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Materiāli par Domskolu
LU Akadēmiskajā bibliotēkā -  vecākajā Baltijas 
publiskajā bibliotēkā (1524)

Z u s a m m e n f a s s u n g : In der Geschichte der in tellektuellen E n t
wicklung der Bürger, die auf dem Gebiet der Stadt Riga lebten, sind 
beinahe neben einander zwei wichtige Institu tionen  zu nennen -  die 
Dom schule und  die 1524 gegründete Stadtbibliothek, deren Bestand 
heutzutage der Akadem ischen Bibliothek der U niversität L ettlands 
angehören. U nter der Schirm herrschaft der D om kirche befand sich 
lange Zeit sowohl die Dom schule zu Riga, früher auch A theneum  
Rigensium  genannt, als auch Bibliotheca Rigensis. Es entsprich t dem 
natürlichen Gang der Dinge, dass im Laufe der Zeit in  der Stadt
bibliothek eine einzigartige Kollektion von H andschriften und 
Drucksachen entstand. Da gibt es reichlich Gelegenheit die Tätigkeit 
der D om schule zu Riga und  die Geschichte der B ildung zu forschen. 
In dem Bestand der Akadem ischen Bibliothek der U niversität L ett
lands finden w ir viele H andschriften, darunter das Rektoratsbuch 
des 17., 18. und  19. Jahrhunderts, seltene Bücher, die besonders w ert
volle G eschichtsquellen der Dom schule in der Zeit vom 16. bis zum 
19. Jah rhundert sind. In dem Bestand besitzt die B ibliothek viele 
D utzend Werke von Rektoren und Pädagogen der Dom schule, die 
einen E inblick in die Barock- und die folgende Aufklärungsepoche
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in den Them enbereichen der Literatur, Geschichte und  Pädagogik 
geben. In der Akadem ischen Bibliothek der U niversität Lettlands 
hat m an die Bücher von aus den B ibliotheken der D om schulpädago- 
gen aufbewahrt und  som it sehen wir, welche Interessen u nd  H orizon
te die Riga‘schen Intellektuellen im 16.-18. Jahrhundert hatten. D er 
Bestand der B ibliothek ist eine unerschöpfliche Quelle für F orschun
gen in den Geisteswissenschaften, vor allem aber in  der B ildungs
und Pädagogikgeschichte und  im Bereich der als Buchdrucke er
schienenen frühen Zeugnisse der W issenschaften.

S c h l ü s s e l w o r t e : Geschichte der Dom schule, Quellen, Alte 
D ruckwerke, Akadem ische Bibliothek der U niversität L ettlands

