā, saprotams, arī Jonātana

biedrības skoia sargāja latvisko garu.

Torņakalna Latviešu labdarības biedrība,

kas nodibināta 1881. gadā, jau sākot ar 1882. gadu faktiski

uzturēja savu 111 šķiras skolu, bet tā kā biedrības

statūti tai nedeva tiesību skolu ierīkot un saukt savā vārdā,

tad tāda pastāvēja uz, no biedrības pieņemtā, resp. ~atb-

alstītā", skolotāja vārda. Kā pirmais šīs biedrības sko-

lotājs darbojies H. Treimanis, — pieņemts pat jau tad,

kad skolas vēl nemaz nav bijis. 1883. g. 24. aprīlī Trei-

maņa vietā ievēlēts K. Ķempelis, kas darbojies līdz 1894.

gadam. Jāatzīmē, ka līdz 1886. gadam skola darbojusies

ar vācu mācības valodu, un tikai sākot ar 1886. g. rudeni

tai latviešu mācības valoda. 1894. g. skolu valde pieprasa,
lai skolai, kā tas privātām skolām bija noteikts, būtu sava

kuratorija, bet līdz ar to arī šinī skolā jāmāca krievu

valodā. Tikai pēc 1895. gada skola sāka jūtami uzplaukt,

kad tai ievēlēja centīgu, jaunu skolas vadītāju — Frici

leviņu, kas skolu vadīja līdz 1902. g. 8. septembrim, pec

kam viņa vietā nāca Fricis Osis. Fr. leviņa laikā skolēnu

skaits ievērojami pieauga, darbojās 2—3 skolotāji un bija

*) Piemēram : b-ba ņēma no biedriem katra biedra miršanas

gadījumā 5 кар., bet izmaksāja apbedīšanai 90rbl. Biedrībai 1905. g.

bija 3000 biedru.
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vēl jāiekārto pēcpusdienas maiņa. 1) Skola darbojas noteikti

latviskā garā. Labs stāvoklis skolai arī Friča Oša laikā.

Tā kā skola mitinājās privātā (Grolmaņa) mājā (M. Alto-

novas un Jelgavas šosejas stūrī), kur telpas skolai bija ne-

piemērotas, tad biedrība uzcēla sev un skolai īpašu māju

M. Altonovas ielā 6, kur 1904./5. mācības gadā uzsāka

mācības. Tagad šīs telpās darbojas Rīgas pilsētas 32.

pamatskola.

No Tērbatas mācības apgabala cirkulāriem redzams,
ka Majoros (Jūrmalā) darbojusies Majoru Labdarības bied-

rības Īli šķiras skola. 2) Cirkulāros atzīmēta arī skolotāja

Spundes 111 šķiras zēnu skola Rīgā. 3 ) Vai šīs skolas arī

bijušas latviskas — nav īsti zināms. Arī mazākās pilsētās

darbojušās dažas 111 šķiras skolas: Melkusa — Rūjienā,
Briedēs — Ogrē, Virka — Valkā, Nīmanda — Cēsīs, Luizes

Treilandes Aizpute, 1) Ozoliņa — Kandavā, Lībeta —

Dobelē, Šenberga — Rucavā, Šefera — Liepājā, Krūmiņa —

Liepājā, Meija — Ventspilī, Blumberga — Kuldīgā. Visas

šīs skolas darbojušās jau pirms 1885. gada, un, cik vē-

rojams, to dibinātāji bijuši latvieši, bet nav zināms, kādā

valodā katrā notikušas mācības. Pēc 1885. gada 111 šķi-

ras skolu dibināšana turpinājās un visās pilsētās tās atro-

damas, bet Rīgā 111 šķiras skolas skaitāmas desmitos.

Starp tām populāra bija arī Pārdaugavas Labdarības pirm-

mācības skola, Ģertrūdes ielā 101.5)

Starp skolām, kas Baltijā pārkrievošanas laikā darbo-

jas ar lielāku brīvību, un kuru galvenais uzdevums nebija

krievināt, bet vairāk dot praktiskas zināšanas, atzīmējamas

tirdzniecības un komercskolas. Šīs skolas atradās sākumā

!) „Циркуляры" 1897. 595. Ipp.

2) Atjauja dota 1885. g. 10. dcc. (Циркуляры 1887. №3).

3) Atļauja dota 1870. g. 19. oktobrī.

4) Inspektora Treilanda māsa.

5) Tuvāku ziņu trūkst.
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finansu, vēlāk tirdzniecības un rūpniecības ministrijas virs-

uzraudzībā, kurai šo skolu vadībai bija īpaša skolu nodaļa

(УчебныйотдЪлъ) Tirdzniecības un komercskolām bija īpaši
likuma noteikumi, kas regulēja kā šo skolu nodibināšanu,

tā arī darbību. 1) Šī likuma galvenā daļa bāzējās uz Valsts

padomes pieņemtā un 1900. g. 10. jūnijā ķeizara apstipri-
nātiem atzinumiem. Šī likuma 1081. pants noteica, ka arī

privātām tirdzniecības un komercskolām tirdzniecības un

rūpniecības ministrs var piešķirt visas likumā paredzētās)

tiesības, bet tādā gadījumā šīs skolas arī padotas visiem

šādu pat valdības skolu noteikumiem. Cik zināms, tirdznie-

cības un rūpniecības ministrs visai neskopojās ar tiesību

piešķiršanu šādām privātskolām. Tirdzniecības skolas li-

kums paredzēja: vien-, div-, trīs- un četrklasīgas (1106.

р.). Parasti dibināja trīs- un četrklasīgas tirdzniecības sko-

las, komercskolas varēja dibināt trīs- un septiņklasigas,

pie kam septiņklasīgu skolu pirmā klasē uzņēma ar zinā-

šanām, kas līdzīgas iekļūšanai reālskolu pirmā klasē, bet

trīsklaslgās komercskolās — ar četru reālskolas klašu zi-

nāšanām, tomēr ar pārbaudījumu jaunās valodās. Dažos

atsevišķos gadījumos darbojās arī četr- un astoņklasīgas

komercskolas (1118.—1121. pp.). Komercskolas skaitījās

pie vidusskolu šķiras un no tām absolventiem bija tiesība

iestāties attiecīgās augstskolās. 2) Tirdzniecības skolu ab-

solventiem piešķīra apmēram tādas pat tiesības, kā pilsē-
tas skolu (Городсмя училища) skolniekiem. Kā tirdz-

*) Krievijas likumu krājuma XI. sēj. I. daļās 1911. gada iz-

devums, 1054.—1142. pp. Komerc- un tirdzniecības skolas ar dažā-

diem nosaukumiem Krievijā gan darbojušās jau labi sen un kā

pirmo šāda tipa skolu uzlūko Demidova skolu, kas nodibināta

1772. g. Maskavā ar Demidova atstāto kapitālu 205.000 rubļu. To-

mēr komerc- un tirdzniecības skolu plašāka attīstība sākās tikai pēc

tam, kad šīs skolas nodeva tirdzniecības un rūpniecības ministrijas

pārziņā un 1896. g. 15. aprīlī šīm skolām jau izstrādāja normālno-

teikumus. īpaši pēc 1900. g. šīs skolas sāka darboties visās Krie-

vijas malās un ari pie mums Baltijā. Dažas komercskolas darbojās

pēc īpašiem, paša ķeizara apstiprinātiem statūtiem.

2) Въстникъ комерческаро образовашя за 1905. г. кн. I.
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niecības, ta komercskolas varēja dibināt atsevišķi zēniem

un meitenēm, vai arī kopējas.

Pēc 1900. gada arī Baltijā sāka dibināt kā tirdznie-

cības, tā komercskolas.

Starp latviešu privātskolām jo izcilus vietu ieņēma Viļa
Olava 1904. gadā nodibinātā tirdzniecības skola mei-

tenēm, 1) ko atvēra 1904. g. augustā ar trim speciālām un

divām sagatavošanas klasēm. Skolnieču skaits tūdaļ sa-

mērā liels — 134 meitenes, pie kam visas latvietes. Mā-

cību valoda, saprotams, krievu, bet latviešu valodu cītīgi

mācīja kā atsevišķu priekšmetu. Skolu vadīja pats V.

Olavs, kas arī rūpējās, lai audzināšana būtu īsti nacionālā

virzienā. Skolas vadība mācību iekārtu nosprauda, lai skol-

nieces galvenā kārtā iegūtu speciālās zināšanas: korespon-

dencē, grāmatvedībā, komercaritmētikā, preču zinībās, ste-

nografijā, svešās valodās v. t. t. Saprotams, ka mācīja arī

vispārējās zinības, bet tās tomēr stāvēja otrā vietā. Pats

skolas inspektors — V. Olavs' jau skolu dibinādams gri-

bēja latviešiem dot to, kas tiem trūka — prasmi un izvei-

cību darboties tirdzniecības uzņēmumos. Tā mīlestība un

nacionālās apziņas spēks, ar kādu V. Olavs ķērās pie šī

darba, solīja vislabākos panākumus, un sabiedrība patiesi
šai skolai dāvāja vislielāko uzticību. V. Olava skola no-

vietojās Marijas ielā, koka mājā, tanī pašā vietā, kur vēlāk

skolai uzcēla divas mUra ēkas, kas arī tagad ir Olava ģi-

menes īpašums. 1905./6. mācības gadā skola atvēra arī

ceturto speciālo klasi un tad, kopā ar divām sagatavošanas

klasēm, izveidoja 6-klasīgu tirdzniecības skolu. 1906./7. m.

g. V. Olavs savai skolai atvēra pirmo komercskolas klasi

meitenēm, t. i., sāka iekārtot virs tirdzniecības skolas trīs

augstākās komercskolas klases, lai tādā kārtā skolnieces ie-

gūtu noapaļotu vidusskolas kursu komerczinību priekšmetos.

Skola auga, pieņēmās tās labā slava un pieauga arī V.

Olava turpmākie nodomi. 1907. 8. mācības gadā skolas

l) Tuvāku un sīkāku ziņu par V. Olava skolu nebija iespē-

jams dabūt, jo skolas archīvs kara laikā evakuēts uz Pēterpilī un

no turienes nav atpakaļ pārvests. Še savāktās ziņas un dati ņemti

no Olava fonda b-bas materiāliem.
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vadītājs sāka savu lolojumu pārveidot par zēnu un mei-

teņu tirdzniecības skolu, ar nolūku arī komercskolā iet

tādu pašu ceļu, jo zēniem pat vairāk kā meitenēm nepie-
ciešama speciālā komercizglītība. Viss likās ievadīts' vis-

labākā gaitā. Te pavisaml nepelnīti skolas vadītājam uz-

bruka krievu, un, kā to apgalvo Fricis Adamovičs, arī vācu

~tiesas un taisnības sargi" — apsūdzēja V. Olavu revolu-

cionārā darbībā un notiesāja — vienu gadu ieslodzījumā
cietoksnī un līdz ar to gribēja arī slēgt Olava skolu. Tas

gan nav noticis, un Finanču ministrijas skolu inspektors

Maļiņins mierinājis Olavu, teikdams, ka neesot neviena brīvi

domājoša cilvēka, kas nebūtu sēdējis cietumā. Finanču mi-

nistrija skolai apstiprināja jaunu vadītāju — skolotāju Frici

Adamoviču. Bez skolas V. Olavs pēdējā laikā bija iekār-

tojis tirdzniecības kursus pieaugušiem. Tos uz guberna-

tora pieprasījuma tomēr slēdza. Tā sekmīgi uzsāktam dar-

bam izsita visai lielu robu. Fr. Adamovičs, kas pazīstams
ka labs pedagogs un arī liels patriots, vadīja skolu uz-

sāktā garā. Bet par tālāko turpmāk.

1904. gadā Atis Ķēniņš nodibināja Rīgā 4 klasīgu

zēnu tirdzniecības skolu; pie kam paredzētas bija arī 2

sagatavošanas klases. 1) Skola atradās Parka ielā, Brača

mājā. Skolu Kā inspektors vadīja pats Ķēniņš. Starp sko-

lotājiem atzīmējami rakstnieks Augusts Saulietis, ģeogrāfs

Vinters, Fr. Rumba, K. Dēķens, Paļevičs, K. Melnalksnis,

Urpēns. Mācījuši arī latviešu valodu, latviešu audzēkņiem

obligatoriski, cittautībniekiem — neobligatoriski. Skolā mā-

cījušies samērā daudz žīdu jaunekļu. Kopējs skolēnu skaits

apmēram 150. 1905. gada beigās A. Ķēniņu, sakarā ar viņa

dalību revolucionārā kustībā, atcēla no inspektora amata

un viņš aizbrauca uz Pēterpili, bet skolas vadību uzticēja

Ģedertam Odiņam. 1906. gada rudenī šī skola pārgāja uz

Tērbatas ielu, kur Ķēniņu skolām bija uzcelta īpaša skolas

1) A. Ķēniņš šīs grāmatas autoram pastāstīja, ka atļauju
skolai palīdzējuši dabūt Visendorfs (Pēterpilī) un Mironova komerc-

skolas direktors Erns (Rīgā).
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māja. Jau 1907. gadā A. Ķēniņa tirdzniecības skola noslē-

dza savu darbību, jo tās īpašnieks dabūja atļauju atvērt

zēnu reālskolu, pie kam daļa bijušās tirdzniecības skolas

skolēnu pārgāja attiecīgās reālskolas klasēs. Tūdaļ pēc

tam G. Odiņš atvēra savu tirdzniecības skolu Martas ielā.

A. Ķēniņa tirdzniecības skolā neviena skolēnu beigu kursa

izlaiduma nav bijis.

Bez še atzīmētām divām latviešu tirdzniecības — ko-

mercskolām, jau pēc 1900. gada, nodibinājās arī dažas

pilsētu pašvaldību tirdzniecības skolas. Rīgas pilsētas valde

šādu skolu nodibināja 1902. gadā, 1) kas 1905. gadā darbo-

jas 11 klašu sastāvā (paralelklases), ar vairāk kā 25.000

rbļ. lielu gada budžetu. 1904. gada rudenī uzsāka darbu

Jēkabpils tirdzniecības skola, 2) ko uzņēmās vadīt no Ķijevas
dzimtenē pārnācis tagadējais Latvijas universitātes profe-

sors Ludis Bērziņš. Pēc 1905. gada tirdzniecības skolu

skaits Latvijā stipri pieauga, bet tās, līdz ar citām latviešu

privātskolām, atzīmēsim nākošā grāmatā.

XXI

Kā jau agrāk aizrādījām, statistiskās ziņas par musu

tautskolām visai trūcīgas 3) un tās pašas atrodamas tikai

par dažiem gadiem. Atsevišķas ziņas iespiestas kuratora

cirkulāros, bet arī tur pēdējais pārskats ir tikai par 1894.

gadu (uz 1. janvāri 1895. g.). Pēc tam arī cirkulāros par

visu mācības apgabalu ne statistisku, ne arī vispāri skolu

darbības pārskatu nav. Vienīgi Kurzemes guberņas lauk-

skolu virskomisija vēl dažus gadus iesūtīja kuratoram lute-

rāņu tautskolu pārskatus un tos arī minētos cirkulāros'

iespieda. Daži mācības apgabala sastādītie un izglītības

J) Приложешя къ смътъ доходовъ и расходовъ г. Риги за

1903. г.

2 ) Par šo skolu tuvākas ziņas atzīmējis šīs skolas pirmais

inspektors Ludis Bērziņš grāmatā „Mūža rīts un darba diena".

A. Gulbja apgādībā. 192.—193. Ipp.

3) Varbūt Krievijas archīvos vēlāk varēs vairāk ko atrast.

Mēģinājums to jau tagad darīt šī darba autoram nav izdevies.
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ministrijai nosūtītie pārskati glabājas Igaunijas valsts ar-

chivā. No tiem še atzīmēsim dažas ziņas par laiku 1899.—

1904. g.g.

Mācības apgabala pārskats par 1900. gadu1) sastādīts

pēc izglītības ministrijas dotā parauga, bet atsevišķās' da-

ļās viena direktora datu sakārtojums atšķiras no otra.

Pārskats rāda, ka Kurzemes skolu direkcijā 1900. gadā

darbojušās pavisam 439 tautskolas, no kurām 342 luterāņu,

kas pakārtotas Kurzemes laukskolu virskomisijai. 2) Kopsumā

par 3 skolām vairāk kā 1899. gadā. Bez šīm 439 valsts un

pašvaldību skolām direkcijas pārziņā vēl 152 privātas sko-

las, starp tām 24 pie baznīcām un 26 žīdu skolas. No

šīm privātskolām — 111 šķiras (tautskolas) — 80, II šķi-

ras — 18, bēļt I šķiras (vidusskolas) — 4.

No valdības un pašvaldību tautskolām 374 pašu mā-

jās, bet 65 īrētās telpās. Šīs (439) skolās darbojušies

670 skolotāji(-as), neieskaitot vairs, kā tas gan bijis 1899.

g., rokdarbu skolotājas, kam parasti neesot nekādu sko-

lotāju tiesību. Sakarā ar to skolotāju skaits it kā samazi-

nājies no 720 — 1899. g., uz 670 — 1900. g.

Skolotāju algas gadā bijušas:

Skolēnu skaits — 32.924 (18.915 zēni un 14.009 meit.);

1899. g. bijis 31.381 skolēns, tā tad pieaugums par 1543

bērniem. Pēc ticībām šie skolēni sadalījušies šādi: lute-

rāņi — 29.961, pareizticīgie — 1129, kātoji — 1250, pā-
rējo ticību — 584. Mācību kursu beiguši 6126 (3547 zēni

un 2579) meit.), bet no šiem tikai 645 izturējuši pārbau-

dījumus karaklausības atvieglinājumam.

*) Дъло попеч. Рижск. учебн. окр. 1901. г. №24. VII. (IVA).
-) Pēc šīs virskomisijas datiem. А. V.

Mazāk

Gadi par
100 rbj.

100 līdz

150 rbļ.

150 un

vairāk
Piezīmes

1899

1900

93

37

45

38

550

565= =84% no visiem

skolotājiem
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Šo 439 tautskolu uzturēšanai izdotas sekojošas sumas:

No valsts kases 18.174 rbļ.

,
Svētās sinodes 2.686

„

„
muižniecības 17.436

„

c
pilsētu pašvaldībām . . . 17.341

„

„ pagastu pašvaldībām .
. .

175.046
,

„
skolas sumām 3100

„

„
zemes gabaliem .... 10986

„

„
skolas naudām 31.715

„

„ dāvinājumiem 7 890 „

Kopā .
286.307 гЪI.

Kā redzams, ļoti mazu sumu izdevušas pilsētu pašval-

dības, jo tanīs nebija obligatoriskas tautas izglītības.

Vienas tautskolas uzturēšana pilsētās caurmērā izmak-

sāja 1313 rbļ. 66 кар., bet vienas pagasta skolas — 501

rbļ.; viena skolēna izmaksa pilsētās — 20 rbļ. 83 кар.;

pagastos — 7 rbļ. 98 кар.

Mācības līdzekļi 1900. gadā iegādāti par 4575 rbļ.

19 кар.

Par pilsētu, ministrijas un valsts skolām direktors devis

labu atsaukslmi. Skolotāji šinīs skolās gandrīz visi izglī-

tojušies skolotāju semināros. Pagasta skolās esot novēro-

jama uzlabošanās. Direktors še piezīmē, ka mācības no-

tiekot krievu valodā un dažās pagasta skolās pirmziemnie-
kiem tikai pirmās sešās nedēļās atļaujot sarunāties mātes

valodā, pēc kam arī viņi sākot sarunāties tikai krieviski.

Kādas 40 pagasta skolas esot vājākas. Trešā ziemā arī

pagasta skolu skolēni protot sarunāties krieviski un „до-

вольно связно передавать содержаше прочитанныхъ

статей."

Vidzemē (ieskaitot guberņas igauņu daļu) valsts un

pašvaldībām pavisam 1606 tautskolas, kas sadalījušās šādi:

Izglītības ministrijas uzturētās1) . . 39 (30)

Pilsētu vairākklaslgas zēniem
...

22 (20)

„ ,
meitenēm . . 20 (19)

„ vienklāslgas zēniem .... 23 (19)

, „
meitenēm

...
14 (13)

jauktas .... 12 (12)

J) lekavas 1899. gada dati.
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Lauku luter. draudzes skolas.
.. .

118 (117)

„ , pagasta „ ...
1010 (1001)

Pareizticīgo draudzes
„ ... 150 (140)

palīgskolas 220 (223)

Skolotāju skaitliskais sastāvs šāds:

Valsts uzturētās skolās 92 (82 vīr., 10 siev.); Pilsētu

pašvaldību 333 (224 vīr., 109 siev.); Laukskolās (kopā)

1990 (1935 vīr., 55 siev.). Bez tam valsts skolās 23, pil-

sētas — 55 un laukskolās 134 ticības mācības skolotāji.
Tā tad pavisam kopā Vidzemes tautskolās 2627 skolotāji.

Skolotāju algas gadā šādas:

Skolotāju izglītība: augstskolas — 26, skolotāju semi-

nāros un citās speciālās mācības iestādes — 1451, dažādās

vidējās skolās 1) — 343, bez skolotāja tiesībām1
807 un bez tam vēl 214 sкоlо tā j i, par kuru iz-

glītību ziņas nav uzdotas.

Skolēnu skaits:

Pilsētu valdības skolās
....

700 (517) 2 )

Lauku 2 klasTgās \ / 2 696 (2.263)

j ) ministrijas. . \ ш (Ж)

Pilsētu pašvaldību 9 320 (9.227)

Laukskolās — lut. + pareizi . .
64.995 (66.163)

Pavisam kopā 78.620 (78.476) skolēni, no kuriem —

44.193 zēni un 34.427 meitenes; luterāņu — 64.533, pareiz-

ticīgo — 12.700, katoļu — 459 un dažādu konfesiju (žīdu

v. c.) — 928. Kursu beidza 15.255 skolēni, bet kara

klausībai atvieglojumus ieguva tikai 1354.

*) Arī proģimnazijās un pilsētu skolās.

2) lekavās skaitļi par 1899. g.

Gads

Mazāk

par
100 rbļ.

100 līdz

150 rbj.

200 un

vairāk

rb}.

Piezīmes

1900 470 805 1138 Daži skolotāji saņē-

musi mazāk par 50 rbļ.

gadā
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Līdzekļi skolu uzturēšanai Vidzeme sadalījās šādi:

No valsts kases 33.85G rbļ. — кар.

„
Sv. sinodes 17.978

„

—

„

„
muižniecības 31.290

„
—

,

„
pilsētu pašvaldībām .. . 124.011

„
—

„

„
pagastu sabiedrībām . .

334.336
„

—

,

„
skolu kapitāliem ....

37.777
„

—

„

ļ) zemes gabaliem .... 65 263
„

—

„

. dāvinājumiem:

a) pastāvīgiem.... 35 399
„

—

,

b) vienreizējiem . . .
24.716

„
—

„

„
skolas naudas 145.958 61

„

850.569 rbļ. 61 кар.

Mācības līdzekļi skolām 1900. g. iegādāti par 15.127

rbļ. 97 кар.

Direktora vispārīgās piezīmēs teikts, ka pilsētās vēl

liels tautskolu trūkums, un pilsētu uzturētās skolās var ie-

kļūt tikai 200/o no skolas gados esošiem bērniem. Lauk-

skolu pietiekoši. No visām skolām 1365 savās telpās, pā-

rējās mitinās īrētās mājās. Draudžu konventi vairs nerū-

pējoties par draudzes skolu remontiem, un kur vien varot

parādot, ka šīs skolas konventiem vairs nav mīļas, jo

agrākās vācu valodas vietā tagad ievesta krievu. Daļa

tautskolotāju pārgājuši uz monopola „bo-

dē m", kur labāks atalgo jum s.
1) Trūkstot labu sko-

lotāju. Sarīkoti skolotāju kursi, kas deviši labus panākumus,

jo skolotāji labprāt mācoties krievu valodu un tās meto-

diku. Pie piecām ministrijas skolām noorganizētas augstā-

kās nodaļas skolotāju sagatavošanai. Vāciskās skolu komi-

sijas nedarbojoties; 1900. g. nav noturējušas nevienu sēdi

ne guberņas laukskolu virskomisija, ne apriņķu komisijas.

Komisiju locekļi gan dažkārt aktivi nostājoties pret valdības

ierēdņu rīkojumiem. Pilsētas skolu kolēģijas darbojušās

kārtīgi.
Visa Rīgas mācības apgabalā — Igauniju ieskaitot —

darbojušās 2574 valsts un pašvaldību skolas ar 134.613

x) Šinī laikā Krievijā iekārtoja degvīna monopolu, un tā pār-

došanai darbojās īpašas „bodes", t. i. tirgotavas, kam vajadzēja pār-

devēju, krievu valodas pratēju.

33
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skolēniem. Visu šo skolu uzturēšana maksājusi 1.336.193

rbļ.

Šai pārskata nav ziņu par priv a ta m skolām, kadu

mācības apgabalā bija apmēram 400, no tām vairākums

111 šķiras, t. i. pirmmācības skolas.

Atzīmēsim dažus datus arī par valsts un pašvaldību
vidusskolām.1)

Uz 1901. g. 1. janvāri Rīgas mācības apgabalā pavisam

darbojušās 11 valsts un pašvaldību zēnu ģimnāzijas: Rīgā —

Aleksandra, Nikolaja un pilsētas; Liepājā — Nikolaja; Jel-

gavas (guberņas), Pērnavas, Arensburgas, Vesenbergas,

Jurjevas (Aleksandra), Rēveles — Aleksandra un Nikolaja.

