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Aleksandrs Dauge.

Mājas ideja.

Tuvākās attiecībās izveidotais spēks
arvien ir dzīves gudrības un spēka avots

tālākām attiecībām.
. . Mājas apstākļi

ir vispirmie un vissvarīgākie cilvēku

kopdzīvē. .. Pestalocijs.

Mājas jeb ģimenes būtību un jēdzienu noskaidrot

nav viegli tādā laikā, kur, līdz ar visām citām sadzī-

ves formām, arī mājas dzīves satversme padota dziļām
un straujām maiņām.

Kas par starpību ir starp veclaiku mājas dzīvi,
ar visu viņas stingro patriarchalo kārtību un iekšējo

vienību, un modernās ģimenēs bieži novērojamo va-

ļību, decentralizāciju, iekšējo atomizēšanos, ģimenes
locekļu savstarpējo atsvešināšanos!

Jo tālāk ejam atpakaļ senatnē, jo vairāk redzam

ģimeni kā īpašu mazu, sevī noslēgtu pasauli, kas dzī-

vo pati par sevi, savu locekļu materiālās un garīgās
prasības pa lielākai daļai pati apmierinādama. Tā ne

tik vien gandrīz visu dzīvei vajadzīgo pati ražoja:

pati sēja, pļāva, auda, vērpa un šuva, bet arī visai

garīgai un tikumiskai dzīvei deva dziļu un spēcīgu
ierosmi.

Jo vairāk tuvojamies mūsu laikiem, jo vairāk

redzam ģimenes materiālo un garīgo dzīvi saistītu ar

vispārīgo sabiedrisko, arvien vairāk atkarīgu no visas

nacionālās kā ari internacionālās dzīves formām.

Ģimenei arvien mazāk pietiek pašai ar sevi, tās

locekļiem arvienu vairāk kas meklējams un dabūjams

ārpus ģimenes sienām, gan materiālā, gan garīgā
ziņā.

Senāk ģimenes tēvs vadīja un pārvaldīja ģimenes



darba dzīvi, un māte dzīvoja pirmām kārtām ģimenei,
kurai atdeva visus savus garīgos un fiziskos spēkus.
Un bērni ģimenē auga un uzauga lieli un bieži pa-
lika mājās tik ilgi, kamēr paši kļuva patstāvīgi un no-

dibināja jaunas ģimenes.

Tagad tēva darbs bieži pilnīgi šķirts no mājas,
bet ari māte bieži strādā ārpus mājas, savus senos

darbus uzticot svešiem cilvēkiem. Bet ari bērni, daudz-

kārt jau ļoti agri, ir piespiesti nodarbošanos meklēt

ārpus ģimenes un ārpus tās tad ari pavada visvairāk

laika.

Šī darba dzīves centra pārnešana uz ārieni lielā

mērā ir pārveidojusi visas mājas dzīves iekšējo struk-

tūru. Mājas vairs tik cieši neapvieno par vienu saimi

visus ģimenes locekļus. Tie cits citam arvienu svešāki

kļūst. Mēs esam nonākuši tik tāļu, ka daudziem mājas
ir tikai vēl kā viesnīca, kurā tie pārguļ par nakti un

kur zināmās stundās notur pusdienas.
Daudz ir tādu ģimeņu, kurās itin nekā vairs nav

no tā īpatnējā mājas gara, no tās atmosfēras, kurā

visi viņas locekļi, tuvu cilvēku vidū, jūtas kā drošā

paspārnē. Daudzi nemaz vairs lāga nesaprot, ko no-

zīmē „būt mājās". Citiem ar mājas jēdzienu saistās

tikai nepatīkamu pienākumu apziņa un tie pat apskauž
„brīvos" cilvēkus, kuriem šādu pienākumu nav. Viņi
paši gribētu no tiem atkratīties kā no smagas nastas.

