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Aleksandrs Dauge

Domas par Rusò

Reskina vārdi, ka mēs kāda cilvēka mācības ti-

kai tad labi varam saprast, ja pazīstam viņa «tempe-

ramentu», sevišķi attiecināmi uz Ruso.*) Jo no visa

tā, ko Ruso mācīja, nekas nebija celts uz mierīgi un

stingri objektivu pētījumu pamata, bet viss bija saviļ-
ņotu jūtu un aizrautas un uztrauktas dvēseles izpau-

dums.

Stingri lietišķi ņemot, mēs katru viņa tezi varam

apšaubīt, katrā teikumā varam atrast pretrunas,

katrā apgalvojumā pārmērības. Nekas nav vieglāki,
kā Ruso atsevišķās mācības apgāzt un viņa pierādī-

jumus atspēkot.
Patiesībā viņš arī nekā nepierāda. Viņš tikai

apgalvo. Ņemdamies atbildēt uz Dižonas akadēmi-

jas uzstādīto jautājumu: vai zinātnes un mākslas at-

jaunošana, t. i. kultūra, cilvēkus padarījusi labākus,

viņš ne domāt nedomā izpētīt bioloģiskas, antropolo-
ģiskas, vēsturiskas parādības, bet tikai runā par to,
ko viņš modernā kultūras dzīvē un modernos cilvē-

kos nīst, no kam cieš, pēc kādas citas dzīves un kā-

diem citiem cilvēkiem ilgojas. Nosoda sava laika

dzīvi un teic un slavē vai nu pagātni, vai arī gaidāmo
gaišāko nākotni.

Piemērus, ar kuriem viņš savas domas ilustrē,

ņem kur ņemdams, bez kritikas, nepārbaudītus.
«Ka tas bija, tā mēs nezinām,» tā viņš vienā

vietā raksturīgi saka, «bet tas bija tā.» Tikpat
noteikti un bez pierādījumiem apgalvo to, kas būs. Un

*) Ruso dzimis 1712. gadā, mir. 1778. g.
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pierādījumu viņam arī nav tad, kad apraksta to,

kas ir.

Viņam, bez šaubām, daudzreiz taisnība, un ģe-

niālas intuicijas spējām apbalvots, viņš redz un at-

klāj to, kas stingri objektiva zinātnieka skatam

daudzreiz apslēpts.

Viņā pašā nav ne kaut kā no zinātnieka objek-
tivitātes un apzinības. Viņa zināšanas, kaut gan pla-

šas, tomēr nesakarīgas, un tanīs ir varen lieli robi.

Tipisks autodidakts, viņš lēti aizraujas no katras

spilgtas jaunas domas un to bieži pieņem bez kriti-

kas, ja vien tā saskan ar viņā valdošām jūtu noska-

ņām. Viņam pilnīgi svešas īsta zinātnieka tīrās pa-
tiesības meklēšanas tieksmes un ideālisms, un viņa

iemīļotā jautājumā «ā quoi bon?» (kam tas derīgs?
kam tas par labu nāk?) nojaušams zinātnieka smalk-

jūtīgu dzirdi apvainojošs utilitārisms.

Bet viņš patiess ģēnijs. Viņš tik dziļi ir lūko-

jies dzīves parādībās, tik plašs tam skats, tik smalka

intuīcija, ka viņš daudzreiz nepārredzamu tumsu

savu domu zibeņiem šķel un mūsu priekšā liek atvēr-

ties pārsteidzoši plašiem horicontiem.

To grāmatu, kuru viņš pats turēja par savu vis-

vērtīgāko un visdziļāko, proti «Emīli» ir sarakstījis

.

nedz zinātnieks, nedz pedagogs. Zinātni Ruso patie-

sībā nīda, un kāds viņš pats dzīvē bija pedagogs, to

redzam no tam, ka viņš savus miesīgos bērnus at-

deva patversmē, itin labi zinādams, ka viņš nav spē-

jīgs tos izaudzināt. Un pats arī atzīstas, ka viņa
grāmatā ir daudz sapņu un fantāziju.

Speciālisti pedagogi, kā teorētiķi, tā arī praktiķi
«Emīlā» uz katras lapas puses atradīs spilgtas pret-

runas, nepierādītus un nepierādāmus apgalvojumus,
pat aplamības. Dabiski audzinātāji — vecāki — at-

radīs, ka visa grāmata nedabiska, mākslota, kon-

struēta, «izdomāta».

Un tomērneviens pedagogs un nevieni vecāki šo

grāmatu nav lasījuši, bez kā tiem būtu atvērušās ne-

nojaustas dziļas patiesības un radušas negaidītas jau-

nas skaidrības. Šās brīnišķīgās grāmatas spēks pa-
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stāv tās ģeniālos leitmotivos, kuros atbalso ghiži

modernas, degošas un sāpīgas problēmas un kuri
tālumos liek nojaust skaidrību un izeju.

Tas viedoklis, no kura Ruso redz šās problēmas
un to atrisinājumu, gan nav mūsu viedoklis. Jo kad

mēs runājam par mūsu bērnu un jaunatnes audzinā-

šanu, tad mēs izejam no mūsu laiku kultūras dzīves

prasībām un domājam (par to, ka jaunie cilvēki tā jā-

audzina, lai tie apzinīgi un saprātīgi reiz varētu ņemt

dalību šinī dzīvē. Ruso iziet no pretējā viedokļa:

viņš sava laika un visu laiku kultūru pašu noliedz.

Viņš grib jaunatni no kultūras aizvest prom, sargāt

un glābt no kultūras. Grib to vest atpakaļ pie dabas.

Jo daba ir laba, kultūras cilvēki ir ļauni. Dievs cil-

vēkus ir skaistus radījis, kultūra tos samaitā. Daba

ir īsta, godīga, patiesa, bet cilvēku sabiedrībā valda

meli un māņi. Daba ir stipra, sabiedrība cilvēkus

padara vājus un gļēvus. Cilvēku sabiedriskā dzīve

visa ir neīsta un negodīga. Viss tanī ir mākslots,
viss grib izlikties par to, kas tas patiesībā nemaz nav.

Un tāpēc tā katru cilvēku garā un dvēselē sakropļo.
Dabā valda brīvība, sabiedrībā cilvēki nezin brīvī-

bas. Tie ir vergi. Jau mazu bērnu taču autos tin,

kā važās, un kad cilvēks mirst, tad to ieliek kastē un

dēliem aizsit cieti. Kultūras cilvēkam ir nedabiskas,
greizas, slimīgas tieksmes. Mazs, bailīgs, liekulīgs,
līdz pamatam melīgs ir kultūras cilvēks.

Savā atbildē uz Dižonas akadēmijas jautājumu

par kultūras lomu cilvēces dzīvē, Ruso kultūru līdz

pamatam noliedz nn — gleznās runādams — rāda

cilvēku dzīves ainas no tiem laikiem, kad kultūra cil-

vēci vel nebija samaitājusi. Uzstāda kā paraugus

sengrieķu varoņus, vecās Romas varenos pilsoņus,
senos ģermāņus, perziešus, pat mežonigos skitus. Tie
bija stipri, drosmes pilni, lepni, godīgi un — laimīgi.

Kultūras cilvēks pretrunu pilns, dvēselē sarau-

stīts, uztraukts, bailīgs, nemaz nezina, kas ir laime.
Bet nelaimīgam cilvēkam lēti kļūt par ļaunu cilvēku.

Laimīgam nemaz nav vajadzīgs būt ļaunam. Nelai-
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mīgs cilvēks 'klust egoistigs, bet laimīgs citus mīl, ci-

tiem dod, pats citus laimīgus dara.

Ne vienmēr senie ģermāņi, 'Skiti un mežoņi ir

Ruso ideāli. Citā reizē viņš teic un slavē dzīvi kul-

tūras sākumos, kad cilvēki jau sā;ka laukus un dār-

zus kopt, kad nodibinājās ģimenes dzīve, kad vecāku

un bērnu mīlestība šo dzīvi darīja skaistu un siltu.

Vēl citā reizē Ruso jūsmo par vienkārša franču zem-

nieka dzīvi smukā, baltā mājiņā, zaļiem slēģiem,
ziedošā ābeļdārzā. Tad atkal cildina neliela muiž-

nieka vienkāršās, idiliskās dzīves stilu. Bet tikai ne

modernās, sevišķi pilsētas kultūras dzīvi! Viss cits

ir skaists, salīdzinot ar šo!

Ruso savu Emīli audzinās ārpus pilsētas, ārpus

kultūras, tīrā Dieva dabā. Un tā izaudzinās par pil-
nīgu, labu un laimīgu cilvēku.

Un tiešam: vai audzinātājs drīkst nedomāt par

sava audzēkņa laimi?

Bet kas ir laime?

Laime nav nekas cits, kā saskaņa un līdzsvars

starp to, ko cilvēks grib un ko tas spēj. Nelaimīgs ir

tas, kas grib to, kā nevar dabūt, vai kā nespēj pada-
rīt. Tas, kas visu to var, ko grib un kas vairāk arī

negrib, tas ir tas laimīgais un stiprais. Un pati daba

cilvēku ir radījusi tādu. Tādu to vajag uzturēt. Ne-

drīkst viņā modināt neapmierināmas tieksmes, ne-

drīkst ļaut iegribēt tā, kas nav sasniedzams. Kultū-

ras dzīve cilvēku kairina, uztrauc, padara to neap-

mierināmu. Kultūras cilvēks grib to, ko nemaz ne-

vajag gribēt un kas, iegūts, dzīvi nebūt nedara garīgi
bagātāku. Kultūras dzīve ir apkrauta simts nevaja-
dzīgām lietām, kā raibiem kankariem. Tanī arvienu

ir kautkā par daudz, kas jāmet ārā.

Nevis vājināt un nomākt vajaga gribu un tiek-

smes, bet virzīt uz patiesi vērtīgo un skaisto.

Bet īstais skaistums ir dabiskā vienkāršībā, iek-

šķīga saskaņā, dvēseles spēcīgā līdzsvarā. Tas arī

ir vienīgā laime.

Patiesa laime ir klusa, ka ari patiess skaistums

ir dziļš un kluss. Modernās kultūras dzīve ir sekla
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un pārāk raiba, skaļa, kliedzoša un ārišķīga. Un tā

katru cilvēku padara arvienu ārišķīgāku. Tas zaudē

savu centru, un tāpēc sevī pašā nevar atrast ilgstoša
miera. Tas arvienu domā, ka laime ir kaut kur ār-

pus vina. Un cer un gaida, ka to varbūt atradīs kaut

kur tālumā un kaut kad pēc mēnešiem, vai gadiem.

Tas nezin, ka laime ir viņā īpašā un ka tā viņā var

būt visur un ikbrīdi. Un meklē un gaida laimes, un

kad neatrod, tad žēlojas par nedzīvotu dzīvi.

Bet kas var būt briesmīgāks, nekā nedzīvojušam
mirt! Lielākā dala cilvēku tā mirst — nedzīvojuši.
Maz ir tādu, kas prot dzīvot.

Ruso savu Emīli grib izaudzināt par tādu, kas

prastu dzīvot. Tādēļ viņš to māca saprast, atzīt un

ieturēt savu spēku un dāvanu dabiskās robežas. Un

liek tam sajust, ka laime arvienu ir tuvu un ka laimei

vajadzīgs ļoti maz.

Nevajag savu sirdi pārāk cieši saistīt pie zemes

lietām. Tas, kas vismazāk ir arkarigs no tām, ir tas

brīvākais par visiem. Tāds būs Emils, jo tam būs pa-

visam maz vajadzību.

Ruso savu Emili izaudzinās par neatkarīgu ari

no svešām domām. Jo patstāvīgāki viņš domās, jo
vairāk katra viņa doma tiešām būs viņa paša, jo brī-

vāks viņš būs. Tādēļ tas jāmāca, lai pats visu novē-

rotu, pats meklētu, lai pats atrastu dzīvē vajadzīgās
atziņas. Aiz tā iemesla Ruso savam audzēknim nekā

negrib teikt, ko tas pats varētu izdomāt, nekā gatava
tam negrib dot rokā, nevienas no citiem izdomātas

domas negrib uztiept. Lai Emīls maz zina, bet lai

tas, ko viņš zina, būtu viņa paša atrasts un izdomāts.

Nevis lielas zināšanas viņš tam grib dot, bet grib
iemācīt patstāvīgi strādāt, lai tas vēlāk ik brīdi visas

vajadzīgas zināšanas pats uz savu roku prastu iegūt.

Vispār Ruso neatzīst zināšanu zināšanas dēj.
Viņš nīst kailo zināšanu kultu, nīst pat pašu tieksmi

uz zināšanām. Nevis daudz jāzin, bet jābūt gudram,
jamH patiesība, jācenšas pēc skaidrības. Labāki ir

mazāk zināt, bet šo mazo pilnīgi pārvaldīt un pie tā
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strādājot, vingrināt, attīstīt un norūdīt patstāvīgu
domu.

Un tadno svara ir, zināt to, kas dzīvē tiešām va-

jadzīgs un vērtīgs. Un tā, pēc Ruso domām, nav

daudz, bet loti maz. Tik maz, ka katrs to var iegūt

un, vairāk nemaz negribot, nekā vajadzīgs, arī šinī

zinā var būt laimīgs.
Tāds būs viņa Emils. Vajag viņam tikai dot

brīvību augt un attīstīties pašam. Vajag ticēt dabai,
ka tā visu labi darīs. Nedrīkst to kavēt un traucēt

viņas darbā. Jāļauj atvērties un līdz galam izdzīvo-

ties katram dabiskās augšanas un attīstības posmam.
Bērnam jābūt bērnam tik ilgi, kamēr viss viņa dabā

guldītais nav izsmelts pilnīgi. Kā auglis tikai tad iz-

augs un nobriedīs, ja zieds būs savu zieda mūžu pil-
nīgi un līdz galam izdzīvojis, tā cilvēks tikai tad par

cilvēku izaugs, ja viņš visā pilnībā būs izdzīvojis savu

bērnību.

Uz katra attīstības posma pašvērtību, tā arī uz

bērnības abzoluto pašvērtību Ruso pirmais ir aizrā-

dījis tik skaidri un noteikti, kā neviens cits pirms
viņa. Tas ir viņa lielākais (nopelns. Un ar pilnu tie-

sību saka, ka Ruso pirmais ir atradis bērnību. No tā

laika mēs zinām un vairs aizmirst nevaram, ka au-

dzināšanā jārēķinās ar bērnu pašu, bet ne tikai ar sa-

biedriskās un kultūras dzīves prasībām un normām

vien.

Lielā interese par bērnu, par bērna psichi, un

godbijība pret to ir Ruso modināta, ir mantojums ne

viņa.
Mēs gan zinām, ka mūsu dienās šī interese

daudzkārt ir novedusi līdz pārmērīgam bērnības kul-

tam un bērnu ir padarījusi par elku, kuram verdziski

kalpo, nedomājot vairs ne par ko citu. Aizmirst, ka

bērns tomēr ir un paliek nākamais cilvēks, nākamais

sabiedrības loceklis, un ka tas par tādu jāizaudzina
un ka tas jāieaudzina iekšā jau pastāvošās sadzīves

un kultūras formās un ka audzināšanai jāskaitās ne

tikai ar bērna dabu, interesēm un tieksmēm, bet arī

ar šas kultūras dzīves prasībām uu normām.
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Bet šādas ideologu un naivu optimistu pārmērī-

bas nedrīkst aptumšot pašu gaišo Ruso ideju, ka

bērniem pilnīgi jāizdzīvo sava bērnība, un ka slikti

vīri būs tie, kas nebūs bijuši īsti bērni.

Mēs itin labi zinām, ka gudra audzināšana var

savienot abus momentus: var stingri ievērot

kultūras dzīves prasības un tikpat apzinīgi pildīt
bērna psiches dabiskās vajadzības.

Stingra audzināšana, pēc mūsu domām, ja vien šī

stingrība ir gudra, ja tā pazīst un ciena bērna visdzi-

ļākās un stiprākās īpatnības un neprasa neiespējamā,
bērnam pašam kā tādam var nākt tikai par labu un,

pieradinot viņu valdīt par sevi, ved vīnu uz īsto brī-

vību un uz šādas brīvības laimi.

Mēs zinām, ka izlutināti bērni, kas nespēj saval-

dīties, kas ieraduši redzēt piepildītas katras savas

iegribas, patiesībā ir nelaimīgi bērni, nemaz nepazīst
īstas bērnības laimes. Izlutinātu bērnu prieki ir ne-

dabiski, nervozi, slimīgi, nemaz nav īsti bērnišķīgi.

Pārmēriga saudzība un piekļaušanās visām, daudz-

reiz tīri nejaušām un ātri pārejošām bērnu tieksmēm

un interesēm, viņos modina arvienu jaunas, daudz-

reiz nepiepildāmas un pat bīstamas iegribas un tā

nejauj attīstīties tai dabiskai vienkāršībai, tai gudrai
un klusai dvēseles pieticībai, kurā Ruso pats redzēja
īstas laimes garantiju.

Ruso pēcteči, kā tas bieži notiek ar liela skolo-

tajā mācekļiem, viņa idejas ir uztvēruši pārāk vien-

pusīgi un dogmatiski. Ruso padomu, ka bērniem nekā

nevajag uzspiest, nekā nevajag likt darīt, ko tie paši
negrib, šie ideologi saprot tīri burtiskā nozīmē, nezi-

not, kt Ruso pats stingri izšķir bērna psiches īstās un

dabiskas, katrā ziņā izpildāmās prasības no acumir-

kļa nejaušām iegribām, iedomām vai pat untumiem.

Jāpilda tikai tas, ko nepildot var bērnam kaitēt un to

kavēt viņa normālā augšanā, bet lauztin jālauž bērnā
viss tas, kas, dabūjis pārsvaru un kļuvis pie valdības,
bērnu var padarīt par paša tumšo dziņu vergu.

Ka_ fiziski, tā arī morāliski bērns jānorūda, bet
nevis jālutina. Un lielākā dāvana, ko mēs bērniem
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varam dot līdz viņu dzīves ceļā, ir ieraša un spēja

pašiem par sevi valdīt. Tikai tādi cilvēki, kas viegli

paši ar sevi tiek galā, arī ar dzīvi tiks galā un būs tās

kungi un valdnieki. Gudra audzināšana tādēļ ari bēr-

niem gudri pratīs pavēlēt un tos piespiest paklausīt
svešai gribai, kamēr vēl nav noskaidrojusies viņu

pašu griba un nav modusies un nostiprinājusies paša

saprāta apzinīga kontrole.

Mēs zinām, ka bērniem nav vis jādod visās lie-

tās pilna brīvība, bet ka šī brīvība ir mērķis, kuram
tie jātuvina. Bērni vēl nav brīvi un nevar un ne-

drīkst būt brīvi — kā to prasa Ruso mācību aklie v»

dogmatiskie piekritēji — bet viņiem tikai jātop nā-

kotnē brīviem, jāizaug par brīviem cilvēkiem. Bet

ceļš uz brīvību un personības autonomiju iet caur he-

teronomiju, uz patstāvību — caur padošanos un pa-

klausību.

Audzinātājs tikai nekad nedrīkst izlaist iz acīm

šo gala mērķi: personības brīvību. Vissstingrākā

disciplinā vajag iekļauties šai brīvības idejai kā gala

mērķim. Disciplīna ir nepieciešama, bet tikai tad,_ja
caur to spīd cauri šī brīvības ideja kā vēlamais mēr-

ķis, ja arī visstingrākais likums liek nojaust, ka tas

galu galā nav sevis paša dēj uzstādīts, bet, lai tas,

pieradinot pie kārtības, pie gudras spēku ekonomijas
un mācot valdīt pašam par sevi, cilvēkus nākotnē pa-

darītu neatkarīgus, brīvus un sēcīgus pašiem pēc

sava likuma dzīvot.

Disciplinā nav un nedrīkst būt dresūra. Dresēt

var tikai būtnes, kuras nav un arī nekad nebūs per-

sonības, tā tad tikai dzīvniekus. Bet cilvēkus var un

vajaga disciplinēt. Dresūra tīri mechaniski un spaidu
kārtā izsauc zināmu darbību, zināmas kustības, ku-

ras vēlāk tāpat tīri mechaniski atkārtojas, bez kā aiz
tām stāvētu noteikta griba un saprāts. Disciplinā
griežas pie jūtām, intelekta un gribas un, zināmās ro-

bežās, arvienu dod izvēles brīvību un skaitās ar per-

sonīgo atbildību. Audzinātājs uz disciplinējamo au-

dzēkni skatās kā uz mazāku, vājāku, vēl nepatstāvī-
gāku būtni, bet tomēr kā uz sev līdzīgu. Viņš arī jūt
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pats savu atbildību sava audzēkņa priekšā, kurā

viņš negrib nomākt, bet — taisni otrādi — grib modi-

nāt, audzināt un nostiprināt personību.
Dresūras rezultāts dresētājam arvienu ir gala

mērķis, disciplīnas rezultāts audzinātājam arvienu ir

līdzeklis un ceļš uz audzēkņa turpmāko un vēlamo

patstāvību un brīvību. Kur disciplīna tikai zināmu

ārēju efektu grib sasniegt un kur nevis audzēkņa per-

sona, bet šis efekts ir gala mērķis, tur tā nemaz vairs

nav disciplinā, bet pārvēršas par dresūru. Un kur

disciplīna neprot audzēkņos modināt cita nekā, kā ti-

kai bailes, kur tā viņus ar varu piespiež akli paklau-
sīt, tur tā nav īsta un nesasniedz sava mērķa. Pa-

tiesā disciplinā audzinātājs un audzēknis viens otram

tuvojas kopējā uzdevumā un mērķī, un labi discipli-
nēta saibedrība ir iekšēji stipri saistīta un vienota.

No disciplinas jāaizmet viss, kas kaut kā līdzīgs
dresūrai. Bet disciplīnu pašu atmest un bērniem dot

pilnu vaļu darīt, ko tie grib, ir aplami un bīstami. Un

tiem, kas to dara, ne arvienu ir tiesība atsaukties uz

Ruso.
Nevar noliegt, ka Ruso pats šeit bieži tiešām ir

gājis par tālu un izteicis ekstrēmas un pilnīgi nepa-

reizas domas. Un savas idejas arvienu sludinot aiz-

rautībā un patosā, caur savu izteiksmes veidu vien

jau daudzreiz pats ir devis iemeslu tās pārprast un

vienpusīgi iztulkot. Viņam arī pašam šī pati brīvības

ideja, bez šaubām, ne arvienu ir bijusi skaidra un

viņš nekur nav devis tās pārliecinošu un izsmeļošu

formulējumu.
Un taisni tāpēc ir neatļaujami turēties pie kādas

viņa brīvības mācības atsevišķas tēzes un uz tās uz-

būvēt veselu pedagoģisku sistēmu. Jālūko izlobīt

Ruso domu pašu kodolu un uztvert to pamata ten-

denci. Un tā ir — protests pret visām neīstām, neda-

biskām un šabloniskām audzināšanas formām, kā-

das viņš redzēja vaidam sabiedrībā; protests pret

visu māksloto, ārišķo, pret to, kas lieks, kas dzīvi

nevajadzīgi komplicē un kas bērna dabai nepiemē-

rots. Tā tad protests nevis pret īstu un gudru dis-
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ciplinu, bet pret to, ko augšām raksturoju ka gudras

disciplinas pretstatu, t. i. pret dresūru.

Ruso ar savu mācību par brīvību uzstājas pret

pieaugušo cilvēku egoismu, kuram tie nereti gatavi

upurēt bērnu augstākās intereses, pret viņu aklību,
kādā tie daudzreiz neredz bērnu dvēseles skaistuma

Šo skaistumu viņš grib pasargāt no dzīves rupjas pie-
skāršanās. Kad viņš runā par bērnības neaizskaramo

brīvību, tad viņa vārdi nav ņemami burtiski; tie nav

uztverami kā konkrēta audzināšanas programa, kura
jāpilda, bet kā siltas mīlas izpaudums, kā līrika, ka

mīlas dziesma par bērnību. Pedantiski skolmeistari

šo liriku ir pārvērtuši par sausu prozu, garu par

burtu un tā to nokāvuši.

Ruso visa grāmata par audzināšanu, viņa

«Emils» nav sausa didaktika, nav programatiska au-

dzināšanas rokas grāmata, bet zināmā nozīmē tie-

šām ir kā dzeja, kā pedagoģisks romāns, kā brīva

fantāzija par pedagoģisku tematu. Viņā nav no svara

burts, bet tikai gars.

Un tās burtam akli sekot ir tikpat smieklīgi, kā

pret tās burtu karot. Viņu lasot, tāpēc nav jāuztrau-

cas par tās loģiskām pretrunām, par tās fantastiku

un utopismu. Jālūko uztvert grāmatas dziļāko pašu

pamata tendenci, nav jāturas pie atsevišķa teikuma,iz-
rauta no kopsakara, bet aiz visiem teikumiem un

vārdiem jālūko uztvert visu viņu pamatā guldīto
vienu lielo patiesību, par bērna tiesībām uz savu bēr-

nību, par bērnības abzoluto pašvērtību, par šā «cil-

vēces pavasara» nevīstošu skaistumu, kas neaiz-

skāris, visu dzīvi arvienu uztura svaigu un atjauno,

bet kuru aizskāri un nāvēt — nozīmē postīt cilvēces

nākotni.

Kas tā pratīs lasīt Ruso «audzināšanas romānu»,

tas arī pie tām nodalām, kurās autors cenšas dot itin

kā tiešas praktiskas pamācības konkrētam audzinā-

šanas darbam, neturēsies kā pie negrozāmas progra-

mas, bet tanīs redzēs tikai kā mājienu, kā vispārīgu

aizrādījumu par to, kādā virzienā jāiet, kādā garā

jāstrādā.
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Nekur citur ticība un pieķeršanas übrtam nav tik

bīstama, kā Ruso rakstos.

Un lasīt nepratēji, uz viņa mācību burta lūkojot
uzcelt veselu audzināšanas sistēmu, tad arī ir nogri-
muši neauglīgā sektantismā un aklā un tiepīgā doktri-

uarismā, un, kaut gan teicas gribam dzīvei kalpot, to-

mēr dzīves īstenībai aiziet garām.

To redzam dažās modernās Amerikas, kā arī uz

radikāliem eksperimentiem kārās Padomju Krievijas

skolās, kurās bez tam vēl dzīvas ar Ruso tik radnie-

cīgā Tolstoja tradicijas. Tiepīgi turoties pie doktrī-

nas, pie principa, tur neredz dzīves īstenības, pār-

prot skolas īsto būtību, jauc tās dabisko stilu, pār-

kāpj tās kompetences un patiesībā slikti pilda paša

Ruso vai Tolstoja mācības, kuri abi allaž par to ir ru-

nājuši, ka tie vēlas uzvaru nevis savu mācību burtam,

bet to garam.

Kas iznāktu, ja mēs burtiski saprastu Ruso pa-

mata tezi, ka vislabākā audzināšana ir — nemaz ne-

audzināt? Ka vislabākais, ko audzinātājs var darīt,
ir — gādāt par to, lai nekas netiktu darīts? Ka pilnīgi

jāpaļaujas uz dabu, ka viss jāsagaida no brīvās da-

biskās attīstības, ka viss, tā sakot, «Dieva rokās

jāliek».
Pirmkārt jau jāzin, ka šos vārdus Ruso pats nav

sapratis tik radikāli, kā viņa pēcteči. Ruso daudz

biežāki runā par to, ka daudz kas ir jādara.
Ka, ja audzinātājs nedarīs, nekops, nesargās, nebal-

stīs, nepalīdzēs, ka tad dzīve jaunos cilvēkus ieraus

savos mutuļos un pazudinās.
Viņa vārdos: nēkā nedarīt — ari tikai pats ko-

dols ir pareizs, pati to tendence, kura vērsta pret pār-

mērīgu dresēšanu un uniformēšanu, kura grib modi-

nāt lielāku ticību paša bērna labai dabai un sludina

veselīgu, svaigu optimismu.
Kaut ko līdzīgu apzīmē Eilen Keijas vārdi: «Ja

tu gribi labi audzināt, tad tev nevajag par
daudz audzināt,» vai Teodora Fontāna at-

bilde uz jautājumu, kādu tas baudījis audzināšanu:

«Lielisku, tas ir — nekādu.» Šādi izteicieni, tāpat kā
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pie Ruso, ir dabiska reakcija un lietderīgs korektivs

pret pārmērīgu pedantisku skolmeistarību, bet zaudē

katru nozīmi un vērtību, jā turas pie burta.

Ruso, kurš pirmos savos rakstos vēl sumināja
pirmatnējo dabas cilvēku, vēlāk pats uzsver to, ka

cilvēkam tomēr galu galā jādzīvo nevis mežā, bet

pilsētās, t. i. kultūrā. Un ka patiesībā ir neattaisno-,

jama vienpusība, neaudzināt šai «pilsētas dzīvei.» Un

pats jūt, ka problēma kļūst sarežģītāka, ka tā jāuz-
tver plašāki un ka «dabas cilvēka» jēgums jākoriģē.
Un kaut gan viņš arvienu vēl paliek dabai uzticīgs un

to tura par īsto audzinātāju un vadoni, tomēr arī jau

runā par dabas apgarošanu, izdaiļošanu, regulēšanu.
Viņš sāk saprast, ka kultūra gan var būt slikta, bet

ka tā arī varētu būt laba, ja vien tanī valdītu tā pati

stingrā likumība un skaistā vienbūtība, kā dabā, ja

tā būtu izdaiļota daba.

Ir interesanti sekot, kā Ruso meklē izejas, kā

cenšas pārvarēt sevī pretrunas un duālismu, un kā

tas viņam tomēr reti izdodas. Pastāvīgi viņš pat*
sevi koriģē, nerimstoši evolucionēdams.

Audzināšanas uzdevumu viņš arvienu vairāk

sāk redzēt ne tikai vairs negativu, kā sākumā, bet

aktivu un pozitivu. Audzinātāja personā sāk redzēt

dabas vietnieku, dabas spēku regulētāju un to izmam

totāju noteiktiem cilvēku nolūkiem. Pret galu viņā

pat mostas nojauta, ka audzinātājs drīkst uzstārles

pret dabu, ar to karot, to uzvarēt un par to val-

dīt. Viņš iet pat tik tālu, ka atzīst, ka viņam dodama

vara un tiesība kontrolēt pat mīlestības un laulības

dzīvi un pat mātes miesu. Un galu galā Ruso ideā-

lais audzinātājs kļūst sava audzēkņa visas dzīves no-

teicējs, kungs un valdnieks par viņa jūtām, domām,

vārdiem un darbiem.

Un nu Ruso aiziet otrā ekstrēmā, pats tā neap-
zinādamies. Tagad izrādās, ka ne brīvībā aug viņa

Emils, bet ka viņa audzinātāja acis pārredz katru

viņa soli, seko visam, ko tas dara, un audzinātāja no-

domi kā tīkls apņem visu cilvēku ciešāki vēl, nekā

autos tītu bērnu. Nu Emīls tikai tādas domas domā,
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kādas viņa audzinātājs grib domātas, jautā to, ko šis

grib jautātu, jūt, mīl, nīst to, ko jūt, mīl un nīst tā au-

dzinātājs pats. Un tas pats Ruso, kas vakar teica:

bērnam jāaug pašam, šodien saka: audzinātājam
bērns jāaudzina tā, kā tas rura par vajadzīgu, bet ti-

kai — lai bērns nemanītu, ka viņš tiek audzināts.

Un mēs redzam, ka Emila audzinātājs tiešām kā

spiegs, kā ēna tam seko uz katra sola. Un taisni caur

to jaunekļa nebrīvība ir vēl jo lielāka, jo mazāk viņš
to sajūt un mana. Viņš nu ir tikai objekts, lieta,
šacha figūra, kuru bīda šurp un turp, kā kuru reizi iz-

liekas par vajadzīgu viņa audzinātājam.

Dabiskas un brīvas audzināšanas sludinātāja
tiešā darbā tā nu neredzam vairs nedz dabas, nedz

brīvības, bet viscaur redzam smalki izrēķinātu māk-

slīgu plānu un sīku programu.

Šis nedabiskums, šis spilgtais mākslīgums ir

zīme, ka Ruso pats nekad nav bijis īsts tēvs, nekad

nav pazinis veselīgas ģimenes dzīves un tās audzi-

nošā spēka, un tāpēc tad arī viņa konkrētā mācība un

speciālā programa ir tīri teorētiski konstruēta un re-

ālā dzīvē neizvedama. Pilnīgi tā rīkoties, kā prasa

Ruso, neviens audzinātājs nedz drīkst, nedz patiesībā

var. Un tikai smieklīgs kļūtu tas, kas viņa teorijas
visos sīkumos gribētu lietā likt tiešā praktiskā darbā.

Un tomēr visās viņa dīvainās pretrunās, fanta-

stiskās iedomās un dzīvei nepiemērotās teorētiskās

konstrukcijās ir kaut kāda liela patiesība, ir pareizs
kodols un ir pilnīgi atzīstama, pareiza, veselīga ten-

dence. Un ir kaut kas, kas taisni mūsu dienās šķiet
pieņemams, pat vajadzīgs, kā atbilde uz degošiem sa-

dzīves jautājumiem.

Jo taisni mūsu laikā, kultūras dzīvei arvienu vai-

rāk diferencējoties, kultūras mantām arvienu pieau-

got, un arvienu grūtāki kļūstot modernās dzīves

straujai attīstībai sekot, tanī atrast sev piemērotu
vietu un uz tās droši nostāties, Ruso aicinājums uz

koncentrēšanos, uz savu prasību gudru ierobežošanu,
uz klusu, vienkāršu, skaisti dabisku dzīvi, skan kā
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augstāka neapšaubāma un neapgāžama dzīves gu-

drība.

Neviens taču arī nedomā un netura par iespē-

jamu burtiski izpildīt Kristus padomu — dzīvot tā kā

putni gaisā un lilijas laukā, un tomēr mums šie vardi

skan kā salds mierinājums un kā drošs laimes solī-

jums, jā vien mēs gatavi būtu atteikties no daudz lie-

kām, niecīgām zemes lietām. Tāpat, Ruso aicinājumā

uz dabu mēs nojaušam kaut kādu dziļu gudrību un

nevaram viņam nepiekrist, ka arī bērni jāaudzina

tādā vienkāršā un klusā skaistumā. Ja Ruso arī ne-

zin, kā tas vislabāk! izdarāms un pinas mūžīgās pret-

runās, meklējot izejas, tad tomēr viņš mūsos no-

stiprina pārliecību, ka tam kaut kā jānotiek. Un kad

viņš mūs aicina bērnus sargāt no kultūras, vai tad

mēs nesaprotam, ka viņš to dara tāpēc, ka baidās, lai

bērni nēapmaidītos, kā mežā, šinī prāmērīgā kultūras

dzīves raibumā, neaptveramā un ik dienas vēl ar-

vienu pieaugošā zināšanu daudzumā, pie šī procesa

arvien straujāki kļūstošā tempa, kurš bīstams pat lie-

liem cilvēkiem? Ne tikai vien bērniem, bet arī pie-
augušiem draud briesmas pazaudēt ceļu, pazaudēt
pašiem sevi.

Vai mēs visi nejūtam, ka ar katru dienu grūtāki
kļūst sargāt un uzturēt savas dabas vienbūtību? Ka

arvienu grūtāki nākas no vienas puses izvairīties no

izplūšanas bez krastu universalismā, un no otras pu-

ses — no personības vienību jaucošās pārāk šaurās

un sīkās specializēšanās? Vai katrs no mums nesa-

jūt, ka aiziet no kultūras dzīves ir tikpat neiespējami,

kā_ visus viņas saturus sevī uzņemt, un ka ik brīdi

grūtāki kļūst atrast to ceļu, pa kuru ejot, reizē var

būt un palikt kultūras cilvēks un tomēr sargāt, uztu-

rēt un nodrošināt savas dabas harmonisko vienību?

Vai katrs daudzreiz dziļi necieš, sajuzdams, tik dzīve

tukša, kad jāizkaisās sīkos, niecīgos, daudzreiz nepa-

nesami nogurdinošos darbos, par kuriem pat mostas

šaubas, vai tie tiešām vajadzīgi un neizbēgami, un

vai tie nav neprātīgu, nedabisku un cilvēka necienīgu
prasību izsaukti un varbūt gluži lieki? Un vai katram
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tas nav kā smaga nasta, ka tam ikdienas dzīvē inte-

rese un uzmanība un spēki jāziedo arvienu vairāk

un vairāk lietām, un ka, jo to vairāk kļūst, jo vi-

ņam grūtāki nākas tās labi veikt, un ka tam jākļūst
arvienu diletantiskam un paviršākam, un ka visa

dzīve kļūst tāda diletantiska un pavirša?

Kultūras mantu ik dienas pieaugošais daudzums

un arvienu lielākās ikdienas prasības kā smags slogs

gulstas uz mums un draud mūs aprakt, draud sagraut

mūsu personību. Un arvienu degošāks kļūst jautā-

jums par to, kā ierobežoties, kā, gudri koncentrējo-

ties, sasniegt ko pilnīgu, kaut ko vienu un veselu.

Mums nepanesama ir apziņa, ka mūsos arvienu vai-

rāk ir visa kā, bet ka mēs paši nekas neesam. Mēs

gribam kas būt, bet zinām, ka nebūsim nekas, ja gri-
bēsim būt viss reizē. Bet ka arī tad nebūsim tiekas,

ja sarausim saites ar visu kopdzīvi un ieraksimies,
kā alā, savā gluži šaurā specialitātē. Mēs visi sajū-

tam, ika mums vienādā mērā bīstams tiklab tas, ko

Hegels nosauc par tukšu univesalismu,
kā arī tas, iko raksturo kā tukšu dziļumu.

Kur te izeja?
Un Ruso nu mums te !kā mūžīgu paraugu uzstāda

daibu, un dabas nelausto vienbūtību kā ikatras dzīves

pilnības simbolu.

Esiet kas būdami, bet esiet dabiski un īsti! Vi-

sam, kas jūsos ir, jādara tāds iespaids, ka tas orga-

niski izaudzis,, bet ne mākslīgi konstruēts. Lai jūsu
domas būtu jūsu pašu izdomātas, vai arī vi-

siem jūsu gara un dvēseles spēkiem tā pārstrādā-
tas, ka tās pilnīgi kļuvušas par pašu domām, lai jūs
runātu pašu valodā un lai darītu to, par ko pasi pār-
liecināti, ka tas jādara un jādara taisni tā un ne

citādi.

Un tādēļ māciet un ieradiniet jau bērnus pašus
visu novērot, patstāvīgi meklēt un meklējot, mēģinot
un pārbaudot, atrast vajadzīgās atziņas. Lai tie paši
padoma un Jai neatkārto tikai svešas domas vien. Lai

agri jau mēģina iet pa pašu ceļiem, kaut ari mal-

drtos.
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Mēs gan itin labi zinām, ka šāda mācība nav iz-

pildāma bez ierobežojumiem, ka patiesībā nekur un

nekad tas tā nav bijis un nevar būt, un ka arvienu

visi no visiem ir mācījušies un arī turpmāk mācīsies

domāt, runāt un darīt, un ka cilvēce vēl atrastos me-

žonības stāvoklī, ja katram viss, kas 'kultūras cilvē-

kam vajadzīgs, būtu bijis jāiegūst uz savu roku.

Bet arī šo Ruso ideju pašos pamatos atkal ir

kaut kas, kā nevaram neatzīt. Pēc iespējas mums

bērni tomēr ir jāmāca patstāvīgi domāt, runāt un da-

rīt. Pēc iespējas jāieradina patstāvīgi atminēt mī-

klas, atrisināt problēmas, izrēķināt rēķinus. Lai tie

no visiem iespējamiem un iedomājamiem rēķiniem
pagūtu izrēķināt tikai gluži mazu dalu, tad tomēr, ne-

ieraduši pie tāda darba, un skolotājiem - audzinā-

tājiem pašiem visus rēķinus tiem priekšā izrēķinot,
tie neviena uzdevuma dzīvē paši nekad nepratīs at-

risināt.

Mums katra Ruso doma tā jātīra no pārmērībām
un jālūko no tās izlobīt pašu pamata motivu, un tad

mēs tanī bieži atradīsim lielu un auglīgu patiesību.
Šī Ruso sludinātā mācība, ka cilvēki jāaudzina

uz patstāvību domās, vārdos un darbos, varbūt ne-

kad mums nav bijusi vairāk vajadzīga, kā tagad, kur

grūtā un bārgā dzīve arvien vairāk no katra prasa,

lai tas pats uz savām kājām spētu stāvēt, pats par

sevi varētu atbildēt. Un lai mēs to varētu, tad mums

jau agri jāmācās nedomāt tikai citu domas un neru-

nāt tikai citu valodu un jāmācās pret visu ieņemt sa-

vu paša stāvokli, kritiski un zem personīgas atbil-

dības.

Mūsu dienās, kur, valdot pārmērīgam vai nepa-

reizi saprastam demokrātismam, personīgas atbildī-

bas sajūta cilvēkos stipri ir mazinājusies, šāda audzi-

nāšana uz patstāvību, neatkarību un personīgu atbil-

dību šķiet visvajadzīgākais darbs. Un ja mēs arī ne

arvienu varam atzīt par pareizām Ruso audzināša-

nas un skološanas metodes, ja mums arī atsevišķie
no viņa ieteiktiem konkrētiem paņēmieniem dažreiz

liekas gluži aplami, dīvaini un pat untumaini, tad to-



mēr viņš loti bieži pareizi noteic virzienu, kurā jā-

meklē izeja un dod mums rokā pilnīgi pareizus mē-

rogus.

Ruso mūs māca nesteigties, nepārlēkt pār da-

biskiem un līdz galam izdzīvojamiem bērnības attī-

stības posmiem, māca, lai mēs bērniem ļaujam ilgi

palikt bērniem, lai pārāk agri tos nesākam uzskatīt

par nākamiem lieliem cilvēkiem un rāda, cik smagi

var noziegties pie bērnu dvēselēm, jā to neievēro.

Šī mācība, šis brīdinājums sevišķi iegaumējams mūsu

dienās, kur mēs daudzkārt tik rupji pārprotam bērnī-

bas ideju un stilu, pāragri bērnus ievedot iekšā tikai

pieaugušiem cilvēkiem piemtērotās sadzīves formās.

Cik bieži nākas novērot šādu bērnības stila rupju
pārprašanu! Cik maz piemērots bērniem ir tas. ko,

viņus mīlot un viņiem labu vien vēlot, viņu

patiesi draugi daudzreiz dara, ja tiem trūkst

bērna dabas smalkas izpratnes! Kad p. p.

sarīko bērnu masu sapulces, kad tos daudz simtiem

pulcina lieliskos svētkos, plašos, raibos, skaļos un

nogurdinošos, kad bērniem ļauj ņemt dalību gājienos

un demonstrācijās, kad dažādiem bērnu irzīkojumiem

piedod pieaugušu cilvēku izrīkojumu raksturu, kad

bērniem dibina sevišķus teātrus, kad tos pulkiem
vadā pa svešām pilsētām un pat pa svešām zemēm!

Cik visā tanī ir bērniem tiešām vajadzīga, ne-

pieciešama un viņa īstai dabai piemērota? Kur te

paliek siltā intimitāte un priecīgā, bet klusā sirsnība,
kam jābūt bērna pasaulē valdošai noskaņai un at-

mosfērai? Vai tas viss nav pāragrs, vai ar to visu

tiešām nevar pagaidīt, kamēr bērni izaug lielāki?

Un vai bērns, kas jau ļoti agri daudz pārāk raiba un

skaļa redzējis, savas jūtas un fantāziju no vienas pu-

ses nesakaisē, no otras nenotrulina?

Kā bērnu, tā arī jaunatnes dzīvē pašlaik pārāk
maz ir šādas sirsnīgas intimitātes un klusuma. Arī

jaunatne dzīvo pārāk skaļu, izklaidīgu, nemierīgu un

nervozu dzīvi, sevišķi lielākās pilsētās, un tāpēc ari

nemaz nav īsti jauna, nemaz nezin īstā jaunības svai-

guma un laimes.

17
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Arī visai jaunatnes dzīvei, pē: Ruso pareizā

ieskata, vajaga kļūt klusākai, koncentrētākai, intī-

mākai. Tikai tad tā izaugs veselīga miesās un dvē-

selē un būs viengabalaina, iekšķīgi apvienota, dziļa.

Izklaidējoties, interesi un uzmanību izkaisot uz visām

pusēm, visur gribot būt, no visa ko dabūt, visu zināt,

visu darīt, jaunatne pieron pie paviršības visās lietās,
visos darbos, kļūst sekla. Gudra izvēle vajadzīga

darbā, grāmatās, biedros un draugos, un tad — dziļa,

pamatība visā.

Pārāk daudz iespaidu jaunatne tā dabū un pārāk
atri tie mainās. Nekas nepagūst iesakņoties un no-

stiprināties, nekas nepāriet miesās un asinīs, lai kļūtu

par visas būtības neatņemamu sastāvdaļu. Straujā
tempā viss aizslīd garām, un katrs visam ātri un

tikko pieskāries garām aiziet un aizmirst. Jaunatne

jau loti agri pārāk daudz «piedzīvo». Tā pārāk agri
zaudē visu bērnišķīgo un jauno. Bet tie, kas pārāk
ātri izdzīvo savu bērnību un jaunību, tie drīz pagurst

un priekšlaikus veci kļūst.
Ruso māca, ka attīstībai, augšanai jānotiek lēni

un droši. Mazā, dumjā galvā lielām, gudrām, sve-

šām domām nav vietas. No mazas mutes runāti lieli,
sveši vārdi skan neīsti, un nepatīk tanīs klausīties.

Ja bērns dara darbus, ja jauns cilvēks pilda funkci-

jas, kuras tam nav pa spēkam, ja tas ņemas pildīt uz-

devumus, par kuriem nemaz vēl nevar atbildēt, ku-

rus nemaz nevar izdarīt labi, tad tas ieron visu pa-

virši un slikti darīt.

Pēc Ruso domām kultūras pasaule bērni un jau-

natne attīstās par ātru, pāragri. Ruso nevar beigt
brīdināt no tādas pārsteidzības, kas dabisko orga-

nisko augšanu ne tik vien kavē, bet bieži ievirza ne-

pareizā gultnē un bērnu dabu maitā un kropļo.
Tā Ruso p. p. brīdina no pāragras un pārāk

daudz grāmatu lasīšanas. Viņa Emils, pat jau liels

zēns būdams, tikai vienu pašu grāmatu pazīst: Ro-
binsonu Krūziņu!

Ruso māca, ka nedrīkst pārāk agri bērnos modi-

nāt tieksmes un ilgas, kuras nav piepildāmas. Ne-
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drīkst runāt ar tiem par lietām un parādībām, kuras
tie vēl pavisam nevar saprast. Pāragra bērnu iepa-
zīstināšana ar visu šo vēl neizprotamo tos padara ne-

bērnišķīgus, nedabiskus un pārgudrus. Sakaiīsētas

fantāzijas un uztrauktu, uzbudinātu smadzeņu dar-

bība jauc bērnu dvēseles mieru un kavē tās klusu

augšanu un briešanu.

Lēnam jāaug, ka koki aug, ka puķes, stādi, ka

viss dabā aug klusumā, acīm neredzot.

Klusumā jāaug bērnam. Un vienkārši dabiski

tas jāaudzina. Ar pašu vienkāršo jāiesāk. Vispirms

rūpīgi jākopj miesa. Bērns jau agri jāpieradina un

jāmāca valdīt par miesu, tai pavēlēt un likumus dot.

Miesā mājo, ar miesu noslēpumaini saistīts ir gars.

Tā tad miesu novārtā liekot, pazeminot, aptraipot, arī

garu novārtā liek. Tas bērnam jāliek sajust.
Un miesa jānorūda. Izlutināta miesa valda par

garu un dod tam pavēles, kamēr stingri disciplinēta
miesa izpilda visu to, ko gars grib. Tādēļ bērniem

daudz jādzīvo svaigā gaisā, jākustās, jāskrien, jā-
strādā fiziski, jāvingrina locekli un jādara tie vijīgi un

stipri.
Nav no bērniem jāizaudzina atieti. Arī šeit nav

jācenšas sasniegt kaut kādu izdomātu, vai no ārienes

uztieptu mērķi, bet miesa jāpadara vingra un spē-

cīga, lai tā ar kuru katru tai uzliktu uzdevumu spētu

galā tikt. Tas tāpat kā ar garu. Nevajaga vienīgi ti-

kai par to domāt, līdz kurai vietai, līdz kādam noteik-

tam līmenim gars jāpaceļ, kādas noteiktas zināšanas

un cik daudz tam jādod, bet galvenām kārtām par to,
ka gars vispār padarāms vingrs, atsaucīgs un patstā-

vīgs, lai tas visu vajadzīgo kurā katrā laikā viegli
varētu uzņemt un ar visu galā tikt. Nevis zināšanu

daudzums vien no svara, bet no vēl daudz lielāka

svara ir gaišs prāts, skaidra domāšana, teicamas do-

māšanas ierašas.

Kad bērnus audzinot un mācot domā vienīgi ti-

kai par zināmas, no ārienes dotas programas izpildī-
šanu, kad tos piespiež vienīgi mācīties to, kas izlie-
kas vajadzīgs audzinātājam, skolai un sabiedrībai,
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nemaz neskaitoties ar to, ko tie paši grib un spēj un

kas tiem tiešām vajadzīgs ne tikai kā nākamiem cil-

vēkiem, bet arī jau tagad, kā bērniem, tad var tikt

pārtraukta viņu dabiskā, organiskā augšana. Tad

bieži iesākas mākslīga dresūra, kura garu sa-

kropļo, vai vienpusīgi attīsta tikai dažas spējas uz

citu rēķina, tāpat kā atieti attīsta tikai zināmas mu-

skuļu grupas uz visas citas miesas rēķina un to pa-
dara neskaistu.

Ruso pastāvīgi uzsver šo dabisko, lēno, orga-
nisko augšanu un apkaro visu, kas to traucē, vai kas

mākslīgi to paātrina vai novirza tikai uz kaut kādu

vienu pusi.

Gluži nemācīts dabas cilvēks, pēc Rus6 domām,
ir skaistāks, stiprāks, sociāli vērtīgāks un personīgi

laimīgāks, nekā no kultūras savā organiskā augšanā
traucētais vai aizkavētais cilvēks. Šis pēdējais ir vai

nu tikai pusceļā, vai arī uz gluži nepareiza ceļa. Vi-

ņam vai nu jāiet atpakaļ, jāmeklē pareizais ceļš, vai

atkal jāiet pa uzsākto pareizo ceļu līdz galam, «lai

taptu par ko veselu, pilnīgu un pilnvērtīgu.
Tā izrādās, ka cilvēka vienbūtību un iekšējo, da-

biski skaisto saskaņu jauc ne ikreiz pati

kultūra kā tāda, patiesa un īsta kultūra, bet

nepareizi saprasta un neprātīgi izmantota kultūra.

Kaut gan Ruso nerimstoši cīņu ved ar kultūru, tomēr

tam mostas tādas domas: vai kultūra patiesībā ari

nevarētu būt kaut kas labs, un vai arī kultūras cil-

vēks nevarētu būt labs, ja vien tas no kultūras uz-

ņemtu to labāko un to prastu pilnīgi sakausēt ar savu

dabu un, tās vienību nemaz nejaucot, to tikai vēl ba-

gātāku padarīt?
Kā dabas un brīvības jēdzienu Ruso dažādos

iaikos dažādi saprot, tā arī viņa viedoklis uz kultū-

ru mainās. Viņš sāk jau izšķirt īsto no neīstās kultū-

ras. Īstā tam nu ir izdaiļotā daba, neīstā — maitātā,
sakropļotā daba.

Sava laika dzīvē viņš visur redzēja tikai šo pē-

dējo : ne izdaiļoto, pilnīgāku padarīto, bagātāku un

krāšņāku izveidoto, bet samaitāto dabu. Un nu ar-



21

vienu vairāk sāk domāt un runāt par dabas pārvei-
došanu, izdaiļošanu, par to, ka dabu vajag kultivēt —

(cultiver la nature). Ruso tā tad, cīnoties ar kultūru,
zem kuras patiesībā arvienu saprata neīsto kultūru,
vai īstās kultūras nepareizu un nemākulīgu izman-

tošanu, pēc būtības ilgojās pēc īstas kultūras. Viņa
degošais naids pret «kultūru» tā tad patiesībā bija

apspiestas karstas kultūras slāpes.

Ruso galu galā tomēr negribēja cilvēku atstāt

mežonības stāvoklī. Un viņu pašu personīgi
arī patiesībā nekad pilnīgi neapmierināja dzī-

ve ārpus kultūras, vienkāršo dabas cilvēku

vidū. Un daudzreiz tam nācās redzēt un sā-

pīgi piedzīvot, cik rupja, šaursirdīga un nabadzīga
tāda dzīve var būt. Kultūras dzīve viņu patiesībā ar-

vienu pievilka un valdzināja. Viņš itin kā skaudīgās

sāpēs nojauta, ka tanī ir daudz skaista, ka tas tikai

ja izcel un pilnībā jāizdzīvo, un ka cilvēku nelaimes,
nabadzības un garīgās kroplības cēloņi galu galā me-

klējami nevis tikai kultūrā kā tādā, nevis tikai zi-

nāmās sabiedriskās dzīves formās vien, bet, pirmā

kārtā, cilvēkā pašā.

Tā Ruso zināja un reizē nezināja, saprata un ne-

saprata sadzīves ļaunumu cēloņus un drīz domāja re-

dzam, un drīz neredzam ceļus un līdzēkļus, kā tos

pārvarēt. Viņš pastāvīgi pats sev runāja pretim.

Fantāzijās un jūsmās dzīvodams, vispār nekad neko

neredzēja tādu, kāds tas tiešām bija, bet tādu, kādu

!o gribēja redzēt.
Īsta arvienu bija viņa sajūsma, īsts viņa naids,

īsta aizrautība, bet arvienu pretrunīga, kaut arī

spilgta, viņa doma. Pilnīgi mūs pārliecinā viņa tīrā

tieksme uz to, kas labs, tīrs, ētiski augsts, bet reti kad

pārliecina viņa konkrētā mācība par to, kā viss tas

sasniedzams
L

No pašas bērnības viņā mājoja stipra

taisnības sajuta, kura vēlāk izvērtās par patiesu tai-

snības fanātismu, bet ik brīdi viņš kaut ko citu atzina

par taisnību, citu ko par netaisnību. Viņā pašā bija
daudz maiguma un cilduma, un pastāvīgi viņš centās

savu dzīvi padarīt skaidru un tīru. Bet šās cēlās
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tieksmes nebija cieši guldītas vina būtības pamatos,

neizpaudās katrā vietā un katrā laikā un gadījumā ar

vienādu spēku, nedeva viņa dzīvei noteikta virziena»

nelāva tanī nodibināties noteiktam, stingram stilam.

Pēkšņi uzplūstot, tās vinu aizrāva un pacēla uz

augšu, bet tad tikpat pēkšņi atslāba, un viņš atkal

atradās lejā, zemē.

Arī viņa doma bija strauja, pēkšņa, vētraina, au-

kaina, bet tanī nebija spēcīgā, nosvērtā miera un iz-

turētās linijas. Un blakus ģeniālām idejām viņa gal-
vā iznira neprātīgas iedomas un traki untumi, kurus

viņš tomēr tikpat karsti aizstāvēja, kā visgaišākās
domas. Nervozs un bez rakstura, Ruso svaidījās no

vienas galējības uz otru un parādību nerimstošā plū-
smā nevarēja atrast cieta pamata.

Ir brīži, kad mēs apbrīnojam viņa cildumu un

sirds ģenialitāti, bet ir arī brīži, kur mums šķiet, ka

mūsu priekšā psichopats vai noziedznieks. Mīlai un

draudzībai viņš dziedāja slavas dziesmas,
bet pats nezināja, kas ir īsta mīla, un ne

ar vienu draugu nespēja uzturēt draudzī-

bas saites. Viņš nīda aristokrātisko sabiedrību un

reizē alka šās sabiedrības piekrišanas un aplausu.
Rakstīja pret mākslu un dzeju, teātri un operu, bet

pats dzejoja komēdijas un sarakstīja operas. Kultūru

nīzdams, tomēr bez tās dzīvot nespēja. Lielpilsētu
nolādēdams un kluso lauku dzīvi slavēdams, tomēr

ilgi dzīvoja trokšņainā un izsmalcinātā Parizē. Teica

un slavēja vienkāršo zemes ļautiņu dzīves skai-

stumu, pat apprecēja zemas kārtas gluži neizglītotu
sievieti, bet pats atzinās, ka mūžīgi ir ilgojies dzīvot

ar augstas kārtas skaistām, smalkām un graciozām
sievietēm. Bargi nosodīja vecākus, kas savus bērnus

slikti audzina, bet_ pats savus miesīgos bērnus visus

nodeva patversme.

Pats viņš šas dziļas pretrunas sevī sajuta un bez

gala no tam cieta. Un vel jo vairāk tāpēc, ka viņu
visi pazina, ka visa pasaule uz viņu skatījās un visu

redzēja. Viņš sāpīgi sajuta cilvēku asos pārmetumus
par to, ka viņš citādi mācīja un citādi pats dzīvoja.
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Viņam gribējās un vajadzēja attaisnoties visu

priekšā. Un tādēļ sarakstīja savus memuārus, savu

«grēku sūdzēšanu». Šī, sirds asinīm sarakstītā grā-

mata nav mierīgs nostāsts par to, ko viņš piedzīvojis,
bet ir itin kā karsta polemika pret patiesiem vai iedo-

mātiem uzbrucējiem, galu galā izvēršoties par šo

savu ienaidnieku, par visu cilvēku, visas cilvēces ap-

sūdzības rakstu un par sava paša personas pārmē-

rīgu dievināšanu.

Kas šo grāmatu pazīst, saprot, ka tāds cilvēks,
kā Ruso, nevar būt drošais vadonis un īstais audzi-

nātājs, un ka tāda pārmērīgi uztraukta, lieluma mā-

nijas apsēsta cilvēka dedzīgos sprediķos, aicināju-

mos, lāstos un pravietojumos nedrīkst meklēt cietu

pamatu audzināšanas grūtai mākslai.

Ruso var aizraut, iededzināt, bet nevar drošus

ceļus rādīt, nevar vadīt. Nevar arī nevienā lietā dot

tādas mācības, uz kurām pilnīgi varētu paļauties.

Viņš varēja likt iemīlēt lielu ideju, augstas tiku-

mības un sirds šķīstības skaistu paraugu, bet pats

varēja dzīvot rupjā nejēdzībā. Viņš tikumību mīlēja

tā, kā estēts mīl skaistu ainu, bet nevis tā, kā to mīl

augsta etosa un liela rakstura cilvēks, kurš tikumības

stingru likumu pats pilda. Brīvību un personīgu ne-

atkarību teica un slavēja, bet pats bija vārīgi atka-

rīgs no katra cilvēka katras sīkas kritiskas piezīmes,

bija lēti apvainots un bijušā draugā, gluži bez ieme-

sla, varēja ieraudzīt nāvīgu ienaidnieku, no kura va-

jāšanām turēja par vajadzīgu bēgt un slēpties.

Viņš pats savos rakstos un vēstulēs atzinās, ka

nesavienojamas pretrunas saplosa viņa dvēseli un ka

viņš dziļi nelaimīgs. Un visdārgākā tam dziļa vien-

tulība, tālu no cilvēkiem, kur tad tik jauki var par

laimi sapņot. Par paša un visu cilvēku laimi.

Visas viņa grāmatas ir karstas ilgas dzeja, pats

viņš īsts ilgu dzejnieks, visa viņa filosofija ir ilgu fi-

losofija un viņa pedagoģija ir vienas lielas ilgas pēc

labiem, tīriem, sirdsšķīstiem cilvēkiem, kādi jāizau-

dzina, par kādiem visi jāpadara un kāds viņš pats —
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to ik bridi sāpīgi sajuta — nebija un par kadu nekad

nevarēja kļūt.
Tāds cilvēks, kā Ruso, par kuru Tens (Taine)

saka, ka tas «mūžīgi atrodoties galējībās: drīz

drūms un sarauktu pieri, drīz asarām acīs, rokas pa-

cēlis pret debesīm,» mums var būt ierosinātājs urt

iejūsmotāj's, bet nekad nevar būt īstā ceļa rādītājs.

Ar Ruso var (jūsmot un sapņot, bet nevar iztirzāt un

auglīgi atrisināt reālās dzīves problēmas.

Ruso mīlēja dzīvi, mīlēja cilvēkus un tiecās to

sabiedrībā, un ar ģeniālu skatu daudz ko dzīvē un cil-

vēkos pareizi uztvēra un dziļi izprata. Bet tik pat

bieži maldījās. Viņš pats par sevi apgalvoja, ka esot

liels cilvēku pazinējs, bet īstenībā viņš visus cilvē-

kus, ar kuriem dzīvē sastapās, ir rupji pārpratis. Ve-

cus draugus ir atstājis, jaunus sev izvēlējies bez kri-

tikas un ar tiem tad atkal agrāki vai vēlāki saites sa-

rāvis. Ne ar vienu cilvēku pasaulē viņa attiecības

nav bijušas līdz galam labas, ar visiem viņš ir nīdies,
daudzus nāvīgi apvainojis, no daudziem, kas tam ti-

kai labu vēlēja, kā no vislielākiem ienaidniekiem

bēdzis.

Vislaimīgāks viņš bija pilnīgā vienatnē. Cilvēku

starpā visu mūžu, izņemot retus laimīgus mirkļus, n*

juties visiem svešs. Un patiesībā arvienu tālu stāvē-

jis reālai dzīvei, to nav pazinis, tanī īsti

nemaz nav dzīvojis, bet patiesībā dzī\ojjs
tikai sapņos un ilgās. To redzam no visām viņa grā-

matām. Viņš tanīs arvien viss ir iekšā, katrā tas pats

entuziasts, romantiķis, sapņotājs, jaunas, brīnišķīgas

poēzijas apdvestas reliģijas sludinātājs. Visur viss

un tomēr nekad nekas līdz galam. Nekad nebeidz ar

to, ar ko sācis: no dzejas pāriet sausā didaktikā un

morāles sprediķī; tīri racionalistiskam apcerējumam
liek izplūst romantiskā dzejā; praktiskas dzīves pro-

blēmas iztirzājumu nobeidz ar sociālās utopijas_ fan-

tāzijām, un kur sākumā ir lietišks, mērens un prātīgs,

tur beidz reliģiozā ekstāzē. Un visur un arvienu pa-

liek tas pats dvēselē slimais, kaislīgās ilgas, ka kar-

sonī, tvīkstošais cilvēks.
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Visīstāks arvienu viņš ir tad, kad izteic savas

dvēseles sāpes un ilgas; visneīstāks, vismākslotaks

tad, kad grib būt mierīgs un pilnīgi objektivs.