Rīgas intelektuālās pagātnes kartē gandrīz līdzās iezīmētas divas 
nozīmīgas institūcijas: Domskola un Rīgas pilsētas bibliotēka (tu rp 
māk RPB). D om a baznīcas paspārnē ilgstoši līdzās darbojās gan Rīgas 
Domskola, savulaik saukta Atheneum Rigensium, gan Bibliotheca R i
gensis. Tiesa, laika skalā to sākotni šķir vairāki gadsim ti: Rīgas pilsē
tas bibliotēka tika izveidota vēlāk, 1524. gadā, Reformācijas laikā. 
Turpat netālu kopš 1588. gada darbojās arī pirm ā Rīgas tipogrāfija
(1588), ko izveidoja no N īderlandes ataicinātais grāmatizdevējs un 
iespiedējs N ikolauss M ollīns (Mollin, f  1623). Rīgas rāte un  tās iecel
tie inspektori pārzināja kā Domskolas, tā pilsētas tipogrāfijas un b ib 
liotēkas darbību. Tāpēc likum sakarīgi, ka Rīgas pilsētas bibliotēkā 
laika gaitā izveidojās unikāla rokrakstu un iespieddarbu kolekcija, 
kas piedāvā plašas iespējas pētīt Domskolas darbību un Rīgas izglī
tības vēsturi. Pilsētas bibliotēkas grāmatu krājum s tika papildināts 
sistem ātiski un ritm iski, jo saskaņā ar Rīgas rātes lēm um u kopš 
1644. gada beigām pa eksemplāram no pilsētas tipogrāfijā iespiesta
jām grām atām  bija jānodod pilsētas publiskajai bibliotēkai, kas atra
dās Dom a kom pleksā (telpās virs krustejas) no 16. gadsim ta 50. ga
diem līdz 1891. gadam. Kopš Apgaismības laikm eta beigām, kad pil
sētas bibliotēka ieguva Kristofa H āberlanda projektēto zāli, daudzi 
Dom skolas sarīkojum i un  svinīgie izlaidum a akti notika tur, tagad 
labi pazīstamajā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja K olonnu zālē.
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Domskolas skolotājiem pienācās uzņemties arī bibliotēkas pārziņa 
pienākum us. Pilsētas bibliotēka saņēma arī grām atu dāvinājumus: 
daudzi rīdzinieki atvēlēja tai savas personīgās bibliotēkas, un tā ko
lekcijā nonākušas senas un vērtīgas grāmatas, kas piederējušas vairā
kiem izciliem Domskolas rektoriem  un skolotājiem. Pilsētas biblio tē
kas m anuskrip tu  kolekcija glabā virkni unikālu rokrakstu, kas uzska
tām i par īpaši vērtīgiem  Domskolas vēstures avotiem, to hronolo
ģiskais aptvērum s ir visai respektējams: tie pārstāv 16.-19. gs. Senie 
krājum i ir laim īgi pārdzīvojuši grūtus laikus; ari O tro pasaules karu, 
kad 1941. gada 29. jūnijā gāja bojā Rīgas pilsētas bibliotēkas lielum- 
lielā daļa. Tolaik no bojāejas izglābto Rīgas pilsētas bibliotēkas krā
jum u pārm antojusi LU Akadēmiskā bibliotēka (turpm āk LUAB).

M a n u s k r ip t i . Visbūtiskākās ziņas par Domskolas darbību atroda
mas trijos m anuskriptos. Vispirms jāpiemin Domskolas rektorāta grā
mata1, kas satur izrakstus no dokum entiem , Rīgas rātes lēm um u un 
skolas sēžu protokolu norakstus (16.-17. gs.) un  protokolu tīrrakstus 
līdz 19. gs. sākum am , rektoru iesniegum u norakstus, skolotāja zvē
resta tekstu (1698). Foliantā, kas ticis iesākts 1660. gada 20. oktobrī, 
atrodam a arī svarīgāko notikum u hronika (ziņas par rektoru un sko
lotāju apstiprināšanu amatā), tāpat fiksēti ziedojum i skolai, te atro
dam i skolotāju, audzēkņu (1755-1780,1792-1804), skolas absolventu 
(1755-1780, 1787) saraksti, mācību plāni. Domskolas rektorāta grāmatu 
pienācās rakstīt rektoram , tom ēr īpašu uzm anību pelna rektoru Jo- 
hana Gothilfa L indnera (Lindner, rektors 1755-1765), Gotlība Slēgela 
(Schlegel, rektors 1765-1788), Karla Fīlipa M ihaēla Snella (Snell, 
rektors 1780-1787) detaļām bagātie vēstījumi, kas labi raksturo arī šo 
skolotāju personības šķautnes.