Nesaskaņas atsevišķo ģimenes locekļu starpā reti

kāds prot uztvert kā, ja ari grūtu, tad tomēr nepie-

ciešamu, katram vajadzīgu dzīves s ko 1 v, bet arvienu

biežāk uz tām reaģē vienīgi uztrauktiem un vārīgiem
nerviem. Tā ģimenē arvienu mazāk redz ko pozitivu,
bet arvienu vairāk tikai negativo. Ari tik svarīgu lietu,
kā bērnu audzināšanu, kas senāk bija galvenais ģi-
menes darbs, ģimene arvienu vairāk sāk novelt no

sevis, to uzticot īpašiem profesionāliem audzinātājiem,
kuru skaits arvienu lielāks kļūst. Uz šiem arvienu vai-

rāk paļaujoties, ģimene sāk aizmirst savu pirmatnējo,
audzināšanas gudrību un mākslu. Šis

process arvienu

vēl turpinājās, jo audzināšanas iestāžu skaits arvienu

pieaug un tanīs strādā arvienu labāk izskoloti audzi-
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nātāji - speciālisti, pedagoģiski daudz labāk saga-

tavoti, nekā lielākā daļa bērnu vecāku, kas nu ar tīru

sirdsapziņu domā drīkstam savas senās funkcijas uz-

ticēt labākiem lietpratējiem. Un nu izrādās, itin kā

ģimenei ari šis darbs būtu lieks un ka viņai ari šinī

laukā nekādi īpatnēji uzdevumi nebūtu vairs pildāmi.

Tāpēc tad ari ģimenes senai ideoloģijai tagad
rodas tik daudz pretinieku, kas to atzīst par noveco-

jušos un mūsu laikos pavisam vairs nevajadzīgu kop-
dzīves formu. Citi iet tāļāk un apgalvo, ka tā pat bī-

stama, ļauna, antisociāla.

Vieni senās patriarchalās ģimenes sabrukšanu

ļoti nožēlo, ģimenes dzīves kvalitātes pazemināšanā
redz bēdīgu parādību, bet tomēr smej par tiem,
kas ģimeni vēl cer atjaunot. Pēc viņu domām senā

ģimene tāpat tiek un joprojām tiks izskausta no ci-

tām, jaunām sadzīves formām, kā p. p. pasta zirgus
izskauž dzelzsceļi un auto, kā sīkrūpniecību vai

sīktirdzniecību izkonkurē lielie uzņēmumi. Par visu

šo zūdošo, pēc viņu domām, gan var nobirdināt asaru,

bet glābjams viss tas vairs nav.

Citi ne tik vien konstatē ģimenes sabrukumu kā

faktu, bet to pat apsveic kā veselīgu parādību un

pēc iespējas pat lūko šo ģimenes likvidēšanas procesu

veicināt, ja ne citādi, tad apkarojot tās ideoloģiju.
Uz tiem, kas cenšas ģimenes un mājas garu atjaunot
un nostiprināt, tie skatās ne tikai kā uz neauglīgiem
romantiķiem, bet kā uz veselīga sabiedriska progresa
bīstamiem ienaidniekiem.

Par to, ka ģimene reiz pilnīgi sabruks un dos

vietu citām, brīvākām un, pēc viņu domām, augstā-
kām kopdzīves formām, viņi nešaubās. No šās dzīves

līdzšinējām maiņām tie taisa drošus slēdzienus un

uzmet paredzamo jauno formu konturus.

Šādam attīstības fatalismam tomēr nav

nekāda pamata. Nav pietiekoša iemesla ticēt, ka

līdz šim daudzkārt novērojamās ģimenes sabrukšanas

tendences būtu pastāvīgas un nenovēršamas. Nekādā

ziņā nedrīkst apgalvot, ka ģimene, kā sociāla vienība,
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ka zināma socioloģiska parādība, tiešām savai iznīcī-

bai pretīm ietu.

Mēs ik uz soļa varam novērot, kā visādos, gan

materiālās, gan garīgās dzīves novados reiz izcēlušās

attīstības tendences bieži apraujas, novēršas citā vir-

zienā, daudzreiz pat pāriet savā tiešā pretstatā.
Tā, lai pievestu piemēru no saimnieciskās dzīves, zi-

nāmos laikos un zināmās vietās novērojam, kā lielgrunt-
niecība iznīcina mazās un vēl mazākās saimniecības, un šis

«attīstības process", novērots ļoti daudzos konkrētos

piemēros, mums tad šķiet norisināmies itin kā pēc
nelaužama dabas likuma. Bet citos laikos, zināmos

jaunos apstākļos, mostas jaunas vajadzības, intereses,

atziņas, un mēs redzam, kā minētais saimnieciskās

attīstības virziens apraujas, mainās, kā p. p. pamazām
sāk nodibināties kā valdošā saimnieciskā iekārta taisni

sīksaimniecība.