Es pilns, pilns esmu traku kaislību — ta viņš

pats par sevi raksta — un kad tas par mani nak, tad

mēra nezinu. Nezinu tad apdomības, cieņas, baiļu,

pieklājības. Man tad kauna nav, un nekādas brie-

smas mani ne no kā neattura. Visa pasaule man nav

nekas, kad viena lieta manus prātus apņem. Un vis-

stiprākā kaislība manī ir ilgas pec ta, ka nav. Un manā

sakaisētā fantāzijā tad aina pec ainas dzimst, viena

krāšņāka par otru. Un jo sliktāka mana dzīve, jo

skaistākas šās ainas. Jo skarbāka ziema, jo maigāki

man vārdi par pavasari, un visskaistaki es varu rak-

stīt par ceļojumu, kad man jāsēd aiz bieziem mūriem.

Es zinu, ka, ja mani ieslodzītu cietuma, es viskrā-

šņāko brīvības ainu gleznotu.

Tāds vientuļš cilvēks, kas patiesība ka mūžīgs

svešinieks gājis pa mūsu zemi, nevarēja mums iz-

skaidrot un pareizā apgaismojuma un pareizos samē-

ros rādīt šās zemes lietas.
_

Viņš tikai varēja runāt

par to, kas tam sāpēja, no ka cieta, pec ka ilgojas.

Arvienu patiesībā tikai par sevi pašu runāja, ar-

vienu par to vienu pašu Žan-Žaku Ruso. Visas grā-

matās par to. Visvairāk tanī sava grāmata, kurā

viņš visvairāk ir Ruso, kurā viņš visīstāks ir, savā

Jaunā Heloizā, par kuru pats saka, ka ta esot viņa
būtības vispilnīgākais simbols.

Bez īsta drauga, bez īstas mīlas, vientulis, slims,

bez laimes izredzēm, šausmīgās bailēs «mirt, pirms
tas iesācis dzīvot,» un brīžiem nīzdams dzīvi un cil-

vēkus un dažreiz līdz ārprātam pats sevi, viņš grib

aizmirsties skaistos sapņos. Sapņos par to, ka tam

nebija, kā nekad nebijā bijis un par ko domāja, ka ari

nekad nebūs. Un jo karstāki pēc tā ilgās tvīka, jo

brīnišķīgākās krāsās tēloja savu ilgu piepildījumu.

Mīlas, draudzības, sirsnīgas saskaņas piepildījumu.

Tēloja debesis zemes virsū. Eņģeļus cilvēku vieta.

Un pats sevi līgsmē un laimē.



26

Un tad,, pēc šādas svētlaimības, simtkārt sāpī-

gāki sajūt to, ka viss tas tikai sapnis, un ka viņš vi-

siem svešs un visi viņam sveši, ka viņš no visiem

nīsts, vecs, slims, un līdz nāvei nelaimīgs.
Tāds nelaimīgs, neharmonisks, mūžam neapmie-

rināts un dvēselē saplosīts, Ruso ir atradis vārdus,
kas saprotami visiem tiem, kas paši nelaimīgi, neap-

mierināti un sāpēs ilgojas pēc dvēseles saskaņas un

miera.

Ruso ir tuvs un saprotams visiem, kas cieš zem

pašu dabas un apkārtnes dzīves smagiem konflik-

tiem un meklē izejas no tiem.

Mūsu laiku dziļu konfliktu un asu pretrunu pil-
dītā dzīve daudziem un arvienu vairāk cilvēkiem at-

ņem mieru un nedod dvēseles līdzsvara laimes. Ar-

vienu grūtāki katram par sevi kļūst atrisināt perso-
nības kultūras, un arvienu grūtāki kļūt visiem kopā

izšķirt visas sabiedrības audzināšanas un sabiedri-

skās kultūras -problēmu. To, ko mēs pašlaik pārdzī-

vojam, kā kopēju traģēdiju, kā dziļu visas kultūras

krīzi, to Ruso jau savā laikā pārcieta, pārliecīgi jūtīgs
un izsmalcināti atsaucīgs uz visu. Šinī ziņā viņa sā-

pes ir mūsu sāpes un viņa ilgas — mūsu ilgas.
Tikai viņa celi ne arvienu var būt mūsu celi.

Ejot pa viņa ceļiem, mēs viegli varam apmaldīties.

Viņš pats pareizā ceļa arī nemaz nezināja un nevie-

nam tā nevar rādīt un droši noteikt.

Tas mums pašiem, katram laikmetam, katrai

tautai, katram cilvēkam uz savu roku jāmeklē.
Bet par to nevar būt šaubu: Ruso ģeniālo domu

gaismā mums vieglāki to atrast būs.
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A. J—ns

Pestalocijs
(1746.—1827.)

Jānis Indriķis Pestalocijs ar savām pedagoģi-
skām idejām, bet vēl vairāk ar pašaizliedzīgo nodo-

šanos audzinātāja darbam ir savā laikā sajūsminājis
visu Eiropu. Viņam, vēl dzīvam esot, bija lemts pie-

dzīvot lieliskas uzslavas no ievērojamiem zinātņu vī-

riem un vareniem valdniekiem. Uz Pestlocija kapa

pieminekļa rakstīts: «Citiem visu, sev neko». Un

tiešām visa Pestalocija dzīve bijusi kalpošana citu

labā.

Dzimis 12. janvārī 1746. g. Cirichē. Bernā die-

nās viņš caur nāvi pazaudēja savu tēvu, kas savu

mazo Jātiīti ļoti mīlēja. Turpmākie Pestalocija au-

dzinātāji ir māte un kalpone, bet garīgos dzīves

iespaidus viņš visvairāk mantoja no sava vectēva —

Hengas mācītāja mājās. Še Pestalocijam arī ronas

vēlēšanās pašam tapt par mācītāju, lai tā vislabāk, kā

viņš domā, kalpotu vienkāršai tautai. Vectēvs —

Hengas mācītājs — savas draudzes skolā prasīja

stingru, pat bargu audzināšanu, daudzu lūgšanu izmā-

cīšanos v. t. t. Redzami daudz pretestības šādai

skolai Pestalocijs jau mantojis no sava vectēva

«prakses». Bet Hengas mācītājs citādi bija loti rūpīgs

un gādīgs par savu draudzi. Viņš bieži apmeklēja
trūcīgus cilvēkus, pazina viņu bēdas, deva padomus

un palīdzēja kā un cik tik spēja. No tam ari Pestalo-

cija stiprā griba strādāt trūcīgo un atmesto labā būs

guvusi dažus labus ierosinājumus. Bet tā kā tuvākie

P. audzinātāji visu laiku bija māte un kalpone, tad

zēns izauga maigs un mīksts raksturā.
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Pēc iepriekšējas izglītības Pestalocijs tika no-

dots mācīties Ciriches pilsētas skolā, kurā valdīja

veco viduslaiku skolu gars: bardzība un sodi bija
mācību galvenais dzinējs. Te P. nejutās ne laimīgs,

ne apmierināts. Un uz šo skolu viņš vēlāk attieci-

nāja spriedumu («Kā Ģertrūde mācīja savus bēr-

nus»): «Šādas skolas ir mašīnas, ar kuru palīdzību
bērnos iznīcina no pašas dabas dotos un pamodinātos
garīgos spēkus». ledomājaties bērnus, — saka Pe-

stalocijs, — kuri līdz tam baudījuši dabas iespaidus,

sajutuši dabas spēku skaistumu, bet tagad tos sablīvē

kādā smirdošā istabā, dienām, nedēļām un mēnešiem,

pat gadiem mechaniski māca burtus... Skolotājs
šai skolā nepazīst nekādu citu metodi, kā vienīgi uz-

dot, prasīt lai bērni izmācās un izmācīto atstāsta.

Kas to nedara, vai nespēj veikt, — tam žagari. Šādu

skolu pārdzīvo arī pats Pestalocijs un vēlāk ir neap-

mierināms viņas nīdējs. Bērna gados izbaudījis šīs

vecās skolas smacējošo atmosfēru, viņš vēlāk kā pe-

dagogs meklē jaunus ceļus.
No pilsētas skolas Pestalocijs pārgāja mācīties

vidusskolā, kur valdīja cits, spirgtāks gars. Še P.

iepazīstas ar Ruso idejām, lasa «Emili». Ruso atstāj

uz P. ļoti lielu un dziļu iespaidu. No tā laika Pestalo-

cijs atrod pats sevi, — viņš sajūt uzdevumu tapt par

pedagogu — audzinātāju. Tiek atmesti agrākie no-

domi kļūt par mācītāju, advokātu v. 1.1. Sakarā ar no

Ruso gūtiem ierosinājumiem, Pestalocijs izstrādā

īpašu audzināšanas plānu. Skola tādā veidā, kā viņa
tad strādāja, — atmetama. Jāiet atpakaļ pie dabas.

Jāmācās pie darbiem un jāstāv vistuvākos sakaros

ar brīvu darbošanos dabā, — ārpus klašu sienām.

Pestalocijs, gribēdams praktiski savienot skolu (mā-
cīšanu un audzināšanu) ar lauksaimniecību, lai tā

strādātu pretīm pārmākslotās kultūras ļaunumiem,
nolemj iegūt savā īpašumā kādu zemes gabalu netālu

no Biras («Neuhof»). Še Pestalocijs 1771. gadā ierī-

ko skolu — patversmi trūcīgiem bērniem. Tas ir

gan pārdrošs, bet pašaizliedzīgs mēģinājums, kas arī

rāda, cik uzņēmīgs gars mājojis šaī lielā pedagogā.
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Reiz ideja galvā nostiprinājusies, pārliecība par
darba derīgumu nodibināta, tad nav jāizsīkst šaubās

— ies, vai neies. Un Pestalocijs sāk darbu, kuram

bija daudz dziļāka idejiska vērtība, nekā praktisku
rezultātu iespējamība. P. ticēja, ka zemāko, naba-

dzīgo laužu slāņos meklējamas lielas garīgas spējas,
neizmantotas vērtības, kuras gaismā celtas un izvei-

dotas var aplaimot cilvēci. Ar šo ticību Pestalocijs
nodibina savu skolu — patversmi, kurā uzņem kādus

50 nabadzīgus, pa daļai pamestus bērnus. Sākas ne-

atlaidīgs darbs un cīņa. Kopā ar bērniem dedzīgais

pedagogs rdezams pie lauku darbiem, mājā pie vērp-

šanas, aušanas, «skolā» pie grāmatām... Pedago-

gam — tēvam 50 bērnu, kurus visus viņš mīl, cen-

šas iepriecināt, apgādāt... Bet te arī tūdaj nāk smagā

īstenība: viss nerit tā, kā idejiski, teorētiski aprēķi-
nāts, nodomāts; neizdevība seko neizdevība

7,

trūkums un visādas likstas nemanot iezogas
Pestalozija iestādē. Enerģiskais vīrs tam stā-

jas pretīm ar visu spēku. Viņš grib, kā

sevi tā bērnus, mācīt paciest, ja tas vaja-
dzīgs, arī badu un vislielāko trūkumu. Mēģina. Bet

ļaudis to nesaprot, neatzīst. Nav arī palīga spēku.

Ronas dezorganizacija bērnu starpā. Vecāki sāk

vainot Pestalocija darbību. Ronas cilvēki, kuri lielo

pedagogu uzlūko par nelabojamu plānprātiņu, pareģo

viņam turpmāko mājvietu vājprātīgo namā. Tikai

Pestalocija sieva un vēl pārs cilvēku, starp tiem žur-

nālists Izelīns un kāda sieviete Elizabete Nefe cieši

aizstāv P. pasākumu un palīdz viņam izkļūt ārā no

grūtām, smagām nepatikšanām ,kā arī no tieša bada.
Bet skola — patversme tiek likvidēta, Tā izbeidzās

Pestalocija pirmais mēģinājums. Un mums arī jālie-

cina, ka viņš bija tiešām neapdomīgs, nepraktisks.

Pestalocijs pazaudēja sava pirmā ideālisma

vieglos spārnus, bet ciešā pārliecība un apņemšanās

šādā, vai citādā veidā turpināt uzsākto darbu, nebija
salauzta. Pestalocijs sāk propagandēt savas idejas

ar drukāta vārda palīdzību. Žurnālists Izelīns nāk vi-

ņam palīgā. 1781. gadā iznāk Pestalocija ievēro-
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jamā darba «Lienhardt und Gertrud» I. daļa. Grā-

mata bija mantojums no pirmām neveiksmēm Biras

skolā — patversmē, bet vina atnesa Pestalocijam
visā Eiropā slavu un trūkumā tam sniedza maizes

kumosu. 1783. g. iznāca 11., 1785. g. 111., bet 1787. g.

IV. «Linhardtes un Gertrūdes» daļas. Pirmai daļai,

kura domāta vairāk tautas plašākām aprindām, ir

stāsta — romāna raksturs, kamēr turpmākās daļās
atrodami Pestalocija pedagoģiskie uzskati. Par tanī

laikā pastāvošo skolu Pestalocijs kādai sievietei

(Meijerei) liek runāt sekošo:*) «Kungs, pie visas

jūsu varas un spēka nesasniegsat labuma (uzlabot
tautas dzīvi) ja mepadzīsat tā cilvēka, kuru turat

skolā un saucat par skolotāju. Vai nu skolu pavisam
slēdzat, vai pilnīgi pārveidojat.» Kāds muižnieks

Arners tad arī ierīko skolu pēc Gertrūdes padomiem.
Šai skolai pamatos likta tāda audzināšana, kurai vi-

sai tuvi stāv ģimene, — audzināšana labā ģimenē.
Zināšanas bērni iegūst no dzīves, to novērodami, pē-

tīdami, skolotājs kā tēvs, tikai pamāca un vada. Te,
kā redzams, dažkārt, runā vairāk Ruso, kā Pestalo-

cijs pats. Citā vietā Pestalocijs saka, ka uevis grā-

matas, māksla bērnus iemācīt, bet tieši dzīve jāliek
visas audzināžanas pamatos. Tikai kopā ar dzīvi

Gertrūde māca savus bērnus. Saprotams, ka tadā

gadījumā mācības iet roku rokā ar dažādiem dar-

biem, amatiem v. t. t. Cik lieli bija Pestalocija prak-
tiskie panākumi, to redzēsim turpmāk.

«Līnhardts un Gertrūde» pašķīra Pestalocijam

ceļu turpmākai darbībai, jo ar to viņš bija guvis ievē-

rojama pedagoga vārdu. 1799. gadā Pestalocijs tika

aicināts vadīt bērnu patversmi Stansā. Apstākļi še

bija visai drausmīgi. Franču armija bija izpostījusi
Stansas apvidu, daudzas mājas kareivji nodedzinā-

juši. ledzīvotāji palika trūkumā, nabadzībā. Šveices

valdība atzina, ka nepieciešami ierīkot Stansā naba-

dzībā palikušiem bērniem patversmi. Šai patver-
smei telpas ierādīja kādā vecā klosterī, kur nebija ne

) «Lienhardt und Certrud III.«
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pietiekošu telpu, ne arī cik necik noderīga iekārto-

juma. Nav pat gultiņu un bērni vakaros, vai nu iet

mājās pie vecākiem, vai gul klosterī, kā kurais spēj
un prot iekārtoties. Pestalocijs Stansā strādā ka pa-

sakains varonis: viņš pats visu dara, kopā ar bēr-

niem cieš visas neērtības un trūkumu. Savās vēstu-

les par pārdzīvojumiem Stansas patversmē Pestalo-

cijs tēlo tiešām šausmīgus skatus. Bērni patversmē

ieradušies skrandās, apsēsti parazitiem; daži pilnīgi

izdēdējuši, dzeltenām sejām, atņirgtiem zobiem, acīs

redzamas izbailes no visa un pret visu; citi pārāk iz-

laisti, ļauni, melīgi, cietsirdīgi, neuzticīgi. Tādu

bērnu salasījās apmērām 80, no kuriem tikai kādi 10

pratuši burtot ābecē. Un Pestalocijam ir drosme un

patika stāties šo novārgušo un pamesto mazuļu vidū,
— būt tiem par audzinātāju, tēvu, pat aukli. Kas vi-

ņam deva tādu spēku? Tā bija.ticība, ka šie bērni

paši par sevi nav ne tik ļauni, ne pārāk nevarīgi, ne

ari nespējīgi pacelties uz augšu no tā nepanesamā

stāvokļa, kurā tie nonākuši. P. tic, ka arī šos bēr-

nos meklējamas daudzas labas vērtības, pat, varbūt,
daži visai ievērojamu lielu cilvēces garu dīgli. Tās

ir dārgas mantas, kuras, līdz ar dažādiem netiku-

miem, mājo šos nabadziņos — bērnos. Audzinātā-

jam viss labākais jāuzmin, jāizsauc, jāstiprina; viņam
bērnu acīs un sejās jāprot lasīt, uz kuru pusi tiecas

labais un cik stiprs vēl ir ļaunais. Un to var veikt ti-

kai tāds audzinātājs, kas bērniem var pieiet kā tēvs,
vai māte. Pestalocijs tad arī raksta (Vēstulēs no

Stansas): «Mani bērni no agra rīta līdz vēlam vaka-

ram, katrā brīdī redzēja, cik tuvu mana sirds saistīta

pie viņiem; bērnu bēdas bija manas bēdas un viņu
prieki mani prieki. Dienām un naktīm es biju ar tiem

biju tieši viņu vidū. Viss, ko bērni baudīja, nāca

un gāja caur manām rokām. Katra palīdzība, katra

pamācība tika no manis dota. Manās rokās bērni
lika savas rociņas, viņu actiņas skatījās manējās;
manas asaras ritēja kopā ar bērnu asarām un mani
smaidi sekoja viņu smaidiem... Un man pašam arī

nebija ne mājas, ne kalpones, ne draugu, — bija tikai
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viņi... Kad bērni bija spirgti, veseli, es priecājos

viņu vidū, bet, kad tie slimoja, vārguļoja, — es kopu
tos. Pēdējais vakaros es gāju gulēt, pirmais rītos

piecēlos. Gultā, priekš aizmigšanas, kopā ar bēr-

niem lūdzu Dievu, pamācīju viņus, līdz tie aizmiga...

Tā darbojās Pestalocijs Stansā. Viņa audzinā-

šanas principi ir tie paši, kādi tika lietoti Birā (Nel-

hofā). Mācīšanu vajadzīgs savienot ar rokdarbiem,
visu patversmi pārvērst par mazu rūpniecības

iestādi, bērniem jāstrādā ko un kā katrs spēj un prot.

Gudrākie un spējīgākie lai tūdaļ apmāca zināšanās

vājākos. Tomēr, kas attiecas uz mācībām vispāri,
tad viņās Stansas patversmes iemītnieki gan lielu

sekmju neguva. Tāpat vāji veicās ar dažādiem «rok-

darbiem». levērojamākie panākumi bija audzināšanā

vispārīgi, bet ne zināšanu pasniegšanā. Un Pestalo-

cijs, redzami, šinī gadījumā zināšanām neatzīst lielu

nozīmi. Viņš priecājas, kad redz panākumus pie

bērnu tikumiskās audzināšanas un šinī ziņā Pestalo-

cijs tiešām sasniedza vairāk, nekā pats sākumā ce-

rēja. Gūdams audzināšanā ievērojamas sekmes, Pe-

stalocijs Stansā, tā sacīt, atkal atrada pats sevi: viņš
atguva ticību un spēku turpmāk darboties tanī pat

virzienā, kuru uzsāka Neihofā.

Bet Pestalocija darbībai Stansā drīz vien bija

jāizbeidzas, — kara apstākli to varmācīgi pārtrauca

un lielais pedagogs noguris panīcis meklēja atpūtu

Gurniģeles veselības avotos...

Atpūties Pestalocijs devās uz Burgdorfu (Bernes
kantonā), lai še vairākās tautskolās turpinātu izmē-

ģinājumus, kā vislabāki piemērot pasāktos audzinā-

šanas un mācību pasniegšanas principus, ar kuriem
P. jau bija vingrinājies Neihofā un Stansā. Vājā ve-

selība nelāva viņam ilgāku laiku še darboties. Bet

valdības komisija deva labu atziņu par Pestalocija
darbību arī Burgdorfas skolās.

1800. gadā, kad Pestalocijam jau 54 gadi, viņš
kopā ar dažiem saviem draugiem (Krūzi, Tobleri) at-

ver audzināšanas iestādi līdz ar skolotāju zeminaru

Burgdorfas pilī. Pirmā laikā Burgdorfas skolai —
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zeminaram jāiztiek ar privātiem līdzekļiem, bet jau

pēc viena gada, kad valdības revidents, par Pestalo-

cija iestādi deva labu atzinu, valdība skolas uzturē-

šanu pabalsta no valsts kases. Pestalocijs tagad ir

pedagoga slavas augstumos. Burgdorfā viņš arī sa-

raksta savu ievērojamo grāmatu «Kā Gertrūde māca

savus bērnus» un kopā ar Krūzi saraksta un izdod

«Grāmata mātēm, jeb pamācība kā savus bērnus mā-

cīt novērot un runāt» (1803. g.). Tāpat kopā ar savas

skolas skolotājiem P. saraksta un izdod «Uzskatā-

mības mācības ābece mēriem un skaitļiem». Visas

šīs grāmatas guva ievērojamus panākumus. Bernes

valdība ciena savu pedagogu, bet apstākļi tomēr nav

labvēlīgi, — Burgdorfas pils jāatstāj. 1804. g. valdība

P. skolai iekārto Minchenbuchzee klosteri. Pa to

laiku Pestalocija centieni bija aplidojuši vai visu Ei-

ropu. Tomēr arī še trūka tā, ko mēs pie Pestalocija
velti meklēsim, — viņš neprata savas iestādes saim-

niecību praktiski iekārtot. Mājsaimniecībā trūka

kārtības — tas stipri traucēja arī garīgo darbību.

Galu galā visa ekonomija un iestādes direkcija bija

jānodod cita rokās un Pestalocijs šķīrās no Burgdor-
fas — Minchenbuchzee's, aiziedams uz Iferdoni

(Yverdon), kur nodibināja Iferdones skolotāju insti-

tūtu. Šis institūts savā laikā bija pazīstams visā Ei-

ropā. Prūsijas valdība sūtīja uz Iferdoni savus skolo-

tājus, lai tie še uz vietas iepazītos ar Pesta-

locija skolu un mācību metodēm. Pestalocija saga-

tavoti skolotāji sāka darboties ne tikai Šveicē, bet arī

Madridē, Neapolē, Peterpilī, Berlīnē v. t. t. Krievi-

jas ķeizars Aleksandrs I. personīgi parādīja Pestalo-

cijam savu labvēlību. Vācu filozofs Fichte ieraudzīja
P. mācībās un audzināšanas darbā vai visas cilvēces

atjaunošanās iesākumu. Arī Herbarts savu pedago-

ģiju dibināja uz Pestalocija pasākumiem. Tā P. ar sa-

vam mācībām, kuras savukārtu dibinājās uz Ruso
«brīvības un dabiskuma» elementiem audzināšanā, sa-

jūsmināja Eiropas tautu skolotājus un audzinātājus.
Audzināšanas jautājumam sabiedrība un valdības

sāka piegriezt lielāku vērību, Tautskolas, tautas au-
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dzināšana vispāri, kas līdz tam daudzās valstīs tika

uzlūkota kā kautkas nesvarīgs, sāka iekarot lielākus

pulkus aizstāvju un enerģisku darbinieku. Pestalo-

cijs ar savu pašaizliedzīgo darbību sajūsmināja citus.

Radās skolotāji, kuri bija gatavi strādāt tāpat, ka to

darīja P., — atdot visas savas garīgās un fiziskas

darba spējas zemāko tautas slāņu audzināšanai un

mācīšanai. Ja Pestalocijs varēja mācīt, apkopt un

glaudīt kašķainos, netīros Stansas bērnus, kamdēļ to

nevarētu darīt arī citi cilvēku draugi, jo idejiskais pa-

matojums, — ka šos zemāko tautas slāņu mazuļos
slēpjas tautas nākotne, —deva spēku upurēt savas

darba spējas tautas nākotnes labā.

Bet atgriezīsimies pie Pestalocija Iferdonas sko-

lotāju institūta. Teorētiski pietiekoši labi aprēķināts

idejiskais plāns, ar parasto Pestalocija ideālismu un

sajūsmu uzsāktais, bet praktiskās un saimnieciskās

lietās nemākulīgi vadītais darbs, — drīz vien piešķīra
institūtam nenoteiktu un nenosvērtu raksturu. Viss

te bieži gāja juku jukām, jo Pestalocija darba vājā
puse bija: nerēķināšanās ar praktiskām iespējamī-
bām, kā arī viņa paša, samērā, vāja sagatavošanās

atsevišķo mācības priekšmetu zināšanā. Vadīt bērnu

patversmes, vai pirmmācības skolas, mēģināt tanīs

realizēt savus audzināšanas plānus, — bija tomēr arī

praktiski vieglāki izvedams darbs, nekā tagad vadīt

iestādi, kurai vajadzēja izlaist labi mācītus skolotā-

jus, — Pestalocija ideju turpmākos realizētājus. In-

stitūtā vajadzēja netikai audzināt, bet arī zinības

mācīt, bet pēdējo darbu pats Pestalocijs nebija spē-

jīgs veikt, tas bija gribot, negribot jānodod citiem.

Te nu izrādījās, ka saskaņot Pestalocija idejas un

labu zinisko priekšmetu pasniegšanu, nebūt nebija
viegls darbs- Lai šinī ziņā institūts sekmīgi veiktu

savu uzdevumu, nepieciešami bija skolotāji — zināt-

nisko priekšmetu pasniegzēji, — kuri idejiski kopā
saplūst ar iestādes vadītāju. Tādu nebija. Un jāpie-
zīmē, ka Pestalocijs arī še pats bija galvenais vaini-

nieks: viņam bija radušās diktatoriskas tieksmes,
kuras prasīja no institūta personāla pilnīgu paklau-
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sību. Nav jāaizmirst, ka P. tagad ir savas slavas

augstumos, — viņu cildināja kā Eiropas ievērojamu

pedagogu. Pestalocija «darba principi» gāja tik tāļu,

ka viņš skolotājus brīvstundās nodarbināja pie
malkas zāģēšanas, krāšņu kurināšanas, sētas

slaucīšanas un t. t. Rītos dažkārt pulksten

trijos jau vajadzēja celties un strādāt bez

pārtraukuma, — atpūtas līdz sešiem vakarā. Sko-

lotāji palika kā mechaniski darba rīki, kuriem pa-

šiem nebija ne savas iniciatives, ne gribas ko nebūt

sniegt savu, īpatnēju, — visu diktēja Pestalocija gri-

ba, bet dažreiz pat vienkārša ietiepība. Kāds Pesta-

locija institūta skolotājs K. Raumers raksta šā: «Ne-

var iedomāties nožēlojamāku un pazemošāku no-

darbošanos par to, kādos apstākļos nākas kalpot sko-

lotājam Pestalocija metodes un rīkojumus izpildot.
Skolotāja personīgā iniciative, viņa brīvais talants

iekalts važās; jāatmet, jāatsakās no katras spirgtā-

kas, drošākas radošas prāta darbības.»

Pestalocija institūta nopietnu darbību trau-

cēja arī tas, ka gandrīz katru dienu še

ieradās apmeklētāji no visām Eiropas ma-

ļam, lai, kā viņi teica, «pamācītos» pie
slavenā pedagoga. Galu galā arī pats Pestalocijs

atzina, ka dzīšanās pēc ārējiem panākumiem ir ļoti
kaitējusi viņa mācības iestādei. Pie visa tā, aprei-
bināts no tik spilgtas slavas, P. pārāk maz rēķinājās
ar citu, kauču vispār pazīstamu, pedagogu domām

un spriedumiem. Un kauču gan institūts joprojām
darbojas ārīgi ar itin kā labiem panākumiem, tomēr

sava iekšējā kodolā viņš pamazām trunēja, līdz 1825.

gada bali izbeidza savu darbību. Tā vajadzēja apstā-
ties arī šim, tik lielām ceribām uzsāktam, P. dar-

bam. Vaina te meklējama galvenā kārtā Pestalocija

vajās spējas praktiskā darbā realizēt savas idejas.
Par to zīmīgu liecību nodevis kāds P. draugs, Lava-

ters, teikdams kādreiz Pestalocijam: «Ja es

butu valdnieks, es tevi pieņemtu
par savu galveno padomnieku tau-

tas izglītības lietās, bet tomēr tavā
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vadīšana nenodotu ne vispedejo
lauku tautskolu».

Noslēdzis Iferdonas institūtu, Pestalocijs aiziet

atkal uz Neihofu, — tur, kur viņš uzsāka savu peda-

goģisko darbību. Te dzīvodams un savus mūža dar-

bus apsvērdams, P. saraksta «Gulbja dziesmu» un

«Manas dzīves likteņi». Šos rakstos P. ar sirsnību

un atklāti atzīst tās kļūdas un misēkļus, kurus viņš

praktiskā darbā pielaidis, kā arī uzsver to, ka šīs

kļūdas lielā mērā bijušas par iemeslu viņa pasākumu
vājām sekmēm.

11. februārī 1827. gada, 83 gadus vecs, Pestalo-

cijs Neihofā aizmiga mūža miegā.

Pestalocija nopelnu vidū visre-

dzamākā vieta jāierāda viņa sajū-
smai par vispārējās tautas (arī ze-

māko slāņu) izglītības nepiecieša-
mību. Ar šo sajūsmu P. daudz ko spēja izdarīt.

Mēs aplūkojām, kā viņš strādāja Neihofā, Stansā.
Šāda pašaizliedzīga darbība jau pati par sevi, nerau-

goties uz iegūtiem, vai neiegūtiem panākumiem, ir

katra audzinātāja vislielākā vērtība. Lai arī cik la-

bas būtu metodes, visai lielām zināšanām apbruņo-
jies pats skolotājs, bagātīgi mācības līdzekļi, — bet ja

skolotājs — skolasdvēsele — strādā bez sajūsmas,
ja viņš pats nedzīvo skolas dzīvi sirsnīgi līdz, — ne-

būs tādā klasē un skolā īstās dzīvības. Pestalocijs
savās mācības iestādēs, īpaši pirmā laikā, ielika sevi

visu, viņš strādāja visu citu aizmirzdams. Tāda dar-

bība, neskatoties uz panākumiem, attaisnoja visus

Pestalocija pedagoga «grēkus».

Ar saviem rakstiem P. sajūsmināja Eiropas ie-

spaidīgās personas tautas izglītībai par labu. Viņš
tanī laikā bija vislielākais propagandists tautskolu

labā. Ir zināms, ka arī latvju tautskolotāji pagājušā
gadu simtenī, sajūsmināti no P. pašaizliedzīgās dar-

bības, ar lielu enerģiju ķērušies pie mūsu tautas iz-

glītības pacelšanas, pie miesā un garā novārgušo
bērnu netikai mācīšanasa, bet arī kopšanas. Šī Pe-
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stalocija sajūsma ka dzīvinoši saules stari pavasarī

radīja kustību visos Eiropas kaktos.

Tālāko Pestalocija nopelnu rindā jāliek viņa

ierosinājums skolā pieturēties ,pj c

uzskatāmības metodiskiem princi.-
pie m. Šinī ziņā gan P. nesasniedza pilnīgus un

skaidrus uzskatus un, kā jau pieminējām, Herbarts

ziniski nopamatoja un tālāk pavirzīja P. vēl neskai-

dro ierosinājumu. Pestalocijs nojauzdams, ka bēr-

nus skolā vajaga audzināt tāpāt kā ģimenē, gribēja

ģimenes audzināšanu pārnest arī skolā. Arī tas vi-

ņam vāji izdevās. Nebija panākumu arī ar «darba

principiem». Palika vienīgi pats principielais ko-

dols : nemāci vārdiem bērnu, bet rādi, ļauj izjust viņa

jutekļiem, liec strādāt līdzi.

Pestalocijs tomēr visai lielā mērā mechanizēja
mācīšanu skolā, kas galu galā nesaskanēja ar paša
P. principiem. Tā viņš pie lasīt mācīšanas lietoja

dažnedažādus skaņu kombinējumus, prasīja, lai bēr-

ni bez kādas sajēgas gluži mechaniski mācās ļoti

daudz, pat grūti izrunājamu balsienu. Tikai pēc

šādu mechanisku vingrinājumu veikšanas, Pestalo-

cijs atjāva ķerties pie pašas lasīšanas. Sakarā ar

šādu zistematisku mācīšanas mechanizaciju Pestalo-

cijs arī domāja, ka mācīt bērns nebūt nav grūts uz-

devums: jāpieturas tikai pie noteikti izstrādātiem

paraugiem un — mācīt var katra māte. Pestalocijs

pat kādā vietā izsakās, ka tautskolas kā īpašas mā-

cības iestādes nemaz neesot vajadzīgas. Ar to arī

izskaidrojams Pestalocija aizrādījumi, kā izlietot ve-

cākus un čaklākos skolēnus pie jaunāko, vai kūtrāko

apmācīšanas. Šī metode vēlākā laikā tika nosaukta

par «lankastera zistēmu».

Mechanizacija mācīšanā redzama arī tālāk:
Pestalocijs prasīja, lai bērni uzdoto izmācās tā, ka

nekad to neaizmirstu. Un vēl tālāk: Pestalocijs ap-

galvoja, ka bērnam jāmācās, bet nevis jāspriež un jā-

kritizē tas mācības, kuras vajaga piesavināties. Tā-

da ceļā Pestalocijs cerēja panākt to, ka bērni pama-
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zām, bet noteikti un droši iet us priekšu; pie jau cieši

iegūtām zināšanām, kuras tā tad nekad neaizmir-

sīs, arvienu pieliks klāt vēl tikpat drošas jaunas, un

galu galā būs pamatīgas, kauču arī ne plašas zinā-

šanas. Pestalocija padoms skolotājiem: nepielai-

žat, ka bērni kauču vienu burtu rakstītu sliktāki, kā

vīni to darījuši agrāk, — raksturo vīna uzskatus mā-

cību pasniegšanā vispāri.

Tautskolas mācības priekšmetu pamatos Pesta-

locijs liek trīs elementus: skaitli, formu un nosauku-

mu (vārdu). Viņš atzīst, ka šie trīs elementi kopēji
visām lietām. Mēs jau aizrādījām, kā Pestalocijs

rīkojās ar ābeces (valodas) mācīšanas metodi; —

tas pats sakāms par skaitli (rēķināšanu), kur P. ari

prasīja dažkārt gluži mechanisku skaitļu kombinē-

šanu. Formā viss tika saistīts ar līnijām. Cik me-

chaniski vispāri rīkojās Pestalocijs, to liecināja seko-

šais: viņš ģeogrāfijas pasniedzējiem ieteica tādu

metodi: — piemēram, visa Vācija sadalāma 10 apga-

balos, kuriem dodama numerācija no I—lo.1—10. Tas

jāizmācās. Tad jāsaraksta visas Vācijas pilsētas al-

fabētiskā kārtībā, pieliekot katrai pilsētai attiecīga

apgabala numuru. Ja tagad skolotājs jautā, kur at-

rodas tā, vai cita pilsēta, tad skolēnam jāzin, kāds nu-

murs pielikts zināmai pilsētai: 1, 2, 3... 10, un sa-

karā ar šo numuru jāuzrāda attiecīgs apgabals.

Cilvēka garīgo spēku un spēju darbībā Pestalo-

cijs izšķīra trīs faktorus: sirdi, prātu, talantu. Ļoti
lielu nozīmi P. piešķīra sirds (jūtu) izdaiļošanai. Sa-

kara ar to Pestalocijs uzsver morāliskās (reliģiozās)
audzināšanas svētīgo nozīmi. Vislabāk un pilnīgāki
sirds izdaiļošanu, mīlestības jūtu, reliģisku izjūtu v.

t. t. izkopšanu varot sniegt audzināšana ģimenē, —

sievietes mātes vadībā. Lūk, kāpēc P. tik liels ģi-
menes cienītājs, — viņas panākumus audzināšanā

P. uzlūko par lielākiem, nekā tos, kurus var dot

pat labas skolas. Un ja arī jābūt skolām, tad audzi-

nāšana tanīs jāiekārto uz tādiem pat pamatiem, kā

ģimene. Prāta izglītība (attīstība) pamatojama ne
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vis ar daudzu zināšanu pasniegšanu, bet gan jo pa-

matīgu apstāšanos pie visnepieciešamā un dzīvē va-

jadzīgā. «Pie katra punkta jāapstājas tikmēr, līds to

bērns pilnīgi piesavinājies.» «Dzīves gudrība» —ir

vislielākā mo visām, jo tikai dzīve cilvēkam sniedz

visvērtīgākās mācības (bildēt). Talants pats par

sevi vien nav ievērojams faktors, viņš vērtīgs tikai

kopdarbībā ar sirdi un prātu, — tā domā Pestalocijs.

Kā Pestalocijs spriež par bērnu sodīšanu (sko-

lā), tas redzams no «Līnhardta un Gertrūdes» 111. d.

73 .nodaļas. Te Pestalocijs salīdzina kādu veco lai-

ku skolotāju un vina pēcnācēju — jauno skolotāju —

vienā un tanī pašā sādžas skolā. Vecais skolotājs
bieži bērnus sodījis bez kāda pamata. Ja bērni vi-

ņu kaitinājuši, tad teicis: «Ja jūs, bērni, citu grēku

dēļ nekļūsiet ellē, tad jau tāpēc, ka mani kaitināt...»

«Jūs mani nelaikā kapā iedzīsat» v. t. t. Bērni šā-

dām runām neticējuši, bet teikuši: «Lūk, kad mājā
kaus kādu lopu, un mēs skolotājam atnesīsim svaigu

galu, tad arī ellē nenokļūsim ...» Ari bērnu pēršanā
vecam skolotājam nav bijusi jēga. Kā tad rīkojies

Pestalocija jaunais skolotājs? Viņš palaidņiem
bērniem saka: «Tu esi slikts puisēns!» vai — «No

tevis nekas labs neizaugs!» Sodus jaunais lieto sa-

karā ar bērnu noziegumiem. Ja kāds ir slinks, tam

uzliek darba sodu: skaldīt malku, nest akmeņus v.

t. t. Un tādam saka: «Lūk, mācies atmest slinku-

mu.» Aizmāršīgam pavēl 3—5 dienas būt par «ziņ-

nesi» skolā. Ar nepaklausīgiem skolotājs 3—5 die-

nas nemaz nerunāja un neatļāva šādiem bērniem arī

runāt ar skolotāju. Par dažiem ļaunākiem darbiem

arī jaunais skolotājs iepēra skolēnus, bet ja pēriens
bija par meliem, vai lielāku ļaunprātību, tad pēc
tam skolēns vienu nedēlu tika izslēgts no skolas, t. i.

palika majā un viņa vārdu uzrakstīja uz «melnās

tapeles», kura karājās skolas istabā.

«Tada starpība bija pie vecā un jaunā skolotāja,»
— saka Pestalocijs. Bērni veco skolotāju nīduši,
bet jauno mīlējuši.
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Mums jāatzīst, ka Pestalocijs ir sava laika pe-

dagogs — milzis. Kā arī mēs tagad neskatītos un

nespriestu, — Pestalocijs tomēr deva tā laika tau-

tas izglītībai visai plašu virzienu. Nav taču šaubu,
ka ne jau metodes, ne skolas ārējā iekārta un mācī-

bas iīdzēkši tas galvenais, — galvenais ir katrā sko-

lā valdošs gars. Ar šo garu Pestalocijs bija ļoti

stiprs un šis gars aizrāva citus, pat visu Eiropu, i.

rī. Fichte (Vācijā), iepazinies ar Pestalocija mācī-

bām, sajūsminājās par tām tiktālu, ka redzēja viņās
sākumu visas Eiropas atdzimšanai. Taisnība, ka

Pestalocija idejiskā virzienā mēs stipri saredzam

Ruso, tomēr Pastalocijs ir gājis tālāk, kā arī devis

pavisam ko jaunu. Ruso savu Emili vēlas audzināt

savrūp no sabiedrības; Pestalocijs ar saviem bēr-

niem iet tieši sabiedrībā, — veicina sabiedrisku au-

dzināšanu. Pestalocijs vispāri skolu grib saistīt cieši

ar dzīvi. Viņš savā dzijā sajūsmā gan bieži aizmirst

dzīves tiešamību un tāpēc viņam gandrīz nekas

praktiski negrib izdoties, bet tanī pašā laikā viņš
aizdedzina arī laužu sirdis sajūsmā par labāku

dzīvi, labāku skolu. Pestalocijs saredzēja turpmā-

kos, cilvēces tālākos dzīves ideālus un gribēja ap-

gaismot ļaudīm ceļu uz šiem ideāliem. Sirsnīga un

skaista ir Pestalocija «Gulbja dziesma», kura rāda,
ka mums šis lielais pedagogs jāuzlūko kā liels māk-

slinieks, pat kā pravietis. Kādā stāvoklī atradās Ei-

ropas skolas priekš Pestalocija un kāds tur valdīja

gars, — to mums rāda pedagoģijas un skolu vēsture.

Pestalocijs par visām «klosterskolām» izlēja savu

mācību, kā jaunu evaņģēliju pedagoģijā.
Kādas bija latviešu skolas 18. g. s. beigās un 19.

g. s. sākumā? Viņās bērni iekala pātarus, garīgas

dziesmas, «ielauzījās» lasīšanā. Tas viss. Audzi-

nāšana, šā vārda kauču vismazākā nozīmē, mūsu

skolās bija pavisam sveša lieta. Līdz ar Pestalocija
mācību atlidošanu arī šurp, labākie mūsu skolu

draugi šo mācību garu sāka pamazām ieplūdināt ari

latviešu zemnieku skolās. M. Stobbes «Latviskā
Gadda-Grāmatā» 1798. g. parādījās raksts «Kā Prāt-
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nieku Jānis savu dēlu Kristapu ir audzinājis». Šis

raksts, kuru latviešu valodā pasniedzis F. G. Ma-

čevskis, pēc vācu pedagoga Zalcmaņa (Šnepfentales
skolas vadītāja) ir ieturēts pilnigi Pestalocija mācību

garā, jo Zalcmanis arī personīgi apmeklējis Pesta-

lociju. Vēlāk Pestalocija ideju garā strādā A. Albā-

ņus, ģen.-sup. Zontags, mācītāji Valteris (Cīravā),
Vatsons v. ct. Vispāri jāsaka, ka Vācijas skolās, sa-

karā ar I. li. Fichtes propagandu, Pestalocija idejas
ātri iesakņojās un no turienes izplatījās arī Baltijā.
Tā arī mūsu tā laika tautskolās jau iespīdēja Pesta-

locija mācību stari. Vēlāk Irlavas un Cimzes labākie

semināristi arī šīs mācības, starp citām, lika savas

darbības pamatos.

Pestalocijs pie mums nāk ar savām idejām un

mācībām, ne kā visās lietās nosvērts zinātnieks, ne

arī kā tāds, kas darbos varējis visu pierādīt un izda-

rīt, bet kā cilvēku un viņu labo tikumu mīlētājs, kas

tic, ka ne zinībās, bet dziļā tikumībā un neatlaidīgā
darbā ronams tautu spēks.

Pestalocijs mīlējis bērnus «tā, kā pats sevi».

Šī mīlestība audzināšanā viņam
bieži ir visa pedagoģija. Kas mīl, tas

atrod spēku, gudrību un izveicību pārvarēt mīlāmā

priekšmeta labā dažnedažādus šķēršļus. Tādus

pārvarēs arī pedagogs. Bet «Ja man būtu praviešu

mācība, un ja es zinātu visus noslēpumus un visu

atzīšanu, un ja man būtu visa ticība, tā ka es varētu

kalnus pārcelt un man nebūtu mīlestības, — tad es

neesmu nekas...» (Korintiešu 13.) Tāpat, — ja sko-

lotājam būtu visplašākās zināšanas, vislabākās me-

todes, pilnīgākie mācības līdzēkļi, bet trūktu mīle-

stības pret bērniem, nebūtu sajūsmas skolas darbā.

— slikts tad ir skolotājs... Tā runā Pestalocijs!
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Doc. J. Kauliņš

Herbarts

(1776.—1841.)

Herbarts skaitās par lielāko pedagogu starp filo-

zofiem un par lielāko filozofu starp pedagogiem. Cil-

vēks ar šādu slavu un novērtējumu nedrīkst nevie-

nam skolotājam palikt svešs. Herbarts lūkoja peda-

goģiju pārvērst par zinātni. Arī tas jautājums, vai un

kā šis nodoms viņam izdevies, nevar nevienam peda-

gogam būt vienaldzīgs. Vai pedagoģija zinātne, vai

māksla, — tā jau ir viena no mūsu dienu problēmām,

kurām vinaldzīgi garām paiet apzinīgam pedagogam

nav iespējams. Herbarts pieder pie tiem agrāko gadu

simteņu ievērojamiem vīriem, kas laikiem mainoties

visumā nenoveco, kuru dzīvē un darbā pamatīgi

ieskatoties mēs vietu vietām redzam savu dienu un

savu domu atspīdumu. Zināms, garai gadu rindai

aiztekot ne viss paliek pirmātnējā spožumā. Arī Her-

barta pedagoģijā sitms gadu laikā daudz kas nobālē

jis un izrādījies par nepareizu. Bet arī no lielu cil-

vēku kļūdām mēs mācāmies, palaikam pat vairāk

mācāmies, nekā no mazu garu pareizībām. Viss tas

skubina ar Herbartu iepazīties pamatīgāk.

Herbarta dzīve.

Johans Fridrichs Herbarts ir dzimis Oldenburgā
1776. g. 4. maijā. Viņam tēva tēvs tur bija ilgus ga-
dus par ģimnāzijas rektoru un tēvs par tiesnesi un

augstāku valsts ierēdni; māte, dzimusi Schūtte, bija
ārsta meita. Tā tad ģimenes mantas un zocialais stā-

voklis Herbarta audzināšanai ir bijis labvēlīgs. Bet
vecāki dzīvoja nesaticībā. Tēvs pašaurs, vienpusīgs
jurists, māte ātra, spilgtas fantāzijas un stingras gri-



43

bas sieviete, nesaprata viens otra, un šās nesaskaņas

dēl bija dēlēnam bieži jācieš. Mazam esot Herbar-

tam reiz notika nelaime: viņš iekrita katlā, ar gan-

drīz vārošu ūdeni. Ša nelaimes gadījuma sekas bija
acu slimība, kas vilkās vairāk 'gadus. Tādēļ māte, kas

ģimenes dzīvē visur bija noteicēja, viņu skolā ne-

laida, bet pieņēmusi labu mājskolotāju un rūpēdamās

sevišķi par pareizu barošanu, ģērbšanu un fizisku

norūdīšanu, pati pilnīgi nodevās dēla audzināšanai un

izglītošanai. — Puisēns jau agri parādīja savas ba-

gātās gara dāvanas. Viņam labi veicās skai-

dri, sakarīgi domāt un uztvertās domas vie-

gli un veikli atstāstīt. Atmiņa bija loti laba,

arī viņa mūzikas dāvanas ievērojamas. Ar

klavieru spēlēšanu Herbarts jau 11 gadu
vecs piedalījies privātkoncertos un guvis klausītāju
atzinību. Vēlāk students būdams biedriem reiz joko-
damies apsolījies sakomponēt sonāti, ko arī izpildījis.

12 gadu vecs Herbarts iestājās Oldenburgas
vecklas. ģimnāzijā un 6 gados to pabeidza ar labā-

kām sekmēm. Savā latiņu valodā turētā atvadīšanās

runā viņš salīdzināja Cicerona domas par augstāko
labumu ar Kauta praktiskās filozofijas idejām. — Rū-
pīgā māte ir pratusi arī skolas gados novērst vienmu-

ļīgo garīgā darba pārmērīgumu, gādādama par dēla

vajadzīgo jautrību un izpriecu. Herbarts to atcerē-

damies, vēlāk saka, ka dejot, gavilēt, lēkāt esot toreiz

bijis viņa dzīves skaistākais saturs.

Tēvs gribēja, lai Herbarts studētu jurisprudenci
un izvelētos ierēdņa karjeru, bet šim pašam prāts
nesas uz filozofiju._ Beigās tēvs pieļāvās un 1794.

gada Herbarts iestājās Jenas univerzitates filozofijas

fakultate._ Jena stāvēja toreiz Vācijas garīgās dzīves
priekšgala. Kanta filozofijas izveidošana un izkop-
šana notika še prof. Reinholda vadībā sekmīgāk,
neka Karalaučos paša meistara lekcijās, kam jau ve-

cums vājināja speķus. Reinholdam uz Ķīlu aizejot,
viņa vieta stājas Fichte,_kas ar sava subjektivā ide-
ālisma nodibināšanu pacēla Jenas univerzitates slavu
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vēl augstāk. Ja ievērojam, ka Jenas tuvumā atrodas

Veimara, toreiz Qetes un Šillera rezidence un vācu

literatūras un mākslas galvenais centrs, tad sapratī-

sim, kādēļ Herbarts par savu studiju vietu izraudzījās
Jenu. Sākumā viņš stipri padodas Fichtes iespaidam.
Bet Fichtes ideālisms Herbartu valdzināja tikai īsu

laiku; reālistiskais virziens filozofijā bija viņam vai-

rāk pā gaumei. Jau savos pirmos studiju mēģinā-
jumos Herbarts apšauba un kritizē Fichtes zinātņu

mācības pamatus un pamazām nostājās savam sko-

lotājam opozicijā. — Taī pašā laikā pamostas Her-

barta arī pedagoģiskas intereses. Viņš runā Jenas

liter. biedrības sapulcēs par to, kādi ir valsts uzde-

vumi attiecībā uz bērnu audzināšanu, kā zināšanas

iespaido raksturu 11. c.

Herbarta māte palika dēla tuvumā arī pa viņa

studijas laiku. Reizē ar viņu pārcēlusies uz Jenu dzī-

vot, viņa lūkoja ari te būt dēlam palīdzīga gan pado-

mus dodama draugu izvēlē, gan ceļus līdzinādama

satiksmes nodibināšanā ar profesoriem un citām

augsti stāvošām personām. Herbarts, laikam, gri-
bēdams atsvabināties no mātes pārliecīgās aiz-

bildniecības, bieži vien nav padevies viņas pareiziem

aizrādījumiem. Māte tad dēlu par nepraktisku turē-

dama zaudējusi savu cerību, ka 110 viņa dzīvē ļkas
krietns iznākšot un lai tas nepaliktu pāragri nabags,
tad noteikusi, ka pēc viņas nāves dēls var izlietot ti-

kai mantojuma augļus, bet pie kapitāliem pašiem var

ķerties tikai pēc sava 40 dzīves g. Nesaskaņas mātes

un dēla starpā paliktu vēl nepanesamākas, ja nera-

stos gadījums, kas viņus izšķīra uz ilgāku laiku. 1797.

g. studijas nebeidzis, Herbarts pieņem māzskolotāja
vietu Šveicē, Steigeru ģimenē. Mātei tas bija ļoti
pa prātam, jo dēla principāls bija Interlakenes pār-

valdnieks un Steigeru ģimene piederēja pie Bernes

patriciešiem, no kuru vidus tika ņemti kandidāti pil-
sētas augstākiem amatiem. Tādēļ praktiskai mātei

bija iemesls lepoties, ka viens no viņas dēla audzēk-

ņiem «Bernes nākamais reģents». Herbarts uzņēmās
Steigeru trīs vecāko dēlu audzināšanu (ģimenē bija
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pavisam 8 bērni) un ķeras pie darba ar lielu no-

pietnību.

Ludvigs 14 g. vecs bija veselīgs, stiprs, skajsts

zēns, bet vieglprātīgs, ar šaurām intere_sēm un grūti

iejūsminājams. Viņš stundās garlaikojās. Romiešu

vēsturi lasīja gan ar labpatiku, bet neviens no šas

tautas lielajiem raksturiem viņu nevaldzināja uz il-

gāku laiku. Runas un apcerējumi par reliģijas jautā-
jumiem likās viņam būt tukšas pasakas. ležēloties

un līdzi just viņš nevarēja, bet ar prieku uztvēra citu

vainas un nepilnības, tās bez saudzības graizīdams

un palādams. Herbarts drīz nojauta, ka būs jāpaliek
daudz pūlu, lai zēns neizvērstos par sausu morālistu

un seklu egoistu. Ludviga dziņas mācīties bija ma-

zas; par «mācītu vīru» palikt viņam likās kauna lieta.

Bet par dabaszinātnēm, sevišķi ķīmiju, viņš tomēr in-

teresējās. Šās tieksmes Herbarts lūkoja izlietot, lai

zēnu piedabūtu pie nopietna ilgstoša darba. Dabaszi-

nātnēm viņš drīz pievienoja matemātiku. Redzē-

dams, ka Ludvigs nespēj sekot, Herbarts vairāk rei-

zes mainīja savas mācīšanas metodes. Vēlāk viņš
savā plānā ietilpināja arī vieglu lasāmu vielu, p. p.

Iflanda drāmas, lai varētu audzēkni iepazīstināt ar

dažādām laužu attiecībām, laimi un nelaimi, likteņa
sitieniem un katastrofām. Zinādams, ka jaunekļa fi-

ziskā attīstība iet ātriem soļiem uz priekšu, Herbarts

ar sevišķu uzmanību analizēja drāmu vīriešu un sie-

viešu savstarpējās attiecībās, modinādams cienības

jūtas par katras godīgas personas vērtīgumu un rādī-

dams krietnu un nekrietnu ļaužu īpašības un pa-

zīmes.

Daudz vienkāršāka bija 10 g. vecā Kārļa un 8

g. Vecā Rūdolfa audzināšana. Abi bija viegli lokāmi

un padevīgi. Kārlis bija sevišķi sirsnīgs puisēns, uz-

cītīgs, ziņkārīgs un lai gan pa reizei ietiepīgs un un-

tumains, tomēr pilns labu jūsmu un tieksmju. Mājas
ļaudis bija viņam iestāstījuši, ka šis esot padumjš un

ar grūtu galvu. Herbarts šīs tenkas drīz izklaidēja.
Viņš iecēla Kārli itkā sev par palīgu un lika viņam
dot ģeogrāfijas stundas Rūdolfam un 4 g. vecam
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Francim. Kārlis šo savuu zdevumu izpildīja loti sek-

mīgi.

Rūdolfs bija vēl pilnīgi nevainības stāvoklī. Viņš

dzīvoja, kā Herbarts teica, Homēra laikmetā, bija

priecīgs un līgsms, bet pēc audzinātāja domām ne vi-

sai vaļsirdīgs. Mūzikas dāvanas viņam bija labākas,
nekā citiem brāļiem, bet Herbartam trūka laika tās

pietiekoši izkopt.

Savu audzēkņu vecākiem Herbarts laiku pa lai-

kam iesniedza pārskatu par sava audzināšanas darba

gaitu un sekmēm, par bērnu gara attīstīšanos un viņu
psicholoģiskām dažādībām. Pieci šādi pārskati mums

vēl uzglabājušies; tie pilni katram pedagogam vēr-

tīgu aizrādījumu. Šādā praktiskā darbā iegūtie pe-

dagoģiskie novērojumi ir Herbartam palikuši neaiz-

mirstami uz visu mūžu. Mājskolotāja darbu viņš tur

par pedagogu īsto augstskolu.

Vēl otru svarīgu mūža ieguvumu deva Herbar-

tam mājskolotāja gadi Šveicē; tā bija viņa satikšanās

un iepazīšanās ar Pestalociju. 1799. gadā Herbarts

apmeklēja Pestalociju Burgdorfā. Te Herbarts pirmo
reiz dzirdēja bērnus klasē korī runājam un atbildam.

Viņš brīnījās par bērnu uzmanību, kārtību un vispā-
rējo piedalīšanos darbā. Herbarts ievēro, ka Pesta-

locijs liek mācīties daudz no galvas, stundās ar bēr-
niem netērzē un nejokojas un dzenas runā un iztei-

cienos pēc lakoniska īsuma. Pestalocija ideju un me-

todes iespaids uz Herbartu bija dziļš un palika uz vi-

siem laikiem.

Herbarts bija nodomājis pie Steigerlem palikt
gadu desmit. Kārli un Rūdolfu izaudzināt un nostā-
dīt dzīve viņš turēja par savu pienākumu. Audzēkņu
vecāki, ka cienījamļ, skaisti, dziļas dabas cilvēki ar

savu krietnību, atklātu garu un labsirdību viņam ari

loti patika, ta ka viss bija par palikšanu. Bet radās

sarežģījumi ,kas Herbartu piespieda savus dzīves
plānus grozīt. Šveicei ar Franciju izcēlās karš.
Franči ieņēma Bērni. Herbarts ar Steigtriem aiz-

bēga kalnos. Laupīšana, visādas rekvizīcijas un kara
nodokli satricināja Steigera mantas stāvokli. Par
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mierīgu darbu nevarēja vairs ne domāt. Herbarta

vecāki, rūpēdamies par dēla drošibu un nākamību,

skubināja viņu doties uz dzimteni. Kads Oldenbur-

gas princis taisījās ceļot un viņi griuēja, lai dēls tam

būtu par pavadoni. Šim apstāklim nu gan Herbarts

vērības nepiegrieza, bet kara dēļ viņi) stāvoklis bija

pārmainījies. 1800. g. sākumā viņš atstāja Šveici.

Ķ: ldciS vecāku starpā bij beidzamos gados augušas

augumā. Dēls gribēja viņus salabināt. Bet viņa pū-

les bija veltīgas. Vecāki galīgi izšķīrās, gribēdami

vest savu turpmāko dzīvi katrs par sevi. Māte pār-

gāja dzīvot uz Parizi, kur 1803. g. nomira. Šās šķir-
šanās sekas radīja Herbartam materiālā ziņā lielus

grūtumus. Viņš apmetās Bremenē pie sava drauga
senatora šmidta un atkal pilnīgi nodevās filzofijas

studijām, gatavodamies uz akadēmisku darbu kādā

univcrzitatē. 1802. g. Herbarts nolika Getiugenā va-

jadzīgos eksāmenus un habilitējās turpat par pri-
vātdocentu. Interesanti pieminēt, ka starp habili-

tācijas tēzēm trīs ir pedagoģiska satura:

1) Pedagoģijas māksla nav pamatojama tik uz

piedzīvojumiem vien.

2) Bērnu audzināšanā ir dzejai un matemātikai

vislielākais svars.

3) Bērni jāsāk mācīt ar Odiseju un nevis ar

chrestomatiju, vai kādu prozaiķi.

Jau pirmā semestrī Herbarts lasa par pedago-
ģiku un laiž klajā rakstu: Pestalocija ideja par skata-

mibas elementiem (ABC). Divi gadi vēlāk šī grāma-
tiņa iznāk otrā izdevumā ar pielikumu par pasaules
estētisko attēlu un izbūvi. Šaī pielikumā mēs sasto-

pam pirmo reiz Herbarta pedag. etiķu viņas pamat-
vilcienos. Arī pedag. psicholoģijas elementi nojau-
šami taī paša (1804.) g. izdotā lekcijā par Pestalocija
mācīšanas metodes novērtēšanu. 1805. gadā Her-
bartu aicinaja uz Heidelbergas universitāti. Viņš pa-
liek Getingenā un dabū paaugstinājumu par profe-

s iru? £a^ā nāk klajā vļ_na galvenais darbs:
Vispārīga pedagoģika atrisināta no audzināšanas
mērķa. Sis ir visu iepriekšējo mazāko rakstu kopsa-
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vilkums un tur ierosinātu ideju plašs izveidojums,

desmit gadu ilgas pedagoģiskas darbības nobriedu-

šais auglis. Grāmatai grūta valoda un pec paša au-

tora aizrādījuma viņa lasāma reiz uz priekšu un otr-

reiz atpakaļ. Viņa neatstāja toreizējos lasītājos gai-

dāmā iespaida, bet radīja daudz pārpratumu un tika

nospiesta pie malas. Bet pagāja daži gadu desmiti un

grāmatas dziļais saturs sāka kā avots virtin virt un

slacināt pedagoģijas āres, kur šai velgmē izauga lielā

un plašā herbartiaņu skola.

1809. g. Herbartu aicina uz Karalaučiem stāties

Kanta katedrī; viņš uzaicinājumu pieņem. Tēvs,
dzēdams dēlu tā godinot, pārliecinājās neilgi priekš

savas nāves taī pašā 1809. g., ka netik vien jurispru-

dence, bet arī filozofija pa reizei saviem darbiniekiem

dod maizi un godu. Kas Kantam nebij laimējies, to

panākt Herbartam ar v. Humboldta palīdzību izde-

vās pašā darba sākumā: t. i. pie universitātes nodibi-

nāt pedag. semināru. Semināra plāns bija apvienot
teorijas studijas ar praktiskiem mēģinājumiem, lai ne

audzinātājiem pašiem, ne arī viņu darbam nebūtu ga-

dījuma raksturs. Kā skola vispār, tā arī semināri pēc

Herbarta domām pakārtojami ģimenes dzīves

iespaidam, pretī Fichtes uzskatam, kas audzināšanu

gribēja ģimenei atņemt. Paša Herbarta semināra iz-

veidošanā viņa sievai bija lieli nopelni. Herbarts

apprecējās 1811. gadā. Viņa kundze Marija, dzim.

Drēke, bija angliete, kuras tēvs kā tirgonis uzturējās
Klaipēdā. Viņu laulības dzīve bijusi loti laimīga.
Herbarta kundze uzņēmās ar lielu sajūsmu pie semi-

nāra uzturēt un vadīt pansionātu. Profesors pats
deva semināra skolēniem matemātikas stundas un

vadīja pedagoģiskas apspriedes par bērnu audzinā-

šanu un mācīšanu. Še tika izveidoti tie metodiskie

paņēmieni, kas tagad pieder pie mūsu pedagoģijas
inventāra.

Herbartam no Karalaučiem aizejot (1833. g.) se-

minārs izbeidzās, bet 24 gadu ilgais darbs nebij zudis,
badu pedag. semināru vajadzība pie filozofijas un

pedagoģijas fakultātēm likās šur un tur arvien vairāk
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nepieciešama un ir tagad palikusi par vispārīgu pra-

sību.

Pēc Hegela nāves Herbarts cerēja, ka viņu aici-

nās uz Berlines universitāti. Karalaučos viņa darba-

lauks bij šaurs, studējošu maz un tāda nomales dzīve

Herbartam nebij pa prātam. Bet viņa cerības nepie-

pildījās, un 1833. g. viņš atgriezās atkal uz Getingenu.