RPB 1905. gadā tika nodots Domskolas 18. gadsim ta otrās puses 
apm eklējum u žurnāls2. Reģistru iesācis Domskolas subrektors Al
berts Germ ans (Germann, subrektors 1768-1793) rokrakstā uzskaitīti 
visu triju  skolas klašu skolnieki (1768-1793) un tabulas formā fiksēts 
stundu apm eklējum s (1772-1776). 1780. gada sekundas klases au
dzēkņu sarakstā ierakstīts Garlībs Helvigs M erķelis (Garlieb Helwig 
Merkel, 1769-1850)3. Apgaismības laikm eta klasisko valodu apmā-
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cibas m etodes apliecina Domskolas prīm as klases audzēkņu latīņu 
valodā sacerēto vingrinājum u tīrraksti4, kas apkopoti greznā ādas ie
sējumā ar zeltā m irdzošiem  rotājum iem  un Rīgas ģerboni uz vākiem. 
Skolas pēdējās klases audzēkņu latīņu vingrinājum i drīzāk uzskatā
mi par esejām vai dom rakstiem  par eksāmenā uzdoto tēm u. Audzēk
ņi izteikušies par visai plašu jautājum u loku: Livonijas vēsturi, par 
ievērojamiem likum devējiem , par reformācijas vēsturi, par iespied
darbu cenzūru, par Romas baznīcu, barbaru tikum iem , jezuītu no 
slēpum iem , par Šekspīra traģēdiju Hamlets, par Francijas karali 
Luiju  XIV utt. Ievērību pelna vēlāk par ievērojamiem intelektuāļiem , 
augstu stāvošiem ierēdņiem  un pārtikušiem  tirgotājiem  tapušo jau
nekļu agrīnie izteikum i, tostarp birģerm eistara un bibliofila Johana 
Kristofa Svarca (Schwanz), mācītāja, apgaismības laikm eta radikāli, 
pret dzim tbūšanu noskaņotā H einriha Johana Jannava (Jannau), R ī
gas tirgotāja E rnsta Heidefogela (.Heydevogel) rokraksti. 18. gadsim ta 
60.-70. gadu ikvienu pētnieku iepriecinās dažviet uz brīvajām  malām 
atrodam ie kāda skolnieka zīm ējum i, kas kariķēti attēlo 18. gadsim ta 
70. gadu rīdziniekus: varbūt skolas pedagogus, varbūt ielās sastaptus 
pilsoņus.

Rīgas pilsētas bibliotēkā laika gaitā nonāca visai daudzveidīga sa
tura rokraksti un  iespieddarbi; 17.-19. gs. bija ierasts šādus apjomā 
nelielus m ateriālus apkopot tematiskos kopsējumos, to darīja gan p ri
vātpersonas, gan bibliotēkas. Daudziem  jaukta satura konvolūtiem  
dots nosaukum s Rigensia, tā norādot uz to saturu. Arī Dom skolas vēs
turei Rīgas konvolūti var sniegt vērtīgus m ateriālus; piem ēram , divos 
17./18. gs. vidus norakstos saglabājies rets, Latvijā vairs neatrodam s 
iespieddarbs -  rektora Retgera Pistorija jeb Bekera (Becker -  Pistorius, 
t  1577) 1548. gadā sacerētais piem iņas veltījum s dzejā savam priekš
tecim, pirm ajam  Domskolas rektoram  Jākobam Bātam (Battus, f  1545, 
rektors 1528-1538, 1541-1542)5. Citā konvolūtā atrodam s 18. gad
sim ta sākum ā Ziem eļu kara laikā Rīgas am atpersonām , t. sk. D om 
skolas pedagogiem, izmaksāto algu saraksts6.

Ievērojamā senatnes pētnieka, Rīgas Ķeizariskā liceja (vēlāk Vid
zemes guberņas ģimnāzijas) konrektora Johana K ristofa Broces
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CBrotze, 1746-1823) krājum ā bija pārceļojuši daudzi 15.-19. gs. oriģi
nāldokum enti no Rīgas rātes arhīva nesakārtotās daļas, kas acīm re
dzot Broces laikā nebija fiksēti Rīgas rātes arhīva krājum a reģistros, 
un  tāpēc savā ziņā to saglabāšana nākotnei varēja bū t apdraudēta. Šie 
dokum enti lielākoties koncentrēti Broces kolekcijas jaukta satura sē
jumos Miscellanea I—III, Rigensia I—II. Izglītības vēsturei īpaši vērtīgs 
ir Tartu dzim ušā Rīgas Domskolas rektora Georga M arsova (Marsow, 
Marssau, f  1578, rektors 1565-1567) un  vēl triju  citu Dom skolas pe
dagogu -  konrektora Balcera Uper-Trepena (Upper-Treppen, f  1578), 
subrektora Johana F lin ta (Flindt, f  1588 ) un skolotāja Johana Sabīna 
(Sabinus) parakstītais ziņojum s Rīgas rātei, kas satur unikālas liecības 
par Domskolas darbību, tās skolotāju situāciju un  Rīgas jauniešu iz
glītošanas jautājum iem  16. gadsimta 70. gados7. Nepublicētais m anu
skripts gaida savus pētniekus.