«Fatālistu" spriedumi ta tad šeit izrādījušies par

nedibinātiem.

Līdzīgas parādības, lai ņemtu citu piemēru,

varam novērot ari visas pasaules starptautiskās attie-

cībās. Ilgus gadus no vietas var norisināties zināmu

tautu vai nu acīm redzams tuvināšanās vai, otrādi, atsve-

šināšanās process, un mēs vieglu sirdi tad mēdzam

noteikt tāļāko evolūcijas gaitu, tai uzstādīt «likumus"
un pareģot gluži noteiktas internacionālas kombinā-

cijas. Un tomēr ik brīdi mums nākas redzēt, cik

viegli te ir maldīties, un kā visasprātīgākās kombi-

nācijas bieži izrādās par tukšām, tāpēc ka cilvēku

attiecībās rosās tādi spēki, lomu spēlē tādi faktori,

kas nav iepriekš paredzami, nav racionāli izskaidrojami

un ar kuriem tāpēc ari nedrīKst droši skaitīties, kā ar

negrozāmiem un nenovēršamiem momentiem.

Ari garīgā un ētiskā dzīvē to pašu redzam. Garīga no-

guruma un ētiska sabrukuma laikiem bieži seko jauna

svaiga atmoda. No otras puses, zināmos nosacījumos,
līdz tam laikam veselīga sadiedriski - tikumiska dzīve

sāk bojāties. Ir vēsturiski momenti, kur atsevišķo
sabiedrisko grupu savstarpējās attiecības ir visai naidīgas,
tad atkal, jaunos nosacījumos, visas šķiras un aprin-
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das tik cieši turas kopā, kā viena liela saime, tā kā

— p. p. visas tautas pārbaudījuma laikos — tiešām

visa tauta ir iekšēji apvienota, un viens stāv par

visiem, un visi par vienu.

Ta arī šeit «attīstības fatālistus" izrādās par

maldīgu.
Vēl vienu piemēru: Bija laiki mūsu tautas dzīvē,

kad tanī valdīja liels dziesmu prieks, kad mūsu tautu

dēvēja par «dziedātāju tautu". Tad nāca tāds posms,

ka šis dziesmu prieks izsīka. Arvienu klusākas kļuva
mūsu āres, tanīs vai nu nemaz vairs nedziedāja, vai

zināmos laikos tanīs pat dzirdēja dziedam krievu

dziesmas latviešu vietā.

Bet ari šī parādība mainījās. Ari viņa nebija

«negrozāmu attīstības likumu" pazīme. Un kā reiz

dziesmu gars mūsu tautā grima, tā viņš pēdējā laikā

atkal no jauna mostas. Un varbūt kādreiz ar vēl

lielāku tiesību, nekā senāk, varēs mūsu tautu par īstu

dziedātāju-tautu nosaukt.

Tā no zināmām, vienā otrā laikā vai vietā kon-

statējamām attīstības tendencēm nedrīkstam taisīt

drošus slēdzienus par to tālāko gaitu. Ik kurš katrs

fakts par sevi jāizpēta, katrs gadījums, katra atsevišķa

parādība jāuztver kopsakarā ar citām parādībām, un

ari reizē viņas individuālā konkrētībā.

Tā mēs arī nekādā ziņā nedrīkstam fatalistiski

pareģot mājas jeb ģimenes nenovēršamu sabrukšanu.

Katram faktam, kas to liekas apstiprinājām,
varam pretīm stādīt citu, kas to atspēko.

Tā tiek apgalvots, ka ģimenes sabrukšana esot

kapitālisma attīstības neizbēgamas sekas. Bet vai

īstās lielkapitalisma zemēs: Anglijā un Ziemeļamerikā
ģimene nestāv uz dauclz stiprākiem pamatiem un vai

tur ģimenes gars nav daudz stabilāks, nekā p. p. tanī

zemē, kur kapitālisms visvājāk attīstīts — Krievijā ?

Ģimenes likteņi atkarājas no daudz un dažādiem fak-

toriem, gan saimnieciskiem, gan ļoti lielā mērā no

ētiskiem, bet tad arī no nacionalpsicholoģiskiem, un

patiesībā nemaz nav iespējams kaut kādu negrozāmu



un nelokāmu ~ģimenes attīstības likumu" uzstādīt, kas

attiecināms uz visu ģimenes vēsturi.