Še viņš izdeva savu otru lielo pedagoģisko darbu:

Pedagoģisku priekšlasījumu skices (otrs paplašināts

izdevums 1841.). — 1837. gadā norisinājās Getinge-

nas universitātē savāda katastrofa. Hanoveras ķē-

niņš bija lauzis valstiņas satversmi un 7 universitātes

profesori, to starpā slavenie brāļi Grimmi, liedzās tā-

dēļ viņam dot savu pavalstniecības zvērestu. Profe-

sorus atstādināja un izsūtīja no valsts ārā. Herbarts

izpildīja valdības prasības, teikdams, ka profesoru
uzdevums lekcijas lasīt, ne valsts satversmi sargāt.
Šādas gļēvas izturēšanās dēļ Herbartu stipri nievāja.

Bet kas vien viņu tuvāk pazina, bija par viņa godī-

gumu pārliecināti un zināja, ka viņš politikai un vi-

sām intrigām vienumēr stāvējis tālu. 14. aug. 1841. g.

Herbarts nomira. 1876. g., kad simts gadi bij pagā-

jušino viņa dzimšanas, Oldenburgā viņam par godu
uzcēla pieminēkli.

Herbarts bijis vidēja auguma, paātrs savās kustī-

bās, nopietns, mierīgs un nenolaidīgs ne apģērbā, ne

runā. Kā docents un runātājs viņš bijis loti iecienīts,

smalks analitiķis ar patstāvīgu, dziļu, skaidru domu

saikaru. Viņa zināšanu apjoms, īpaši filozofijā, mate-

mātikā un dabaszinātnēs, bijis lielisks, viņa nopietnī-
bas un rakstura stingrums nesatricināms. No ārienes

raugoties Herbarts licies auksts, atturīgs, skarbs, bet

sirds dziļumos bijis laipns un labvēlīgs. No muzi-

ķiem viņam vislabāk paticies Beethovens. Spilgta
patiesības mīlestība bijusi viņa pavadone visu mūžu.

Herbarta filozofija.

Platons sauc par filozofiju dzīšanos pēc patiesī-

bas, pie kam par patiesību viņš atzīst to, kas īstenībā

ir un nevis to, kas tikai liekas būt, bet kā īstenībā



50

nav. Herbarts Platona definiciju papildina teikdams,
ka patiesība ir jēdziens par īstenību un nevis pati īste-

nība. Patiesību meklēt tādēļ nozīmē pareizosjēdzie-
nus par īstenību meklēt. Ja parasto, veco jēdzienu

starpā tādi nebūtu atrodami, tad filozofa uzdevums

tos pārlabot, pārveidot, papildināt, apstrādāt. Šādu

darbu ņēmās darīt Herbarts.

Jēdzienus iztirzājot vērība jāpiegriež vai viņu

formai, vai saturam. Ar ārējo formu noteikšanu mēs

gūstam jēdzienu skaidrību un līdz ar to izzinām, kādi

savienojumi viņu starpā iespējami. Šo disciplīnu

sauc par loģiku.
Jēdzienu saturu apsverot mēs pārliecināmies,

ka daži no tiem modina gribot negribot mūsu labpa-

tiku, vai sacel nepatīkamas jūtas, citi turpretī atstāj

mūs gandrīz vienaldzīgus, lai gan īpaši šie pilni da-

žādu pretrunu. Ar pirmo šķiru nodarbojas estē-

tika, kuras galvenā nozare etiķa, ar otro me-

tafizika. — Šie ir filozofa trīs galvenie darba

lauki (loģika, estētika, metafizika). Herbarts ir pūlē-

jies katrā no viņiem un visos ir ieguvis ievērojamus

panākumus.

Loģika. Loģiku Herbarts mēģina iztīrīt no

visiem psicholoģiskiem piemaisījumiem. Psicholo-

ģija ir metafizikas province un interesējas par jē-
dzienu saturu, tā tad ar loģiku viņai nav nekādas da-

ļas. Loģika nav domāšanas process, bet domu ārējo

formu un viņu iespējamo attiecību konstatējums. Lo-

ģikas likumi nav attiecināmi uz cilvēkiem vien, bet uz

katru intelektu; citādi jau katra būtne ar savādu

psichi domātu pēc savādiem likumiem. Tad iznāktu

daudz dažādu loģiku, un patiesība būtu ne tik vien ne-

aizsniedzama, bet pavisam neiespējama. Loģika ir vi-

su zinātņu vispārējā metodika. Zinātnēm ir vēl kurai

katrai arī īpašas, sevišķas metodes, kuras noteic jē-
dzienu saturs, bet tās nedrīkst piemaisīt loģikai, kas

atbalstās uz jēdzienu formas.

Metafizika. Savas metafizikas sākumā
Herbarts jautā, 1) kā vienai lietai var būt daudz īpa-
šību? un 2) ka iespējama lietu pārmaiņa? Varētu
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teikt: kas tur ko jautāt, jo piedzīvojumi mums to rada

uz katra sola. Bet Herbarts rāda, ka šadi piedzīvo-

jumi nav ar loģiku savienojami. Lieta ir īpašību ko-

pums ; īpašību ir daudz, bet lieta viena. īpašības mes

varam domās vienu pēc otras tio lietas atšķirt, at-

mest, īpašībām izzūdot lieta tomēr itkā paliek. Kā

tas loģiski iespējams? Ja vienu īpašību varam at-

mest, tad varam arī otru, ja pirmo, tad arī beidzamo.

Te loģika spiež lietu iedomāties tikai ar vienu īpašību
vai pavisam bez īpašībām.

Apskatīsim otru jautājumu. Lieta pārmainās. Bet

kā viņa pārmainīdamās var palikt tā pati? Piedzīvo-

jumi to rāda katru acumirkli, bet loģika protestē, kā

tas iespējams. A=A, bet A nevar būt līdzīgs pārmai-
nītam A, jeb non-A. Kā bērns palicis par sirmgalvi

var būt tas pats bērns?

Metafizikas uzdevums ir šādas piedzīvojumu un

loģfkas pretrunas un pretešķības saskaņot, pie kam.

lai to panāktu, viņai jāpaceļas pāri par pieredzi. Lai

pretrunīgos jēdzienus: lieta, īpašība, tapšana, pār-

maiņa, cēlonis, sekas, apziņa, es v. c. varētu pieska-
ņot loģikai, Herbarts nostāda visu lietu un pārmaiņu

pamatos absolūti vienkāršas būtnes bez dalām, bez

pārmaiņām, saukdams tās par reāliem. Šā jē-
dziena apzīmēšanai varētu noderēt arī kāds no filo-

zofijas vecā inventāra vārdiem, kā elements, atoms,

monade, absolūtais gars, es, lieta par sevi v. c, bet

Herbarts grib savu jauno vīnu liet jaunā traukā.

Šiem reāliem nav lietu īpašību, bet ir savstarpējas at-

tiecības un pašuzturēšanās tieksmes, no kurām tad.
ka Herbarts domā, esot atrisināma bez loģikas un

pieredzes pretrunas visu īstenības spēku un parādību
dažādība.

Uz šādas metafizikas pamata Herbarts nostāda

savu p s i c h o 1 o ģ i j v. Mūsu dvēsele ir reāls. Prāts,
jutas, griba nav dvēseles sevišķas īpašības vai spē-
jas. Tādu reālam pavisam nav. Bet dvēselei ir da-

žādas attiecības pret citiem reāliem, kas uzskatāmas
ka pašuzturas cīņa reālu starpā. Šās attiecības at-

spoguļojas reālos, viņus pašus nebūt nemainot. Šo
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attiecību uztvērumu un atspīdumu mēs saucam par

maņām, vēroņām. No viņu saskaņas un pretešķibam,

pievilkšanās un atgrūšanās, līdzsvara un kustībām,

statikas un dinamikas Herbarts atvasina mūsu gara

.dzīvi. Maņas un vēroņas ved itkā cīņu sava starpa,

izspiezdamas viena otru no reālu apziņas. Šie kon-

flikti ir visu dvēseles parādību cēloņi. Izspiestie ele-

menti neizzūd, bet gaida gadījuma atkal iespiesties
dvēselē. Elementiem apvienojoties cīņa notiek ko-

pējiem spēkiem. Tā Herbarts tulko asociācijas pa-

rādības, lūkodams viņu dinamiku matemātiski aprē-

ķināt. Visu šo vēroņu attiecību kopzuma reālā ir

mūsu prāts, viņu svārstīšanās atspīdums ir mūsu

jūsmas; kādas zināmas vēroņu grupas uzvaras

virzienu mēs saucam par gribu. Kad noteikta vē-

roņu grupa iesakņojusies reālā, neļauj svešām gru-

pām pāriet par apziņas sliegsni, tad mēs runājam par

raksturu. Tādi ir Herbarta psicholoģijas pamat-

vilcieni.

Es te t i ka, kā jau teikts, iztirzā to jēdzienu sa-

turu, kas tieši modina mūsu labpatiku. Uz viņas at-

balstāma etiķa. Šī ir, tā sakot, sirds estētika. Ar
šo pakārtojumu estētikai Herbarts mēģina dot ētikai

jaunu virzienu. Viņš nepieņem par savu izejas
punktu vecos likuma, pienākuma un tikuma jēdzie-

nus, kas kā kategorisks imperativs slēptos pašas gri-
bas serdē. Gribas novērtējumi nav pamatojami uz

pašas gribas tieksmēm, jo griba nevar būt tiesas

spriedēja pati sev. Morāles autonomiju Herbarts ne-

atzīst. Kad griba ļauna, kad laba, to noteic cilvēku

vispārīgā labpatika, vispārīgā sajūta, viņu sirdsapzi-
ņas estētika. Kā estētikas normas mēs atvasinām

no tiešiem faktiem, no parādībām, kas mums patīk
vai nepatikarpus mūsu interešu prasībām, ārpus re-

fleksijām, tā Herbarts lūko arī no gribas un darbību

attiecībām izlobīt tās šķiras un grupas, kuras visi

sauc par labam un teicamām, vai ļaunām un peļa-
mām, t. i., kas visur pat;k vai nepatīk. Šim nolūkam
sekodams Herbarts nak pie savām pieci ētiskām vai
tikumības idejām:
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1) iefkiējās brīvības idejas,

2) pilnības idejas,

3) labvēlības idejas,

4) likumības idejas,

5) taisnības idejas,

kas mav pierādāmas, bet parādāmas, kuras visi bez

pierādījumiem, un tomēr bez šaubām atzīst par nor-

mām un mērauklu sevi un citus novērtējot.

1. lekšējās brīvības idejas pamats
ir prāta un gribas attiecības vienā un taī paša per-

sonā. Ja mūsu griba saskan ar mūsu pašu atziņām,

ja viņa pilnīgi padodas prāta noteikumiem, tad mes

jūtamies sevi par viengabala būtnēm, esam brīvi un

šī brīvība mums visiem bez izņēmuma loti patīkama.
Kad cilvēkā paceļas: tieksmes, iegribas, cenša-

nās, tad taī pašā reizē šīs gribas rosības stadas ka

objekts viņa gara priekšā. Šīs rosības sajust un par

viņām spriest ir tā paša acumirkļa darbs. Spriedums

lido pāri par gribu. Spriedumam nemainoties griba

stājas darbā. Ja persona gribot un darbojoties to ne-

attaisno, ko viņa spriežot atzina par pareizu, tad tā ir

nebrīva. Ja spriedums un gribas virziens saskan, tad

cilvēks ir brīvs. Šās saskaņas apziņu Herbarts sauc

par iekšējās brīvības ideju.
2. Pilnības idejas pamats ir gribas sti-

prums. Kā pilnīgs, liels skaisti izveidojies puķu
zieds mums labāk patīk, nekā mazs, nonīcis, sa-

kropļots, tā arī sparīgai gribai mēs dosim vienumēr

priekšroku to salīdzinot ar vāju, kūtru, nenoteiktu

gribu.
3. Labvēlības ideja rodas mūsu gribas

saskaņā ar citu vai svešu ļaužu nolūkiem un cen-

tieniem.

4. Likumības idejas pamats ir ķildu un

ķildošanās nepatika. Ķilda ir divu gribu sadursme

bez iepriekšēja nodoma, pie kam viena otru tur par

traucēkli un šķērsli sava nolūka aizsniegšanā. Uz

ķildām mes raugāmies ar īgnumu, bet likumība, kas

ķildošanos novērš un kopdzīvē un kopdarbā gribas
saskaņo, visiem patīkama.
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5. Taisnības ideja mums rodas, ja re-

dzam, ka 'kāda persona cieš no otras personas ar

nodomu izvesta darba. Darbs pārmaina bijušo lietu

stāvokli un šī pārmaiņa ir pašam darba darītājam pa

laikam vēlama, bet citām personām viņa var būt loti

neptīkama. Šādu pozitivu un negativu parādību iz-

līdzināšana panākama atbalstoties uz taisnības ide-

jas. Visas citas gribas attiecības, kas šām pieci ide-

jām nebūtu pakārtojamas, Herbarts tur par tikumiski

vienaldzīgām un tādēļ nesvarīgām. — Minēto pieci

ideju realizēšanos mēs novērojam netikvien atse-

višķu personu starpā, bet viņas ir arī tautu, valstju

un biedrību dzīves normētājas un noteicējas. Te iek-

šējā brīvības ideja izveidojas par sabiedrību gara
dzīves galveno sekmētāju, pilnības ideja par kultū-

ras sistēmu, labvēlības ideja par politikas noteicēju,
likumības ideja par valststiesību sistēmu un taisnības

ideja par algu un atlīdzības nonormēšanas veidu.

Herbarta pedagog ik a.

Uz šiem tikko aprādītiem psicholoģijas un ētikas

pamatiem Herbarts uzcel savu pedagoģiju. Etiķa uz-

stāda_pedagoģijai mērķus, psicholoģija dod līdzekļus
šo mērķu aizsniegšanai. Pedagoģija ir lietā un darbā

likta etiķa un psicholoģija, viņa ir praktiska zinātne,

praktiska filozofija.
Par visām lietām jāpasvītro, ka Herbarts peda-

goģiku atzīst par zinātni pretī veciem un jauniem ap-

galvojumiem, ka viņa esot māksla. Piedzīvojumi
un praktiķa vien nespēj pilnīgi izšķirt neviena peda-

goģiska jautājuma. Praktiķis nekad nevar būt drošs,
ka viņu neizsviedīs no sliedēm kāds teorētiķis ar

savu argumentu kopsakariem un eksperimentu re-

zultātiem. Pedagoģijai jāliek par pamatu nevis rū-

tiņa, bet teorija, kas praktikai uzdod noteiktus dar-

bus un uz šo darbu pamata atrisina zinātniskas pro-

blēmas. Ja praktiķu neapspīd teorijas gaisma, tad

ta velkas pa tumsu un tiek pie mērķa tikpat bieži, kā

akla vista pie grauda. Tā kā latviešu valodā lieto-
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jauti divi termini : pedagoģika un pedagoģija, tad ar

pirmo derētu apzīmēt audzināšanas teoriju un ar

otru tikai audzināšanas prakitsko darbību. Tad strīds

izbeigtos ar visiem pieņemamo tēzi, kas viegli sare-

dzama Herbarta rakstos: pedagoģika ir zinātne un

loti vēlams, lai pedagoģija būtu māksla. (Sal. vār-

dus metodika un metode).
Tā!kā, pēc Herbarta, ētikas pamatos, kā redzē-

jām, nostādāma estētika, tad arī audzināšanas galve-
nais darbs pasauli un dzīvi attēlot kā estētisku attie-

cību sistēmu un palīdzēt bērnam šaī sistēmā ieņemt
pareizo vietu. Tas panākams: 1) bērnam īo vietu

ieradot, 2) prātu attīstot un 3) gribu veidojot. Tāds

pedagoģijas uzdevums. Šās trīs audzināšanas dar-

bības Herbarts sauc par valdīšanu (Regierung), mā-

cīšanu (Unterricht), rāšanu (Zucht).*)

i

Valdīšana.

Jaunpiedzimušam bērnam pašam savas gribas

nav, bet visi zina, ka tā viņam ar laiku būs. Kāmēr

šī griba dīgst, veidojās un izaug, vecāki un citi pie-

augušie valda par bērnu, ir viņa dzīves noteicēji.

Bet drīz vien par bērnu valdīt nozīmē arī bērnu sa-

valdīt, disciplinēt. Augot un attīstoties viņš dažreiz

traucē parasto kārtību. Viņa dziņas un tieksmes

pāriet šad un tad iegribās, kas vērstas pret pieau-

gušo paradumiem, un tādēļ lielie ļaudis tās apspiež,
ar varu apspiež. Še rodas pirmā pedagoģikas pro-
blēma: kā šī savaldīšana izdarāma vislabāk? Bet

*) Mūsu vārdu jēdzieni gluži nesedzas ar Herberta ter-

minu saturu; rāšanas negativa dala (kā bārt, sodīt) jāattiecina

uz savaldīšanu vai disciplinēšanu. Arī vācu zucht parasti sti-

pri sveras uz šo pusi. Bet rāšanas vietā likt citu vārdu (p. p.

vadīt, izkopt) man netikās, ievērojot to, ka mūsu tautas dzie-

smu valodā rāt, rājējs, rātns nozīmē īpaši gribas audzināšanas

pozitīvo pusi.
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viņa audzinātājiem nerada daudz galvas grozīšanas;

tiem sen jau pazīstama pareiza atbilde šim jautā-

jumam, proti, likt bērnu pakavēt, dot viņam darbu

savas augošās enerģijas tērēšanai. Kā papildu lī-

dzēkli minami:

1) uzraudzība ar visvisādām pavēlēm xm

aizliegumiem. Uzraudzība maziem bērniem

nepieciešama, bet paaugušiem vina arvien vairāk

top lieka. Pavēles un aizliegumi stipri vājina

disciplinu, ja viņu par daudz un jā viņus dod neno-

teiktā, vispārīgā formā.

2) draudi. Šim līdzeklim divi ļaunumi: pir-
mais tas. ka stipras dabas bērni draudiem nepie-
griež nekādas vērības, un otrais, ka vāji bērni tos

ātri aizmirst.

3) sods. Ja arī bez bāriena un pēriena gluži
iztikt nevarētu, tad tomēr jāzina, ka tālu ar tiem tikt

arī nevar.

Šo beidzamo līdzēklu vietā jāstājas diviem ci-

tiem:autoritatei un mīlestībai. Tos, zi-

nāms, nevar tā ar roku paņemt. Tiem jāuzdīgst
bērnu sirdīs, bet viņu uzdīgšana atkarājas no pašiem

audzinātājiem. Autoritāte iegūstama tik ar gara un

darba pārākumu. Priekšrakstu, kā tas darāms, nav.

Autoritātei bērns padodas gribot negribot, tādēļ tā

labs līdzeklis nelabu dziņu nospiešanai un apslāpē-
šanai. — Mīlestība izaug no jūsmu saskaņas un pie-
raduma. Svešam loti grūti iegūt mīlestību. Viņa
nav panākama ar nošķiršanos un atstātumu, bet arī

ar tuvināšanos ne, ja tai pašmīlība un baudu kāre par
cēloni. Audzinātājs iegūs mīlestību 1) nogremdēda-
mies audzēkņu jūsmās bez liekām runām par to, vai

2) dodams audzēkņiem iespēju ieskatīties, saprast un

ta pamazām ietilpt paša audzinātāja jūtu un jūsmu
pasaulē. Šis otrais ceļš grūtāks par pirmo. Autori-

tāte dabīgi vairāk pieder tēvam, mīlestība — mātei.

Skolotāji darīs pareizi stādamies sakarā ar vecā-

kiem.
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11.

Mācīšana.

Valdīšana kalpo tagadnei, mācīšana un rāšana

nākotnei. Cilvēka vērtība ir gan noenkurota viņa
gribā, rāšanas objektā, bet gribu iespaido un noteic

prāta pasaule ar savu bezgalīgu manījumu, vēro-

jumu, atskārtumu, jēdzienu un spriedumu bagātību,
kas pieder mācīšanai. Mācības mērķis šīs bagātības
kārtot un vairot, jeb kā Herbarts saka, tiekties pēc
interešu daudzpusības. Šī daudzpusība iegūstama
tikai pareizā mācības gaitā. Šai gaitai 4 posmi, jeb

pakāpes: uz pirmās pieder vadones loma skaidrībai,
uz otrās asociācijai, uz trešās kopsakaru gūšanai, si-

stematizācijai un uz ceturtās visa iegūtā izmantoša-

nai. Lai skolēns tā varētu pacelties vai nolaisties no

pakāpes uz pakāpi, viņam vajag mācības

tos iedziļināties un jāspēj tad apzināties. Šādu iedzi-

ļināšanos un apzināšanos, šo interešu kopšanu un

vairošanu visur pavada uzmanība un vērība. Inte-
rešu materiāli verd iz diviem avotiem, no novēroju-
miem dabā un no satiksmes ar ļaudīm, un šie avoti

atkal katrs par sevi vairāk strautos. Šī nodala Her-

barta pedagogikā ar savām domu rindām un per-

spektivām ir tik bagāta, ka nav iespējams atrast uz-

kalniņu, no kura viss ar vienu acu uzmetienu būtu

viegli pārskatāms, tā kā jājautā ar Homēru: «ko lai

stāstu papriekš, ko pēc tam un ko pašās beigās?»
Labi ieskatoties, iztirzājamam materiālam ir divi di-

menzijas, garums un platums. Garumā var nostādīt

visu to, ikas apskatāms viens pēc otra, kas attiecas uz

mācības gaitu un mācības pakāpēm._ Platuma vir-

zienam pieder, kas viens otram līdzās, kas jāņem
vērā uz reizes, ja savam darbam gribam nodrošināt

vēlamos panākumus, p. p. interešu daudzpusība.
Sāksim ar šo pēdējo.

A. Interešu daudzpusība

Daudzpusība ir vērtīgāka, neka vispusība.
Piirma var būt noteikta, kas vesels; otrā ir vienumēr
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nenoteikta, chaoss. Daudzpusība apvienojama per-

sonā, vispusība nekad.

Interese ir mūsu gara pašdarbības dīg is. kas

plaukst un plēšas mācoties, zināms, nevien skolā, bet

visu garu mūžu. Viņas pretpols vienaldzība. Inte-

rese jāatšķir no tieksmes un iegribas: interese rau-

gās uz lietu, bet netiecas pēc viņas. Ar tiekšanos

interese beidzas un pāriet gribā. Mēs interesējamies

par to, kas mums tagad ir, bet tiecamies pēc tā, kā

mums tagad nav, bet varbūt nākotnē būs. Interese

pieder mācīšanai, tieksme rāšanai. Interese saistīta

ar uzmanību, vērību, gaidībām, bet prasība un aktiva

darbība tai sveša. Tomēr, ne gluži tā. Arī interese

pazīst divas aktivas darbības, iedziļināšanos un ap-

zināšanos (Vertiefung v. Besinnung). Kas vien kād-

reiz ar mīlestību nodevies kādam mākslas vai zi-

nātnes ražojumam, tas zina, kas ir iedziļināšanās.
Domām pilnīgi nogrimstot vienā priekšmetā, visas

citas vēroņas tiek atspiestas pie malas, itkā izzūd no

atmiņas. Šaī kontemplācijas procesā Herbarts iz-

šķir 4 posmus: 1) mierā stāvošu iedziļināšanos, 2)

uz priekšu ejošu iedziļināšanos, 3) mierā stāvošu ap-

zināšanos un 4) uz priekšu ejošu apzināšanos. Her-

barta termiņi dažreiz loti savādi, no sākuma tie ne-

patīkami duras acīs; pie viņiem jāpierod. Mierā stā-

voša iedziļināšanās nozīmē no vesela iztvert kādu

dalu un visus savus gara spēkus ietilpināt šaī vienā

punktā, vienā lietā. Tā vērojot lieta top skaidra,

jo viss, kas to varētu apēnot, ir atstumts pie malas.

Uz priekšu ejoša iedziļināšanās pāriet no viena

punkta uz otru, pie katra kavēdamās, bet iepriek-

šējo neaizmirzdama. Viņa jauc, maisa un sakausē

šos atsevišķos elementus, liek fantāzijai baudīt un

nogaršot katru maisījumu. Mēs šo sava gara dar-

bību saucam par asociāciju. Kontemplācijas
trešais posms ir mierā stāvoša apzināšanās. Apzi-
nāšanās ir apvienošana. ledziļināšanās lec no cinīša

uz cinīša, nerūpēdamās par viņu savilkšanu vienā

vietā. Apzināšanās turpretī kopo, šķiro, salīdzina un

kārto. legūto bagātību, šā pārveidotu, mēs saucam
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par sistēmu. Viņā ietilpst gan dalu skaidrība,

gan par garšīgu atzīta asociācija. Ceturtais solis uz

priekšu ejošā apzināšanās. Tā pārstaigā tikko mi-

nēto sistēmu no viena gala līdz otram, papildina ro-

bus, ierindodama viņā jaunus vēl neaplūkotus domu

un ideju elementus, bet arī izravēdama usnes un zā-

les, ja tās būtu ieviesušās. Šo posmu Herbarts

sauc par metodi, jo vajag pareiza ceļa pa da-

rināto sistēmu staigājot.

Tā tad interese ar saviem diviem spārniem,
iedziļināšanos un apzināšanos, lido kā ērglis, skatu

mezdams gan lietu sīkumos un dziļumos, gan apvie-
nojumu un teoriju augstumos. Mācīdami un mācīda-

mies mēs ar iedziļināšanos vien nedrīkstam apmie-
rināties; mēs tad paliktu pusceļā. Ne iedziļināšanās,
bet apzināšanās ir personības pazīme. Griežu lasītāja
vērību uz šo Herbarta definiciju personības jēdzie-

nam, kas pilns neskaidrības vēl mūsu dienu peda-

gogikā.
Tada viena no perspektivam interešu daudzpu-

sībā; piegriezīsimies otrai.

Raugoties uz priekšmetiem, ar kuriem saistās

interese, Herbarts atšķir dabas faktus no laužu kop-
dzīves parādībām. ledziļinājoties pirmajos mēs gū-

stam sajēgumus, iedziļinājoties otros — sapratumus.
Tā dabūjām sekošu sagrupējumu.

a) Sa jeg v m i par attiecībām un rīcību ar lie-

tām (Erkenntnisse).

1) Mūsu gars interesējas par dabas parādībām,

par jūras un meža lielumu, par kalnu augstumu, par

koku resnumu un kuplumu, par putnu un puķu rai-

bumu, par lopu un zvēru stiprmu, par visu, kas nere-

dzēts kas jauns. Visu to mēs skatām, apbrīnojam,

pētām. Uzmanība pavada šo interesi. Herbarts

sauc viņu par empīrisku interesi.

2) Cilvēks ne tikai skata un apbrīno, ne tikai

raugās un lūkojas, bet arī pārdomā un apsver. Viņš
atdala formas no matērijas, novēro attiecības, atrod

viņas likumību. Šo interesi pavada vērība. Tā ir

spekulatīva intereese.
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3) Gars atšķir glītu no neglīta, skaistu no ne-

skaista. Viņš kavējas pie skaista, jo tas viņam patīk,
par to viņš interesējas. Ne materiāla daudzums, ne

objektu lielums, bet viņu sagrupējums, spilgtums un

košums saista mūsu uzmanību un vērību un tādos ga-

dījumos mēs runājam par savu estētisko in-

teresi.

b) Sapratumi par satiksmi ar ļaudīm (Teil-
nahme).

1) Cilvēks uztver ļaužu priekus un bēdas, bai-

les un uzbudinājumus, redz, ka visur, kur daudz

galvu, tur daudz prātu; novēro ar uzmanību zocialos

konfliktus, sadursmes, pretrunas. Tā ir viņa sim-

pātiskā interese.

2) Ir interese, kas spiežas dziļāk, kas netik uz-

tver, bet arī apsver, kas netik skata, bet arī pārdomā,
kas atšķir individa likteni no sabiedrības likteņa, kas

raugās, kā nesaskaņas izskauāamas, kā laime ļaudīm

nesama un uzturama. Tā ir zoci a 1 ā interese.

3) Ļaudis vispār apskatot, redzot kā viņi dzīvo,

mocās, mirst, ka kritiskos brīžos tie prātā, gudrībā,

spēkā, varā sev palīga neatrod, rodas vēl savāda

veida interese, par ko augstāku, pilnīgāku, kā še nav,

bet kam citur vajag būt. Viņa vijas ap ticību uz ce-

rību. Tā ir reliģiskā interese.

Kā redzam, pie interešu iedalīšanas pēc viņu ob-

jektiem Herbarts liek par pamatu nevis noteiktu

priekšmetu grupas, bet dvēseles noskaņojumus attie-

cībā uz šām grupām. Pirmā interešu aspektā bija
runa par iedziļināšanos un apzināšanos; še galvenie
redzes punkti jēgšana un prašana, pieredze un satik-

sme (Erfahrung und Verkehr). Tur alegorija par

spārnotu ērgli, še mūsu novadu gleznas:

«Trīs sudraba avotiņi ābelīšu dārziņa v. t. t.» =

trīs interešu veidi jēgšanā.
«Trīs sudraba upes tek pa baliņa pagalmiņu

v. t. t.» = trīs interešu veidi prašanā.

Ar šiem aizrādījumiem ir Herbarta interešu

daudzpusības jēdziens dabūjis savu saturu. Daudz-

pusīgas intereses ir tam cilvēkam, kura dvēselē ne-
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viens no šiem sudraba avotiņiem un strautiņiem
nav dzīves gružiem aizbērts vai izsīcis. Vienpusīgas
ir intereses, ja sešu veidu vietā palikuši tikai divi,
trīs, jeb ja iedziļnāšanās specalitatē laupa spēku un

laiku apzināšanās rosībai. Vienpusīgs cilvēks, pār-

spīlēts individuālists un speciālists ir egoists, lai pats
viņš to arī nemanītu. Vienpusīgs gars ir netikumīgs

gars. Cilvēks ar daudzpusīgām interesēm var viegli

saprast kura katra cita cilvēka stāvokli. Visu sa-

prast ir visu piedot. Ja arī viņa darba lauks šaurs,

viņš prot novērtēt citu pūles un jūt pret tiem patei-

cību, simpātiju. Turpretī vienpusīgs cilvēks pūš tik

savā karotē un silda ar savu mazo uguntiņu tikai

savu sīko dzīvībiņu.

B. Interešu mošanās.

Kā mostas intereses? Herbarts atbild: apercep-

cijas ceļā. Še izceļamas dažas domas, ko Herbarts

no savas psicholoģijas iešķetina pedagoģikā. Par

apercepciju viņš sauc procesu, kad ārējiem manīju-
miem plūst vai iet pretī tās vēroņas, kas jau pieder

pie dvēseles inventāra. Viņš izšķir apercepējamo un

apercepējošo vielu. Kad beidzamā aptver un iesūc

sevī pirmējo, tad notiek apercepcija. Pie tam vaja-

dzīga zināma dvēseles aktivitāte, ko mēs saucam par

uzmanību un vērību. Uzmanība piegriežas ārējiem

manījumiem, vērība — iekšējiem gara darbības pro-

cesiem. Uzmanība un vērība dalās brīva, neapzinā-

mā, apercepējošā, vai piespiestā, apzināmā uzmanībā

un vērībā. Pie mācīšanas apercepējošā uzmanība

vērtīgāka par apzināmo. Bet dažreiz jāizlieto arī

piespiestā uzmanība. Pie mācīšanās ar piespiesto uz-

manību jādod skolēnam cik drīz vien iespējams just,
ka viņa darbam ir sekmes un ka darbs nav grūts.

Lai interese rastos, dvēselē vajag būt apercepē-

jošai vielai. Tā ir iegūstama pieredzē un satiksmē.

Tie ir mācības sākumā tie sajēgumi un sapratumi, ku-

rus bērns no tēva mājas atnes uz skolu līdz. Ja aper-

cepējošās vielas nav diezgan, tad tā jārada p. p.

priekšmetu rādot, pirms par viņu stāsta, vai stundas
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sākumā īsu pārskatu dodot par -to, kas stundā tiks

mācīts. Šis un tas šim nolūkam jāmācās arī no gal-
vas. Ja bērns grūti un vāji mācās, tad tas pierāda,
ka dvēselē vēl maz inventāra jaunas apercepējamās
vielas uzņemšanai. Tas iepriekš jāpapildina ar pār-

runām un paskaidrojumiem. Jāpastāsta arī, kā jāmā-
cās, pie kam galvenie likumi: 1) likt manīt izejas

punktu; garus vārdus sākt mācīties ar beidzamo bal-

sienu; 2) neaizliegt kustēties; 3) ieteikt mācoties

stipri runāt, vai ari rakstīt un zīmēt. Še Herbarts

nojauš atmiņu tīpus (akustisko, visualo un motorisko)

un dažādu kustību nozīmi, kas tika izpētīts vēlāk. —

Grūti mācās no galvas mācīti bērni, kas no mazatnes

piespiesti mācīties 'nesaprotamas lietas. Viņi iedomā-

jas, ka viss neiespējami grūts. Te jāpārliecina, ka tas

tā nav. Nevajag daudz mācīt mo galvas. Arī pa da-

ļai piesavināta viela dara skolēnu spējīgu apercepēt

jaunu materiālu. īpaši beidzamos skolas gados pietiek,
kad skolēni nevis mācās no galvas, bet tik ielāgo, kur

atrast avotus, kā izlietot vārdnīcas un enciklopēdijas.
Atkārtot vajag .nevis visu, ko mācās, bet tik to, kas

nepieciešams jaunas vielas apercepcijai.

Kad aperceptiva vērība darbojas, tad nedrīkst

viņu kavēt. Mācīšanos kavē:

1) pārtraukumi un pauzes;

2) viela, kas nepieder pie lietas;

3) nevajadzīga sānlietu pasvītrošana;

4) lēcieni, jo apercepcija norit sakarīgi;

5) mīdīšanās uz vietas, kas kā pauzes ļauj sve-

šām vēroņām brāzties dvēselē;

6) mācīšana nedrīkst būt par daudz vienkārša,

par daudz atkārtoties; tad apercepcijai pietrūkst

darba;
7) pārliecīgs spilgtums. Kā stāsta klasiķi un kā

nemākuļi? Pirmie lēni ved uz kādu mērķi no vienas

puses un tikpat lēni no otras pretējās puses un panāk
lielu kontrastu sajūtu. Vāji rakstnieki turpretī sa-

grūž ātri gubā asākās pretešķības. Tās ātri viena

otru iznīcina un paliek tukšuma sajūta. Šis traucēklis
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draud bērniem no skolotāja puses, kas grib spīdēt ar

spilgtām krāsām.

C. Interešu modināšana.

Herbarts nostāda racionālu mācīšanu par gal-

veno līdzekli bērnus padarīt par tikumīgiem cilvē-

kiem. Skola, kas labi nemāca, nekad labi neaudzina.

Papriekš saprast, tad gribēt un darīt. Bērni, kā jau
augšā redzējām, neatnāk uz skolu tukšā. Tiem jau
ir paliels krājums visādu sajēgumu un sapratumu.

Mācībai skolā šis krājums jāpapildina. Skolotāji tik

nedrīkst domāt, ka skolas papildinājumi svarīgāki par

ieguvumiem pieredzē un satiksmē. Skola ir tikai

svecīte samērā ar sadzīves sauli. Te šaubu nevar

būt, kura puse svarīgāka. — Empiriskās un simpā-

tiskās intereses bērnam iestājoties skolā ir visspilg-
tākās. Viņš pazīst lopus, zvērus, putnus, savas ap-

kārtnes mežus, laukus, pļavas ar viņu kokiem, pu-

ķēm un stādiem. Viņš pazīst gada laikus ar savām

parādībām, aukstumu un karstumu, sniegu un lietu,
dienu un nakti. Skola dod papildinājumus empiriskam
interesēm ģeogrāfiju, dabaszinātnes un valodas mā-

cot. — Arī simpātisku ideju vairums ir paprāvs bēr-

nam iestājoties skolā. Tādēļ Petsalocijs un Frebels

liek šo interešu grupu par pamatu un izejas punktu
visai pedagoģijai. Mīlestība, draudzība, līdzjūtība,

prieki un bēdas arī mazajiem skolēniem gandrīz vi-

siem pazīstamas. Šo interešu izkopšanai dzīve mājā

pie vecākiem sevišķi labvēlīga. Daudz vairāk inte-

rešu modināt nākas skolai četrās pārējās nozarēs.

Tur bērniem gandrīz viss jauns, izņemot varbūt vie-

nīgi dažus zocialas intereses elementus. — Spekula-
tivās intereses mostas, kad bērnu iepazīstina ar

skaitļiem, ar abstraktu vārdu nozīmi, ar gramatikas
likumiem. Valodu mācība, rēķināšana un ģeometrija

un dabas likumu uztveršana ir katras skolas pamata
arodi un neapredzams darba lauks interešu modinā-

šanaj. — Estētiskas intereses rodas, kad bērnam dod

iespējamību redzēt spilgtas krāsas, dzirdēt patīkamas
skaņas, salīdzināt un atšķirt formas un visu to novē-
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rot ne steigā un ātrumā, ne dzenot un mudinot, bet

mierīgā garā, ar baudu, savā nodabā. Tam noder

skolā zīmēšana, dziedāšana, lasīšana. Herbarts prasa,
lai skolotājs, pirms bērnam rādīt gleznu vai skulp-

tūru, modinātu viņa fantāziju vārdiem, tad bauda otr-

tik lielāka. — Zocialās intereses skolā modināmas

īpaši tēvu valodu un savas tautas literatūru mācot.

Herbarts izcel kā piemēru grieķus un romiešus, kuru
patriotismam nebija robežu. Dzirdēdami, lasīdami un

runādami par savas tautas varoņiem un vadoņiem la-

bās un lunās dienās, bērni aug savās tieksmēs reiz

tapt kā tie, padarīt ko lielu un slavenu savas tautas

labā. Grieķu jaunatnes galvenā skolas grāmata bija
Homēra dzejojumi par slaveno vīru cīņām senatnē,

un kamēr Homērs bija par jaunatnes skolotāju, jau-

natne viņam nevienā no savām paaudzēm kauna ne-

darīja. Lai bērni valsts dzīvē varētu turpināt savu

tēvu darbu, tad viņiem netik vien jāzin, bet divkārt

un trīskārt jājūt, ka tie ir bijuši viņu
tēvi. — Reliģiskas intereses skolā modinā-

mas un izkopjamas sevišķi rūpīgi. Reliģija
ir Herbartam atpūtas un miera sajūta, bez

kuras dvēsele savās domās un savā darbā iztikt ne-

var. Šādu spēka avotu cilvēka dzīvē aizbērt būtu

skolai nepiedodams grēka darbs.

Runājot par mācības vielu un viņas derīgumu iz-

glītošanas un audzināšanas darbā Herbarts netur par

vajadzīgu nošķirot pēc zinātnēm, vai sadalīt viņu
reālos un humanitāros priekšmetos. Vienas grupas

izcelšana un citu grupu nostumšana pie malas nav

attaisnojama, tā kā katram priekšmetam un katrai

grupai ir savi labumi, kas izedvīgā brīdī nedrīkst sko-

lēnu labā palikt neizlietoti. Orientējoties par mācī-

bas vielu jāizšķir: lieta, forma un zīme.

1) Zīmes, p. p. valodas, interesē pedagogu tikai

tikdaudz, cik svarīgs viņu apzīmētais saturs. Par sevi

ņemot zīmes ir mācības balasts un skolotājam jāpro-
testē pret katru svešas valodas mācīšanu skolā, ja ar

to nesasaistās izglītošanas intereses. Māksla, bērnus

ar zīmēm iepazīstināt, ir tā pati, ar kādu mēs viņus



iepazīstinām ar lietām. Mācot zīmes pārvēršas par
lietām. Jāatturas no pāragras un pārāk plašas zīmju

skaidrošanas; jāievēro tikai vajadzības pakāpenība.

2) Par formām Herbarts sauc visas abstrak-

cijas un vispārinājumus, p. p. likumus, normas, mate-

mātikas figūras, šemas. Formas, tāpat kā zīmes, bēr-

nus tieši neinteresē, tādēļ viņas vienumēr attiecinā-

mas uz lietām, konkrētiem gadījumiem un piemēriem.

3) Mācības svarīgākais līdzeklis ir lieta s, t. i.

dabas daļas un parādības, cilvēki un viņu ražojumi,

ģimene, tauta, valsts v. t. t. Lietas bērnus interesē

tieši un netik vien kā līdzekļi savu dziņu apmierinā-

šanai. Lietas ir īpašību kopas; no šām īpašībām vie-

nu vai otru izcelt un apskatīt atsevišķi nozīmē kon-

krēti domāt. Domām ir divi virzieni: 1. no lietas, kā

īpašību kopas, izejot piegriezties vienai vai otrai īpa-

šībai. Šis ir analizēs ceļš (analītiska metode), jeb 2.

no īpašībām izejot tuvoties pašai lietai. Šis ir sinte-

zēs ceļš (sintētiska metode). Kā elpas vilcienā divi

pretsvari: ieelpošana un izelpošana, tā didaktikā di-

vas viena otru papildinošas metodes: analitiskā un

sintētiskā, tā 'bērna dvēselei interešu vairošanā divi

līdzekli: iedziļināšanās un apzināšanās. Uz šiem jē-
dzieniem kā stūrakmeņiem uzcel Herbarts savu sla-

veno vispārējo metodiku.

a) Analītiska metode.

Skolotājs rāda un apgaismo.

Skolēns iedziļinādamies gūst skaidrību.

Katrs skolēns ir ieaudzis un iezēlis savas piere-
dzes un satiksmes aplokā. Šis aploks skolotājam jā-

palielina rādot, nosaucot, dodot taustīt, savirknējot,

apgaismojot un noskaidrojot jaunu materiālu, kas

ņemts ārpus skolēna horiconta. Šis darbs izvedams

ar analitiskas metodes palīdzību pa visām interešu

nozarēm sekošā kārtā.

ī. Empiriska analizē. Kas vienlaidā

vai viengabalā ņemot ir par lielu un nav uz reizes uz-

tverams, to empiriska analizē saliek dalās un daļiņās.

65



66

griezdama bērnu vērību uz šo da[u lielumu, veidu,

skaitu, svaru un savstarpējām attiecībām. Piemēri:

cilvēka ķermenis, mūsu apkārtnes stādi, kustoņi,

ēkas, mašīnas. Kā bērns sasmalcinot, saskaldot un

saliekot daļās lietas, pārvar un aptver, tā arī noti-

kumi, kas nav pārredzami ar vienu acu uzmetienu,
saliekami cēlienos, skatos, ainās un tā darāmi pie-

ejami bērna garam.

2. Spekulatīva analizē. Lietas sadalot

mēs sastopam šur un tur likumīgus, kauzaļus saka-

rus. Uz šiem jāgriež skolēna uzmanība. Sākumā nav

jārunā par līdzēkliem un mērķiem, cēloņiem un se-

kām, bet jārāda, ka p. p. svārsteklis ir katram pulk-

steņiem, ka ar berzēšanos visur saistās siltums v. c.

Tā arī satiksmē ļaudis mājā, fabrikā, valstī, rēķinā-
jās cits ar cita darbiem un rīcībām. Tāpat mūsu gara

parādībās visur manāmas savstarpējas attiecības. Vi-

siem tādiem aizrādījumiem ir spekulativa daba.

3) Estētiska analizē. No lielā pulka
raibu parādību skolotājam jāizceļ arī kas skaists, kas

sevišķi spilgts, jeb jārāda, ka daudz lietām citu no-

zīmju starpā arī estētiska vērtība. Izdevīgu gadījumu

un piemēru te nav trūkums ne dabā, ne cilvēku ražo-

jumos. Jāaizrāda, ka satiksmē dažas parādības ne-

pieklājīgas un piedauzīgas, citas atkal patīkamas.
Par sevi ņemot šie sīkumi varētu likties nesvarīgi, bet

saliekot kopā viņi stipri sekmē gaumes attīstību.

4. Simpātiskā analizē. Lai modinātu

skolēna dvēselē dažādu jūtu saprašu, vērība jāpie-

griež gan sevišķām personām, gan sevišķiem ražoju-

miem. Jūtas pret kādu personu vai grupu jāsaliek sa-

stāvdaļās. Salīdzinot pozitīvo pusi ar negatīvo, mēs

skolēna egoismu atspiežam drusku pie malas, sagata-

vojam viņa pašanalīzi un veidojam saprašu par visu

kas ir cilvēcīgs.
5. Zocialā analizē. No atsevišķām per-

sonām skats vēršas uz biedrībām un iestādēm. Sko-

lotājam jāaprāda, ka visur sastopam dažādus slāņus
un šķiras, ka visur novērojam padevību, paklausību
un pretošanos, opozīciju. Simtreizēm jāliek bērniem
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just, ka kartība valda pasauli, lai šī kartība viņiem

paliktu mīla, nelaužama, pašu gribēta un uzturēta.

6. Reliģiska analizē rāda, ka visos vir-

zienos mūsu spēkiem ir robežas; ka katra lepnība ir

nepamatota iedomība par paša varu, gudrību, spēku.
Šādas īsredzības vietā, kas -nenojauš baudu un prieku

seklumu, jāstājas pazemībai pret visumu, pret lielo

visu valdošo garu, par kura daļiņu apzināties dod

mieru un atpūtu lieliem un maziņiem.

b. Sintētiska metode.

Skolotājs apvieno un vispārina.

Skolēns apzinādamies gūst kopsakarus.

Sintētiskais mācības veids nobeidz analizē sākto

skolas darbu. Kas analizē rādīts un apgaismots, tiek

sintezē saistīts un apvienots. Nav skolotāja uzdevums

visus redzes stāvokļus un redzes punktus sintezēt

skolēna acu priekšā, tas būtu neizpildāms uzņēmums.

Pedagogam pietiek, ja viņš savus audzēkņus ir ieva-

dījis pareizā virzienā un ir pārliecinājies, ka viņu in-

terešu daudzpusība un apzināšanās krietnība tiem ne-

ļaus novērsties neceļā, šos saistījumus un

apvienojumus izdarot bez skolotāja palīdzī-
bas vieniem pašiem. Tik vēl jāuzsver, ka

tā sikolā, kā dzīvē sintesei vienumēr jānostājas uz

analizēs pleciem, nav jāaizmirst savas elpas otra

puse.

L Empiriskai sintēzei ir jau pašās ze-

majās klasēs liela nozīme. Visi sagrupējumi un sarin-

dojumi, visas klasifikācijas un kombinācijas
izdarāmas, zināms, tik ar šās metodes pa-

līdzību. Viņai pieder gramatikā sevišķļ lietu

un darbības vārdu locīšana, rēķināšanā da-

žādu operāciju apvienības, vēstures sagrupējumi pa

laikmetiem un tautībām, ģeogrāfijas sadalījumi pa ze-

mēm un valstīm. No viņas saknēm izaug visas zi-

nātnes.

2. Spekulatīva sintezē atšķiras no em-

piriskās ar to, ka viņa raugās nevis uz pašu lietu, bet
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uz viņu jēdzienu attiecībām. Fizikas problēmas un hi-

potēzes, matemātikas likumi, loģikas teorija, dažādu

filozofu sistēmas, dažādas saimnieciskas, tiesiska»

un valtiskas problēmas: visas zinātņu nozares māce-

kļiem apskatāmas tikai spekulativās sintezēs gaisma.
3. Runādams par estētisko sintēzi Her-

barts nogaužas, ka pedagoģikai no viņas liela labuma

neesot, jo mākslas teorija vēl neizkopta. Tā tas bija

simtsgadu atpakaļ. Tagad šis lauks ir ziediem un

augļiem tik bagāts, ka arī mākslas pedagoga tieksmes

tur atradīs pilnīgu apmierinājumu. Mācīt savus ap-

dāvinātos audzēkņus netik vien saprast citu māksli-

nieku ražojumus, bet arī pašiem komponēt, gleznot un

veidot ir skolotajā pienākums. Ko pats nevar, lai

gādā, ka citi to padara. Audzēkņa ražojumu kritizē-

jot, zināms, jāsargājas, savu spriedumu un gaumi no-

stādīt par vienīgi nemaldīgu redzes punktu. — Tiku-

mības sajūta, kā agrāk redzējām, Herbarts tur par
mākslas gaumes augstāko veidu, un īpaši še estēti-

skai sintēzei jānāk palīgā, lai skolēns aizsniegtu mo-

rāles ideju apvienību, to lielāko dāvanu, ko skola vi-

ņam var dzīvē dot līdzi.

4. Simpātiskā sintezē. Attiecībā uz sa-

tiksmi ar cilvēkiem simpātiskai sintēzei jāgādā, lai

skolēnu dvēsele pildītos ar visu to, kas liels, skaists un

labs laužu starpā. Te skolotājam jāpalīdz audzēknim

atrast un apvienot šo saturu, meklēt viņu gan lielāko

cilvēces ģēniju gara uzliesmojumos, gan savas tautas

gara mantās un dzejnieku ražojumos. Jāapskata sin-

tētiski dažādi vēstures posmi, dažādas kultūras pakā-

pes, lai skolēni spētu orientēties par tagadnes sarež-

ģītiem dzīves mērķiem un ideāliem.

5. Zocialās sintezēs, kā mācības meto-

des uzdevums ir analizēt gūtos rezultātus sastādot

veselā dzīves uzskatā. lepriekš nāksies rādīt, kā ļau-
dis mēģinājuši dzīves cīņas skarbumu mazināt, pat iz-

skaust un kādas sekmes bijušas šiem mēģinājumiem.
Salīdzinājumi un sintezē liekas mūs mācām, kā tau-

tas organismā slēpjas augstāki spēki, kuri izpaužas

valodā, zinātnē, mākslā, tikumībā, ierašās un kultūrā.
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no kuriem kurš katrs individs pilnīgi atkarīgs. Šo

ievērojot ir vieglāk saprotama katra zocialā darba,

amata, aroda nozīme. Coti svarīgi šo saprašanu iegūt

skolā, jo jaunekļiem no skolas izstājoties būs sev pa-

šiem jāizvēl noteikts arods savas tautas un valsts

vidū.

6. Reliģiska sintezē sākas jau tad, kad

bērna gars pasaules simbolu atrod ģimenē, un vecāku

īpašības idealizēdams pārnes uz dievību, kad ar tēvu

debesīs viņš runā, kā ar sava paša tēvu. Vēlāk lai

skola viņam palīdz likteņa lēmumu un Dieva prātu

salīdzināt un vienu no otra atšķirt; salīdzināt arī Pla-

tona un Sokrāta reliģiju ar tām idejām, kurās vēlākie

kultūru cēlāji un veidotāji ir atraduši savu atpūtu un

apmierinājumu. Atļaujot jaunēkļiem brīvi vingrinā-

ties savu uzskatu izveidošanā, skolai tomēr jārūpē-
jas, lai viņu gaume nepagrimtu tik zemu, ka tie turētu

sevi par dievu un reliģiju par nevajadzīgu.

Katram skolotājam beigās jājautā, kādi viņa aiz-

sniegumi, vai viņa panākumi pietiekoši, jeb vai pū-

les bijušas veltīgas. Atbildi uz šiem jautājumiem

viņam dod katrs audzēknis gan vēl skolā būdams,

gan jau iestājies dzīvē. Pirmā atbilde: ja skolā mo-

dinātās intereses nespēj pildīt bērna dvēseli līdz ma-

lām, bet viņai tieksmes vēl šur tur citur ārpus sko-

las meklēt barību, tad skola nepietiekoša.

Par skolotāja darba vērtīgumu var arī spriest
novērojot, cik no skolā izveidotās interešu daudz-

pusības manāms vēlākā dzīvē. Par empirisko, sim-

pātisko un zocialo interešu zušanu nav ko rūpēties.

Katrs solis dzīves cīņā gādā par viņu uzturēšanu un

papildināšanu. Cilvēks dzīvo šās interesēs, ja viņš
skolā ari pavisam nebūtu bijis. Citādi ir ar spekula-

tivām, estētiskām un reliģiskām interesēm. Tās zūd

visiem tiem, kurus skola nav spējusi pacelt līdz per-

sonībai. Ta tad otra atbilde: ja taviem audzēkņiem

no skolas izstājoties līdzi ņemtais spekulativo, estē-

tisko un_reliģisko interešu mazumiņš ātri vai pama-

zām izzūd, tad tavs darbs ir bijis lieks un veltīgs.
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111.

Rāšana.

A. Rāšanas mērķis.

Kā mācīšanas mērķis ir interešu daudzpusība,
tā rāšanas mērķis ir tikumiski stiprs raksturs.

lepriekš jānoskaidro 1) kas ir raksturs? 2) kas rak-

stura stiprums? un 3) kad stiprs raksturs saucams

par tikumīgu?

1. Gribas elementi ir dažādi; viņus saucam par

dziņām, instinktiem, tieksmēm, iegribām, vēlēšanām,
centieniem v. c. Dažas no šām gribas rosību vienī-

bām ir apzināmas, citas neapzināmas, vienas vairāk

grozīgas, otras mazāk. Griba itkā kontrolē un vada

šās svaidīgās rosības. Raksturs ir tam cilvēkam,

kura gribā valda noteikta likumība. Svārstīgai, ne-

pastāvīgai, neaprēķināmai gribai rakstura nav. Tā

tad rakstura galvenās pazīmes ir noteiktība, pastā-

vība, sekmība, drosme. Rakstura cilvēks ir savā

darbā, savos izturēšanās veidos pilnīgi noteikts un

noteicams; viņš šodien rīkojas, kā vakar vai senāk

to darījis un paliks arī nākamībā sev uzticīgs. Šā-

dus rakstura cilvēkus, cilvēkus ar īstu gribu, mēs tu-

ram par vērtīgiem un dzenamies savus bērnus par

tādiem izaudzināt.

Herbarts izšķir raksturā divas sastāvdaļas: ob-

jektivo un subjektivo. Pirmā ir gribas kodols, gribas

mugurkauls, kas, liekas, gandrīz nemaz nemainās:

viņa pielīdzināma mūsu temparamentam, iedzimto

dziņu kopai. Herbarts šo daļu sauc par «gribas at-

miņu». Rakstūru dažādība pamatojas galvenām kār-

tām uz šās gribas atmiņas dažādiem veidiem. No

šās gribas serdes ir atkarīgas rakstūra simpātijas un

antipātijas, iegribu izvēle, izlase lietās un darbos.

Viņa ir noteicēja par to, ko cilvēks tur par ciešamu,

gūstamu, darāmu, un ko viņš negrib ciest, negrib
gūt, negrib darīt. Dažām lietām un parādībām mēs

dodam priekšrocību instinktivi, bez maņas apsvēr-
šanas, dažas tāpat atstumjam kā nevēlamas. Gribas
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atmina un šī instinktīva cenas noteikšana un lietu

nostādīšana vērtību pakāpēs ir objektiva rakstura

divas galvenās pazīmes.

Rakstura otrā puse, t. i. vina subjektivā daļa, ap-

tver audzināšanā pārveidotas dzinās un tieksmes.

Tajā ietilpst loģiskie elementi, principi, apdomība.
Šiem intelektuāliem faktoriem ir subjektīva rakstura

i:šķiroša loma. Ar viņu palīdzību raksturs atmet no

diudzām iegribām un vēlēšanām to, kas nesaskan

ai prāta prasībām. Šīs prāta prasības rakstura iz-

veidojas par principiem un normām. Uz viņu vie-

dokļa nostādātnies cilvēks vērtē sevi pašu, savu

grbu, savus lēmumus un mērķus. Principi un nor-

m<s saaužas dzīves ieskatos; šie ir katra rakstura

trešā pazīme.

Beidzot ceturtais moments: šo principu cīna ar

gadjumiem, ar dzīves nejaušībām, kaislībām, naba-

dzību, ļaužu nelabvēlību un citiem šķēršļiem. Šās cī-

iiasiznākums rāda rakstura izturību, patstāvību, ne-

atladību, krietnību.

2. Rakstura stiprums atkarājas no visu šo 4 fak-

toru saskaņas. Ja pretešķības starp objektivo un

subjktivo pusi ir lielas, tad raksturam nav stingrī-

bas ;viņa elementi viens otru apkarodami padara to

vāju nespēcīgu. Turpretī, ja abu daļu tieksmēm

kopēs virziens, kurā tās viena otru pabalsta, tad

mēs'unājam par stipru raksturu. Sevišķi stiprs ir

raksīrs, ja viņa principi sakrīt un sedzas ar gribas
atmias tieksmēm.

; Stiprs raksturs, par sevi vien ņemot, nav

nekās, tikumiska manta. Tāds var būt arī ļaunda-

riem, cilvēku naidniekiem un citiem netikumības

pārstvjiem. Lai rakstūrs būtu tikumīgs, viņam va-

jag pdoties un kalpot tikumības idejām. Šās idejas

plaši pskatītas Herbarta ētikā. Tās ir: iekšējas brī-

vības, pilnības, labvēlības, likumības un taisnības

idejas Ja pie šām ētiskām idejām vēl pievienojam
tās tehniskās zināšanas, kas vajadzīgas viņu reali-

zēšanu tad visu kopā ņemot, mēs dabūjam savas

gara eīves pamata ieskatu. Tad tik jājautā: vai
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mūsu griba saskan ar šo pamata ieskatu, vai nē?

Pasīvi griba ētiskām idejām vienumēr piebalso, kā

toredzējām Herbarta aizrādījumos, bet tikumīga ir

griba tik tad, ja viņa aktivi ņemas tās pabalstīt. Ti-

kumīga rakstūra aktivitāte izpaužas sekošās dar-

bībās :

a) tikumīgs rakstūrs cenzē gribas dziņas vi

tieksmes ar ētisko piecu ideju, jeb iekšēja ieskati

mērogiem;
b) kārto un tur viņas zināmās attiecībās, daž;s

augstāk, dažas zemāk pēc cenza rezultātiem;
c) izšķiras par labu tikumības prasībām;
d) rāda tām siltu sajūsmu un

c) piespiež sevi, t. i. visu cilvēku, kalpot šān

tikumības prasībām.

Visus šos elementus apvienojot izveidojams ti-

kumiski stipra rakstūra jēdziens, kuru Herbarts 10-

-stāda par mērķi rāšanai.

B. Rašanas veidi.

Kā iedziļināšanās un apzināšanās bērnu ve( pa

četrām pakāpēm pie interešu daudzpusības, tā iņa

objektivā un subjektivā rakstūra īpašības noteicče-

trus rāšanas veidus: 1) vingrināmo, 2) noteicam*, 3)

regulējamo un 4) pabalstāmo rāšanu.

1. Vispirms jādod bērna gribai izdevība atār-

toties, lai viņa vingrinātu savu «atmiņu»; vaja; iz-

celt to, kas viņā labs, vesels, spilgts, lai tas izvido-

tos, briestu un attīstītos par viņa nopietnas pasāvī-

gas gribas iezīmi. Bērnam pašam jāzin, ko viņ īsti

grib un ko negrib; viņa apziņā jāiesakņojas prlie-

cībai, ka visu labu, ko viņš šodien grib, viņš akar

un aizvakar arī ir gribējis. Spārni aug tos cSjot:
rakstūra spēki tos vingrinot. Intelektuāla skalrība

atbilst še voluntāram vingrumam.

2. Ja gribai ir atmiņa, tad objektivais raMurs

drīzi vien izpaužas zināmu iegribu izvēlē, ziamu

lietu un darbu izlasē. Audzinātājam jāpalīdz brnam

palikt savā izvēlē nesvārtīgam, noteiktam. Iņam
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iārāda darbību sekas, kuras bērns nevar pārredzēt.

Ar šādu aizrādījumu palīdzību mes noteicam bērna

vēlēšanās un darām iespējamu lietas un darbus sa-

grupēt šķirās un pakāpes. Intelektuālai asociācijai

še atbilst voluntārā izvelē.

3. Regulējama rāšana stājas _darba, kad rak-

stura subjektivā dala jau [abi manāma. Viņa prasa

nopietnas runas, dažu atgādinājumu no pagātnes un

pareģojumu par ļaunām sekām nākotne, ja audzēknis

savas kļūdas neatmestu. Galvena lieta ir_sekmības

uztveršana un sajēgšana sava darba. Kada sekla,

tādi augļi. Kā mežā sauc, ta atskan. Izšķirot un ap-

rādot to, kas ļauns un kas ilabs audzēkņa rakstura,

mēs moralizējam. Šāda pareizi izdarīta moralizēšana

nes ļoti labus augļus. Ne savaldīšanas spaidi, ne pe-

dagoģiskie sodi audzēkni morāliski nelabo, bet gan

tā runa, kas prot uzķert viņa sirdsapziņas valodu.

Regulējama rāšana ir intelektuāla elementa iepotē-

šana audzēkņa rakstura. Viņa palīdz veidot princi-

pus, maksimas un dzīves ieskatus, kas atbilst sistē-

mām intelektuālā laukā.

4. Atbalstāma rāšana ir audzināšanas augstā-

kais veids. Viņa atgādina audzēknim labas apņem-

šanās un pārlabo kļūdīšanos un nepilnības. Bet par

visam lietām viņai jāpabalsta audzēkņi dažreiz ļoti

ā dzīves cīņā, ja viņa pamana šaubīšanos par lie-

tām, kas nav apšaubāmas. Sevišķi vērība piegrie-

žama pašaudzināšanai. Lai tai butu pamats, tad au-

dzēkņiem jāprot sevi novērot un sevi piespiest katru

reizi padoties par pareizu atzītai normai vai idejai.

Intelektuālai metodei še atbilst voluntāra cīņa par sa-

viem ideāliem.

Beigās pieminama vēl viena Herbarta izcelta

asprātīga paralēle starp rāšanu un mācīšanu. Ana-

lītiskai un sintētiskai metodei mācīšana atbilst gadī-

juma rāšana un sistemātiska, pastāvīga rašana au-

dzināšanā. Jau valdīšana pieskaitāma pie gadījuma

rāšanas. Kā analizē iztver no visuma vienu otru pa-

rādību, tā arī nemākulīgai rāšanai bieži vien gadī-

juma rakstūrs, kas mēdz izpausties pēršana, bar-
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šanā un citās neracionālās, nesekmīgās formās. Si-

stemātiska rāšana neatzīst tādas neekonomiskas

enerģijas izšķiešanas, bet plānveidīgi ievadījusi savu

darbu taisnās sliedēs, tieši tuvojas savam mērķim.

C. Rāšanas līdzekļi.

Par rāšanas līdzēkliem Herbarts dod sekošu

pārskatu:
I. Rāšana aizsargā no kaislībām ar to, ka viņa
1. apmierina vajadzīoās dziņas un tieksmes;

2. nedod iedegties ikārei;
3. gādā par pietiekošu darbu;
4. pieradina pie kārtības;
5. liek apdomāties un prasa atbildības.