Bez tam Palangā valdības proģimnazija. Tā tad Latvijas

daļa 5 ģimnāzijas un 1 proģimnazija. Šīm 5 ģimnāzijām

sekojošs klašu un skolēnu skaits:

Rīgas Aleksandra 15 klases ar 508 skolēniem no tiem 55 latvieši

Nikolaja 10 , „
339

„ „
99

„
pilsētas 18

» ,
559

„ „
„66

Jelgavas 12
„ „

318
„ „ „

47

Liepājas 14
„ „

449
„ „

21
„

Tā tad latviešu jaunekļu šīs pilntiesīgās ģimnāzijās sa-

mērā visai mazs skaits.

Reālskolu Rīgas mācības apgabalā sešas: Rīgā di-

vas — valdības Pētera I un pilsētas, Jelgavas, Liepājas,

Jurjevas un Rēveles. Tā tad Latvijas daļā 4 reālskolas, kam

sekojošs klašu un skolēnu skaits (uz 1. janvāri 1901. g.).

Rīgas Pētera I
. . 12 klases ar 458 skolēniem

„
Pilsētas . . 19

„ „
804

Jelgavas 15 „ „
6^>2

Liepājas 12 „ „ 371 „

Skolēnu sadalījums pēc tautībām nav uzdots, tā arī

nav zināms, cik reālskolās bijis latviešu jaunekļu. Visās

Rīgas mācības apgabala reālskolās, tā tad Igaunijas daļu

ieskaitot, mācījušies: 623 muižnieku, 17 garīdznieku, 1596

pilsētnieku, 664 laucinieku, 141 ārzemnieku bērni.

Šis ziņas ņemtas no Rīgas mācības apgabala kuratora pār-

skatiem par vidusskolām 1900. gadā (IVA). Ziņas trūcīgas un atro-

damas tikai par dažiem atsevišķiem gadiem.
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Viena audzēkņa mācīšana ģimnāzijās (visā mācības

apgabalā) caurmērā maksājusi 116 rbļ. 55 кар. gadā, 1)

bet reālskolās 88 rbļ. 91 кар. Par reālskolām uzrādīts

arī, ka lūgumus iestāties pirmā klasē iesnieguši 1617 zēni,

bet uzņemti 782. Kāds pieplūdums bijis ģimnāzijās —

pārskatā nav uzrādīts.

Sieviešu (valsts un pašvaldību) ģimnāziju visā mā-

cības apgabalā — 8: Lomonosova (Rīgā), Rīgas pilsētas

meiteņu skola ar ģimnāzijas tiesībām, Jelgavas, Liepājas',

Kuldīgas, Jurjevas, Pērnavas un Rēveles. Bez tam sie-

viešu proģimnazijas Valmierā un Limbažos (pilsētu uztu-

rētas).

Klašu un skolnieču skaits sieviešu ģimnāzijās (1901. g.

1. janv.):

Rīgas Lomonosova
...

11 klases ar 406 skolniecēm

pilsētas meit. sk.
.

10
„ „

282
„

Jelgavas 13
„ „446

Liepājas 15
„ „

583
„

Kuldīgas (pilsētas) ... 52
J „ „

90

Visās mācības apgabala sieviešu ģimnāzijās mācījušies:

774 muižnieku, 1955 pilsētnieku un 539 laucinieku mei-

tas.

Valsts un pašvaldību ģimnāziju kā sieviešu, tā vīriešu,

tāpat reālskolu skaits, līdz 1905. g. nav mainījies, bet gan

atvērtas jaunas privātas mācības iestādes, kurām piešķir-
tas valsts ģimnāziju, resp. reālskolu tiesības (parasti gan

līdz 1905. gadam tikai skolniecēm).

Beidzot atzīmēsim dažas statistiskas ziņas par taut-

skolām 1904. gadā, kas asā pārkrievošanas laikmeta posmā

bija pēdējais. 1905. gadā pārkrievošanas politikas veici-

nātāji piedzīvoja arī skolu politikā nepatīkamas dienas,
bet

par tām runāsim turpmāk.
Uz 1905. gada janvāri Vidzemē bijušas:

l ) Tagad Latvijas valstī viena ģimnāzista mācīšana caur-

mērā maksā apm. 300 latu gadā.
2) Augstāko klašu vēl nebija; dibināta 1899. gadā kā 6 kl.

meiteņu skola ar sieviešu ģimnāzijas tiesībām.

33*
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Pilsētas skolas (городск учил.) ....
13 ar 2175 skolēn.

Tautskolas (начальн. учил.) pilsētās . . 125
„

12702
„

Ministrijas skolas (2 un 1 klasīgas) . . 47
„

4563
„

Pagastu un draudzes skolas 1081
„

1

Pareizticīgo pagasta un draudz. skolas 371
» j

00010
»

Privātas 111 šķiras skolas 116
„

5442
,

Skolas pie baznīcām1) 16
„

2122
,

Kopā 1769 skolas 90817 skolēn.

Še ietilpst arī Vidzemes igauņu daļa, bet nav ierēķinātas

žīdu tautskolas (9).

Kurzemē:

Pilsētas skolas (Городоая учил.) 12 ar 1808 skolēn.

Tautskolas pilsētās 44
„

3544
„

Minstrijas skolas 26
„

3340
„

Lut. pagasta skolas 337
„ ļ

Pareizticīgo pagasta un draudzes skolas . 47
„ J

"

Privātas 111 šķiras skolas 71 ,
3470

Pirmmācības skolas pie baznīcām .. . ,
23

„ 1462

Kopā 563 skolas 40582 skolēn.

Igaunijā bijušas 645 tautskolas ar 26536 skolēniem,

bet visā Rīgas mācības apgabalā 2977 tautskolas ar 157935

skolēniem.

Visu šo tautskolu uzturēšanai ienākušas sumas:

No valdības 162.069 rbļ.

~
pareizt. sinodes 30.229

~

~
muižniecības 60.795

„

„ pilsētu pašvaldīb 202.074
„

~ pagastu 700.754
„

~
skolu kapitāliem .... 47.426 „

~
zemes gabaliem 89.949

„

~
dažādiem dāvinājumiem

. .
117.111

„

Atsevišķu tautskolu uzturēšanas izdevumi bijuši ļoti

nevienlīdzīgi. Tā piemēram:

Rīgas apriņķa 138 skolas izmaksājušas 117.385 rbj.

Cēsu
„

153
„ „

100.204
„

Valmieras
„

133 „ „
94.570 „

Valkas 130
, „

91.136
„

Verovas (igauņu) 164
„ „

51.559
„

Jurjevas apriņķa 281
„ „

113.309
„

Sāmsalas
„

197
, „

30.061
„

1

) Te ieskaitītas atsevišķu luterāņu baznīcu uzturētās pirm

mācības skolas.
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Vispāri Vidzemes igauņu daļā skolu uzturēšana ievē-

rojami sliktāka kā latviešu apriņķos. Vislabāki uzturētas'

Rīgas pilsētas elementārskolas, bet šīs skolas varēja uz-

ņemt tikai mazu daļu skolas gados esošo bērnu. 38 pilsētas

tautskolas izmaksāja 104.992 rubļi, kas, salīdzinot ar atzī-

mēto apriņķu tautskolām, uz katru skolu stipri lielāks iz-

devums. Vispāri arī šinī vietā nav lieki konstatēt, ka tā

laika vāciskā Rīga samērā maz līdzekļu deva tautas iz-

glītībai. 1904. gadā no 4.040.817 rbļ. lielā budžeta: 104.992

tautsk., 137.046 vidusskolām 1) un 29.300 citu skolu vaja-
dzībām — kopā 270.438 rbļ., t. i. 6,70/0. Salīdzinājuma dēļ

atzīmēsim, ka 1934. gadā Rīgas pilsētas 38.422.917 latu

lielā budžetā skolām bija 7.826.137 lati, t. i. apm. 210/0 .

Starpība šos skaitļos vēl lielāka, ja ņemam izdevumus

tikai tautskolām — 1904. g. tautskolām izdoti 2,60 о no visa

budžeta, kamēr 1934. gadā 2) ne mažāk par 15,50/o.

Tāda ir skaitļu liecība par pagājušo laiku.

XXII

Par kuratora Izvoļska darbību runājot jau aizrādījām,

ka viņa laikā pārkrievošanas politikā nekādu jūtamu pār-

maiņu nebija. Vienīgais — mazliet lielāka gādība par krievu

skolotāju ievešanu no lekškrievijas guberņām, dažu jaunu

valdības skolu noorganizēšana un vairāku administriātīvf-

techniskas dabas jautājumu nokārtošana, pie kam pēdējie

parasti bija izglītības ministrijas ierosināti.

Ar ķeizara rīkojumu 1904. g. 3. aprīlī kuratoru Iz-

voļski pārcēla tādā pat amatā uz Pēterpils mācības apga-

balu, un viņa vietā tā paša gada 10. aprīlī nāca G. Uļjā-

novs.)3

1904. gada sākumā, gandrīz pilnīgi negaidot, izcēlās

krievu-japāņu karš. Līdz ar to daudzi agrākie valdības

х) СмЪта доход, и расходовъ г. Риги за 1904 г.

2) Rīgas pils. budžets par 1934. g.

3) Grigorijs Uļjānovs, dzimis 1859. g. studējis Maskavas uni-

versitātē klasisko filoloģiju. Ujjānovs uz Rīgas mācīb. apg. atnāca

no Varšavas, kur viņš līdz tam darbojās kā universitātes rektors.
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nodomi un plāni bija jāaptur. Jo dienas vairāk un vairāk

sāka spiest kara laika prasības. Pašā kara sākumā, kad

krievi cerēja ~japoškas ar cepurēm nosist", vēl Baltijas

pārkrievotāji runāja skarbus vārdus un deva bargus rī-

kojumus. ~Baltijas Vēstnesis" 1904. g. 73. num. zināja

pastāstīt, ka Pēterpilī iesniegts priekšlikums aizliegt lat-

viešiem polītiski-sabiedriskos laikrakstus, atļaujot vienīgi

zemkopības satura periodiskus izdevumus. Un patiesi kādu

laiciņu tieši ~Baltijas Vēstnesim" bija noliegts iespiest po-

lītiska satura ievadrakstus un tādus pat feļetonus. 1) ~Nov-

oje Vremja" un „Rižskij Vestņik" rakstīja, ka Baltijas

~piekausēšana" Krievijai gan turpinoties, bet esot arī ne-

lāgas pazīmes — latvieši un igauņi parādot lielu

aktivitāti, kas esot pat tik stipra, ka pakāpe-

nīgi atspiežot pie malas vācu spēkus. Lat-

vieši un igauņi, kas ar krievu reformām Bal-

tijā nostādīti vi c līdzīgās tiesībās ar citāmi

šī apgabala tautām, tagad jau cenšotis būt

priekšgalā. Agrākie vācu vergi sākot uzvarēt savus

bijušos kungus. Krievijas interesēs neesot at-

ļaut latviešiem un igauņiem iet pāri par mē-

ru. 2) Tādā pat garā rakstīja arī ~Rižskij Vestņik", kas

tagad jau vairāk bažījās par pieaugošo latviešu, spēku,
nekā par agrāk nīstām vācu privilēģijām.

Tā tas -bija 1904. gada sākumā. Kad karā ar Japānu
krieviem nelaimējās, un pašā Krievijā bija vērojamas ne-

miera pazīmes, kas parādījās atklāti pat pie rezervistu ie-

saukšanas, tad Krievijas valdība, redzams, palika apdomī-
gāka. 15. jūnijā notika atentāts uz iekšlietu ministri Plēvi

— ministri nāvīgi ievainoja. Ķeizars Plēves vietā iecēla

liberālo kņazu Svatopolku-Mirski, un līdz ar to represijas
pret presi, biedrošanos v. t. t, atslāba. Laikraksti sāka brī-

vāki apspriest Krievijas stāvokli un neveiksmes. Liberālā

prese neveiksmēs vainoja valsts iekārtas sistēmu. Pakā-

penīgi nemiers auga, un auga līdz ar neveiksmēm kara

J) „Rīgas Avīze" 1904. 65. num.

2) „Новое Время" 1904. 14. I. num. Tā tad krievi tagad ru-

nāja pret latviešiem pēc vācu padoma.
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laukā. Universitātēs sākās studentu nemieri. Saprotams,
ka šādos apstākļos vajadzēja mitēties arī Baltijas pār-

krievotāju asai darbībai. Jau maija mēnesī Rīgas mācības

apgabala cirkulāru krājumā (Nr. 4. 235. lpp.) publicēja
kādu Odesas mācības apgabala kuratora rīkojumu par na-

turālas metodes pielietošanu cittautu pirmmācības skolās.

Šis cirkulārs, pamatojoties uz izglītības ministrijas mā-

cīto komitejas (ученый комитетъ) atzinumu, noteica, ka

pirmā skolas gadā cittautu skolās atļauts krievu valodu

mācot lietot arī skolēnu mātes valodu. Kā agrāk redzējām,

A. Viļjevs šādu rīcību mūsu skolās noliedza, un arī krievu

tautskolu inspektori rāja mūsu skolotājus par katra veida

~tulkošanas metodes" lietošanu skolās. Ja jaunieceltais ku-

rators Uljānovs šo Odesas mācības apgabala kuratora cirku-

lāru atzina par publicējamu arī Rīgas apgabalā, tad tā

bija kauču neliela pazīme, ka A. Viļļjeva „naturālās" me-

todes režims zaudējis savu stingrību. No otras puses —

1898. gadā izstrādātās un 1899. gadā publicētās mūsū

tautskolu programās
1) kurators Uļjānovs lūdza paturēt arī

turpmāk un izglītības ministrija tam arī piekrita. 2 ) Bet

šīs programās taču bija sakārtotas pašā asākā pārkrievošanas

laikā. Tomēr ne jau programās noteica to garu, kāds va-

rēja, vai nevarēja valdīt mūsu tautskolās. Mūsu skolotāji jau

vērīgi sekoja visam, kas notika vispārējā skolu politikā

un itin labi saprata, ka pārkrievotājiem pamati sāk grīļo-
ties. Mūsu avīzes arī nekavējās brīvāki rakstīt un tūdaļ

nepagāja garām skolu jautājumiem, un tieši 1904. gadā,

īpaši otrā pusē, mūsu laikraksti atkal daudz rakstīja par

izglītību, skolām un ļoti propagandēja arī mājmācību.

1904. g. rudenī — no 5.—11. oktobrim — izglītības

ministrs Glāzovs, slepenpadomnieka Baranova pavadībā, re-

vidēja Rīgas mācības apgabala skolas. Vispirms ministrs

ieradās Tērbatā, kur iepazinās ar universitātes stāvokli un

studentu izturēšanos. Glāzovs sajūsminājis studentus ar

atļauju atkal nēsāt korporāciju krāsas, kas kādu laiku bija

х) „ПримЪрныя программы предметовъ, преподаваемыхъ въ

начальныхъ народи, училищахъ Рижск. учебн. округа".

2) „Циркуляры" 1904. 485. Iрр.
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noliegtas. Tērbatā Glāzovs pieņēmis audiencē igauņu de-

legāciju, kas lūgusi lai Tērbatas ģimnāzijā māca ari igauņu

valodu. Ministrs lūgumu laipni uzklausījis un solījies par

tā realizēšanu parūpēties. 7. oktobrī Glāzovs bija Rīgā;

revidēja dažas vidusskolas un iepazinās ar politechnikuma

stāvokli, saprotams, īpaši interesēdamies par studentu iz-

turēšanos. Arī Rīgu ministrs esot atstājis apmierināts. 1)

9. oktobrī Glāzovs Jelgavā, bet 10.—11. oktobrim Lie-

pājā.

Liepājas pilsētas galva personīgi lūdzis Glāzovu un

ari kuratoru Uļjanovu atļaut pilsētas tautskolās lielākas

tiesības mātes valodai. Kā ministrs, tā Uļjānovs apsolījuši

šī lūguma labā darīt, ko iespēšot', bet norādījuši, lai galva

iesniedz savu lūgumu un priekšlikumus rakstveidā. Tas

arī izdarīts. Te jāpiezīmē, ka šī ierosinājuma autors atkal

bijā Treilands-Brīvzemnieks, kas rakstījis Liepājas darbīgam

skolotājam Breikšam, lai pierunā galvu izdarīt pie Glāzova

minēto ierosinājumu. Kad tas noticis un ministrs prasījis

īpašā memorandā izteikt savu lūgumu, Liepājas galva uz-

devis Breikšam memorandu sastādīt, kas savukārt griezies

pie Treilanda, lūgdams viņu nākt palīgā. Treilands tad

arī memorandu sastādījis un Liepājas galva to nosūtījis
caur kuratoru ministram Glāzovam. Šim iesniegumam šāds

saturs:

Liepājas pilsētas valde grib rūpēties par pirmskolu ierīkošanu

pilsētas iedzīvotāju bērniem. Apstākļi norāda, ka pilsētu pirmskolu
uzdevums ir ne tikai iemācīt teorētiskas zināšanas, bet arī audzināt

skolēnus garīgi tikumiskā ziņā. Garīgi tikumiska audzināšana se-

višķi vajadzīga nabadzīgākiem iedzīvotāju slāņiem. Šādu audzinā-

šanu vislabāki var izdarīt ticības mācības un mātes valodas stundās.

Šajās stundās skolotājs labāk saprot skolēnu un skolēns skolotāju.

Skolotāji labāki prot izteikties latviešu, ne krievu valodā. Ticības

mācības un mātes jeb lūgšanas valodas2) stundas ir ne

tikai obligatoriskas, bet ievedamas pēc iespējas vairāk. Vai tagad
ir pietiekošs to stundu skaits, kas veltītas minētiem priekšmetiem?

Baltijas guberņās pilsētu tautskolās, pēc skolu stundu tabulām,

*) 8.-9. oktobra Rīgas laikrakstu ziņojumi atzinīgi atzīmē

Glazova skolu apmeklējumus.
2 ) Šo apzīmējumu Treilands lietojis ari citos gadījumos —

redzams, ar taktisku aprēķinu.
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ticības mācībām atjautas 4, bet mātes valodai 3 stundas nedēļā

katrā klasē (nodajā). lekškrievijas guberņās ticības mācībām, ko

tur pasniedz krievu valodā —6, slavu baznīcas rakstu lasīšanai — 3

bet mātes (krievu) valodai — 8 stundas nedēļā. (Kā Baltijas gub.

tā Krievijā trīsgadīgs kurss). Bet tā kā mums ir jāiemācās krievu

valoda kā valsts valoda, tad uz tik lielu stundu skaitu nevaram

cerēt. Tomēr mēs, kā uzticīgi pavalstnieki, nevaram iedomāties,

ka mūsu tiesības ierobēžotas un tāpēc ceram: 1) ka baznīcas dzie-

dāšanas stundas pieskaitītu dziedāšanas stundām un nevis ticības

mācībai, un 2) ka stundu skaitu mātes valodā paaugstinātu no 3

uz 5 jaunākās klasēs, bet augstākās no 3uz nedēļā. Lai stundu

skaits nepavairotos, tad labākie skolotāji ieteic no stundu saraksta

strīpot: 1) mazākās klasēs 2 st. glītrakstīšanai, 2) samazināt II klasē

2 st. ģeogrāfijai, kur skolēni vēl tik pietiekoši neprot krievu valodu,1)

lai sekmīgi mācītos ģeogrāfiju, 3) samazināt 111 kl. rēķināšanas

stundas no 6uz 5. Krievu valodai paliktu vismaz 8 stundas, lai

gan skolotāji par to atsaucas nelabvēlīgi, jo skolēni vienā dienā ne

labprāt seko divām viena priekšmeta stundām.

Te nu jāatzīmē, ka šinī pašā 1904. gadā Fr. Brīvzem-

nieks-Treilands šķīrās no Rīgas skolām, t. i. atstāja taut-

skolu inspektora amatu. Visā asā pārkrievošanas' laikā viņš

bija cik vien spējis sargājis mūsu tautskolas no krievu

uzmācībām. Daudz grūtus brīžus pārdzīvoja šis lielais lat-

viešu skolu politiķis Lavrovska un arī Švarca laikā, bet

ar savu apbrīnojami lielo veiklību un taktiku viņš prata

atturēt pārkrievotājus no dažkārt jau stingri nodomātiem

spaidiem pret latviešu valodu, pat no latviešu valodas iz-

dzīšanas pavisam no skolām. Kad Treilands vairs nebija

inspektors — 1905. g. 20. februārī — Rīgas skolotāju

delegācija ar sirmo skolotāju P. Dadzīti priekšgalā, pa-

sniedza viņam J. Madernieka darinātu adresi-albumu.2) Tā

ka adreses pasniegšanā piedalījās arī krievu un vācu tau-

tības skolotāji, tad tā rakstīta krievu valodā, pievienojot

visu pasniedzēju fotogrāfijas. Adresē aprādīts, ka Trei-

lands 1886. gadā, kad mācības apgabalu vadījis ļoti iz-

glītotais (высокопросвЪщенный) un ievērojamais skolu

administrators M. Kapustins, aicināts līdzdarboties Baltijas

skolu jaunuzbūvē. īpaši izcelta Treilanda darbība pie Rīgas

skolām, kuras viņš pārzinājis un vadījis gandrīz 18 gadus.

!) Ģeogrāfiju mācīja 2 kl. krievu valodā.

2) Šī adrese-albums glabājas Valsts vēsturiskā muzejā.
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Še Treilands ar lielu taktu pratis skotu darbību kārtot

vietējo iedzīvotāju interešu labā, būdams par drošu šo

interešu iztulkotāju pie skolu pārvaldes pārstāvjiem. Pret

skolotājiem Treilands izturējies kā tēvs — dodams vienmēr

derīgus padomus un norādījumus. „Вашъ идеалисти-

ческш взглядъ на народное образоваше, глубокое

понимаше задачъ и средствъ школы и прямое отно-

шеше къ дълу, содействовали къ установлешю между

Вами и нами полной откровенности, такъ что изъ бе-

съдъ съ Вами мы всегда выносили ясное понимаше

того, что намъ дЬлать."

Adresei pieliktas, starp citām, sekojošu pazīstamu Rīgas

skolu darbinieku ģīmetnes: Krišjāņa Barona, Teodora Zei-

ferta, Aug. Saulieša, insp. P. Dadzīša, P. Jurjāna, Ap-
sīšu Jēkaba, J. Kriškāna, Vaid. Zālīša, Indr. Cīruļa, Ad.

Ārgala, P. Abula, Jura Plāķa, A. Laimiņa, Ata Ķēniņa,

Annas Ķeniņas, M. Eiches, Fr. leviņa, Lud. Straupmaņa,

Andr. Upīša, 1) N. Draudziņas, Indr. Rītiņa, J. Dreiberģa,

P. Kūlas v. c,starp kuriem ievērojams skaits arī krievu!

skolotāju. Šī atvadīšanās no mūsu ievērojamā skolu po-

litikas vadītāja bijusi ļoti sirsnīga, ko konstatēja Trei-

landam pat bieži visu naidīgā krievu prese. 2) Treilands

arī pēc aiziešanas no tautskolu inspektora posteņa, kā

*) Te gan arī jāatzīmē, ka neraugoties uz to, ka Treilands

bija Andr. Upītim izgādājis skolotāja vietu Rīgas pilsētas elementār-

skolās (1902. g.), un ka Upitis 1905. g. sākumā apliecināja Treilan-

dam savu pateicību v. t. t., — šis pats Andrejs Upītis, pēc Treilanda

nāves, 1907. g. „Dienas Lapas" 225. num. rakstīja par šo lielo skolu

darbinieku cinisku apmelošanas rakstu. No tā laika ari A. Upītis,
vismaz nacionālo skolotāju vidū, top uzlūkots kā Treilanda-Brīvzem-

nieka svētās piemiņas pulgotājs. Jau A. Saulietis savā laikā rakstīja

(Latvju grāmata 1931. g. 2. num.) par šo „neķītro viru", ko ,vārījis
kāds Upītis", un par ko kā riebīgu nemaz negribētos runāt, bet

nevarot aizmirst sirds rūgtuma un pretīguma līdz drebuļiem, kas

bija jāizjūt šīs nejēdzības dēļ. Te varētu vienīgi vēl piezīmēt, ka

ne jau A. Upīša raksts varēja apēnot Treilanda-Brīvzemnieka lielo

darba piemiņu, bet ļoti bēdīgs noskaņojums bija latviešu skolotāju

saimē, ka vispāri šāds raksts varēja parādīties latviešu presē. Sko-

lotāju īgnums še patiesi bija vietā.

2) ПрибалтШскШ край 1905. 39 num.
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konstatējām agrāk, joprojām sekoja mūsu skolu darbībai

un centās ar lietišķiem padomiem atbalstīt dedzīgākos

mūsu tā laika skolu darbiniekus. Tikai jo dienas, jo vairāk

viņam uzgūlās slimība un vajadzēja mēģināt ārstēties gan

Davosā, gan Jaltā. Tomēr, kā viņš pats savā nāves (1907.)

gadā liecina: „Viss tas acimredzot to grēku se-

kas, kurus es savā mūžā nodarījis pret savu

organismu, nesamērodams sava darba ilgu-

mu un grūtumu ar vajadzīgo atdusu un ner-

vu klusinātāju mieru tīrā, svaigā gaisā"

Tā bija — ne savi sargāja Treilands-Brīvzemnieks, bet

savas tautas skolu un kultūru — tas bija viņa sarga pos-

tenis. Atis Ķēniņš pie Brīvzemnieka kapa dziedāja:

~Aprok, Tauta, tavu pavasari,
Tava rīta možo dziedātāju —

Tautas cīruli, kas cēlās agri,

Jaunu zemes dienu sveicot gaiši!