Broces kolekcija var papildināt ziņas par Domskolas vēsturi, arī 
pastarpināti liecinot par daudzām ar skolu saistītām  personām . Bieži 
Broces pieraksti piedāvā pētniekam  citur neatrodam us, laika gaitā zu
dušus m ateriālus. Piem ēram , Broces norakstā saglabājies Rīgas tirgo
tāja Jirgena Helm sa (Helms, 1603 -  pēc 1655) 18. gs. b. zudušās h ron i
kas izvilkum s8. Jirgena Helmsa raduraksti rāda, ka viņš nācis no Rī
gas garīdzniecības un patricināta aprindām  un viņa priekšteči cieši 
saistīti arī ar Dom a baznīcas un Domskolas vidi: Helm sa vectēvs ir 
Rīgas Sv. Pētera baznīcas virsmācītājs (no 1582) Georgs (Jirgens) No- 
iners (Niener, Neuner, f  1587). Mācītājs Noiners kā Rīgas luterāņu ga
rīdzniecības vadītājs bija iesaistīts arī Kalendāra nem ieru notikum os 
1585. gadā. Viņš bija nostājies Rīgas rātes pusē un iznākum ā smagi 
cietis no nam nieku opozīcijas agresijas. Broces noraksts liecina, ka 
Helmss ir izm antojis arī sava vecvectēva, Domskolas rektora, literāta 
Retgera Pistorija-Bekera ( f  1577) piezīmes, par ko liecina Broces at
sauce „Hr. Past. Rötgeri Neinneri Hauptbuch”9.

Par Kalendāra nem ieriem , kuros aktīvu dalību ņēm a Domskolas 
skolotāji un  audzēkņi, daudz stāsta to aculiecinieks, Rīgas birģer
m eistars Francis N īenštets (Nyenstädt, Nienstaedt, 1540-1622). LUAB 
atrodam i trīs ar N īenštetu saistīti teksti. Domskolas sakarā jāpiemin
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divi no tiem: N īenšteta Mājas grāmatu, kas patiesībā ir viņa dienas
grām ata10, un vairākos norakstos (tostarp Broces) saglabājusies, bet 
19. otrajā pusē zudusī N īenšteta h ronika11. Birģerm eistars savā die
nasgrām atā aprakstījis, cik aktīvi Kalendāra nem ieros pilsoņu opozī
cijas pusē darbojās Domskolas rektors H einrihs M eilers (Möller; Möl
ler, rektors 1583-1588) un  Domskolas zēni: 1585. gada 2. janvārī kāds 
brīvs dumpīgs puisis, vārdā Hinrihs Möllers, tolaik rektors skolā kopā ar 
saviem iedīdītajiem skolniekiem (m itt ssynen abgerichteteden dissi- 
peln)12 Rīgas ielās un baznīcās izraisīja lielu satraukum u13. Tad pūlis 
pilnīgi izpostīja arī N oinera māju: vīru bars ielauzās mācītāja Jurgena 
Noinera kunga mājā un gribēja laupīt un postīt (..) Noinera kungam māju 
pilnīgi izpostīja, visu sasita, sacirta un izzaga, viņu pašu izvilka no pa
graba, kur tas bija bailēs noslēpies, viņa galva bija sasista, vienās cirstās 
brūcēs, tolaik viņš palika pie dzīvības, bet pēc pāris gadiem nomira14.

īsi jāpiem in arī pāris Domskolas audzēkņu. LUAB krājum ā glabā
jas ārsta Retgera H em singa (Hemsing, 1604—1643) studiju  laika p ie
m iņas album s15. Hem sings pabeidza Dom skolu 1625. gadā un node
vās m edicīnas studijām  (1625-1632) virknē Eiropas universitāšu: 
Greifsvaldē, Leidenē, Rostokā, Anklamā (1627), Lībekā (1628), Fra- 
nekerā (1630) u. c. A lbum ā saglabājušies 142 viņa studiju  biedru, ie
vērojamu profesoru un pat universitāšu rektoru veltījum a ieraksti 
latīņu valodā, arī ģerboņu zīmējumi un em blem ātiskas gravīras. B ib
liotēkā atrodas ievērojamā publicista Garlība Helviga M erķeļa sarak
ste un piezīm es16 un pirm ā latviešu tautības dabaszinātnieka, farm a
ceita Dāvida H ieronīm a G rindeļa (1775-1836) studiju  laika piem iņas 
albums, kurā 1796. gada janvārī -  jūlijā (jau atvadu noskaņā) Rīgā 
rakstīti vecāku veltījum i un vēlāk -  Jēnas studiju biedru ieraksti17.