H. Viņa iespaido afektus

I. nedodama tiem uzliesmot;
2. meklēdama pretsvaru sajūsmu emocijās;
3. pasvītrodama savaldīšanās nepieciešamību.
111. Viņa ieaudzē sabiedrisku smalkjūtību
1. pielīdzinādama visus vienu otram;
2. sadraudzēdama citu ar citu un tā lūkodama

izskaust naidu un ķildu;
3. modinādama cieņu spilgtām īpatnībām, bet

neļaudama ieperināties sīka gara kultivēšanai.

IV. Viņa pacel prātīgumu.
1. pārdrošus darbus ierobežodama;

2. par briesmu tuvumu brīdinādama;
3. par mācību likdama ciest;

_

4. uzraudzīdama un pieradinādama justies uz-

raudzībā.

Kopsavilkums.

Rāšana ir valdīšanas un mācīšanas papildinā-
jums. Visas trīs darbības kopā ņemot mēs dabū-

jam audzināšanu. Audzināšanas mērķi nevar

būt citi, kā tie, ko audzēkņi paši sev nostādīs, kad tie

būs izauguši. Tiejr vai nu fakultativi, kurus au-

dzēkņi varbūt izvēlēsies, vai obligatoriski, kurus tie

bez šaubām lūkos panākt. Par pirmajiem, t. i. par

savu audzēkņu nākamības profesijām, amatiem, aro-
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diem audzinātājam mazāk rūpes, bet viņa tiešais pie-

nākums ir gādāt par obligatorisko mērķu aizsnieg-
šanu. Tie ir interešu daudzpusība intelekta attīstībā

un tikumiski stiprs rakstūrs gribas izveidošanā. Abi

šie mērķi saplūst kopā vienā audzināšanas ideālā ar

cenšanos cilvēku padarīt tikumīgu. Šo sakaru sa-

prašana un atzīšana ir pedagoģikas un pedagoģijas

augstākais ieguvums, par ko mums galvenam kār-

tām jāpateicas Herbartam. —

Herbarta pedagoģikas novērtējums.

Herbarta audzināšanas teorija ir radījusi veselu

skolu, t. i. apvienotu darbinieku pulku, kas izveido-

juši vina principus un lūkojuši tiem dot praktisku pie-

lietojumu skolas darbā. Še izšķiramas vecākā un

jaunākā grupa. Pie pirmās pieder Vaics, Strūm-

pels, Stoijs, Magers, Cimze; pie otrās Cillers, Sal-

vūrks, Vilmans, Dorpfelds, Rems, Lange v. d. c.

Īpaši šie pēdējie, jaunherbartieši, uzskatāmi par vācu

pedagoģijas galveniem teorētiķiem un barvežiem.
100 gadu garais laika sprīdis ir arī kritikai devis

iespējamību pamatīgi apsvērt Herbarta pedagoģikas
saturu un būtību. Te interesanti atzīmēt, ka atse-

višķās dalās vina nav atstājusi gandrīz akmeni uz

akmeņa. Netikvien sīkumi, bet arī dažas galvenās

sastāvdaļas ir izrādījušās par nepilnīgām un pār-

grozāmām, daudz jēdzienu pamatojumi un norobe-

žojumi par nepietiekošiem un dažu dalu attiecības par

nepareizām. Tomēr šī kritika nav Herbarta teorijai
kaitējusi, bet to tik pārlabojusi un papildinājusi. Uz-

metīsim acis uz dažiem iebildumiem viņam.*)
Herbarta psieholoģija ir mechaniska, uz kuras

) Paul Natorp, Herbart, Pestalozzi und die heutigcn

Aufgaben der Erziehungslehre, Gesamm. Abh. zur Sozialpāda-

gogik. Heft 11. 1922 — Paul Natorp, Neue Untersuhungen über

rferbarts Grundlegung der Erziehungslehre. Daselbst. Heft 111.

1922. — A. Leser, Historische Studien zum Erziehunsproblcm.

Neue Bahnen. 1905. — Rud. Lehrnann, Erziehung und Erzieher.

1901.
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pamatodamies tas runā par gara statiku un dinamiku.

Bet mechanika nekad nevar izskaidrot organiskas

parādības. Atomā nevar ieliet organisma funkcijas.
Veronu attiecības nedara saprotamas ne jēgu, ne

jūtas, ne gribu, ne atminu. Vēroņu cīņas un atspo-

guļojumi dvēselē ir fantāzijas ražojumi, -kam ar zi-

nātni nav nekādas daļas. Uz šāda fantastiska meta-

fiziska pamata nav nostādāma ne psicholoģija, ne

pedagoģika. — Mēģinājums, gara parādības tulkot

psicholoģijas valodā, nav izdevies ne Herbartam, ne

viņa turpinātājiem. Ne intellekta, ne jūtu un gribas
dzīvi psicholoģija vēl nav izpētījusi un nav pare-

dzams, kad viņa to varēs. Ko eksperimentāla psi-
choloģija, arī pēc Herbarta, ir devusi pedagoģijai?
Neko. Kā skolēni pirmās stundās mazāk nogurusi,

nekā beidzamās, zināja arī bez eksperimentālās psi-

choloģijas mācīšanas katrs pedagogs, kas vien ar vi-

ņiem pāri nedēļas ir nodarbojies. Ko jaunu un vēr-

tīgu skolotājiem ir pateikuši visvisādi asociācijas un

atmiņas eksperimenti? Gandrīz neko, jo kādas bērnu

asociācijas, to pietiekoši rāda kurš katrs rakstiens.

Audzinātājam jārēķinājas nevis ar vienu vai otru at-

sevišķu parādību gara dzīvē, bet ar visu racionālu un

ir-acionalu faktoru kopsakariem un šaī ziņā eksperi-
mentu statistika viņam nekā svarīga nepateiks. levē-

rojot to, ka psicholoģija pati nav zinātne, Herbarta

ideja padarīt pedagoģiku par zinātni, nostādot viņu
uz psicholoģijas, atzīstama par neauglīgu.

Etiķa tādā pašā stāvoklī, kā psicholoģija. Pēc

Herbarta filozofijas principiem viņai arī jābūt mecha-

niskai, bet tad tai zūd viņas īpatnējā vērtība. Her-

bartst o jūt. tādēļ viņš lūko savas piecas praktiskās

idejas nostādīt ārpus psicholoģijas, jo mechaniskās

parādībās neslēpjas nekādi vērtības jēdzieni, un etiķa

bez tiem iztikt nevar. Bet šāds nostādījums nav zi-

nātnieki attaisnojams. Jau Kauts priekš Herbarta bij
sacījis šaī jautājumā izšķirošu vārdu, ka uz patikas
un nepatikas, tā tad arī uz estētikas nav nekāda mo-

rāle nodibināma. Neskatoties uz šo Herbarta teori-

jas speciālo trūkumu Lēmans vēl izceļ, ka tāpat kā
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psicholoģija arī etiķa zinātne nemaz nav un tādēļ pe-

dagoģika arī no viņas sava zinātniskuma iegūt ne-

var. Ētikas jēdzieniem, prasībām, rezultātiem trūkst

pārliecinošas skaidrības un neapšaubāmības, kas ir

katras zinātnes rakstūrīga pazīme. Patriotisma at-

taisnojums, humanitātes vēlamība, personības vēr-

tība, izglītības vajadzība nav norobežojami jēdzieni,
bet tikai idejas, kas zinātnei nepieder un nepadodas.

Etiķa nevar dot pedagoģikai ne normas, ne likumus,

ne mērķus, jo tādu viņai pašai nav. Un ja viņa arī

slavētu dažādu laiku, tautu un personu ideālus pal-

īstiem mērķiem, ko pedagoģija ar viņiem lai iesāk,

nezinādama, kā, un vai tie pavisam sasniedzami. —

Jēdzieni, kā tuvāku mīlestība, augstsirdība pret

ienaidnieku, labvēlība, drošsirdība, atturība v. c. pe-

dagoģijai nav jāaizņemas no ētikas, dzīve viņus tai

piegādā pēc vajadzības. Pedagoģijai jābūt mākslai,

ne zinātnei.

Tālāk kritiķi Herbartam pārmet, ka viņš no vi-

sām normativām «zinātnēm» pedagoģikas pamatos

liek tikai etiķu, bet kāpēc p. n. ne loģiku? Šādu vien-

pusību tie. atrod par neattaisnojamu. Herbarts velti

pūlās savu teoriju par mācības pakāpēm un par ana-

lizēs un sintezēs īpašībām un lomu pamatot uz psi-

choloģijas, bet dabīgi un lietišķi tā nostādāma vienīgi

uz loģikas.
Kritika aizrāda arī uz Herbarta termiņu nelā-

dzību; p. p. vārdi: «mierā stāvoša iedziļināšanās»,

<ruz priekšu ejoša apzināšanās», «pieredze un satik-

sme», ceturtās mācības pakāpes apzīmējums «me-

tode» v. c. stipri duras acīs kā māksloti, savam satu-

ram nepiemēroti izteicieni.

Visiem šiem iebildumiem un pārmetumiem savs

pamats, tomēr Herbarta nozīmes tie neizdzēš. Va-

ram nožēlot, ka psicholoģija, etiķa un līdz ar to ari

pedagoģika tagad vēl nav izkoptas zinātnes, bet ar

iaiku viņām par tādām jāpaliek. Šo nepieciešamību
Herbarts sajuta un uzstādīja to kā negrozāmu pra-

sību \uz laiku laikiem. No šā Herbarta ideāla mēs

acis novērst nedrīkstam. Ja kāds apgalvotu, saka
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Cicerons, ka svarīgām lietām savu zinātņu nevar

būt, lai gan pašām nesvarīgākām, nevienai tādas ne-

trūkst, tad tas gan ļoti maldītos. Cilvēku audzinā-

šana ir un būs vienumēr svarīga lieta. Ļoti vēlams,

lai pedagoģija būtu arī māksla, bet pamatoties viņai

jāpamatojas uz pedagoģikas kā zinātnes, tāpat ka

chirurģijas māksla pamatojas uz anatomijas un fizi-

oloģijas kā zinātnēm, zemkopība uz ķīmijas, tiesneša

darbs uz tieslietu zinātnes v. 1.1. Herbarts grib, lai arī

audzinātāja darba lauku un pašu darbu apstarotu zi-

nātnes gaisma, bez kuras mūsu liakos nevienā apzi-

nīgā nopietnā darbā nav saskatāms ne pareizs ceļš,
ne pareiza gaita. Arī mums latviešiem šaī jautājumā
taču cita viedokļa nevar būt. — Apbrīnojamas ir Her-

barta kombinatoriskās dāvanas: Viņa rakstos visur

skaistas paralēles, visur dziļi kopsakari. Lielie ri-

teņi un mazie skriemenīši tā mācības kā rāšanas

aparātā ir tā darināti un salikti, ka vienam iekusto-

ties visi citi līdzi rit. Kas Herbarta teorijā iedziļinā-

jies un apzinādamies nostājies viņa «metodē», tam

jāatzīst, ka ar viņas palīdzību kurā ka-

trā gadījumā viegli iegūstams principiels_ vie-

doklis kādas pedagoģiskas problēmas atrisināšanai.

Sarežģītā skolas darbā mēs jūtam, ka Herbarts ar

savu pakāpenības mācību ir uzticams vadonis netik

pa gadiem un zemestriem, bet arī pa stundām un pus-

stundām. Otra tāda vadoņa pedagoģijas vēsture ne-

pazīst.

Fiziologi pārliecinoši pierāda, ka cilvēks gados

septiņos pārmainās līdz beidzamam kauliņam un dzī-

sliņai. Viela mainās, stāvs paliek. Tā Herbarta pe-

dagoģikā pārmainās nederīgās, nolietotās daļas, vinu

vietā ietilpstot pareizākam, vēlākos pētījumos iegū-

tam, vairāk zinātniskam saturam. Kļūdas pārlabojot
viela mainās, bet stāvs paliek. Šā paliekamā stāva

dēļ derētu Herbarta pedagoģiku iemīlēt arī latviešu

skolotājiem.
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A. Vičs

Klausona Kaasa darba skolas mēģi-

najumi Baltijā

1877. gadā Baltiju apmeklēja dāņu ritmeisteris

Klausons Kaass, kas tanī laika Vakareiropa bija iegu-

vis popularitāti ar savam mācībām par «darba sko-

lu». Klausons Kaass, cik zināms, bija šurp braucis ar

nolūku propagandēt savas idejas, jo Terbata viņš no-

lasīja lekciju par savas darba skolas pamata princi-

piem un ieteica šejienes skolu valdēm rūpēties vis-

maz par rokdarbu ievešanu Baltijas skolas
1

Dāņu

pedagoga darba skolas ideja guva tā laika mūsu sko-

lu pārvaldes orgānos piekrišnau, un darba skolas ap-

spriešana palika par dienas jautājumu. Lai jaunās

skolas propagandu labāki varētu veicināt, Terbatā

nodibinājās īpaša biedrība «Verein cur Forderung

des Hausfleisses ir Stadt un Land»,_— kuras statūtu

pirmā pantā teikts: Biedrība dibināta ar_ to pārlie-

cību, ka līdztekus cilvēka gara attīstībai jāsniedz arī

praktiski vingrinājumi darbos. Lai to sasniegtu, ta-

gadējā mācību skolā (Lernschule) jāieved rokdarbu

pasniegšana pēc tās metodes, kuru Dānijā veicinājis
ritmeisteris Klausons Kaass. Biedrība spraudusi sev

mērķi veicināt rokdarbu pasniegšanu kā skolas, ta

arī ģimenēs.*) Šīs biedrības dibinātāji bija Baltijas

vācu inteliģenti, — muižnieki, mācītāji un literāti.

Klausons Kaass sāka pie mums organizēt rokdarbu

*) Statutenentvvurf des Vereins zur Forderung des Haus-

fleisses m Stadt und Land. Dorpat 1878. § L (Drukāts).
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skolotāju kursus. Jau 1878. gada janvārī augšmi-

nētā biedrība ar landratu Ootingena un G. v. Strvka.

prof. Brunnera, zeminardirektora Hollmaņa parak-
stiem izsūtīja uzaicinājumu — sūtīt skolotājus uz

Tērbatā sarīkojamiem rokdarbu kursiem. Kursos, ku-

rus vadīt tika aicināts pats Klausons Kaass, bija nodo-

māts mācīt sekošus rokdarbus: skolotājiem — 1)

galdniekdarbus, 2) kurvju pīšanu, 3) birstu pagata-

vošanu, 4) salmu un stiebru pinumus, 5) grāmatu
iesiešanu un burtnīcu gatavošanu; skolotājām — 1)
salmu pinumus (īpaši cepuru pagatavošanu v. 1.1.),2)

smalkākus kurvju pinumus, 3) birstu pagatavošanu, 4)

grāmatu siešanu, 5) mozaīka darbus, 6) dažādus sie-

viešrokdarbus. Kursu ilgums apmēram sešas nedē-

ļas un piedalīšanās maksa 25 rubli. Dalībnieku skaits

—30 skolotāji un 15 skolotājas. Kursu mācības va-

loda — vācu, jo Klausons Kaass vietējo valodu (lat-
viešu un igauņu) neprotot.

Šinī pat uzaicinājumā uzsvērta rokdarbu nozīme

skolās. Aizrādīts, arī, ka vairākās valstīs Klausona

Kaasa rokdarbu zistema jau obligatoriski skolās pie-
ņemta (Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā). 1878. gada

rudenī, zeptembrī un oktobrī šie kursi Klausona

Kaasa vadībā Tērbatā notika un pēc tam pirmie kur-

sisti tūdaļ stājās darbā, lai dedzīgi veicinātu rok-

darbu izplatīšanos tā laika Baltijas skolās. Klau-

sons Kaass šinī pat laikā noturēja priekšlasījumu par

savām metodēm arī Rīgā.
Jaunā darba skola ieguva daudzus piekritējus,

kuri viņu propagandēja tālāk. Skolotājs A. Bļaus

raksta «Mājas Viesī» 1878. g. 35. numurā par jauno
darba skolu starp citu šā:

«... Latviešu laikrakstiem šo svarīgo lietu vaja-
dzēs jo sīkāki ievērot. Priekš kāda gadu desmita rit-

meisteris Klausons-Kaass, Dānijas pavalstnieks, šim

lieta sācis pulēties. īsts cilvēces draugs, viņš ar

skumjām redzēja, ka gandrīz visās zemēs, kur agrāk
rokas darbu cienīja un mīlēja, šis zelta un laimes

avots ar laiku izzuda un izsusēja. Pie mums latvie-

šiem tas nav citādi: vecos laikos lieli un mazi, puiši
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un meitas garos ziemas vakaros pie skala uguns visu

visādus darbus darīdami, nereti turklāt jauki padzie-

dādami, vai stāstus un pasakas teikdami un klausī-

damies, par savu apģērbu un vajadzīgiem darba rī-

kiem gādāja. Bet jo vairāk fabriku ražojumi bija da-

bonami, jo vairāk apklusa ratiņš un stelles, svārpsts

un īlens, ēvele un slīmests, sarkanraibo dranautiņu

un puķoto cimdu vietā stājās fabriķa lupatas... Pil-

nīga taisnība jādod Klausona Kaasa kungam, kad

viņš neapkusis rokas darbu atpakaļ iešanu, ka cilvē-

ces nelaimi, kā kādu ļaunu sērgu, vārdos un rakstos,

no vienas zemes uz otru ceļodams, apkaro un karsti,

jo karsti uz to mudina, lai katrs, kam saprašana un

spēja, viņam nākot palīgā un pie savējiem mēģinot

šo sērgu novērst. Tas līdzeklis, tas zāles, kuru

viņš pret šo sērgu ieteic, ir darba skola. Kas nu ir

darba skola? Protams, ka katrā skolā tiek strādāts,

ka katrā skolā, ja viņa to vārdu godam nes, uz darbu

tiek mudināts un cildināts, bet musu skolu darbs ir

vairāk gara darbs... Klausona Kaasa kungs pareizi

teic, ka ar to vien nepietiekot. Vajagot pastāvošas

skolās tādu stundu, kurās roku darbus īpaši ievēro,

rokas visādā izveicībā radina, bērniem prieku uz

strādāšanu un nerimstošu darbošanos vairo, — mē-

ģina bērnos iedēstīt pārliecību, ka tikai strādājošs

cilvēks pastāvīgu prieku, laimi un godu atrod un ka

ikkatrs, — puisēns, vai meitene, spēcīgs, vai vārgulis

— tādu darbu var atrast, kas viņam der un ka ne-

viens nekad un nekur nedrikst ar to aizbildināties, ka

nezinot, kojai darot... Vienmēr bērni nevar pie grā-

matām sēdēt,_vajaga atpūšanas stundu, vajaga spēles

laika. Vasarā ir labi bērnus uz laukiem vest un mā-

cīt dabas brīnumus novērot, dārza līdzi ņemt pie

sakņu stādīšanas, puķu kopšanas, koku potēšanas

v. t. t. Ziemā visa tā pietrūkst, laiks ir daudzreiz

auksts un nemīlīgs, bērniem gribot negribot jāpaliek

istabā, un katrs skolotājs apliecinās, ka nekad pie

bērniem tik lielas nerātnības nerodas, ka šādos vaļas

brīžos. Strapešana un bāršana maz palīdz. Cik pa-

tīkamāki nu būtu, ja skolotājs varētu iet pec nažiem,
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kaltiem, ēvelēm, svārpstiem, zāģiem un dažādiem ci-

tiem rīkiem; bērnus sauktu pulciņā, dotu katram

savu materiālu un viens taisītu karoti, otrs kurvīti,
trešais pītu krēslu, ceturtais iesietu grāmatu, piektais

izgrieztu bilžu un spieģelīšu rāmīšus v. t. t. Ja tad

vēl visi kopā uzdziedātu pa dziesmiņai, tad bērni aiz-

mirstu visu nerātnību, prieks un līgsmība pie viņiem
augtin augtu... Roku darbu stundas paliks tik mīlas,
ka visi pēc tām ilgosies, mīļš paliks arī pats darbs un

maz būs to, kas mājā pārnākuši, nemēģinās šo un to

iztaisīt, vai nu savai vajadzībai, vai arī lai ar to ve-

cākus, brāļus, māsas un draugus varētu iepriecināt...

Kārtības dēļ rokas darbiem jānotiek īpašās stundās.

Pietiks vienas par dienu... Stundās lietojamie darba

rīki, modeli un materiāls skolai pašai jāgādā un sko-

lotāja pārraudzīšanā jātur... Dažs labs nu gan va-

rētu domāt, ka darba skola mācības skolai par ka-

vēkli varētu būt, ka rokas darbs bērnus no gara

darba atvilkšot. Bet tā ir maldīšanās. Bērns, kas

ieradīs rokas darbu, arī mācības skolā savu pienā-

kumu izpildīs. Patstāvība un brīva dzīšanās, kuru
darba skola dzemdē, arī galvas darbam nāk par

labu... Vēl uz vienu darba skolas labumu gribu
skolotājus darīt uzmanīgus. Mūsu laikos skolās mēdz

teoriju ar izdarīšanu, mācību ar mācības izlietošanu

savienot. Bērns drīzāk visu saprot, ko redz, nekā to,

ko dzird. Tādēļ izveicīgs skolotājs vairāk rāda, nekā

runā, bet kur runa nepieciešama, tur mēģina caur

dzīviem piemēriem skaidrību vairot. Tādu dzīvu

piemēru, tādas praktiskas izlietošanas spējas, skolo-

tājs nekur labāk neatradīs, kā darba stundās, kurās
bērni atģidīs, ka ģeometrija, ģeogrāfija, fizika, ķī-
mija v. t. t, tāpat kā visas skolā mācītas zināšanas ar

dzīvi stāv sakarā... Ar dažādiem darbiem pūlēda-
mies jaunēklis mācās labu no slikta ražojuma šķirt,
mācās arī savus paša spēkus pazīt un tad vairs ne-

notiks tādi gadījumi, ka uzņemsies amatu, par kuru
vēlāk ar žēlabām jāsaka, ka tas nav vis tas, kuru
Dieva dotās dāvanas prasa...»

Tā Klausona Kaasa darba skolu raksturoja un
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ieteica caur «Mājas Viesi» skolotājs A. Bļaus. Bet

tādā pat kārtā darba skolu apsveica arī «Baltijas

Zemkopis» 1878. g. 35., 43. un 44. numuros.

1879. gada pavasarī (iesākās 11. maija) Klausona

Kaasa vadībā noturēja darba skolas kursus Kuldīga.*)
Tanī pašā gadā Baltijas skolotāju zeminars koman-

dēja divus savus audzēkņus — Kārli Cīruli un An-

drēju Birkmani uz Dāniju, lai tur jo pamatīgi iepazī-
stas ar darba skolu pie paša Klausona Kaasa. Pār-

nākuši viņi abi stājās darbā: Birkmanis pie Baltijas

skolotāju zeminara, bet Cīrulis vēlāk aizgāja par rok-

darbu skolotāju pie Pēterpils skolotāju institūta. Cī-

rulis uzlūkojams kā galvenais rokdarbu organizators

vispāri Krievijā un līdz ar to arī Baltijā. Viņš arī iz-

devis vairākas grāmatas par rokdarbu noorganizē-
šanu un vadīšanu.

Tanī pašā laikā rokdarbu skola sāka pirmos mē-

ģinājumus. Muižniece Alma fon Folkerzames jkdze,

kura 1878. g. mācījās Klausona Kaasa kursos Tēr-

batā, 1879. gadā Grīvā ar saviem personīgiem lī-

dzekļiem atvēra rokdarbu skolu, kurā mācījās 100

cilvēku. Folkerzamei palīdz mācīts galdnieks un

grāmatsējējs.*) Arī Aumeistera draudzes skolās, pa-

teicoties vietējā mācītāja pūliņiem, 1879. gadā sāka

mācīt rokdarbus pēc Klausona Kaasa metodes.**)
Valkas Cimzes zeminarā rokdarbus pasniedza pie
Klausona Kaasa izmācīts skolotājs Varstats. Baltijas
vāciskās skolu valdes labprāt pabalstīja Klausona

Kaasa centienus. Vidzemes skolu virsvaldes priekš-
nieks barons Volfs 1878. gadā (rakstīts 29. nov.

Nr. 317.) ludz finansu ministri atjaut ievest no Dāni-

jas bez muitas darba skolām vajadzīgos rīkus, pie
kam skolu virsvaldes priekšnieks aizrāda, ka turp-
māk esot nodomāts šejienes tautskolās izmēģināt
Klausona Kaasa ieteikto darbu noderīgumu. Finansu

*) Skat. «Mājas Viesis» 1879. g. 13. num.

**) «Mājas Viesis» 1879. g. 11. num.

***) Turpat 1881. g. 6. num.
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ministrija barona Volta lūgumu ievēroja (raksts Nr.

20411, 1878. g. 18. dcc.) Vidzemes skolu padom-
nieks (šulrats) Guleke 1878./79. gada pārskatā prie-

cājas, redzēdams pirmos rokdarbus laukskolas.*)
Arī 1879./80. gada pārskatā Guleke atzinīgi piemin
rokdarbus Valkas dr. skolā.

1880. gada 30. novembrī augšminētā Tērbatas

mājrūpniecības biedrība izlaida jaunu uzsaukumu par

rokdarbu veicināšanu tautskolās, kā arī paziņoja sa-

vu nodomu 1881. gada pavasarī (no 25. maija līdz

20., jūnijam) sarīkot rokdarbu kursus A. fon Hofmaņa
vadībā. Programa apmēram tāda pat, kā 1878. g.

kursiem, bet šoreiz kursos pieņēma tikai vīriešus

(20 cilvēkus).

Klausona Kaasa darba skolas noderīgumu sāka

apspriest arī dažās skolotāju konferencēs. 1880.

gadā Cēsu apriņķa skolotāju konferencē tika iekusti-

nāts jautājums, kā skolotājiem jāizturas pret Klau-

sona Kaasa darba pasākumu. Konference tomēr no-

lēma nopietnāki par šo lietu pārspriest nākošā,
1881. gada konferencē, kurā tad arī skolotājs J. Pe-

lēks nolasīja referātu: «Roku darbi skolās Klausona

Kaasa metodi ievērojot.» J. Pelēks, — viens no tā

laika centīgākiem un spirgtākiem latviešu skolotā-

jiem — vispirms aprāda Klausona Kaasa darba sko-

las principus. Šinī ziņā viņš izteic apmēram tās pa-
šas domas, kādas jau citējām iz «Mājas Viesī» nodru-

kātā A. Blaua raksta. Referents arī aizrāda, ka jau

agrāk daudzi vīri pūlējušies, lai varētu rokdarbus

veicināt. Arī Baltijā jau 1800. gadā*) lielkungi un

mācītāji izsolījuši godalgas par labākiem rokdarbiem.

Tanī pat laikā lietpratēji arī snieguši pamācības par
kurvju pīšanu v. t. t. Bet mazi gan bijuši panākumi.
Vai Klausona Kaasa pūlēm būšot lielākas sekmes, to

rādīšot laiks. Nenoliedzams jau esot, ka ideja ap-

*) Skat. Bericht tiber das Landschulwesen Livlands fūr

1878./79. 2. Ip. p.

*•) Skat. 1800. g. Latviešu Kalendāri (Vidzemes).
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sveicama, bet realizējama viņa ar lielam grūtībām.

Tālāk J. Pelēks izsaka šādu spriedumu: «Tomēr pie

visa roku darba svara viņi nevarēs musu lauku sko-

lās iesakņoties, jo daži nepārvarami kavēkli tiem

stājas pretīm. Pirmkārt, musu zeme vēl ir par maz

apdzīvota, kādēļ arī tie mazākie speķi ir vajadzīgi

priekš zemes pareizas apkopšanas. Turklāt arī zem-

kopība atnes vēl lielāku peļņu strādniekam,
_

neka

roku darbi. Tie vajadzīgākie roku darbi ari vel nav

tautai zuduši un arī nezudīs. Ko tad nu līdzētu, _ka
tos vēl skolā visai cieši mācītu, ka viņi tomēr maja

netiek strādāti. Arī pie viņu ievešanas skola tiem

stājas vareni kavēkli ceļa. Grūti un arī pat pavisam

nav dabūjams dažiem darbiem materiāls. Dažs ari

iznāk pārāk dārgs. Bet par visam lietam musu sko-

lām trūkst vajadzīgās rūmes un laika tiklab bērniem,

kā skolotājiem. Tērbatas biedrība domā, ka laika bū-

šot diezgan, lai tik skolu valdes paveļot roku darbus

mācīt. Zināms, likumam nevarēs pretī darīt. Bet ja

tā notiktu, tad jau skolotājs tiktu varmācīgi nospiests.

Kur lai viņš ņem laiku? Vai nu bērniem iet labāki?

Ne tiem arī darba vairāk, ka citas zemes, it īpaši caur

to, ka mums nāk klāt divu svešu valodu mācīšana,

kas par daudz laika un pūliņu prasa. Kur nu valstis

(pagasti. A. V.) dod vajadzīgus rīkus un to grutak da-

būjamo materiālu, tur ir velējams, ka skolotājs, pec

iespējas, no savas puses strada, bet ta, ka neatrauj

citām mācībām vajadzīgā laika. No visa redzams,

ka rokdarbu mācībai vajaga but privātai, ne obhgato-

Tiskai. Jo labi un vēlējams gan butu, ka visur roku

darbu mācītu...» Galu gala referents uzstāda šā-

das tēzes:

1. Roku darbi jeb mājrūpniecība līdz ar kultūras

pieņemšanos ir pie vīriešiem loti mazinājušies un

pat pavisam palaisti.

2. Viņus var pacelt caur skolām, īpaši caur se-

višķam darba skolām.

3. Roku darbi no liela svara pie bērnu audzinā-

šanas un mācīšanas.
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4. Tautskolas roku darbiem nedrīkst ieradīt tā-

das vietas, kā citiem mācību priekšmetiem.

5. Kur kavēkli pārspējami, tur lai viņus māca

privāti un tā, lai citiem priekšmetiem caur to nav

jācieš.

6. Ir veļams, ka katru darbu maca visiem bēr-

niem.

7. Bērniem līdz ar skolotāju vajaga, cik vien

iespējams, pašiem savākt un sagatavot vajadzīgo
materiālu.

8. Roku darbu veicināšanai derētu dibināt bie-

drības.

9. Zēniem mācāmi šādi roku darbi: galdnieka,

izgriešanas, laubzāģa un ielikšanas, karošu griešana,

kurvju pīšana, susekļu siešana, papēšanas un grā-

matsiešanas, smalki un rupji salmu pinumi un drātes

darbi.

Meitenēm: smalkāki salmu pinumi, papēšana, adī-

šana, šūšana, lāpīšana, siešana un smalkāki roku

darbi.

Konferencē, kā par pašu referātu, tā uzstādītām

tēzēm tika plaši pārspriests, pēc kam protokolā
ierakstīts šāds konferences lēmums:

«Sapulce, kura jau iepriekš bij aplūkojusi J. Pe-

lekša kunga izstādītos darba rīkus, kā arī krietnus

skolas bērnu izstrādājumus sevišķā istabā, būtu vi-

sādā ziņā piekritusi izsacītām domām, ja vien spētu
atrast atbildes uz dažiem jautājumiem, kā un kad lai

šādus darbus izdara un kur lai ņem vajadzīgos darba

līdzēklus. Tādiem darbiem skolās ir vajadzīga īpaša
istaba, īpašas darba stundas un rīki, kas maksā labu

naudu, bet viss tas šim brīžam nav uekur viegli

iemantojams. Turklāt ceļas jautājums: vai no šā-

diem roku darbiem var būt dzīvē vēlāk kāds labums

un vai ir jel par pelņu tos ar rokām strādāt, kamēr

fabrikas strādā lētāk. Kā tomēr tādiem roku darbiem

dažā ziņā ir paliekama vērtība pie bērniem, to sa-

pulce atzina vienprātīgi, bet atstāja visu šo lietu vē-

lāka laika skaidrībai un apspriešanai.»
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Tā tad Cēsu apriņķa 1881. gada konference galu

galā visu atstāj «vēlāka laika skaidrībai un apsprie-

šanai», bet, cik zināms, turpmāko gadu konferences

šis jautājums vairs nav cilāts. Saprotams, ka pec

šāda konferences lēmuma rokdarbu ievešana Cesu

apr. skolās arī palika «bez skaidrības». Cik var no-

skārst no dažiem, gan loti trūcīgiem ziņojumiem laik-

rakstos, kā arī visai retiem aizrādījumiem oficiālos

dokumentos, tad Klausona Kaasa_ darba skola, teorē-

tiski sparīgi propagandēta, itin ka uzsaka drošu edu,

bet praktiski tika realizēta visai mazos apmēros. Sur

tur atradās enerģiski Klaukona Kaasa kursisti, kuri

vienā otrā skolā mēģināja rokdarbus uzsākt, bet drīz

vien atdūrās pret nepārvaramiem līdzekļu,
_

mate-

riālu v. t. t. trūkumiem. Viss šinī ziņa atkarājas no

privātas iniciativas un labdarības, jo nekādu, kauču

cik necik saistošu, skolu v_aldes_ noteikumu nebija.

Tā rokdarbu ievešanai tiešam trūka labvēlīgu apstā-

kļu. Rokdarbu draugi gan nemitējas joprojām aģitēt

par šā priekšmeta ievešanu skolu stundu plānos ), bet

panākumi bija visai mazi. Te kada dala vainas lie-

kama arī uz pārkrievošanas laikmeta iestāšanos, jo

līdz ar to vācu kungi, kuriem Joprojarn bija liels

iespaids, palika indifirenti, bet parkrievinatajiem rū-

pēja pavisam kas cits, nevis rokdarbi.

Tā Klausona Kaasa enerģiski uzsaktais_ «darba

skolas» mēģinājums Baltija, palika bez sajūtamiem

panākumiem.

Beigās vēl atzīmējams, ka Klausons Kaass sa-

vas skolas teorētiskos pamatojumus izteic grāmata

«Die Arbeitsschule neben der Lernschule un der

hāusliche Qewerbfleiss» 1878., kura sava laika cir-

kulēja arī Baltijā. Nav arī noliedzams, ka Klausona

Kaasa propaganda, saviļņodama ta laika pedagogus,

atstāja zināmu iespaidu uz turpmāko rokdarbu attī-

stību. Skolotāju zeminaros rokdarbu pasniegšana

•) Skat. kādu plašāku rakstu 1887. g. «Dienas Lapas»

168.—170. num.



parasti bija obligatorisks priekšmets.
_

Šur tur ari

tautskolās rokdarbi, kauču šauros apmēros, tika pie-

kopti. Ari tagadējā laika rokdarbu pasniegšanai pa-

matojumi meklējami pie Klausona Kaasa._ Un mums

arī tagad jāsaka tāpat kā tas noprotokolēts 1881. g.
Cēsu apriņķa skolotāju konferencē:

«Mēs atstājam visu šo lietu (t. ir tagadējā laikā

skolās ievestos rokdarbus) vēlākā laika skaidrībai

un apspriešanai...»

88
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Aleksandrs Dauge

Georga Keršenšteinera goda dienai*)

Par skolu, skolas audzināšanu un izglītību vieglu

sirdi mēdz līdzi runāt kurš katrs. Varbūt nav otras

tādas sadzīves problēmas, par kuru šķiet sevi aici-

nātu spriest, kritizēt, nakt ar saviem projektiem

katrs pilsonis. Par filoloģiju, medicinu, techniku, mu-

ziķu baidās atklāti izteikties tie,_kas šinīs arodos nav

speciālisti, bet runāt par audzināšanu, izglītību,_skolu
domājas būt kompetents arī tas, kas šinīs lietas itin

nebūt nav pamatīgs lietpratējs. Bet par tadu arī

šeit vēl nevarētu nosaukt katru skolotāju, vai katru

tēvu, arī ne katru pedagoģisku rakstnieku. īsta spe-

ciālista vārdu šeit pelna tikai tads, kas sevī apvieno

plašas teoretiskas_ zināšanas, lielu praksi skolas mā-

cības un organizēšanas darba un pastāvīgu, nepār-

trauktu darbu pie paša personīgas izglītības.
Šinī zinā visu musu_ laiku pedagogu starpā gan

nav itin neviena, kas šās prasības pildītu tik pilna

mērā, kā Keršenšteiners. No tautskolotaja-praktikanta

līdz augstskolas pedagoģijas profesoram viņš izgājis

visus praktiskā skolas darba posmus. Ilgus gadus

viņš bija tautskolotājs un ģimnāzijas skolotājs, vese-

lus 25 gadus vadīja visas Mūnchenes pilsētas skolas,

vairāk nekā 50 gadus nepārtraukti ņema dalību simts

kongresos, konferencēs, lietpratēju apspriedes paša

dzimtenē un citās zemēs. Labi Keršenšteiners pazīst

ārzemes skolas, no Amerikas līdz Japānai, uzmanīgi

h* sekojis skolu organizācijas un mācības metodu at-

tīstībai, uzturējis dzīvus sakarus ar visiem ieveroja-

*) Šā gada 29-ā jūlijā Keršenšteiners svinēja savu 70-o

dzimumdienu.
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iniem pasaules pedagogiem, teorētiķiem un prakti-

ķiem.
Līdz pašam pēdējam laikam Keršensteiners ir

sekojis ne tik vien visai speciālai pedagoģiskai litera-

tūrai pasaulē, bet arī vispār zinātniskai un filozofi-

skai, un, bez šaubām, pieskaitāms pie mūsu laiku vis-

plašāki izglītotiem cilvēkiem.

Savus rakstus un visas grāmatas, kādas tas sa-

rakstījis, Keršenšteiners arvienu no jauna skata

cauri, papildina, izlabo, vienu otru vietu pamatīgi

pārstrādā, kad dzīvā prakse, kritiskā doma un citu

nopietnu speciālistu aizrādījumi viņu pārliecinājuši,
ka viņš kaut kur vai nu nav izteicies diezgan skaidri,
vai arī kļūdījies.

Līdz pašam galam palicis sev uzticīgs pašos pa-

mata principos, viņš tomēr nekad nav apstājies uz

vietas, bet pastāvīgi ir evolucionējis, ik brīdi ir bijis
gatavs robus izlīdzināt, kļūdas pārlabot, katru atse-

višķu domu padziļināt, tīrīt un pamatīgi no jauna
pārbaudīt.

Tadi, ka viņš, tie ir tie īstie «speciālisti». Un ko

tādi saka, tas uzmanīgi jāklausās.
Mes tādiem varam piekrist, vai nepiekrist, bet

neklausīties, paiet garām — nedrīkstam.

Keršenšteineram bija un arī tagad ir daudz pre-

tinieku, bet nav neviena, kas no viņa nebūtu daudz

mācījies un kam nebūtu ko mācīties.

Arī mums Keršenšteiners nav svešs. Ar viņa
vārdu pie mums saistās darba skolas kustības sā-

kumi. No vieniem vairāk, no otriem mazāk saprasts,
no citiem pat daudzreiz rupji pārprasts, viņš tomēr

darījis lielu iespaidu uz visiem mūsu jaunās skolas

darbiniekiem. Bet arī «vecās skolas» draugi no Ker-

šenšteinera daudz ir mācījušies un, no viņa ierosi-

nāti, izdarījuši pamatīgu reviziju savos līdzšinējos

pedagoģiskos ieskatos. Tiem visiem nevarēja neim-

ponēt viņa lielā autoritāte, dziļā lietpratība un stingrā

lietišķība. Visi tie sajuta, ka ar tiem nerunā viegl-

prātīgs projektu taisītājs, bet īsts lietpratējs-realists,
cilvēks, kas pats instinktīvi nīst šādu projektu taisl-
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sanu «zilā gaisā», un kas arvienu, katrā gadījumā
skaitās ar dzīves īstenību, ar to, kas tiešām iespē-

jams, kas nē.

Un visi, bez izņēmuma, Kršenšteinera personā

arvienu cienīja nepielūdzami taisnīgu un godīgu do-

mātāju. Visi no viņa paši varēja mācīties godīgi do-

māt, vadīties vienīgi no pašas lietas vajadzībām un

prasībām.
Keršenšteiners visus mus mācīja tīri peda-

goģiski domāt.

Viņu pašu visur vada tīri pedagoģiski viedokli,

vispārīgas audzināšnaas un izglītības ideja. Viņa sko-

las projekti nav mākslīgi konstruēti, nav departa-
menta ierēdņa vai tīrā teorētiķa, vai arī tīrā praktiķa-
utilitarista izdomāti, bet tie plūst no dzijas sapratnes

par īstas izglītības būtību.

Bet arī šo pašu izglītības būtību un ideju Ker-

šenšteiners nav tikai tīri teorētiski konstruējis, bet tā

viņam ir uzaususi un noskaidroiusies dzīvā pašiz-
glītības un pašaudzināšanas procesā un cīņā ar to,

kas viņu šinī darbā kavēja.
Par to viņš pats stāsta savā grāmata «Grund-

fragen der Schulorganisation».*)
Kad viņam, 13-ā dzīvības gadā, elementarskolu

beigušam, vajadzēja izšķirties par to, kur turpināt iz-

glītību, viņš nosprieda iestāties skolotāju zeminarā.

Un nu viņš uzskaita visus tos priekšmetus, kuri tam

bija jāizmācās un kuros bija jāiztur pārbaudījums.
Tiešām elpa aizraujas, kad mēģinām vienā paņē-
mienā visus šos priekšmetu nosaukumus izlasīt. To

ne mazāk ir par veseliem trīsdesmit sešiem. Bet vi-

sus priekšmetus jaunais nākamais pedagogs laimīgi
absolvēja.

Ar 17 gadiem tas atstāja zeminaru, laimīgs, ka

tas, vismaz miesīgi, caur šo smago skolas aparātu ne-

bija cietis.

Tikai ta ka apravies bija garīgais dzīves pave-
diens.

*) Rakstā «Lehrerbildung», 224. 1. p. v. t. t. —
>
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Viņš nu pats uz savu roku turpinaļa pedagoģisko

izglītību, gadus pusotra studēdams grāmatas par vi-

sādiem zinātniskiem jautājumiem. Bet šas kailas zi-

nāšanas vienas pašas, tīri mechaniski piesavinātas,

viņš tikai kā slogu sajuta, bet ne ka atbrīvojumu, ka

skaidrību par sevi, par savu darbu, par dzīvL Sā-

pīgi sajuta, ka tam smaga nasta jānes, nezinādams

kādēļ tas jādara, kāds kam no tam labums var nakt.

Bet tad piepeši tam acis atvērās. Viņš saprata,

ka īsto skaidrību un dzīvei tiešām vajadzīgas atziņas

viņš nekad nevar gūt, «kad reizē zīž 36 krūtis,» kā

tas darījis zeminarā. Un nu,_sagatavojies uz abitu-

riju, iestājās klasiskā ģimnāzija un piekļāvās pie vie-

nas, pie klasiskās filoloģijas_ krūts. Ģimnāziju bei-

dzis, tad iestājās universitātē un nodevās matemāti-

kas studijām. Un studējot, par to sapņoja, ka par

augstāko ideju, kā reiz kļūs vislabākā ģimnāzija par

vislabāko skolotāju.

Viņš ticēja, ka tas būs iespējams un arī sajuta,

ka viņam uz to būs tiesība. Tikai tagad, vairāk ga-

dus strādājot koncentrēti, pamatīgi, neizkaisoties uz

visām pusēm, bet turoties cietos krastos, viņš saka

saprast, ka tikai tā vispār var iegūt patiesu ļzglītību,
un ka izklaidīgs darbs, tik daudz arodos reize, var ti-

kai vest pie sekla un tukša univerzalisma, un ka,
cenšoties visu zināt, cilvēks patiesība ne kaut kadu

vērtīgu atziņu neiegūst. Jau toreiz viņam_ skaidrs

bija tas, ko vēlāk noteikti formuleja un uz ka būvēja

visas savas turpmākās pedagoģiskas teorijas un ar

ko pamatoja visu savu praktisko darbību, proti, ka tā

sauktā «vispārīgā izglītība» ir ilūzija, un ka patiesa

izglītība nemaz nav domājama citāda, ka tikai uz-

celta uz dziļiem un stipriem speciālas izglītības pa-

matiem.

Sava raksta «Berufs- oder Allgemeinbildung»*)

viņš šo pārliecību skaidri motivē.

*) «Grundfragen der Schulorganisation», no 23. līdz 45.

lap. pusei.
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Viņš sava raksta sākumā_ stāsta par to, kā_ 19-ā

g. simteņa sākumā kāds vācu profesors visā no-

pietnībā prasījis, lai valsts par to gādātu, ka katrs

Vācijas pilsonis, no algadža līdz karaļdēlam, varētu

izmācīties grieķu valodu, kā arī par to, kāJßerlines
akadēmijas prezidents licis priekšā nodibināt Vācijā

kādu pilsētu, kurā visi runātu tikai latiņu valodā.

Keršenšteiners, protams, itin labi saprot, ka tas ir tīrā

fantastika, bet apgalvo, ka par to mums atgad nenā-

kas mazāk smieties, kā par mūsu tagadējām skolām

būs tiesība smieties mūsu pēctečiem, proti par to rai-

bo mistru, kādu mēs cenšamies sabāst mūsu audzē-

ņu galvās. Lai minētie vecie projekti esot arī fan-

tastiski, tad tomēr to autoriem bijusi pašā pamata pa-

reiza doma, jo aiz tās stāvējusi ticība antīkas izglī-

tības idejai un tam, ka klasisko valodu skaistums un

tanīs guldīto domu dziļums un bagātība pilsoņus ka-

trā ziņā labā garā audzinās. Lai tāda izglītība arī

būtu vienpusīga, bet tā tomēr pelnītu izglītības vārdu,
kamēr mūsu tā sauktajās, vispārizglītojošās skolas

patiesībā itin nekādas izglītības nedod.

Jo kas tad īsti ir izglītība? jauta Keršenšteiners.

Un atbild tā:

Vispirms jāatzīst, ka zināšanu daudzums vien

nav patiesas izglītības zīme. Izglītība pastāv_ visa

vesela cilvēka organiskā augšanā, izveidošanā, iz-

daiļošanā. Izglītības procesā cilvēka saturi gūst sev

piemēroto formu. Un šo formu cilvēks meklē, lai

pats sevi pilnīgi izteiktu, realizētu, pats sevi piepil-
dītu. Nav un nevar būt viena, visiem laikiem, vi-

sām tautām, katram atsevišķam cilvēkam atbilstoša

izglītības ideāla. Nav nemaz iespējams noteikt, cik

un kas kuram jāzin, kādam tam jābūt, kam jātic, kas

un kā jādara, lai tas pelnītu īsti izglītota cilvēka no-

saukumu. Tikai to var sacīt, ka izglītotam cilvēkam

jābūt pilnīgākam, nekā jābūt vairāk

personībai, kurai savs stingri izturets_ visas dzīves

stils* Viņam pareizāki un dziļāki, nekā neizglītotam

cilvēkam, jāsaprot sava laika un savas tautas dzīves

prasības, jāatrod savas tautas darba dzīvē sev pie-
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mērota vieta un jābūt gribai un spēkam šo vietu iz-

pildīt.*) Tikai tādu zināmā laikā zināma tauta uz-

skatīs un atzīs par izglītotu cilvēku. Jo tas nav jā-
aizmirst : katram laikam, katrai tautai

ir savs patiesi izglītota cilvēka

ideāls.

Pirmais solis uz izglītību, pēc Keršenšteinera do-

mām, ir — sev piemērotā darbā vingrināt atziņas un

gribas spējas un pamazām iegūt to, kas vajadzīgs, lai

reiz labi izpildītu savu vietu tautas dzīvē. Patiesas

izglītības ceļš arvienu ir ceļš, kas iet caur pamatīgu

arodniecisku izglītību. Tikai šo arodniecisko izglī-
tību vajag pareizi saprast. Arods nedrīkst būt kaut

kas pilnīgi izolēts, no visiem pārējiem dzīves nova-

diem nošķirts. Arods nenozīmē tikai tīro techniku,
vai tīro filoloģiju, vai tīro muziķu vien, bet nozīmē

specialitātes cieto pamatu un centru. Bet no šā cen-

tra jāiet pavedieniem uz visām pusēm. Savu arodu

neviens nevar labi pārzināt un pārvaldīt, ja viņš ne-

saprot tā atkarību no citiem, tā sakarību ar citiem

arodiem. Slikts speciālists būs tas, šaurs un neaug-

līgs, kas savā novadā strādājot, no savas vietas ne-

spēs pārredzēt visu dzīvi, nebūs skaidrībā par sava

speciālā darba nozīmi un lomu vispārējā tautas dzī-

vē, kas nesapratīs visas tautas kolektiva dzīves uz-

devumus un to veikšanā apzinīgi dalību neņems.

Bet tā dzīvot un darboties un šādā dzīvē un dar-

bībā attīstīt to, kas īsti izglītotā cilvēkā ir galvenais:
ētiskā rasktura sevī noskaņotais un noslēgtais spēks,
var tikai tas, kas nevis par enciklopedistu grib

kļūt, par «univerzalcilvēku», bet kas vispirms grib būt

krietns un pamatīgs kaut kādā vienā, viņa spējām,
visai viņa struktūrai, piemērotā atziņu un darba no-

vadā.

Izglītotam cilvēkam jābūt vispirms derīgam
cilvēkam (Der Weg zum i d c a 1 c n Menschen fūhrt

ūber den brauchbaren Menschen),*) pie kam,

•) F. d. S. 0. 30. Lp.

*) G. d. Schulorg. 30. I. p.
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protams, nav jādomā, ka «derīgs» ir tikai tas, kas

kaut kādas tīri praktiskas vajadzības prot apmieri-

nāt, kādas šauri utilitāras prasības pildīt. «Derīgs» ir

arī dzejnieks, tīrais zinātnieks, mākslinieks. Nede-

rīgs ir tas, kam nekā nav, ko tas patiesi labi pārzi-

nātu, par ko pilnīgi varētu atbildēt un teicami pildīt.

Un tādus nederīgus cilvēkus skolo un audzina tās sko-

las kurās pašās nav pamatības, nav sava cieta kodola

un centra, kuras neiemāca koncentrēties un kaut ari

vienu vai nedaudz lietas un parādības izpētīt un iz-

smelt līdz pašam galam. Tikai tā skola dod patiesu

izglītību, no kuras iznāk cilvēki, kuru izglītība uz-

celta uz specialitātes cieta pamata.
Katrā skolā, lai tā dotu patiesu izglītību, visā

skolas darba centrā jāstāv nedaudz iekšķīgi radnie-

cīgiem priekšmetiem, protams, ne mākslīgi izolētiem

no visiem citiem, bet saistītiem ar tiem. Skolnie-

kiem, ik_ pēc savām iedzimtām dāvanām un tiek-

smēm, jāizvēl tā mācības iestāde, kuras satversme

visvairāk atbilst viņu iekšējai struktūrai. Un šeit, pie
ne visai daudz problēmām, teorētiskām un prak-
tiskam, pamatīgi un patstāvīgi strādājot, tiem jāat-

tīsta, jāizkopj un jānostiprina tas, kas viņos tas īpat-
nējais un_ vērtīgākais. Tas ir vienīgais ceļš uz izglī-
tību, tada ceļā katrs kļūst par individuāli pilnīgu un

sociāli auglīgu cilvēku.

Sava grāmatā par izglītības procesa pamata ak-

siomu*) Keršenšteiners dod savu mācību vispārīgo

teorētisko pamatojumu.
Ša ievērojamā raksta pamatdoma ir sekošā.

Izglītības procesā svarīgi trīs momenti: objekts,

mērķis un līdzeklī.

Izglītības mērķis nevar nekas cits būt, ka pilnī-
gais cilvēks, t. i. tāds, kas līdz iespējamai pilnībai ir

izkopis visas viņa dabā guldītās īpašības un spējas

un tas izdaiļojis īstas cilvēcības garā.
Izglītības objekts ir —■ jaunatne.

*) Das Grundaxiom des Bildungsprozesses und seine Fol-

gerungen fur die Schulorganisation. Otrais izdevums 1924. g.
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Par mērķi un par objektu pēc būtības nav dom-

starpību. Tādas ir tikai par līdzēkļiem, par tām iz-

glītības vērtībām, caur kurām cilvēks kļūst pie savas

pilnības.
Un nu iesākas krūmainais cels. Visi mēdz meklēt

kaut kādas tādas vērtības, kas katram, bez izņēmu-

ma, cilvēkam garantētu izglītību. Itin kā tādas,_ vi-

siem pieņemamas, visiem vienādi, piemērotas vērtī-

bas maz būtu atrodamas! Keršenšteiners māca tā:

Visas izglītības un kultūras mantas: zinātnes un

to atsevišķās mācības, jēdzieni un likumi; mākslas

un to dažādie ražojumi; reliģijas ar savām īpatnējām
kulta formām un saviem ticības simboliem; sabie-

drība ar savām ierašām, savu morāli un audzināša-

nas veidiem; valsts ar saviem likumiem; technika ar

savām mašīnām — viss tas taču ir radīts no atse-

višķiem cilvēkiem vai kolektiviem ar dažādu garīgu
struktūru. Katra kultūras manta, kuru kāds cilvēks

sevī uzņem, lai gūtu izglītību, ir īpatnēja individuāla

vai sociāla gara izpaudums, objektivacija. Katrā iz-

teicas vairāk vai mazāk skaidri gluži īpatnēja gara

struktūra, katrā slēpjas liela dala no tās psichiskās

enerģijas, no kādas tā dzimusi. Patiesībā visa ārējā
kultūra (zinātnes, mākslas, reliģijas v. t. t.) nav ne-

kas cits, kā izveidojusies, zināmā noteiktā formā sa-

recējusi psichiska enerģija.

Izglītības darbā šī latentā enerģija pārvēršas at-

pakaļ kinētiskā enerģijā. Cilvēks, dzīvojot zināmā

kultūras pasaulē un viņas vērtības savas izglītības
nolūkos uzņemot, sevī šās pašas kultūras vērtības

atdzīvina. Un nu notiek sekošais: šis ačgārnais pro-

cess, šī objektīvās kultūras pārvēršanās atpakaļ par

subjektīvo, iespējama tikai tādos cilvēkos, kuru visa

dvēseles satversme līdzīga taisni šai, zināmās kul-

tūras formās sarecējušai psichiskai enerģijai. Zinā-

mas kultūras pasaulē ieiet iekšā un tanī apzinīgi dzī-

vot, tās saturus sevī uzņemt, un caur tiem nodibināt

savu personības kultūru, t. i. izglītību, var tikai tas

cilvēks, kura dvēseles struktūra radniecīga šās zi-

nāmās kultūras pasaules struktūrai. Jo vi s s iz -
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glītības process nav nekas cits, kā

objekUveta gara atjaunošana, at-

dzīvināšana arvienu jaunos mdiv-

v i d o s.*)

Tas ir izglītības procesa pamatlikums. No tā

tad atvasināms izglītības darbības pamata aksioms:

Lai zināma kultūras manta kļūtu

par izglītības mantu zināmam

indivīdam, tad šās kultūras vei-

da iekšējai struktūrai jābūt pil-
nīgi vai pa daļai adekvātai šā

individa garīgai struktūra i.*)
Un tāpēc pedagoģijai jābūt skaidrībā kā par da-

žādo kultūras pasauļu garīgām struktūrām, tā arī par

dažādo cilvēku psichiskām struktūrām. Tai dziļi jā-
izprot, kas ir zinātniskā kultūra, kas ir zinātnes

mantu specifikums, tāpat tas, kāda iekšējā struktūra
ir mākslai, kas ir mākslas kultūra, kas ir reliģiskās
dzīves, kas zocialās un techniskās kultūras būtība.
Un tāpat tai jāizprot, kāda ir zinātniskā cilvēka,
kada mākslinieciskā, reliģiozā, ekonomiskā, zocialā

cilvēka psichiskā satversme.

Tikai uz šādas dziļas sapratnes un skaidrības

pamata var tikt izstrādāta un nodibināta pareiza iz-

glītības teorija, un tikai uz tās var tikt uzcelta pa-

reiza skola.

Jo tā skola būs tā pareizā, kas katram cilvēkam

sniegs taisni tās izglītības vērtības, kādas viņa īpat-
nējai struktūrai piemērotas.

Šās vērtības sev piesavināt patstāvīgā darbā,
dzīva pašdarbībā un tās uzņemt miesās un asinīs

(«erarbeiten»), to, pēc Keršenšteinera nodomiem, mā-

ca ta skola, kuru tas nosauc par darba skolu.

Darba skola norisinājās zināmas kultūras pasau-
les garīgo saturu atdzīvināšanas un realizēšanas

) Das Grundaxiom v. t. t. 9. L p.

) D. Grudaxiom... ib.
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process atsevišķo skolnieku psichē. Tas ir darba

skolas jēdziena pats kodols.*)
Šeit nav iespējams kritiski sīki apskatīt Keršen-

šteinera mācību un slēdzienus, kādus viņš no tas

taisa.

īsumā aizrādīšu tikai uz to, ka tiklab šī mācība,

kā arī no tās taisītie slēdzieni, visā visumā ņemot, ir

pareizi un pārliecinoši. Šo Keršenšteinera ideju

gaismā tiešām noskaidrojas kā pati ļzglītības ideja,
tā arī dažādi skolu organizācijas jautājumi.

Bet tomēr nevar neatzīt, ka visā Keršenšteinera

teorētiskā uzbūvē un tad, protams, arī viņa skolas

idejā kaut kā trūkst. Vai labāki jāsaka: kaut kā ir

par daudz, kaut kāds viens moments ir pārmērīgi uz-

svērts.

Tiešām: arī Keršenšteiners,kaut gan tas ir caur

un cauri reāls domātājs, no galvas līdz papēžiem
re alis t s, tomēr no savas, pašā pamatā pareizās,

idejas pārmērīgi aizrāvies, nav ievērojis vai ir aiz-

mirsis dažus citus, tikpat reālus faktorus,
Varētu arī tā sacīt: Viņš savu mācību ir

uzstādījis pārāk schematiski, un šinī schemā

neietilpst tādi momenti, kurus neievērojot, ne-

maz nevar pareizi un galīgi un visos sīkumos noskai-

drot nedz vispārīgo izglītības, nedz arī skolas ideju.

Keršenšteiners, kurš arvienu sīvi apkaro katru

pārsteidzību un pārmērību, katru pārliecīgu aizrau-

šanos par kaut kādu vienu atsevišķu momentu, to-

mēr pats pārmērgi uzsver dažus atsevišķus momen-

tus, kuru lielo nozīmi gan neviens nevar noliegt, bet

kuriem blakus vajag nostādīt un uzsvērt citus, ne ma-

zāk svarīgus. —

Tā Keršenšteiners, bez šaubām, savā darba sko-

las izbūvē pārspīlē rokdarba-amata nozīmi, it īpaši
tad, kad ar tādu entuziasmu ieteic kaut kādu vienu

atsevišķu darba veidu, kā no viņa tā iemīļoto koka

apstrādāšanas darbu. Ja mēs arī nevaram neatzīt

lielo rokdarba nozīmi vispārīgai izglītībai un arī pra-

*) D. Grundaxiom... ib.
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sam tā ieviešanu skolās, sevišķi pamatskolās, tad to-

mēr mēs zinām, ka ne tikai amatam, ne tikai tiešajam
rokdarbam vien piemīt tās raksturu audzinošās īpa-

šības, kādas Keršenšteiners sevišķi viņā atrod, bet

ka «raksturu audzina» tāpat matemātika, tīri zināt-

nisks vai arī dailradīšanas darbs.

Tāpat Keršenšteiners p. p. nepareizi uzsver val-

stisko audzināšanu, kā galveno un pēdējo au-

dzināšanas mērķi. Arī te viņa doma vispāri ņemot

pareiza un svētīga, un sevišķi mums tā būtu jāņem

pie sirds. Jo arī mēs atzīstam valsti par ne ar ko

citu nesalīdzināmu varenu sadzīves organizācijas
aparātu, bez kura visa dzīve sabruktu. Mēs negri-
bam un nedrīkstam būt nevalstiski un vēlamies. laT

valsts ideja visiem kļūtu pilnīgi skaidra, lai tā tiešām

visiem pārietu miesās un asinīs, lai nesatricināma

kjūtu pārliecība, ka vienīgi valsts, un tikai stipra
valsts, var nacionālās dzīves pamatus nostiprināt,

atsevišķo aprindu attiecības nokārtot un noskaņot,

tautu_ sargāt no ārējiem ienaidniekiem un iekšējiem
grāvējiem. Un mēs atzīstam par varen lielu audzi-

nāšanas, arī skolas audzināšanas uzdevumu, no kura
ta nedrīkst nemaz atteikties: modināt jaunātnē

stipru valstisku garu.

Bet mēs šeit tomēr gribētu minēt vecveco vār-

du: dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, bet dodiet

arī Dievam, kas Dievam pieder.

Mēs no valsts nedrīkstam pataisīt fetišu, elku.
Bez valsts ir vēl reliģija, zinātne, māksla un citas tik-

pat augstas vērtības. Tas ir skaidrs, ka mums jāau-
dzina valsts pilsoņi un ka mēs nedrīkstam tādus ne-

audzināt, bet tikpat nenoliedzami ir, ka mums jau-
natne arī jāaudzina augstā etosā, reliģijā, zinātnē.

Un tad mums nav jāaizmirst, ka arī par īstiem un vis-

labakiem_ valsts pilsoņiem kļūs taisni tie, kas ētiski un

garīgi stāvēs visaugstāki. Keršenšteinera mācības

mes te neatzīstam par nepareizām, negribam tās

apgāzt, bet tikai turam par vajadzīgu tās papildināt
un tanīs izlīdzināt acīmredzamas vienpusības.
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Un gluži tā jādara arī ar Keršenšteinera tā

saukto «izglītības aksiomu». Arī tas jākoriģē un jā-

papildina, kaut gan visumā tas pareizs un neapšau-
bāms.

Keršenšteiners pārāk lielu svaru liek uz to, ko

nosauc par kultūras mantām (Kulturgiiter), pārāk

daudz liek atkarāties no tam, ko kas no tām uzņem

un pie tam aizmirst, ka daudzreiz izglītības procesā

ne tas no svara, ko uzņem, bet kā tam iet klāt, kā

to uzņem un pārstrādā un ko no tā iztaisa.