Sargu tornī stāvēji daudz gadus,

Aizej — praviets svēts un Dieviem mini:

Debess tumst un līst, bet nedzist gunij

Ziedoklī, ko Brīvzemnieks mums dedzis!"2)

Jā, tiešām tiesa — no visiem latviešu skolu darbi-

niekiem, ko mūsu skolu vēsturē varam pieminēt un cil-

dināt
— Treilands-Brīvzemnieks ir vislielākais.

Politiskais stāvoklis Krievijā jo dienas jo vairāk sa-

režģījās, пеггуега gari vairojās. Krievu laikraksti jau at-

klāti vainoja valsts iekārtu, sāka prasīt radikālas

mas. 1904. g. 8. decembrī Maskavā izcēlās nopietni stu-

dentu nemieri, par kuriem valdība ziņoja pat oficiālā dek-

rētā. Kara laukā joprojām nesekmējās. Tādos apstākļos

ķeizars 12. decembrī deva īpašu „ukazu", kurā paziņoja

valdības nodomus turpmāk tautai vairākās reformās pie-

šķirt dažādas brīvības. Šī ukaza 7. punktā bija norādīts

!) No vēstules Teodoram Zeifertam 1907. g. 6. martā.

2) Skat. A. Ķēniņa „Potrimpa zemē" 156. lpp.
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arī uz mātes valodas lietošanu cittautu pirmmācības sko-

lās. Sakarā ar to Ministru komiteja steidzīgi izstrādāja
kādu paskaidrojumu, kurā teikts, ka Baltijas guberņu cit-

tautu tautskolās ticības mācība, baznīcas dziedāšana un

mātes valoda mācama vietējās valodās (t. ir latviešu un

igauņu). Rēķināšanas mācībā pirmās klasēs, līdzās krievu

valodai, atļauts lietot arī mātes valodu (пользоваться,кро-
мъ русскаго языка, природнымъ языкомъ, учащихся")

1
)

Šo Ministru komitejas paskaidrojumu (разъяснеше ст. 3640

Уст. уч. учр. и учебн. зав. Св. Зак. ч. I т. XI. изд.

1893. г.) ķeizars apstiprināja 1905. g. 18. jūnijā.2) Tā

tad asā pārkrievošanas politikas realizēšana mūsu taut-

skolās bija atzīta par nederīgu un atmetamu. Likās, Lav-

ro'vska-Viļjeva-Zaiončkovska centieni tiks atmesti uz vi-

siem laikiem.

Izglītības ministrijai nācās dzirdēt skarbus pārmetumus,

ne tikai no krievu liberālās puses, bet pat no valdības

pusoficioza — ~Novoje Vremja", kas 1905. g. 10. marta

numura ievadrakstā „Въ народнаго про-

свЪщешя" rakstīja, ka dīvaina pašlaik esot šīs ministri-

jas izturēšanās. Kamēr citās ministrijās' notiekot dzīvas

debates un apspriedes par vajadzīgām nākamām refor-

mām, izglītības ministrijā viss klusu („бездЬйствуютъ и

молчать"). levācot agrākās darbības augļus.,, Gandrīz trīs-

desmit gadus šī ministrija neatļāva ne sabiedrībai, ne ve-

cākiem, ne skolotājiem, un pat mācītiem akademiķiem un

profesoriem apspriest skolu reformu vajadzību. Agrāk uz

visiem kliedza, bet tagad no visiem baidās" („Прежде на

всъхъ кричала, теперь всъхъ боится") *Šai ministrijā

sēžot savādi kungi — činovnieki. 3) Vai šie cilvēki vairāk

neko nezinot, kā skaitīties štatos un saņemt algu? Laiks

taču esot mosties v. t. t." Tik asu kritiku, un pie tam

no „Novoje Vremja", saņemt gan nebija patīkami ne iz-

J) „Циркуляры" 1905. 246. Ipp.
2) Saprotams, latviešu pedagogi nebūt nebija apmierināti ar

šādu maznozīmīgu „reformu".

3) Atcerēsimies še kņaza Sachovskoja un kuratora Kapustina
vārdus par Pēterburgas činovniekiem.
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glītības ministrijas vadītajiem, ne arī mūsu skolu pār-

krievotājiem. Nav jau tad ari nejaušība, ka Rīgas mā-

cības apgabala kurators Uļjānovs arī apjuka un nezināja,
kas turpmāk viņam darāms. Tas jo skaidri nomanāms

no viņa rīkojumiem un cirkulāriem. Grib kaut kā rī-

koties, nesēdēt gluži bezdarbībā. 1905. g. 3. janvārī viņš

sasauca vidusskolu direktoru un inspektoru apspriedi un

darbu kārtībā lika jautājumu: „Skolas un ģimenes sadar-

bība". Tālāk par vieglu izrenāšanos, saprotams, netika. 1)

Janvārī (1905) krievu zinātnieki ar 342 parakstiem1

(16 akadēmiķi, 125 profesori un 201 docents) publicēja

kādu atzinumu, kurā starp citu teikts: „Dziļi noskumu-

šiem mums jāliecina, ka tautas izglītība Krievijā atrodas

uz ļoti nožēlojamas pakāpes un nesaietas nedz ar musu

tēvijas vajadzībām, ne arī viņas cieņu". 2) Esot nepiecie-
šams nekavējoši stāties pie izglītības lietu reformēšanas.

Zinātnieki gan pieskārās arī vispārējām — valsts satvers-

mes reformām.3 ) Un patiesi Krievijā tautas izglītībā bija

zemā līmenī, ko pierāda sekojošie skaitļi: lasīt pratēju

uz 100 iedzīvotājiem 1903. g. bija: Vācijā — 98, Z. A.

Sav. valstīs — 92, Anglijā — 90, Francijā — 85, Austrijā
— 52, Krievijā — 16. Un te vēl jāpiezīmē, ka caur-

mērā — 16, kauču gan Baltijā un Somijā lasīt pratēju

skaits bija līdzīgs Vakareiropas valstīm. Tā tad krievu

zinātniekiem patiesi bija jāskumst par savu tēviju, un

~Novoje Vremja" arī runāja patiesu valodu.

Lūk, tādā noskaņojumā Krievijas izglītības resoram

tuvojās 1905. gada revolūcija.

Kāds noskaņojums šinī pat laikā bija latviešu tautā

un inteliģencē? Uz šo jautājumu plašāki centīsimies at-

bildēt turpmāk — šī darba piektā grāmatā, — bet polī-

tiski-sabiedriskā diagnoze jāuzstāda jau šinī vietā.

Asie pārkrievošanas gadi arī Latvijā bija radījuši lielu

!) ПрибалтМскШ край 1905. 4. num.

"

2) Citēts no „Dienas Lapas" 1905. g. 27. janv. num.

3) Šis Krievijas zinātnieku atzinums analoģisks ar latviešu

inteliģences peticiju, kas ari izstrādāta 1905. g. sākumā, bet par ko

runāsim turpmāk (5. grāmatā.)
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neapmierinātību pret krievu skolu administrāciju un arī

visu krievu birokrātiju. Latviešu stāvoklis pret krievu skolu

pārvaldi tagad bija apmēram tāds pat, kā 70.—80. ga-

dos bija pret vāciskām' skolu valdēm (komisijām): neuz-

ticība, neapmierinātība un pretestība. 70.—80. gados, kā

redzējām, latviešu inteliģence meklēja sadarbību un pat
draudzību ar tā laika krievu (slavofilu) inteliģenci, un šī

inteliģence latviešus patiesi aizstāvēja un atbalstīja. Kā

aprādīts, skolu pārkrievošanas darbība 1904./5. m. g. li-

kās atgriezās pie tām' metodēm, ar kādām to gribēja va-

dīt kurators Kapustins. Un zīmīgi — latviešu inteliģence

un arī visas musu tautas plašākie, bet jau apzinīgie slāņi

— arī atgriezās pie 70.—80. gadu cerībām, ka krievu

liberālā inteliģence turpmāk palīdzēs sargāt mūsu skolas

no nederīgas un brutāla rakstura pārkrievošanas, tāpat

kā slavofilu inteliģence nobīdīja no mūsu tautskolām pār-

vācošanas nodomus. Tā kā 1904./5. gadā likās, kā pa-

tiesi Krievijā turpmāk būs cita iekārta, ka agrākā patval-
dības režima vietā stāsies kaut kāda parlamentārā sistēma,

tad arī latviešu inteliģence domāja, ka sadarbojoties ar li-

berālo krievu inteliģenci, varēs brīvi veidot savu nacio-

nālo un kulturālo attīstību. Tādas cerības viscaur bija
nomanāmas latviešu preses orgānos, tādas pat domas iz-

paudās biedrību apspriedēs un vispāri mūsu sabiedrībā.

Un bija arī pamats tā domāt. Krievu liberālā virziena va-

došā presē bieži vien parādījās raksti, kas mums (kauču

citā plāksnē) atgādināja 70.—80. gadu J. Aksākova, J.

Samārina, M. Katkova, — Maskavas slavofilu laikrakstos lat-

viešu aizstāvēšanai veltītos rakstus. Cik spēcīgi izskanēja

krievu liberāļu spriedumi par latviešiem un igauņiem, tam

še viens spilgts piemērs:

Laikraksts „Русь" (tanī laikā ar lielu tirāžu) 1905.

g. 14. februāra numurā, rakstā ..Наша политика на При-
балтшской окраинъ и нъмцы" teica, ka jautājums par

Baltijas vāciešu stāvokli esot jāizslēdz no Krievijas cit-

tautību lielām eksistences prasībām, jo Baltijas no-

male ir latviešu un igauņu, bet pavisam ne

vāciešu („ибо Прибалтшская окраина — латышская
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и эстонская, а совсъмъ не нъмецкая"). Latvieši un

igauņi tur dzīvo uz savas zemes, bet vācieši — ienācēji
un ne Baltijas tauta; viņi dzīvo Baltijā tāpat, kā citās

Krievijas guberņās. Baltija neesot pārkrievota, bet tikai

atdota viņas īstiem iedzīvotājiem. Ja mēs, krievi, ko še

esam nogrēkojuši, tad tas ir, „что не сумъли увидъть въ

этихъ латышахъ и эстахъ, нашихъ естественныхъ дру-

зей, не сумъли во время протянуть имъ искренне со-

юзническую руку." Šis ~Russ <a) raksts, saprotams, izsauca

visā Baltijas vācu sabiedrībā un presē
2 ) asu nemieru un

pat protestus. „Duna Zeit." rakstīja vienkārši: „Russ"
esot apbrīnojami slikti informēta par apstākļiem Baltijā.
Vai tā bija vāciešu vislabākā aizstāvēšanās taktika? Var-

būt — jo būtībā ko atspēkot bija grūti, — ~Russ" pa-

teica patiesību, ka Baltijas guberņas nav vis vāciskas, kā

to vācieši centās katrā izdevīgā gadījumā iegalvot, bet

ir latviešu un igauņu zeme, ne „нъмецкш край," vai „ост-

зейская нъмецкая провиншя".

Latviešu prese, pec tam, kad varēja brīvāki izteik-

ties, atskanēja, piemēram, šāda valoda:

„Spēcīga, plaša un dzija brīvības kustība saviļņo visu lielo

Krieviju. Baltija šoreiz pilnīgi (domāti latvieši un igauņi А. V.)

pievienojusies lekškrievijas sabiedrības centieniem. Viesulis, kas

tagad brāžas pār Krievijas plašumiem, šalc ari pār mūsu dzimtenes

ārēm. Tāpat ka lekškrievijā, ari mūsu dzīves skatuves pašā priekšā

nostājas tas elements, kam līdz šī gada sākumam bija lemts god-

bijīgi noskatīties, kā rīkojas un darbojas skatuves priekšā līdzšinējie

varoņi .. . Tagadšie ..augstākie desmits tūkstoši" jūtās it kā spī-

lēs, it kā starp ērkšķiem un dadžiem. Pārgrozīsies latviešu stāvoklis

mūsu piekrastē. Mūsu zemkopji, mūsu apbrīnojamie darba rūķi uz-

varēs, sadodamies brīvā kopībā, novelt no saviem salīkušiem kamie-

šiem tās smagās nastas, kas tiem tika uzveltas, kad bruņinieku
dzelzs roka bija visspēcīgākā. Latviešu valoda, kurai līdz šim bija

piešķirta pelnrušķes loma, nu varēs, cerēsim, krāšņā tērpā rādīties

tur, no kurienes bija izdzīta: skolā, tiesā, administrācijā. Mūsu

!) „Русь" bija liels un iespaidīgs krievu liberāli nacionāla vir-

ziena laikraksts.

2 ) Skat. „Dūna Zeitung" 1905. 18.11, „Rigaer Tageblat"

1905. 18.11, „Rigasche Rundschau" 1905 17.11. numurus.
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tautas ģēnijs nu varēs brīvi cilāt savus spārnus augšup, pretim

mirdzošam dzīves rītam"1).

Tik liela ticība un cerība bija 1905. gada revolūcijas
sākumā latviešu inteliģencei — ticība un cerība, ka kopā

ar krievu liberālo inteliģenci varēs sagraut visus agrākos

~varoņus". Bet citētā rakstā autors ar tāļredzību saka arī

sekojošo:

„Mēs latvieši nedrīkstam ieaijāties saldos brī-

vības sapņos. Mēs esam kalnā kāpēji, mūsu priekšā
stāv klintis. Mēs dzīvojam starp tautām, kas

saimnieciskā zi ņ ā stiprā к a s untādēj bruņotasar

ieročiem, kādu mums vēl nav. Saudzēšanas mēs

nоvi ņ i c m nevara m gaidī t. Taisni tagad mumsvis-

nopietnāki jāsagatavojas uz sūru, grūtu, ilgu cīņu.

Mēs nedrīkstam iekšējās partiju un šķiru ķildās

postītun nieķināt savu spēku, nedrīkstam Jaut

plosīties tautas brāļu karam. Tas dos iespēju
mūsu gudrākiem sāncenšiem mūs izs pi est n о vienas

pozicijaspēc otras. Nedrīkstam aizmirst kopīgo

virsmērķi: visas latviešu tautas labklājību,

viņas iekšējo stiprumu un ārējo spēju, viņas pro-

gresu visos dzīves laukos — tautas saimniecībā,

politikā, audzināšanā, mākslā, zinībās."

Redzam, ka šī raksta autors jau paredzēja briesmas,

kas mums draudēja no savstarpējām partiju ķildām un

neiecietības, kas jau drīz vien — revolūcijas laikā —

parādījās lieļos apmēros, bet vēlāk jau drausmīgās sav-

starpējās cīņās.

Tieši par musu skolu jautājumu rakstīja cits musu

laikraksts šā:

„Baltijas skolu jautājums tiek pēdējā laikā bieži cilāts krievu

un vācu presē. Būtu noziegums no mūsu puses, ja mēs šinī brīdī,

kur tiek pārrunāts mūsu tautas dzīvības jautājums, paliktu pie
malas. Mums jāzin, katras domas par mūsu pagātnes sķolu vienā

un otrā pusē, kā kurā pusē skatās uz tagadnes skolu un kādu vir-

zienu tai grib dot nākotnē. Tad mācīsimies pazīt savus īstos drau-

gus un tos, kas mums tikai izliekas par draugiem, bet patiesībā ir

vilki avju ādās " Raksta autors tālāk apraksta, kāda bijusi vācu

laika skola, pie kam citē arī krievu lielā un iespaidīgā laikraksta

„Новое Время" rakstus. „Polītika bijusi vācu mācības iestādēs. Pēc

Kurzemes laukskolu noteikumiem (1875. g. 25. apr.) skolas mērķis :

..reliģisko un tikumisko jēdzienu nostiprināšana un derīgu zināšanu

!) ..Dzimtene" 1905. g. 1. num.
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izplatīšana", bet laukskolu virskomisijas komentārā šis mērķis no-

teikts tuvāk: „Luteru tautskolu uzdevums ir sagatavot uz konfir-

māciju un iestāšanos draudzes dzīvē." Sīks, šaurs aploks bij no-

miets skolai — te galvenā lieta bija un palika tikai reliģija. Viss

cits atradās atkarībā no tās, izņemot 4 specijas rēķināšanā un drusku

ģeogrāfijas. Bet baznīckungi uz šiem priekšmetiem svara negrieza;
skolēnu zināšanas bībeles stāstos, katķismā un bībeles lasīšanā no-

teica skolai labu vai nepietiekošu stāvokli Mechanisms mācīšanā

un pēriens kā audzināšanas līdzeklis raksturo vācu laika Baltijas

tautskolu. Ja mācītāji tagad brēc par draudžu dzīves sabojāšanu,

tad lai viņi neaizmirst, ka šobrīd lielākā daļa pieaugušo draudzes

locekļu vēl ir vācu laika skolu audzēkņi."

„Cits nolūks bija Kurzemes „gada" un Vidzemes draudzes

skolām — pievest vācu tautai jaunus, spirgtus locekļus. Šejienes
vācieši nojauta, ka, ja viņiem nepieplūdis jaunas, svaigas asinis,

tad viņi agri vai vēlu taps „morituri". Dažas Vidzemes draudzes

skolas bij īstas izglītības iestādes, tikai vācu un ne latviešu."

„1887. gadā 17 maijs Baltijas skolu vēsturē ievērojama diena.

Tad, pagaidu noteikumus izdodot, skola tika atņemta baznīckun-

giem un nodota valsts ierēdņiem, ar ko pati skola pārvērtās no

baznīcas skolas par valsts skolu. Ar to paplašinājās skolas mērķis :

skolēni bija gatavojami ne tikai uz konfirmāciju, bet audzināmi ari

par valsts locekļiem. Kā tādiem viņiem, saprotams, jāmācās valsts

valoda. Nav taisnība vācu apgalvojumam, ka valdība likusi ticības

mācību novārtā. Tā palika arvienu par galvenāko priekšmetu, bet

ne par vienīgu, visus citus atvietojošo."

„Ne latviešus un igauņus vest pie patstāvības, lai tie varētu

tapt par patstāvīgām kultūras tautām, bet tos uzturēt no sevis mū-

žīgā atkarībā — ir visa vācu tiekšanās. Latviešiem un igauņiem

nebūs tapt par kultūras tautām un uzņemt patstāvīgu gaitu, tām

būs arvien kā pa tumsu uz priekšu blenst, pieturoties pie vāciešu

svārku stērbelēm un pārtiekot no druskām, kas no vāciešu kultūras

galda nokrīt. Tagad tiem šķietas pienācis izdevīgs laiks dabūt Bal-

tijas skolu savās rokās. Bet veltas viņu cerības! Baltijā noteicēji

kungi viņi nekad vairs nebūs un Baltijas tautskolu savās rokās ne-

dabūs. Kad krievu birokrātijas vara rimsies, tad Baltijas skola

nāks pašvaldības orgānu rokās un tiks vadīta tādā garā, lai varētu

attīstīties par īstu gaismas avotu. Par agrāko baznīcas skolu mūsu

tautskola vairs nekad nedrīkst pārvērsties" 1 ).

Kā redzam no šiem citātiem, kas rada mūsu preses

noskaņojumu vispāri, 2 ) latviešu inteliģence daudz cerēja no

*) „Mūsu Laiki" 1905 g. 29. num.

2) Varam vēl aizrādīt uz „Pēterburgas Avīžu", „Balss", «Bal-

tijas Vēstneša" v. ct. laikrakstu 1904—1905. gada rakstiem.

34
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krievu liberālās inteliģences un gaidāmās parlamentārās

iekārtas, bet gluži neko labu neparedzēja no šejienes līdz-

pilsoņiem vāciešiem. Un vācieši arī šinī laikā par latviešu

inteliģenci runāja apbrīnojami netaktisku valodu. Lai pie-
minam še kauču ~St. Petersburg. Zeit." 1905. g. 10. aprīļa

numurā iespiesto rakstu par latviešu inteliģences valdībai

iesniegto peticiju. Šo rakstu vācu avīze noslēdz ar šā-

diem vārdiem: ~Mānner ohne Gefiihl fūr Recht und Wahr-

heit, haben sich unterfangen, mit den Rechten ihres Volkes

ein frevelhaftes Spiel zu treiben, andere mussen daher auf-

stehen, uml zu retten, \vas gerettet \verden kann". (Vīri bez

tiesībām un taisnības jūtām ir uzdrošinājušies ar savas

tautas tiesībām iesākt bezdievīgu un pārgalvīgu spēli, tā-

pēc citiem 1 vajaga sacelties, lai glābtu, kas vēl glābjams.)

Ja šādu valodu runāja par vairāk kā 200 latviešu tauta

pazīstamiem kultūrdarbiniekiem, tad tiešām jākonstatē —

vāciešu avīzei nebija viselementārākās pieklājības sajūtas

pret latviešu kulturālām prasībām un šo prasību realizē-

tājiem — latviešu atklātības darbiniekiem.

Atzīmēsim vēl kādu ~Duna Zeitung"-ā 1905. g. 109.

numurā iespiesto rakstu ~Zur Frage der neu zu grūndenden

privaten Mittelschulen mit deutscher Un/terrichtssprache".
Šī raksta autors visai priecīgs, ka valdība atkal atļāvusi
atvērt vidusskolas (ģimnāzijas) ar vācu mācības valodu.

To nu vajagot izmantot cik vien iespējams, lai stiprinātu

vācietību. Kā to izdarīt? Raksta autors to diezgan skaidri

pasaka, un, lūk, kā: latviešiem un igauņiem savā

izglītībā esot jāiet kopā ar lielo vācu strau-

mi, ar ko viņi jau vienoti gadu simteņus; ja
to negribētu darīt, tad viņiem'nākšoties „ein

kārgliches nationales Sonderleben zu fiih-

ren". Vāciešiem tomēr šinī svarīgā lietā vajagot ne at-

grūst, bet pievilkt — „jedem aber von ihnen, der eintreten

will, sollten die Tore offenstehen. Das verlangt das Inte-

resse des Ganzen". Par šīm vajadzībām — Interesi —

tanī pašā avīzes numlurā citā vietā teikts: ~Denn uns fehlt

hierzulande der breite Untergrund eines Bauerstandes glei-
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cher Nationalitāt, jene bodenstāndige Masse, die schon

durch ihre vis inertae einen Schutz, und besten Schutz

gegen aile Angriffe bildēt*'. Te jau atkārtoti izteikta bīs-

kapa Fr. Valtera 1864. gada žēlošanās, bet tā kā visas

latviešu tautas pārvācošana vairs nebija iespējama, tad

ieteica turēt durvis vaļā tiem latviešu jauniešiem, kas vē-

lētos mācīties vācu skolās, jo tikai tās varot paglābt lat-

viešus no ~nabadzīgās nacionālās kulturdzīves". Un vēl tā

pati ~Dima Zeit." 1905. g. 116. numurā, rakstā „Eine

Sūnde einer nicht sehr fernen Vergangenheit", pārmeta

Baltijas muižniekiem, ka viņi nav stiprinājuši vācietībuļ,

kauču ar tiem krodzeniekiem, melderiem, amatniekiem,

vagariem v. t. t, kas turējušies pie vācu tautības, bijuši

pierakstīti vācu draudzēs un bijuši jau pilnīgi sakusuši

ar vāciešiem. Muižnieki viņus bieži vien atstūmuši, un ja
šie ~mazvācieši" nespējuši muižniekam nomaksāt nomu,

tad viņu vietā pieņemti latvieši. 70.—80. gadi (19. g. s.)

bijuši šinī lietā liktenīgi.

Te jāpiezīmē, ka patiesi 60.—80. gados modās un

stiprinājās latviešu nacionālā apziņa, un pie tam ar tādu

spēku, ka daudzi no latviešiem cēlušies ~vāciskie" kro-

dzenieki, melderi v. c. sāka kaunēties būt vācu draudžu

sarakstos. Vai te būtu daudz līdzējusi muižnieku lielāka

~laipnība" pret šiem nedrošiem
„

vāciešiem"? Varbūt.

Bet muižnieki taču vienmēr un visur sargāja tikai savas

personīgās intereses un stāvokli, bet no muižniekiem to

pašu mācījās Baltijas vācieši vispāri — pilsētās un lau-

kos. ~Dienas Lapa" 1905. g. 16. aprīļa numurā gluži

pareizi pateica vāciešiem: „No visa redzams, ka vācieši

arvien darījuši, ko laika apstākļi viņiem lika, un ir domā>

juši arvien vispirms par sevi un tikai tiktālu par citiem,

cik viņu tiešais labums to prasīja. Ja kas noticis vairāki

par to, tad tas noticis bez viņiem un pret viņu gribu"*

Un tad „D. L." arī pasaka: „Ja latvieši nav uz

žēlastību pālai dusies daudz grūtākos ap-

stākļos un daudz vājākā spēkā, tad viņiem'

uz to tagad jāpalaižas vismazāk".

Tāds noskaņojums bija mūsu tautā 1905. gada revo-

34*
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lucijai tuvojoties: stipra paļaušanās uz saviem garīgiem

spēkiem, savu nacionālu taisnību un ticību savai nākot-

nei; atgriešanās atpakaļ 60. —80. gados uzsāktai sadar-

bībai ar krievu leberālo inteliģenci, kas atklāti kā tad, tā

tagad atzina mūsu tautai nacionāli-kulturālas attīstības tie-

sības, — tikai rupjais pārkrievošanas laikmets, likās, šo sa-

darbību bija izārdījis; Baltijas vācieši negribēja atbalstīt

mūsu tautas attīstību ne senāk, ne tagad, pavisam ot-

rādi — noteicošie viņu vadoņi joprojām sapņoja par tādu

nākotni, kad piepildīsies Fr. Valtera 1864. gada sapnis, un

latvieši „savā izglītībā ies kopā ar lielo vācu straumi".