Jāpiebilst, ka visai izsmeļošu inform āciju par Dom skolas vēstures 
avotiem (kā rokrakstā, tā iespiestiem) sniedza t. s. V inkelm aņa rād ī
tājs jau 1874. gadā18; tom ēr skaidrs, ka laika gaitā daudzi uzskaitītie 
materiāli ir pārvietojušies vai pat zuduši, savukārt citi apzināti vēlāk.

I e s p ie d d a r b i : D o m s k o l a s  p e d a g o g u  u n  a u d z ē k ņ u  s a c e r ē j u m i , 

s k o l a s  p r o g r a m m a s . Nav iespējams vienas publikācijas ietvaros 
sniegt izsmeļošu pārskatu par sim tiem  16.-19. gs. iespieddarbu, kam
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ir vistiešākā saistība ar Domskolas vidi. Vairāki Rīgas rātes lēm um i 
noteica, ka pilsētas bibliotēkā jānodod pa eksemplāram  no visām Rīgā 
drukātajām  grāmatām. īpaši jāuzsver, ka 1631. gadā rāte nolēma, ka 
pilsētas bibliotēkai jānodod arī iespiestās Domskolas skolotāju runas 
un audzēkņu disertācijas (tas realizējās līdz 1701. gadam). G rām atnie
cības vēsture fiksē, ka daudzi Rīgas Domskolas pedagogi un audzēkņi 
pievērsās intensīvai literārajai darbībai un publicistikai. Piecu gad
sim tu gaitā (līdz Domskolas reorganizācijai 1804. gadā) bibliotēkā 
izveidojās pilnīgs m inēto izdevumu repertuārs. Jau Rīgas pirm o grā- 
m atiespiedēju -  N ikolausa M ollīna (Mollin, f  1623) un G erharda Srē- 
dera ( f  1657) tipogrāfijās iespieda Domskolai nozīm īgus darbus, dau
dzi no izdevum iem  ir patiesi bibliogrāfiski retum i. Jau 1589. gadā 
(tātad drīz pēc tipogrāfijas dibināšanas 1588. gadā) M ollīns iespiež 
Libellus ethicus19: Ētikas grāmatiņu, kas piemērota skolnieku vajadzībām 
un uztverei, atsevišķi apkopota un izdota Rīgas skolas zēnu labad. Tie ir 
vecākie Rīgas Domskolas noteikum i, latīņu valodā pantos izklāstīti 
skolas likum i, ko papildina dažādu autoru sentences un dzejas par 
skolas zēnu tikum iem . Jānorāda, ka arī vēlākie Rīgas tipogrāfi d rukā
juši Rīgas rātes apstiprinātos Domskolas noteikum us (1681, 1696, 
1722, 1773, 1781, 1794)20. M ollīna tipogrāfijā nodrukātas Orationes tres 
(1599)21: trīs runas, ko turēja sholarhi (Rīgas rātes prokonsuls N iko
lajs Eke un sindiks Dāvids H ilhens) un Domskolas rektors Johans 
Rīvijs (Rivius, 1528-1596, Domskolas rektors (1589) un inspektors 
(1594) Domskolas atjaunošanai veltītajā svinīgajā pasākum ā 1589. ga
da 15. jūlijā. Vairāki grāmatas eksemplāri bija dom āti dāvināšanai ie
vērojamām Rīgas personām , tāpēc iesieti grezni: b rūnā ādā, ar Rīgas 
ģerboni zelta iespiedumā uz vāka. Runu tekstus papildina tabulas, 
kur fiksēts visu triju  skolas klašu stundu plāni. Pie M ollīna iespiests 
arī cits Domskolas rektora Rīvija sacerējums Oratio de instituta, kas 
cildina arī liberālas izglītības vērtības22. Srēdera tipogrāfijā iespiests 
arī Domskolas konrektora Kristofs Sallera dzejā sarakstītais Enco- 
mium Rigae totius Livoniae metropoleos celeberrimae: Slavinājums Rīgai 
visas Livonijas m etropolei (1640)23. N epiem inēti paliek Rīgas poli- 
histora, 17. gadsim ta enciklopēdista un Domskolas retorikas, vēstu-
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res un grieķu valodas profesora H enninga Vites (Witte, 1634-1701) 
darbu desm iti LUAB krājum ā, kā arī viņa vadībā izstrādāto skolas 
audzēkņu disertācijas, tāpat rektoru L indnera, Snella, Zontāga un 
daudzu citu ievērojamu literātu darbu izdevumi.