Bez šaubām zināmas noteiktas struktūras cilvē-

kam vairāk saprotamas, pieejamas un viņa dabai pie-
mērotas ir vienas kultūras vērtības, citas struktūras

cilvēkam citas. Un citam dažas pavisam nav pie-

ejamas. Un gluži pareizi Keršenšteiners saka, ka zi-

nāmas noteiktas struktūras cilvēks savu būtību ne-

maz nevar pilnīgi realizēt, kā tikai tanī pasaulē dzī-

vojot, kurā valda tas pats gars, kas viņā pašā.
Bet nav jāaizmirst šeit divi lietas: pirmkārt tas,

ka ir daudz cilvēku, kurus nekādi nevar pieskaitīt
nevienam pašam spilgti noteiktam psichiskās struk-

tūras tipam. Ir cilvēki ar tik nenoteiktu, jauktu struk-

tūru, tik daudzpusīgi, ka viņi ar gluži vienādi labiem

panākumiem savu izglītību var iegūt vienā kā otrā

kultūras pasaulē.
Un otra lieta ir tā, ka katra vēsturiski tapušā

kultūra no katra viņā dzīvojošā cilvēka prasa un ne-

maz nevar neprasīt vairāk, nekā tikai to, kas tieši
saistīts ar viņa īpatnējo psichisko struktūru. Dzīve

katru piespiež zināt un prast arī to, kas varbūt nemaz

nav viņa būtības tiešs piederums, bet bez kā tomēr

nav nemaz domājama viņa normālā dzīve. Un katrs

cilvēks arī var zināt, saprast un darīt daudz tāda, kā

tieši nemaz neprasa viņa īpatnējā daba. Un vēl vai-

rāk: ja cilvēkā pārāk uzsvērs viņa īpatnējo, gluži

vienpusīgi tikai šo vien kultivēs, tad šis pats viņa
īpatnējais var attīstīties gausāki, nepilnīgāki, nevar

arī pagūt nostiprināties, ja tas neatduras pret šķēr-
šļiem, pretešķībām, pretstatiem, cīņā ar kuriem tas

taisni vel spēcīgāks var kļūt un, uzņemot citus,
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svešus, bet daudzreiz varbūt to lielā mērā papildino-
šus elementus, vēl plašāks un cilvēcīgi vērtīgāks.

Sprangers aizrāda, ka katrā izglītībā
zināmai no dabas dotai individualitātei esot vaja-

dzīgi un nepieciešami p re t s v ar i, un ka taisni tad

cilvēks kultureli kļūstot sevišķi vērtīgs.*)
Un arī Z i m m m c 1 s uzsver, ka svarīgāks nekā

tas, ko katrs uzņem, ir tas, kā viņš to iekšķīgi

pārstrādā. Zimmels pat apgalvo, ka katra cilvēka

izglītībai nepieciešams, lai tam tiktu uzstādīti

uzdevumi, kuri nemaz nesaistās ar tā individualitāti,
bet ar kuriem tam jātiek galā, kā ar obligatoriskām
tās pasaules prasībām, kura tas dzīvo, un kurā tam

jāorientējas. Individuālais aug cīņā arī ar pārindi-

vidualo, un pat ar pretindividualo: gan to respektējot,

gan pret to nostājoties opozicijā, gan sevi sargājot no

ta, gan to pieņemot, pašam tādā veidā savas būtības

robežas atzīstot un nospraužot, kā arī gūstot spēkus
«sagremot arī nesagremojamo».**)

Taarī Zimmels, atzīstot Keršenšteinera teoriju

principa par pareizu, tomēr to padziļina, uzrādīdams

jaunus ceļus un jaunus līdzēklus, kas savukārt katra

cilvēka individuālās īpatnības var balstīt un audzi-

noši pozitivi iespaidot.
Pats Keršenšteiners nav varējis neatzīt par pa-

matotiem šos Sprangera un Zimmela iebildumus un,

savas grāmatas otrā izdevuma priekšvārdā, drau-

dzīgi par tiem pateicas, tanīs, protams, redzot ne sa-

vas mācības atspēkojumu, bet dabisku, vajadzīgu
papildinājumu.***)

*) E. Spranger, Berufs- und Allgemeinbildung, Handbuch

fiir das Berufs- und Fachschulwesen, citēts pēc Keršenšteinera

D. Grundaxiom 50. L p.

**) Iz Zimmeļa vēstules Keršenšteineram, cit. D. Grund-

axiom, 50. 1. p.

***) Sal.: E. Spranger Lebensformen, Halle 1922.

Hans Freycr-Kiel Theorie des objektiven Geistes
— Lp. 1923.

G. Simmel Schulpādagogik, Osterwieck 1922.
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Kad mēs no Keršenšteinera domu augstumiem

atskatāmies atpakaļ uz senāko lielo pedagogu mācī-

bām, uz senāk ietiem veciem ceļiem, tad neviļus gri-
bas apstāties pie Ruso.

Pie Ruso redzam uzstādītu to pašu izglītības un

kultūras problēmu.

No lielajiem domātājiem varbūt neviens šo pro-
blēmu nav tik sāpīgi pārdzīvojis, kā Ruso. Neviens

tik dziļi kā Ruso nav jutis, kas ir «kultūras traģē-
dija.» Neviens nav tik skaidri sapratis, kādas brie-

smas draud katram cilvēkam, katrai tautai, kas ar šo

problēmu netiks galā.

No moderniem izglītības darbiniekiem neviens

nav tik reāli par to domājis, kā praktiskā dzīvē ar šo

problēmu galā tikt, un oik tālu un kādā veidā tam

var palīdzēt audzināšana, sevišķi skolas audzinā-

šana, kā Keršenšteiners.

Es ar to negribu šos abus domātājus nostādīt

vienu otram blakus, negribētu krietno Mūchenes pe-

dagogu mērot ar to pašu mērogu, kā ģeniālo franču

filozofu-dzejnieku, bet gribētu tomēr atzīmēt, ka tas,

ko māca Keršenšteiners, ir mēģinājums dot konkrētu

atbildi uz Ruso jautājumu, kā atrisināma kultūras

problēma, kā pārvarama «kultūras traģēdija». Rus6
grib kultūras un izglītības problēmu atrisināt ab-

straktās domas un poēzijas dzidros augstumos. Ker-

šenšteiners atzīst tikai dzīves īstenību un skaitās ti-

kai ar tās tiešām realībām. Viņš pašu problēmu pār-
nes no Ruso sapņu augstumiem uz zemi un caur to

drīzāk garantē tās konkrētu atrisinājumu.

Es negribētu teikt, ka Keršenšteiners mums šo

atrisinājumu būtu devis jau pilnīgu un visos sīkumos

neapšaubāmu. Bet viņš mūs ir mācījis un pārliecinā-
jis, ka tas nav iespējams panākt bez dziļas un īstas

individuālās un zocialās dzīves sapratnes un ir at-

vēris un darījis atsaucīgākas visas mūsu jūtas pret

individuālās un kolektivās psiches strukturelām da-

žādībām.
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Ja mēs arī varbūt nevaram apstāties pie Ker-

šenšteinera, kā pie tā, kas jau nu būtu teicis pēdējo

un izšķirošo vārdu par to, par ko, sākot ar Ruso, ve-

selu gadusimteni domājuši vislielākie gari, tad tomēr

mēs zinām, ka izeja meklējama tādu domu virzienā,
kādas domājis Keršenšteiners un tie, kas viņam garā

tuvi.
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M. Stāls

Darba skola Vācijā*)
Katrs, kurš ierodas pie Zem i g a Šarloten-

burgā, tiek neviļus gluži pārsteigts. Nekur nav re-

dzamas skolā kailas sienas; viņas ir apklātas, apak-
šā zaļumiem, augšā — dažādām bildēm, kuru nozīmi

tūdaļ grūti saprast. Sevišķu vērību uz sevi vērš

saules pulkstens, kuru lieto pie rēķināšanas un mācī-

bas par debesi, lai bērni labāki saprastu attiecības

starp zemi un sauli; citā vietā atrodas zvīņu koka

nobildējumi, 20 m. garas valzivs skelets v. 1.1. Tāļāk

no dažādiem viedokļiem izlasīti koki un krūmi, da-

žādi stīgu augi stiepjas gar skolas sienām. Vistu kūts,

akvārijs, terrarijs arī vērš uzmanību uz sevi, tāpat kā

barometris, hidrometris un termometris, kuri vien-

mēr ir novērošanai pieejami; ar vienu vārdu sakot,

uzskatāmās un novērojamās dabas pasaule tiek iz-

skaidrota bagātīgi un ar dažādiem līdzēkļiem. Pats

skolas vadītājs savā darba istabā ir apkrauts dažā-

diem techniskiem modeļiem un instrumentiem, kuri
ir ļoti vienkārši, bet diezgan pilnīgi. Nonākot Zei-

niga skolas muzejā, kur atrodas skolnieku darbi, sā-

kot no 1896. g., ir gan jābrīnās, kādi tur komplicēti,
sevišķi elektriski aparāti, kuri pagatavoti no «nelie-

tojama» materiāla (pakaviem, nolietotām adāmām

adatām v. t. t.); neskatoties uz to, šie aparāti darbo-

jas ļoti kārtīgi. Ir arī modeļi, izgatavoti dabas zinī-

bām, kā cilvēku un pērtiķu galvas kausi, dažādi zobu

*) Autora personīgie novērojumi Vācijā 1922. g. un pēc

Dr. F. Karsena «Deutsche Versuchschulen der Qegenwart und

ihre Probleme» v. ct.
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veidi v. t. t. Fiziskā kabinetā ir atrodamas pašgata-
votas baterijas no konzervu bundžām, telefona sa-

vienotāji v. 1.1. Visvairāk krīt svarā tas apstāklis, —

par ko Zeinigs katram apmeklētājam arī stāsta, — ka

1906. g. viņš saņēmis skolas namu bez kautkādiem

ierīkojumiem, ka viss, sākot no kokiem, akmeņiem
un bildējumiem uz sienām, un beidzot ar šujmašinām,
rakstāmmašīnām un skolas kinoaparatu, — viss tas

sagādāts ar saviem paša līdzēkšiem.

Novērojot Zeinigu darbā jāsaka, ka viņš ir īsts

tagadnes techniskā laikmeta dēls — mašiņu dievinā-

tājs un viņu «dvēseles» izpratējs; vīrs ar Jsti «runā-

jošu roku».

Viņa galvenā pārliecība ir tā, ka katrs cilvēks ir

«redzes būtne». Un ir jāatzīst, ka Zeinigs savu mērķi,
—- skolnieku patstāvību, — arī ir sasniedzis. Pārē-

jās skolas, sevišķi agrākās, viņš sauc par «vārdu

skolām». Par viņu pamatu viņš uzskata mazāko

speķa pielietošanas likumu, tas ir, — kā ar mēli ir

vieglāk kaut ko darīt nekā ar roku. Bet arī sapra-
šana irātrāk iegūstama ar uzskatāmības līdzekļiem,
neka vārdus vien lietojot. Parastās metodes no bērnu

viedokļa var nosaukt arī par klausāmām metodēm.

Pāreja no parastās ausu un mutes metodes uz

redzes un taustes metodi ir iespējama tikai caur de-

monstrācijas skolu; šai skolai ir jāsniedz ne tikai re-

ālo lietu uzskatāmības un novērošanas
_

iespēja, bet

arī jāmāca, kā šīs lietas var radīt, jāmāca «darbo-

ties», bet ne «muti virināt». Jo ir novērojama vārdu

lietošana, bez viņu nozīmes saprašanas, ar vienu

vardu sakot, — verbalisms. Bet arī pie «darboša-

nās» ir novērojams, ka šī darbība norisinājās bez va-

jadzīgas saprašanas, — tas ir vienkāršs manualisms.
Arī viņš ir kaitīgs. Darbība skolā pastāv «mācībā

darbnīcās un darba mācībā». Pirmā ir fakultatīva

un atrodas ārpus plānveidīgas apmācības; viņai ir vai-

rāk estētiski mērķi; darba mācība, turpretim, ir obli-

gatoriska un pastāv mācības rezultātu izskaidrošanā

un padziļināšanā viņa nepiegriež vērību tik daudz

techniskai lietojamībai, bet vienkāršiem un pieeja-
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miem līdzekļiem un ar viņiem sasniegtājiem rezultā-

tiem (ar kabatas naža, šķēru, adatas palīdzību) grib
rādīt darba mācības vērtību. Mācība darbnīcās_ ir

sevišķs priekšmets, darba mācība ir princips, līdzēk-

Hs 'kaut kurai citai mācībai. Zeinigs izšķir 4 darba

mācības veidus: zīmēšanu, veidošanu, papīra un pa-

pes darbus, koka, drāts v. c. darbus. Zīmēšana, vei-

došana v. 1.1. pēc objektiem, kas pieder pie mācības

darbnīcās ir atšķirama no zīmēšanas, veidošanas

v. t. t. pēc atmiņas, no galvas. Zīmēšana pēc atmi-

ņas sākas zemākā pakāpē; tā ir zīmēšana, ja priekš-
mets nav redzams, jeb subjektīvi redzētā priekšmeta

objektivēšana. Tiek zīmēts vispāri cilvēks, putns,

kukainis v. t. t. Pēc tam nāk speciālā zīmēšana no

galvas, kas sākas ar tīpu variāciju pēc atmiņas, pie

kam ir izšķiramas vairākas pakāpes. Pie caurgrie-
zumu modeļu demonstrēšanas, p. piem., lokomotives,

jeb šujmašīnas modeļu, vai cilvēka vai zirga kustīgu

modeļu aplūkošanas ir sevišķi interesanti redzēt, cik

loti lielā mērā pie Zeiniga tiek uzsvērta dzīvas kustī-

bas nozīme. Visa darba mācība, kā pakāpeniskais

pielikums atsevišķam techniskam un darba mate-

riālam, Zeinigam ir pamatīgi izstrādāta un noteikta,

grupējot pēc atsevišķiem mācību priekšmetiem. Rak-

sturīga ir arī viņa pamatīgā metodiskā darbu plāna

izstrādāšana, kas ietaupa loti daudz laika un mācību

pasniegšanā ir no tik loti liela svara. Norobežošanas

no visa manualisma, darba pievienošana mācībai,
vienmēr uzsvērtais paralēlisms starp vārda un roku

lietošanu, kā izglītības līdzekli priekš skolnieka, —

tas viss pietiekoši pasargā Zeinigu no pārmetumiem

par viņa metodes pārāku vienpusību. Grūti iedomā-

ties, cik loti Zeiniga ieskati uz «darbību» ir pārvei-

dojuši visu viņa mācību. To pierāda sekošs piemērs.
Vienā no augstākās klases stundām skolnieks stāv

kā kārtībnieks visas klases priekšā. Turpina agrāk
uzsākto iztirzājumu par kaut kādu jautājumu. Viens

skolnieks saka uz otru: «Nosauc man līdzīgus

priekšmetus». Tika vairāki nosaukti, bet neviens no

viņiem nebij vietā. Pēdīgi viens izsaucās: «Āmurs
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un dūre». Tūdaļ pēc tam atskanēja prasība: Uzzīmē

viņus». Tas viss notikās, vedot vieglas sarunas, pie

kam Z. piedalījās tik daudz, lai skolnieki nenovirzī-

tos no uzstādītā jautājuma.

Zeinigs ar savu metodi domājās panākot sekošo:

Klase netiek apmācīta kā pasīva masa, bet kā do-

mājošu cilvēku darba vienība. Praktiskais darbs ir

devis piedzīvojumus un darba dalīšanas paradumu
attiecībā uz dalību ņemošiem indivīdiem, darba uz-

devumu, materiālu, darba rīkiem, kustību un laiku;

tas pats paņēmiens ir lietojams pie prāta problēmu

izšķiršanas.
2. Atsevišķs individs darbojas ar citiem vispā-

rējā darba uzdevumā. Ir jāstrādā praktisks darbs.

Ar vārdiem var noslēpt domu neeksistenci, bet ne ar

darbu. Griba uz darbu ir vienmēr modra un attīstās

pateicoties pastāvīgai vingrināšanai. Izveidojas pat-

stāvīgs raksturs.

3. Garīgais darbs, tāpat, kā domāšana vienmēr

atjaunojas. Vārdi, kuri tiek izteikti, tāpat arī jēdzieni,

nevar būt neskaidri. «Runājoša roka» nevar radīt

nekādu tīpu, ja turklāt nedarbojas atmiņas tēli; mo-

delis, kurš nekustas, aparāts, kurš nedarbojas, nevar

papildināt nepietiekošo atmiņas tēlu jeb priekšstatu.

Zeinigs gribēdams izaudzināt patstāvīgus indi-

vidus, tomēr redzami padevies 19. gadusimteņa ma-

teriali-mechanistiskam pasaules uzskatam, kurš
visu, arī dvēseli, grib mērot no šī viedokļa. Savu

metodi viņš rada kā jaunatrastas «rokas pasaules»
sistemātiku. Bērnu dzīvi un viņu izveidojošos spē-
kus viņš gan visai dziļi vēl nav izpratis. Vispāri at-

zīstot Zeiniga metodes nozīmi, tomēr jāsaka, ka viņa
ir vienpusīga un katrai vienpusībai ir vienmēr ievē-

rojami trūkumi.

Ja salīdzinām Zeiniga darba skolu ar G au -

di g a skolotāju zeminaru, tad redzam, kāda star-
pība ir šam divām skolām un viņu vadītāju uzska-

em-_.un metodēm. Kas tad varbūt kopējs starp do-
mātāju, kurš iedziļinājies visas cilvēces kultūras dzī-
ves nozares, apskatīdams viņas kā pagātnē, tā arī nā-
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kotnē, norādīdams katrai no viņām zināmu vietu vi-

ņu attiecību zistemā, kas var būt kopējs daudzpusī-

gajam pedagoģijas garam Gaudigam ar otru, vienpu-

sīgo «runājošas rokas» aizstāvi un piekritēju? Pro-

tams, ka nekas cits, kā tikai tas, ka abi ir viena laik-

meta cilvēki, kuri cenšas pēc personības atsvabinā-

šanas no laikmeta važām, jūt topošas sabiedrības

prasības pie to vērtību atzīšanas, kuras katrs cilvēks

rada caur darbu. Katrs viņi ar saviem līdzēkliem

veido skolu uz šiem jauniem pamatiem.

Zeinigs bērnus grib audzināt par apzinīgām per-

sonām.kuras ir piemērotas sava laika garam. Viņš gan

pārspīlē domādams, ka visam garīgam nav nekādas

pašvērtības. Zeiniga metode arī neizsmel visu do-

māšanas apjomu.

Gaudigs pats par savu metodi izsakās šādi:

«Mana un manu līdzstrādnieku teorija ir zināmu slē-

dzienu sakopojums, kuru mēs esam ieguvuši uz prak-
tisko piedzīvojumu pamata. Brīvās garīgās darbī-

bas princips izsauc pilnīgu revolūciju pedagoģiskās
domāšanas laukā. Jaunā skola izceļ pretešķību starp

individu un sabiedrību. Sabiedriskā kultūra prasa

brīvu domāšanas iespēju priekš katra. Mūsu vispā-

rējā dzīvē ir novērojama tā kļūda, ka mēs nedomā-

jam patstāvīgi, bet atkārtojam vispārējus spriedu-

mus. Protams, ka ar to netiek atzīta par vēlamu

anarķistiskā individuālisma veicināšana, bet jāaizrāda
tikai ir uz kultūras pašlikumību. Katrā bērnā ir lie-

las spējas uz brīvu garīgu darbu, un šīs spējas nav

ierobežotas ar skolas darbību vien, bet viņām ir arī

vispārīga nozīme. No svara šeit nav mācība, bet da-

bas spēka attīstība saskaņā ar viņas likumību.»

Virsskolotājs Šeibners (Gaudiga metodes pie-
kritējs) apskata cilvēciskā darba jēdzienu no trim

viedokļiem: 1) fenomenoloģiskā, 2) pedagoģiski vēr-

tīgā un 3) pedagoģiski-praktiskā.
Katra darba vērtība ir tā, ka viņš ir solis uz zinā-

mā mērķa sasniegšanu un tādā kārtā rada kaut kādu

lietu, jeb produktu. Tas, ko rada brīvā garīgā dar-

bība, ir psicho-fiziskā dispozīcija.
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Darba gaita ir daudzpusīga, jo sastādās no atse-

višķiem darba procesiem. Visp. darba gaitu var iedo-

māties tā: vispirms tiek uzstādīts darba mērķis jeb

nolūks, tad tiek uzmeklēti līdzekļi mērķa sasnieg-
šanai un pēdīgi noteikts darba rezultāts. Pašā darba

gaitas procesā ir izšķiramas divas puses: vispirms
darba paņēmiens jeb technika, caur kuru izpildītājs

pieliek pie objekta kā garīgos, tā arī fiziskos spēkus,
un tāļāk psicholoģiskie pārdzīvojumi paša darba iz-

pildītājā. Darba gaitas objekti šo pusi var uzzināt

redzot, kā katrs priekšmets jeb specialitāte ir savie-

nots ar zināmu techniku. Var būt runa par darbu ari

attiecībā uz darbiem izteiktu, iedomātu priekš-
metu. Darba pārdzīvojums sastādās arī no atse-

viķiem momentiem un ir vispārīgi gribas process.
To var pamatot tikai voluntaristiskā psicholoģija.
Pie gribas procesa pievienojas svara, spēka sajūtas,
ka arī apercepcijas, asociācijas un prieka sajūtas,
kuras rodas sakarā ar sasniegtiem rezultātiem.

Nav pilnīgi pareizi tas, ka nodarbošanās ar da-

žiem mācību priekšmetiem, p. piem., gramatiku, va-

rētu būt bez kādām sajūtām.

Loti var būt, ka likumi, kuri regulē gribu, ir tie

paši likumi, kuri vada asociacijas-apercepcijas do-

māšanas procesu.
Pie kādiem noteikumiem darba gaitai ir zināma

vērtība? Tas ir tad, ja: a) darbs veicina skolniekā

pašdarbību un patstāvību. Šī patstāvība var

but vienkārši aktīva un pašdzenoša. Vien-

kārši aktīva darbība ir tad, ja viņa tiek

izpildīta parastā kārtībā; pašdzenoša, turpre-
tim ja pamudinājums uz darbību iziet no paša
skolnieka. Pamudinājums uz darbību var rasties no

arējiem jeb no iekšējiem, personībā atronamiem cē-

loņiem; b) ja darba gaita ir piemērota bērna vecu-

mam; c) ja skolnieka spēki tiek izlietoti ekonomiski,
ja viņš netiek pārāk apgrūtināts un ja tiek ievērota

pie tam maiņa starp nodarbošanos un atpūtu; d) ja
tiek ievērots arī darba materiālais saturs; c) ja
viņš nav tikai vien skolai piemērots, bet norisinājās
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ta, kā tas notiek dzīvē; f) ja darbs ir auglīgs un dod

rezultātus no lietiskās puses, tā arī attiecībā uz pār-

dzīvojumiem, kuri ir saistīti ar darba gaitu.
Pedagoģiski-praktiskā darba puse brīvā garīga

darba skolā grib sasniegt darba audzināšanu, t. i.

darba technikas piesavināšanos un darba tieksmes

jeb dispozīcijas radīšanu. Pie darba technikas piesa-
vināšanās ir izšķiramas sekošas pakāpes: a) skolo-

tājs pats strādā un skolnieki novēro; b) skolnieki

mēģinās paši skolotāja vadībā; c) darba plāns tiek

sastādīts no pašiem skolniekiem; d) darba technika

mechanizējas, caur ko atsvabinājās enerģija jaunam
darbam; c) iegūtās darba metodes tiek pielietotas
brīvā darbībā jauniem uzdevumiem. No svara

ir izsaukt skolniekos domāšanas ierosinājumu.
Skolnieki ir jāpieradina iepriekš sastādīt dar-

ba plānu, zināmā laikā ierosināt domu gai-
tu, lai varētu tādējādi veikt uzdevumu. Šā-

dai darba audzināšanai ir svarīga nozīme,

jo caur to attīstās griba uz domāšanu. Vislielākais

panākums pie tam, ko iegūst katrs, ir viņa paša per-
sonības attīstība.

Prof. Fridrichs*) par skolas klasi viņas garīgā
darbā izteica šādas domas: metode iegūst pilnīgu
nozīmi tikai pie zināmas personības. Nav pareizs

tas uzskats, ka, piemēram, vidusskolas skolnieki ga-

rīgā ziņā būtu vienādi. Pat viena klase nav uzska-

tāma par vienību, jo sastāv no atsevišķiem indivi-

diem. Agrākais ideāls bija skolotāja plāna pilnīga
realizēšana stundas laikā. Klase pie tam bija pasīva,

jo bērnu vēlēšanās un tieksmes netika ievērotas.

Brīva darba skolā tas tā nav. Ja kāds no skolnie-
kiem kaut ko jautā, tad protams tas jāievēro un vis-

pāri bērnu vēlēšanām jānāk pretīm. Ja tas nenotiek,
ja skolotājs to nepielaiž, atbildēdams, p. piem., ka tas

nav vietā jeb par to vēlāki dabūsiet zināt, tad pro-
tams, klase iestājās zināma apātija (?) Pie tam, pro-

*) Prof. Fridricha spriedumi te citēti no kāda viņa priekš-

lasījuma.



tams, no skolotāja puses ir bailes no disciplinas mazi-

nāšanās. Bet kā disciplina būtu savienojama ar ga-

rīgo darbu? Vai caur to, ka bērniem lautu vaļu?
Tomēr visvairāk no svara ir tas, lai klasē attīstītos

savstarpēja kritika un objektivitāte, atstājot discipli-
nas prasījumus otrā vietā. Ir jāpanāk tas, lai katrs

skolnieks uzmanītu arī otru un nedotu atbildi pēc

sava paša asociācijām, bet lai tā būtu loģiska un sa-

karīga. Izturēšanās veidam ar klasi ir jābūt zināmā

mērā parlamentariskam. Ir loti liela audzināšanas

vērtība tam, ja katra domas un jūtas tiek ievērotas

no klases biedriem un arī no skolotāja. Tad arī katrs

skolnieks mācīsies citus nopietni ievērot un izturē-

ties objektīvi. Šāda lietišķa objektivitāte liek pavi-
sam piemirst skolniekiem, ka vini atrodas skolā. Tas
viss tādā kārtā darba skolu tuvina dzīvei.

Prof. Trāiikmans,*) runādams par tematu «Sko-

lotājs un brīvais darbs», apskata jautājumu: «Kā iz-

veidojās skolotājs pie brīvā, garīgā darba?». Skolo-

tājam savā garīgā struktūrā jābūt izveidotai personī-
bai, viņš nevar būt birokrātisks, ne arī gadījiena pe-

dagogs. Vīnam jābūt ar plašiem uzskatiem, ar atbil-

dības sajūtu savā darbā un diezgan lielu gribas spē-
ku. Viņam jāpieturas pie zināmas brīvības attiecībā

uz mācības plānu un stingri pašam sevi jākontrolē.
Viņam jāmāk vadīt klase un saviem skolniekiem jā-
nāk pretīm ar pilnīgu uzticību. Otrs svarīgākais jau-
tājums ir skolotāja zināt n i s kā izglītība.

Pēdējai ir jāpieliek augstas prasības: skolotājam jā-

būt speciālistam dažās nozarēs, bet diletantam vairā-

kās zinātnēs un mākslas nozarēs. Skolotājam jābūt
ne tikai ar zinībām, bet arī ar izglītību. Viņa galve-
nais uzdevums ir: sniegt «palīdzību pašpalīdzībai».
Skolotāju kolēģijai jābūt brīvu personību sabiedrībai.

Skolotājs ir uzskatāms par savas klases garīgās

enerģijas pārvaldītāju. Viņam jābūt psichologam.

Atsevišķā priekšnesumā virsskol. Seibners iz-

tirzāja jautājumu par psicholoģiskās mācības pārvei-

*) Ari prof. Trānkmaņa spriedumi citēti no viņa lekcijas.
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došanu darba mācībā. Tika novērtēta psicholoģijas
nozīme izglītības ziņā, viņas uzdevumi un apskatīts

jautājums par to, kā ierosināt pašdarbību pie skol-

niekiem. Drusku uzkrītoši pie tam bija tas, ka Šeib-

ners biedināja no pašnovērošanas jūtu pasaulē, se-

višķi attiecī ā uz skolniecēm. Man liekās, ka taisni

šinī ziņā ir no svara noskaidrot neskaidrās sajūtas,

jo caur to būtu novērstas daudzas briesmas, kas var

nākt vēlāk dzīvē priekšā. Sakarā ar augšminēto,
gribu izteikt arī tos iespaidus, kādus es guvu no tām

nedaudzām stundām, kuras man bija izdevība no-

klausīties..

Vispirms augstākājā zeminara klasē reliģijas
stundu par tematu: «Kristus dzīve». Šis pamata te-

mats bija no skolniecēm iepriekš sadalīts atsevišķos

apakštematos. Uz skolotāja jautājumu atsevišķas
skolnieces sāka izsacīties par lasīto, bet tikai pa di-

vām savā starpā. Uz skolotāja vēlēšanos interese

tika koncentrēta uz vienu kopēju tematu. Tomēr uz-

devuma skaidra atrisināšana netika panākta, bet tajā
vietā tika uzstādīti vairāki jautājumi, ar kuru palī-
dzību vajadzēja tematu apspriest. Stundas beigās

klasei, kā vienīabi vajadzēja nākt pie gala slēdziena,
bet tas nenotika. Vai klase, kā vienība, to sajuta ka

nepietiek ar jautājumu uzstādīšanu vien, bet ka jā-
dabū ir uzdevuma atrisinājums — tas palika atklāts

jautājums...

lespaids no minētās stundas bija šāds: atsevišķu
skolnieču pieskāršanās tematam notika ne no iekšē-

jās dziņas, jeb intereses, bet no vienkāršas nepiecie-

šamības materiālu sadalīšanā. Pie materiāla sadalī-

šanas bija novērojama ne cenšanās atrast visvairāk

nozīmīgāku jautājumu uzstādīšanu, bet vēlēšanās

skaitliskā ziņā vairāk jautājumu uzstādīt. Kas at-

tiecās uz pašu stundas uzbūvi, tad uzkrītošs bija tas

apstāklis, ka skolotājs daudz gadījienos neatkāpās no

vadītāja lomas, kā tas saskanētu ar teoriju, bet iz-

šķirošos momentos vienmēr iejaucās, lai tematu no-

virzītu viņam vēlamā virzienā. Sajūta stundas bei-

gas bija nospiedoša, un tāda likās būt arī skolniekiem.
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Uzdevuma atrisināšana, 'kura tika uzstādīta stundas

sākumā, tagad izlikās vēl vairāk sarežģīta; vienība,

kura bija sākumā, tagad sašķēlās daudzos atsevišķos
motivos. Sarunā ar Gaudigu, kuram es atstāstīju

savu iespaidu, dabūju paskaidrojumu, ka mācības no-

lūks arī neesot uzdevuma atrisināšana, bet ierosinā-

juma mēģinājums skolniecēm, kuras vēlāk būšot

skolotājas, lai tās iegūtu darba metodes piesavinā-
šanos un būtu spējīgas pašas atrast atrisinājumus...

Otra stunda, kuru man bija izdevība noklausī-

ties, bija kultūras vēstures stunda. Skolnieces, pro-

tams mājās, bija iepazinušās ar tematu pēc grāma-
tām. No skolnieču puses tiks uzstādīti vairāki jau-
tājumi. Pēc tam skolotājs nolasīja gabalu no grāma-
tas par uzdoto tematu. Šis gabals tika atkal anali-

zēts no vairākiem viedokļiem, pie kam atkal tika uz-

stādīti jautājumi. Sevišķi zīmīgs bija Gaudiga iztei-

ciens : «Es došu vārdu tam, kas uz-

stādīs sešus jautājienus vienu pēc

o_t r a.» Stundas beigās tomēr nenoskaidrojās ko-

pējā laikmeta aina, tādēļ ka vadītājs vairāk izgāja
uz to, lai varētu apspriest vairākus jautājumus. Man

liekas, ka tā ir kļūda, ja domā, ka temata iztirzāšanā

svarīgi ir tikai paši jautāumi. To varētu tikai tad

darīt, ja tas būtu iekšēji nepieciešams temata noskai-

drošanai. Pēc tam manim bija iespēja izrunāties ar

skolniecēm par to tematu. Sevišķi skolnieces uz-

svēra, ka starp skolu un personīgu dzīvi ir liela plai-
sa.

.. Līdzīgi šai stundai norisinājās arī stunda, kurā
tika pasniegta bērnu psicholoģija. Arī viņā iesāka

ar to, ka skolnieces izteica savus novērojumus un sa-

jūtas. Arī šeit nebija nekāda gala slēdziena, kas va-

rētu dot kopēju vispārēju bildi. Šinī stundā sevišķi
man uzkrita tas, ka mācības pamatā bija izstrādāts

plāns, saskaņā ar kuru skolotājs ar savu personīgu

iejaukšanos iespaidoja skolnieces. Pēc darba mērķa
uzstādīšanas pārgāja uz iegūtā materiāla paplašinā-
šanu, pēc tam uz šī materiāla apstrādāšanu ap-

rakstītā kārtībā un pēdīgi, pie gala savilkuma,
kas gan atkal netika sasniegts... Pēdīgi piedalījos
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prof. Trānkmaņa stundā, kuras temats apsolīja daud2

dzīvības un vispāri bija interesants. Temats bija:
«Skolas ceļojuma rezultāti izglītības ziņā.» Bet arīšī

stunda norisinājās līdzīgi iepriekšējām. Skolotājs

šeit pats uzstdīja jautājumus un sevišķa pašdarbība

no skolnieču puses nebīja novērojama. Arī šeit bija

manāma Gaudiga metodes pazīme: formālā viedokļa
pārvērtēšana pretēji skolnieču īpašu ieņemtājam stā-

voklim attiecībā uz pārrunājamo tematu.

Šāds mācības veids, manim liekas, nepanāk

skolnieku pašizveidošanos, bet noved pie pļāpības

un ārējās kustamības. Šī «brīvā pašdarbība» ir tikai

formāla. Ja Gaudigs pie valsts izcelšanās un atīstī-

bas jautājuma pieveda visas iespējamās Eiropas un

ārpus Eiropas atrodošās satversmes un ieteica dažā-

das grāmatas par šo jautājumu, tad tas ir uzskatāms

par vienkāršu formālu metodi, jo tie problemi, kuri

vairāk stāv tuvāk tāgadnei, nekļuva nemaz izcelti

un apgaismoti. To pašu var teikt par reliģijas stundu

pie Dr. Friedricha.

Kāda tad galu galā ir šī «brīvās garīgās» darbī-

bas metode? Galvenais temats stundas laikā tiek

iedalīts atsevišķos apakštematos, kuri tiek sakārtoti

pēc tīri formāliem, ārējiem loģiskiem viedokļiem, p.
piem., pēc kontrasta līdzības principa, pēc kategoriju

kvantitātes, jeb kvalitātēs v. t. t. Ja tiek ņemts pīt

tam atsevišķs temats, tad tas tiek apskatīts līdzīgā
kārtā. Stundu uzbūves pamatā tiek liktas formālas

pakāpes, kuras varētu nosaukt par iegūtā un izla-

sītā materiāla paplašināšanas pakāpi, šī materiāla

apstrādāšanas un pēdīgi kopsavilkuma pakāpēm.

Protams, ka šāds mācības veids neved pie brī-

vas pašdarbības, tamdēļ, ka tie jautājumi, kurus skol-
nieces uzstāda, ir radušies ne no iekšējās būtības un

nepieciešamības, bet tiek formulēti loģiskā kārtā un

veļama skaita. Šeit trūkst ari gribas, lai varētu no-

nākt pie kaut kādas pamatotas pārliecības. ■ Gaudigs
grib būt objektīvs pie_ mācību pasniegšanas. Viņš
negrib izteikt skolniecēm savu personīgu pārliecību,
lai tādējādi skolnieces būtu sagatavotas un spētu at-



tiecīgo materiālu pilnīgi objektīvi apskatīt un iztir-

zāt. Šo uzskatu viņš motivē ar to, ka skolnicēm, kā

nākamām skolotājām, ir jāpiesavinās šāds objektīvs

zinātniskais aplūkošanas veids. Par ražīgu garīgu

darbu ir atzīstams tikai tāds, kurš atrod jaunā vielā

jaunas un īpatnējas jautājumu uzstādīšanas. Ir jā-

iedomājās, ka šā izglītoti cilvēki vēlākā dzīvē pieies
kaut kādam priekšmetam jeb jautājumam. Bez šau-

bām, viņi to apskatīs tā, kā to agrāk skolā darījuši.

Viņi neiedziļināsies pašā būtībā, bet meklēs zināmu

daudzumu ārējo viedokļu, kuriem patiesībā būs maz

nozīmes. Viņiem būs tieksmes vienmēr uz kritiku,

neapskatot un neiedziļinoties lietas būtībā. Mums

nav vajadzīgs šādu kritikas spē-

jīgu cilvēku kuri varētu spriest

par visiem jautājumiem viegli, ne-

iedziļinoties viņu būtībā, bet mums

ir vajadzīgas dzīvas, pārliecinātas

personības, kuras zinātu un apzi-
nātos vienmēr savu stāvokli. Nav arī

pamatos nekādas lielas starpības starp šādu metodi

un Herbarta metodi, jo tagad vielu pēc zināmiem for-

māliem paņēmieniem neapstrādā vis skolotājs, kā tas

bija agrāk, bet viņa vietā to dara skolnieki pie sko-
lotajā stingrās kontroles.

Jāuzsver arī tas apstāklis, ka skolniekus gan ne-

drīkst kalpināt ar autoritatu palīdzību, bet viņiem jā-
dod ir iespēja brīvi attīstīties, bet arī tas nedrīkst būt,
ka autoritatu vietā stājās formālā loģika, caur ko per-

sonīga dzīve paliek gluži sāņus. Tādēļ ir jāsaka, ka

ta patstāvība, par kuru Šeibners līdz ar Gaudigu
vienmēr runa, ar šās metodes palīdzību nav nebūt

sasniegta. Jeb varbūt viņi par tādu uzskata tikai

spēju pašam no sevis uzstādīt jautājumus, tos nemaz

neatrisinajot pec būtības?
Ar Gaudiga stingri loģiski nosvērto personību

stāv cieša sakarā arī viņa uzskats par skolotāja stā-
vokli attiecība pret klasi. Gaudigs nebūt negrib
skolnieču iespaidošanu no skolotāja puses, pie kam
nonāk pat līdz tai pārliecībai, ka skolnieces resp.
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skolnieki nedrīkst neko zināt arī par skolotajā reli-

ģioziem jeb politiskajiem uzskatiem. Skolotājam

jābūt pilnīgi objektīvam, jo tikai tad skolnieces pec

skolas beigšanas būs spējīgas nostāties patstāvīgi un

pret visiem dzīves jautājumiem varēs kritiski izturē-

ties. Nekas nav sliktāk par to, pēc Gaudiga domām,

ja skolotāja personība atstāj suģestējošu iespaidu uz

skolniekiem, jo caur to tiek nomākta katra pašdar-

bība. Bet jāuzsver arī tas, ka skolotājs iespaido

klasi ne tikai kā vadītājs, kā autoritatīva persona,

bet arī kā līdzbiedris pie kopējā klases darba. Bet

tāds skolotājs nevarēs personības izaudzināt, jo jauni

ļaudis pieķeras tikai tādiem cilvēkiem, kurus redz

cīnoties dēļ patiesības noskaidrošanas, tas ir tādiem,

kuriem ir savi patstāvīgi uzskati. Personīgo dzīvi

var modināt tikai ar tādu pat dzīvi. Loģiska, tīri lie-

tišķa dzīve ir pretrunīga pati sevīm. Ja skolotājam

būs ņemta šāda starpniecības loma un pilnīga objek-
tivitāte būs mācības galvenais mērķis, tad, protams,

skola nekad neizaudzinās personības, ne arī klases

dzīvo kopību.
Nākotnei ir vajadzīgi ne loģikas cilvēki, bet cil-

vēki ar savu personīgu pārliecību un ticību.

Savelkot izsacīto kopzumā ir jāzaka: Gaudiga
un viņa skolas piekritēju mērķis ir topoša personība.
Bet pēc viņu izveidotās metodes vispusīgi iedomā-

tas personības praktiski ir jāatzīst par vienpusīgām.

Savu mērķi viņš domā sasniegt ar savas metodes

palīdzību; bet ar to viņš atvieglina labākā gadījumā
tikai tādu personību attīstību, kurām ir dabiskas

tieksmes uz «gudrošanu» — domāšanu. Jau teorē-

tiskā ziņā viņa personības jēdziens izcel sevišķi atse-

višķu domātāju; priekš kopības, p. piem., klases,
personība — ir tikai attīstības un darbības līdzeklis.

Ja Gaudiga metode šeit kritizēta un noraidīta,
tad tas notiek tamdēļ, ka ir nepieciešami aizrādīt uz

to, ka viņas spīdošā ārējā puse un psicholoģiskais
pamats ir tas, kas viņu padara par metodi. Bet ne-

skatoties uz to, ir jāatzīst, viņai tomēr ir liela no-

zīme pedagoģiskā darbā. Viņa ir liels solis uz priek-



117

šu vidusskolas pārveidošanas ziņā visos priekšme-
tos. Līdz ar to viņa ir auglīgs pasākums, ar kuru vis-

pāri pedagoģiskā darbība ir saistīta, bet jāatzīst — šī

darbība ir vienpusīga, gluži tāpat kā pie Zeiniga. Ja

Zeinigs veidojošos cilvēku viņa izglītībā nostāda at-

karībā no rokām, tad Gaudigs šo izglītību dara par

atkarīgu no prātošanas. Tā nav jaunu īpatnēju me-

todu radīšana, bet tikai agrāko pārvietošana, pārvei-
došana.
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P. Mežulis

Gaudiga pedagoģiskā doma

Virsstudijdirektors prof. Dr. Hugo Gaudigs nav

svešs arī mums — Latvijas un latviešu skolotājiem.
1922. g. pavasara semestrī šo rindiņu rakstītājam bij
laime kopā ar septiņiem citiem kolēģiem redzēt sla-

veno leipciģieti viņa darbā, parastajos mājās, apstā-

kļos. Tā paša gada rudenī G. ar diviem saviem darba

biedriem, Otto Šeibneru un Loti Mulleri, uz vācu sko-

lotāju bdr. uzaicinājumu, apmeklēja Rīgu un ņēma dzī-

vu dalību min. biedrības sarīkotajā pedagoģiskā ne-

dēlā, gan ar priekšlasījumiem, gan praktiskas stun-

das pasniedzot. Šo «nedēlu» apmeklēja galvenā
kārtā Rīgas skolotāji, bet netrūka viņā arī provinces

skolotāju. Domāju, ka ikvienam, kam bij izdevība re-

dzēt Gaudigu, būs dziļi iespiedusies atmiņā šī vīra

īpatnējā figūra, viņa vienkāršā, bet imponējošā ārie-

ne un uzstāšanās, viņa itkā flegmātiskais tempera-

ments, kurš tomēr atkal un atkal iededzās spēcīgā

domu un jūtu kvēlē; viņa atjautība un humors un dzi-

ļā nopietnība, ar kādu viņš runāja par tiem daudza*

jiem jautājumiem, kuriem netiek garām neviens no-

pietns padagogs, kuri lielā mērā nodarbinājuši un no-

darbina arī mūsu skolotāju saimi. — Toreiz G. atstāja
vēl spēcīga cilvēka iespaidu un bij jādomā, ka viņam
vēl ilgi būs lemts būt par vienu no pašiem pirma-

jiem, pašiem spēcīgākajiem jaunās pedagoģiskās do-

mas veidotājiem. Bet — nepilnu gadu vēlāk, 1923.

g. 2. augustā, sakarā ar grūtu_ operāciju, G. aiziet

mūžībā, ņemdams līdz kapā vēl daudz uz viņa ra-

došo ģēniju likto cerību un nepieredzējis piepildā-
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mies savu skaistāko mūža lolojumu — nacionālo kul-

tūras skolu.

Skaistākais un lielākais visā bagātā G. darbībā,
kā liecina vina tuvākie līdzdarbinieki, meklējams

vina pasniegšanas mākslinieciskā dabā. «Viņš bij
aicināts un izredzēts mācīšanas darbam kā reti kāds,

apbalvots ar «donum didacticum», pilns priecīgas ra-

doša pasniegšanas darba kaisles. Kā svētā zemē gāja

viņš stundā, aizgrābts no augstā un skaistā uzde-

vuma attiecībā uz bērnu, nests no dziļas godbijības
jaunatnes priekšā. Viņa mācība bij izglītojoša dzīve.»

Kā viņa pasniegšanas pievilcīgums un spārnojošais
iespaids mazāk meklējams mākslinieciskā metodē,
kā par visām lietām viņa īpatnējās personības dzīvi-

nošā spēkā, to G. negribējis atzīt.

Kā radošs mākslinieks pedagoģijas laukā G.

mums vairs nav pieejams; bet viņš ir atstājis ba-

gātu literarisku mantojumu, kurš arī vēl tagad ļauj
ieskatīties viņa bagātā, pievilcīgā un īpatnējā domu

un ideālu pasaulē. Gaudiga darbi izauguši no peda-
goģiskas īstenības pārdzīvojuma un kaislīgas vēlē-

šanas iespiesties viņas visdziļākos, paviršam aplū-
kotajam apslēptos pamatos. «Viņa apliecina un pra-

sa, ierosina un arī uztrauc, atspoguļodami savā vei-

dojuma sava radītāja īpatnību. Pilni dzīvības, viņi
dzīvos to starpā, kam rūp ielikt ikkurā audzinošā

darbība dvēseli un garu.»

Nejuzdamies galvenā kārtā kā zinātnieks audzi-

nāšanas laukā, G. tomēr arī šeit ir devis daudz vēr-

tīga. Prasīdams, lai izglītības darbs tiktu psicholo-
ģizets, audzināšanas mērķi kulturfilozofiski pamatoti,
G. iziet uz Jo, lai pedagoģika kā zināmas «prakses

te_orija»_ iegūtu noteikti zinātnisku raksturu. G. zi-

nātniskas domāšanas galvenais nopelns ir jaunas pe-

dagoģikas problemātikas attīstīšana. Personība ka

audzināšanas ideāls, brīvs garīgs skolas darbs, sko-

las ka dzīva locekļa ierindošana nacionālās kultūras

procesa — šīs problēmas aptver plašus uzdevumu
laukus tālākai pētīšanai.
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G. darbos atrodams ļoti bagāts vērtīgu atziņu krā-

jums; šīs atziņas ir izlobāmas un sistematizējamas.
Šo rindiņu nolūks nav sniegt G. garīgā mantojuma

rezumējumu un novērtējumu; tās uzskatāmas kā mē-

ģinājums sniegt G. ped. domas skeletu, turklāt paša
G. uztvērumā.

G. pedagoģika ir personības pedagoģika. Tas

nozīmē, ka viņas pamatos ir likta personības ideja.
«Katras audzināšanas un katras pašaudzināšanas

mērķis man ir vērtīga personība,» saka G. sava gal-
venā darba — «Die Schule im Dienste der werden-

den Personlichkeit» — priekšvārdā. Šī ideja noteic,

arī skolas uzdevumu: tas ir — līdzdarbību pie topo-

šās personības — skolēna, audzēkņa. Personībā ir

dots izšķiroši teleoloģisks, t. i. uz mērķa jēdziena pa-

matots princips, kurš ar savu spēku spiežas caur;

visam audzināšanas darbam un tā tad ari skolas or-

ganizācijai un skolas dzīvei.

Skolas mērķis tā tad ir kāds punkts zināmā pro

cesa gaitā, t. i. personības tapšanas procesa gaita.

Šis process nenoslēdzas ar skolas laika izbeigšanos,
ieskaitot pēdējā arī papildskolas laiku. Tāpat ar sko-

las laiku viņš arī neiesākas, bet sniedzas tālu atpakaļ
priekšskolas bērnībā. Skolas laiks ir tikai viens š'l

dzīves procesa gabals, izgriezums. Personības

ideja nodrošina skolas laiku ar viņa darbu un dzīvi

pret mākslotu un kaitīgu izolāciju un dod skolai pil-
nu dzīves perspektivi.

Pateicoties personības idejai, atsevišķā skolēna

skolas dzīvē tiek uztverta nevien kā visas viņa izi-

ves, bet arī vispārības — nācijas dzīves sastāvdaļa:

personība ir individs, kurš attīstās dažādos dzīves

novados. Uzstādot par savu uzdevumu līdzdarbību

pie topošās personības un spraužot savu mērķi

pilnīgas personības virzienā, skola nevar citādi kā

iedomāties savus audzēkņus un līdz ar to arī sevi

kopsakarā ar vispārīgo kultūras dzīvi. Personības

ideja pasarga no izolācijas arī skolu un ved to vis-

aptverošākā dzīves kopsakarā.



121

Tāļāk personības ideja prasa, lai skola satver

audzēkni ne tikai viņa skolas dzīvē, bet visā viņa
dzīves īstenībā un kopsakarībā, īpaši arī ģimenes

dzīvē, kuru ignorēt ir bīstami. — Personības principa

regulēta skola cenšas aptvert audzēkni viņa miesīgi-

garīgās eksistences totalitatē un sargās no spiritu-

alisma, miesas kulta, manualisma un citām vienpu-

sībām. Attiecībā uz audzēkņu garīgo dzīvi skolai,

kura savā darbā liek vadīties no personības idejas,

ar sevišķu rūpību jāvēro lielo dvēseles funkciju gru-

pu savstarpējais iespaidojums, cenšoties pēc ideālas

domu, jūtu un gribas sadalības, sargoties no vienpu*

sīgā intelektualisma un neinteliģentas iegribas vei-

cināšanas.

Attiecībā uz skolas organizāciju personības ideja

prasa skolas dzīvi. Ja šī prasība ir ievērota, tad skola

nevar izvērsties par «iestādi» vai «ierīci» audzēkņu

iespaidošanai, bet viņa ir dzīves aploks, dzīves no-

vads, kurā audzēknis strādā un piedīvo un, strādā-

dams un piedzīvodams, attīstās: viņam ir doti attīstī-

bas noteikumi. Skola kā dzīves novads, ar bagātu
dzīves saturu, dažādiem dzīves stāvokļiem, ener-

ģisku dzīves darbu, vērtīgām dzīves formām — šo

domu G. ieteic katram pedagogam nevien izzināt

līdz galam cauri, bet arī iejusties viņā un sagaida,
ka personības idejas radošais un veidojošais spēks
liks sevi sajust.

Audzēkņu dzīve skolas dzīves novadā ir vie-

nota, bet reizē arī diferencēta pēc dalu novadiem,
kādos skolas dzīves novads sadalās. Skola dzīvo ne-

vien izglītības dzīvi, bet organizē arī augstākās vēr-
tības — kopdzīvi, audzēkņu dzīvi savā starpā, īpaši

klases_ formā. — Kā loti svarīga dzīves attiecība jā-
atzīmē arī attiecība starp skolēnu un skolotāju. —

Kaut gan skolas dzīves dalu novados noteic skolas
daba, tomēr šie dalu novadi atbilst arī vispār dzīves
novadiem. Tas pats sakāms arī par darbības un

piedzīvojumu formām. Viss tas ļauj jau skolas laikā
attīstīt auglīgas attiecības starp audzēkņu dzīvi skolā
un dzīvi ārpusē un panākt to, ka skolas dzīve var
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viegli turpināties pēcskolas dzīvē. Personības ideja

prasa lai dzīve būtu vienota un pasargāta no lūzu-

miem un lēcieniem.

Skolā, kura nostājas topošās personības dienestā,
izzūd zocialās un individuālās pedagoģikas pretstats,
abiem principiem sintezējoties kādā augstākā — per-

sonības pedagoģikas principā; visos tautas skolas dzī-

ves novados audzēkņu īpatnība attīstās zem viņā dar-

bojošos ideālo varu, personīgo un bezpersonīgo,

iespaida — individualitātes kļūst par personībām.
Personības audzināšana savā darbā iziet no ti-

cības normāla bērna iedzimtiem spēkiem un pašattī-
stības spējai. Savu uzdevumu viņa redz jau darbo-

jošos spēku stiprināšanā un izglītošanā, vēl snaudošo

un saistīto atraisīšanā, modināšanā un attīstīšanā, lie-

kot šiem spēkiem darboties pēc iespējas pašdarbīgi

un patstāvīgi. Viņa negrib atbalstīties uz spēku, kurš
nāk kā sveša pavēle, kā spaidi no ārienes, bet gan

uz spēku, kas darbojas spontāni, pats no sevis, no

iekšienes — plūst no arvien dziļāk pamatojošās vēr-

tīgas jūtu noskaņas (Gesinnung). Spēka, kā tāda,

kultam, neatkarīgi no tā pamatos esošas noskaņas,

personības audzināšanā nav vietas. Blakus attīstīša-

nai un spēcināšanai skola vērtīgos spēkus formē —

skolo. Personības audzināšana ir audzināšana spēkā
un spēkam, jo sacītais attiecināms ne tikai uz izglī-
tības novadu, bet arī uz topošo personību savstarpējo

satiksmi, kā arī uz satiksmi ar skolotāju. Visur uz-

sverams spēks, izrietošs no vērtīgas noskaņas. Ne-

spēkam, gļēvumam, vai pagurumam nav vietas ne

izglītības darbā, ne skolēnu savstarpējās attiecībās,
ne arī bieži tik bezspēcīgās skolēnu un skolotāja at-

tiecībās. Pašdarbība, iniciative un vērtīga noskaņa
ir lietas, kuras arvien uzsveramas un skolojamas.

Personība ir zināms stāvoklis (Zustāndlichkeit);
audzēkņa visu stāvokļu kopsakarība (Gesamtzu-
stāndlichkeit) ir tas, ko arvien patur prātā personī-

bas audzināšana un ko bieži aizmirst skolas, kuras
no audzēkņa prasa tikai veiksmes, varbūt pat tikai

zināšanu veiksmes.
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Prasība, lai audzināšana tiktu saskaņota ar at-

tīstību, gūst cietu pamatu taisni personības idejā.
Personībai piemīt cieņa; cik tāl audzēknis ir

topoša personība, viņš atrodas skolas audzinošā

iespaidojumā; cik tāl viņš ir topoša personība,
tik tāļ tas ir pasargāts no «necienīgas» iespaido-
šanas.

Skolas izglītības darba organizācijas centrā

stāv ar intelektuālas pašattīstības spēkiem apdāvi-
nātais audzēknis. Visi skolas pedagoģiskie spēki,
bet par visām lietām skolotājs, ir palīdzīgi, lai pusat-

tīstība noritētu audzēkņu ideālā «es» virzienā. Iz-

glītības noskaņa, spēks un technika — šī trīsvienība ir

tālākais mērķis darbā pie topošas personības. Izglītī-
bas vielas izvēlei jābūt tādai, lai netrūktu nekā, kas ie-

tilpst pilnpersonības izglītības aplokā, bet — no otras

— nebūtu arī nekā lieka. Tieksmei pēc pie-

tiekoša plašuma jāpievienojas tieksmei pēc vienības

un kopsakarības.

_

Izglītības iegūšanai jānotiek patstāvīga darba

ceļa: ta skola, kura grib darboties personības audzi-

nāšanas garā, iegūst darba skolas raksturu. Darba

procesa darbojošās persona ir skolēns; viņa aktivi-

tāte un brīvā kustība ir tas mērķis, kurš noteic sko-
lotajā iedarbību uz viņa rīcību un būtību. Kaut gan

darbs klase norit sabiedrībā, viņa mērķis ir attīstīt

atsevišķa skolēna pašdarbību. Skolēns kā jauns
strādnieks, kurš pats uzstāda jautājumu, sastāda dar-
ba plānu, pats sevi ierosina uz darbu, pats sevi ilg-
stoši uztur darbībā, pats visu darba procesu kon-
trole -—- tas ir šinī gadījumā personības audzināša-
nas mērķis un ideāls. Tas pats attiecināms uz sko-

lēnu dažādiem mājas uzdevumiem, kuriem personī-
bas audzināšanā piekrīt sevišķi liela nozīme. Bla-
kus savam, normētam Un plānveidīgam izglītības
darbam skola nedrīkst ignorēt brīvo izglītības piesa-
vināšanos no paša skolēna puses. Šī pēdējā uzņe-
mama ka pilntiesīga un būtiska sastāvdaļa vispārīgā
izglītības procesā. — Izglītības procesam jābūt tā-
dam, lai viņa tiktu aizkārts, ierosināts un audzināts
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darbināts, citiem vārdiem — vingrināts un audzināts

ne tikai intelekts, bet arī jūtas un griba, īsi sakot —

«viss cilvēks.»

Skolas klases dzīve personības idejas gaismā

gūst ārkārtīgu svaru un nozīmi: viņas uzdevums —

palīdzēt individam attīstīt savu īpatnību saskaņā ar

vērtīgas sabiedrības ideālām normām, t. i. kļūt par

personību vienā no dzīves visvarīgākiem novadiem

— kopdzīves novadā. Klases dzīves organizēšana

uz personības idejas pamatiem ir viens no nākotnes

skolas vissvarīgākiem uzdevumiem.*)

Skolotājs ir skolas idejas nesējs; savā darbā

viņš liek vadīties tikai no skolas uzdevuma — darbo-

ties līdz pēc topošās personības. Viņš veido savu

audzēkņu ideālos tēlus un liek darboties savai ener-

ģijai šo tēlu virzienā, savaldīt savu enerģiju tur, kur

tās izplūdums audzēkņa personības tapšanas procesu

varētu traucēt. lespaidošanas formas, kuras aizkar

audzēkņa cieņu, ir principieli izslēgtas. Jo tālāk soļo

personības attīstība audzēknī, jo vairāk audzēkņa un

audzinātāja attiecības gūst personīgu raksturu, kurš

stipri atšķiras no parastām, tipiskām skolēna un sko-

lotāja attiecībām.

Skolas kārtība ir bezpersonīgs faktors, ar kuru

audzēknim sākumā nav nekādu personīgu attiecību.

Jo vairāk audzēknis iedzīvojas, ieaug skolas «bio-

sferā» un pārliecinājās par skolas kārtības «biolo-

ģisko» nepieciešamību, jo vairāk viņš šo kārtību uz-

ņem savā domāšanā, jušanā un gribēšanā — gūst

pret to personīgas attiecības: tā_sākumā svešais li-

kums kļūst par viņa īpatnējas būtības likumu.

Personības pedagoģija prasa no skolotāja viņa
vispersonīgākos spēkus, vispersonīgāko personību
un noraida visus «rezervētos», kuri savā aicinājumā
negrib ielikt savu visīpatnējāko. Neskatoties uz to,

pers, ideja neprasa, lai arods uzsūktu skolotāju pil-

*) Salīdz, attiecīgu rakstu Izgl. Min. Menešr. 1924. g. 1.

burtn.
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nīgi: skolotājam ir tiesība uz personīgu dzīvi ārpus

vina aroda. Saprotama lieta, ka personības daba

nepieļauj aroda dzīves izolāciju no dzīves pārējos

novados, bet prasa abu šo dzīves veidu auglīgu at-

tiecību un kopsakarību. Skolai tā tad jābūt tādam

dzīves aplokam, kur nobriedušas personības iedar-

bojas uz topošām.
No prasības pēc vienības skolas organismā iz-

riet prasība pēc vienības skolotāju kolēģijas darbībā.

Šī prasība velk īpatnējas robežas atsevišķa skolo-

tāja pašattīstībai, kura nedrīkst būt par kavēkli vis-

labākā kopiespaidojuma panākšanai. legaumējot to,

ka arī pati skolotāju kolēģija ir personību savienība,
kura sevi kā tādu apzinās un grib, nav domājams,
kā tā bez ideāla pamata tiektos ierobežot savu lo-

cekļu brīvību, viņai būs skaidrs, ka tās vērtība ir

jo agustāka, jo vairāk viņas kopīgā griba un darbība

izriet no spēcīgu personību labprātīgas nodošanās

kopīgai lietai.

Skoļas priekšnieka jeb direktora amatam neder

varas kars cilvēks, kurš skolas sfērā grib izdzīvot

ari savas personības mazvērtīgās īpašības un skolo-

tāju personības neredz un nejūt savas iedarbības

robežas. Skolas audzināšanas darba optimuma

vārda G. prasa tādu skolas vadoni, kurš savu uzde-

vumu uztver un pilda kā personība, ieliekot darbā

savu īpatnējāko būtību un respektējot sava darbības

aploka dzīves rakstītos un nerakstītos likumus un,

par visam lietām, šīs darbības dziļi personīgo dabu.

Blakus personīgiem spēkiem skolā darbojas ve-

sela rinda bezpersonīgu spēku, pie kuriem jāpie-
skaita mācamā viela, mācības grāmatas, programa,
kartība, parašas. Vienā daļā no šiem faktoriem var

tikt ierosināti personīgi spēki, piem.: mātes valodā,

vesture,_reliģijā_u. c. skola ved audzēkņus sakarā un

satiksme ar lielām un vērtīgām personībām un per-

sonīgu dzīvi_ vispār un tā iespaido topošo personību
dzīvi. Tomēr arī bezpersonīgos audzinošos faktorus
jācenšas uztvert ar personīgiem spēkiem — skolo-
tajā un skolēnu. Tā darbā, kā piedzīvojumā skolē-
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nam jādabū savā varā tas bezpersonīgais, kas viņam
no ārienes māj un stājas pretīm, jāpadara par savu —

jāpiesavinās. Aktivi, darba procesā, kurš aizkar ari

jūtas un gribu, skolēnam sniegtais jāsatver un jā-
ierindo kā jauns ieguvums savā līdzšinējā personīgā

īpašumā. Skolotājs var skolas sfēras bezpersonīgo

pārvērst personīgā, un viņam tas jādara. Arībez-

personīgā skolas kārtība skolēnam jāasimilē, jāpār-
strādā no kaut kā. kas atrodas «ārpus viņa», par kaut

ko «viņā». — Bet — lai personība bezpersonīgo ne-

zin kā būtu piesavinājusies, tas tomēr atkal un atkal

var likt sevi sajust kā kaut ko, kas nācis no āra vai

no augšas, kam savs spēks ir sevī un kas ar šo savu

spēku satver dvēseli un velk to savos ceļos. To-

pošā personība var justies bagāta savā ieguvumā un

tomēr sajust to kā kaut ko tādu, kam sava esamība

un būtība ir sevī pašā. Apziņa, ka kaut kas, kas bij

svešs, ir iegūts par savu, ir īsta personības apziņa.
— Tā skolas sfēra visā savā visumā nav nekas cits

kā personīgas dzīves sfēra.