Vārti esot vaļā.

Ja nu, noslēdzot šo mūsu skolu vēstures posmu, jautā-

jām: pirmkārt, ko šinī laikmetā latvieši ieguva un ko

zaudēja; otrkārt, kādi panākumi bija pārkrievotājiem' un

cik tālu noturējās agrākās varas vīri — vācieši, tad, pa-

matojoties uz šinī grāmatā izteiktiem apsvērumiem, jā-

konstatē sekojošais:

Līdz ar 1885. gada uzsāktām skolu reformām (fak-

tiski jau ar 1870. gadu), Krievijas valdība, — pakāpenīgi

salauzdama Baltijas muižniecības un vispāri šejienes vācu

varu, mazinādama viņu privilēģijas, — ievērojami atvieg-

loja latviešu inteliģences darbu savas tautas labā, pavēra

brīvāku ceļu mūsu tautas patstāvīgai rīcībai saimnieciskā

un kulturālā progresā. Pārkrievotāju oficiālā darbība ku-

ratora Kapustina laikā nebija brutāla un izpaudās vairāk

vācu varas aprobežošanā, krievu valodas stingrākā mā-

cīšanā, bet mazā mērā traucēja latviešu skolu vispārējo
attīstību. Gājiens izglītības progresā pirmos pārkrievošanas
laikmeta gados vairāk cieta tamdēļ, ka divām varām cīno-

ties, nebija neviena īsta gādnieka par mūsu tautskolām.

Latviešu pārstāvjiem taču nebija par skolām nekādas fak-

tiskas noteikšanas, bet īstais latvisku skolu veicinātājs —

skolotājs varas maiņā bieži vien nezināja, kas še galu

galā izveidosies. Skolotājs vēroja, cik grūti veicās krievu

varai pret Baltijas muižniecību, viņš joprojām dzīvoja vācu
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varas (uz laukiem) reālā izpaudumā un tāpēc joprojām

„uzmanrjās". Tomēr šis pats skolotājs vairāk svērās uz

krievu varas nesēju pusi, cerēdams tā vairāk paspēt darīt

savas skolas labā, kā arī drošāki veicināt tautas nacionālo

attīstību. Kad uznāca kuratora Lavrovska darbinieku asā

pārkrievošana skolās, latviešu inteliģence un skolotāji zi-

nāja ko darīt: klusu, klusu, bet jo sirdīgi strādāja tai pre-

tim — ārīgi pildot rīkojumus, bet īstā audzināšanas būtībā

sargāja mūsu tautas jauno audzi. Tā pārkrievotāji neko

savu centienu reālā sekmēšanā nepanāca — latviešus

ne pārkrievoja, ne krieviem ~piekausēja". Tomēr jāliecina,

ka pārkrievošanas laikmeta pirmām posmam (1885. —1905.)

bija savas ļaunas sekas. Ja krievu skolu pārvalde nedzītos

vienīgi pēc krievu valodas iemācīšanas, bet

koptu arī vispārējo tautas izglītību, tad mūsu tā laika

jaunatne gan būtu guvusi daudz vairāk savā garīgā at-

tīstībā, nekā tas tos gados faktiski notika. Mūsu jaunās

paaudzes lielu lielais vairākums, kam bija jāpietiek vie-

nīgi ar pagasta skolas mācībām, pilnīgi nederīgi tapa no-

mocīts ar krievu valodas vokābulu iekalšanu, frazu krop-

ļošanu, kļūdaino krievu rakstu gatavošanu v. t. t. Jau

pēc pāra gadiem visas šīs ~gudrības" bija aizmirstas un

tā tautskola šinī ziņā bija devusi pavisam nenoderošas

mācības, prasījusi no bērniem lielu enerģiju, bet bez vē-

lļamām sekmēm. Saprotams, ka līdz ar to arī latviešu

nacionālā attīstībā iestājās dažādi traucējumi, bet par tiem

runāsim turpmāk.

Tā kā pārkrievotāji, kā to jau minējām, nesasniedza

savus nodomus, tad jājautā — kamdēļ? Vai tad viņiem

nebija varas? Vai nederīgi bija rīkojumi un likumi? Vai

trūka lielu nodomu, mērķu un vai tos maz propagandēja?

Nē. Tas viss bija un pat ļoti lielā mērā. Mēs jau redzējām,

ar cik lielu varu rīkojās valdība, kādus rīkojumus un

likumus taisīja, kā aģitēja viņas preses orgāni v. t. t.

Jā, kur tad meklējama vaina?—Te pierādījās no jauna jau

daudzkārt tautu vēsturē piedzīvotā maldība: ar varu, rīko-

jumiem, likumiem, aģitāciju un polītiski-sabiedrisku sap-

ņošanu vien gūt lielus panākumus, — aizmirstot, vai nesa-
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protot, ka panākumus var gūt, ja ne vienīgi,

tad galvenā kārtā, ar labiem', saprātīgiem dar-

biniekiem, kas strādā ne no varas kāres dzī-

ti, ne iedomībā un „sapņ ošanā", kā saka, ~gais-

a pilis celdam i", bet „gudrībā un pazemībā

savam Dievam kalpodami". Lūk, šādu darbinieku

kuratoram Lavrovskam un ministram Deļjānovam nebija.

Bija gan ~urrā patrioti", latviešu inteliģences pulgotāji,
latviešu tautas neatzinēji, savās dinejās lielisku runu tei-

cēji un „Громъ побъды раздавайся" dziedātāji, — bet

ne lielu darbu darītāji. Visi šie Pravdini, Popovi, Viļjevi

v. t. t., taču nebija nekas vairāk, kā nesaprātīgo Pēterpils

činovnieku kalpi, par kuriem runāja jau kņazs Šachovskojs.

Viņi varēja traucēt mūsu tautas dzīvi un attīstību, bet

ne mūs pārkrievot — to viņi nesajēdza un neprata un

tamdēļ dažkārt rīkojās pat pretēji savam mērķim.

Otra vara — Baltijas muižnieki, gan prata un cieši at-

zina par savu uzdevumu — paturēt še varu savās rokās, bet

viņi nebija tāļredzīgi (visi kailās varas vīri parasti poli-
tiski tuvredzīgi) un neatzina par pareizu neliekuļoti, pat

sirsnīgi tuvoties latviešiem, atbalstīt viņu centienus un dzīvot

šai zemē kā līdzīga tauta ar līdzīgu. Vara un privilēģip

jas — tas ari šinī laikā bija Baltijas muižnieku poētiskais

credo. Un tagad mums jāliecina — šis credo latvie-

šiem galu galā par ļaunu nenāca.

Latvieši, še aplūkotā pārkrievošanas laikmeta pir-

mā posmā, izturēja savas nacionālās eksistences pār-

baudījumu, un tā jau tanī laikā parādīja, ka ir pat-

stāvīgas dzīves cienīga nācija. To saredzēja jau gudrā-

kie krievu darbinieki (gubernators Zinovjevs), bet neres-

pektēja vācieši. Latviešu tautskola gan cieta, bet dzīvā,

stiprā tautas ķermenī bija spējīga augt un attīstīties. Vēl

gan mūsu skolai un līdz ar viņu arī visai tautai, kā to

redzēsim šī darba turpmākā daļā, nācās pārdzīvot pārkrie-
vošanas laikmeta otru posmu, kas, saprotams, krievu val-

dībai labākas sekmes tomēr nevarēja dot.



Pielikums I

(Skat. 110. Ipp.)

Draudzes skolas Vidzeme 1884. 85. m. g.

l) Cipari pie skolu nosaukumiem rāda, cik skolai klašu telpu.

-) * nozīmē, ka skolotājs izglītojies skolotāju seminārā; о - ieguvis

skolotāja tiesības pie eks. komisijas; v — skolotājs bez diploma.

"5 Cipari pie skolotāju uzvārdiem apzīmē pirmo, otro skolotāju.

Skolas nosaukums

un klašu skaits.

Skolotāja vārds, uzvārds un no kura

а te
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CC и
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а 3

а
■

о а

са'-З

gada viņš strādā.

N E

:
Cēsu apriņķī
Āraižu 21)
Bērzaunes 1

Cesvaines 1

Ērglu-Ogres 2

Kalsnavas 1

Vietalvas 1

Lazdonas 1

Ļaudonas 2

Liepkalnes 2

Vestienas 2

Liezēres 2

Lubānas 2

Jaunpiebalgas 2

Vecpiebalgas
a) zēnu 4

i

* 1. J. Pelekss 1871, * 2. E. Mednis 1884

* Priedītis 1877
* 1. A. Dauguls 1859, * 2. F. Šuhs 1877
* K. Rasiņš 1883
* J. Pētersons 1865

* J. Rikveilis 1880
* K. Pētersons 1859

* 1. K. Lācgalvis 1880, *2. L. Grīnberģis 1882

* 1. A. Dekerts 1880, о 2. К- Dekerts 1865

* 1. F. Grīviņš 1877,
* 2. J. Karlsons 1883

* T. J. Rozītis 1865,
*

2. Ozoliņš 1880

* 1. T. Karlsons 1857, * 2. P. Arnes 1875

* L J. Ulpe 1876, * 2. K- Briedītis 1883

* 1. J. Sliede 1882,
* 2. K- Millers Cand. phil.

1876, о 3. J. Paulītis 1873, v 4. A. Rāt-

minders 1823,
* 5. A. Laimiņš 1877

* 1. K- Reinholds 1875, v 2. viena skolotāja
* 1. V. Gaiķis 1860, * 2. J. Širons 1884

* 1. T. Gailītis 1868, 2. palīgs
о A. Tullijs 1869
* 1. P. Olte 1879, * 2. P. Ozols 1883

* 1. A. Zeebolde 1865,
* 2. D. Paukuls 1884

* i. J. Krūmiņš 1871,
* 2. P. Zāns 1884

* l. J. Šķipsna 1883, о 2. J. Rudzītis 1859

* 1 P. Eidemanis 1882, * 2. E. Broks 1884

* L J. Gaiķis 1849, о 2. К. Gaiķis 1871

* 1. К. Jūrmanis 1878, * 2. A. Lukstiņš 1881

* I. ļ. Kra?tinš 1868,
* 2. P Ošiņš 1881

* 1. D. Tamsons 1973,
* 2. P. Mednis 1878

* 1 M. Ūders 1862, * 2. J. Purkalītis 1883

*
1 J, Ābels 186х, * 2. H. Ābels 1883

* 1. E. Jozuus 1878, * 2. G. Lapiņš 1882,
* 3. O. Bisenieks 1883

* 1. K. Millers 1859,
* 2. palīgs Kabucs

* 1. D. Dambergs 1862, * 2. J. Skuja 1?84,
* 3. D. Lācis 1883,

*• 4. P. Vilums 1878

о l.K. Dzelzskalns 1870,
* 2.A. Liepiņš(paligs)

1884
* 1 P. Bērziņš 1862,

* 2. Sepskis 1884

* 1. P. Apiņš 1875, * 2. J. Mūrnieks 1883

*
1. J. Pavasars 1878, * 2. J. D. Mīlītis 1883

63

15

41

31

9
n9

15

35

44

25

24

58

37

1
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1

558

125

841

426

70

128

292

488

509

361

26

542

! 202

1

17

2'

111
i

"I
, 700

b) meiteņu 1

Raunas 2

Dzērbenes 2

Drustu 2

Skujenes 2

Cēsu lauku 2

Valkas apriņķī
Alūksnes 2

Zeltiņu 2

Ērģemes 2

Ēveles 2

Gaujenes 2

Gulbenes

a) zēnu 2

b) meiteņu 2

Lugāžu 2

Palsmāres 2

Aumeisteres 2

Apukalna 2

Smiltenes 2

Tirzas 2

Velēnas 2

Trikātas 2
Valkas 2

77

21

25

24

29

35

1856

128

3271

17

26

30

54

49

43i

26

20

2F

172

232

436

464

723

261

431

98

271

161

976

i

i

25

63 i

38)

14

61

74

ii 85

52

674

897
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Pagastskolas Vidzemē g. *)

x) Pie dažu skolu nosaukumu pareizības (rakstībā) iespējamas arī kļūdas,

jo tā laika oficiālās ziņās lietoti vienīgi vāciskie nosaukmi. Tāpat atsevišķas
nepareizības pielaižamas skolotāju uzvārdu rakstībā.

Rīgas apriņķi
Adažu-Meņģeles 1

Aizkraukles 1

Āllāžu-Vangažu 2

Carnikavas 1

Daugavgrīvā
Doles 1

Ikšķiles-Salaspils dr.

a) Ikšķiles 2

b) Salaspils 2

Jaunpils 1

Lieljumpravas
Kokneses-Krapes 1

Krimuldas 1

Lēdurgas 2

Lielvārdes l

Madlienas 1

Mālpils 1

Nītaures 2

Pēterupes dr. '
Ropažu 1

Siguldas 2

Slokas dr.

Skultes 1

Suntažu

* Z. Rudzītis 1876
* P. Baldaus 1884
* 1. T. Kronbergs 1859,* 2. K- Saulītis 1881

* J. Bebris 1878

Draudzes skolas nebija.
* H. Vebers 1862

* 1. E. Knors 1843, * 2. B. Knors 1876
* 1. M. Švalbe 1850, 2. K- Marchs 1841
* P. Kaže 1S74

Draudzes skolas nebija
* 1. A. Konstants 1871, * 2. G. Vitenbergs 1865
* P. Rimanis 1855
* 1. J. Moors 1871, * 2. J. Linde 1883
* 1. J. Neilands 1854, * 2. P. Neilands 1880

* 1. J. Romāns 1868, о 2. J. Zeimanis 1884
* H. Treimanis 1865
* 1. J. Zalcmanis 1859, * 2. J. Olte 1881

Draudzes skolas nebija.
* K. Pētersons 1868
* 1. E. Linde 1880, * 2. F. Zemitis 1882

Draudzes skolas nebija
о 1. M. Gailis 1853, * 2. P. Brūveris 1882
* 1. J. Krūmiņš 1879, * 2. K. Paegle 1882

11 6

23-

18 10

10 9

11 1

18-

22 4

33 6

31 -

17 16

37 16;
26 12

25 11

32 —!
41 15

123

205

299

574

33

211

283

220

222

217

604

7 —i

56 28|
3012

27 3

48

254

Valmieras apriņķī
Alojas 2

Burtnieku 2

Dikļu 1

Liepupes 1

Limbāžu-Katriņas
a) Limbāžos 2

b) Katriņas 1

Matīšu 2

Rubenes 1

Salacas 2

Mazsalacas 2

* 1. J. Lukins 1875, * 2. J. Ozoliņš 1S83

* J. Kaktiņš 1847

* P. Tīliks 1878
* P. Bormanis 1859

* 1. A. Kažoks 1845, о 2. J. Šmits 1884

v J. Niklāss 1881
* 1. K. Stakle 1872, * 2. J. Ūders 1884
* 1. J. Ozoliņš 1877, * 2. D. Pētersons 1883
* 1. F. Bērziņš 1868, * 2. J. Kāpa 1884
* 1. P. Hincenbergs 1853,* 2. K. Bērziņš 1877,

* 3. J. Vulfs 1877, о 4. A. Balode 1877

о 1. E. Švechs 1837, * 2. J. Neimanis 1879,
* 3. R. Ozoliņš 1879

* 1. D. Garklāvs 1847, * 2. T. Āboliņš 1884
* 1. J. Vijums 1862, * 2. M. Mežapuķe 1876,

* 3. J. Purkalītis 1884

draudzes skolu nebija

34 9

18 14

22 5

21 11

32127
12i 10

31 6

2820

32 12

77 за

68 19

452

152

362

563

110

335

274

Rūjienes 2

Straupes 2

Umurgas 2

43 19

Valmierās draudzēs

Rīgas apriņķis
Ādažu-Meņģeļu dr.

Ādažu „Gaujas m." 1
* D. Grinmanis 1880, * P. Leitis 1880

Remberģes 1 о J. Kalniņš 1871

Berges 1 о M. Robežnieks 1880

Aizkraukles draudzē

Aizkraukles 1 о Р. Kalniņš 1871

Skrīvera-Viņķejmaņa lļ * J. Purapuķe 1884

33 32i 48!

21 18 44!

14 101 15i

40 38 165i

581431125!
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*) „m" — nozīmē muižu.

Carnikavas draudze

Carnikavas 1 * К. Vilciņš 1884 20 39

Daugavgrīvas draudzē

Bolderajas 2 * К. Klaviņš 1868, * j. Ķermels 1879,
* К Rutenbergs 1883

V К. Pētersons 1882

v К. Birks 1876
* К. Kaktiņš 1865
* J. Reiters 1868
* A. Rīsbergs 1884, о G. Rīsbergs 1869
* J. Rasa 1871

45 23 52.c

Pētersona (priv.) 1

Birka (priv.) 1

Mangaja m. 1) 1

Mangalu-Rīnužu 1

Mīlgrāvja 1

Volera 1

13

;
18

23

27

12

13

26

18

14

23

10

251

18C

594

264

30<

34i

Doles draudzē

Doles l

Brīediķu 1

Bērzmentes 1

Briediķa m. meit. sk. 1

Jaunpils draudzē

Jaunpils-Danieja-Šar-
lotes 1

Bērzu 1

KHges 1

Kliģes-Fabrikas I

* J. Seskis 1880, * J. Zemīts 1884
* J. Vaidus 1384

о M. Zeltakalns 1884

о V. Dubinskis 1881

60

35

16

31

34

29

8

6

771

1104

481

34C

39Cо J. Kļaviņš 1869 24

о A. Pūriņš 1878
* A. Putniņš 1884
* J. Kalniņš 1881

13

17

15

19
16

11

284

584

55

Kokneses-Krapes dr.

Kokneses-Elizabetes 2

Kokneses 1

Stukmaņu-Sofijas 1

Stukmaņu 2

Vec-Beberes 1

Jaun-Beberes 1

Bilstiņu-Atradzes 1

Viskalna 1

Krapes 1

* K. Grobiņš 1879, T. Grobiņš 1884

v D. Preiss 1875, v D. Neilands 1853

v A. Abonis 1879, * J. Pētersons 1879

v K. Rudzītis 1883
* M. Jannozoliņš 1882
* J. Ziediņš 1873

о V. Lūsis 1862
* M. Augusts 1881

* M. Lūkins 1881

21

52

1У

69

17

21

33

19

24

26

37

26

38

22

17

23

27

30

356

1342

151

1257

283

181

338

261

225

Krimuldas draudzē

Krimuldas 1

Engelartes „Gavēņu a 1

Jaunās m. „Suliņu" 1

Pabažu „Žagatas" 1

Sējas „Vēžu" 1

Bīriņa ,.Lēģera" 1

Jērkules ..Zvaigznes" 1

* F. Kupčs 1879

о A. Steinbergs 1865

о P. Ropentals 1852

* V. Ratnieks 1882

о P. Švalbe 1864

о M. Ozols 1868

* К Strauchs 1968

31

19
22

17

24

26

1!)

28

15

14

27

27

20

12

1107

927

441

505

995

589

235

Siguldas-Ķempes dr.

Siguldas 1

Nurmuižas 1
Paltmales 1

Ķempes 1

Līgatnes 1

* J. Miezis 1871
* P. Turauskis 1881

* J. Lapsiņš 1877

о A. Velēns 1871
* G. Gūtmans 1881

20

31
26

13

27

21

28

42

27

34

285

447

990

33

Lieljumpravas dr.

Lieljumpravas-Dau-
gavas 1

Lieljumpravas-Niko-
laja 1

* A. Āboliņš 1868, v J. Āboliņš 1845 22

39

34 413

644* A. Birkmanis 1889 29

Lielvārdes draudzē

Lielvārdes-Daugavas 1

Lielvārdes-Ogres 1

о J. Goģis 1876
* J Smurģis 1862

34

18

29
22

1271

319
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Rembates 1

Lēdemaņa 1

* J. Goba 1976
* M. Krūmiņš 1878

43

19

44

29

933

490

Lēdurgas-Turaidas dr.

Lēdurgas-Lodes 1

Vidrižu-Murkažu 1

Igates 1

Nabes 1

Aijažu 1

Iņciema 1

Turaidas 1

о J. Vīstucs 1861, v В. Nolle 1884

о M. Andermanis 1863

о J. Melgailis 1864
* D. Vīstucs 1873

о К Balodis 1879

о K. Ļūja 1862

о Т. Nolle 1857

48

41

15

20

12

26

42

44
21

8

29

11

26

35

673

344

279

381

182

264

818

Madlienas draudzē

Ķeipēnes 1

Aderkašu 1

Plāteres 2

Taurupes 1

Lielās muižas 1

Sādzenes 1

Vērienes 1

Lauberes 1

Ozola 1

Manģeja 2

?
* J. Bergs 1883
* A. Benjamiņš 1884
* A. Kesners 1883

о M. Skujiņš 1855

v M. Liepiņš 1862

о J. Bērziņš 1872

о H. Holander 1869

о M. Sprinģis 1874, о F. Zilbers 1862

28

18

51

12

14

16

13

14

19

33

16

17

30

14

14

9

10

17

15

36

1395

198

1099

160

553

729

317

416

t86

750

Mālpils draudzē

Mālpils 2

Ķikuta 1

Aķenstaķu 1

о K. Buchbinders 1859, * P. Balgalvs 1883

о J. Šiliņš 1870

о J. Lors 1870

68

19

22

67

2)

20

1763

208

388

Nītaures draudzē

Nītaures-Lakšu 2

Mores 1

Ķēču 1

о J. Zupe 1871, v J. Kļaviņš 1883

о K. Āboliņš 1869

о F. Kalniņš 1872

о G. Blumentāls 1877
* P. Vilnis 1883

32

15

19

U

13

42

17

15

8

9

886

228

207

339

ИЗ

Annas 1

Kartužu 1

Pēterupes draudzē

Pēterupes-Augusta 1 * M. Kaktiņš 1859 24 16 407

Ropažu-Allažu-Van-

gažu draudžē

Ropažu-Enzeles-Alek-
sandra 1

Ropažu-Enzeles-Nei-
landa 1

Ropažu muiž. 1

Ropažu Lutera 1

Ropažu Vāveres 1

Ropažu (Hohendorf) 1

Allažu muiž. 1

Allažu pag. 2

Allažu 1

Jūdažu 1

Vangažu 2

* P. Čakars 1875

* P. Jansons 1876

* V. Šmits 1883
* R. Bērziņš 1875

v J. Kalniņš 1880
* E. Rozīts 1880

v O. Pētersons 1878
* M. Geistards 1881, о К. Bormanis 1868

о G. Fridrichsons 1881

о P. Romāns 1871, * F. Vaiholders 1884

* J. Gagnurs 1873

25

10

17

27

10

18

15

37

13

20

31

30

10

28

I

8

17

348

350

328

406

381

54

913

6

19

34

562

650

lkšķiles-Salaspils dr.

Ikšķiles-Elkšņu 2

Ikšķ.-Ķēķa (Kehķe) 1

Ikšķiles māc. m. 1

Tīnūžu 1

Turkalna 1

Salaspils „Lauku" 1

о J. Dišs 1858. * P. Ķipurs 1877
* J. Baumanis 1870

о J. Gruntē 1854
* M. Kortans 1872
* P. Pētersons 1875

о A. Bokše 1870

29

26

12

16

5

18

32

26
24

16

14

32

789

297

154

273

271

540
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Stopiņu 1

Ulbrokas 1

о J. Bērziņš 1877

о J. Strauchs 1871

20

16

18

11

256

98

Skultes draudzē

Skultes-Aleksandra 1

Skults Jaunā skola 1

* V. F. Ginters 1879

о P. Alksne 1875, * J. Karoza 1882

31

23

39

27

547

432

Slokas-Dubultu dr.

Slokas-Bigauņciema 1

Dubultu 1

Bulduru 1

Slokas 1

*
J. Stumbergs 1861

* О. V. Meirons 1859
* J. Heidemanis 1864
* A. Hasners 1885

47

44

16

21

13

34

4

1026

1384

180

81

Suntažu draudzē

Suntažu 2

Suntažu fabrikas 1

Riktera 2

Kastranas 1

Vatrāmas 1

* K. Pavārs 1879, * P. Galiņš 1883

* D. Prieditis 1882
* J . Reiznieks 1879, v J. Reiznieks 1883
* R. Apmanis 1882

о K. Ezeriņš 1878, v J. Līcītis 1883

46

8

27

13

26

56

14

45

22

31

733

900

499

645

Cēsu apriņķi
Āraišu draudzē

Spāres 1

Vanadziņu 1

Baložu l

Rucku l

Krustakalna 1

о J. Ozoliņš 1871

о A. Veidens 1874

v M. Ziediņš 1874
* J. Ozoliņš 1875

* B. Krastiņš 1877

16

15

20

14

31

15

27

23

18

26

296

649

389

304

385

Bērzaunes draudzē

Bērzaunes 1

Lauteres 1

Mārcenas 1

Grazdonas 1

Salgauskas 1

Lauteres muižas 1

Ērgļu-Ogres draudzē

Ērgļu 1

Jumurdas 2

Katriņmuižas 1

Vējavas 1

Ogres 1

о Punke 1879

о Rozīts 1882

* Ducens 1881

v Šiliņš 1882

v Smeils 1879

о Vakermans 1882

19
8

15

7

20
9

18

15

16

5

117

ļ 49

5

8

* K. Augenberg> 1883
* P. Bērziņš 1878

* 1. A. Melbārdis 1882, о 2. J. Dzenis 1870

v J. Taunings 1883

о P. Blumbergs 1868

23

52

12

14

28

23

22

10

22

25

1227

474

584

100

263

Cēsu draudzē

Liepas 1

Lodes 1

Striķu 1

Dubinsku-Jurģu 1

Cēsu pils 1

Lenču 1

Jāņa muižas 1

Priekuļu 1

* t. P. Švīgulis 1868, v 2. J. Baiže 1881

о 1. P. Sarovičs 1869, v 2. K- Lakstiņš

о M. Kosis 1852

о P. Grinfelds 1872

* J. Junge 1873

о P. Mastiņš 1869

* J. Cīrulis 1875

* 1 О Vīksniņš 1880, v 2. P. Veidemans 1884

45

26

12

17

36

24

25

55

37

27

11

34

25

14

36

I 447

293

200

206

803

339

534

398

Cēsu pilsētas draudzē

Baznīcas sk. zēniem 1
Bazn. sk. meitenēm 1

о 1. J. Smilga 1885, * 2. M. Smilga 1874

* 1. M. Smilga 1870, 2. E. Libert

62
55

381

341

Cesvaines draudzē

Cesvaines 2

Kraukļu Nikolaja 1

Kraukļu Vilhelma 1

Bučauskas 1

Dzelzavas-Fridriķa 2

* 1. A. Ābele 1873, v 2. J. Pakalnietis 1881

о J. Gubenis 1862

* J. Purens 1883

* P. Pakalns 1878

* t O. Ežiņš 1968, v 2. O. Doka 1878

42

37

29

22

68

48

33
27

25

46

1933

838

205

674

2651
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Kārzdabas 1

Grašu-Cesvaines 1

Oļu-Apeltienes 1

Lodes-Kusas 1

* 1. F. Akmens 1878, * 2. Р. Breikšs 1880

о J. Celmiņš 1861
* K. Kociņš 1880
* L. Bišers

23

32

15

17

20 582

27 1215

10 406

22 377

Dzērbenes-Drustu dr.