Liela daļa no iespiestajām Domskolas program m ām , runām  un  d i
sertācijām tika apkopotas hronoloģiski tem atiski veidotos kopsēju- 
mos. Joprojām  LUAB plauktos (lielākoties bibliotēkas R okrakstu un 
reto grām atu kolekcijā nodaļā Rīgas izglītība un audzināšana) rindo
jas daudzi 17.-19. gs. konvolūti un pat konvolūtu sērijas: Breverus 
Orationum in Rigenso Atheneo habitarum (1655); Programmata gymnasii 
Rigensis in dies festivales a M. Joh Brevero (1 sējums no 1689); H. Witte. 
Programmata gymnasii Rigensi 1-2  (2 sējumi, 1679-1694); Dissertatio
nes et programmata Gymnasii Rigensis 1613-1700; Domschule in Riga. 
Programme und Reden (7 sējumi: 1755-1759, 1759-1764, 1760-1764, 
1765-1769, 1769-1775, 1774-1780, 1780-1787); Rig. Domschule. 
Schulhandlungen: Reden und Gedichte in verschiedenen Sprachen (1755- 
1758); Rig. Domschule. Redehandlungen (2 sējumi, 1764-1771, 1771— 
1779); Rigaische Domschulprogrammen und Reden (2 sējumi, 1780-1804, 
1788-1804). Atsevišķi Domskolas pedagogu un audzēkņu darbi atro
dam i arī citos kopsējumos, piemēram, Dissertationes varii argumenti 
X I I I  (17.-18. gs.), Sammlung kleiner Schriften 5-10  (16.-17. gs.). Ko
lekcijā arī daudzi desm iti Domskolas rektoru un pedagogu darbi, kas 
sniedz ieskatu baroka un tam sekojošā apgaismības laikm eta litera
tūras, vēstures un  pedagoģijas tematikā.

G r ā m a t a s  n o  D o m s k o l a s  p e d a g o g u  b ib l io t ē k ā m . Seno grāmatu 
provenences pētījum i ir aizraujoša, tom ēr maz izplatīta nodarbe pat 
grām atniecības vēsturnieku aprindās. Privātā bibliotēka un tās ik
dienā intensīvi lietotās grāmatas izteiksmīgi stāsta par to īpašniekiem . 
Arī tad, ja no kādreiz plašajām bibliotēkām  saglabājušās vien atse
višķas grāmatas; tā dažkārt rodas iespēja nosacīti rekonstruēt kādu 
senu grām atu kolekciju. Tādējādi bibliofilu krājum i piedāvā iespēju 
nepastarpināti iepazīt aizgājušo laikm etu intelektuāļu interešu spek
tru. Tam vairāki piem ēri arī Domskolas vēstures sakarā. Rīgas rātes 
virsnotāram  un  Domskolas inspektoram  Georgam Plēnēm  (Plöne,
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Ploenius, f  1695) piederēja 16. gadsimta beigās pārrakstītu  Rīgas tie
sību m anuskrip ts24, kurā Plēne 1687. gadā ielīmējis savu heraldisko 
ekslibru. Plēnes grāmatzīme vara gravīras tehnikā ir viens no visvecā
kajiem ekslibriem  Latvijā. Dzejnieks, Domskolas rektors (no 1599) 
Salomons Frencelis fon Frīdentāls (Frencelius, Frencel von Friedenthal, 
1562-1605) bija dāvinājis savu patriotiska satura runu  draugam , R ī
gas rātes sekretāram  Johanam  Oderbornam , to latīņu valodā aplieci
not izvērstā veltījum a ierakstā25. No Frīžu zemē dzim ušā Domskolas 
rektora (no 1615), Vitenbergas universitātes teoloģijas m aģistra un 
orientālo valodu profesora Ageja Frideriki (Aggaeus Friderici, 1584— 
1657) bibliotēkas saglabājušās sešas grāmatas ar datētiem  piederības 
ierakstiem: vērtīgi Vitenbergā, Bāzelē, A ntverpenē un Rīgā izdoti 
darbi, tostarp viens Roterdamas Erasma sacerējums26. F riderik i b ib 
liotēkā bijusi viena grāmata no m irušā kolēģa, Rīgas akadēmiskās 
ģim nāzijas27 (1631) filozofijas profesora Johana Struborga (Strubor- 
gius, Struborg, f  1545) krājuma, pret kuru vēlāk Friderici iem ainījis 
citu vērtīgu izdevum u28.