Arī skolotāju sagatavošanas iestāžu un papild-
skolu darbības pamatos liekama personības ideja.
Personības pumpuram, kurš radies tautskolā, jāattī-

stās zeminarā par ziedu, kurš var noderēt un augļus

nest, zināms, tikai visā turpmākā skolotāja dzīvē un

darbā — darbā pie topošām personībām. Zemina-

ram, cik tālu sniedzas viņa iespaids, jāsargā skola

no bezpersonīgiem skolotājiem, tāpat arī no tādiem,
kas savam darbam nenododas «ar miesu un dvēseli ,
kas strādā, bet neveicina skolēnu pašdarbību, kas

savā darbā grib izdzīvot nevis savu ideālo es — per-

sonību, bet savu nenoskaidroto, dabas doto idivi-

dualitati; kas necenšas pēc savas būtības arvien pil-
nīgākas izveidošanas.

Papildskola ir nepieciešama; viņas uzdevums —

palīdzēt audzēkņiem tikt pāri visbīstamākai fāzei

personības tapšanas gaitā, meklējot sakarus ar viņa
aroda dzīvi, bet sargoties no arodu skolas šaurības.

Ka papildskolas nepieciešamo turpinājumu G.

uzskata jaunatnes savienības, ar īpašiem vadoņiem
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priekšgalā. Šīm savienībām jābūt par topošo perso-

nību savienībām, kuras — no vienas puses — au-

dzina kopības garu, no otras — rada iespējamību sa-

viem locekļiem nodoties savām individuālām tiek-

smēm — savas īpatnības izkopšanai.
Personības ideja patur savu normējošo spēku arī

skolas plašākā sfērā. Personības dzīve ir dzīve da-

žādos dzīves novados; dabas dotā individualitāte

kļūst par personību, attīstot savu īpatnējo būtību zem

šo dzīves novadu ideālo normu un spēku iespaida.

Tāpēc ir nepieciešams, lai dažādie dzīves novadi da-
rītu iespaidu uz audzināmo jaunatni: to prasa pašas
jauntnaes intereses. Bet, no otras puses, arī paši dzī-

ves novadi ir ieinteresēti meklēt un atrast jaunatnē

topošās personībās savu ideālo attīstības tendenču

un ideālo spēku nesējus. No tā, vai viņiem tas iz-

dosies, atkarājas viņu turpmākā eksistence.

Galīgo noteikšanu par to, kā audzināšanai jāņem
vērā dažādo dzīves novadu intereses, tomēr nav

iespējams atstāt pašu novadu resp. viņu pārstāvju
ziņa, kaut gan vienam, otram, — var likties, ka tas

butu vispareizākais ceļš: ir novadi, kuriem pārstāvju
nav; uzskati par dažādo novadu ideālām normām.,

speķiem un mērķiem var būt dažādi; novadiem var

trūkt pedagoģiskās lietpratības. Par visām lietām

jāsargās no pretrunīgas iespaidošanas, kāda it īpaši
iespējama no sabiedrības puses, kura pati šķiru pre-

tešķību saskaldīta, arī jaunatni var iekšķīgi sašķelt,
vismaz apdraudēt nepieciešamo vienību. Briesmas
šinī ziņa Jo lielas tāpēc, ka saimnieciskās dzīves no-

vada izcēlušas pretešķības cenšas pārnest arī uz ci-
tiem dzīves novadiem, piem. — reliģijas. — Skolas
darbu nepieciešams saskaņot īpaši ar to dzīves no-

vadu iespaidiem, kuri arī paši dara pedagoģisku
darbu, t. i. ģimeni un baznīcu. To prasīt spiež vis-

nopietnākās rūpes par topošās personības iekšējo
likteni.

Pedagoģiskā iespaidošana no dažādu dzīves
novadu puses jo vairāk tuvojas tam virzienam, kādu

prasa personības audzināšana attiecībā uz skolu, jo
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vairāk šo pašu novadu dzīve tiecas kopt un attīstīt

personīgu dzīvi. Grūti skolai saprasties, piem., ar

pedagoģisko estētismu, kurš par savu mērķi sprauž
estētisko cilvēku. Stāvoklis kļūst daudz labvēlīgāks,

ja mākslas novads estētiskā dzīvē grib redzēt tikai

vienu no personas vispārējās dzīves daļu novadiem.

— Sevišķi mājai jābūt par personīgās dzīves no-

vadu. Jo vairāk māja kļūs par vietu, kur tiek kopta
un dzīvota personīgā dzīve, jo vairāk viņa būs ga-'
tava atbalstīt skolu viņas līdzīgās tieksmēs. — Tāpat

saprašanās starp skolu un baznīcu būs jo vieglāka,
jo vairāk arī baznīca savu mācību un dzīvi centīsies

normēt, saskaņā ar personības ideju, atsakoties no

sava dzīves ideāla askētiskās vienpusības un vienpu-

sīgas draudzes principa uzsvēršanas.

Valsti personības audzināšana vērtē ļoti augsti

un redz viņā to varu, kura, pateicoties savam univer-

zali-kulturelam stāvoklim, var iespaidot visus pārē-

jos dzīves novadus tā, ka tie attīsta savu pedago-
ģisko enerģiju, un (zināmās robežās) regulē dažā-

dos pedagoģiskos iespaidojumus. Skola, kādu prasa

G., ir ārkārtīgi ieinteresēta jautājumā, vai valsts sa-

vos politiskos pamatcentienos iziet uz personīgas
dzīves nodrošināšanu un attīstīšanu jeb vai viņa
sprauž tikai «bezpersonīgus» mērķus. Ja modernā

valsts atzīst, ka tikai personība sargā viņu no masas,
tad viņas dziļākā simpātija, stiprākā interese un ga-

tavība veicināt piederēs skolai, kura par savu mērķi
spraudusi — kalpot topošām personībām.

Skolas plašākās sfēras iespaidojumi nedrīkst lau-

pīt tīri_«personīgo» raksturu skolas sfērai šaurākā

nozīmē, apdraudot skolēna vai skolas priekšnieka
personīgo dzīvi. Ja no skolēna prasa tādu «pozitivo
zināšanu» daudzumu, kas skolu pazemo par šo zinā-

šanu «iekalēju», tad viņai jāatsakās no pašdarbības

kopšanas, t. i. no personīgās darbības attīstīšanas
skolēnā. Tāpat skolas darba personīgo raksturu ap-
draud arī tas, jā ar dažādiem ierobežojošiem normē-

jumiem skolotājam tiek ņemta personīgas kustības

brīvība, vai jā valsts rada tādu direktoriatu, kura ne-
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sējam nav cita uzdevuma kā «izlobīt», ekstrachēt

skolotāju kolēģijas vairākuma lēmumus un tos — iz-

pildīt. Lai šāda skolas personīgās dzīves apspiešana,
kas atcel skolas būtību, nenotiktu, tad ir nepiecie-

šams, kā tā tiek nodrošināta ar likumu. Tāpat ne-

pieciešams, lai dažādo dzīves novadu iespaids uz

skolu būtu pēc iespējas personīgs: personīga satik-

sme nepieciešama starp skolu un māju, starp skolu

un baznīcu un, pēc iespējas, arī starp skolu un valstī.

—Ar to būtu pierādīts, visa skolas novada, visas

skolas sfēras, tiklab šaurākās kā arī plašākās, perso-

nīgais raksturs.

Personībā G. redz nevien jaunu audzināšanas

ideālu, bet arī jaunu kultūras principu: jā kultūra grib
pacelties pāri tam līmenim, kādu tā sasniegusi pie ta-

gadnes kultūras tautām, tad tai jāliekas regulēties no

ideāla principa — personības principa. Ideālu mērķu
trūkums ir bīstams kultūras un nācijas dzīvē. Kaut

gan personība ir aristokrātisks princips, viņa realizē-

šana nav saistīta ar zināmu šķiru vai īpašuma ap-

meriemj visur, kur rūpes par dienišķo maizi neprasa

no cilvēka visus viņa spēkus un visu viņa laiku, tur

visur ir iespējama personīga dzīve. Pilnīgāka, aug-
stāka sabiedrības forma nav domājama bez perso-

nīgas dzīves_ attīstības plašos tautas slāņos. Masām
ir jāpazūd, jāsadalās personībās, kuras no jauna, brī-
vi slēdzas kopā ne vairs masās, bet personību savie-

nības.

Beidzot dažus vārdus par skolas un nācijas at-

tiecībam._ Skolas uzdevums — vairot vienības ap-

ziņu tauta un ierindot savus audzēkņus tautas kultū-
ras procesa, tanī procesā, kurā tauta, kā augstākas
kategorijas individualitāte attīstās sava nacionālā
ideāla — savas nacionālās personības virzienā, spē-
cīgas nacionālās apziņas un spēcīgas kultūras gri-
bas nesta. Ja nācijā šīs vienības apziņas, kultūras
gribas un vispār tāda kultūras procesa nav, tad
skola savu uzdevumu nevar veikt. Tādā gadījumā
skolas tiesība un pienākums ir prasīt, lai nācija tādu
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skolas spējīga.

Tāda, īsumā, ir G. pedagoģiska doma; var tai

piekrist, vai nepiekrist, bet viens liekas but_ neapšau-

bāms : aiz savas pedagoģiskās domas G. stāv ar visu

savu personību.
Kas vēlētos iepazīties ar G. tuvāku, tiem ietei-

cams grizties pie viņa paša, galvenā kārta pie kapi-

tālā darba «Die Schule im Dienste der_werdenden
Personlichkeit».*) Par G. skolā kultivējamo brīvo

garīgo darbu izsmeļoši sacerējumi atrodami grāmatā
«Freie geistige Schularbeit m Theorie und

Praxis».**)

*) Izd. Mevers v. Ouelle, Leipciga, 2 sējumos.
**) Izd. F. flirts, Breslavā.
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L. Ausējs

Daltonas plans

Mūsu laiku pedagoģiskā doma cenšas pārlabot
un papildināt to, ko sniedz tā saucamā «vecā skola»,
t. i. skola, kura galvenā kārtā aprobežojas ar zināmu

kultūras vērtību — zināšanu — iemācīšanu; šī

doma atstājusi savu iespaidu arī uz Amerikas un

Anglijas skolām, pārveidojot vienu dalu no tām sko-

lām, kuras strādā pēc tā dēvētā Daltonas plā-
na jeb laboratoriju metodes.

Kas tad ir Daltonas plāns un kā pēc tā strādā?

Savu nosaukumu plāns dabūjis uo Daltonas pil-
sētas (Ziemeļamerikas Savienoto Valstu štatā Masa-

čuzeta), kur 1920. g. februārī sākusi darboties viena

vidusskola pec šīs laboratoriju metodes. Tanī pašā
gada skolu apmeklējusi un sniegusi par vinu ziņas
angļu lielāka laikraksta «Times» pedagoģiskā pieli-
kuma (1920. g. maijā) Renni jaunkundze. Tanī pašā
gada sak rīkot skolas pēc minētā plāna arī Londonā,
uņ 1921. g. vasarā, kad šīs mācību metodes nodibi-

nātajā Helene_ Parkherst (Helen Parkhurst) jaun-
kundze ieradās Londonā turēt priekšlasījumus par
savu metodi, tad dažas Londonas skolas jau var de-
monstrēt savu darbu iekārtu pēc Daltonas plāna. No
ta laika skolu skaits, kas darbojās pēc Daltonas
plāna, stipri pieaudzis kā Amerikā tā Anglijā.

1923. g. Londonā iznāk Helenes Parkherst sarak-
stita gramata «Education _on the Dalton Plan» (Au-
dzināšana pec Daltonas plāna») ar Londonas univer-
sitātes pedagoģijas profesora Nanna (Nunn) priekš-
vārdu. Pec šīs grāmatas tad arī gribam noskaidrot
«plāna» principus un skolas darbu iekārtu saskaņā
ar šiem principiem.
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Priekšvārdā prof. Nanns aizrāda, ka Parkherst

jaunkundze mēģinot dot atbildi uz mācīšanas un mā-

cību piesavināšanās centrālo jautājumu: kā visparei-
zāk sadalīt iniciatīvi un atbildību skolotāju un skolēnu

starpā. Tiešām, šo jautājumu Parkherst jaunkundze

grib vispirms noskaidrot teorētiski. Vecais skolas

tīps, iesāk viņa savus pamatojumus, ievada kul-

tūrā, jaunais — pārdzīvojumos, piere-
dzē. Daltonas plāns grib sasniegt abus mērķus, jo
kultūras vērtību iegūšana ir viens no pieredzes vei-

diem. Tāpēc skolai jābūt tā iekārtotai, lai tā stāvētu

tuvu mūsu dzīvei: tai jābūt sabiedrībai, bet tādai sa-

biedrībai, kuras galvenais nosacījums — atsevišķa
individa attīstības brīvība.

Šī brīvība, uzsver Parkherst jaunkundze, nebūt

nav patvaļība, vai vēl mazāk tā ir dizciplinas trū-

kums: bērns, kas «dara ko grib», nebūs brīvs, bet

gluži otrādi, tāds bērns var kļūt par savu paradumu
un pašmīlības vergu; kā tāds, tas būs nederīgs sabie-

drības loceklis.

Šādos apstākļos bērnam vajadzīgi darbības veidi,
kur tas varētu pielietot savu enerģiju, jo tikai tad tas

varēs izaugt par harmonisku, apzinīgu būtni, kas grib
un spēj sevi nodot kopdarbībai ar saviem līdzcilvē-

kiem vispārības labā. Daltona plāns paredz ceļus un

līdzēklus, kā var derīgi izlietot savu enerģiju, kā var

iekārtot mācības katrs pēc sava prāta, viņš dod to

garīgo un morālisko barību, barību, kuru atzīstam

par tik nepieciešamu fiziskai attīstībai. Antisociālās

tieksmes un «slikta uzvešanās» nav nekas vairāk, kā

nepareizā virzienā ievadīta un pielietota enerģija.

Tāpēc pirmais Daltonas plāna princips ir brī-
vība. Vai nav labi, raugoties no skolas viedokļa,
ka dodam katram skolēnam brīvību turpināt darbu

tanī priekšmetā, kas viņu visvairāk aizrauj? Jo lie-

lāka interese, jo vieglāk veikt darbu un pārvarēt grū-
Aiz šī iemesla, pēc Daltonas plāna strādājot,

nav jāseko zvanam,_ kas atrauj skolēnu no viena

priekšmeta un skolotāja un aicina to pie cita; Dalto-
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nas sistēma parasto zvanu katras stundas sakuma un

beigās nav.

Brīvība taču nozīmē sava laika iedalīšanu un iz-

lietošanu pēc savas gribas, piemetina Parkherst

jaunkundze.
Otrais Daltonas plāna princips ir kopdar-

bība, jo, saskaņā ar Dr. J. Devēja apzīmējumu, de-

mokrātiskās audzināšanas uzdevums ir ne tikai iz-

veidot individu par saprātīgu savas šaurākās grupas
dzīves līdzdalībnieku, bet arī novest dažādas grupas
tādā savstarpējā pastāvīgā sakarībā, ka ne indivīds

nedz kāda grupa nevar iedomāties dzīvot viens bez

otra. Vecajā skolās sistēmā skolēns varēja dzīvot un

bieži arī dzīvoja ārpus savas grupas, pieskaroties tai

tikai tad, kad sanāk stundā.

Ta var viegli kļūt antizocials un palikt tāds arī

nākamajā dzīvē pēc skolas. Tāpēc īstā demokrā-

tiska audzināšana prasa vairāk nekā kontaktu, jo zo-

ciala dzīve ir vairāk nekā kontakts: tā ir līdzdarbība

un kopdarbība, tā ir kooperācija vārda plašākā no-

Tads audzināšanas uzdevums rada vajadzību
pec ta_das skolas iekārtas, lai ne skolotāji, ne skolēni
nevarētu atsvešināties, izolēties cits no cita, nedz arī
izvairīties no savu pienākumu daļas ņemt dalību citu

darbos un grūtībās.

Jrešais Daltonas plāna princips ir atbildība.

Novērojumi rada, ka bērns labprāt neņemas izpildīt
to, ko viņš nesaprot. Tāpēc Daltonas plāns liek sko-
lēnam priekša skaidru un noteiktu darba uzdevumu
un norada merkus, kas tam jāsasniedz, bet pēc tam

atļauj izpildīt darbus, kā skolēns pats to atrod par la-

a
t?)j-lldz ar ko arl atbijdība krīt uz pašu skolēnu.

Atbildība par darba iznākumu modina un attīsta gu-
lošos garīgos speķus — prātu un raksturu. Lai šis
audzināšanas process varētu notikt — lai skolēns

pierastu audzināt pats sevi, mums jādod skolēnam
iespēja pārredzēt, redzēt visā visumā to uzdevumu,
ko tam uzlie_kam._ Tāpēc skolas gada sākumā viss
gada darbs jānostāda skolēnu acu priekšā; tas viņam
dos darba plāna perspektivi, ļaus spriest par soliem,
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kas jāsper katru mēnesi un nedēlu, lai varētu noiet

visu ceļu. Priekšstats par veicamo darbu ir vaja-

dzīgs kā skolotājam tā skolēnam.

Lai šos principus realizētu skolas darbā, nav jā-
iznīcina klases, vai nodaļas kā vienī-

bas, nedz arī jāatmet programas: Daltonas plāns pa-

tur abas šīs lietas. Katru skolēnu ieskaita kautkada

klasē vai nodaļā un katrai klasei (nodaļai) noteic

programas maksimālos un minimālos apmērus. Tad

katras klases programu sadala atsevišķos uzdevu-

mos, un skolēns dabū darba uzdevumu kontrakta

veidā. Vecāko nodalu skolēnus no kontrakta slēg-
šanas var atsvabināt, bet jaunākie skolēni paraksta
kontraktus šādā veidā:

«Es Pēteris Bērziņš, sestās klases skolēns, apņe-

mos izpildīt vēstures uzdevumu.»

1924. g. zeptembrī. (Paraksts.)

Tā kā katram mēnesim ir savs noteikts darba

apmērs, tad ikviena kontrakta uzdevums aptver

viena mēneša darbu.

Ērtības labā visus priekšmetus sadala «lielākos»

un «mazākos».

Lielākie priekšmeti:

Matemātika.

Vēsture.

Dabas zinātnes.

Mātes valoda.

Ģeogrāfija.
Svešas valodas v. taml.

Mazākie priekšmeti:

Dziedāšana un muziķa.

Zīmēšana.

Vingrošana.

Mājturība.

Rokdarbi un taml.
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Pirmā grupā iedalītie priekšmeti nav svarīgāki

par pārējiem, bet tos sauc par «lielākiem» tāpēc, ka

tanīs notiek dažādi pārbaudījumi, un aiz šī iemesla

viņiem jāierāda vairāk laika. «Mazāko» priekšmetu
nozīme pastāv viņu dziļā iespaidā uz skolēniem: no-

darbošanās ar tiem attīsta daiļuma izjūtu un izpratni,

kā arī paplašina izteiksmes līdzēklus.

Lai padarītu vienkāršāku pāreju no parastās mā-

cības gaitas uz Daltonas plānu. Parkherst jaunkundze
ieteic piemērot to virpirms tikai «lielākiem» priekš-

metiem; pēc tam, kad jau skolotāji un skolēni būs

pieraduši pie jaunās sistēmas, to var piemērot arī

«mazākiem» priekšmetiem. Ja ņemsim skolu, kuras
V. klases «lielākie» priekšmeti ir matemātika, dabas

zinātnes, vēsture, ģeogrāfija, mātes valoda un vācu

valoda, tad šīs nodaļas pirmā kontrakta darbs būs

dali no gada darba un aptvers viena mēneša darbu

katrā priekšmetā. Ja pieņemsim, ka mēnesī ir 20

skolas darbu dienas (tā tas ir Amerikas Savienotās

Valstīs un Anglijā), tad katrā priekšmetā būs jāiz-
pilda 20 darba vienības. Tāpēc šematiski kontrakts

attēlosies tādā veidā.

20 dienas (V. kl. kontrakta uzdevums).

Darbi vienam mēnesim (20 darba vienības).

Mātes vai., Vācu vai., Dabas z., Matemat.,
Geogr., Vēsture.

Kaut gan uzdevumi katrai_ nodaļai (klasei) vieni

un tie paši, tomēr skolēnu spējas ir dažādas; tapec
tad arī darba gaita nebūs vienāda; citi veiks darbu

atrak nekā 20 dienās, citiem laiks būs par īsu, lai

varētu izpildīt visu uzdevumu.

Tas tad ir Daltonas plāna smaguma punkts, ka

šis plāns ļauj katram skolēnam iet uz priekšu savā

tempo, jo katrs skolēns var iekārtot savu darbu tā,

ka to atrod par labāku.

Par nožēlošanu, sākumā mēs nevaram but pār-

liecināti, ka skolēni zin, kā jāstrādā, kaut gan, ja jau-
nais plāns ir ievests, tie pakāpeniski mācīsies iekār-
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tot savus darbus un iedalīt savu laiku arvienu labāk

un pilnīgāk.

Mēneša uzdevuma sastādīšana ir viens no ļoti

svarīgiem skolotāja pienākumiem: uzdevumam jābūt

tādam, lai tas nebūtu ne par lielu, ne par mazu, ne

par vieglu, ne par grūtu; noteiktā vecumā, piem., 10

gadus vecam bērnam jāiemācās viss, ko šādā vecumā

bērns var iemācīties. Tāpēc bērnu psicholoģijas stu-

dijas ir nepieciešamas, ja gribam pārveidot audzinā-

šanas sistēmu, lai tā atbilstu bērna spēkiem un ap-

mierinātu tā prasības ikvienā vecumā.

Piegriežoties skolas telpu jautājumam, skaidri

redzam, ka Daltonas plāns prasa laboratoriju iekār-

tošanu -— pa vienai katram programā paredzētam

priekšmetam, kaut gan pie neliela skolotāju štata 2 un

vairāki priekšmeti būs jāstudē vienā laboratorijā. La-

boratorijas ir tās vietas, kurās bērni var brīvi pētīt,

strādāt un izpildīt savu uzdevumu. Skolas mācību

grāmatu bibliotēka un citi mācības līdzekli jāsadala

pa laobratorijām un priekšmetiem. Protams, ir no

liela svara, lai vajadzīgās grāmatas būtu vienmēr pie -

ejamas skolēniem: lai pietiekošs dabas zinātņu grā-

matu skaits atrastos dabas zinātņu laboratorijā, vē-

stures — vēstures laboratorijā v. taml. Ir labi, ka

līdz ar šāda veida grāmatām atrodas krājumā kaut

arī neliels rokas grāmatu un citu ieskatam vajadzīgo
grāmatu skaits. Nav jābaidās ievest skolu bilbiotekā

grāmatas, kas domātas pieaugušu lasītāju izpratnei.

Viena lieta, ko pilnīgi atmet Daltonas plāns, tā

ir — stundu plāns, stundu saraksts. Ir pazīstama lieta,

cik grūti sastādīt lielai skolai stundu plānu tā, lai ap-

mierinātu visas skolotāju vēlēšanās; līdz ar to stundu

plāns iznāk vairāk piemērots skolotāju nekā skolēnu

interesēm.

Pieņemsim, ka skolā darba laiks laboratorijās
visām nodalām ir no pīkst. 9 līdz 12 katru dienu. Sis

triju sutndu periods domāts lielāko priekšmetu mācī-

bai. lekams stājas pie sava laika iedalīšanas, katrs

skolēns aprunājas ar savu skolotāju, kas tagad pēc
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jaunā plāna ir kļuvis par priekšmeta speciālistu, jeb

padomnieku. Kopā ar skolotāju tie aplūko kontraktu

un sadala priekšmetus «stipros» un «vājos». Priekš-

metus, kurus skolēns mīl un ar prieku mācās, piedala

«stipriem»; priekšmeti, kuros tas ir vājš, mēdz para-

sti būt tie, kurus tam grūti saprast un piesavināties,
varbūt bieži tāpēc, ka līdz šim nebija bijis iespējas
ziedot tiem pietiekoīi daudz laika.

Ņemsim konkrētu piemēru. Pēteris Bērziņš ir

V. kl. skolēns; ar skolotāja palīdzību tas sadalījis
priekšmetus «stipros» un «vājos», pie kam radies

šāds grupējums.

Vājie priekšmeti:

Matemātika.

Vācu valoda.

Stiprie priekšmeti:

Mātes valoda.

Ģeogrāfija.
Vēsture.

Dabas zinātnes.

Zīmējoties uz triju stundu laboratorijas laiku un

ta iedalījumu, varam Bērziņa vajadzības izteikt šādā

šēmā.

Triju laboratorijas stundu laiks.

Matemat., vāc. v. (vājie pr.); Māt. v., ģeogr.,
vēsture, dabas zin. (stiprie priekšmeti).

Saņēmis sava kontrakta uzdevumu, kas tam jā-
veic un jāpiesavinās, Bērziņš iedalīs tikpat daudz

laika matemātikai un vācu valodai, cik pārējiem
četriem stipriem priekšmetiem. Ja būtu spēkā stundu

saraksts, tad Bērziņam tiktu atjauts nodarboties ar

matemātiku un vācu valodu tikpat ilgi, kā citiem tās

pašas nodaļas skolniekiem, kuri varbūt šinīs priekš-
metos ir stipri. No tā redzam, kādas ir laboratorijas
plānam priekšrocības, salīdzinot ar parasto darbu pēc
stundu plāna.

Bet rodas vel tālākas iespējamības: Bērziņš var
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ņemt kā pirmo priekšmetu to, kuru vēlas, un tad iet

laboratorijā studēt šo priekšmetu. Izvēlējies priekš-
metu tanī brīdī, kad pret to vislielākā interese, Bēr-

ziņš strādās ātrāk un labāk. Laboratorijā viņš var

strādāt viens pats par sevi, bet ja otrod tur tās pašas
klases biedrus, viņš var strādāt ar tiem kopā sastā-

dot nelielu skolēnu grupu, kas intensīvi izpilda darbu;
šādā kopdarbībā veicina pārrunas un vingrina zo-

cialu iespaidošanu. Tāpēc tādu nelielu grupu audzi-

nošā nozīme ir ārkārtīgi liela, jo dod iespēju vingri-
nāties sabiedriskā kopdarbībā.

Tāpat kā labprātīgi iegājis laboratorijā Bērziņš

var no tās nepiespiests aiziet uz citu, tā ka nerodas

nekādi disciplinas problemi.

No loti liela svara ir arī tas, lai Bērziņš zinātu,

kādi viņa darba panākumi. Šinī nolūkā ievestas tre-

jāda veida darbu grafikas, par kurām būs runa vēlāk.

Parasti lietoto grafiku sadalījums ir sekošais: pirmo

grafiku ved skolotājs, resp., laboratorijas vadītājs,
kas no tās var redzēt atsevišķā skolēna sekmes katrā

priekšmeta salīdzinājumā ar citu tās pašas nodaļas
skolēnu sekmēm; tā ļauj arī pašiem skolēniem salī-

dzināt sekmes savā starpā. Otru grafiku ved sko-

lēns par sava kontrakta darbu izpildīšanu. Trešā

grafika attēlo visas klases kā veselas vienības darba

gaitu.

Lai skolēns nezaudēu pārskatu par visu pastrā-

dāto darbu, panākumus mēro ar darba vienībām.

Pieņemsim, ka Bērziņam ir 6 lielākie priekšmeti un

katrā 20 darba vienības; tādā gadījumā tam mēneša

laikā jāveic pavisam 120 darba vienības. Kontraktā

ir norādījumi, cik par kādu noteiktu darbu var ieskai-

tīt darba vienību. Tādā kārtā skolēns iet no kon-

trakta uz kontraktu cauri visai programai. Ja skolas

gadam ir 9 vai 10 mēneši, un skolēns pabeidzis tikai

8 mēnešu darbu, aiz slimības vai citiem apstākļiem,
tas turpina 10. mēneša kontraktu nākamā gadā.
Turpretim apdāvināts un uzcītīgs skolēns var izpil-
dīt vajadzīgo darbu daudz ātrāk nekā 9 mēnešos.
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Darbus pēc Daltonas plāna var iekārtot ikvienā

skolā, izņemot bērnu dārzus un skolas, kurās mācās

bērni, kas jaunāki par 10 gadiem (mūsu apstākļos iz-

ņemot bērnu dārzus un L pakāpes pamatskolas).

Nebūtu pārspīlēts, ja teiktu, ka Daltonas plāna
realizēšana atkarājas no kontrakta uzdevumu parei-
zas uzstādīšanas un formulēšanas. Vispirms labi sa-

stādītam uzdevumam jābūt uzrakstītam, pie tam sa-

protami uzrakstītam un skaidri izteiktam, lai skolēns

viegli saprastu, ko ar šo uzdevumu grib panākt.

Tā kā tikai nedaudzi skolnieki prot uz reizi in-

stinktīvi atrast pareizo darba paņēmienu un Daltonas

plāna pienākums ir to iemācīt, tad no sākuma skolo-

tajam nav jāuzstāda lielas prasības, bet tās jāpie-
mēro skolēna garīgām spējām. leteicams uzstādīt

uzdevumu maksimālos, vidējos un minimālos apmē-
rus, jo, piemetina Parkherst jaunkundze, vienveidība

nebūt nenozīmē progresu.

Mēneša kontrakta uzdevumā no sākuma dodams

pārskats par visu mēneša darbu un tad tas sadalāms

atsevišķās dalās, kas veicamas katrā nedēlā, lai līdz

ar to skolēns varētu sekot soli pa solim savam pro-

gresam, kā tas strādā, jo tādā ceļā skolēns iegūst ap-

mierinājumu par padarīto un jaunus speķus turpmā-

kam darbam. Šinī nolūkā uzdevumā dodami aizrā-

dījumi un uzstādāmi jautājumi, uz kuriem jādod at-

bildes. Tādi «aizrādījumi» — intereses punkti —ir

svarīga kontrakta sastāvdaļa: te skolotājs var izra-

dīt ikviena sava skolēna psiches izpratni un ieverot

ikviena audzēkņa īpašas dāvanas un vajadzības.

Tā, piem., skolēna interese būs lielāka, ja būs norā-

dījums, ka tādu un tādu vietu izlasīt_ noderēs tādam

un tādam mērķim, bet nevis vienkārši pateikt, ka

tāda un tāda vieta jāizlasa.
Tā iekārtots uzdevums var spēlēt skolotajā lomu.

leteicams aizrādīt, par kādiem jautājumiem noderētu

parunāt ar skolotāju, piem., matemātika: «kad bus at-

risināts šis uzdevums, pienāciet pie manis, un es pa-
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skaidrošu, kā tālāk rīkoties.» Sastādot uzdevumus,

dažādiem priekšmetiem jāpieiet ar dažādiem_ paņē-

mieniem, tomēr ir vispārēji principi, kas jāievēro ne-

atkarīgi no priekšmeta, vispārējā šema, ko turp-

māk pievedam, var noderēt mēneša uzdevumu sa-

stādīšanai kā tanī gadījumā, ja tālāk seko sadalījums

pa nedēļām, kā tas vajadzīgs jaunākiem skolniekiem,
kā arī gadījumā, ja sadalījums nedēļas darbos atkrīt

(vecākās klases).

Priekšmets.

Nodaļa. Kontrakta uzdevuma numurs.

Priekšvārds; mēneša darbam.

Pirmā nedēla.
V. Temats.

2. Problēmi.

3. Rakstu darbs.

4. legaumēšanas darbs.

5. Konference jeb stunda mutes vārdos.

6. Avotu norādījumi.
7. Ekvivalenti (darba vienības).
8. Ziņojumu tāfele.

9. leskaitījumi citos priekšmetos.

Otrās, trešās un ceturtās nedēļas uzdevumos jā-

ieslēdz tādi paši punkti.
Paskaidrosim tagad tuvāk katru punktu.
Priekšvārds. Ar to domāts ievads apstrā-

dājamā vielā, kas rada «intereses punktu».
Tēma t s. Piemērām, ja priekšmets ir ģeogrā-

fija, tad tēmats var būt «Ķīna», «Petroleja» v. taml.

Jaunākiem skolniekiem vienmēr jāaizrāda tēmats,

kas norāda uz centrālo ideju darbā.

Probl c m i. Ar šo vārdu apzīmē dažādus at-

sevišķus darbus: piem., uzīmēt karti, izmērīt kādu

garumu, aplūkot kādu bildi, izpildīt kādu mēģinā-
jumu, izrēķināt kādu uzdevumu, izmācīties teorēmu

v. taml.

Rakstu darbi. Šeit domāti visi darbi,
kas jāizpilda ar rakstu.
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legaumēšanas darbi. Ar šo vārdu sa-

prot dzejoļu, chronoloģisko datu, matemātikas liku-

mu iegaumēšanu.
Konference. Te jānorāda dātums, kad no-

tiks pārrunas klasē par vienu vai otru jautājumu, lai

skolēns varētu sagatavoties.

Ekvivalenti. Šeit jānorāda skolēnam, cik

daudz darba vienību viņš padarījis, veikdams vienu

vai otru uzdevumu, lai tas varētu atzīmēt savu pro-

gresu īpašā grafikā, kura jāņem līdz no laboratorijas
uz laboratoriju un uz klases konferenci. Tā tad, ja
kādā priekšmetā, piem., svešā valodā, nedēļā jāveic
piecas darba vienības un tās krīt uz gramatiku, tulko-

jumu un lasīšanu, tad jāaprēķina katram darbam va-

jadzīgais laiks un tā var iznākt uz gramatiku divas

darba vienības, uz lasīšanu viena un tulkošanu divas

darba vienības, To tad arī apzīmē kontraktā, cik par
katru darbu var ieskaitīt darba vienību.

Avotu norā d ī j v mi. Kontraktā jāaizrāda

avoti, grāmatu nosaukumi un, ja uzdevums garš, arī

lapas puses un paragrāfi, kā arī tas, kur vajadzīgās

grāmatas un citus avotus var atrast.

Ziņojumu tāfele. Te jāaizrāda, kas iz-

likts ieskatam un atrodams uz tāfeles,_ lai sekmīgāk
varētu izpildīt kādu darbu (karte, zīmējumi, gleznas
v. taml.).

leskaitījumi citos priekšmetos.
Ja kādā priekšmetā, piem., vēsture ir uzrakstīts kads

darbs un pie tam labā valodā, tad to var ieskaitīt ma-

tēs valodas skolotājs kā darbu savā priekšmetā; tā-

pat var zīmēšanas skolotājs ieskaitīt zīmējumu, kas

izpildīts, piem., dabas zinātnes.

Pievedīsim dažu kontraktu paraugus.

Vēsture.

V. nodala (9—10 gadus veci).
Piektais kontrakta uzdevums.

Priekšvārds. Persiešu kari bija izbeigušies,
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uti grieķiem vairs nebij jābaidās no persiešu uzbru-

kumiem. Atgriežoties mājās, atēnieši atrada priekšā

drupu kaudzes, jo, kā jūs atceraties, persieši node-

dzināja Atēnas tieši pirms Salaminas kaujas. Spar-

tieši, pārnākuši mājās, gatavoja plānus, kā izveidot

savu pilsētu par vislielāko Grieķijā. Bet arī citām

pilsētām bija tādi paši plāni, un kaut gan visas Grie-

ķijas pilsētas bija apvienojušās,, lai izdzītu persiešus,
tad tagad katra pilsēta sāka ar skaudību raudzīties uz

savu kaimiņu: mēs redzējām, kādus grūtus laikus

grieķi piedzīvoja nākamos 300 gados.

i. nedēļa.

Šinī nedēlā mēs mācīsimies par vienu no lielā-

kiem Grieķijas varoņiem — Periklu. Viņš ir, var

teikt, lielākais no seniem grieķu vadoņiem.

Probl ē m i.

Pēc tam, kad jūs būsiet izlasījuši, kas vēlāk norā-

dīts, uzrakstiet atbildes uz sekošiem jautājumiem

pilnos teikumos.

I. Pastāstiet, kā atēnieši atjaunoja savas izpo-
stītās būves.

11. Kas bija Pireja?
111. Aprakstiet «Garos mūrus».

IV. Kādi bija to triju kolonu veidu nosaukumi,

kuras lietoja grieķu tempļos?
V. Kā sauca divas ēkas Akropoli?
VI. Pastāstiet, kādam nolūkam lietoja katru no

šīm ēkām?

VII. Aprakstiet, kā sauc Dionisa teātri.

VIII. Kā sauca trīs lielos grieķu traģēdiju rakst-

niekus?

IX. Kas ir traģēdija? Kas ir komēdija?
X. Kas bija komēdiju rakstnieks Atēnās?

XI. Kā sauca divus vēsturniekus?

XII. Kādas pārmaiņas Perikls ienesa Atēnu li-

kumos.



143

Avotu norādījumi.

Izlasiet grāmatā «Nostāsti par seno iaiku varo-

ņiem» stāstu ar nosaukumu «Perikls».

Ekvivalenti.

Par lasīšanu ieskaitāmas divas darba vienības,

par uzrakstītām atbildēm — trīs.

2. nedēļ a.

Šinī nedēlā mēs mācīsimies tālāk par Perikla

laikmetu.

Probl ē m i.

I. UzzīmētPartenona frontona plānu, pieliekot
katrai daļai nosaukumu.

11. Aprakstiet grieķu māju. Pastāstiet, kā bija
iekārtota māja un salīdziniet ar mūsu moderno

māju.
111. Uzrakstiet stāsta veidā, ko Atēnās darīja

bērni: kā tos mācīja, kā tie spēlējās un taml.

Avotu norādījumi.

Pirmām problēmām avots ir grieķu mākslas vē-

sture, otram un trešam jau agrāk minētie «Nostāsti

par seno laiku varoņiem».

Ekvivalenti.

Par I. problēma izpildīšanu ieskaitāmas trīs

darba vienības, par 11. un 111. problēma izpildīšanu

pa vienai darba vienībai.

Ziņojumu tāfele.

_

Aplūkojiet uzmanīgi Pertenona un grieķu mājas
attēlus uz ziņojumu tāfeles. Tas jums atvieglos
darbu.

leskaitījumi citos priekšmetos.

Zīmēšanas skolotājs ir ar mieru ieskaitīt trīs

darba vienības zīmēšanā par labi izpildītu Partenona

frontona zīmējumu.
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Tr -5 a nedēla.

Pēc Perikla laikmeta atēniešiem pienāca smagi
laiki. Atēnieši karoja ar spartiešiem un tika uzva-

rēti. Atēnieši nekad vairs nebija tik laimīgi un ne-

dzīvoja tik labi, kā Perikla laikā. Apmērām trīs ga-

ausimteņus vēlāk izveidojās Grieķijas ziemeļos liela

karaļvalsts — Maķedonija, kuras karali sauca par

Filipu un viņa dēlu par Aleksandru. Par šo vīru mēs

mācīsimies šinī nedēļā.

Probl ē m i.

I. Uzrakstiet atbildes, pilnos teikumos, uz šā-

diem jautājumiem:
1. Pastāstiet par Bucefala savaldīšanu.

2. Kas bija Aleksandra skolotājs un no ku-

rienes tas ibja atnācis?

3. Ko Aleksandrs nolēma darīt pēc Filipa
nāves?

4. Cik liela bija Aleksandra armija?

5. Kādas bija tās trīs kaujas, kuras deva

Aleksandrs?

6. Pastāstiet teiku par Gordija mesglu.
7. Cik daudz pilsētas nosauktas Aleksandra

vārdā?

11. Otrs problēms — uzzīmēt Aleksandra

valsts karti; parādīt ar krāsainu zīmuli zemes, kuras
ieguvis Aleksandrs.

Avotu norādī j v m i.

Izlasiet par Aleksandru «Nostāstos par seno

laiku varoņiem» un atrodiet viņa valsts karti. Vesta

gr. «Seno laiku pasaule».

Ekvivalenti.

Par norādītās vielas izlasīšanu ieskaitāma viena

darba vienība, par uzrakstāmām atbildēm — divas

darba vienības un par uzīmējamo karti — divas

darba vienības.

Ceturtā nedēla.

Šinī nedēlā mēs mācīsimies par Romu. Pirmais

tēmats — Romas dibināšana.
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Probl c m i.

I. Vispirms visiem jāizlasa stāsts par Romulu

un jābūt gataviem to atstāstīt mutes vārdiem.

11. Es aizrādīšu uz stāstiem, kuri jāizlasa un jā-

piesavinās katrai jūsu nodaļas grupai, lai tos varētu

celt priekšā 10. decembra konferencē. Katra grupa

sadala darbus tā, kā paši grupas dalībnieki to vēlās.

Stāsts par Eneju.

Marģers, Eduards, Harrijs, Anna, Marija.
Sabiniešu sievu zagšana.

Sievas aptur kauju.

Avotu norādījumi.

Minētos stāstus atradīsiet grāmatās: «Nostāsti

par seno laiku varoņiem», «Romiešu teikas», «Nostā-

sti par romiešiem».

Ekvivalenti.

Par pirmo un otro problēmu ieskaitāmas ik pa

divas un pus darba vienības.

Ziņojumu tāfele.

Jūs visus interesēs apskatīt uz ziņojumu tāfeles

izliktās gleznas par Eneja klejošanu un Romas dibi-

nāšanu.

Ģeogrāfijas uzdevums.

Pirmais uzdevums.

(Astotās nodaļas bērniem no 12—13 g. veciem.)

Tēmāts: Ķīna.

Jūs jau ziniet par dažiem Ķīnas jautājumiem no

studijām par bruņošanās ierobežošanas konferenci.

Es domāju, ka jūs interesēs zināt vel vairāk par šo

ievērojamo tautu, pie_ kuras pieder 400.000.000 cil-

vēku un kuras dabiskās dāvanas, liekas, nav zemā-

kas par mūsējām, kaut gan viņu parašas un dzīves

veids stipri atšķiras no tiem, kas mums parasti. Ķī-

nas kultūra, domājams, ir apmērām 2000 gadus ve-
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caka neka Eiropas kultūra, ta tad apmērām 4000 ga-

dus veca. Daži domā, ka tā ir pat vecāka.

Pirmā nedēla.

I. Trīs lielākās Ķīnas reliģijas ir daudz vecākas

nekā kristīgā reliģija. Budisma nodibinātājs ir dzi-

mis Indijā. Konfucijs un Lao-Tsins bija ķīnieši un ir

devuši savus vārdus izplatītām reliģijām. Izlasiet

par to Van Lūna «Stāstos par cilvēkiem», no 240.—

250. lapp. Uzrakstiet par katru reliģiju apm. vienu

lapas pusi.
11. Izstudējiet rūpīgi karti 243. lapp. un ilustrā-

ciju 249. lapp.
111. Jūs atradīsiet plauktos bilžu krājumu no Ķī-

nas dzīves; pie katras bildes ir īss paskaidrojums,
kas jāizlasa, aplūkojot bildi. Daudz bilžu no Ķīnas
dzīves var atrast beidzamos žurnālu «Āzija» un

«Ģeogrāfija» numuros, kurus visus variet atrast

skapī.
IV. Uzrakstiet vienu lapas pusi par jūsu pir-

miem iespaidiem, ja jūs būtu aizbraukuši Ķīnā. Uz-

rakstiet, kā jūs jūtaties un kas jūs interesē.

Klobera kundze ir pavadījuse kādu laiku Ķīnā.
Nākamo ceturtdien viņa turēs priekšlasījumu par

Ķīnu un rādīs bildes no Ķīnas dzīves.

Ekvivalenti.

Par pirmā problēma izpildīšanu ieskaitāmas

pusotras darba vienības, par otrā problēma izpildī-
šanu — puse darba vienības, par trešo un ceturto —

pa vienai darba vienībai.

leskaitījumi citos priekšmetos.

Aprunājaties ar mātes valodas skolotāju, cik vie-

nības viņš ieskaitīs par uzrakstītiem darbiem. Pēc

tam, kad tie ir izlaboti un atzīti par apmierinošiem,

parrakstiet_ tos jusu reliģijas piezīmju burtnīcā.
Līdzīga kārtā sastādīti uzdevumi otrai, trešai un

ceturtai nedēļai.



Kā jau aizrādīts, darba panākumus atzīmē īpa-

šās grafikās. Pirmo grafiku kārto skolotājs un tai ir

šāds veids:
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Pirmājā nodalījumā ievietoti visu kādas nodaļas

skolēnu vārdi. Līdzās savam vārdam katrs sko-

lēns atzīmē veikto darbu, vilkdams strīpu caur tik-

daudz rūtiņām, cik darba vienību vjņš šinī priekš-
metā pastrādājis. Pievestā paraugā pirmais sko-

lēns ir izpildījis visas piecas darba vienības, otrais —

trīs, trešais — piecas, ceturtais — divas v. t. t. Šā-

das grafikas ir katrai nodaļai un katram priekšmetam

pa mēnešiem.

Otro grafiku sauc par skolēna kontrakta grafiku,

uz kuras skolēns var atzīmēt panākumus visos sava

kontrakta uzdevumos. Katru reizi, kad viņš pirmā

grafikā atzīmē, kā jau aprādīts, padarīto darbu, tas

līdz ar to taisa atzīmi arī savā grafikā, kurai ir šāds

veids. (Sk. tab. 149. 1. p.)

Pieņemsim, ka Arnolds Bērziņš ir V. nodaļas

skolēns, 13. g. vecs, un sāk savu uzdevumu pirmā

zeptembrī. Kā grafika rāda, Bērziņš ir par pirmo

priekšmetu izvēlējies vēsturi. Viņš iet vēstures la-

boratorijā un strādā tur tik ilgi, kamēr tas izsmel visu

savu interesi pret vēsturi un grib pāriet uz citu labo-

ratoriju. Aprunājoties ar skolotāju, Bērziņš atrod,
ka tas veicis 3 darba vienības, ko tas atzīmē labora-

torijas grafikā, vilkdams strīpu caur 3 rūtiņām, un

tāpat savā kontrakta grafikā. Tad Bērziņš iet uz

mātes valodas laboratoriju un, tur lasa un mācās gra-

matiku līdz pīkst. 12, pie kam pēc kontrakta uzde-

vuma redz, ka tas veicis 3 darba vienības; šo rezul-

tātu Bērziņš atzīmē laboratorijas un savā grafikā.
Otrā dienā Bērziņš visu rītu pavada dabas zinātņu
laboratorija, pie kam darbs tik labi sekmējas, ka

viņš veic ne tikai pirmās nedēļas 5 darba vienības,
bet vēl vienu darba vienību no otras nedēļas, t. i. pa-

visam 6 darba vienības, ko arī atzīmē laboratorijas
un savā grafikā. Līdzīgā kārtā darbs norit arī pārē-

jās dienās, pie kam uz mēneša beigām, ja darbs rit

normāli, strīpas aiziet līdz augšai; pieliktie datumi

rāda, kādā kārtībā un pakāpenībā ir veikti uzdevumi.

Pievestajā grafikā mēneša darba gaita parādīta ma-
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tematikai: 3 zeptembrī veiktas 3 darba vienības, 5.

zeptembrī — 2 v. t. t.

Kas zīmējas uz trešo grafiku, kura dod pārskatu

par klases, kā atsevišķas vienības, un visas skolas

darba gaitu, tad pie tās nepakavēsimies, jo viņai nav

lielas nozīmes Daltonas plāna izpratnē.

Esam īsumā aplūkojuši Daltonas plānu, kā to

tēlo Parkherst jaunkundze. Novērtējot šo darba me-

todi, varam saskatīt viņā kā stipras, tā arī vājas

puses.

Par plāna stiprām pusēm būtu jāatzīst, pirm-

kārt, tas, ka plāns var iemācīt patstāvīgi rī-

koties ar grāmatām, šiem mūsu kultūras

avoties. Šiem apstākļiem piegriežama vērība se-

višķi pie mums, jo daži mūsu skolotāji, gan, par lai-

mi, nedaudzi, turas pie tā nepareizā uzskata, itkā

skolēnam mācību grāmatas nemaz nebūtu vaja-
dzīgas.

Otrkārt, nevar neatzīt par teicamu iemācīt sko-

lēnu izteikt ar rakstu īsi un precīzi sa-

vas zināšanas un domas. Ikviens zin, ka uzrakstīt

kaut ko ir daudz grūtāk nekā izteikt vārdos, bet līdz

ar to panāk priekšmeta labāku un dziļāku izpratni un

pieradina pie īsiem formulējumiem.

Trešā teicamā parādība ir tā, ka skolotājs
ir spiests rūpīgi un pamatīgi iz-

strādāt un formulēt uzdevumus; labi

izstrādātu kontraktu uzdevumu paraugi var noderēt

ikvienam skolotājam, strādājot pēc kaut kuras me-

todes.

Ceturtais apsveicamais paņēmiens — pastā-

vīgā kontrole par savu darbu. Bez

kontroles, bez pārskata par padarīto un vēl darāmo

darbu sekmes grūti sasniedzamas.

Pie_ plāna vājām pusēm būtu jāpieskaita tas, ka

stiprā mērā tiek izslēgts skolotāja
personīgs iespaids, vispār, skolotājs kā per-
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sona. Dzīvam vārdam un dzīvai skolotajā iedvesmei

ir liela nozīme, kuras nevar atsvērt citas lietas.

Otrais vājais punkts — nepietiekoša skolo-

tāja kontrole. Skolēns ne katrreiz pratīs novērtēt,
vai viņš savu uzdevumu veicis pareizi un piesavinā-

jies visu tā, kā vajadzīgs, un trešais — vidēji apdā-
vinātiem skolēniem tāds patstāvīgs darbs, kā to

prasa Daltonas plāns, nebūs īsti pa spēkam.
Šie iebildumi, kurus var taisīt apriori, tīri teorē-

tiski pret Daltonas plānu, atraduši savu attaisnoju-

mu praktiskos piedzīvojumos: pēdējās zinas par Dal-

tonas plāna izveidošanu un piemērošanu Anglijas
skolās liecina, ka tī r ā vei d ā, kā to esam aplū-

kojuši pēc Parkhersta jaunkundzes projekta, plāns
neatrod piekrišanas, bet gan to mēģina ievest pa

daļai, ziedojot tikai dažās dienās dažas stundas

patstāvīgiem laboratorijas darbiem, bet pārējo laiku

skolotājs darbojas ar skolēniem parastā gaitā klasē.

Nedomādams, ka kāda no mūsu skolām gribētu ierī-

kot savus darbus pēc Daltonas plāna, ceru tomēr, ka

ikviena skola var atsevišķos gadījumos iz-

lietot tās vērtīgās domas un noderīgos paņēmienus,
kuri lielā mērā piemīt Daltonas plānam.
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Bebru Juris

Tautas izglītība ziemeļu valstīs

(Ekskursijas novērojumi un iespaidi.)

Ziemeļu valstis. Ar šo vārdu saistās viss, kas

cēls, daiļš un krietns. Pie tādām domām mēs no laika

gala pieraduši. Un tiešām, ja ieskatāmies ziemeļ-
nieku darbā un dzīvē kaut pavirši, tur atrodam

daudz, daudz tādu dzīves parādību, kuru dēļ viņus

apskaužam, vai ņemam par paraugu.

Ziemeltautu dzīve norisinājusies citos dzīves ap-

stākļos, daudz grūtākos, nekā mūsējā.
_

Ziemeļu

daba, kaut gan bieži krāšņa, lieliska, tomēr skopa.

Klimatiskie apstākli — garās, aukstās ziemas, īsās

vasaras ar biežām salnām — diezgan nelabvēlīgi.

Tādēļ iedzīvotājiem jāpieliek daudz pūlu, daudz ener-

ģijas, daudz zināšanu, lai spētu ar skopo dabu vest

veiksmīgu cīņu, lai gūtu no tās dzīvei nepieciešamo.
Bet mēs arī zinām, ka vingrinoties, strādājot spēki

pieaug un nostiprinās, un ne tik miesīgi, bet arī ga-

rīgie, jo neviens darbs neveicas bez garīgo spēju
līdzdarbības. Tā ir ziemeļtautu augstās kultūras

atslēga.

Ziemeltautu augstā kultūra_ parādās visā viņu
dzīvē un darbā, literatūrā un māksla, ka arī savstar-

pējās attiecībās un attiecībās ar kaimiņiem.
_

Ziemel-
tautas sen atzinušas, ka zināšana slēpjas spēks. Tā-

dēļ viņi centušies nostādīt tautas izglītību pienācīgā

augstumā. Somu, zviedru, norvēģu tautas varam

saukt par izglītotām visplašākā nozīmē. Kur soli

speram, tur to redzam un jūtam. Ziemeļtautu lite-

ratūra bagāta. Lielās grāmatu krātuves visiem at-

vērtas, ne tik pilsētās, bet arī uz laukiem. Ibsena,
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Bjernsona, Kejas, Hamsuna, Lagerlefas, Strindberga,
Geijerstama, Lēnrota, Runeberga, Topelija un d. c.

darbi visiem viegli pieietami un bagātīgi izmantoti

pacel tautas tikumisko līmeni. Daudz un dažādie

priekšlasījumi un kursi paplašina redzesaploku, ienes

jaunas idejas un uzskatus garīgā dzīvē, pa-
dara to dzīvāku, bagātāku. Komunālā iekārta

priekšzīmīga. Celi, šie satiksmes, dzīves uzturētāji,
tik labi, kā nekur citur. Gan tie šauri, uz pusi šau-

rāki nekā pie mums; vietām divi automobiļi nevar

pārmainīties; derīgas, auglīgas zemes trūkums spiež

ierobežoties. Bet viņi tik cieti un gludi, kā asfaltēti.

Tas viss panākts ar neatlaidīgu darbu. Granīts sa-

malts dzirnavās, rieksta lielos graudos, biezā kārtā

uzbērts, nolīdzināts, krietni piespiests un ceļš tāds, ka

labāks nav domājams. Tādi ne tik lielie, bet arī

mazie sādžu ceļi. Satiksmes līdzekli piemēroti sa-

tiksmes ceļiem. Katram otram saimniekam (Zvie-
drijā) vieglais automobils. Pie dzeglzsceļu stacijām

važoni tik ar automobiļiem (arī Somijā). Mazie div-

riteņu rati, ar kādiem somi- un zviedri mēdza braukt

un pat vezumus vest. izrādījušies par neērtiem. Viņu
saimnieciskie apstākļi un satiksmes ceļi atļauj lietot

tādus satiksmes līdzēkļus, par kuriem mēs šimbrī-

šam varam tikai domāt. Un dzelzsceļi. Tur valda tāda

kārtība, tīrība un labierīcība,_kāda pie mums nav vēj
domājama. Vilcienu nokavēšanās izslēgta. Katrā

nodaļā pie sienas tās dzelzsceļa līnijas karte, pa kuru
vilciens iet. Uzņēmumi no apkārtnes dabas. Vagonu

linoleja grīdu uzslauka tīri, glīti ģērbies apkalpotājs,
baltu krādziņu un aprocēm. Konduktori pieklājīgi,

laipni un izpalīdzīgi. Pasažieru izturēšanās kārtīga:
ne trokšņa, ne skaļu sarunu, ne bļaustīšanās, kas pie

mums parasts. Visi pieklājīgi un mēs jūtamies kā

smalkā sabiedrībā. Vīrieši lasa laikrakstus, jeb pa-
klusi sarunājas. Sarunā lieto vienīgi mātes valodu

un nemīl plātīties ar svešas valodas prašanu. Sie-

vietēm rokā kāds rokdarbs. Nekā no riebīgā tirgus
trokšņa, kārtības un noteikumu neievērošanas, ko tik
bieži vērojam mūsu dzelzsceļu vilcienos.
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Zeme — izņemot Zviedrijas un Norģes dienvi-

dus — akmeņaina. Derīgas zemes maz. Virskārta

reti dziļāka par 1 metri. Rūpīgi apstrādāta, kārtīgi

un pietiekoši mēslota, dod apmierinošas ražas. Zem-

nieku mājas glīti, praktiski ierīkotas. Ēkas nelielas;
visas tumšsarkanā krāsā, baltiem pakšiem un durvju
un logu slenģiem. Arī rija, lopu kūtis, šķūnis un pir-

tiņa krāsotas. Uz manu vaicājumu, kādēļ visas ēkas

nokrāsotas, dabūju atbildi: «Mēs neesam tik bagāti,
lai turētu nekrāsotas ēkas». — Mašiņas saimniecībās

izlieto visplašākos apmēros. Ar ar traktoriem un

motorarkliem (sevišķi Zviedrijā un Norģē); kuļ, maļ,

griež ekseles, zāģē malku, mazgā veļu, slauc govis

ar mašinām. Mašiņas dzen elektrība, ko rada dau-

dzie ūdens kritumi. Vispārīgi, elektrības lietošana

ziemeļvalstīs plaši jo plaši izmantota. Zviedrijā un

Norģē jau dažas dzelzsceļu līnijas elektrificētas.

Elektrības kā dzinējspēka izmantošana padara darbu

vieglāku, tīrīgāku un patīkamāku, bet prasa no mā-

siņu vadītāja daudz izveicības un zināšanu. — Dzī-

vojamo ēku iekārta Somijā vienkārša, bet glīta, Zvie-

drijā — grezna. Redzējām saimniecību, kuras dzī-

vojamās ēkas iekārtojums līdzinājās bagātnieku dzī-

voklim, ar lielām grīdsegām, krāšņām gleznām, mīk-

stām mēbelēm, klavierēm, 12 zaru kroņa lukturi un

citām greznuma lietām. Pie tā šim saimniekam 20

ha zemes un tas skaitījās ne pie bagātākiem, bet pie

vidēji turīgiem saimniekiem. Uz vaicājienu, kas ap-

strādā šī saimnieka zemi, dabūjām atbildi, ka pats,
divi dēli un meita, kas beiguši tautas augstskolu un

protot rīkot un vadīt saimniecībā lietojamās mašiņas.
Barība — vienkārša, spēcīga. Ziemeļtautas lieto

bez gaļas, zivis un daudz sakņu. Stokholmā un citur

redzējām uz augļu tirgus lielas kaudzes puķu kāpo-
stu. Šis skaistais auglis te vispār iemīļota un izpla-
tīta barības viela. Svinīgie mielasti vienkārši gata-

voti, bet atstāj patīkamu iespaidu. Alkoholiskie dzē-

rieni izslēgti. Tomēr jautrības un omulības netrūkst,
ko vairākkārt izdevās piedzīvot.

Tautas sapulces norisinās kārtīgi, bez starpsau-
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cieniem, bez liekas uztraukšanās un iekaisuma. Zie-

meļnieki no dabas rāmi, mierīgi, grūti iekustināmi,
vēl grūtāk uztraucami, jo uztraukušies nemēdz savu

uztraukumu citiem izrādīt. Apmeklējām Helzinkos

kādu lielu tautas namu. Tur lasījās strādnieki uz

prof.Karstata lekciju par Japānu. Lektors laikā ne-

ieradās; bij gandrīz stunda jāgaida. Salasījušies
strādnieki neuztraucās, nerezonēja, bet izturējās

priekšzīmīgi. Gaidot lektoru vini dziedāja — visa

plašā sapulce. lesāka ar tautas himnu, un tautas

dziesmām, pēc pārgāja uz internacionāli un strād-

nieku dziesmām. No tā redzam, ka te strādniekiem

valstiskums stāv pirmā vietā. Pie izejas ne mazā-

kās spiešanās. Katrs cenšas dot savam kaimiņam

iespēju iziet pa priekšu. — Ēdamās telpās un restorā-

nos ne mazākā trokšņa, ne spiešanās, steigšanās

ieņemt pirmām vietu, ne nepacietības, ja apkalpotājs
nespēj diezgan ātri pienest pasūtīto.

Dārzos un apstādījumos ideāla tīrība un kārtība.

Ne tur nomīdītu zāļu laukumu, ne aplauzītu krūmāju,
kā ap Rīgas Esplanādes laukumu; ne izsvaidītu ieti-

namo papīru un papirosu galu. Helzinkos ap tautas

dzejnieka Runeberga pieminekli zied tūkstošiem sar-

kanas rozes. Neviens nedomā tās plūkt, kauču ne-

viens tās nesargā. Kad kādam helzinkiešam apvai-

cājos, vai rozes tiešām netiek apsargātas un vai nav

gadījies, kad kāds kādu rozi noplūc, viņš man atbildē-

ja, ka katrs soms to uzskatītu par lielāko pieminēkļa

apgānīšanu; sabiedriskam un tiesas sodam tāds neiz-

bēgtu. Stokholmā ierīkots augstā kalnā, Skansekē,

plašs tautas muzejs, kur sakrāts un sakopots viss kas

attiecas uz tautas dzīvi pagātnē un tagadnē. Te attē-

lojas visa tautas dzīve. Svētdienās salasās tūksto-

šiem skatītāju. Neviena sarga, bet gan laipni ceļa
rādītāji un paskaidrotāji, ģērbušies nacionālos uzval-

riskie priekšmeti, ne koki, ne krūmi, ne dzīvnieki, ne

zāles laukumi nomīdīti. Mums tek līdz no koka no-

lēkušās 2 vāverītes un skatās uzticīgi acīs. Zīme, ka

ne bērna, ne pieauguša cilvēka roka nav pret viņām
pacēlusies ļaunā nolūkā. Kopenhāgenā liels zvēru
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dārzs. Tur pēcpusdienās salasās daudz apmeklētāju;

gandrīz visi uz divriteņiem, jo tur divritenis visiz-

platītākais satiksmes līdzēklis. Divriteņus sakrauj

ārpusē citu pie cita, vairāk simtu kopā. Sarga nav.

Apvaicājos, vai kādreiz kāds nenozūd. Man atbil-

dēja, — tas neesot gadījies. Katrs pats zinot, kur no-

licis un pats atrodot; sveša neviens nekārojot. — Pa-

zaudētas lietas ziemeltautas nemēdz piesavināties,
bet vai nu noliek redzamā vietā, jeb nodod kārtībnie-

kam, kas sastopams dzīvos satiksmes punktos, ielu

krustojumos, uz tirgus laukuma v. t. t.

Politiskā un ekonomiskā dzīvē novērojama no-

teiktība un nosvērtība. Politiskās partijas pastāv tā-

pat, kā pie mums. Bet viņu starpā valda iecietība un

zināms takts. Viņas neapkarojas tik skaudīgi, kā pie

mums; vismaz neizlieto tādus nekulturelus cīņas lī-

dzēklus, ka mūsējās. Visiem zināms, ka Zviedrijā
kādu laiku valdības priekšgalā stāvēja zocialdemo-

krati. Bet šī valdība, kā paši zviedri apgalvo, ne ar

ko neatšķīrusies no pilsoniskās valdības; nekā se-

višķa savas partijas labā nav darījusi, bet darbojusies

bezpartejiski visas valsts labā. Te jāatzīmē tas, ka

ziemeltautas savos politiskos ieskatos konzervativas.

Labvēlīgie politiskie apstākļi viņas pie tā noveduši.