Dzērbenes 2

Neķenes 2

Auļu 1

Vecdrustu-Briņķu 2

Jaundrustu-Gotar-
das 2

Auļukalna 1

* 1. K. Ozols 1876, о 2. Р. Ozols 1884
о 1. R. Šitcs 1869, v 2. J. Veikliņš 1878

о 1. K. Ozols 1883
* J. Zade

о I. Šnekšs

36

44

11

43

30

46 1210

50 1129
21 475

47 1515

42 863

* D. Lapiņš 1875 24 24 485

Kalsnavas-Vietalvas dr.

Kalsnavas 2

Vietalvas 2

Odzienas 2

Sausnējas 1

Odzienas-Draudavas 1

о 1. J. Rudzīts 1877, v 2. J. Zublavs 1884

о 1. A. Veispāls 1872, v 2. P. Grāvītis 1880
* 1. P. Mūsinš 1882, v 2. V. Dobrais 1884
* J. Branders 1883

о P. Šiliņš 1865

40

47

41

20

Ю

39 390

52 405

29 413

17 261

13 86

Ļaudonas draudzē

Ļaudonas-Toces 1

Saikavas-Konrāda 1

Saikavas-Richarda 1

Sāvienas pagasta 1

Sāvienas muižas 1

Odzenes 1

* 1. A. Vabūts 1876, * 2. A. Darkevics 1882
* 1. J. Ozols 1873, * 2. P. Malta 1884
* J. Gailītis 1882
* 1. A. Lesnieks 1877, * 2. V. Zilbers 1883
* L. B. Seinkevics 1859
* A Mudigs 1873

51

46

26

30

4

32

51 886

38 395

24 144

28 238

7 178

18 333

Lazdonas draudzē

Lazdonas-Kārļa 1

Praulienas-Gustava 2

Praulienas-Sarkanu 1

Biržu 1

* 1. J. Geistards 1876
* 2. F. Kamīnskis 1873, * J. Virza 1884
* F. Loše 1882
* J. Ramiņš 1873

23

40

43

8

37

22

30

4

595

917

753

67

Liepkalnes-Vestienas d.

Ozolmuižas 1

Iršu-Kaivan 1

Vestienas 1

Vēzenes 1

Iršu kolonijas „Seme-
denes"

Iršu kolonijas Lucavas

Iršu kolonija Simona

* I. Čakars 1881

v G. Dambergs 1877
* A. Avotiņš 1882

о P. Riekstiņš 1883

о F. Šillings 1871

25

11

34

10

25

30

9

20

10

14

318
80

355

121

252

о G. Pope 1859

v E. Pētersons 1889

11

21

20

13

284

293

Lubānas draudzē

Lubānas-Cepurītes 1

Lakstiņu 1

Visegales 1

Gotlība 1

о 1. R. Mūrnieks 1864, v 2. Baltiņš 1884

о 1. J. Taukulis 1859, v 2. Resnais 1884

* J. Gailītis 1878
* O. Plačs 1883

53
53

31

43

34

52

20

27

392

556

355

402

Liezeres draudzē

Liezeres 2

Ozolmuižas 1

Lubejas 1

Gulbēres 1

Grāves 2

о 1. M. Ārons 1876, v 2. V. Vankins 1884

о 1. A. Veckalniņšl877, о 2. A. Ramans 1881
* 1. I. Mālitis 1884, v 2. B. Birķis 1871

v I. Kaņtors 1871
* 1. P. Ābols 1881, о 2. K. Korbs 1882

49

25

24

15

48

38

21

23

20

31

594

287

409

112

229

Vecpiebalgas draudzē

Piebalgas-Upīšu 2

Piebalgas Greiveru 2

Piebalgas Ogrenu 2

о 1. R. Resnais 1867, v 2. P. Resnais 1882

о 1. A. Korbs 1869, v 2. Skuja
о 1. M. Kaudzīts 1873, о 2. R. Kaudzīts 1874

v 3. R. Eblels 1879

31

21

01

26
24

30

560

173

587
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Piebalgas Kagaiņu 2

Velku 2

Grotūžu 1

Briņķu 1

Vāckalna 2

Leimaņa 1

о 1. J. Kornets 1874, v 2. Zelbs 1883

о 1. P. Rundel 1874, v 2. Avēns 1883

о P. Strazdiņš 1869

о R. Blunts 1869
* 1. J. Lapiņš 1882, v 2. Ozols
* I. Sārdiņš 1875

25

10

7

16

10

8

26

16

10

15

15

6

i 456

ļ 149

139

44

170

112

Jaunpiebalgas dr.

Baznīcas skola 1

Zoses 1

Jaunpiebalgas Mār-

tiņa 2

Jaunpiebalgas Jāņa 2

Jaunpiebalg. Pētera 2

Jaunpiebalg. Jēkaba 1

Ramkas Jaunāskola 1

Ramkas Elizabetes 2

о К Sabulis 1860
* I. Bērziņš 1879

о 1. I. Kalniņš 1854, о 2. A. Ducens 1866

о 1. A. Dārziņš 1861, v 2. Dancis 1882

о 1. P. Ceriņš 1870, v 2. J. Purens 1878

о 1. Timermans 1862
* 1. K. Ērmānis 1877 v 2. Baure
* 1. D. Kurzemnieks 1877, v2. Stapāns 1876

12

14

33

9

6

33

53

67

465

1451

869

200

2282

671

45

30

16

46

50

46

23

12

41

48

Raunas draudzē

Raunas Jāņa skola l

Raunas Mārtiņa 1

Raunas Grotes 1

Marcenes 1

Startēs 1

Baižkalna 1

Raunas Jaunās m. 1

Veselauskas 1

* M. Balodis 1873
* 1. P. Radziņš 1869, о 2. V. Drone 1881

* M. Kesners 1875

о 1. H. Ulpe 1875, о 2. D. Kauliņš 1884

* 1. F. Bērziņš 1867, о 2. A. Cirītis 1881

о J. Auškaps 1866
* J. Dzirkalis 1882
* 1. K. Melups 1876, * 2. F. Čiekurs 1883

31

22

31

28

18

16

23

37

27

22

35

30

16

19

20

33

753

397

495

525

263

422

354

364

Skujenes-Lodes dr.

Koses-Upciema 1

Klaukalna-Mārtiņa
Luttera 1

Ežu m.-Aleksandra 1

Kaives-Briežu 1

Bānuša muižas 1

Sērmūkšu 1

Lodes 1

* J. Zeltiņš 1877

о K. Ozoliņš 1874

* P. Liepiņš 1878

о P. Veismanis 1877

о D, Balgalvis 1872

* P. Barons 1880
* K- Lācis 1883

18

20

27

7

13

24

25

11

11

11

343

364

299

290

379

152

291

19

13

15

21

Valmieras apriņķi

Alojas draudzē

Ungurpils 2

Rozes muižas 2

Vīķes 1

Ungurpils muižas 1

Staķenberģa 1

Urgas muižas 1

Puiķeles 1

о 1. M. Būmanis 1877, v 2. P. Upmals 1883

* 1. J. Bērziņš 1877, v 2. A. Rubainis 1883

v J. Lismanis 1850

v J. Skujēns 1884

* Fr. Krauklis 1878

о T. Kalniņš 1879

о J. Ziediņš 1879

57

42

32

34

27

31

16

43

33

26

16

29

31

36

943

447

796

369

437

251

706

Dikļu-Augstrozes dr.
Dikļu \
Mazbrenģeļu /
Ozolu 1

Bumbrokas 1

Dauguļa 1

Augstrozes 1

* 1. J, Džindža 1880, * 2. K. Ruksis 1882

о J. Buiva 1857

о J. Hibšs 1877
* J. Bērziņš 1879

* 1. T. Greize 1880, * 2. T. Zariņš

33

9

13

40

20

44

24

15

30

20

404

178

118

237

268

Limbažu-Katriņmuižas
Nabes muižas, Lādes 1

Limbažu-Sīpolkalna 2

Pāles 1

Šķirstiņa 1

Rustužu 1

* 1. K. Ģermānis 1867, о 2. M. Grāve 1882

о 1. Brivulis 1869, * 2. H. Vikmanis 1882

о 1. P. Bīriņš 1865, * 2. K. Zālamans 1884

* H. Vinklefs

о J. Eglītis

35

41

40

33

21

17

36

40

21

15

432

776

382

438

481
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Liepupes draudzē

Liepupes māc. m. 1

Duntes m. 1

Stienes m. 1

Vecās muižas 1

Ķirbišu 1

Blomes 1

о 1. F. Kalniņš 1878, v 2. D. Freivalds 1884

о S. Vismanis 1872
* J. Rebane 1873

о J. Knapis 1872
* M. Brīvulis 1878

о G. Ozoliņš 1884

35

43

37

22

40

20

33

38

33

27

54

29

1361

I 883

1450

841

1084

589

Matīšu draudzē

Bauņu 1

Mīlītes 1

Pučurgas 1

Vilzenes 2

Braslavas 1

Vilzenes 1

* J. Znotiņš 1882
* 1. K. Rinmans 1879, v. 2. Rinmans 1882
* 1. J. Muižnieks 1875,
* 1. F. Kuge 1870, о 2. J. Bačalnieks 1883

о S. Vorps 1877

о K- Brakmanis 1877

23

31

20

40

27

13

28

33

31

35

36

13

269

461

264

245

809

165

Rubenes draudzē

Ķieģeļu 2

Spriestiņa 1

Podzemes 1

Vaidavas-Veļķu 1

Briežu 1

о 1. V. Ģēģers 1883, * 2. J. Dreimanis 1878

о G. Bērziņš 1868

* J. Lācgalvis 1883
* K. Somers 1878
0 J. Holanders 1870

35

17

23

9

15

25

23

18

8

11

! 518

[ 415

142

36

192

Ziemeļ-Rūjienas dr.

Arakstes 1

Idus 1 (Idvven)
Ipiķu 1

Ķoņu 1

Lodes 1

Dīkera 1

Mazsalacas-Rauskas 1

Rūjienas-Ternejas 1

Ternejas-Lutera 1

о O. Balgalvis 1871

о 1. J. Levitans 1863

о H. Švalbe 1876

о H. Cirīts 1860

о J. Rikmanis 1873

о J. Rozenbergs 1880

о 1. P. Kalniņš 1869, о 2. J. Thiliks 1884

о 1. K. Alberings 1870, * 2. K- Lupnis 1879
* K. Liepinš 1879, * R. Zaķis 1884

25

18

34

28

28

36

26

32

53

15

22

35

21

20

33

19

32

39

232

500

287

162

206

517
253

464

698

Dienvid-Rūjienas dr.

Rūjienas Lielās m.-

Rāmnieku 1

Eriņu 1

Naukšēnu 2

Nurmes 1

Oleres 1

Paipus 1

Jurāta 1

Jēres 1

о J. Falce 1861 ?

* 1. T. Ozoliņš 1878, о 2. M. Rikmans 1862

о К. Roziņš 1880?

о J. Vidiņš 1871

о R. Tincs 1880 ?

о E. Sprincis 1881

о J. Lauberts 1874
* O. Mālmanis 1881

23

61

18

23

14
17

20

38

13

76

18

20

11

18

18

680

345

717

312

640

350

240

429

Burtnieku draudzē

Burtnieku muižas 2

Jaunās muižas pag. 1

Lutera pag. 1

Rencēnes pag. 1

Lizdenes 1

Labrenču 1

* 1. A. Mežs 1875, * 2. M. Kancs 1882

о V. Rēvalds 1857
* M. Plūme 1876

о 1. J. Stukmans, о 2. F. Mfllers

v 1. M. Kalējs 1876, v 2. D. Ķīsis 1879

v A. Meijers

47

22

26

44

9

10

61

22

29

61

17

11

Straupes draudzē

Lielstraupes pils 2

Raiskuma 1

Auciema 1

Ungura 1

Daibes 1

Stalbes 1

Rozbekas 1

Mazstraupes pils 1

о Lindbergs
о Pūriņš 1980

о Rozenbergs 1871

о Bose 1874

о Grīnbergs 1870
* Pētersons 1878

о Jakobsons 1870
* Šiliņš 1881

36

22

14

15

18

37

39

19

37

19

18

18

36

43

19

777

201
309

354

175

639

522

у, i
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Lielstraupes 1

Ungura 1

* Skalbe 1882

о Rozenbergs

13

7

17 352

6 121

Salaoas draudzē

Vecsalacas 1

Jaunsalacas māc.

muižas „Meinika" 1

Jaunsalacas Kuivižu 1

Zvejciema Kuikuju 1

Ainažu 1

Zvejniekciema muižasl

о 1. N. Kalniņš 1857, * 2. A. Bramans 1884

о F. Švēde 1863

v G. Kalniņš 1884

v J. Krūmiņš 1874
* J. Mežs 1878

о J. Hansbergs 1875

31

34

22 922

20i 742.

15 121

40i 197

32 690

21 302

8

23

35

22

Mazsalacas draudzē

Mazsalacas Raganas 2

Mazsalacas Līča 1

Ides 1

Pantenes 1

Sēles 1

Koškules 1

Vecates m. 1

Jaunates 1

Skulberga 1

о 1. J. Bole 1872, v 2. Birzgals
о 1. J. Ramats 1857, о 2. j. Levitans 1863

K- Ķiršs
о О. Ozols 1866
* 1. К. Eizenbergs 1882, v 2. Adamsons

о V. Luks 1874
* 1. R. Leimanis 1880, v 2. J. Meisters

* A. Krieviņš 1873
* E. Rozenšteins 1850

51

32

37

9

38

22

46

31

24

67 284

33 530

39 941

14 775

23 346

17 530

24 460

27 654

28 288

28 576

26 1064

12

29 328

11 224

34 403

30 400

32 473

24 503

Umurgas draudzē

Umurgas-Sāruma 1

Vainižu 1

Kotinbeķa 1

Katvares 1

Ķipenes 1

Pociema 1

Tiegaišu 1

Ārciema 1

Asteres 1

* J. Matisons 1876

о J. Golvers 1855

о J. Golvers 1855

о M. Vītols 1865
* J. Grīnbergs 1884

* P. Leitis 1878

о J. Bērziņš 1857
* A. Jurke 1881
* P. Jansons 1875

29

30

15

31

21

34

26

36
17

Valmieras-Veides dr.

Kokas m. 2

Mujanes 1

Dūkera 1

Valmieras pilsētas 1

Valmieras muižas

draudzē

* J. Jansons 1881

* K. Kiesners 1873
* J. Kalniņš 1865

о Dalders 1882

44

28

10

46

43 488

32 461

8 165

38| 443

Valmieras muižas

Elizabetes 2

Valmieras muižas

Edgara 2

Valmieras māc. m.

Baloža 1

Kaugeres 2
Mūrmuižas 1

* 1. J. Ūdris 1856, * 2. J. A. Olups 1884 40 48 737

о 1. M. Dikmanis 1869, * 2. K- Zibers 1884 44 40 801

* 1. K. Bērzons 1869 28 15 102

* 2. M. Junga 1878, v 2. J. Kalējs 1883

* J. Ore 1871

24

31

27

25

352

831

Valkas apriņķī
Alūksnes draudzē

Aluksnes-Paideru 1

Mālupes-Brenču 1

Vec-Annas 1

Attes Kunces 1

Alsviķes Ķemeres 3

о J. Bērkulis 1871

* G. Maltinieks 1869

о 1. J. Vīksne 1874

* A. Mangus 1878
* 1. J. Grestel868, * 2. E. Kanaviņš, 1883,

* J. Kalcis 1884
* P. Porietis 1878

о A. Andersons 1871

* К. Knappe 1881

11

11

47

17

82

86

77

42

20

92

703

788

374

334

315

Lāsberģa 1

Beijas 1

Kalnapededzes 1

51

57

20

42

20

529

754

98
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Zeltiņu 1

Ilzenes 1

Kalna muižas meit. 1

Kalna muižas zēnu ļ

* K. Ciekurznis 1879 ?

* 1. P. Dzirkalis 1873, v 2. K- Andersons 1883

* Vanags 1881

* P. Fīka 1883 ?

41

26

5

42

50

261

713

392

465fi()

Ērģemes draudzē

Ērģemes (pils) 1

Pedeles 1

Omeles (latv.) 1

Omeles (igauņu) 1

Turnavas 1

Vecās Kārķu muižas 1

Jaunās Kārķu m. 1

Brentu 1

Vīganta 1

о K. Pencis 1859

о J. Jansons 1864

о T. Ādamsons 1877
* Meinrichs Roosmans 1883

о P. Ogsts 1873

о M. Vilisters 1860

о J. Cers 1872

* P. Latsons 1878

о K. Dzilna 1858

20

20

24

22

19

18

21

10

6

34

17

22

8

26

21

25

20

4

350

259

434

348

242

126

1587

465

39

Ēveles draudzē

Ēveles-Pāvila 1

Jaunēveles Puntiņa 1

Jērcenes Jaunās m. 1

Ķeišu-Salakas 1

Ķemmeres-Dieguju 1

Bērzes 1

о K. Galainis 1864
* J. Podiņš 1880

* J. Balodis 1868
* K. Balodis 1878

о J. Traubers 1879
* J. Muša 1883

38

15

29

22

24

30

36
23

29
17

14

31

638

1938

301

266

486

479

Gaujienas draudzē

Umalnieku 1

Augšgaujas 1

Gaujienas Valdemāra1

Bormaņa 1

Sikšņu 1

Grundzāles 1

Svārtes 1

Gaujienas „Lutera" 1

Gaujienas„Jaunās" m.l

о H. Steinerts 1868

о P. Spalviņš 1872
* 1. A. Lazdiņš 1860 о 2. J. Brūniņš 1884

* 1. P. Podiņš 1870, о 2. I. Podiņš 1884
* P. Plucis 1880

* 1. K. Kaķis 1875, о 2. Р. Venters 1881

* 1. J. Paegle 1879, * 2. A. Jurgens 1884

* E. Kauliņš 1882

о A. Andersons 1875

14

15

14

30

9

21

28

6

14

19

14

27

31

12

21

17

8

17

665

73

346

418

137

355

496

101

258

Lugažu draudzē

Lugažu-Silmuižnieku 1

Lugažu „Untiņu" 1

Cores 1

Burgas 1

* 1. J. Nurmiks 1859, * 2. D. Balodis 1882

о 1. Mūks 1858

о I. Saraps 1872

о P. Kreics

39

23

10

15

18

24

17

8

430

645

189

490

Apukalna draudzē

Māriņkalna - „Kak-

tiņu" 2

Ziemeru-„Majora" 2

Jaunlaicenes 2

Korvas 1

Apes 1

Jaunrozes „Dauškā-
nu" 1

Kroņa Laicenes 1

Veclaicenes 1

Apukalna 1

* 1. K. Pelce 1871, * 2. A. Porietis 1884

i

* 1. O. Masiņš 1877, * 2. P. Vārtiņš 1884

* 1. P. Bleiers 1865, * 2. H. Alksnis 1882

* P. Bitte

о A. Lūsiņš 1860
* D. Ozoliņš 1866

48

43

69
14

16

28

45

50

47

10

13

34

1907

1783

2311

300

411

421

* F. Blumbergs
о О. Ilziņš 1^77
* К- Dolmanis 1882

24

22

21

22

32

19

493
1326

567

Gulbenes-Lejasciema
draudzē

Vec-Gulbenes „Pils"

sk. 1
Blomes Izabellas 1

Blomes Krusta 1

Blomes Meža 1

Blomes Dumpes 1

о S. Baškers 1853 ?

* O. Taube 1849

о A. Dunke 1875

о J. Slaucītājs 1879
* J. Rasa 1876

18 22

32

27

17

26

194

144

217

320

430

26

32

24
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35

Litenes 2

Stāmerienes 2

Jaungulbenes „Siltā" 2

Jaungulb. Kušeles 1

Jaungulb. Kalna 1

Krapes 1

Beļavas 1

Mācītājmuižas 1

Lejasciem „Grabažu"l
Lejasciema „Kalna" 1

Auguju 1

Dūres 1

* 1. E. Bārda 1884, * 2. F. Klavans 1862

о 1. J. Kalniņš 1867, о 2. Р. Biezais 1883

* 1. К- Zariņš 1874, * 2. О. Kanaviņš 1875,

о 3. A. Lāčgalvs 1878

о J. Kurmis 1868
* J. Prieditis 1862
* J. Treimanis 1862

о A. Krastiņš 1869
* К. Ezernieks 1881
* V. Sams 1884
* D. Roze 1880
* K- Bērtiņš 1883

о P. Vilks 1869

71

61

77

25

47

25

35

25

16

31

12

18

73

49

53

24

37

22

48

25

17

30

15

14

1341

513

1836

293

472

447

990

157

125

161

243

224

Smiltenes draudzē

Smiltenes „Mežoles" 1

Smiltenes „NTgales" 1

Smiltenes „Mālavas" 1

Smiltenes Bērzeniešu 1

Blomes „Siķites" 1

Jaunbilskas 1

Vecbilskas „Bāces" 1

Ļaunkalna 1

„Emīļa" 1

* 1. A. Zade 1865, * 2. P. Zade 1883

* P. Jenaus 1871

о J. Zade 1872

о D. Stepe 1863

о O. Ābelis 1882

о J. Jansons 1868

о J. Rubenis 1875

о J. Mārtinsons 1883

о J. J. Bērziņš 1873

49
30

17

70

52

29
23

33

32

34

21

16

61

41

32

28

28

18

378

429

157

911

244

412

240

295

502

Palsmanes-Aumeiste-

res draudzē

PaIsmanes„Paulīnes" 1

Palsmanes„Ķempju" 2

Mēres muižas 1

Rauzes m. 1

Mācītājmuižas 1

Aumeistares „Mārkal-
na" 1

Zaķu „Priežkalna
e

1

Loberģu 1

* K. Ierasts 1862

* 1. J. Silis 1882, * 2. P. Ozoliņš 1864

* V. Kalējs 1878
* J. Žīgurs 1879

о J. Bērzītis 1864

* J. Zālītis 1876

16

38

21

13

4

18

26

36

11

11

4

31

165

433

97

11

83

149

* J. Pētersons 1865

* P. Ozoliņš 1861

15

17

27

21

277

112

Trikātas draudzē

Trikāt. „Kazurunģu" 1

Trikātas „Abula
tt

1

Trikātas „Dzērvītes" 1

Cempes „Tranšu
e 1

Vīciema 1

Vīciema „īzēnu" 1

Plāņu „Sarkanā" 1

Tiepeles ,.Ozolu" 1

* Mīlbergs 1865

о J. Ķepītis 1870

о Draule 1875

о Austiņš 1863

о Pauliņš 1858
* Ziediņš 1883
* Veinbaums 1865

* Berkans (Berkaus ?)

28

34

19
29

23

30
40

22

33

32

29

33

23

32

31

29

334

252

195

408

120

437

212

229

Tirzas-Velēnes dr.

Tirzas 1

Tirzas Baznīcas 1

Druvienas 1

Galgauskas 1

Adulienas ..Troškas" 1

Velēnes-Līzuma 1

Sinoles 1

Mālu muižas 1

о A. Dzelzkalns 1869

о A. Dzelzkalns 1848

* J. Kalniņš 1880

о P. Biezais 1857

о S. Upmanis 1857

* 1. J. Vītols 1870,
* 2. J. Akmentiņš 1884

* K- Tarzens 1881

* K. Krīpēns 1883

49

7

38

36

40

36

29

20

45

44

21

29

40

2'

14

1415
26

1167

777

1130

1228

973

i406

Valkas draudzē

Tomēnu 1

Pilsētas 1

о 1 K. Garlovičs 1868, * 2. Eglītis 1880

о 1. K. Ābels 1853, v 2. K. Trūcis 1879

29
34

46

37

285

354



Pielikums II

(Skat. Ilu. Ipp.')

Kurzemes laukskolās 1887. 88. m. g.