Dom skolas filozofijas, vēstures un teoloģijas profesoram, vēlāk R ī
gas superin tendantam  Johanam  Breveram (Brever, 1616-1700) bija 
piederējuši teoloģiska satura darbi, ko apliecina viņa ieraksts Joh. 
Breverus grām atu titullapās29. Rīgas pilsētas bibliotēkas pārzinis 
(1662-1698) bija Domskolas skolotājs Georgs G untekens (Gunteken, 
fl6 9 8 ), no viņa bibliotēkas saglabājušās trīs grāmatas ar ierakstiem 30. 
Domskolas rektora Liborija D epkina (.Depkin, 1552-1708) bibliotēku 
pārstāv virkne senu un  vērtīgu grāmatu ar viņa piederības ierakstiem, 
tostarp arī jau piem inētā Domskolas skolnieka ētikas grām atiņa
(1589)31, Rīgas mācītāja zvērests, ko nācās dot pašam D epkinam  
(1697)32. D epkinam  piederēja īpaši vērtīgs jau piem inēto Orationes tres 
(1594) eksemplārs ar vienīgo zināmo Rīgas tipogrāfa M ollīna auto
grāfu -  dāvinājum a ierakstu Johanam  M eieram 33. Tomēr visizteiks
mīgāk par savu īpašnieku un  savu laiku stāsta virkne grām atu ar pie
zīm ēm  uz klātpiešūtām  lapām, ierakstiem  un pasvītrojum iem  no 
Rīgas superintendenta, Rīgas sholarha un Dom skolas inspektora 
H erm aņa Samsona (Samsonius, 1579-1643) bibliotēkas, kas tika pār
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ņem ta 1664. gadā. Samsona bibliotēka bijusi bagāta; pašlaik identifi
cēti 8 sējumi no viņa krājuma. Samsonam piederēja gan kokgriezu
miem ilustrēta Bībele folio formātā (N irnberga, 1513)34, gan vairāki 
paša darbu izdevum i, arī Samsona Logicae systema35, kas sniedz m eto
diskus norādījum us loģikas apguvei. Izcilā oratora Samsona norād ī
jumi dom āti Rīgas skolas vajadzībām un sagatavoja Rīgas skolniekus 
publiskajiem  disputiem . Savu eksemplāru autors bija licis cauršūt ar 
daudzām baltām  lapām, uz kurām  izdarīja piezīmes. Saglabājušās 
Samsonam dāvinātas grāmatas ar cieņas pilniem  autoru veltījum a ie
rakstiem  latīņu valodā, piemēram, no diviem Rostokas universitātes 
rektoriem , teologa un kartogrāfa Eilharda L ubina (Lubinus, 1565— 
1521)36 un Johana Kvistorpa Vecākā (Quistorpius, 1584—1548)37.

Vācu baroka laika literatūras pētnieks, O snabrikas universitātes 
prof. emeritus un  LU Goda doktors Klauss Garbers (Garber)38 senās 
bibliotēkas nosauc par gara dārgumu krātuvēm  (Schatzhäuser des Gei
stes), augstu novērtējot reiz lepnās Bibliotheca Rigensis gadsim tiem  
cauri līdz m ūsdienām  nonākušo unikālo kolekciju, l a  ir neizsmeļams 
avots visiem hum anitāro zinātņu pētījum iem , un pirm kārt -  izglītī
bas vēstures, pedagoģijas, grāmatniecības jomās.
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