Kā izņēmumu varētu uzskatīt Somiju, kur radikā-

lisms diezgan spilgti parādās; bet arī te ne tik spilgti
un neiecietīgi, kā Latvijā un Igaunijā. Ziemeltautās
nav manāms tik liels šķiru naids, kā Latvijā. Šīs tau-

tas, zviedri, norģi, somi, neskatoties uz zināmu kon-

zervatismu, ir caur un caur demokrātiskas, tāpat kā

vecā angļu tauta. To novērojam dzīvē uz katra soļa.
Pilsonis literāts nekauņās satikties ar rupja darba

strādnieku. Strādnieks neuzskata pilsoni ar īgnumu

un naidu. Te gan jāatzīmē, ka strādnieks prot uztu-

rēt savas šķiras cieņu un nedod inteliģentam iemesla
izturēties pret viņu nicinoši. Bez tam strādnieku

arodnieciskā izglītība to paceļ tik augsti, ka plaisa
starp abām šķirām top viegli pārkāpjama. Ar izglī-

totu, apzinīgu, kārtīgu strādnieku literāts nekautrē-

jas satikties un saprasties.
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Oik dziļi politiskā iecietība laidusi saknes zie-

meļtautu dzīvē, redzams no tā, ka Norģe, agrākā

Zviedrijas sastāvdaļa, atdalījās no tās bez kara, bez

asinu izliešanas, vienīgi uz saprašanās pamata. —

Līdzīga parādība novērojama
_

pilsētu izbūvē.

Mazās pilsētas tikpat glīti un ērti izbūvētas un iekār-

totas, kā lielās Lielo pilsētu nomales maz atšķiras no

centra, kā ēku, bruģa, tīrības un citas labierīcības

ziņā, Somijā un Zviedrijā tas jo spilgti parādās.

Lieli, *stalti tautas nami, skolu ēkas un baznīcas tik-

pat stalti, pat staltāki, nekā centrā. Starpība starp
augsto un zemo, inteliģento un strādnieku, centru un

nomalēm, īiel- un mazpilsētām neparādās tik spilgti,
kā Latvijā un piem. Lietavā. Norģē, mums apgalvoja,
neesot ne pārāk lielas bagātības, ne lielas nabadzī-

bas ; esot darbīga, sātīga, pieticīga pilsoņu šķira. Tā

tad demokrātiska valsts vārda pilnā nozīmē. — Te

pievedu dažus faktus, kas rāda šo tautu pavirši, ga-

rām ejot, novērotas dzīves parādības. Tās tomēr nav

nekas cits, kā iekšējā cilvēka izteiksmes veidi un dod

liecību par tautu garīgās kultūras stāvokli.

Te nu rodas jautājums, kādā ceļā šis valstis sa-

sniegušas savu augsto kultūru? Sākumā jau minēju:
skopā daba tās spiedusi meklēt ceļus un līdzēkļus sa-

vas dzīves apstākļu uzlabošanai. Arī pašu tautu rak-

sturā atrodamas īpašības, kas tās paceļ pāri daudz

citām tautām. Noteiktība, nosvērtība, nopietnība,

viesmīlība, darba prieks ir šo tautu simpātiskās īpa-
šības. Šīm pievienojas vēl ieaudzinātās — laipnība,

pienākuma apziņa, augstā tikumība v. t. t. Jāatzīmē

ari tas, ka ziemeļvalstis veda patstāvīgu kultūras

dzīvi jau tad, kad mēs vēl smakām verdzības slogā
un gara tumsā. Tā tad kultūrā viņas mums lielu soli

priekšā. Tāpat viņu izglītības iestādes gadu simte-

ņus vecas, laidušas tautā dziļas saknes un veidojušas
tautu dzīvi piemērojoties saviem ideāliem. Tautas

izglītība ziemeļvalstīs tā nostādīta, ka spēj pietiekoši

veicināt tautas garīgās dzīves pareizo izveidošanos
un pacelt tautas miesīgo un garīgo labklājību.

Galvenā un ievērojamākā kultūras nesēja ir
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skola. Viņa attīsta cilvēka garīgas spējas un novada

tās vēlamā virzienā; liek pamatus tikumībai un sa-

gatavo cilvēku kultūras dzīvei.

Ziemeļvalstīm visām vienāda skolas iekārta. Es

to' gribētu saukt par zviedrisku, jo zem Zviedrijas

iespaida, jeb pēc Zviedrijas parauga izveidojusies

Somijas un Norģes tautskola. Zviedrijai bijis visos

laikos ziemeļvalstīs noteicošais iespaids, sevišķi iz-

glītības lietās.

Tautas izglītība ziemeļvalstīs nostādīta plaši.

Skolu tīkls izstrādāts un izvests visos sīkumos. Vis-

plašāki tautas izglītība nostādīta Zviedrijā. Šī kla-

siskā zeme, kā augstas izglītības un kultūras parau-

gus, devusi cilvēcei ievērojamus zinību vīrus, lite-

ratūras darbiniekus un māksliniekus. Kaimiņu val-

stis to ņēmušas par paraugu un savas izglītības iestā-

des veidojušas tādā pat garā un virzienā.

Obligatoriska tautskolas apmeklēšana sākusies

pagājušā gadu simteņa otrā pusē. Līdz tam taut-

skola pastāvējusi un arī centīgļ apmeklēta, bet nav

bijusi obligatoriska. Skolu iekārtā redzama stingra

pakāpenība. Pamatā likta divgadēja pirmskola, kas

nav no pamatskolas šķirta. Galvenie priekšmeti: la-

sīšana, apkārtnes mācība un rēķināšana. Tai seko

5—6 gadēja pamatskola, Somijā 4 gad. Pāreja

uz augstākām tautskolām iespēja-

ma jau no 4. tautskolas klases. Aug-
stākām tautskolām, izņemot komunab virsskolu, vi-

sām arodniecisks raksturs. Šinīs skolās mācības no-

tiek lielāko dalu pa vakariem, tā kā tās īstenībā uz-

skatāmas par dažāda veida papildu skolām; viņas

nav olbigatoriskas.
Labāka pārskata dcl pievedīšu šo Stokholmas

tautskolu direkcijas 1923. g. izdoto tautskolu šemu:

(Skat. tab. 159. L p.)
Ka minēts, somu un norģu tautskolas maz at-

šķiras no Zviedrijas tautskolām. Somijā pirmskola

šķirta no augstāka tipa 4 kl. tautskolas, kamēr Zvie-

drijā un Norgē visa tautskola kopota viengabala mā-

cības iestādē.
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Skolu telpas ziemeļvalstīs mēdz ierīkot ērti un

glīti, pilsētās grezni, ar dušām, peldu baseiniem, vis-

jaunākā tīpa ventilāciju, ārstu ambulancēm, atseviš-

ķām klasēm slimīgiem skolēniem, darbnīcām, virtu-

vēm v. t. t. Zviedrijas un Norģes skolu namos ievē-

rota galvenā kārtā praktiskā, Somijas — estētiskā

puse. Priekštelpā (Halle) gleznas, portrejas, bistes;
klasēs tāpat. Visur logos daudz ziedošu puķu. Lauk-

skolas celtas vienkāršā nacionālā stilā, ērti ierīkotas,

ar gaišām, plašām klasēm, rokdarbu un vingrošanas

telpām, glītiem, bērnu augumam piemērotiem skolas

galdiem. Visās telpās vislielākā tīrība un spodrība.
Kur dabiskie apstākļi atļauj, ierīkoti skolas dārzi.

Skolas bagātīgi apgādātas mācības līdzēkļiem un bi-

bliotēkām. Valsts pabalsti pie skolu ēku celšanas un

mācības līdzēkļu iegādāšanas ievērojami. Bez tā

valsts piedalās skolotāju algošanā, izsniedz rakstā-

mos piederumus un pabalsta mazturīgos skolēnus ar

siltām pusdienām; nabadzīgiem izsniedz apavus un

apģērbus. Tādos apstākļos skola var netraucēta strā-

dāt svētīgo izglītības darbu.

Skolu programas maz atšķiras no mūsējām.
Priekšmetus izņem mazuliet šaurākos apmēros, nekā

mūsu pamatskolās, jo cenšas ne pēc pla-

šuma, bet dziļuma. Sevišķa vērība piegrie-

sta mātes valodai, dzimtenes vēsturei un ģeogrāfijai.
Visi citi priekšmeti nostādīti dzīvās attiecībās ar šiem.

Nopietna vērība piegriezta reliģiski-tikumiskai un pa-
triotiskai iespaidošanai. Vispārīgi audzināšana skolā

stāv pirmā vietā.

Pie skolām nav internātu. Skolu tīkls tā norī-

kots, ka bērniem vistālākā skola 5—6 klm., izņemot
ziemeļu apgabalus, kur pastāv vēl ceļojošās skolas.
Šī parādība stipri traucē kārtīgu mācīšanu un audzi-

nāšanu. Bet ziemeltautas pie tās tā peradušas, ka

nemaz nevēlas citādu kārtību ievest. Aizvest bērnu

uz visu nedēļu no mājas, no dzimtas, to ziemeltautas
nevar pat iedomāties.

Par mācības metodēm jāsaka, ka ziemeļ-
valstis izturas pret radikāliem
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jaunievedumiem ļoti atturīgi. Tur vēl

nav ievesta kopmāclba. Pastāv pie dažām skolām

mēģinājuma klase, kur zēni un meitenes bauda kop-
mācību, bet izredzes uz vispārēju kopmācīabs ieve-

šanu vājas. — Darbības princips pamazām iekļūst
skolas darbā. Mums bij izdevība noklausīties Stok-

holmas sieviešu skolotāju semināra mēģinājumu kla-

sē dabas zinību stundu (par siltumu), kas bija īsta

darba stunda. To pašu novērojām kādā somu un

norģu pirmskolā. Rokdarbiem piegriezta nopietna
vērība. Zēni piekopj galvenā kārtā koka darbus

(slojdu), meitenes sieviešu rokdarbus un vecākās

klasēs mājturību. Fizisko audzināšanu kā zēniem,
tā meitenēm, pārvalda zviedru ģimnastika. Arī mei-

tenes vingro pie rīkiem, kas stipri nogurdina; trūkst

arī estētisko kustību. Pēc vingrošanās bērni brītiņu

atpūšas un tad iet zem dušas, kas tos padara atkal

mošus un vingrus turpmākam darbam.

Ne skolas darbā, t. i. mācību pasniegšanas un

piesavināšanās veidos pastāv ziemeļvalstu skolu

spēks, bet audzināšanā. Skolas audzinā-

šana te sasniegusi jo augstu pakāpi, jo nostādīta uz

pašdarbības principa pamatiem. Skolā iestā-

jies bērns tiek radināts pie kārtības, tīrī-

bas, pienākumu neatlaidīgas izpildīšanas, laip-

nības, izpalīdzības patiesības un taisnības.

Patīkami novērot ziemeļvalstu skolas dzīvi.

Visa skola, kā liela dzimta. Skolotāju un skolēnu

starpā valda pilnīga atklātība un uzticība. Skolotāji
dod savā darbībā labu priekšzīmi, skolēni viņiem
seko pilnīgā pārliecībā, ka sekodami saviem vadītā-

jiem, dara labu darbu. Un šīs audzināšanas sekas re-

dzamas uz katra soļa. Kārtība rotaļu laukumā, kori-

doros visļabākā. Ļaunprātīga grūstīšanās, ālēšanās

izslēgta. Arā valda dzīvība, prieks, troksnis bez pie-

dauzības un nerātnībām. Klasē — uzmanība un no-

došanās darbam. Tikko manāms nogurums, uz sko-

lotāja mājienu visi pieceļas, padzied, pa_vingro — un

darbs rit ar jaunu sparu. — Ekskursijās, uz ko jau

iepriekš nopietni sagatavojas, skolēni sadalās gru-
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pās. Katra grupa cenšas kopēja darba apzinīgi veikt

savu uzdevumu. Neviens nedoma otru kavēt, jeb ko-

ciņus, krūmiņus un citus augus bez mērķa un vaja-

dzības bojāt un iznīcināt. Ekskursija savāktos

priekšmetus klasē saved zistema. Bet šādas ekskur-

sijas tomēr notiek reti, divas, lielais trīs mācības

gadā. Skolēnu grāmatas, burtnīcas un citas lietas tī-

ras, nebojātas. Satiksmē ar pieaugušiem skolēni iz-

turas laipni un pieklājīgi; katru, ko ceļa satiek, pazī-

stamu vai svešu, laipni sveicina. Zādzības skolas

notiek ļoti reti. Kāds somu laukskolotājs apgalvoja,

ka viņa skolā ne pavisam neesot gadījušās.

Tieša pāreja no tautskolas uz vidusskolu, kuras

dēl mēs vedam sīvu cīņu, nepastāv. Vidusskolā uz-

ņem tik tos, kas sekmīgi izturējuši pārbaudījumu.

Reliģijas mācība zviedru skolās obligatoriska,

somu un norģu — neobligatoriska. Tomēr visi sko-

lēni piedalās reliģijas mācībā, izņemot dažus gadīju-

mus pilsētās.

Sevišķi rūpīgu vērību ziemeltautas piegriež mei-

teņu audzināšanai. Dažādie rokdarbi un mājturība

visās nozarēs ievesta gandrīz visās tautskolas, se-

višķi papildu skolās. Dažās skolās virtuvei pievie-
nota ķīmiska laboratorija uzturas vielu izmeklēšanai.

Kādā norģu mājturības zeminarā ar labpatiku noska-

tījāmies skolnieču dzīvē un darbā. Visus darbus

veica pašas skolnieces. Un dažādu darbu loti daudz:

mājturība ar daudzām nozarēm, dārzkopība, puķko-

pība, putnkopība, biškopība, augļu vīna pagatavo-

šana, mazu bērnu kopšana. Visus šos darbus skol-

niecēm jāmācās ne teorijā vien, bet galvenais —

darbā.

Tautskola tieši dzīvei negatavo. Sniedz tik vis-

pārējo izglītību; cenšas nostiprināt tikumiskās dzī-

ves un rakstura pamatus. Dzīvei gatavo augstākās
tautskolas pilsētās un Dapildu skolas un tautas augst-

skolas uz laukiem. Šīs iestādes piemērotas dzīves

prasībām un jaunatnes tieksmēm. Viņas jauniešus
ievada tiešā praktiskā dzīvē. Augstākās tautskolās,

kā no šemas redzams, jaunieši piesavinās praktiskās
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zināšanas, ne tik teorijā, bet tiešā darbā. Tā piem.,
amatniecības skolās pasniedz i zināma amata teoriju,
i iemāca praktiskā darbā šo amatu visā pilnībā. Būv-

niecības nodaļā mūrnieki (skolēni) cel ēkas sienas,
namdari sagatavo un saliek koka daļas, podnieki —

krāsnis v. t. t. Zeltkaļi pagatavo uz viņu arodu attie-

cošos priekšmetus; galdnieki taisa galdus, krēslus,

skapjus. Jaunavas šuj, auž, ada, ved mājturību vi-

sās nozarēs. Augstāko tautskolu, vai papildu skolu

beigušie jaunieši stājas dzīvē kā sagatavoti un node-

rīgi saibiedrības locekļi.
Tas pats mērķis tautas augstskolām. Viņas ga-

tavo dzīvei: paplašina garīgo redzes aploku un

sniedz praktiskas zināšanas. Ziemeļvalstīs tautas

augstskolas ļoti populāras. Katrā tautskolu inspek-
cija pa tautas augstskolai (Zviedrijā 44, Norģē 40,

Somija 32). Visas privātas iestādes, ko uztur sabie-

driskas organizācijas un arī privātpersonas. Valsts

sniedz pec vajadzības pabalstus un izsniedz klausī-

tajiem stipendijas. Tautas augstskolas bagātīgi ap-
gādātas mācības līdzēkliem un bibliotēkām. Biblio-

tēkas izlieto arī kursu beigušie, caur ko stāv ar

savu alma mater dzīvos sakaros. Gandrīz_ katrs

tautskolu beidzis jaunietis, ja tas neapmeklē kādu

arodskolu, cenšas apmeklēt tautas augstskolu, tā kā

tas visas labi apmeklētas. Ziemeļvalstu tautas augst-
skolas noorganizētas pēc dāņu tautas augstskolu pa-

rauga, bet pārveidotas, piemērojoties vietējiem ap-

stākļiem un dzīves prasībām. Pilsētās piegriež vai-

rāk vērības rūpniecības nozarēm, uz laukiem — zem-

kopībai, dārzkopībai, lopkopībai, mājturībai un kam

ar šiem priekšmetiem kāds sakars. Mācības laiks

6_mēneši, no 1. nov. līdz 1. maijam. Somijā un Nor-

ģē klausās teorētiskos priekšmetus jaunavas un jau-
nieši kopā, kamēr Zviedrijā sieviešu kurss pilnīgi
šķirts no vīriešu kursa. Pēc zviedru ieskatiem

katriem no tiem sevišķi dzīves mērķi un uzdevumi,

kādēļ tie atsevišķi gatavojami. Jaunavas klausās

vasaras (no I*. jun. līdz 1. okt.) un jaunieši ziemas

zemestrī. Dienas darbi sākas pīkst. 7 rītā un bel-
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dzas pīkst 9 vakarā ar 1 _st. pārtraukumu pusdienā.
Tik gara darba diena iespējama ar to, ka teorētiskie

priekšmeti mainās ar praktiskiem un fizisko darbu.

Lielākā dala klausītāju apvienoti kopdzīve. Vien-

reiz gadā, augstskolas dibināšanas dienā salasās bi-

jušie klausītāji no visām valsts malām uz kopēju ap-

spriedi. Te bijušie biedri satiekas un mainas piedzī-

vojumiem un novērojumiem. — Tautas_ augstskolu

beigušie jaunieši stājas praktiskā dzīve
,

nes līdz

iegūtās idejas un zinātnes, cenšas tās pielietot darbā.

Ar to paceļas produktīvā darba un vispārējais kultū-

ras līmenis. Tautas augstskolas laiž tautā ne teore-

tiķus-sapnotājus, bet praktiskus darbiniekus, kas spēj
dzīvē nest darba izpratni un darba gribu, kas paši
sevī iemieso īstus darba tautas locekļus. Tārnas

tautas augstskolas rektors, Dr. phil. Bossons, ap-

galvo, ka ziemeļvalstis sasniegušas tagadējo augsto

kultūru pateicoties vienīgi tautas augstskolu ražīgai

darbībai. —

Visai svarīga parādība ziemeļvalstīs ir tā, ka vi-

sās tautas izglītības iestādēs, — tautskolās, papildu

skolās, augstākās tautskolās, arodskolās un tautas

augstskolās runā un māca vienu, mātes valodu. Sve-

šas valodas no šīm iestādēm pilnīgi izslēgtas.
Mēs pa laikam paraduši vērst savus skatus uz

rietrumiem; gaidām no turienes jaunus ierosināju-

mus; cenšamies savu dzīvi piemērot rietrum-

nieku izsmalcinātai, tikumiskas iz-

virtības padotai dzīvei. Tā dzīve,
tie centieni mūsu tautas dvēseles

dzīvei sveši. Mums.zemnieku un pa daļai zie-

meļnieku tautai pienāktos piemēroties ziemeļtautu
kulturelai un saimnieciskai dzīvei. Ziemejtautu
dzīvē sastopam sev radnieciskas tieksmes un šo

tieksmju izpaušanos dzīvē un darbā. Par maz mēs

interesējušies par šo modro tautu dzīvi. Nākotnē

mums ar ziemeļtautām jānodibina pastāvīgi sakari,
kas nāks tik mums pašiem par labu. Tur mums daudz

ko vērot un mācīties.

Rīgā, 1924. g. 3. oktobrī.
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M. Štāls

Skolu jaunizbūve Italijā

Itālijas tautas izglītības un skolas pārveidošana
nav uzlūkojama par vienkāršu «skolas reformu», bet

ir viens no fašisma politiskās darbības virsspilgtā-
kiem izpaudumiem: tas ir mēģinājums ar skolas pa-
līdzību pārveidot Itāliju iekšēji fašisma garā un reali-

zēt «trešās Itālijas» ideju, kura radusies pēc iegūtās

uzvaras pasaules karā. Skolas ārējā uzbūve un iek-

šeja_ dzīve attīstās saskaņā ar fašistisko garu un

idejām. Reizē ar skolas jaunuzbūvi, kam jāpateicas
galvenā kārtā Itālijas izglītības ministrijas vadošām

personām, radās tīri pedagoģiska kustība, kura ir

vērsta pret intelektualismu un aizstāv radošas audzi-

nāšanas veicināšanu. Fašisms grib radīt tīri naciona-

listisku izglītību un atver vaļā vārtus Vidus Eiropas

un Ziemeļvalstu pedagoģiskiem virzieniem. Pie tam

ir jāatzīmē, kā šīs idejas sākot jau no gadusimteņu

maiņas bija iesakņojušās dažu ievērojamāko itāliešu

galvās un tagad, pateicoties fašismam, pie varas nā-

košām personām, ir noderējušas par vadošo mērķi
gluži citādi ievirzītām izglītības lietām.

Fašisms un jaunās spiritualistiskās filozofijas

piekritēji radīja Itālijā jaunu skolas uzbūvi sākot no

1923. gada. Fašisms ir izglītības nostādīšana uz na-

cionālu jūtu pamatiem.*)
Var apbrīnot to dziļo nopietnību un pašaizlie-

dzīgo darbu, ar kādu tiek veikta skolas reforma Itā-

lijā. No liela svara ir atzīmēt to, kas ir raksturīgs ta-

gadējās Itālijas skolai un kas var noderēt par vērtīgu

*) Pec Dr. 0. Karstādta etc.
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un labu ierosinājumu skolu lietās vispāri. Apskatot

fašismu no šāda viedokļa, ir jāatzīst viņa liela peda-

goģiskā nozīme. Arēji politiskā ziņā fašisms ir uz-

skatāms kā kara turpinājums
L

un izpaužās visas tau-

tas garīgā sagatavošanā uz nākamo karu; iekšēji po-

litiskā ziņā fašisms izpaužās lielrūpniecības un lauk-

saimniecības pašaizsardzībā pret draudošo kreiso

revolūciju, kura tamdēļ arī nenotika. Musolini

nopelns ir šo divu tieksmju apvienošana vienā ideālu.

— ideālā par trešās Itālijas radīšanu.

Musolini vārdi: «Pasaules vēsture brīnišķīgā
kārtā ir izveidojusies uz mūsu pussalas. Romas slava

ir piepildījusi visu pasauli», sajūsmina fašistus.

Musolini cīņas veids, kuru viņš lieto sākot no sa-

viem kreisi zocialistiskajiem laikiem (priekš 1914. g.).

pastāv iekš tam, lai atrisinātu ekšējos jautājumus ar

bruņoto faktisku spēku palīdzību. Bet Musolini no-

stādīja grūtā stāvoklī pretešķība starp konstitūciju
noliedzošo metodi un nacionālu, arī uz konstitūcijas
pamatiem stāvošo, valsti. Trešās Itālijas ideja to-

mēr kļuva par filozofijas un pedagoģijas cīņas devizi,
viņa kļuva par skolas reformas galveno pamatu.

Kas bija jaunās skolas būvētāji un veidotāji?

Vispirms pats Musolini, — bijušais zeminara au-

dzēknis un skolotājs, jau agri pieteica karu intelektu-

alismam. «Augstskola, saka Musolini, neizlaiž vis

dzīves cīkstoņus, bet pārāk nopietnus, pāragri noga-

tavojušos vecus. Ko līdz tagad ideāli? Neviens viņiem
vairs netic. Viņš ironizē par viltoto un neīsto inte-

lektualismu, viņš prasa izglītību zinātnes vietā, pēc
tanī sevišķi mūzikas, reliģijas un mītu kul-
tivēšanu. Sākot ar kara izcelšanos Musolini tiecās

Itāliju atdzīvināt ar jaunu mistisku ticību. Mēs esam

radījuši savu mītu un reliģiju. Ticība un kaisle ir

mītiskas dabas. Tauta nav vienīgi valsts un zeme,

bet ir arī gars. Tauta kļūst liela, ja viņa sava ģēnija
speķus pārvērš īstenībā. Romiešu valsts ir bijusi
garīga rakstura veidojums. Tagadējā Itālija ir senās

Romas valsts atkal uzcelšnaa. Šis ideālisms, roman-

tisms un mīts, lai izveido tautas dzīvi.» Skolas uz-
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būve ir tikai viena dala no šās romantiski-idealās

drāmas. Itālijas izglītības ministri ir bijuši pa lielā-

kai daļai filozofijas profesori. Līdz fašistiskam ap-

vērsumam pastāvošais izglītības likums ir sastādīts

1911. g. no Credaro, pedagoģijas "~ofesora pie Ro-

mas augstskolas; pēckara skolas reforma tika iz-

vesta no Cro c c. Musolini aicināja par izglītības
ministri Gentile'u. Credaro ir Herbarta piekritējs,
Croce — jaunhegeljanietis; Gentile — aktuālās filo-

zofijas piekritējs.
Gentile spiritualisms, līdz ar viņa pievilkšanu pie

fašistiskās valsts darbības, kļuva par jaunās Itālijas

filozofiju. Gentilem izglītības laukā ir tikpat liela no-

zīme, kā Musolinam vispārējā valsts darbībā. Gen-

tile reforma ir specifiski fašistiska. Viņš no sākuma

nav bijis fašists, bet jau gadusimteņa ceturksni agrāk
ir izstrādājis pasaules uzskatu, kurš sakrīt pilnīgi ar

Musolini uzskatiem; viņš ir pirmkārt ievērojams ar

savu nacionālo darbību, otrkārt ar savu aktualitātes

filozofiju. Gentile ir izdevis ievērojamākos renesan-

ses priekšteču darbus, kā Giordano Bruno, Galileja,

Gioberti, Spaventa v. c. Viņš izstudējis jautājumu

par filozofijas un kultūras ierobežošanu no ģeogrā-
fiskiem un dabaszinātniskiem apstākļiem- Kā zināms,

arī jaunākājai filozofijai nav izdevies atrisināt mū-

žīgo pretešķību starp subjektu un objektu.
Pēc Gentile uzskatiem ir tikai apziņa, nav

atsevišķu objektu, tā tad nav arī vairāku

apziņu un arī subjektu pluralitates. Abzolu-

tās vienotās apziņas nav, bet viņa rodas_ no ilg-
stošiem apziņas aktiem. Vēsture ir ilgstoša pāreja no

akta uz aktu, māksla apziņas pašpriekšstats kā pen-

siero penzante, reliģija, kā pensiero pensato. Peda-

goģija ar etiķu nav atsevišķas nozares, bet viens.

Pēc tāda viedokļa arī ir iespējams skolas pamatā

likt kopību. Gentile izved no šejienes arī audzinā-

šanas «vienību», audzinātāju un audzēkņu kopību.
Gentile filozofijas revolucionārā iedarbība ir saska-

tāma galvenā kārtā triumfējošā cīņas pozicijā pret

intelektualismu un zināšanu pārpilnību.
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Skolas devize ir šāda: nav nekādas zināšanas

par pašām lietām; audzināšana, zināšana un izglītība

ir tikai apziņas izpaudumi. Šeit arī slēpjas Gentile iz-

glītības reformas pamats (kā saka Itālijā): audzināša-

nas darbs ir patstāvīga attīstība apziņas izveidoša-

nas darbā. Pretrunā ar sava paša izejas punktu,

kurš neatzīst apziņas daudzumu, (pluralitati) arī nā-

cija, jeb tauta ir vienmēr topoša apziņa, uzdevums,

darbība un visi atsevišķie apziņas akti ir nacionāla

rakstura.

Šī mācība, kura savā pamatā ir objekta un sub-

jekta pluralitātes radikālā noliegšana un domas,' kā

visu jautājumu atrisināšana ir iespējama caur šādu

noliegšanu, uzskatāma Itālijā itin kā par zinātnes ta-

gadējo patiesību. Viņa ir nobīdījusi pie malas diez-

gan nopietnas pedagoģiskas zistemas. Jaunākos pe-

dagoģiskos rakstu krājumos ziedotas daudz telpas
Gentilē reformai. Šī reforma ir atradusi piekritēju,
zinātniski augstu stāvošu skolu praktiķi, — agrāko
zemināra direktoru prof. Lombardo-Radice.

Lombardo-Radice, tautskolu un tautas augst-

skolu pārzinis pie fašistiskās izglītības ministrijas,

labs praktiķis, pedagoģiskais rakstnieks savos rak-

stos vispusīgi ir aplūkojis jautājumu par skolas mā-

cību, kura papildina Gentile mācību. Viņš savā

«Lezioni di Didattics» tēlo itāliešu skolotāju patstā-
vību un radošo darbu. Viņš ir viens no itāliešu jau-
nās tautskolas radītājiem.

Vidusskolas un augstskolas pārzin Gentilē kabi-

netšefs Severi, loti ievērojams jurists; viņa palīgs
augstskolas lietās ir prof. Codignola.

Šiem ievērojamajiem darbiniekiem ir kopējs ne-

vien tas, ka viņi pieturas pie spiritualistiskiem uzska-

tiem, bet vēl tas, ka viņi pēc dzimuma ir visi dien-

vidnieki (Gentile un Lombardo-Radice — zicīlieši,
Croce — neapolitanietis). Šeit jāatzīmē arī vēl tas

apstāklis, ka viņi labi pārvalda vācu valodu un ir pa-

zīstami ar vācu filozofiju un dzeju. Gentile un Lom-

bardo-Radice ir pārtulkojuši Kanta «Tīrā prāta kri-
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tiku». Protams, ka ar to nav teikts, ka itāliešu izglī-
tības lieta ir izveidojusies zem vācu iespaida.

Tagad ir jāaizrāda uz tiem panākumiem, kuri ir

iegūti realizējot izglītības ministrijas likumus un rī-

kojumus. Šie panākumi ir diezgan ievērojami. Vis-

pirms nacionālā ideja un Gentilē mācība noved pie

atsvabināšanas no franču iespaida izglītības laukā.

Itālijas skola attīstās patstāvīgi. Franču mācības

plāni sākot ar 1922. g. netiek vairs ievēroti.

Viskrasākā novirzīšanās no agrākā ceļa novēro-

jama tautskolā. Viņas pamati ir reliģija un māksla.

Mācības plāni ir vienkārši skaidri, koncentrēti vienā

smaguma_ punktā, — viņi ir sastādīti reliģiozā māk-

slinieciskā un nacionālā garā. Reliģija kā priekšmets
ir galvenais; tas ir gluži pretējs līdzšinējiem itāliešu

tautskolaspamatiem; tagadējā tautskola no laju sko-

las tiek pārvērsta par konfesionālu skolu. Šī radi-

kālā pārgrozība attiecās gan tikai uz tautskolu; viņa
neaizskar vidēju un augstāko skolu. Gentile tiek

pretstādīts G. Bruno. Gentile izteicies, ka G. Bruno

tagadējos apstākļos, būdams par izglītības ministri,
būtu ievedis tautskolās reliģijas mācību katolisma

garā. Valsts paliek tomēr laicīga. Bet'valsts, kura
neievēro reliģijas, nav vairs valsts, vismaz nav tā

valsts, kādai jābūt tagad Itālijai. Pilsoņu nodošanās

valsts darbam ir reliģiozs darbs. Reliģijas plāns

paredz ceturtajam skolas gadam lasāmus gabalus no

katoļu reliģijas vēstures, sestajam skolas gadam
lielu īpatnēju audzinošu rakstu lasīšanu un itāliešu re-

liģiozo klasiķu pazīšanu, kā piem., Manzoni.

Daudz apmierinošāk tiek izšķirts jautājums par

mākslu kā audzināšanas pamatu. Šeit sastopas

Gentilē, Lombardo-Radice un lielā mākslinieciskās

itāliešu tautas pagātne, viņas dāvanas_ mūzikas, dze-

jas un vispāri mākslas laukā. lekšējā ziņā mācības

plāns ir loti vienots attiecībā uz māksliniecisko audzi-

nāšanu. Mākslas nozarē ieiet muziķa, zīmēšana,

rakstīšana, rokdarbi. Šajā mācības plānā visvairāk

ir realizēta devize: «iziet no_ bērna». Lom-

bardo-Radicē sauciens ir: «Bērns ir dzej-
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nieks» — ir kļuvis par mācības plāna izejas punktu.

Arī Gentile no absolūtā iziedams nonāk pie atse-

višķā. Rotaļām viņš piešķir lielu nozīmi bērnu au-

dzināšanā, jo rotājas ir bērnu darbs. Bērna tieksmē

pakaldarīt izpaužas viņa radošais spēks, viņa īpat-

nība. Mākslai šaurākā nozīmē bērnam ncvajaga but

pieaugušo ieteiksmei, bet primitivai mākslai, kura
tieši izpauž bērna apziņu. Itāliešu uzskati par bērna

psicholoģiju tuvojas_ Jaen s c h a spriedumam par

bērna mākslinieciskām spējām. Vico uzskata bērnu

par primitīvo mākslinieku.

Mākslinieciskās audzināšanas paņēmienos runā

Vico, Leonardo un Dantes gars. Kas attiecas uz

muziķu, tad tā vispirms saistāma ar ritmiskām rota-

ļām, bērnu, tautas un šūpļa dziesmām; pēc tam pār-

iet uz kora dziedāšanu, pie kam iepriekšēji notiek

apmācība pareizā ķermeņa stāvokļa saturēšanā, el-

pošanā un lasīšanā; pēdīgi pāriet uz lielajiem itāliešu

muziķiem. Zīmēšanu iesāk ar ideogramām, pēc tam

uz zīmēšanu pēc atmiņas un vēlāk uz zīmēšanu pēc

dabas. Skolotājs pārlabo zīmējumus aizrādot vār-

diem. Pie zīmēšanas plāna izstrādāšanas ir iespaids

Marijai Montessori, mēģinājumu skolai «La Mon-

tesca», Lombardo-Radice un Leopolda un Alīse

Tranchetti.

Italu valodas mācība ievēro dzejoļu iemācī-

šanu, daiļlasīšanu, pēc tam lasīšanu mājās no popu-
lāri zinātniskām grāmatām, atziņas par izla-

sītajām grāmatām un domuraksti. Bez tam

ir vēl īpaši mēnešu, gada žurnāli, kuri sastādās no

audzēkņu domurakstiem par vispārējo skolu dzīvi.

Vēsture un ģeogrāfija apskata Itāliju kā Grieķi-
jas un Romas mantinieci, sākot jau priekš desmit

gadu vecuma bērniem. Rēķināšanai un ģeometrijai
nav ierādīta vieta speciāli bērnu radošā darbā. Gal-

venā vērība tiek piegriezta rakstu darbiem.

Visa skolas dzīve ir uzskatāma kā dabas mācība,

jo viņa savienota ar higiēnu un mācību par tīrību, ar

fiziku un ķīmiju, kustīgām rotaļām sportu v. t. t.
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Ir arī tā saucamā «atpūtas nodarbošanās», kurā

ietilpst mīklu atminējumi, stāsti, tēlojumi v. t. t. Pē -
dējais jaunievedums ir Montessori mācības iespaids
un Gentilē uzskats par rotaļu nozīmi bērnu audzi-

nāšanā.

Paralēli ar jaunas skolas dzīves uzbūvi gāja arī

atiecīgo skolu pārvaldes reorganizēšana. Izglītības

ministrija kļuva par centrālu iestādi un dažādas ne-

vajadzīgas padomes tika likvidētas. Oeneralinspek-
toru skaits no 10 tika samazināts līdz 3; vidējo skolu

iestāžu inspektoru skaits samazināts no 30 līdz 19.

Sekas bija no tam tās, ka iestādes sāka ātrāki funk-

cionēt. Jāaizrāda, ka vienotas skolas līdzīgi Vidusei-

ropas un Ziemeļvalstīm Itālijā nav tamdēļ, ka gri-

ba un realizēšana, teorija un īstenība sanāk šeit prete-

šķībā. Tautskolas sadalās klasificētās (pāri par 40

skoln.), provizoriskās (15—40skoln.) un palīga skolās.

Palīga skolas apņem tikai zemāko pakāpi (1 —3 mā-

cības gadus, jeb 6—9 gadu vecus bērnus). Palīga
skolas nav obligatoriskas, bet atstātas brīvai izvēlei,
ja bērnu grib sagatavot zemākās pakāpes galīgam
pārbaudījumam. Pilnīgi izveidotas skolas ir: zemā-

kās pakāpes — 3 gadi un augstākās — 2 gadi. Zemā-

kās pakāpes ir ierīkotas visās skolās, augstākās tikai

tur, kur ir pieprasījums pēc viņām, ja ir pietiekošs
bērnu skaits. Pilsētās, kurās ir ievests sestais_ mā-

cības gads, viņas tiek uzturētas kā tautskolas tālākā

izkopšana. Karaļa rīkojums 1923. g. 31. dcc. — par

skolas mācības paplašināšanu līdz 8 gadiem, tas ir

no 6 līdz 14 dzīvības gadam, prasa viņa realizēšanai

zināmu laika sprīdi. Sis rīkojums tomēr nespiež ap-

meklēt astoņus gadus no vietas tautskolu, bet prasa

obligatorisku dienas, jeb vakara skolu apmeklēšanu
līdz 14 dzīves gadam. levērojot to, kā tikai zemākās

skolas pakāpes ir visur ievestas, augšējās pakāpes,
— tikai tajos apvidos, kuros ir attiecīgs skolnieku

skaits, tad arī skolas vienība netiek pilnīgi sasniegta,
un par pilnīgu, 7 jeb 8 gadīgu tautskolu nevar vēl būt

runa. Ar to pašu rīkojumu, 1923. g. 31. dcc, skolas

apmeklēšanas pienākums tiek attiecināts arī uz ak-
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liem un kurlmēmiem un attiecīgais budžets tiek pa-

lielināts līdz 2 miljoniem liru.

Līdz ar astoņgadīgu tautkolas ievešanas mēģi-

nājumu ministrija rūpējas par vienotas skolas ieve-

šanu kā vecās, tā arī jaunās provincēs. Agrākajā
austriešu apgabalā Dienvidutirolē, pastāvēja agrāk
ievestā astoņgadīgā skolas mācība, un tamdēļ nav arī

vēlams 8-gadīgo kursu samazināt. Vienībai ir jābūt
arī valodas ziņā. Ar karalisko rīkojumu
1923. g. 1. okt, itāliešu valodu ieveda kā obligato-
risku mācības valodu arī jaunajos apgabalos. Tikai

atsevišķās virsstundās cittautībnieku (vācu un dien-

vidslāvu) bērniem ir atl.auta mātes valodas mācība

un lietošana.

Uz tautskolas tiek celta vidus un augstākā skola.

Noteiktais vecums uzņemšanai skolā 10 gadi, uzņem-

šanas noteikums — pārabudījuma izturēšana. Uz-

ņemšana no pamatskolām arī notiek no 4. jeb 5. mā-

cības gada pēc attiecīgā pārbaudījuma
izturēšanas. Līdzās valstsskolām darbojās arī

privātas skolas. Vispārīgi izglītojošā vidusskola pēc

Ziemeļ-Vācijas parauga nav šeit pazīstama. Bet vi-

ņas vietā Itālijā ir dažāda tīpa vidējās aroda skolas.

Vidējās tirdzniecības, rūpniecības, bankas, amatnie-

cības un mājturības skolas, kuras pa lielākai daļai
tiek uzturētas no valsts un dod iespēju pēc viņu beig-
šanas uzsākt tūdaļ- praktisku dzīvi, ir loti vērtīgas.
Šī itāliešu vidus skolas būtības labā īpašība ir pil-
nīgi cienīga un pelna atzīšanu.

Līdz skolu reformas laikam zemākās pakāpes
vidējās skolas bija scuola complementare (līdzīga
tirdzniecības skolai, sagatavošanai skolotāju zemi-

nariem), scuola tecnica (sagatavošanai rūpniecības
un tirdzniecības amatu ieņemšanai un arī skolotāju
zeminariem). Gimnasio (augstskolu zemākās pakā-
pes ; vidējo skolu augstākās pakāpes: Liceo classico,
Liceo moderno (realģ.) Instituto tecnico (Tirdznie-

cība, zemes mērīšana, matemātika, fizika), Scuola

Normale (skolotāju zeminars 3 gadīgs).
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Saskaņā ar reformu tiek atceltas techniskās sko-

las un atstātas kā zemāko pakāpju vidējās skolas ti-

kai komplementārā skola un augstākās pakāpes vi-

dējo skolu apakšpakāpes. No augstāko skolu tipiem
tiek likvidēts Liceo moderno (realģ.), kurš līdz šim

tika pielaists tikai kā paraleliestāde Liceo classico.

Saskaņā ar skolas reformu vidējās un augstākās mā-

cības iestādes 'ir šādas: Liceo classico (5 gadīgu

apakšnodaļu — ģimnāziju, 3 gadīgu augšnodalu —

liceju), Instituto Tecnico (4 gadīgo apakšnodaļu, 4

gadīgu virsnodalu), Liceo Scientifico (virsrealskola

ar 4 gadīgu virsnodalu, zemākās pakāpes var tikt iz-

ietas citās skolās), Liceo Feminile (sieviešu ģimnā-
zija, 3 gadīgu virsnodalu), Instituto Maģistrāle (sko-
lotāju zeminars, 4 gadīga apakšnodaļa, 3 g. virs-

nodaja.).

Vispāri ņemot skolas reformas gars izpaužas

vispirms katra skolu veida savādību izcelšanā un

otrkārt, vienības izglītības realizēšanā ar šo savā-

dību kopzumas palīdzību. Krasi nošķiras arodu un

vispārizglītojošās iestādes. Pie pirmajām pieder: In-

stituto tecnico, Liceo Scientifico, Instituto Maģistrā-

le; vispārizglītojošās iestādes ir Liceo classico un Li-

ceo Feminile priekš meitenēm, kuras tiek sagatavo-

tas kurai katrai sievietes nodarbināšanai. Tieksmes

pēc itāļu nacionālās idejas un vienības ir latiņu valo-

du padarījušas par galveno svešvalodu skolās. Itā-

lija ir Romas turpinājums; itāļu valoda ir pēc na-

cionālistu ieskatiem tagadnes latiņu valoda. Tikai

klasiskiem licejiem ir piešķirtas pilnas tiesības; arod-

nieciskās skolas, neskatoties uz latiņu valodas mācī-

bas ievešanu, neskaitās pie «humanitārām» skolām.

Dabas zinātniski technisko priekšmetu humānistiskā

nozīme tiek pārāk zemu novērtēta. Tā p. piem.

Liceo scientifico dod tiesības tikai priekš iestāšanās

«zinātniskās» fakultātēs (Matemātikas, dabas zinības)
un medicinas fakultātē. Techniskais institūts ir tikai

priekš technikas, lauksaimniecības un komerczinību

studēšanas attiecīgās augstskolās. Klasiskajā licejā
latiņu kaloda ir ievesta visas klsaēs, grieķu valoda vi-



174

dēja un virsnodaļā, viena svešvaloda tikai apakšnoda-

ļā un vidējā nodaļā. Latiņu valodas mācībai nav tikai

vien filoloģiska un gramatiska nozīme, bet viņai ir

svarīgāks uzdevums, rādīt skolniekam ceļu, kuru

itāļu nācija divu tūkstošu gadu laikā ir gājusi, līdz sa-

sniegusi tagadējo stāvokli. Klasiskais licejs nesaga-

tavo audzēkņus tieši zināmam arodam, bet rāda attī-

stības ceļu no pirmatnējā cilvēka stāvokļa līdz ta-

gadnes kultūrai; šis kultūras spēks neslēpjas viņas
technisko līdzēkļu pārpilnībā, bet visdziļākā gara ko-

pībā.
Tādā kārtā Gentile filozofija ir uzvarējusi tech-

niku un dabaszinātnes, jeb pareizāki izsakoties nav

atzinusi viņām humānistiskās izglītības nozīmi.

Starp dažādu augstāku skolu veidiem ir jāpaka-

vējas pie skolotāju sagatavošanas institūta. Skolo-

tāju sagatavošana nenotiek pēc «augstākās izglītī-
bas parauga», bet pēc «augstāko skolu parauga».

Agrākā «Scuola Normale» ar sagatavošanas komple-
mentarskolām ir likvidēta. Arī divgadīgā skolotāju

sagatavošana nav atrasta par piemērīgu. Jaunais

7 klasīgais skolotāju zeminars ir ugstākā humani-

tārā skola, ar latiņu valodu visās klasēs un ar vienu

svešvalodu 4 pirmajos mācības gados. No pārējām
augstākām skolām šī iestāde atšķiras ar to, kā viņā

tiek piegriezta lielāka vērība fiziskiem vingrināju-

miem, zīmēšanai un mūzikai (viena instrumenta pār-

valdīšana ir obligat.). Pedagoģija kā zinātnes

priekšmets nav ievērots. Izņemot nodarboša-

nos ar jaunatnes rakstiem cita pe-

dagoģiska mācības materiāla nav.

Praktikas skola ir likvidēta. Ir atstāts tikai bērnu

dārzs pie katra zeminara. Kur tad ir arodnieciskā

izglītība šajā iestādē, kuras mērķis ir sagatavošana
zināmam arodam ? Šī savādība protams nav citādi

izskiadrojama, kā ar visas itāļu skolas reformas pa-

matu, tas ir ar Gentile filozofijas iespaidu uz šo re-

formu. Mēs jau minējām, ka Gentilē pedagoģija ir

filozofija un otrādi. Pedagoģiskā technika neko ne-

var dot Tādēļ arī skolotāju sagatavošanā empi-
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riskai pedagoģijai un pedagoģiskai technikai nav

ierādīta pienācīga vieta, tas viss notiek ar pedagoģi-
jas, kā filozofijas iespaidu. 1900. g. prof. Gentilē

publicēja savu cīnās rakstu par filozofijas priekšmeta
nepieciešamību augstākās skolās. Tagad viņš ir

ievedis filozofijas priekšmetu kā obligatorisku kla-

siskajos, zinātniskajos un sieviešu licejos un arī sko-

lotāju zeminaros. Pēc Gentile uzskatiem pareizāk ir

ievest ne filozofiju kā tādu, bet mācību par filozofiju.
Galvenā izglītības nozare, kurā visvairāk ir

strādājis Gentile ir augstskola. Itālijas austskolas

profesori iesāk katru mācības gadu ar atklāšanas

priekšnesumu. Gentile 1920. g. priekšnesumā attī-

stīja jaunu augstskolas uzbūves plānu, ar ko grieza

uz sevi vispārēju uzmanību. Drīz pēc tam Gentili ai-

cināja ieņemt izglītības ministra amatu. Gentile no-

soda līdzšinējo mācības sistēmu augstskolās: nove-

cojušos zinību piesavināšanos pozitivisma garā, aug-
stāko skolu mācības metodes turpināšanu, kura jāat-
met un jāieved pētīšanas metode, pār-

baudī j v m v sistēma, kura profesoriem pie-

šķir jaunatnes tiesneša lomu, bet ne vadītāja lomu zi-

nātniskā darbā, kā tam vajadzētu būt, un pēdīgi, kā

visļaunāko Jaunumu tā saucamās «dispensas». Dis-

pensas ir mašīnrakstītas profesoru lekcijas; viņas
tiek pārdotas un pēc viņām studenti trimestra beigās
liek pārbaudījumus. Vēl asāku kritiku par augstskolu
nodod Pasquali.

Pasquali atrod vācu augstskolas par priekšzī-

mīgi nostādītām. Itāļu augstskolas skaitās diezgan

ievērojamas, bet viņas ir mazas un ne visai darba

spējīgas. Vispārējā skolu reforma augstskolas nav

aizķērusi un nav vairākas mazākas augstskolas ap-

vienojusi vienā augstskolā, kas būtu loti vēlams.

Itālijā ir pavisam 20 augstskolas un filozofiskā fakul-

tāte Cagliarī, 8 techniskas augstskolas, celtniecības

augstskola Romā, augstākā jūrskola Dženovā un 3

augstākās skolotāju sagatavošanas iestādes. Valsts
uztura pilnīgi saviem līdzekļiem tikai 10 augstskolas;
pie citu augstskolu uzturēšanas piedalās dažādas or-
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ganizacijas un vispāri sabiedrība. Pedeja laika ir

tieksme vēl vairāk pievilkt sabiedrību augstskolu uz-

turēšanā; jo caur to valstij būtu dota iespēja labāki

nostādīt savas 10 augstskolas, un jāsaka, ar gandarī-

jumu, ka notiek diezgan stipra sacensība starp orga-

nizācijām augstskolu pabalstīšanas zinā. Sabiedrī-

bai, organizācijām un atsevišķiem apgabaliem tiek

piešķirta diezgan liela brīvība un tiesības šajā zinā.

Tā, p. piem., privātām augstskolām tiek dotas pilnīgi

vienlīdzīgas tiesības, pie akadēmiskiem un valsts

pārbaudījumiem. Valstij, pēc Gentile uzskatiem, ir

lielāka nozīme, nekā visai sabiedrībai, un pat baznī-

cai, jo pēdējās rīcībā ir tikai vienīgi reliģija, valstij,

turpretim, ir daudz vairāk līdzēklu. Valsts ir aktīva

apziņa, vesela ideju sistēma; šī sistēma tiek realizēta

ar izglītības, zemāko, vidus skolu un augstskolu palī-
dzību. Tomēr tā brīvība un tiesības, kuras tiek do-

tas kā organizācijām, tā arī augstskolām, ir ierobe-

žojama, jo tas nāk par labu valstij, kā topošai apzi-

ņas vienībai. Valsts ieceļ rektorus un uz pēdējo

priekšlikumu tiek ievēlēti dekāni. Pie augstskolu ka-

tedru atsvabināšanās, ministrs uz consilio superiore

priekšlikumu ieceļ komisiju no speciālistiem, kura

pārbauda pieteikušos kandidātus uz brīvajiem ka-

tedriem un pēc tam piešķir tos viņiem. Arī privat-

docentura ir dabūjusi jaunu nozīmi. Privātdocentu

iecelšana notiek caur ministri, uz komisijas priekšli-

kumu, pie kam privātdocentiem ir dotas tiesības sai-

stīties pie jeb kuras augstskolas pēc izvēles. Pielai-

stie augstskolās privātdocenti tiek uzraudzīti no

valsts. Tikai pēc piecu gadu darbības valsts vai ap-

stiprina galīgi privātdocentus, jeb atņem tiesības dar-

boties tāļāk; tas arī notiek uz īpašas komisijas atzi-

numa pamata. Šie noteikumi attiecas kā uz valsts

uzturētām, tā arī privātam augstskolām. Pār-

baudījumi studentiem tiek mīkstināti caur grupu

pārbaudījumiem. Lai augstskolai dotu iespēju nodo-

ties vienīgi zinātniskam darbam, tad valsts pārbau-

dījumi tiek nodoti pilnīgi valstij, tas ir, sevišķai no

valsts ieceltai komisijai. Priekš pielaišanas pie valsts
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pārbaudījumiem, ir nepieciešami vajadzīgs akadē-

misks diploms.
Mākslinieciskā izglītība atgriežas atpakaļ pie

vecajām tradīcijām. Līdzās pilntiesīgām valsts māk-

slas skolām gūst vienlīdzīgas tiesības mācība pie at-

sevišķiem māksliniekiem, kā gleznotājiem, tēlniekiem

vai muziķiem. Tādā kārtā tie mākslinieki, kuri ne-

grib darboties pie mākslas skolām, tiek ievilkti arī

jaunatnes izglītošanas darbā. Senais itāliešu māk-

slinieks-meistars kļūst atkal par skolotāju un ar to

veicina tautas apziņas attīstību.

Pāri visam šim izglītības darbam lidinās

vienots fašisma gars. Krusts un ka-

raļa tēli pušķo skolas telpas, katru

sestdienu notiek svinīgs gājiens

pie cīņās kritušo pieminēkļiem. Iz-

glītība tiek padarīta par līdzēkli

lielas nacionālas vienības apziņas
radīšanai.

Vispāri ņemot ir diezgan grūti dot pareizu sprie-

dumu par atsevišķiem jaunievedumiem. Vispirms
ir jāsaprot viss veselais, tad tikai būs iespējams pa-

reizi spriest par atsevišķām parādībām. Bet vai šis

veselais ir pieņemams, jeb noraidāms, — tas ir pār-

liecības lieta. Pats svarīgākais šeit ir domu gājiena

iepriekšējie noteikumi, bet ne sekas un slēdzieni no

tiem.

Mērķi ir saprotami vairāk ka izglītību vadošas

idejas. «Un ja ir idejas, tad arī īstenība nestāv uz

vietas», — saka fiegels, kuru ņēmuši par pamatu sa-

vām mācībām lielie itāļu izglītības ministri Croce un

Gentile.

Itālija ar savu jaunās skolas uzbūvi ir nostājusies

līdzās citām izglītības ziņā progresējošam valstīm;

viņas nākamais uzdevums ir nepalikt šinī progresa

gājienā atpakaļ.



J. Broka

Kādu audzināšanu prasa Latvijas
valsts?

Ikkatram laikmetam un ikkatrai valstij ir savi

īpatnēji apstākli un atkarībā no tā arī savi īpatnēji

audzināšanas mērķi.

Visvērtīgākais mūsu tautas ieguvums ir mūsu

brīvā, demokrātiskā valsts. Bet šis ieguvums ari

daudz no mums prasa; mums viņš jāizveido, jāno-
stiprina. Tāpēc audzinot jauno paaudzi, mums vien-

mēr jātur acu priekšā mūsu valsts, kā mūsu labklājī-

bas, izglītības un tautas spēka pamats.

Mūsu valsts ir neliela, ar nelielu iedzīvotāju

skaitu, bet daži mūsu kaimiņi ir lieli un mums bīstami.

Šie apstākli prasa, lai mēs, mūsu jaunā paaudze būtu

stipri kā garīgi, tā arī miesīgi; mī-

lētu par visu savu valsti un visam tam

iekšējo spēku rastu nesaraujamā tautas kopī-
bas garā.

Mūsu valsts karā daudz cietusi: zeme izpostīta,
sabiedrības tikumība manāmi vājināta. Te valsts

no mums prasa darba garu un darba prašanu un ti-

kumības stiprināšanu.

Musu valsts satversme demokrātiska. Šāda

iekārta prasa no valsts pilsoņiem pašdarbību un pat-
stāvību.

Tā tad mūsu valsts prasa fiziski attīstītu, spē-

cīgu organismu, stipru gribu, tēvijas mīlestību, ko-

pības garu, tikumību, darba garu un darba prašanu
un patstāvību.
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1. Ka izaudzināt fiziski attīstītu,
spēcīgu organismu?

Bērns skolas gados — augošs organisms. Kā
tāds no skolas viņš prasa higiēniskus apstākļus un

zināmu kustību brīvību.

Higiēniskie skolas apstākļi atkarīgi no skolas

telpu lieluma, iekārtas un klases mēbelēm. Skolotā-

jiem ar saprātīgu fizisko audzināšanu

skolas nehigieniskie iespaidi jāparalizē un higiēniskie
jāstiprina. Pat vissneizdevīgākos skolas apstākļos
vienmēr ir iespējams neatlaidīgi prasīt, lai skolēni pa-

reizi sēd, stāv, iet; atļaut starpbrīžos, cik to pielaiž
skolas apstākļi, skolēniem brīvi izkustēties, pat iz-

skrieties; neprasīt, lai skolēni sēdētu klasē kā sa-

stinguši; cik iespējams, sarīkot nodarbošanos brīvā

dabā — ekskursijas un, kur tik vien iespējams un iz-

devīgi, mēģināt bērnus pārliecināt, ka higiēniskās

prasības neatlaidīgi izpildāmas.

2. Ka ieaudzināt tēvijas mīlestību?

Mīlēt tēviju — nozīmē: mīlēt savu valodu, tautas

gara mantas, tikumus, ierašas, Latvijas dabu, dzīvi,

valsti; strādāt vispārības, visas valsts labā; but ga-

tavam aizstāvēt savu valsti ar savu dzīvību.

Tēvijas mīlestības jūtas prasa jau, izkoptu inte-

lektu un rosīgu jūtu dzīvi; tāpēc tās pieejamas tikai

vecāko klašu skolēniem. Tomēr likt šo jutu pamatus

varam jau no pašām pirmajām skolas dienām.

Visnoderīgākais priekšmets šai ziņā ir ap-

kārtnes mācība. Viņa prasa jau pirmskolā, I.

nu 11. pamatskolas klasē novērot apkārtējo darbu,

dzīvi, ierašas, tikumus, darbus; māca izprast
visu šo parādību nozīmi, atrast tur dai-

ļumu; liek mājā vākt no pieaugušiem tau-

tas gara mantas un, pārrunājot tās, dod

skolēniem izdevību izjust tās, ieskatīties tautas pa-

gātnē, māca brīvi stāstīt, sarunāties,_ar ko izkopj zi-

nāmu valodas garu; griež bērnu vērību uz visiem

tiem neskaitāmiem skolas dzīves gadījumiem, kur
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pildīšanu vispārības,_ klases, vai visas skolas laba,

piem.: netrokšņot, gādāt par tīrību, savaldīt savas

egoistiskās tieksmes rotaļās, brīva satiksme. Pie-

vienojot visam tam arī prasību konzekventi visus

šos pienākumus izpildīt, jau laikus ieaudzinām bēr-

nos pienākuma ieradumu.

Visas šādā ceļā iegūtās atziņas, ieradumi un tiek-

smes vēlāk jāpaplašina un jāpadziļina it sevišķi va-

lodas, vēstures, ģeogrāfijas un dabas zinību stundas,
vienmēr uzsverot pienākuma apziņu un uzupurēša-

nos vispārības, visas valsts labā.

Vispāri, visas skolas mācības jābalsta uz apkār-

tni, dzimteni, tēviju, lai jaunā paaudze zinātu, kas

mums ir un kā mums nav; lai mācītos cienīt, mīlēt

un sargāt to, kas mums ir, un tiekties pēc tā, kā mums

vēl nav.

3. Ka ieaudzināt kopības garu?

Kopības gars prasa: apzināties savu atkarību no

citiem, sajust pienākumus pret citiem, apzināties ko-

pības spēku un spēt saskaņot savu gribu ar citu

gribu, vispārējo gribu.

Tāpēc kopības gars sak parādīties tikai zināma

vecumā, parasti ne agrāk par 12. dzīvības gadu, un

tāpēc viņa izkopšanai sevišķa venba piegriežama

tikai vecākās klasēs. Jaunākās klasēs iespējams ti-

kai likt zināmus pamatus šim garam.

To var panākt, atļaujot pašiem bērniem izvē-

lēties rotaļas, šad un tad arī darbus; uz-

aicinot viņus, skolotāja uzraudzībā, pašiem atrast ce-

ļus un līdzēkļus, kā izpildīt kolektīvus darbus, kā uz-

turēt kārtību, un visu to arī izdarīt. Te bērni

izjūt savu atkarību no citiem, spiesti izpildīt savus

pienākumus pret citiem, redz kopības spēku un ne-

pieciešamību saskaņot savu gribu ar citu gribu. Tā

pamazām nodibinās kopības garam nepieciešamie
ieradumi.
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Vecākās klasēs, iztirzājot dažādus vēstures, li-

teratūras un praktiskās dzīves piemērus, radām jau

nodibinātiem ieradumiem teorētisku pamatojumu.

Ar to skolēnu skats tiek plašāks, un viņi iegūst

iespēju pielietot savus ieradumus ne tikai parastajos
dzīves gadījumos, bet arī gluži jaunos, neparastos
apstākļos.

4. Ka izaudzināt jauno paaudzi

patstāvīgu?

Bērns skolā atnāk ar diezgan lielu domu, sprie-
dumu, novērtējumu krājumu, bet viss tas lielā mērā

nav viņa paša izdomāts, izjusts, bet vienkārši imi-

tēts. Tā kā katra bērna apkārtne ir savāda, tad arī

katra bērna garīgais inventārs ir savāds, un tāpēc

katrā jaunā klasē gada sākumā ir vislielākā dažā-

dība. Bet drīz vien vienādie skolas apstākli sāk šo

imitēto dažādību nivelēt, un ja skolotājs to vēl pabal-

sta, tad skolas beigās bērni izveidoti, visi puslīdz pec

viena un tā paša šablona.

Lai izaudzinātu jauno paaudzi patstavīgu
L

skolai

jādod bērniem iespēja katram patstāvīgi domāt, just,

darīt.

To var darīt tā. Jau no paša sākuma ļaut brīvi

stāstīt, prasīt, izteikt savas personīgas domas, aiz-

stāvēt tās, apstrīdēt citu domas; nelietot tādus jautā-

jumus, kuri ar savu šauro saturu ieliek bērniem jau

gatavu atbildi mutē, bet lietot plašus jautāju-

mus, lai ierosinātu dažādas domas un dotu bērniem

izdevību pašiem izvēlēties vajadzīgas; nepārrunāt

jautājumus, uz kuriem bērni nevar vel atibldet; nedot

gatavu domu, bet gan viņu spējam piemērotus

problemus; uzaicināt novērtēt paša dar-

bus, izturēšanos; dot daudz izdevības but patstāvī-

gam arī satiksmē ar citiem un beidzot vis-

lielāko patstāvību dot skolēniem viņu brīvos

darbos.
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Tā izkopjot patstāvības garu, taī paša laika cen-

sties pieradināt bērnus cien ī t_ arī citu do-

mas un grūtos brīžos meklēt padomu pie

skolotājiem, saviem vecākiem, lai patstāvība neiz-

vērstos par pārgudrību un jaunā paaudze nedabiski

neatsvešinātos no vecās.

5. Ka ieaudzināt darba garu un

prašanu.

1) Darba process.

Ikkatrs darbs ir vairāk vai mazāk sarežģīts pro-

cess. Lai izprastu darba būtību un līdz ar to arī no-

skaidrotu jautājumu, kā ieaudzināt darba garu un

darba prašanu, analizēsim vispirms darba procesu.

Otrā skolas dienā pirmskolas klases skolēni,

skolotāja uzaicināti, pa vienam iet klases priekšā
L

no-

vēro savu rotaļu lietu un visu novēroto tūliņ stāsta,

piem.: «Šite sēž iekšā. Šite brauc. Tur lej bencinu.

Sitas ir, kur bremzē.»

Ko tad bērns te īstenība dara?

Kas vinā notiek?

Lai uz šiem jautājumiem varētu atbildēt, jāprot
novērot pašam sevi darbā un bērnus darbā.

Uz skolotāja uzaicinājumu — nākt klases priek-

šā ar savu rotaļu lietu, novērot to un novēroto stā-

stīt — skolēni reaģē dažādi: vieni tā kā saraujas,
skatās bailīgi uz skolotāju; otri turpretī it kā izaug

lielāki, viņu acīs spīd pacilātība, vēlēšanās iet; šie

pieceļas, pat pieteicas.
Lai bailīgie, skolotāja pamudināti, ietu klases

priekšā, viņiem jāpārvar sava kautrība, šaubas,

bailes.