J ) Pie dažu atsevišķu skolu nosaukumu pilnīgas pareizības (rakstībā)

iespējamas k]ūdas, jo tā laika oficiālās ziņās lietoti vienīgi vāciskie nosaukumi.

Tāpat atsevišķas nepareizības pielaižamas skolotāju uzvārdu rakstībā.
2) Dažas ziņas par pirmām tautskolām Kurzemē skat. Latv. skolu vē-

stures otrā grāmatā 89. v. t. Ipp.

Skolas nosaukums1 )

6

|5

'2 =5

J Я ко

л JS .s
из * Я

Skolotāja vārds, uzvārds,

«3 а 3 *s

Д С i ca.i. 3

«
w

У -a 2

И "mi ; Č3
>ш

kad dzimis

5 1 ' *"»
w i -е.

Jeliravas ķirspēlo
Emburgas 2

Vecsvirlaukas 2

Jaunsvirlaukas 2

1851

1879

1871

48

58

65

43

39
53

* М. Liberts 1837

о J. Spertāls 1860

о J. Freimanis 1855.'. '•

v G. ann'betģs 1869

v 1. J. Millers 1826

о 2. K- PurinaIs 1862
* T. Vēvers 1862 . ■. V
* K. Dundurs 1846
* P. Krastinš 1862
* J. Vītols 1859 •..'• '
* i. K. Redlichs 1864
*

2. D. Dancigers 1867
* ii J. Veinbergs 1831

о 2. K- Gotbards 1855

0.1. «J. Bergmanis 1860

0 2. K. Ziema 1870
* F. Treifelzs

о G, Kreicbergs 1857
* H. Jēkabsons 1853

* H. Putrinš 1823
* L.K Zeevalds 1845

v 2. F. Kaukevics 1865

v P. Kānbergs 1824.
* 1. H. Bārs 1842

о 2 J. Freibergs

200

180ļ
475

ч? .
150

•240

200

185

1501

200i

2(0

250

15Ql

250
125
200

270

230

.1-00
131

180

' ?

180

390.

3*52 '
1082

Brambergas 2 1867 58 63 * 470

Volguņdes 1

Garozas 2

Garozas (kroņa) 2

Hercogmuižas 2

Kalnciema 2

1837

1871

1867

1839

28

27

48

50

80

26
19

39

24
5i

. 347

'247 i
445 .

345
639

Kr. Vircavas 2 1837 107 77 f 703-'.;
••

Vi

Ozolmuižas 2 1846 68 27 635 .

Pētermuižas 2

Jaunplatones 1

Franksesavas 2

Tetelmindes 2

Lielsvētes 2

1862

1880

1879

1882

1837

31

30

30

49

77

3€

П

1в
34

51

464. .

330;.
•164

'249/
248

Svētes-Viškalna 1

Sv. Annas sk. Jelgavā

1885

1865

41

104

20

4S

417

m
Dobeles ķirspēle
Abguldes (Potkaises) 3

Auru 2

Bērzbeķes 2

Lielbērzes 2

Līvbērzes 2

Kroņa Bērzmuižas 2

1878

1870

1839

1865

49

17

37

24

52

84

30

17
33

22

33

62

о H. Rozenbergs 1852
* F. Spekke 1854 л

* A. Brūms 1847
* Z. Kaufmanis 1855
* J. Birznieks 1861
* 1. K. Cīrulis 1845

о 2. K. Stolcers 1862
* K- Finks 1849

v K. Gesners 1838

о A. Lerchs 1859
* 1. R. Bērziņš 1868
* 2 E. Veinbergs 1832

* G. T. Veidemanis 1842
* F. Eltcens 1832

о E. Purmalis 1859
* Ё. Simsons 1862 .'•'. ' .

275

120-

186

100*,

.120
202

220

130

161

356'
380

210

• ?.
125

133

300

*****

394!
182.,

•295.'
, 158''

253.

5451856

Virkus 2

Dobeles tautskola 2

Džūkstes Lancenieku 2

Džūkstes Pienavas 2

1861

1854

1859

1859

30

103

60

71

17

40

35

73

398'

356-

481•

780
;

.' "?' '"}
254

,283.'
340

Džūkstes Ķestera 2

Naudītes l

Jaunsesavas 1

Sīpeles 1

1872

1883

1835

1878

27

36

44

36

13

18

38

22
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*) „Latviešu Avizes" 1823. g. 2. num. Vilces pag. sk. 1837. g.

2) Pirmais skolotājs Svitenē arī bijis Rozenbergs.

.'.Lipstu д. . ••. : ..

'..Spriģau]u

Sesavas ķlfšpēļe
•■•

*

.Briežu-Andru 2 •

■ -Lielplatones 2

ļ "Ļielsesavas bazn. .'2/

• • ' -Sesavas 'bazn. 2 • 1

;'
.-, Skursteņ muižas 2

'. •• *Lrelelejas māc. sk. 2

' ■'. .'LieJvireavas 2

Mcžnuii/as kirspēle
! .* A£gu.nstcs 2

• •' Ацсё§ 2:; -: •
: ■■. feiankenfeldes 2 ' .

.Virces,2.*.'..* •'. •.' .'

■ \'M'ūrmuižas[2';',*' *... ',;

• . . • Ka 'uattiu"žas 2» •

Mežmuižas 2 .'• \"
■.." Zaļenieku pagasta 2

1854

1879

1866

1886

1847

1879

1879

1867

59
28

27

47

85

27

41

55
41

44

25

23

29

27

24

, 30

21

26

v J. Purmais 1826
* L,. Sternbergs 1866

\j. Laivenieks 1856
* t. K. Dombrovskis 1855

о 2. K. Kārklniš 1866

о 1. J. Grauze 1859
* 2. K. Grābe 1867

* 1. A. Jenševics 1853
* 2. J. Robs 1866
*: j'. Berzinskis 1865

■*■ J. Robežs 1864

v 1. F. Heišreks 1833
* 2. K. Levions 1862

202

230

140

170

190

420

?

450

300

150

325

100

? .

352

'■ 365

260

! 660

550

925
li.. •. •

; 220

440
i 241

1879

1872

1840

18191)

1846

22

18

47

40

67

i 17

14

35

25

42

* P. Podiuš 1860
* K- Heiderichs 1863
* M. Stravīnskis 1837
* J. Vasels 1867
* 1. D. Auninš 1S61
* 2. A. Zakovics 1863

* 1. G. Forstmanis 1832

о 2. H Šrēders 1833

о O. Pīlāgs 1860

о Li K- Šūberts 1858

о 2. F. Spertāls 1865

v 1 K. Feierabents 1849

о 2. H. Strauss 1867
* D. Birkmanis 1862

о R. Vulfs 1861

о 1. K. Šillers 1843

о 2. К Priede 1863

nav ziņu

135

?

75

150

208!

170

375!
125

150

300

600:
у

200

170

300

150

: 215
1 ?.

340
"

362

493

1869 73 77 1233

1870

1881

40

83

I-31'

[ 58

' 316

, 865

1109''
;

:
Zaļenieku baznīcas 2/., v

l Penķules 1. { ;•; ..' '••'•

*; '. • •' Cjsiņu-Svētes 1

■ Bukaišu 2'-

:•
•*'

Jēkab'nieku-Svētes

Bauskas kirspēle»

. . ;Arht:Bauskas 2 - ■■•,

'. ',• Bauskas ķestersk. 1 '
.'■

i
Bērzes (Bershof) 2

'

' •
..•' •.' .Bēreteles .1 . {

.
'

Bornsniindes. 1 • •
• .' GrāVendāles 2..

Kaucmindes 2

.'" /Mežotnes 2
* Ш .*.■• ; '* 5 ■ '•*" i t i*' - '.'i f •' ■
".. .. . ', •Pomužās 1

Rundāles 2

Ceraukstes „Griķu* 1

.'. •• Codes 2 •■ '

Svitenes 2 ) 2

1862

1877

1881

1847

1879

1880 ļ

1875

1873

1852

1863

1840

1868

1835

1881

1835

28

58

32

83

-

84

37

16

14

47

27

51

83

28

35

67

|42

17

14

18

27

11

28

58

* ļ. J. Skuja 1855

о 2. J. Roznieks 1865

о P. Bergs 1816

о J. Krastiņš 1847
* E. Renbergs 1835

* J. Žibeiks 1864 '
* M. Zigmunds 1855

о J. Veinbergs 1858

* 1. M. Lazdiņš 1847

о 2. K. Mieleiks 1865

* V. Dzilne 1860

* 1. J. Rozenbergs 1854
* 2. F. Skrabe 1870

* (. Kronbergs 1839

* K- Helmanis 1854

v 1. G. Rozenbergs 1842

* 2. J Jansons 1867

—

,

430

I '
?

150

981

200
v7b.|
200

590.

$
250

175

170

250

125

250

?

260

341

550

590

i
226

163

, 345

208

366

1050

50

74

20

49

, 415

539

1854

1869

1836

41

38

70

29

25.

40

445

311

: 375

. • • •
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Iecavas ķirsp.
Bārbeles 1

Baldones (mežn.) 2

Vecsaules 1

Jaunsaules 1

Vecmuižas 2

1871

1867

1856

1880

1855

46

32

45

36

60

23

31

35

32

43

* K. Reinitcs 1821
* K. Šepskis 1836
* J. Špangers 1863
* J Bethers 1955
* 1. A. Spekke 1844
* 2. J. Dālders 1867
* 1. H. Tālbergs 1840
* 2. J. Zīverts 1868

0 1. H. Rode 1858

0 2. J. Sietiņš 1865

v E. Nīcs 1865

о P. Leimanis 1857

о G. Barans 1860
* J. Velters 1847

*. J. Ūsiņš 1859

о К. Elsiņš 1865
* M. Vīksne 1855
* M. Bērziņš 1847
* J. Zanders 1853

о O. Ķiršsteins 1860

* J. Rullē 1848
* J. Feldmanis 1843
* J. Strautnieks 1865
* J. Volfs 1852
* J Kasparijs 1863

о G. Mačevs

200

180

210

190

235

200

350

340

?

100

125

100

110

252

100

180

150

165

240

130

200

150

180

120

140

180

527

394

384

390

672

Lieliecavas 2 1855 114 112 '209O

Iecavas ķesterskola 2 1812? 27 11 325

Pakasmuižas 2

VIkstenes (Umpārtes) 1

Granteles 2

Grienvaldes 2

Līves 1

Lambertes 2

Ānes-Mēmeles 1

Kroņa-Mēmeles 1

Mencendorfas mācīt. sk. 1

Misas Briedenes 1

Misas (prīvat.) 1

Briges-Mēdamas 1

Stelpes-Beķeres 2

Nīzērgas 1

Tomes i

Šenbergas lut. sk. 1

?

1876
1880

1858

1881

1866

?

1881

1874

1863

1870

1881

1874

1873

1882

1882

22

20

23

32

12

34

22

29

32

30

17

29

47

28

18

10

14

11

18

22

13

20

15

15

22

18

26

17

30

7

22

2

166

175

210

481

470

310

232

?

384

331

i 260

290

390

270

199

?

Tukuma ķirsp.
Vecmoku 2

Brizules 1

Vīnišku-Rāvas 1

Grenču 2

Degoles 1

Irlavas-Abavas 2

1858

1857

1866

1880

1882

1881

47

38

7

57

19
34

33

34

18

44

23
41

* F. Simsons 1861

* О Guļmanis 1862

* A. Ginters 1863

* J. Veitholts 1857

0 F. Zīriņš 1861
* 1. J. Vītiņš 1842

v 2. E. Ķetis 1864
*

J. Skurbe 1859

о T. Zīle (Siele) 1828

v J. Cenna 1866
* F. īvants 1859

* 1. T. Dīkmanis 1861

0 2. A. Bergmanis 1866

* A Birznieks 1848
* J. Pūpēdis 1860
* F. Ozoliņš 1842

180

300

30

300

?

100

450

?

200

100

150

250

?

148

220

450

333

345

97

741

290

948

Snapju-Pētertāles 1

Plieņu 1

Praviņu 1

Šlokenbeķes 1

Tukuma bazn. sk. 2

1882

1S63

1885

1863

1874

33

18

40

38

80

36

11

27

39

32

ļ 720

! 150

326
328

?

i 276

301

ļ 750

Slampes 1

Cērkstes 1

Ozolu (Ekendorf) 2

?

1855

1876

36

37

48

39

19

43

Auces ķirsp.
Vecauces 2

Lielauces 2

Lielauces mācīt. sk. 1

Jaunauces 1

Bēnes 2

Vadakstes 1

Vītiņu 1
Īles 1

Ķēveles 1

Šlagunas 1

Sniķeres 1

Eķibas (Eckhof) 1

1861

1871

1879

1865

1879

1850

1880

1863

1862

1864

1850

1872

50

47

10

32

40

34

21

33

25

28

24

7

30

48

7

23

38

32

20

29

25

29

16

10

* F. Burkmanis 1860

* K. Haaze (Āzis) 1855
* R. Gross 1851
* J. Berliņš 1859
* E. Krastiņš 1856

* H. Strauss 1834
* F. Bērziņš 1859

* E. Feldmanis 1855
* K- Sūna 1863
* V. Rozenvalds 1866

v A. Strautmanis 1864

v J. Meijers 1833

300

200

30

170

220

206

190

228

215

140

149

96

I 414

i 405

?

190

310

I 316

295

I 354

320

220

?

197



*) „Latv. Av." 1926. g. 20. num. teikts, ka Stendē skolai likts pamat-

akmens.
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Jaunpils ķirsp.
Annas m. 2

Upes m. 1

Bikstu 2

Blīdenes 2

Dūres 1

Lestenes 2

Jaunpils 2

Remtes 1

Reņģes 1

Klinģu 1

Smuku m. 1

Struteles 1

Stūres m. 1

Lauku m. 1

1850

19.R.S.S.

1851

1847

1865

1853

1849

19.g.s.s.
1871

1883

1881

1846

1862

1879

48

45

53

50

8

50

74

41

46

19

24

19

34

40

26

19

33

46

12

50

41

38

28

13

22

26

21

32

* 1. E. Jēgers 1866
* 2. H. Kronbergs 1868
* H. Niedra 1860
* 1. K. Ceronis 1860
* 2. J. Ūsiņš 1865

v 1. K. Līnevalds 1838
* 2. K. Goldmanis 1862
* O. Hofcrts 1859
* O. Flugins 1846
*

1. J. Grinfelds 1841
* 2. J. Goldmanis 1867
* T. Meijs 1856
* J. Veismanis 1851

* J. Gulbis 1861

о E. Šēnberps 1862
* K. Sproģis 1849
* F. Ratermanis 1848

о J. Eisbergs 1858

435 603

?

160 414

334 I 550

?

226 I 879

190

200 iļ 300

185ļ! 406

208 449

100ļ
75 255

180 322

150i1 214

120 225

1801 303

230 479

150 316

280 354

300 445

215 383

260 455

300 794

220 292

200 417

525 720

275 690

?

200 240

435 i 599

225 644

170 257

200 342

7501 280

Talsu ķirsp.
Engures Kesterciema 1

Valdegales 1

Vandzenes-Sarcenes 2

Dzirciema 1

Gargeles 2

Laidzes-Klāņu 1

Libagu 1

Nurmuižas 2

Pastendes 2

1850

1881

1864

1844

1878

1861

1881

1880

1859

20

26

44

46

56

23
43

36

44

20

32

40

36

48

31

38

47

43

* J. Volbergs 1859

о A. Ansons 1864

* P. Cimermanis 1855
* J. Kuškevics 1858
* K- Jātnieks 1854
* F. Treikāns 1841

* K- Berlavs 1856
* P. Zeimanis 1853

v 1. A. Kopsteins 1834

* 2. K. Seržants 1862

* K- Blumbergs 1844
* J. Fridrichsons 1868
* A. Lībietis 1862
* J. Frīdenbergs 1848

* J. Muzkalns 1859

* K- Grinbergs 1845

Amt-Talsu ļ
Taisu baznīc. skola 1
Spāres 1

Stendes I 2

Stendes II 1

Nurmuižas bazn. sk. 1

1876

1880

1867

18301)
1878

?

22

40

30
39

24

26

8

15

22

38

22

8

Kandavas ķirsp.
Aizdziras 1

Balgales 1

Daigones 1

Duzupes 1

Santes 1

Kandavas 2
Kukšu 1

Laimiņu (Lievenhof) 1

Mērsuraga 1

Jaundziras 1

Pūres 2

Cēres 1

Strazdu 1

Zemītes 2

1848

1840

1880

19 g.s.s

1874

1849

1872

1835

1877

2865

1851

1860

1872

1842

30
31

18

23

22

64

29

13
24

23

41

39

36

51

22

21

18

16

27

5i l

22

15

17

13

29

22

2i)

32

* K. Vinciņš 1858
* A. Valdmanis 1861

* J. Bachmanis 1855

о F. Mitenbergs 1851

* T. Bergs 1860
* F. Akermanis 1826

* J. Steinbergs 1863

* H. Skoliņš 1825

о V. Hartmanis 1857

v P. Ābele 1837
* R. Fīlholds 1866

* O. Grundmanis 1849

* F. Penkovics 1860

* 1. J. Spīss 1830

* 2. V. Rozenvalds 1865

215 451

275 ļļ 473

150 210

150l. 236

1801! 390

70 367

100, 287

150| 339

100 253

100 м 352

332 417

150 380

150 443

200 565

?

425 11085

? II

Sabiles ķirspēle
Aizupes 2

* 1. P. Paune 1856

* 2. P. Zemnieks 1863
1838 59 45
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.
. I).Žvārdes,, Lielezeres „Rozas" uri. Pampaju pag, skolas bija pārvērstas

2 kl. ministr, skolās. Vecžvārdē nn Lielezerē skolas bijušas 19. g. s. sākumā.
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Vānes 2 •• ; ..•'• . 'i'. .'•••

Kalna m. 1

Zuteņu 1

Kabiles 2

Jaunpagasta 2

Matkules 2

Firks-Pedvāles 2

Brinku-Rendes 1

Vaigales-Sabiles 2

Sabiles bazn. sk. 2

1861

1861

1849

1856

1860

1879

1869

1852

• '?•

43.

26

23

47

25

50

44

'9
45

31

25

16

17

37

36

34

38

18
38

1!)

* 1. M. Kārklins 1859
* у. E Hibners 1866
* Ž. Kolbergs 1850
* ,M. Vintefs 1858 . '
* 1. F. Saržants 1854
* 2. J. Grūbe 1869

v E. Reinbergs 1863
* V. Kundziņš 1860
* K- Treikāns 1833

v.'V. Vegners 1826 ' .' '.

* Ž, Suleks 1862 .'• ' '
.*'},- Steinhards 1841.; :

168 ' 673 ':

ч
"

200; 264 ".'

145 299"

170' .379. \

?

200 ' 337..

576' -680.-

300 ' 421 ;.

вЗ-lj 128'
300 445 •

19.g.s.s

Āilavas ķirspēle
Lubezeres 2

Nogales 2

Popervāles 1

Pūņu 1

Tiņģeres 1

Ārlavas 1

1836

1877

1852

1834

1867

1855

41

41

27

18

23

32

10

27

22

26

17

1!)

*.'T. Zeife'rts 1865
* ). Vaselnieks 1862

v J. Berne 1819
* J. Heniņš 1854
* A. Zīriņš 1857
* J. Meijers 1834

••■ (г . •

3<Ю 420 V
325ļ, 420 '
137 |. 266"•
180 482

200 281

388 612

Saldus ķirspēlo
Brocēnu (Broces) 2

Kērkliņu 1

Kursīšu 3

t . . . •

37

19

109

36

9

68

* A. Kalks 1836
* J. Kapieka 1841
* 1. I. Zīchmanis 1848
* 2. T. Niedra 1859 J. S.
* K. Āboliņš 1854
* 1 J. Upenieks 1862
* 2. A, Dakšenieks 1865
ol. M Ozols 1856
* 2. A. Reinfelds 1862

*•• F. JuVgejiovsks 1863

о 1. |. Roperts 1837
* 2. J. Stolcs 1867

v A. Rozentāls 1852
* E. Zorgenfreis 1853

130 459

120 183

74011005.19.g.s.6.

Lutriņu 2

Muižciema 2

52

53

41

59

183 390

400 612

? •. :• ■
357

■ ? i !
150' 317 '.
396 1Ū37

• .

.160 268*

•100 i 399 •

240 Ж

? • •

.450 .'.'.«V
200.
'312/706.
?•.200.

Sātiņu 2 41 54

Sesiles 2

Skrundas 3

52

152

45

96

Striķu 2

Lielezeres-Griezes Marijas
sk. 2

Saldus 2

31

40

27

33

90 50 * 1. Redlichs 1839

v 2. F. Linde 1863

о 1. F. Rozensteins 1850

! 0- 2. Gīzeke •
* J. Blumfelds 1858

о E. Ertele 1861

Saldus ķirspēles skola 2 47 36

Lielceceras 2

E. Herteles priv. skola

Saldū

36

?-

27

42

Kuldīgas ķirspēle
Amt-Kuldīgas 3

(

.'i

1877 125
* 1. A. Treimanis 1852
* 2. K. Linde 1865'

v. 3. K. Bergmanis 1826

v. K. Zomerfelds 1841
* J. Goldmanis 1838

v. J. Treimanis 182t
о J. Kārkliņš 1862

о K. Valters 1862

v 1. A. Heilsbergs 1813

о 2*. J. Gerstrnanis 1858

350

200

130

225

150

135

50

200

185

V

Iorn • •115 .450 Г

200 979
1Qn .

*

.■
1

Kuldīgas trūcīgo sk. 2

Graudupes 1

L'elivandes 2 .

Jāteles 1

Kroņa Rendes 1

Kurmales 2

1867

185»

1847

1847

1850

1848

48

16
38

9

19

40

i 30
24

26

■9"
21

37

225JL 433 '
150 255 ■
135 191

50 102

200 407 .

185; .300

■. ■ • ..
.• . ,



V?) '-Edolē,mi; sk, jau 1824. g. („Latv. Av. 1824. 24. num.)
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i

.•jto'ēres/l,l •'

.

V
! Padures 1 ''./'.

Plankas-1- •

Turlavas 1 ; ■

Usmas 1 ■'

Vilģaleš 1'
'' . '.*•--V

1847

1855

1849

1856

1874

1855

10

31

12

30

15

10

8

33

9

27

13

5

о E. Brauns 1866

' * P. Brauns 1852 . ■.••' .
v ģ. Dilbergs 1840

v ). Grundbergs 1844
* H. Palms 1852

v K. Zommers 1846

120 147

150- 298

127' 168

100
l; 280

90 230

40 103

Vanna» ķirspēle , :
;Y§rdje8 "2\ •

;
' ''

•Kroņa Dūres 2

Kundes 1

'Briģu (Neuhof) 2

■'Raņķu 1 ;' . y
Šķēdes 1 '

' Snēpeles -2..'
.Alašu ' .' ' • .- .' '

Ventspils ķirsp.
Ēdoles pag. sk. 2

1830

1848

1852

1853

1862

1846

55

48

9

57

28

25

54

27

46

11

33

30

21

39

* T. Feldmanis 1857

v O. Doniņš 1825 •'

* K- Strauss 1833
* A. Lass 1863

о K. Bergmanis 1828
* J. Stellers 1856 . •
о M. Zauers 1842 • . 1 •

(ziņu nav)

180 290

158 279

100 130

150 450

196 288

150 183

350 541

18761 ) 83 02 * 1. M. Rībens 1856

* 2. J. Kalējs 1868

о E. Zeevalds 1862

* A. Miķelsons 1840
* H. Sproģis 1858 . • ;
* F. Zīchmanis 1859

* J. Uksts 1861
* D. Priede 1835
* H. Dambergs 1848

v P. Sterns 1852

v J. Jansons 1830

30

270

200

261

425

160

170

240

240

150

50

v,-i ••,

30 770
970

Užavas 2 . •
Sarkanās m. 1 1

Sarkanas m. li 2/;. '
Sārnates 1' •

Ziras X•'.>•"'.
Zūru I 2

Zūru II 2

. Vārves- 1

• Vendzavas (Venzavas) 1

l'ilteiu's ķirsp.

' Bopes-Rindes % . .

1853

1837

1837

1876

1874

1881

1881

1851

1850

41

28

50

7

25

59

59

7

19

25

22

33

i 7

22

41

44

18

7

200 259

261 415

425 fļ 643

160 200

170 215

240 403

240 408

150 274

50 70

1837 .58 73 v 1. ļ. Bachs 1816

о 2. A. Renes 1871
* 1. F. Feldmans 1830
* 2. K. Sproģis 1862

о J. Tupels 1862

* A. Neimanis 1848

* K. Neimanis 1854
* 1. E. Grots 1839

v 2. F. Taubenbergs 1861

v R. Hiršbergs 1852

? J. Grīnbergs 1858
* 1. J. Hāns 1841
* 2. G. Treide

* J Kauliņš 1860

* 1. P. Skulte 1846
* 2. K. Zandersons 1867

о H. Bergfrids 1547 • >v

125
•

212

*?'

268

193

200

270
?.'

300

185

171

200

200

390

■ *?'

150

125 490
9

•"

Popes I"'-' 1851 I 80 58 212 666
9

P9pes(Pizenes) 1
.' Amt-Piitenes 1

Puzes 1 •'•- .•

Puzenieku 2

1869
1823

1833

1864

33

19

32

21

30

25

37

35

J 1
268 413

193 380

200 376

270 560
9.'

Puzenieku fābf-.. sk!. 2,

; Sieku pagasta 1•

Slēku-Ameles 2

1858
1796

1877

19

20

50

16

18

55

300 359

185 420

171 657
9ПП

.Targāles- \
•Ug'āle.'s 2 ' • 1 ;

1867:
1822

16

44

14

44

200 364

390 675
• 9' : • ;

2 • • 1875 49 51

f «.

150 595

u ■ ■*
>»- ■

ftihidairas ķirs|i.
.' Durtdagas bazn. sk. 2 1873 137 69 * 1. G. Traubergs 1845 '

* 2. J. Karpovics 1847

* 3. A. Liepiņš 1858
* 1. T. Landsbergs 1839

о 2. E. Rēvalds 1849

о K. Treiers 1850

* K. Stauer 1827

10001000 1653
.ч ■ • . ■

Dundagas Vīdeles 2 1877 38 37 400
',' ? .

310
183

827

Dundagas Ģibzdaš- 2-' v

Dundagas • Ģipkas" (Gip-
• .'ķeh):2 :'.t

1881

1849

34

41

18

22

788

801

i



') Jānis Bergmanis — Andreja Bergmaņa dēls, mācījies pie sava tēva,
diploma nav. Skolotājs no 1854. g., tā tad sācis strādāt 18 gadu vecs.

2) Kopalga 135 rb|. 3) Kopalga 63 rbļ.
4) Gramzdas pagasta skola 1887. g. pārvērsta ministrijas skolā, pag.

skola dibināta 1879. Nav ziņu par agrāko Elkuzemes skolu.
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Mazirbes (īres) 2 1873 35 36 v. 1 H. Jēkabsons 1832

о 2. R. Lejasozols 1862
* V. Stauers 1855
* 1. J. Dreibergs 1854
* 2. J. Adamovičs 1859
* F. Dancigers 1858

242

?

320

347

?

187

835

Kolkas (Domenes) 1

Kubeles (Kublas) 2

1879

1838

13 13

39 39

20 24

504

960

Slīteres m. 1 1864 467

Aizputes ķirsp.
Aizputes pag. 2

Kazdangas 2

Rokaižu-Lašu 1

1845

1843

1845

24 21

80 68

26 22

о A. Katlāps 1865
* P. Etmanis 1830

v Ž. Benšons 1855

215

200

50

320

732

195

Valtaiķu ķirsp.
Kalna m. Suksātes 1

Vānjas 1

Laidās 2

Pūņu 2

Rudbāržu 2

Padures 1

Kalves 1

Valtaiķu 2

Valtaiķu-Sarmites

35 18

32 18

44 39

44 18

40 28

19 21

29 37

49 29

? ?

35

32
44

44

40

19

29

49

?

v S. Ozoliņš 1851
* A, Lamberts 1854

о K. Rozentāls 1854

v G. Augševics 1839
* A. Braunfelds 1845

о F. Zīverts 1848
* E. Stolcs 1855
* V. Bergmanis 1859

(Nav ziņu)

185

280

278

128

140

170

155

300

271

482

443

132

234

277

276

335

Sakaslejas ķirsp.
Apriķu 1

Dzērves 1

Dunalkas 1

Sakaslejas 2

Ziemupes 1

Cīravas 2

?

1833

1839

1874

?

1833

38 39

38 31

39 36

41 32

30 24

63 33

38

38

39
41

30

63

о Ē. Šmits 1863

v J. Bergmanis 18361)
* E Blūms 1838

о E. Francs 1849

v M. Cobelis 1861
* 1. E. Gruntmanis 1820

v 2. J. Zeime 1856

о A. Freimanis 1863

100

100

220

220

200

400

?

I 265

305

304

492

247

514

Aizputes-Padures 1 19.g.s.s. 991 12 1261 308

Embūtes ķirsp.
Briņķu-Dzeldes 2

Embūtes 1

Bakūzes-Dēzeles 1

Griezes 1

Dzirgas 1

Dinsdorfas 1

Lielnīkrāces 1

Nīgrandes 1

38
37

30

14

23

26
27

25

38 22

37 15

30 24

14 10

23 8

26 32

27 10

25 16

* H. Freimanis 1834
* E. Redlichs 1862
* M. Zorgenfreis 1860

v K. Šlics 1863

v E. Evaldovičs 1847

v К Dreimaņkalns
v E. Freimanis 1848

v A. Kaktiņš ? 1844

382 )
290

100

160

303»

215

(iO

200

227

471

432

230
! 108

303

302

271

Gramzdas ķirspēle
Asviķu

Vaiņodes
Gramzdas ķesterskola4 )
Kalētu

1874

1878

1845

1882

32

16
40

60

32 28

46 17

40 15

60 37

* K. Kirsteins 1856
* J. Volbergs 1851

о K. Voitkus 1849
* 1. M. Skulte 1855
* 2. P. Strauss 1865

v K. Vilmanis 1864
* K- Cimermanis 1859
* 1. Ž. Švanbergs 1841
* 2. F. Pēpulis 1865

v E. Kuršinskis 1855

365

300ļ
?

400

200

265

260

255

260

280

?

I 485

?

: 840

Nodagas
Pormsātes

Priekuju

1881

1878

1847

1876

1879

33

35

43

33 18

35 24

43 36

357

1

715

Priekuļu-Asītes
Alsungas ķirspēle
Biržu (Birsen)

4343 ļ 22 380

1853 12121 9 v A. Dreijers 89| 135
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Labraga-Ulmāles
Salienes

Klosteres-Aizputes

1869

19 g8.6.

?

17

12

28

24

11

19

* J. Kārkļiņš 1858

v A. Kadiks 1857

v G. Zīle 1846

245

100

78

365

148

130

Grobiņas ķirspēle
Virgāles 2 1875 61 00 * 1. O. Kochs 1838

* 2. A. Jēkabsons 1865
* H. Legzda 1866

* J. Vītiņš 1859
* J. Zeiberlings 1843

v M. Hamburgers 1825
* F. Plūcītis 1863
* J. Vilmanis 1861
* 1. J. Skubers 1831

v 2. J. Koškins 1862

v F. Grīnblats 1860
* P. Lukševics 1853
* J. Krūmkalns 1863

(vakanta)
* 1. A. Skara 1839

* 2. M. Spriņgis 1868

о H. Šifers 1853
* M. Bergmanis 1859

v A. Voits 1856

о A. Skrēja (Skrēga) 1858

v K. Kadiķis 1839
* К Burkmanis 1857

v J. Vārenieks 1840

v E. Formanis 1837

v T. Bruže 1835

v M. Valters 1851

v J. Bruže 1859

255

?

180

316

125

200

250

225

200
?

86

250

330

330
505

?

475

170

200

300

196

300

46

270

50

100

100

507

Gaviezes 1

Amt-Grobiņas 2

Zutes 1

Ilgas-Rolavas 1

Kapsēdas-Mātru 1

Lielkrūtes 1

Saules m. ? (Libaushof) 2

1819

1850

1830

1820

1876

1881

?

37

59

25

22

43

24

76

25

39

17

28

33

19

07

214

507

140

292

355

286

625

Medzes-Saraiķu 1

Nīcas „Lejnieku" 1

Nīcas „Paipas" 1

Nīcas „Rudes* 2

Nīcas ķesterskola 2

1880

1866

1878

1878

16
30

18

54

77

17

17

17

51

43

210

335

430

390

515
19.g.s.s

Bārtas pagasta 2

Bārtas ķestera 2

Ordangas 1

Pērkones-Skaternes 1

Pērkones-Šķēdes ? 1

Pērkones-Cenkones 1

Telsu-Tadaiķu 1

Telses 1

Rucavas „Geistauta" 1

Rucavas „Miemju" 1
Rucavas „Sudargu" 1

1878

19.cr.s.8.

1880

1877

1847

1838

1853

1853

1846

1846

1846

81

12

29

38

31

41

9
21

37

46

14

3
61

12

25

25

23
14

19

16

4

3

619

183

254

422

311

416

231

298

111

139

142

Durbes ķirspēle
Vecpils-Lāņu 1 ?

* 1. J. Dreijers 1829

о 2. K. Grasmanis 1868

v N. Brikmanis 1849

v J. Fišers 1836

v A. Tauriņš 1847

v J. Dīcmanis 1856

v J. Brikmanis 1862

о A. Jansons 1860

о A. Peniķis 1859

* J. Stobbe (ziņu nav)

300

?

149

100

200

165

130

260

100

36438 20

Amt-Durbes 1

Ilmāju 1

Krotes (Kroken) 1

Lieģu 1

Līgutes 1

Rāves m. 1

Stroķu 1

Tadaiķu 1

1829

18.g.e.

1858

1825

1836

1877

1864

1841

27

23

30

36

10

39
23

24

23

32
21

20

30

29

320

127

289

243

211

377

156

Sēlpils ķirspēle
Ābeļu m. l

Sēres (Sehren) 2

1846

1879

25

68

30

52

v J. Dzenītis 1846

* 1. A. Baltcers 1857

* 2. J. Baltcers 1865

о N. Freijs 1861

* M. Stradiņš 1859

о 1. J. Mendians 1861

о 2. J. Mendians 1865

о J. Kalvītis 1848

* 1. }. Kcrmelis 1842

* 2. A. Grauze 1866

v J. Krēsliņš 1855

о Т. Grobiņš

о J. Sineps 1856
* J. Grīnbergs 1846

150

380

200

200

285

285
?

70

470

?

241

i 870

Brunavas 1

Biržu-Bērzgales 2

Biržu 2

1879

18fi2

1827

18

82

120

20

70

93

, 273

412

430

Biržu ķest. 1

Lindes-Birzgales 2

1827

?

25

55

10

00

I 95

818

Dignājas „Gipteraņu" 1

Dignājas „Mežagala" 1

Dignājas Nicgalas 1

Dignājas-SIātes 2

1849

1849

1849

1849

45

22

28

53

25

20

25

34

150

150

150

150

344

282

ļ 281

320
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Dignājas mācīt. sk. 1. У

Jaunjelgavas bazn sk. 1 ..
Lielsunakstes 2

Mazsunakstes 1 ,
Salas rn. 2

Jēkabpils bazn. 2

Sēlpils pag. 2

1850

1888

1845

1862

1835

.-?•■

1856

20

24

41

'

7

54

57

71

18

' 24

42

2

49

28

55
' •

> *'• J*:.Vaivariņš 1851
"

•'

* T. Elsiņš 1860' '
* 1. P. Brunovskis 1854

о 2. M Baumanis 1869

.o.Tv' Bloks 1833 - г У
о A. Dekers 1857 •
*■'£'. Alberts 1862 .

..

* 1. J. Druja 1864
* 2. F. Zīchmanis 1867
* 1. M. Žurevskis 1846
* 2. J. Stegmanis 1864
* R. Grundmanis 1856

о P. Gērke 1851
* J. Pusbārnieks 1851

v. A. Ozoliņš 1838

125

292*
400'

*?

120

320

300.

458

?

305 * .
■345 ' '
675' ••'

133'.•'•
487

377 '
1654• •

Seces 2

Stabes pag. 1

Līkuma m. Danenfeltes 1

Varenbrokas 1

Zasu (Weesen) 2

1879

1855

1869

1877

1850

66

34

20

24

37

I 53

12

10

17

51

400

250

200

ЮО
2oo:

100

•971.

:327.

122•

325 • i ■ .

■ 301"' • 4

Neretas ķirspēle
Vecmēmeles 1

1

Daudzevas 1

Dzērves 1

Elkšņu 2

?
?

1870

1880

1862

29 ļ
32

23

34

43

15

27

13

31

46

* J. Plīts 1861
* A. Gruķers1 ) 1864 '.
* J. Upenieks 1859
* J. Ērglis 1860'.•
* J. Dambrāns 1823
* 2. R. Dambrāns 1853
* P. Bruģis (Bruģē) 1855

• f j'.'Stiebris 1855. .' .
,

v 1. K. Muižnieks 1822

о 2. E. Blūms 1860
* 1. J. Orle 1860
* 2. J. Strautiņš 1863
* J. Kalpaks 1845

v B. Pļavnieks 1856
*. M. Stāģis (Stagge) 1843
* E. Jurkovskis 1860
* 1. J. Reguts 1824
* 2. V. Reguts 1862

185a
* P. Skušķis 1861

•o'.J.i'Dauģe 1835 r'
%
\ i '■

* A. Rožbārnieks 1860

* A. Brūntāls 1845

* V. Lielauss ? 1841

*.F. Zeebergs 1865:
* H. Zvirgzdiņš 1860

* J:- Grīnbergs 185Š .
* M. Grīnbergs 1855

175

240

200

300

190

'•?;
200

120

255

■ ?- .

350

i
140

200

270

150

№4
: ?>

'

180

115

487: •. "ļ
235.; • >:f
366'. ' »; 1

395 " 'i

363'.

Gricgales 1

Lielmēmeles 1

Lielzalves 2

1783

1872

1870

14 |
181
54

I 15
: 16

44

II 343 .'•.;•: :■■

[I 364 •'

■ 463 /■•...

Ērberģes 2 1868 45 32 .6*4

185''- Щ
295/ .'"]

ļi 366 \ ;
'! 388 - ' ■. •
•'224

.
"

320'
..

328".

265 . •

; 270 • • •
L 150..'. • .<

1254 *•

• 356 -

I.** ■
547 ,••

"

Ilzes (Ilsenberg) 1

Mazzalves 1

Neretas ..Andreja" sk. 1

Neretas Pētera-Pāvila 2

Neretas ķestera sk. 2

1835

1870

1867

1867

1817

25

21

25

44

20

25

19

25

38

30

Jaunsaukas 1

Pilkalnes 1

Saukas ķestera sk. 1

Susejas 2) 1

Taurkalna 1

Taurkalna mežziņa 1

Taurkalna II. mežz. 1

Eķengrāves 1

Valles' I 2" • ' •' ..;

Valles II 2

1862

1871

1858

1884

1852

1876
9

1857

1874

1878

26

28

25

25

24

6

19

33

38

37

30

18

14

16

21

8

15

17

40

33

175

50

110.

175

250

370

370

Subates ķirspēle
Asaru 1 • . •• , •'

.

Gārsenes 1 . '. •
Gulbenes (Gulben) 1

Ilzes (Ilsen) 1

Kaldabruņas 2

Prodes 1

Susejas Vitenheima 1

1830

1813

1876

1868

1874

1857

1869.

I 27

41

30
17

42

16,

26

30

23

I 21

10

I 48

•3t\
■36

* K- Rīviņš 1836
* J. Dumpe 1865

о J, Grosbergs 1867! .

УР, Plauktiņš 1864

о ,P, Za*ks 1861 \

D. J'. Riekstiņš Ш0
Po-le 1861•'" *

200

225

160

124

60

239

150

['.385-'
| 486 . '
I 211

r
152' *

233. Л-

325.
280 j

• ;. i l . 1



. ' '.' Piezīme I Bez tam formāli skaitījās vēl Laukežas (Laukcen —

Daugavpils tuvumā) ķirspēle, bet tā jau bija palikusi stipri katoliska. Tanī

darbojušies arī divi luterāņu skolotāji, par kuriem tuvāku ziņu nav.

Piezīme II Skolotāji-palīgi (otrie skolotāji) dažām skolām nav

. atzīmēti, jo par viņiem nav drošu ziņu.

Ziņas kopsavilkuma uz 1. I 1887. g.
1 )

:.
,

v
г) Šie. dati ņemti ho Kurzemes, skelu virskomisijas iesnieguma 1888..g.

Kurzemes gub. statistiskai komisijai (LVA).
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Auskrnukles ķirspēle
''Lašu ķestera, sk. 'l • \ '
■$ēder.čs (Šoderņ) .

"

\;
Baltās 'tin: 1, . •'• i *

Daugavpils ķirspēle

V/lkurrijesta! ķeat., sk..'i •'

Demmenes- 1 . 1
.*

Berķenes (Berkenhegen)
'
.
ķešt: skela 1 ' ;

' 1875
1873

1848

19 17

14 14

•17." 17.

о M. Spors 1842

о Р. Bruņenieks 1854

о Р. Plauktiņš 1864

100

60

90

•78
200

147

г -\ ••

1-45

101
•'?' .

?

> i

4 1

15 10

о А. Biernans 1855

v А. Grāvītis 1837

о Р. Linde 1854

i 235

—1—

Skolotāji Sko lēni
1886. g.
izdots

skolu uz-

turēšanaiļ Vīr. Siev. Zēni Meit.

' Jelgavas ķirsp. .
\. . . .' .

••

'

•• Sesavas ■ .'
,j

'

.
.;'

,1 , • ' Mežmuižas, „ ' '., 'i'- .:
...

i •■»,'/..■" Dobeles . ' ;* .'. .*•

i

25

11

18

;2i

'■2 993

341

614

743

663

208

410

535

8632

3716
6550

7332 ,

/.Dobefes apriņķī 55 skolās

Bauskas ķirspel
.Iecavas '.:,,. ...

■ 75

16

27

3 ■

: 1 ."

2691

596

800

1816

373

577

26230

5365

8960

Bauskas apriņķī 36 skolās

Tukuma-ķirsp'. . . . . . ..
i

.: •!.« ' Ances- ' •; '„ •'. .,• ...

' •• '.•*:; - Jaunpils g
"

. ;-. . . .

43 1396

598

369

566

,950. 14325

' .18.

• 12
19

461

327

404

8029

3671

6156
i j

Tukuma apriņķī 41 skolās

Kuldigas ķirsp

; •.
Saldus' < „ •• • • •, • •

•'
•.. / • .Vārmes." ' .

49 I- ,

' 'X

1533 1192

374

531

211

15816." <.

:16 *

.18-
9 ■

430

658

299

3996

5296

2557
■ ■liku

Kuldigas apriņķī 36 skolās

•'. ■ • (
■. 'Talsu; ķirsp; {l .-. .

.'.' .

Kandavas
„

■ '/ 'Ārla v<u> .„' ■ ; . . •'
•

■ j • "Sabiles.
„' • '. ' ;

..
•.

*

..
•

ļ 43

15 •

8

15

1387

532

469

206
395

ļ 1115
1Л.i'-.l

• 428,

360

170

307

.Ш51. '•

6845

5457

2868
5284

Talsu apriņķī 45 skolās '.'56;; ] 1602 1265 20454
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Ventspils 1

Piltenes

Dundagas

ķirsp.

n

14

15

422

317

380

248

5908

7334

Ventspils apriņķī 30 skolās 40 1151 967 17288

Grobiņas ķirsp
Durbes

,

29

10

850

270

632

244

8754

2980

Grobiņas apriņķī 37 skolās 39 1129 856 11734

Aisputes ķirsp
Alsungas

„

Valtaiķu „

Embotes
„ ......

Sakaslejas „

Gramzdas
„

6

3

10

8

6

13

161

61

257

211

243

405

131

55

189

122

189

268

1533

632

1704

2429

1916

4731

Aisputes apriņķī 39 skolās 46 1338 954 12945

Sēlpils ķirsp
Neretas

„

31

28

1008

681

864

516

10652

8297

aunjelgavas apriņķī 48/49 ?)

Subātes ķirsp. . . .
Aizkraukles

„ ...

Daugavpils „ ...

Lauces-Laukežas .
.
.

skolās 59

l
2

2

1689

219

52

8

43

1380

157

60

8

19

18849

1831

419

125

420

Ilūkstes а ri :ī 12 skolās 14 322 244 2795



Pielikums III

(Skat. 117. lpp.)

Rīgas pilsētas pirmmācības skolas 1885. g. I pusē.

x) Savienotās elementarskolās Kalpaka bulvārī 8 apvienojās sekojošas

agrākās atsevišķās skolas: Morica, Jēkaba, Jāņa, Aleksandra, Markus un Annas.

~) Savienotās elementarskolās Kr. Barons ielā 71 apienojās agrākās,

atsevišķās skolas: Ģertrūdes zēnu un meiteņu, Andreja zēnu un meiteņu,

Aleksandra-Marijas, Alberta.

Šī apvienošana notika pēc tam, kad uzcēla divas lielas skolu mājas

Kalpaka bulv. un Kr. Baronu ielā 71. Skolu ēkas gan bija nodomātas aug-

stāka tipa elementarskolām (ar apmēram apriņķa skolu programām), bet šis

nodoms izjuka pārkrievošanas politikas dēļ, un skolu mājās tad iemājoja mi-

nētās pirmmācības skolas, kas gan līdz ar labām telpām baudija arī citas

priekšrocības.
3
) Skolotāju familijas vārdi rakstīti tā, kā iezīmēts vāciskos sarakstos,

pieliekot tikai latvisko galotni.
4 ) Mācības notika vakaros ar sašaurinātu elementarskolu kursu.

5) Skolēnu skaits par 1885. g. I pusi nav zināms.

Piezīme. Divas latviešu pirmmācības skolas sāka darboties tikai

1885. g. II pusē.

Iot

skt

o-

Sju
lits

Skol

ska

I5nu

lits

Skolu nosaukums
Skolas atrašanās

vieta
Skolotāji-

skolu vadītāji
-

и.
ļt

с

N

"5
а

A. Ar vācu mācību valodu

1. Savienotās1) elementar-

skolās Todlebena(tagad
Kalpaka) bulv.

2. Savienotās
2
) elementar-

skolās Suvorova (tagad
Kr. Barona) ielā

3. Harasa zēnu skola

4. Harasa meiteņu skola

5. Katrīņdambja zēnu sk.

6. Katrīņdambja meit.sk.

7. Matīsa zēnu skola

8. Martas meiteņu skola

9. Jēzus zēnu skola

10. Torņakalna zēnu skola

11. Torņakalna meiteņu sk.

12. Klīversalas zēnu skola

13. Harasa meiteņu skola

14. '.ukāsa zēnu skola

15. Āgenskalna zēnu skola

16. Āgenskalna meiteņu sk.

17. Ilģuciema zēnu skola

18. Ilģuciema meiteņu sk.
19. Amatniekumāc. skola

4)
20. Amatnieku māc. skola

|з23;11 121 Kalpaka bulvārī 8 H. Tillings

И 1371 93 Krišj. Barona ielā 71 H. Naprovskis

lļ

1

lļ

1

56

64

61

63

70

52

51

od
-

90ļ
-

59
-

ļ Aleksandraaugstu-

/ mos, Tilta ielā 1
1. Katrīņdambī 6

Katrīņdambī 2

Stabu ielā 42

Kurmanova ielā 2

Jēzus baznīcas ielā 9

Marijas Dzirnavu ielā2a

Vecā Jelgavas šos. 9

Akmeņu ielā 7

Daugavkrasta ielā

Lielā Lēģeru ielā 27

Daugavgrīvas ielā 6

Daugavgrīvas ielā 3

Kuldigas ielā 2

Bu|ļu ielā 6

Katrīņdambī 6

Āgenkalnā, Lēģeru
ielā 27

R. Kalnings
A. Šenbergs
I. Pfeifs3)
N. Fridenbergs
M. Bankens

F. Done

G. Krūmiņš
G. Cilps
J. Lementijs
R. Toermers

I. Korše
V. Donners

V. Verthers

K. Bange
G. Pārns

K. Grube

I. Pfeifs

K- Grube

[1 Щ
86

90 -

1 eoj
82-

75

40

21

-

-

Ar krievu mācību valodu5)
1. Pēteta zēnu skola

2. Pētera meiteņu skola

3. Aleksandra zēnu skola

4. II Aleksandra zēnu sk.

5. Marijas meiteņu skolā

-

-

Lāču ielā

Kurmanova ielā la

Marijas ielā 29

Baznīcas ielā 3

Sāka darboties 1885.

II pusgadā

Z. Novickis

A. Saveļjevs
V. Žachovs

V. Novickis

-

II



(Skat.-39.4 Ipp.

Pareizticīgo tautskolas Vidzeme un Kurzeme

1887./88. m. g.

l ) Apriņķi likti šādā kārtībā: Rīgas. Cēsu, Valmieras, Valkas.

i\ dr. dtz draudzes skola. 3) p. = papildskola.
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—. , .' .—»
, , ■ —; -i——

Skolas nosaukums ■o —
•—

СЛ ся

ГТХ t ,. .
(

7-;. •p^r

Skolas nosaukdrrļs,' ,•

Rīgā:

Debesbraukšanas dr.

Aleksandr, augstumu
Āgenskalna ' ,•'. ■ •[
Pētera-Pāvila dr.

Apriņķos Vidzemē 1):

Kokneses dr.'-)

Krapes
Viskaina

.. .Jauņbebru ... '
Lielvārdes dr.

*-Ikšķiles dt; '•

Suntažu dr.

Kastranas-,'•■
Lauberes

Aderkašu

Meņģeles. ■ r .; •'.

Ērgļu dr.

Ogres „Bisnes"
Katriņmuižas •

Sausnējas dr.

Ozolmuižas

Vecpiebalgas dr.

Bučauskas dr.

Kalsnavas dr.

Jaunkalsnavas

Gālgavskas df.

Gulbenes dr.

Gaujas-Jaunās m.

Līderes dr. ...

Mēdzules ' ••• . . ,.

Ļaudonas dr.

".; Odzienas , '-'•.' ' .
/ / .

. Saikavas--. , ■ *

Ves'ienas dr.

Tolkas m.

Mārcienas dr.

Māreierias p-3) - '"'.• ,
. Bērzaunes '•*.'.••'{ .-■'"■ .
Grozdonas dr.

Lauteres

Selgavskas •'•

Lazdonas dr.

Patkules

Sarkanās m.