Drošie, nonākot klases priekša, sajūt vel lielāku

pacilātību, prieku.
Darbs prasa, lai bēras klases priekšā ieņemtu zi-

nāmu stāvokli: nostātos un turētu savu rotaļu lietu

tā, ka visi var viņu pašu un arī viņa lietiņu labi re-

dzēt. Daži to izdara paši; citi, turpretī, tikai uz sko-

lotāja aizrādījumu.
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Kad bērns sāk novērot, viņš cenšas visu savu

uzmanību piegriezt tikai novērojamai lietai, skatās,

meklē un visu šo laiku atrodas stipra sasprieguma

stāvoklī.

Uzreiz viņš sajūt atvieglojumu, jo ir kaut ko atra-

dis. Bet tūliņ atkal jāpiespiežas, lai novērojumam

atrastu piemērotu izteicienu un to arī izteiktu.

Lielākā dala šīs darbības tieši nemaz nav re-

dzama, tā norisinās pašā bērnā. Viņš sajūt kautrību,

bailes, pacilātību, prieku. Viņš doma: ka nosaukt to,

ko novērojis; ko ar to dara v. t. t. Viņam daudz kas

jāpārvar: kautrība,
_

šaubas, bailes; stipri ja -

piespiežas, lai novērotu un novēroto izteiktu.

Vārdu sakot, darot šo darbu, bērnam daudz kas j a -

pārdzīvo. Šo neredzamo, tikai pārdzīvojamo

darba dalu nosauksim par darba pārdzīvo-

jumu.
To darba dalu, kura izpaužas uz aru un tieši no-

vērojama, kā: pienācīgi nostāties, redzami turēt no-

vērojamo lietu, pareizi runāt, nosauksim par dar b a

tec h n ik v, prašanu.

2) Darba procesa sastāvdaļas.

Analizējot kaut kuru darbu, atradīsim viņa

vienmēr darba pārdzīvojumu un darba

techn i k v.

Katram darbam savs pārdzīvojums un sava

technika. Piemēram, salīdzināsim kaut šādas darbī-

bas: stāstīt — zīmēt, jautāt — rakstīt, domāt —

veidot.
. .

Technika mainās arī atkarība no darba vielas,

piem. rakstīt vēstuli un rakstīt lūgumrakstu.

Pārvaldīt darba techniku ir nepieciešami, lai

darbs iznāktu vērtīgs. Tāpēc darba technikai

skolā piegriežama jo nopietna vē-

rība.

Bet tomēr darba technika ir tikai līdzeklis.

Pats darba kodols ir darba pārdzī-

vojums.

Darba pārdzīvojums, bieži atkārtojoties, rada
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darītāja īpatnēju gara satversmi —_darba garu:

darba prieku, ieradumu neizlaist mērķi no acīm; paš-
paļāvību, akurātību, izturību v. t. t.

Tāpēc skolā darba pārdzīvojumam vienmēr

ierādāma pirmā vieta un technikai tikai otrā. Vis-

vērtīgākie darbi audzināšanas ziņā ir tie, kuros vis-

dzīvākais darba pārdzīvojums.
Darba pārdzīvojuma spilgtums atkarājas no tā,

cik dziļi un plaši uzdevums spēj bērnu sakustināt,
aizraut. Parasti jau nu gan ir tā, ka ar vislielāko sa-

jūsmu darām tos darbus, ko esam paši izvēlējušies.
Tā tad visvērtīgākie darbi ir brīvie darbi, un tiem tad

arī skolā ierādāma pienācīga vieta.

Bet arī uzdotie darbi var būt tikpat vērtīgi, ja ti-

kai viņi jau pašā sākumā spēj bērnus ieinteresēt. Pie-

dzīvojumi rāda, ka tas notiek vienmēr, kad skolēniem

darbā dod pietiekoši lielu patstāvību.
Tā tad darba pārdzīvojums un līdz ar to art

darba vērtīgums atkarīgs no bērna patstāvības

darbā, no pašdarbības.

3) Pašdarbības pakāpes.

Jau mazs bērns, ne no viena neskubināts, ne-

mitīgi kustas, vienmēr kaut ko dara. Viņš ierauga
smilšu bedri — un sāk tur rušināties, ierauga raibu

tauriņu — dzenas tam pakal, atrod saplīsušu bļodas

gabaliņu — sāk ar to darboties. Viņš ir aktīvs,

sajūt darba prieku, bet darbības virzienu noteic ne

viņš pats, bet ārēji iespaidi.
Ar šādu ārēji ierosināmu aktivitāti, darba dziņu,

bērns iestājas skolā. Skola cenšas vispirms šo

darba dziņu disciplinēt: bērnam jādara tikai

tas, ko skolotājs liek, un jāatturas no visa tā, uz ko

viņu aicina apkārtne. Ko skolotājs liek darīt, tas

bieži vien nesaskan ar bērna interesēm, bet uz ko

viņu aicina apkārtne, tas vienmēr patīk. Tāpēc šā-

das disciplinēšanas sekas ir tās, ka bērns gan ātri

pierod darīt tikai to, ko viņam liek, bet zaudē līdz :ar

to arī darba prieku. Viņš ir gan aktivs, bet vairāk

ārēji nekā iekšēji bez spilgtāka darba pārdzīvojuma.
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Lai disciplinējot bērna darba dzinu, nenomāktu

līdz darba prieku, darbi jādod tādi, kuri bērniem tie-

šām patīk, vai nu ar savu saturu, vai arī darbības

veidu.

Visaugstāko pakāpi pašdarbība sasniedz tad,
kad darba ierosinājums rodas pašā darītājā, kad da-

rītājs pats izvēlas darbu, pats noteic darba mērķi,
pats meklē darba ceļus un līdzēklus. Pie šādas

spontānas darbības skolai jācenšas novest savus

audzēkņus. Tas, protams, prasa lielu un sistemā-

tisku darbu jau no pašām pirmajām skolas dienām.

Celi un paņēmieni var būt dažādi. Še ievietotie aiz-

rādījumi par darba gara un citu šai rakstā minēto

īpašību ieaudzināšanu ņemti no šī raksta autora

prakses, tā tad zināmā mērā jau pārbaudīti.

4) Principi darba gara un darba

prašanas ieaudzināšanai.

Daži piemēri no pirmskolas

prakse s.*)

a) Ik četriem bērniem skolotājs iedod papīra

loksni sadalīšanai; pašiem jāapspriežas, ka to

izdarīt; tad stāsta, kā nodomājuši dalīt, un beidzot

paši arī sadala. (Kopīgi izdomā darba plānu un pēc

tā tad dara; darba prieks patstāvībā; mācās gribēt

un izdarīt to, ko atzinuši par vajadzīgu).

b) Veido, ko katrs grib, un pēc tam stāsta, ko un

kā izveidojis. (Paša izvēlēts darba mērķis, ceļš, paņē-

mieni; atskats uz padarīto darbu; darba prieks —

pats veidošanas process un viņa panākumi).

c) Skolotājs rāda, kā salikt muti, un tad liek

dziedāt. Iznākums — noteikta skaņa, piem. «a».

(Bērni atdarina redzēto; darba prieks — kaut kas

jauns).

d) Skolotājs: «Būtu jāiztaisa tada bilde: ap

*) Citi piemēri A. Berkerta, J. Brokas un Z. Lancmaņa

Apkārtnes mācības metodikas 2. izd. no 20.—57. un 281.—285.

lap. p.
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dārzu seta, dārza zaķis grauž ābeli, un aiz sētas glūn

kaķis. Kā to izdarīt?»

Bērni apspriežas: sadala darbus, pārrunā no kā

taisīt katru lietu; katra grupa izvēl vienu materiāla

apgādātāju un savācēju un stājas pie darba. Kad

katrs savu darbu veicis, katra grupa saliek tos ko-

pējā bildē, un katras grupas izvēlētais stāsta īpar

visu darbu, pēc tam katrs par savu darbu. (Pašu iz-

domāts darba plāns, materiāls, (paņēmieni; atskats uz

padarīto; darba prieks, pienākuma apziņa).

c) Sk.: «Man gribētos zināt, kur jūs katrs dzī-

vojat un pa kādām ielām nākat uz skolu. (Sāk stā-

stīt). Nestāstāt, bet labāk parādāt! (Tad jums jā-
nāk līdz). Labi, kādreiz es iešu arī līdz, bet parādāt

tepat klasē! (Es uzzīmēšu!). Jā, tā var, bet parādāt
bez zīmēšanas! (Viens ieminas par plastilinu, citi

par kociņiem). Nu parādāt ar kociņiem, kur jūsu
katra māja, kur skola un pa kādām ielām nākat!»

(legūst jūtību pret domu ierosinājumiem; domu

ierosinājumiem mīklu nokrāsa, tāpēc domā ar lielu

interesi; paši izdomā darba plānu un paņēmienus un

saskaņā ar to arī izdara; darba patstāvībā darba

prieks).

i) Kā izturēties ekskursijā? lerosinājums:
Šodien tāds labs laiks... (Bērni paliek uzmanīgi).

Man gribētos ar jums iet pastaigāties... (Jā, jā...).

Bet man tikai tā kā mazliet bail ar jums iet..

(legūst jūtību pret domu ierosinājumiem un patiku

domāt; prieks par pašu iegūtām atziņām un griba iz-

turēties saskaņā ar tām; darbs visus interesē arī tā-

pēc, ka viņa gala mērķis — pastaigāšanās).

g) Izveidot, ko katrs pats grib, parādīt un iz-

stāstīt, kā un ko izveidojis; salikt izveidoto lietu no-

saukumus, ierakstīt saliktos vārdus burtnīcā un izla-

sīt. (Darba temata izvēle, atskats uz padarīto; neiz-

laist gala mērķi no acīm; pielieto un mechanizē iegū-
tos darba paņēmienus; darba prieks patstāvībā).

h) Klausīties, ko katrs dzirdes; sastādīt par to

katram teikumu, salikt, uzrakstīt, izlasīt un citiem no-
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vērtēt. (Ziņkārība, patstāvība, darba prieks; neiz-

laist mērķi no acīm; pielieto un mechanizē iegūtos
paņēmienus).

Ka izkopt darba techniku.

Pievestie darba paņēmieni, protams, lietojami ti-

kai pirmskolā un, varbūt, ari ne visur; bet šo pa-

ņēmienu principi gan visur derīgi.

Un tie ir šādi:

1) Skolotājs ierāda, bērni atdarina (c);
2) bērni paši mēģina darot atrast darba paņē-

mienus (b, d, c);
3) papriekšu bērni izdomā darba plānu un iz-

stāsta to un tad pēc tā arī dara (a);
4) papriekšu izdara un tad izstāsta, ka

darījuši (b,_g);
5) ieradītie un pašu atrastie paņēmieni mecha-

nizējami (g, h);

6) iegūtie paņēmieni patstāvīgi pielie-

tojami katrā izdevīgā gadījumā (d, g, h).
Bez šiem principiem, kuri derīgi visiem vecu-

miem un visām klasēm, vecākiem skolēniem ietei-

cams arī šāds:

7) šad un tad ņemot par stundas tematu darba

gaitu un paņēmienus, vispusīgi pārrunāt, kā kāds

darbs darāms, un novērtēt arī lietojamos paņē-

mienus.

Pielietojot šos principus skolas darba, vispirms

jāapzinās viņu pozitīvās un negativās puses, lai katrā

atsevišķā gadījumā spētu izvēlēties noderīgāko.

Pirmais princips (ierādit_ — atdarināt)

aiztaupa laiku un enerģiju un izsargā no nepareizī-

bām, bet nedod bērniem izdevības izbaudīt meklē-

tāja un atradēja spilgtos pārdzīvojumus.

Otrais princips (darot atrast darba pa-

ņēmienus), salīdzinot ar pirmo, prasa vairāk laika un

enerģijas, dod izdevību ieviesties nepareizībām, bet

dod arī vaļu bērnu pētīšanas dziņai, liek izjust darba

prieku, stiprina pašapziņu, maca redzēt un izlabot
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paša nodarītas kļūdas un attīsta reālo domāšanas

veidu.

Trešais princips (izdomāt, izstāstīt un

tad izdarīt), salīdzinot ar otro, aiztaupa laiku un

enerģiju, ārējā mēģinājuma vietā liekot iekšējo, do-

mās izdarīto; liekot izdomāto izstāstīt, dod vēl reiz

izdevību to pārbaudīt un tā nodibina īpašu lietderīgu

ieradumu; izpildot paša izdomāto un pārbaudīto
darba plānu un paņēmienus, radina darīt visu ar ap-
domu un rada ciešas asociācijas starp darbības at-

ziņu un pašu darbību.

šis princips, ietverot sevī visas otrā principa po-
zitīvās puses, tomēr prasa jau krietnas spējas disci-

plinētā domāšanā.

Ceturtais princips (izdarīt un tad iz-

stāstīt) papildina otro, nodibinot ļoti vērtīgu iera-

dumu — vienmēr atskatīties uz padarīto.

Piektais princips prasa iegūto paņē-
mienu mechanizēšanu, lai darbs noritētu ar mazāku

laika un enerģijas patēriņu.

Sestais princips dod bērniem iespēju
iegūtos un mechanizētos darba paņēmienus patstā-
vīgi pielietot, saskaņā ar darba apstākļiem.

Septītais princips papildina sesto, do-

dot bērniem pilnīgi izprastu darba techniku.

Visi šie principi lietojami, kā katrs atsevišķi, tā ari

dažādās kombinācijās. Pirmais no viņiem visnode-

rīgaks tur, kur ierādāmais tiešām ar maņām novē-

rojams, t. i. visās ārējās darbībās, piem., rakstīšanā,

zīmešnaa; mazāk derīgs viņš, dažreiz pat pavisam
nederīgs, tīri iekšējās darbībās: ja skolotājs, piem.,
stāsta: «5 mārciņas maizes maksā 5 reiz vairāk, kā 1

mārciņa» un nostiprināšanas nolūkā liek to bērniem

atkārtot, tad viņš rada tikai tīri mechaniskas vārdu

atociucijas, bez kaut kāda satura.

Pārējie principi vienlīdz derīgi, ka iekšējam, ta

arī arējam darbībām.
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Ka radīt darba garu.

Darba pārdzīvojums un darba technika patiesībā
ir tikai viena un tā paša procesa divi puses: subjek-
tivā un objektīvā.

Pārrunājot jautājumu, kā izkopt darba techniku,
redzējām, ka aiz katra tīri techniska paņēmiena, iz-

ņemot tikai pilnīgi mechanizētos, vienmēr slēpjas arī

vairāk vai mazāk spilgts zubjektivais pārdzīvojums.
Un tāpēc, izkopjot tikai darba techniku, zināmā mērā

radām arī jau darba garu, un arī otrādi, radot darba

garu, zināmā mērā veicinām arī darba techniku.

Specieli darba gara izkopšanai pirmskolā
tika pielietoti šādi principi, kuri tikpat noderīgi ari

visām citām klasēm.

1) Modināt un stiprināt darba

prieku, dodot, kur iespējams un izdevīgi, darbam

rotaļu, mīklas nokrāsu; jaujot bērniem pašiem pat-

stāvīgi kombinēt, prasīt, stāstīt, zīmēt, veidot, iz-

griezt, rakstīt; izmeklējot darbus, kuros bērni tieši

ieinteresēti, izmantojot jo plaši ziņkārību; iegrozot

darbus tā, ka viņos vienmēr nāk kaut kas jauns; ra-

dot dažādību darbā, izceļot un stiprinot darītāja
prieku par katru jaunatrasdumu (a, b, c, d, c, f, g, h).

2) Domas rit brīvi noteiktā virzienā tikai tad,
kad katrs iespaids spēj viņas viegli un daudzpusīgi
ierosināt un pats domātājs spēj vajadzīgās no tām iz-

vēlēties. Tāpēc, kur vien iespējams, censties bēr-

nus padarīt jūtīgus pret domu ierosinājumiem un spē-

jīgus izvēlēties (c, f).

3) Bieži vien skaidri atzīstam, kas būtu darāms,
bet tomēr nedarām: trūkst gribas pāriet no darbības

atziņas uz pašu darbību. Tāpēc, lai bērni to arī da-

rītu, ko paši atzinuši par vajadzīgu, viņos vispirms
jārada ciešas asociācijas: atzīt — atdarīt, lie-

kot vienmēr to tūliņ ari izdarīt, ko paši izdomājuši

(a, f).

4) Ar saliktiem darbiem vingrināt bērnus ne-

izlaist no acīm katru nakošo darba

posmu un arī gala mērķi (d, g, h).
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5) Liekot atskatīties uz padarīto, nodibināt īpašu

ieradumu pašam sevi pārbaudīt (b, d, g).
6) Disciplinas jautājumos pašiem skolēniem at-

rast izturēšanās noteikumus, lai paši justos spiesti arī

viņus izpildīt (f).
7) Ar koJektiviem darbiem izkopt pienākuma

apziņu un spēju saskaņot savu gribu ar citu gribu (d).
8) Liekot pašiem novērtēt padarīto, izkopt

spēju pareizi novērtēt kā paša, tā arī citu darbus (h).
9) Kur vien iespējams un izdevīgi, dot vaļu arī

pilnīgai bērnu pašiniciativei.

6. Kā ieaudzināt tikumību?

Par tikumisku darbību parasti sauc tādu, ar

kuru nesavtīgi veicinām 1) citu cilvēku materiālo

la bklāj ī b v; 2) citu cilvēku garīgo labklā-

jību; 3) citu cilvēku zemākos darbības

veidus; 4) citu cilvēku augstākos darbī-

bas veidus; 5) stiprinām gribu nesavtīgi vei-

cināt citu cilvēku labklājību, pirmā vietā garīgo; 6)

stiprinām gribu nesavtīgi veicināt citu cilvēku dar-

bību, pirmā vietā augstākos viņas veidus; 7) sti-

prinām gribu veicināt tikumisko pašcieņu; 8) stipri-
nām gribu attīstīt sevī autonomu tikumī-

bas likuma cieņu.

Protams visi šie tikumiskās darbības veidi nav

vienādi vērtējami, visaugstākā pakāpe ir tā, kur cil-

vēks savā darbībā liekas vadīties no autonomas tiku-

mības likuma cieņas.

Mazam bērnam nav vēl nekādas tikumības —

anomijas pakāpe. Bet drīz vien audzinātāji un ap-

kārtne sāk iepotēt viņam savu tikumību. Šī tikumība

nāk no ārienes, pa lielākai daļai spaidu kārtā — he-

teronomijas pakāpe. Un tikai pēc šīs pakāpes cilvēks

nonāk autonomā tikumiskās attīstības pakāpē. He-

teronomā pakāpe sniedzas apmēram līdz 12. dzīvī-

bas gadam; tad iesākas pārejas pakāpe uz autonomo

tikumisko attīstību.

Heteronomijas pakāpe bērns vel ir md i v i
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duāli stisko dziņu varā: visur viņam pirmā

vietā stāv paša «es», un tāpēc savā darbībā viņš va-

dās tikai no pašlabuma. Tomēr šad un tad

viņa darbības virzienu noteic arī zimpatijas jūtas.
Šai vecumā bērns, vispāri ņemot, labprāt paklausa

audzinātājiem, jo skaidri redz viņu lielo pārākumu;
tikai vājā griba ne ikreizes dod viņam iespēju izpil-
dīt audzinātāju prasības.

Pēc 12. dzīvības gada bērnā sāk pamosties zo«

cialās un seksuālās dziņas, un līdz ar to bla-

kus pašlabuma tieksmei rodas arī interese par citiem.

Līdz šim vecumam bērns, izšķiroties par kādu dar-

bību, parasti domāja: vai tā der man un kā to izda-

rīt? tagad,_ turpretī, — vai tā der man vai citiem?

Līdz šim bērns bij neapzinīgs egoists, tagad viņš var

tapt par apzinīgu: bet var viņš tapt arī par

apzinīgu altruistu, atkarībā no iepriekšējās
audzināšanas panākumiem. Līdz ar jauno dziņu pa-
mošanos bērnā manāmi pieaug arī patstāvības
tieksme. Sakarā ar to audzinātāja varu

viņš sāk sajust, kā kaut ko naidīgu un ne lab-

prāt grib vairs izpildīt audzinātāja prasības, top ap-

zinīgi ietiepīgs, nepaklausīgs. Šai vecumā veidojas
arī augošās paaudzes ideāli.

Ka tad nu ieaudzināt tikumību,

virspirms, heteronomijas pakāpē?
Zemākais tikumiskās darbības veids prasa, lai

darītājs veicinātu citu cilvēku materiālo labklājību,
negaidot par to nekādu pretatalgojumu. Bet bērns

šai vecumā visu dara tikai aiz pašlabuma, tikai retu-

mis aiz zimpatijas; tāpēc šāds darbības veids viņam
nav vēl pa spēkam. Viņš spēj gan arī citiem labu da-

rīt, bet tikai sagaidot par to kaut ko patīkamu; spēj

pat acumirklī atteikties no pašlabuma, ja tikai šī at-

teikšanās sola viņam kaut ko vēl patīkamāku.
Tā tad bērns ir spējīgs aiz tīri egoistiskiem motiviem

izdarīt darbības, kuras gan nav tikumiskas, bet ir la-

bas, dzīvē nepieciešamas. Ja nu, izmantojot šīs bēr-

na egoistiskās tieksmes viņam bieži liek darīt citu

labā, tad ar laiku viņā nodibinās īpašs lietderīgs, t i -
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kumisks ieradums. Šādu tikumisku iera-

dumu var bērnā ieaudzināt labi daudz, balstoties uz

viņa egoistiskām tieksmēm, piem.: runāt vienmēr

patiesību, uz reiz klausīt, paciesties, neaiztikt otra

lietas, saprasties ar citiem, palīdzēt citiem, darīt visu

ar apdomu, nerunāt par citiem ļaunu v. 1.1. Šie iera-

dumi nepieciešami ikdienišķā dzīvē, un bez

tam viņi spēlē lielu lomu arī pārejas laik-

metā: savalda egoistiskās tieksmes un stiprina al-

truistiskās.

Lai ieaudzinātu šādus vērtīgus tikumiskus

ieradumus, ieteicams vispirms izmantot katru izde-

vīgu gadījumu skolas dzīvē, liekot skolēniem tos pār-

runāt, novērtēt, taisīt slēdzienus un pie tiem tad art

neatlaidīgi turēties.

Šai vecumā, vispāri ņemot, bērni gan labprāt
klausa audzinātājiem, bet aiz gribas vājuma ne ikrei-

zes spēj audzinātāja prasības izpildīt. Šādos gadīju-
mos bērnu griba stiprināma, uzskatāmi nostādot dar-

bības mērķi un modinot kādu spēcīgu dziņu. Dzi-

ņas ierosināmas dažādiem līdzēkliem. Viens no pa-

rastākiem ir atalgojums viņa dažādos veidos. Atal-

gojums, protams, dodams tikai pēc padarītā darba.

No dažādiem atalgojuma veidiem vienmēr izvēlēties

augstākos, lai modinātu garīgo prieku; tomēr nepie-

ciešamības gadījumos lietojami arī zemākie veidi,

kuri modina juteklisko prieku, ja tikai viņi nodrošina

vēlamās darbības izpildīšanu.
Būs arī gadījumi, kur audzēkņi negrib darīt vē-

lamo vai arī dara taisni nevēlamo. Ja bērns kaut ko

negrib darī t, tas nozīmē, ka šī darbība viņam
nepatīk; un tāpēc, lai bērnu piedabūtu pie šādas dar-

bības, tā viņam jāpadara patīkama ar tiem pašiem lī-

dzēkliem, kādi lietojami gribas stiprināšanai. Tur-

pretī, ja bērns dara taisni nevēlamo, tas nozīmē, ka

šī nevēlamā darbība viņam patīk. Lai bērnu atturētu

no nevēlamā, šis nevēlamais viņam jāpadara nepatī-

kams. To parasti panāk ar sodu. Sods vienmēr

nodara ciešanas; tās saistās apziņā ar nevēlamās

darbības priekšstatu, un tāpēc vēlāk iedomājoties
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šādu nevēlamu darbību, apziņā reproducējas arī ar

to saistītās nepatikas jūtas, kuras tad spiež no šīs

darbības atturēties.

Soda nodarītās ciešanas var būt divējādas: mie-

sas un gara. Miesas sods gan attur bērnu no nevē-

lamā, bet atstāj citas nevēlamas sekas, starp citu ra-

dina bērnu miesas ciešanas uzskatīt par vislielākām.

Tāpēc miesas sods nav lietojams; pie-
laižams viņš tikai retos gadījumos pie maziem bēr-

niem, kad trūkst citu derīgāku līdzēkļu, piem., lai at-

turētu tos no kādas bīstamas darbības.

Garīgais sods, piem., pārmetums, nopaļājums,
rada gara ciešanas un līdz ar to radina bērnu gara

ciešanas uzskatīt par vislielākām. Tāpēc vajadzības
gadījumā garīgais sods lietojams.

Sodu lietojot, vienmēr jāņem vērā divi lietas:

soda nolūks un panākumi. Sodīt var ar trejādu no-

lūku: atriebties par padarīto, atbaidīt no nevēlamās

darbības atkārtošanas un labot.

Lietojot sodu kā atriebības līdzekli, sodītājs vērš

savu skatu tikai uz pagātni un sodāmā ar savu atrie-

bības nolūku ierosina tikai nevēlamas jūtas — spī-

tību, naidu, atriebību, un tāpēc šāds sods audzinā-

šanā nav lietojams.
Sodot, lai atbaidītu nākotnē no nevēlamā, atkrīt

vajadzība piemērot soda lielumu pārkāpuma lielu-

mam, jo te nav no svara soda lielums, bet gan viņa
panākumi. Te sods tiek lietots ne ar ļaunu, bet labu

nolūku; to izjūt sodāmais, un tāpēc arī šāds sods ne-

ierosina viņā nekādu ļaunu jūtu, bet gan kaunu pat

padarīto. Sāds sods, protams, ir lietojams, kur tas

nepieciešams.
Bet sodu lieto arī ar nolūku labot. Ko tas no-

zīmē? Ja ar vārdu «labot» apzīmē atturēšanos no

nevēlamā aiz reproducētās nepatikas, tad sods, kā

atbaidītājs, uzskatāms par labošanas līdzēkli._ Bet ja
ar vārdu «laboties» apzīmē iekšējo pārvēršanos,
domu pamatvirziena maiņu, tad gan arī vispedago-
ģiskākais sods, kurš ierosina tikai kauna jūtas, nebūs
labošanas līdzēklis, jo nemaz nav izprotams, kā
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kauna jūtas, kuras pēc savas būtības ir tikai pasīvas

dabas, varētu domām dot jaunu, vēlamu virzienu.

lespējams tas, varbūt, būtu tikai tad, kad sods

ierosinājis pārāk intensīvas kauna jūtas, tādas, kuras

satricina cilvēka garu līdz pašiem pamatiem; bet tad

arī kauns būtu tikai ceļa sagatavotājs, pašu virzienu

noteiktu citi faktori.

Kā redzējām, lai bērnus piedabūtu pie kāda

darba, kurš viņiem nepatīk, šis darbs viņiem jāpa-

dara patīkams. Bet praksē bieži vien ar sodu mēģina

bērnus piespiest pie darba, piem., mācīšanās, t. i. ne-

patīkamo darbu grib padarīt patīkamu ar jo lielu ne-

patiku. Ja tomēr šādā ceļā izdodas bērnu piedabūt
pie sekmīga darba, piem., mācīšanās, tad soda noda-

rītā nepatika viņa apziņā ir saistījusies ne ar pašu
darbu, bet gan darba kavētājiem. Un tāpēc, lai bēr-

nu piedabūtu pie kāda viņam nepatīkama darba, vis-

pirms jācenšas mazināt viņa patiku nodarboties ar

visu to, kas viņu atrauj no darba, un tad jāmēģina
modināt paša darba interesi.

Bez tās vielas, ko dod pati skolas dzīve, ētisko

jautājumu noskaidrošanai, viela ņemama arī no tuvā-

kās apkārtnes, bībeles, literatūras, tautas gara

mantām.

Apstrādājot šo vielu, jācenšas, lai audzēkņi tie-

šām priecātos ar priecīgiem, skumtu ar noskumu-

šiem, izjustu tikumiskas darbības lielo spēku, sajustu

pateicības jūtas par labiem darbiem un nosodītu ļau-
nos. Viss tas panākams, stāstāmos notikumus jo
dzīvi un uzskatāmi attēlojot, it sevišķi sīki ap-

rakstot jūtu ārējos cēloņus, situācijas un jūtu izteik-

smi. lerozinātās jūtas domām dod zināmu virzienu,
bērnu apziņā rodas viens, otrs ētikas problems, un

bieži vien viņi tos arī izteic.

Šie problemi jāmēģina kopīgi atrisināt, ar ko

bērni aktivi mācās izprast ētiskās darbības motivus.

Atskatoties uz visu te teikto, redzam, ka hetero-

nomijas pakāpē tikumisko jēdzienu un tikumisko
ieradumu ieaudzināšanai audzinātāja rīcībā ir šādi

aktivi līdzekļi: atalgojums, sods un zim-
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pat i j a s jūtas. Bez šiem aktiviem līdzekļiem ir vēl

viens pasīvs — ļaut izbaudīt paša darbī-

bas dabiskās sekas. Šis līdzēklis gan ir ļoti
vērtīgs bet lietojams, protams, itkai tur, kur darba

sekas laika zinā nav tālu šķirtas no paša darba un

kur šīs sekas nav bīstamas.

Tikumiskā audzināšana, pārejas un

autonomā tikumiskās attīstības pa-

kāpē.

Ja heteronomijas pakāpē audzināšana vadīta pa-

reizi, tad pārejas pakāpē bērns nonāk ar lielu dau-

dzumu tikumisku jēdzienu un tikumisku ieradumu.

Un kad nu bērnam jāizšķiras par paša vai citu la-

bumu, šie ieradumi un atzinās palīdz viņam nosvēr-

ties uz altruisma pusi.
Šīs pakāpes pirmais uzdevums ir — jau esošo

ieradumu egoistiskos motivus apmai-

nīt pret altruistiskiem. Tas panākams,
izkopjot zimpatijas jūtas, tāpat, kā iepriekšējā

pakāpē. Ja šīs jūtas būs pietiekoši stipras, viņas no-

vedīs bērnu arī pie jaunām tikumiskām atziņām un

jauniem tikumiskiem ieradumiem. Šīs jaunās atziņas
un ieradumi pēc savas objektivās vērtības būs, var-

būt, tādi paši, kā iepriekšējā pakāpē; tikai viņu iero-

sinājums būs nācis ne no ārienes, bet no paša darī-

tāja iekšienes; ar to heteronomā principa vietā būs

stājies jau autonomais. No šī_ momenta īstais

tālākās tikumiskās attīstības vadītājs būs jau pats

audzēknis, audzinātājs tikai viņa palīgs.

Tālākas likumiskas attīstības gaita varētu būt,

varbūt, šāda; pēc zemāko tikumiskās darbības veidu

piesavin&Sanās — darīt citiem labu aiz zimpatijas,
audzēknim talak biiiu jācenšas izkopt sevī tikumisko

pašcieņu un autonomo tikumības likuma cieņu, lai to

pašu, ko viaŠ vispirms darīja aiz pašlabuma, vēlāk

aiz zimpatijas, beidzot darītu aiz tikumiskās pašcie-

ņas un ai/ cieņas pret tikumības likumu.



A. Vičs.

Mūsu ceļi.

Mums, cik tas arī grūti nenāktos, jāizveido sava

īpatnējā tautskola. Viņa jāizveido, pirmkārt, tāda,
kādu prasa mūsu tautas īpatnējais stāvoklis citu tautu

vidū un, otrkārt, — sakarā ar mūsu īpatnējām garī-

gām spējām un tieksmēm. Mums līdz šim savas

īpatnējās skolas nav bijis un pie viņas izbūves arī vēl

nopietni neesam ķērušies. Agrāk citi — sveši ļaudis

rīkoja un veidoja mūsu tautskolas; pēdējā laikā, lai

gan strādājam paši, tomēr ne nu esam paspējuši at-

kratīties no «vecā rauga», ne arī centušies radīt paši

savu skolas domu, skolas ideju. Mēs mīli izturamies

pret tām idejām, kuras kā no pilnības raga izlej pār

mūsu skolām gan rietrumi, gan austrumi, bet paši
esam itin kā kūtri nospraust savus īpatnējus ceļus.

Mēs sūtām «vēstnešus» uz visām pusēm, kuri iet

un atgriežas, atvezdami sev līdzi svešu zemju parau-

gus. Tas jau nebūtu ļauni, jo kulturelā dzīvē vispāri
neder norobežoties. Bet tā, kā mēs rīkojamies ar

atvestām mantām — idejām, tas gan nav ne ietei-

cams, ne atzīstams darbs. Bez nopietnas pārbaudī-
šanas un kritikas mēs ķeram vienu, otru, trešu ār-

zemju paraugu, bet kad darbs neveicas, tad, sapro-

tams, tūdaļ patapināto atmetam, nevis ar nodomu

vairs tik viegli pēc «jaunām metodēm» nedzīties, bet

lai atkal uzķertu ko «pavisam jaunu». Tā mēs, vai

nu vārgstam vecā, svešu ļaužu (vācu un krievu) garā
ievadītā gaitā, vai apreibināmies ar modernām —

Gaudiga, Zeiniga v. 1.1. mēģinājumu skolām. Tikai

pašā pēdējā laikā jau sadzirdamas, kauču gan pa-
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klusas un nedrošas domas, ka talak šadu ce[u staigāt
ir bīstama lieta...

Skolu virsvalde ar īpašu cirkulāru prasa no sko-

lotājiem ne «modernos» pedagoģiskos principus, ne

šo principu saprātīgu piemērošanu mūsu skolās, —

bet vienkāršu pedagoģijas ābeci (skat. 1924. g. cir-

kulāru Nr. P. 5025). Ko tas nozīmē? Vai tiešām

skolu virsvalde jau nākusi pie slēdziena, ka mēs,

vieglprātīgi aizraudamies no dažādām idejām un

jaunām metodēm, esam piemirsuši viselementārākos

skolas darba noteikumus? Jo ko gan nozīmē tādas

«gudras» pamācības, kā sekošā: «Skolēni ar

vāju redzi uu dzirdi sēdināmi kla-

ses priekšpusē», — «Visos rakstu

darbos jāgriež sevišķa vērība arī

uz pareizrakstību un glītu un tīru

izpildīšanu», — «Rēķinu burtnīcās

jāgriež vērība uz pareizu ciparu

rakstīšanu un kārtīgu operāciju

sagru p ē š a nu». Mēs negribam noliegt, ka daž-

kārt mūsu skolās, sakarā ar visādām jaunām meto-

dēm, darba ražīgums ir kritis, ka atrodas skolotāji,

kuri vairāk dzenas pēc visa jauna, bet piemirst to,

kas vecai skolai bija labs, ko vajaga paturēt, ■— to-

mēr mums vienkārši negribas ticēt, ka mūsu skolās

būtu atmestas pat elementāri nepieciešamās lietas,
kādas pēdējā laikā stingri pieprasa cirkulārs Nr. P.

5025.. Bet neapšaubīsim skolu virsvaldes rīkojuma

lietišķumu, — domājams, ka viņazina, ko dara, zina

arī, ka pat šāds, pēc mūsu domām, ābeciskām pa-

mācībām pildīts cirkulārs tagad ir vajadzīgs. Ja

tas tiešām tā, tad jājautā, kā pie

mums stāv ar daudz nopietnākām
skolu lietām?

Bet ko saka par mūsu vidusskolām? Viņas au-

dzinot inteliģentus bezdarbiniekus, neesot arī šīs

skolās nopietnas sistēmas. Kā pamat-, tā vidus-

skolu programas esot pavisam nepareizi sastādītas,
esot arī pārāk pārkrautas ar dažādām nevajadzīgām
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prasībām. Sakarā ar to nevarot programas uzradīto

nopietni un pamatīgi skolās veikt v. t. t.

1 as viss taču rāda, ka mēs ar savām skolām ne-

būt neesam uz noteikta un pareiza ceļa, bet maldā-

mies kur un kā dažkārt pagadās. Bet arī no maldī-

šanās var mācīties. Tāpat varam daudz mācīties no

savām un citu izdarītām kļūdām.
Ja mēs šaī krājumā aplūkojām dažāda virziena,

kā vecāko, tā jaunlaiku pedagoģiskās mācības, tad

to darām nevis tūdaļ šīs mācības ieteik-

dami mūsu skolām un skolotājiem, bet tikai nostā-

dām mūsu priekšā to, kas bijis, kas pašlaik ir un vē!

attīstās. Tikai tad, ja mācīsamies visu redzēt un

pārvērtēt, izbēgsim pēdējā laikā tik vieglprātīgai pa-
rašai dzīties pēc «modes lapu» pedagoģijas. Pēdē-

jais īpaši jāattiecina uz dažādiem Vācijā izdarītiem

mēģinājumiem skolas pārvēršot par bērnu rotaļu

laukumiem, kur itin kā nav ne jāmācas, ne jāstrādā,
bet jārotaļājas, jāizrunājas, jāpačalo u.t.t. Ja mēs arī

šīs «modes lietas» cilājam, tad mums arī par viņām

jāsaka: «Mācaties no viņu izdarītām kļūdām». Bet

par visām lietām, nekad pārāk nesajūsmināsimies
no visa «jaunā un modernā». Kā mums vispāri va-

jaga strādāt, to rāda Somijas, Norģes un Zviedrijas
skolas, kuras tik vieglprātīgi nedzenas pēc moder-
niem paraugiem un, jāliecina, šo zemju skolas stāv

uz stingrākiem pamatiem, kā, piemērām, Vācijas -

šīs moderno, bet vieglo ideju fabrikācijas zemes sko-

las. Un ja arī Vācijā dotie, kauču tās pašas «darba

skolas» (ar kuru mēs netiekam un netiekam skai-

drībā) paraugi, tad viņi gan būtu meklējami ne tik-

daudz pie daudziem jaunākiem mēģinājumiem, bet

vairāk pie tāda vīra, kāds ir Keršenšteiners.

Lai mēs cik necik noskaidroti varētu meklēt sa-

vus īpatnējus ceļus, radīt savu skolu, tad mums vis-

pirms jānostājas uz kāda cieša pamata.
Kā jau aizrādīju, mūsu skolas ir svešu ļaužu

patvērumā attīstījušās un strādājušas; svešu ļaužu
idejas arī tagad pār mūsu skolām lido, pat viņās
valda. Tā tad gribot, negribot mums no šīm idejām
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jātiem tas, kas var noderēt kā svešām, tā mūsu sko-

lām. Aleksandrs Dauge pravieto, ka mūsu tauta iz

sava vidus izcelšot īstus pedagogus, saprotams, mūsu

pašu īpatnējus, ne svešu ceļu gājējus. Gaidīsim! Bet

līdz tam mums jāatrod vieta, kur cik necik droši no-

stāties.

Ši rakstiņa nolūks ir izteikt dažas domas un

spriedumus kādiem vajadzētu būt mūsu izejas punk-
tiem uz savas īpatnējas skolas turpmāko izveido-
šanu.

Vispirms mums jārēķinājas ar tiem ģeogrā-
fiskiem un saimnieciski-politiskiem apstākļiem, ku-

ros esam nostādīti. Mēs esam «liela ceļa malā». Ap
mums un gar mums virpuļo visādi ceļa gājēji. Viņi
bieži vien nepaiet mums garām vienaldzīgi, bet mē-

ģina izmantot mūs savām vajadzībām. Ja nu mēs

gribam palikt savās mājās patstāvīgi, tad mums jā-
būt tik stipriem, lai apzinātos ka mēs esam «paši par

sevi». Mums pašiem ir viss nepieciešamais

savā dzīvē, savām vajadzībām. Mēs paši varam

pārtikt. Bet kā mēs pārtiksim?
Mūsu skolām jādod tādi cilvēki, kuri prot un

grib savā zemē laimi un apmierinājumu atrast, 'kuri
neskatās kārīgi uz kaimiņu pusi un nesapņo, kā tur

labāka dzīve, pilnīgāka iztikšana. Mums jārada tādi

apstākli, lai neapmierināto skaits nevis augtu, bet

stipri mazinātos un noslīdētu līdz minimumam. Ja

mēs to pratīsam izdarīt, tad mūsu mājā būs miers un

spēks, ja nē — ķildas un nemiers var sagraust visu

tautas nākotni. Ļaunas mēles tad klusām šiem ne-

apmierinātiem iečukstēs ausīs: «Lūk slikti jums iet...

Nākat pie mums, kopā ar mums, — būs labāk...» Un

ja tiešām citur būs labāk, kā materiālā, tā garīgi kul-

turelā ziņā, tad nebūs iespējams mūsu neapmierinā-

tos saturēt kopā. Tas, rādās, ir neapstrīdams fakts.

Kas darāms?

Mums caur skolām jāsagatavo ļaudis savai pašu
dzīvei. Mums netrūkst iespējamību atrast darbu

savā zemē. Ja ģeogrāfiskie apstākļi mūs nostādījuši
«liela ceļa malā», tad tam nav vienīgi sliktās, ir arī
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tas noved mūs pie arodnieciskās izglītības nostādī-

šanas pirmā vietā. Apstākli to prasa, ka mums jā-
būt arodniekiem. Bet tanī pašā laikā arodniekiem

ne paviršiem, kuri neprot noorganizēties savās mā-

jās, bet eksportējas uz turieni, kur darbu atrod arī

vājāki spēki.
Mums ir vajadzjīgas labas aroda skolas, bet ti-

kai tādos arodos, kuriem pamats mūsu zemē. Bet

tādi arodi, bez ar lauksaimniecību stāvošiem sakarā,
ir tirdzniecība, jūrniecība un sakarā ar tiem stāvoša

amatniecība un rūpniecība. Dažādos sīkākos ama-

tos jāsargājas no amatnieku pārprodukcijas. Valde-

māra idejai par jūrniecību ir jāatdzimst, — to prasa

mūsu ģeogrāfiskais stāvoklis. Ne lauksaimniecības

nozarēs, ne tirdzniecībā un jūrniecībā mums arod-

nieku pārprodukcija nav gaidāma, jo uz šiem pama-

tiem mēs taču stāvam, uz tiem mums būs arī turp-

māk jāstāv.

Tā tad aroda zināšanās, aroda skolās meklē-

jama mūsu nkotne, mūsu patstāvība. Mēs tomēr ne-

domājam, ka labam arodniekam nav vajadzīgas vis-

pārējas zināšanas. Aroda skolās vispārējo izglītību

gluži labi var sniegt, uzsverot vēl to no vispārējām

zinībām, kas katram arodam stāv vistuvāk. Ja aroda

skolas būs liktas mūsu tautas izglītības pamatos, tad

arī atradīsim iespēju šo skolu programas sakanot ar

vispārizglītojošiem priekšmetiem un ta audzināsim

vispusīgi izglītotus arodniekus.

Mums, pēc iespējas, jo drīzāki jāatsakās no vis-

pārizglītojošo vidusskolu pārākas vairošanas. Mums

viņu jau ir vairāk, kā vajadzīgs, — dažas, varbūt,
derētu pat jau slēgt, vai pārveidot tuvāku 'kādam

speciālam uzdevumam. Vispārizglītojošo vidusskolu

skaitu mums ar likumu vajadzētu noteikt ne maksi-

mumu, bet nepieciešamo minimumu.

Tā saucāmā vienības skolas zistema, kura bieži

tiek nepareizi saprasta, — proti tā, ka bez sešgadī-
gas pamatskolas beigšanas nevar atļaut pārēju uz

vidus, vai arodu skolām, mums nederīga un ja to iz-

200
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vestu dzīvē, tad sasniegtu vairāk ļauna, kā laba.
Šī «vienotā skola» ir svešs auglis, kuru visiem lī-

dzēkliem aizstāv daži zocialisma ideju nesēji, pie

tam, vai nu apzinīgi, vai neapzinīgi, ne mūsu tau-

tas, bet savu ideju labad.

Visiem mūsu tautas labklājības veicinātājiem, t.

ir patiešiem nacionālistiem šīs «vienotās skolas» elks

jāsagrauj un jādod brīvs ceļš uz visām pusēm. Caur

to arī pamatskolu padarīsim vairāk piemērotu dzī-

vei.

Mēs arī prasām sešgadīgu obligatorisku pamat-

skolu, bet pēdējiem diviem gadiem gribam dot jau

praktiskāku nokrāsu kā līdz šim. Varbūt pat parei-
zāki būtu, ja vispār izglītojošā pamatskola būtu tikai

četrgadīga, bet pēc tam katram skolēnam, kas nav

pārgājis mācīties kādā citā skolā, būtu obligāto-
riski jāmācās div, vai trīsgadīgā aroda skolā.

To mēs saprotam kā lietderīgu. Tie ir necienīgi cī-

nās līdzekli, ja mums skolotājiem-nacionalistiem pār-
met pretošanos obligatoriskai sešgadīgai pamatsko-
lai. Mes cīnāmies tikai pret to mums nederīgo, no

svešām malām atvesto, sešgadīgo sastingušo

pamatskolas sistēmu. Un mūsu cīna pamatota ne ar

ko citu, kā ar mūsu tautas labklājības nodrošināšanu

un tas nav reakcionārs, bet progre-4-

si v s darbs. Kas to nesaprot, tas vispāri negrib,
vai nespēj saprast mūsu tautas vajadzības.

Katras tautas skolai, ja viņa ir

pareizi izveidota, jābūt valstis ka.i.

Tā ir neapšaubāma lieta. Bet valstiska ir tikai tada

skola, kura valsti nostiprina
i

bet ne ārda, vājina. Tā

tad mums mūsu skolas tā jāveido, lai viņas izaudzi-

nātu stiprus meisā un garā, bet darbos noderīgus un

saprātīgus pilsoņus.
Lai pati valsts gādā, ka tādi pilsoņi izaugtu. Tā

sastingusē «vienotās skolas» sistēma, kuru daži grib
pie mums ievest, mūsu tautu ne stiprinās, bet vājinās.

Mēs domājam, ka būtu pareizi, ja vaļsts prasītu,

lai katrs jaunais pilsonis ir sagatavots kādam nebūt

arodam. Kas nav sagatavots itin nekādam arodam,
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tam varētu pat zināmā mērā aprobežot pilsoņa tiesī-

bas. Vai tas tiešām būtu kas nepareizs, ja mēs

prasītu obligatorisku arodizglī.-

tīb v, ja jau prasām obligatorisku

vispārējo pamatizglītību? Mūsu tautas

nākotne to prasa un valstiskai skolai šis jautājums

jāveic, bet valstij pašai vajadzīgā veidā jānoorga-
nizē.

Katrai skolai saviem audzēkņiem jāsniedz zinā-

šanas, kā vispārējās, tā arodnieciskās. Zināšanas

skolēniem jāpiesavinājas, jāiemācās. Šī iemācīšanās

bieži vien var būt arī mechaniska un viņai dažkārt

pat tādai jābūt, — jābūt tādai visos gadījumos, kur ar

mechanisku piesavināšanos var drīzāki gūt rezultā-

tus, nekā ar «darba skolā» praktizētām «pašdarbī-
bas» un «pašmeklēšanas» metodēm. Ja skolēnam

un jaunēkļiem būs faktiskas zināšanas, tikai tad viņš
arī spēs novērot, pētīt v. t. t. Zināšanu iegūšana nav

rotalāšanās, tas ir «melnais» darbs. Herbarta metode

mums sniegusi īiopamatojumus, kā sekmīgāki šo

«melno» darbu veikt, bet dažas parauga

darba skolas tikai atradina skolē-

nus no darba, padara viņus par tuk-

šiem pļāpām, pārgudriem kritizētājiem, kuri, kā zi-

nāmā fabulā, pirms ķerties pie virves un vienkārši

ļaut sevi izvlikties no bedres, sāk prātot: «A verovka

vešč kakaja?» Vai, piemērām, agrākās klasiskā

ģimnāzijā lielā mērā nepamatojās uz ciešu, bieži

mechaniskā kārtā, priekšmetu iemācīšanos? Un mēs

esam dzirdējuši par šo skolu daudzas labas atsauk-

smes. Mūsu skolās tagad bieži vien mazāk māca, t.

ir mazāk prasa zināšanu piesavināšanos, bet totiesu

vairāk gudri spriedelē par visādām lietām. «Bet

skola, kas labi nemāca, nekad arī labi neaudzina,*

saka Herbarts. Mums jāuzsver, ka skolai jābūt sko-

lai šā vārda vēsturiski nodibinātā jēdzienā. Skolā

jāmācās, bet no viņas nevar prasīt ne maza parla-
menta nodiibnāšanu, ne, kā A. Dauge saka — «laik-

rakstu feļetonu», kurā var pačalot par visu un itneko.

Mums gadu simteņos ir sakrājušās zinības, gudrības.
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— tas ir jau «gatavs kuru vajaga piesa-

vināties; tās ir neapšaubāmas vērtības, kuras vajaga
prast likt lietā bez veltīgas prātošanas un analizēša-

nas. Kur gan mēs nokļūsim, ja «gatavo materiālu» un

nopamatotās vērtības nodosim skolēnu pašmeklēša-
nai, viņu pašu, kā saka, iniciativei, loģiskiem saka-

riem v. 1.1. Ko gan nozīmē prasīt, lai skolēni paši uz-

stāda problemus un tos atrisina, ja šie problemi jau
sen atrisināti un viņi tikai jāzina un dzīvē jāpielieto.
Ja man rokā ir stundenis (pulkstens), tad es viņu iz-

lietoju nemaz neprasīdams kādā veidā uzbūvēts viņa
mechanisms un kādi še darbojas mechanikas likumi.

Un vai tad, ja personīgi zināšu un izpratīšu, vai pats

personīgi izpētīšu pulksteņa mechanismu, es viņu
spēšu dzīves vajadzībām labāk pielietot? Cik gan

veltīga laika patēriņa un pūļu no skolēniem neprasīs
tā skola, kura liks bērniem pašiem visu atrast, pār-

baudīt, iztirzāt, īpaši tur, kur dažkārt var lietas ko-

dolu un būtību pateikt pāra vārdiem. Ar to mēs ne-

gribam apgalvot, ka tagadējā laika skolai saviem

skolēniem jāsniedz zināšanas bez viņu izprašanas un

loģiskas sakarības. Mēs vēl reiz uzsveram, ka Her-

barta pedagoģijā redzam joprojām pareizākos nopa-

matojumus arī tagadējā laika skolu izbūvei. Jau-

nākā laika pedagoģijas virzieni Herbarta mācības

nav apgāzuši, bet labākā gadījumā papildinājuši un

tikai šiem papildinājumiem ir noteikta vērtība.

Mūsu vispārizglītojošās skolas programas irpa-

rāk izplēstas, — viņas jāsašaurina, lai varētu māca-

mos priekšmetus pamatīgāki piesavināties. Jamaca

tikai nepieciešamais, dzīvē tieši vajadzīgais, bet

arodskolās vairāk tas, kam sakars ar attiecīgo arodu.

Pedagogiem ir zināms, ka, latviešu valodas pagaidu

programa mūsu skolām pavisam
_

nepiemērota.

Tas pats sakāms par maetmatikas, vēstures v. t. t.

programām. To ievērojot ministrija atļāva skolota-

jiem šīs programas izlietot tikai ka galveno pieturas

punktu. Bet tā ir kļūdas labošana ar jaunu kļūdu.
Mums vajaga noteiktu_ programu, kuras jāpilda vi-

sām normālā tīpa skolām. Mes jau tagad esam šinī
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ziņā anarķismā iestiguši. Programam j'abut

noteiktām, kauču minimālām un šīs programas,

viņu apjomā, stingri jāizpilda, kauču arī metodēs

vienmēr būs dažādība.

Skola ir sabiedriska iestāde, viņa ir pat maza

sabiedrību un kā tādā viņā jābūt noteiktai kārtībai,

disciplīnai. Skola gatavo ceļu turpmākai dzīvei jo
arī tur būs jāievēro kārtība, disciplīna. Nedisciplinēts
cilvēks būs arī nelaimīgs, neapmierināts. — ne tikai

sabiedrība, bet arī viņš pats rūgti cietīs savas izlaidī-

bas dēļ. Skolotājam jābūt ne despotam, bet stingram

kārtības sargam. Stingrībai jābūt kā audzināšanā,
tā mācīšanā, jo stingrība norūdīs mūsu jaunātni turp-

mākai dzīvei. Ja skolā bērniem atļausim rīkoties

patvaļīgi, ja še jau nenorūdīsim gribu, rakstura stin-

grumu. — tad noziegsimies pret bērna turpmāko lik-

teni. Ja mūsu skolniekiem tagad vairs nedrīkstam

prasīt saprātīgus eksāmenus, jo tas «guļot uz ner-

viem», tad kas gan būs turpmākā dzīvē, tad visa

dzīve gulsies ne tikai «uz nerviem», bet uz visu cil-

vēka un tautas eksistenci. Neprasa taču neviens kādu

despotismu skolā, bet saprātīgu norādīšanu pret

turpmākām dzīves grūtībām. Mums arī šinī ziņā
bieži nav nekāda mēra ne pret vecās skolas para-

šām, ne jaunās nepārbaudītām teorijām. Viss kas bi-

jis tiek atzīts par nederīgu, bet viss jaunais, moder-

nais uzņemts kā glābējs no vecā, kauču arī dažkārt

šis «jaunais» ir tukša trokšņošana.
Tiek aizrādīts, ka mūsu sabiedriskai dzīvei, da-

žādās viņas nozarēs trūkstot sava īpatnēja stila.

Bet vai mūsu skolām ir savs stils. Nav. Ir, jā tā

var teikt, stila juceklis, drumstalas. Noteiktu mūsu

skolu stilu mēs radīsim tikai ar noteiktu skolas ideju,
programu, kārtību un disciplinu. Katram jāapzinās
sava vieta, savs stāvoklis, — skolotājiem, skolu va-

dītajiem un skolēniem. Šādai kārtībai jākļūst ne ti-

kai piespiestai, bet apzinīgai, t. ir tādai, kuru katrs

pilda tāpēc, ka tas tā ir vajadzīgs neti-

kai citiem, bet arī pašiem pildītājiem.
No noteiktas kārtības skolā izaugs skolas gars.
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Ne metodes, kuras skolā tiek lietotas, noteiks skolas

vērtību un arī skolas stilu, bet tas gars, kas valda

skolā.

Tikai disciplinētā skolā izaugs arī stingri disci-

plinēti pilsoni, kuri paši būs kārtības cienītāji un pra-

sīs to arī no citiem. Tāpēc mēs arī neatzīstam to lo-

zungu, ka skolotājs skolā ir tikai «vecākais biedris».
īsts skolotājs ir skolas, klases saimnieks, rīkotājs, pa-

vēlnieks. Bērniem viņa rīkojumi un pavēles jāiz-
pilda, jāklausa. To prasa kārtības gars skolā, bet

vēl vairāk to prasa pašu skolēnu nākotne, ja viņi grib
būt noderīgi savas valsts pilsoņi.

Bet ja arī skolā bērniem dažos gadījumos dod

brīvību, atļauj pašiem rīkoties, tad jāprasa arī stin-

gra atbildība par padarīto. Jāliek izjust, ka brīvā rī-

cība nav nekāda niecīga spēju lietiņa, kuru spēles

beigās atmet pie malas. Jautājumam par disciplīnu

skolā, par to, cik tālu un kādos gadījumos bērniem

atļaujama brīva rīcība, — ir visai liela nozīme. Mums

arī šinī ziņā, kā jau aizrādīju, bieži vien viss iet juku

jukām. Pie pašiem skolotājiem arī nav vienprātī-

bas. Lielnieku-komunistu laikmeta skola šinī ziņā
atstāja sliktu mantojumu. Arī tagad atrodami ša man-

tojuma lietotāji un glabātāji. Bet mūsu_ tautas nā-

kotne, vlasts geografiski-politiskie apstākli stingri

prasa, lai kārtības un disciplinas gars mūsu bērniem

tiktu ieaudzināts no mazām dienām.

Stigrā, disciplinētā skolā izaugs stipras perso-

nības, kuras būs norūdījušās no pirmiem skolsa ga-

diem. Bet bez stiprām, raksturā noteiktam perso-

nībām nav domājams arī valsts stiprums. Niekus

melš tie, kuri saka, ka persona nav nekas,_kolektīvs
esot viss. Tās ir maldu ugunis, viltus_mācība. Ja

mūsu tauta grib būt stipra, ja grib paturet stipru kār-

tībā pastāvošu valsti, tad vajaga audzinat vīrus ar

raksturu, bet ne gļēvus manekenus un plapas, vai

sapņotājus. Tas ir mūsu valsts jautājums. Iznīcinot

skolā disciplinu, sajaucot kārtību, — mes uzsāksim

valsts ārdīšanu no mūsu jaunātnes mūža dienām.



Mīkstčaulīgus, gļēvus pilsoņus ta izaudzināsim, bet

ne drošus vīrus.

Sakarā ar kārtības un disciplīnas garu skolā

stāv arī raksturu, talantu izlase. Visi bērni nav vie-

nāda un viena ceļa gājēji. Vājo un gļēvo dēļ nedrīk-

stam aizkrustot ceļu drošiem, spējīgiem, kuri lai droši

iet uz priekšu garīgā cīnā par labāku tautas nā-

kotni, bet gļēvie, nespējīgie, visi «kam vāji

nervi», lai paliek aizmugurē, — sargā, uztur

to. Tas dabiski un pareizi, tāpēc nesienat

spējīgākiem akmeņus pie kājām. Mūsu skolām

vajaga būt zināmā mērā šķirošanas punk-
tiem, kuri katram norāda pa kuru ceļu iet. Tā ir ne-

pareiza gaita, ja tagad visi tiecas uz vispārizglītojošo
vidus skolu, kā spējīgie, tā vājie, bet tālāk visi grib
tikt augstskolā, kauču arī no pirmā, kai otrā kursa

jāizstājas. Un pēc tam? Kur un kā lai iet? To ne-

prasa. Tādas lietas ir bīstami turpināt. Mūsu augst-

skola, cik nomanāms, sāk saprast savu uzdevumu un

dažam jaUnēklim jau izklaidējuši no galvas iedomas,

ka studēt augstskolā ir nieka lieta, jo gan jau galu

galā arī to diplomu profesoru kungi piešķirs...

Ja, bet vai tad tiešām mēs pret katru «brīvu

skolu», pret visu to, par ko tik skaisti, skali, pat pār-
liecinoši runā Vakareiropā? Ne pret visu! Bet pret

visu to, kas tiek darīts bez noteiktas sistēmas un bez

plāna. — tiek tikai eksperimentēts. Mēs esam pārāk
maza tauta, lai ar saviem bērniem bez apdoma ek-

sperimentu, tā sacīt, «uz labu laimi». Tā ir nevis at-

zīstama, bet nosodāma parādība, ka mēs ķeramies
pie katra svešzemju parauga, dažreiz pusceļā atstāta

mēģinājuma, jeb eksperimenta. Bet vēl lielāks no-

ziegums, ja sāk eksperimentēt tādi cilvēki, kuri tikai

pa ausu galam šo to dzrdējuši par kādu jaunu parā-
dību ārzemju skolās. Ja jau arī pie mums

kādās īpašās skolās grib eksperi-
mentēt, — grib jaunus ceļus meklēt,
tad to var atļaut vienīgi pedago-
giem zinātniekiem, — vispusīgi no-
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rūdītiem. Viņi tad lai atrod jaunus

ceļus, nopamato jaunas metodes. Bet

vispārīga līmeņa skolotājiem jāstrādā tādā gaitā,
kuru līdz šim pedagoģijas zinātne un prakse cieši

nospraudusi. Tikai šinīs robežās viņiem atjaujama
rīcības brīvība. Mūsu skolotāju institūti lai sagatavo

nākošos skolotājus, kā noteikta, izmēģināta ceļa gājē-

jus, bet neieaudzina viņos vieglu pašgudrību jaunu

ceļu meklēšanā, kura bieži nav pat meklēšana, bet

skriešana bez apdoma nezin kur un ipēc kā. Ja Pe-

stalocijs domā, ka bērnu var audzināt un mācīt katra

māte, ka nav nemaz vajadzīgi īpaši skolotāji, tad

viņš tā spriež tikai tāpēc, ka arī Pestalocijam bija
gatavs šablons, noteikta metode, kā vajaga strādāt.
Ja mūsu skolās vadītos ne jau no kādas vienu vienī-

gās metodes, bet vismaz no vienādiem nosvērtiem

pedagoģiski-metodiskiem principiem, no noteikta na-

eionali-valstiska gara, ja pie tam skolotāji savu darbu

mīlētu un tam nodotos, — tad pats galvenais darbs

būtu veikts, — skola audzinātu labus turpmākos pil-

soņus. Es pat domāju, ka varbūt labāki uzticēt bēr-

nus pedagoģiski nemācīiam cilvēkam, bet kurš to-

mēr mīl bērnus un grib tos izaudzināt par krietniem

savas tautas un valsts dēliem, nekā pusmācītam sko-

lotājam, kam galvā daudz iedomības un nevaidama

dziņa uz visādiem eksperimentiem, bet visai maza

īsta darba jēga un trūkst mīlestības pret saviem au-

dzēkņiem. Mūsu skolotāju pirmais darba likums lai

būtu: mīlē bērnus, skolu, savu tautu un valsti. Šai li-

kumā karājas «visa bauslība un tie pravieši »._ Tas

vēl vairāk uzsverams, ja ievērojam ne tikai mācīša-

nas, bet galvenā kārtā skolotāja audzinātāja uzedvu-

mus. Ar šo likumu skolotājs spēj_ skolā • uzturēt to

garu, par kuru šai rakstā pieminējam un vel reiz uz-

sveram: ne metodes, bet skolas gars un kartība ir

tas galvenais.

Ja pie šaī rakstiņā izteiktām domam vel pievie-

nojam, šī krājuma pirmā grāmata ievietota rakstā

«Nacionālās audzināšanas pamata principi», aprā-
dītos slēdzienus, tad, domāju, varam gūt drošus pa-
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matus, uz kuriem celt musu vajadzībām piemērotu

un noderīgu tautas izglītības ēku.

Lai tikai mūs neapmulsina visādi modernā stilā

taisītie plāni, lai atsakāmies no pedagoģiskās senti-

mentālās romantikas, bet — jo ātrāki, jo labāk — ķe-
ramies ar ziemeļnieku tautām piemītošu neatlaidību

pie savu skolu īpatnējas, mūsu apstākļiem piemēro-

tas, izbūves.

Dzīve strauji rit uz priekšu. Mūsu tautai jāga-

tavojas izturēt citu tautu vidū stingrs eksāmens. Ne-

gaidīsim, kāmēr eksamenatori jau apsēžas pie zaļā
galda. Laikus un pamatīgi vajaga gatavoties, tad

droši iesim pie stingriem eksamenatoriem, — mūsu

nervi izturēs...
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