• Madonas ■ ' •' • .'" ••

Lazdonas

1. -. •* 1к • . J
..
.■ 1

1854

1879

1882

1884

1848

1863

1867

1868

1851

1846

1853

1885

1872

1876

1876

1850

1873

1875'
1359

1869

1851

1851

ļ 1848

ļ 1848

1847

1852

1872

1873

1849

1870

1847

1865

1864

1848
188t

1852
1876

1873

1847
1868

1847

1851

1864
1864

1868

85

54

45

•30-

90

35

14

13

63

40
i7
88

15

71

23

60

15

23

91

50

1'9

40

31

72

47

13

20

52

25

90

21
26

44

43

29

24

54

40

33

28

.'79,
28

36
22

20'

Praulienas '«.
*

.•.' , \
Kārzdabas dr.

i' 'LOdes. m.'. ;\ V '. ■
. . Oļu ra.1 1 V .';.'• ''

f

Bikseres *' • \ • • •. •
Cēsu dr. • ]

"

; . ' . '.

Y>. Raunas (Cēsīs) '. '*'

Dzērbenes dr.

Lielās m. dr.

Kaivas
Mālpils dr. • .'' '
Enzeles dr. ."

- .' •.•

Lēdurgas dr.'1.
. Straupes dr: '"■

■. . . -
Kosas df. .;• '

*

,'■ Kosas. p'.'.. .'» '

Jaunpils dr.

Jaunpils p.
Bērzmuļžas ' •'• •

'

•; Kliģes•/• •:''*
4i

Rencēnu dr.

Nītaures dr.

..
Nītaures р.. . • ļ
Ķē£u '" :

■. ' '
• Mores ' . '; . ■ \ •!

. Annas m., '
Burtnieku dr.

Rentmeistera m.

Vaimierāš djr'.* .-.'•• •

Jaunsalacas dr. ■•

. Ainažu. '..','
t

Korgas
Sveiciema

Skulberģu dr.

Jannates • ■
Limbažu dr.

Liepupes dr.

• Ve;cās. rh. J ...••'■ . •
Pāles

Rūjienas dr.

Umurgas dr. • .
.

• \[
stakelberģa dr..' *

■*

Rozes (Stakelberģa)
Alūksnes dr. ļ
Mālupes dr.

Apukalna dr.

Stāmerienes dr.

1
.

■ '•■ 1

1868

1846

•1865-

1868.

-1864
1846-

: 1851

1835.

1850.
.1853

1859-

'1847-,

. 1864.
1854'

1852'
1869

1847

1854'
1866.
1868.

1878'
1850

| 1850

18=50
"

1,850
•1850

1850

•'1868

1847.
'1850-

1854,

1875ч

1862'
1870
1853

1.1845
'1877.-

187?
1846

1850..
1849

1860

1850

: 1855•

i 1863 .
1 1850

.26- '■

66

'35'
*28-

•22 :v
.33 '

.15'.
•38-
:72 ••

12'
•18: •

14 ••

. 33

I rs.-

, 16..

.24-
30

29..
.33' .

.16 '•

•14 '.
'67

29 .

'M
..24

16 •

•16 ."

•'42.
3t-

'•7i;'
•60'
36

'•23,
26'

'6'
ŠO .•

49;
87

15 1

(Sl-

49-

51'
14

24 . ,

16'.
52

85 •
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■. -, Pje zīmes:- Pareizticīgp. tautskolas bīja divējāda tipa — draudzes un !
'. pagasta resp.. p a.p ī'.l d v .(дЬяоляительныя)skolas. 1877/68.. Vidzemēs (latviešu' *

■daļa) pareizticīgo t. 'skolās .kopskaitā mācījušies 3593 skolēni, no kuriem

; :BБ2. .luterāņi;. Kurzemes —.1557.'skolēni,. л'о 'tiem 575 luterāņi. Dažās pareiz- •.'

'.ticīgo.' skolās pat skolēnu .vairākums bija-luterāņi:- • Vecpiebalgas dr. sķ'dlā "
'

' "\3. pareizticīgie, Д 6' luterāņi; Cēsu — • 13; pareizt., 20 luter.; Lēdurgas dr. —

:.5 pareizt:', 28-.luter.4
, Straupes dr. 2 pareizt.., 11 Int.; Limbažu—!27 pareizt,,

32 luter., Alūksnes — 11 pareizt., 13 luter. Tāpat Kurzemē: Liepājas —

3t:45;'. Kuldīgas 39;: 122; • Saldu —

'

23:33; Tukuma — 23:62; Mērsraga/—

. T2.:28; • Irbes- -v 13:19.•'.tikai
*

nedaudzās skolās sastopami vienīgi pareizticīgie- ' .."

.bērni (Kokneses; df., -Krapes p!;, J'aunb.ebru, Madlienas, Ogres, Jaunkalsnavas, .
' Odzienas, Saikavas, Bērzauhas, Sarkanās m., Madonas, Bikseres.) Kurzemē • .

' \\xi pareizticīgo, skolas-nav nevienas. Skolotāju algas pareizticīgo skolās āp-

;:. njērarh tādas pat. kā luterāņu pagastu skolās, pie tam stipri svārstīgas; bijuši
'. ģan '.skolotāji,, kas skolas ziemā strādājusi.par rbļ. — Mācību valoda'/

.1887/88/m. ģ.' (Kapustina laikā) — divās pirmās ziemās bijusi latviegu, trešā'
- krievu, bet dažās draudzes skolās visi priekšmeti mācīti krievu valodā. Drau-

dzes skolu mācību kurss parasti divgadīgs, un šīs skolas vadīja draudzes mā-

'• .trītāji ,(popi). Dažas pārēižtrcīģo draifdže's;: skolas pārkrievošanas , laikmetā . .
sākumā guva ievērojamu piekrišanu, jo tanīs labi mācīja krievu valodu, ar

. !ko arī izskaidrojama luterāņu bērnu iešana šīs skolās.

Ģeļav'as ' • ,', .<
'

t

'■

Valkas, df: • .. •'■:.:
Valkas zēnu • . '■

t>
. •'■.*

• . Valkas meiteņu ' ■

' 'Palsmanes dr.
.

:' • ■•'

.Pilsētās un apriņķos,. '

; • ■ , Kurzemē: ■
, /

•' \:

,'Jelgavā dr. ; • У

• / Liepājā dr. zēnu

'..Liepājā; dr. meiteņu
.Ventspilī, dr. •'• '

,.'. •
' Lepihas (Ventspils āpr.V :.

'•Piltenes dr. ;. • •'••;.''

. <jģā.ieš •'...•' , •• •.
:

ļy
Užavas, •

- '. '•

.-,

•• "Kuldigas dr, /'. ••• ' ,.-

'. Jevgeņija- (Kuldigas apr.)
, Saldus•.• ' . •.,

•'

.» "Tukuma :dr. ' \ '•:'•.'
..

.• Šašmakas df. • ' ;'..
.'• • Vlndāles »'.• .

'■',-: '.

•• -I

1851,
1845

•1882

1882

1865

1885

1867

1885

1876•

1886

1886

1886

1887

1879
1879
1887

1866

1885
1885

4i

35

35
40

•26'

-

38

76

51

75

18
Л42

32

16j

161

за

56

85

66

19

Talsu dr. .

•' Mērsraga • ;

',•• 'Irbes (Nurmuižas pag.).
Mazirbes

Domesnes dF.\
Jēkabmiesta dr.

• Jēkabmiesta meiteņu.' ']

Jaunjelgavas dr.

Bauskas dr. •'
•.

Grīvas dr.

•. , S'ojoūaj&s/dr./'
'

" .,Hreš,Čey.as dr..
Fabianovas dr.

. Kopilovas
• ' Ilūkstes dr.

4
• : .». ',*[

Ilūkstes meiteņu
.• .Večgfienvaldes•.; V ,'.*l
.•' Subātes ..

Skundāles dr.

BoroVkas

' .
Elkšņu:/ . • .: ļ ' .: ' • .

1884

1885

1886

1885

1885

1882'

1882
1867

1867

1884

1859

1879

1866

1870

1867

1886 ■

1885
■ 1686'
: 1860

; 1885

I 1887

66'
40

33- л ' .
35- • v
42 ' •..

128 • •

■ 47.

21 •
.20 :

70 ' •
'

23

16
-• .

..

18 .

24 •".
31 •

28'
:16 ■

34

56

38 • .
.8





Pielikums IV

(Skat. 194. lpp.)

Временный дополнительный правила объ управ-

ленш начальными училищами въ губершяхъ:

Лифляндской, Курляндской и Эстляндской.

§ 1. На основанш Высочайше утвержденнаго, 26 января
1887. года, мнЪшя Государственнаго СовЪта объ устройс'твЪ надзора

за начальными училищами Дерптскаго учебнаго округа, находящаяся

въ губерн'яхъ: Лифляндской. Курляндской и Эстляндской, низпия

разныхъ наименованШ учебныя заведешя втэдомоства министерства

народнаго просвЪщешя подчиняются директору и инспекторамъ народ-
ныхъ училищъ. Посему соеаиненныя съ звашемъ губернскихъ дирек-

торовъ училищъ въ поименованныхъ губершяхъ права и обязанности

по завЪдывашю начальными училищами присвоиваются директору

народныхъ училищъ, съ подчинеш'емь его непосредственно попечителю

Дерптскаю учебнаю округа. Права же и обязанности по гбмъ же

училищамъ смотрителей уБздныхъ училищъ предоставляются инспек-

торамъ народныхъ училищъ съ лодчинешемъ сихъ линъ директору.

§2. Изъ подчиненныхъ директору и инспекторамъ народныхъ

училищъ въ Прибалпйскомъ край у <ебныхъ заведенШ одни, именно

сельсмя православныя и евангелическо-лютерансмя школы, завЪды-

ванlе коими предоставлено по закону особымъ учерждешямъ, указан-

нымъ ниже въ §§ 3 и 4, подлежатъ вЪд-бшю директора и инспекто-

ровъ народныхъ училищъ совмъттно съ сими учреждешями, на осно-

ванш двйствующихъ о нихъ узаконешй и настоящихъ правилъ Про-

чтя же начальныя училища, какъ въ юродахъ, такъ и внЪ городовъ-

подлежатъ исключительному въдъшю директора и инспекторовъ на-

родныхъ училищъ, на основанш существующихъ по учебному вт>до-

моству съ сохранешемъ учаспя въ завъдыванш дб-

лами училищъ въ горолскихъ мъстноаяхъ за училищными коллепями

въ предвлахъ указанныхъ настояшими правилами.

§ S. Директору и инспекторамъ народныхъ училищъ предо-

ставляются таюя же права по надзору за православными сельскими

училищами и по учаспю въ завтЧдыванш ими, каюя принадлежали

доселЪ инспекторамъ сихъ школъ. Сверхъ того, директоръ народныхъ

у •илищъ состоитъ членомъ совЪта по двламъ православныхъ сель-

скихъ школъ.

§ 4. Верховный комитетъ и уъздные комитеты земскихъ школъ

въ Лифляндской губернш, выстшя коммиссш школъ и училищные

сов-бты въ Эстляндской и Курляндской |убершяхъ, зав*дываю!ше

сельскими евангелическо-лютеранскими школами въ названныхъ гу-

бершяхъ, а равно подчиненныя симъ комитетамъ, и

36
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совътамъ мЪстныя управлешя таковыхъ школъ, принадлежать къ

вЪдомоству министерства наооднаго просвЪщешя.

§ 5. Директоръ народныхъ училищъ состоитъ членомъ какъ

верховнаго комитет земскихъ школъ Лифляндской губернш, такъ и

высшихъ коммтспй сельскихъ школъ губернШ Эстляндской и Кур-

ляндской, инспекторы же народныхъ училищъ состоягъ членами учи-

лищныхъ советовъ и уЪздныхъ комитетовъ, существующихъ въ рай-

онахъ ихъ инспекш'й Сверхъ того, въ каждое изъ поименованныхъ

въ семъ § 5 учреждешй начначается одинъ членъ отъ учебнаго

вЪдомоства, по выбору попечителя Дерптскаго учебнаго округа.

§ 6. Составъ, права и обязанности училищныхъ коллепй въ

городахъ ПрибалтШскаго ьрая, учрежденныхъ для заведывашя дьлами

училищъ, содержимыхъ на счетъ городовъ и мъхтныхь обшествъ, а

равно отношешя сихъ коллепй къ учебному начальству, определя-

ются, во всвхъ безъ изъяля городахъ сего края, на основанш Вы-

сочайше утрержденнаго, 4 шня 1820 года, общаго устава учеб-

ныхъ заведешй Дерптскаго учебнаго округа, съ соблюдешемъ слтз-

дующихъ условДО: а входящие въ составъ коллепй члены отъ учеб-

наго въдомстна назначlются попечителемъ округа; б) соответственно

роду училищъ, для коихъ учреждены коллепй и соответственно про-

исхождешю и иеповеданш учашихся въ сихъ училишахъ, въ учи-

лищныя коллепй сверхъ евангелическо-лютеранскихъ пасторовъ или

вместо нихъ, назначаются духовныя липа другихъ подлежащихъ

исповедашй, по сношеШямъ попечителя округа съ ихъ начальствами ;

в) училищныя коллепй, учрежденныя для отдельныхъ низшихъ учеб-

ныхъ заведешй на основанш особыхъ для сихъ заведешй уставовъ

сохраняютъ свое существован!е, подчиняясь въ отношенш ихъ правъ

и обязанностей дЬйсшю правилъ общаго училищнаго устава 4 шня

1820 года и настоящихъ дополнительныхъ цравилъ и г) те изъ учи-

лищныхъ коллепй, коимъ, сверхъ учаспя въ заведыванш делами

низшихъ учебнихъ заведешй, по особымъ уставамъ и правиламъ

среднихъ учебнихъ заведенШ, предоставлено учаспе въ заведыванш

сими учебными заведешями, сохраняютъ право на такое учаспе,

действуя на точномъ основанш означенныхъ уставовъ и правилъ, по

деламъ же о низшихъ училищахъ коллепй сего рода, въ отношенш

ихъ состава, правъ и обязанностей, подчиняются дЬйствш устава 4

шня 1820 года и настоящихъ дополнительныхъ правилъ.

§ 7. По деламъ о начальныхъ училищахъ заседашя училищ-

ныхъ советовъ, комитетовъ и коммисай, означенныхъ въ § 4 насто-

ящихъ правилъ, происходятъ при учаспи директора или инспекторовъ

народныхъ училищъ, по принадлежности, или же, въ случае отсутствlя

сихъ лицъ, при участш другихъ членовъ отъ мйнистерсгва народнаго

просвещешя. Когда въ уездномъ комшетв или училищномъ совете,

по деламъ начальныхъ училищъ, относящимся до учебной части, а

также определешя, перемещешя и увольнешя преподавателей, ин-
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спекторъ народныхъ училищъ или, въ его отсутствш, другой членъ

отъ министерства народнаго просвъщешя, не найдетъ возможнымъ

согласиться съ мнъшемъ большинства другихъ членовъ, то двло

представляется на разсмотреше верховнаго комитета и высшихъ ком-

мисай сельскихъ школъ, по принадлежности. Равнымъ образомъ

когда въ сихъ коммисаяхъ и комитете по означеннаго рода деламъ

съ мнешемъ большинства не найдетъ возможнымъ согласиться дирек-

торовъ народныхъ училищъ, или, за его отсутствlемъ, другой членъ

отъ министерства народнаго просвсщешя, то дело представляется,

чрезъ попечителя учебнаго округа, съ его заключешемъ, на решеже

министра народнаго просвещешя.

§ 8. Жалобы на рЪшешя высшихъ коммисай и верховнаго ко-

митета школъ по деламъ начальныхъ училищъ, относящимся до

учебной части, о пределен iя, переметенlя и уволь-

ненlя преподавателей, и вообще по предметамъ, имеющимъ непо-

средственное влlяше на поддержаше учебной и воспитательной части

училищъ въ должной исправности, приносятся министру народнаго

просвещешя, по прочимъ же деламъ Правительствующему Сенату по

1-му департаменту.

§ 9. Въ случае преобразован 'ш существующихъ волостныхъ

евангелическо-лютеранскихъ и римско-католическихъ народныхъ школъ,

по ходатайствамъ о томъ волостныхъ обществъ, въ двухклассныя или

одноклассныя сельсюя народныя училища министерства народнаго

просвещешя. устраиваемыя по правиламъ изданной для сихъ училищъ

инструкцш 4 шня 1875 года, содержаше сихъ училищъ местными

волостными обществами, равно какъ и посещеше означенныхъ учи-

лищъ детьми членовъ волостныхъ обществъ, признается обязатель-

нымъ на одинаковыхъ основашяхъ съ волостными школами. На сихъ

же основашяхъ волостнымъ обществамъ предоставляется, съ разре-

шешя учебнаго начальства, открывать на ихъ средства означенныя

двухклассныя и одноклассныя сельсмя училища, вместо требуемаго

по закону учреждешя волостныхъ школъ. Равнымъ образомъ, при-

ходуя евангелическо-лютерансмя и римско-католичесюя школы могутъ

быть преобразуемы въ упомянутыя двухклассныя и одноклассныя

училища министерства народнаго лросвещешя и заменяемы ими по

ходатайствамъ о томъ подлежащихъ обществъ и отдвльныхъ лицъ,

участвующихъ въ содержанш училищъ

§ 10 Въ двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ учили-

щахъ министерства народнаго просвещешя для населешя евангели-

ческо-лютеранскаго и римско-католическаго исповедзшй, духовенству

сихъ исповеданlй предоставляется, на общемъ основанш устава ино-

странныхъ исповедашй, наблюдеше за обучешемъ и релипознымъ

образовашемъ детей сихъ исповедашй.

§ 11. Въ сельскихъ училищахъ, именно въ волостныхъ шко-

лахъ евангелическо-лютеранскихъ и римско-католическихъ иво вспо-

36*
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могательныхъ православныхъ школахъ, а равно въ одноклассныхъ

училищахъ и въ 1-го классе двухклассныхъ училишъ министерства

народнаго просвещешя, цреподаваше всъхъ предметовъ производится

на русскомъ, эстонскомъ, или латышскомъ языкъ, смотря по удобству,

съ твмъ, что въ послъдшй годъ обучешя на русскомъ языкъ- должно

производиться преподаваш'е всвхъ предметовъ, кроме Закона Божlя

и церковнаго пешя, кои могутъ быть преподаваемы на природномъ

языкъ- учащихся, т. е. на русскомъ, латышскомъ или эстонскомъ,

смотря по населешю; въ приходскихъ же сельскихъ школахъ и во 2

класса названныхъ двухклассныхъ училищъ, независимо отъ исповъ-

дашя и происхождешя учащихся, преподаваш'е всвхъ предметовъ

происходитъ на русскомъ языке, кроме Закона Божlя и церковнаго

пешя. кои въ сихъ училищахъ могутъ быть преподаваемы на при-

родномъ языке учащихся. Въ начальныхъ училищахъ по городскимъ

местностямъ, учрежденныхъ какъ по общимъ уставамъ 4 шня 1820

года и 31 мая 1872 года, такъ и по особымъ уставамъ, изданнымъ

для некоторыхъ училищъ отдельно Законъ БожШ и церковное пеше

могутъ быть преподаваемы какъ на русскомъ, такъ и на немецкомъ,

эстонскомъ и латышскомъ языкахъ, сообразно племенному происхож-

дешю учащихся, все же npo4ie предметы преподаются на русскомъ

языке съ употреблешемъ природнаго языка учащихся изъ эстовъ,

латышей и немцевъ, какъ вспомогательнаго средства на первыхъ

порахъ обучешя.

§ 12. Объемъ преподаваш'я въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ

определяется программами, кои издаются министерствомъ народнаго

просвещешя. Равнымъ образомъ, учебныя книги, руководства и по-

собlя въ сихъ заведешяхъ употребляются лишъ таюи, кои одобрены

министерствомъ народнаго просвещешя и духовнымъ начальствомъ,

по принадлежности. Инструкцш, правила и наставлешя, издаваемыя

верховнымъ комитетомъ и высшими коммисаями сельскихъ евангели-

ческо-лютеранскихъ школъ по прочимъ частямъ устройства сихъ

школъ утверждаются министромъ народнаго просвещешя.

§ 13. Преподавателями въ низшихъ учебныхъ заведешяхъ

могутъ быть лишь такlя лица изъ русскихъ подданныхъ, кои окон-

чанlемъ курса въ подлежащихъ учебныхъ заведешяхъ или выдержа-

нlемъ особаго въ установленномъ по учебному ведомству порядке

испыташя прюбрели свидетельство на учительское зваше, требуемое

для занятlя преподавательской должности въ тЬхъ училищахъ, где

эти лица желаютъ обучать. Предварительное назначаше преподава-

телей на должности и устранеше отъ оныхъ въ сельскихъ евангели-

ческо-лютеранскихъ школахъ принадлежитъ инспекторамъ народныхъ

училищъ, кои о своихъ распоряжешяхъ по сему предмету сообщаютъ

уезднымъ комитетамъ и училищнымъ советамъ. Окончательно же

преподаватели названныхъ сельскихъ школъ утверждаюутся въ долж-

ностяхъ и увольняются отъ оныхъ высшими коммисаями и верхов-
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нымъ комитетомъ, по представлетямъ уъздныхъ комитетовъ и учи-

лищныхъ сов-бтобъ. Преподаватели сельскихъ училищъ римско-като-

лическаго и дру| ихъ иностранныхъ исповЪдатй допускаются къ долж-

ностямъ и устраняются отъ оныхъ инспекторами народныхъ училищъ-

утверждаются же и увольняются дирекюромъ, по представлетямъ

инспекторовъ. Преподава-ели низшихъ учебныхъ заведешй въ город-

скихъ мъстностяхъ избираются дирекюромъ народныхъ училищъ и

утверждаются въ должностяхъ, равно увольняются отъ оныхъ, попечи-

телемъ Дерптскаго учебнаго округа, на основанш училищнаго устава

4 Iюня 1820 года и устава городскихъ училищъ, Высочайше

утвержденнаго 31 мая 1872 года.

§14 Директоръ и инспекторы народныхъ училищъ наблю-

даютъ за состояшемъ и дъятельностда подчиненнымъ имъ учебныхъ

заведешй, какъ личнымъ осмотромъ оныхъ, такъ и по донесешямъ

завъдывающихъ сими заведенlями преподавателей, кои, находясь подъ

блишайщимъ руководствомъ инспекторовъ, обязаны исполнять вст>

распоряжешя посл-бднихъ.

§ 15. О недостаткахъ, зам-вченныхъ при осмотр-fe училищъ,

подлежащихъ завтэдывашю особыхъ учреждешй, означенныхъ въ § 4

настоящихъ правилъ, директоръ и инспекторы сообщаютъ симъ

учреждешямъ, по принадлежности, или же, въ случаяхъ необходи-

мости, дълаютъ отъ себя распоряжешя къ устранешю замъченныхъ

недостатковъ, доводя о такихъ распоряжешяхъ до свъдъшя упомяну-

тыхъ учрежденШ.

§ 16. Bet вообще учреждешя, завъдываюпця папами сельскихъ

начальныхъ школъ въ ПрибалтМскихъ губершяхъ, а равно училищныя

коллепй городскихъ м-Бсгностей, обязаны зависящими отъ нихъ спо-

собами оказывать директору и инспекторамъ народныхъ училищъ

надлежащее содъйствlе къ выполнешю сими лицами ихъ обязанностей

по управлешю подчиненными имъ училищами.
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Jau agrāk iznākušas:

A. Vica

Latviešu skolu vēstures

pirmā grāmata

Vidzeme no 1700.—1800. g. (304 lp. р.),

otrā grāmata

Kurzeme no 1800.—1885. g. (467 lp. р.),

trešā grāmata

Vidzeme no 1800.—1885. g. (656 lp. р.).

Par skolu vēstures otro un trešo grāmatu autoram

piešķrtas Kr. Barona piemņas fonda prēmijas.

Par otro grāmatu Latvijas universitātes prof. J. Kauliņš
raksta: „Vičs savā darbā ir ielicis daudz pūju, sameklēdams un sa-

vākdams pa mūsu archīviem izsvaidītos materiālus, tos ar lielu rū-

pību sijādams un apstrādādams. Ar šo savu darbu viņš licis pa-
matu mūsu skolu un izglītības vēsturei uz laiku laikiem. (Izgl. Min.

Mēnešr. 1927. g. 6. num.).
Viča „Latviešu skolu vēsture" ir plašs un pamatīgs darbs

. . .

Vispār viņa skolu vēstures vērtība pieaug ar katru grāmatu. —

Prof. L. A d a m о v i č s (R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļas 50 gadi
kultūras darbā. 97. lp. р.).

Pedagoģijas vēsturē oriģināls darbs ar lielu materiālu krājumu
vērtību ir Andreja Viča darbs „Latviešu skolu vēsture." — Prof. P. J u-

r e v i č s (Zinātne tēvzemei 1918.—1938. Latvijas universitātes izde-

vums. 109. lp. р.).
Viča skolu vēstures sakopojums un attēlojums kļūst arvienu

kodolīgāks un interesantāks. — Aronu Matīss (Valdības Vēst-

nesī 1927. g. 26. num.).

Vispāri A. Vičs ir veicis ļoti lielu darbu. Ar to viņš licis pa-

matu latviešu skolu un garīgās kultūras vēsturei. — Vēsturnieks

P. Dreimanis (Audzinātājs 1929. g. 5У6. num. 159. Ip. р.).

Viča „Latviešu skolu vēsture" ir liels monumentāls darbs. —

Bebru Juris (Izglīt. Ministr Mēnešraksts 1927. 4. num. 360. lp. р.).

A. Viča
„
Latviešu skolu vēstures" apgādātāja cer, ka šo vēr-

tīgo c'arbu iegādās visas skolu bibliotēkas un tā netrūks arī nevienā

latviešu izglītības un kultūras darbinieka personīgā grāmatu krājumā.

R. L. B. Derīgu grāmatu nodaļa.
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