Neatspēkojams ir tikai viens: ģimenes un

mājas dzīves formu pastāvīgā maiņa. Tās

nemaz nevaram neredzēt. Un ja kāds, iemīlējies

ģimenes dzīves senejās formās, šās cerētu reiz atjau-
not visos sīkumos, tad to ar pilnu tiesību varētu

nosaukt par sapņotāju un romantiķi. Nekas nekad

neatkārtojas pilnīgi tāds pats, kā reiz bija. Neviena

pati sabiedriskās dzīves organizācijas forma nepaliek
bez pārmaiņas. Un arī ģimenes dzīve nerims mainī-

ties, un katrā vietā un katrā laikā tā norisināsies citā

veidā. Tas ir neapšaubāms fakts. Bet ka ģimene

pati kā tāda izbeigsies, to apgalvot mums nav nekādu

tiesību.

Droši varam sacīt tikai to: Māja un ģimene jo
drošāk un jo ilgāk pastāvēs, jo skaidrāka mums būs

tās ideja, jo stiprāk ticēsim, ka tās pastāvēšana vaja-

dzīga, jo labāk sapratīsim, kādēļ tā vajadzīga. Jo

lielāka par to valdīs neskaidrība sabiedrībā, jo vairāk

pret to būs aizspriedumu, jo sīvāka būs tās ideoloģijas

apkarošana, jo sliktākas tai izredzes attīstīties nn

plaukt.
Pedagoģijas uzdevums ir —- mājas un ģimenes

ideju un būtību noskaidrot un šo skaidrību nest pla-
šai sabiedrībai. No pareizām atziņām vien, protams,
neatkarāsies tās turpmākie likteņi, bet tomēr neskaid-

ras un nepareizas atziņas ir tās visbīstamākais ienaid-

nieks. Augšā raksturotais fatalisms ir ne tik vien

objektivi nepareizs, bet arī ētiski bīstams, tāpēc ka tas

sagrauj ticību cilvēku brīvās iniciatives spēkam un

reizē neļauj mosties un nostiprināties personīgas
atbildības sajūtai par to, kas visapkārt notiek.

Spriežot par zināmām sabiedriskas dzīves parā-
dībām, mums pirmā kārtā arvienu vajag novērot pašus
reālos faktus, bet nevis iziet no vispārīgām idejām un

ideāliem, no tīri teorētiski konstruētiem attīstības

plikumiem" un uz šiem pamatot nākotnes pareģojumus.
Arī spriežot par ģimeni, mums vispirms vajag novērot

un noskaidrot ģimenes audzināšanas tīri konkrētās
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parādības, tiešos faktus, to, kas ģimenē patiesībā
notiek ar mazo cilvēku, kā viņš tur aug, ko viņš

ģimenē iegūst, kas vajadzīgs viņa tālākai attīstībai, un

ko nekur citur iegūt nevar. Mums jāredz un jāno-
skaidro ģimenes dabiskās funkcijas, viņas īstā būtība,

viņas ideja.
Māja - ģimene ir vismazākā, bet reizē viscie-

šāki sevī noslēgtā sociālā vienība. Šādā mazā pasau-
lē un tikai tādā, aug un normāli var augt vispirms
mazie bērni. Mazi cilvēki tiešām tikai mazā pasaulē
var labi un veselīgi miesīgi un garīgi uzaugt. Tikai

tur, kur viss ļoti tuvs, sasniedzams, pārredzams, intīmi

pazīstams. Ap mazo cilvēku nedrīkst būt pārāk daudz

citu cilvēku, pārāk daudz svešu seju, svešu balsu,
viņš nedrīkst būt padots pārāk daudz un dažādiem

iespaidiem. Mazā cilvēka pasaule nedrīkst būt

komplicēta, raiba, pārāk plaša. Tāda viņu darītu

izklaidīgu, neļautu viņam dzīvot koncentrētu un klusi

intīmu dzīvi, dziļas un stipras saknes laist, traucētu

noskaidroties un noskaņoties viņa dziņu dzīvei.

Bet tas ir vissvarīgākais moments cilvēka attī-

stības gaitā. Kārtīga, noskaidrota, pareizi regulēta dziņu
dzīve ir ciets, drošs pamats vēlākai gribas un rakstura

attīstībai. Bez šā pamata cilvēkā nekad nebūs saskaņas
viņa gribas aktos un nekad tas nekļūs par sevī no-

skaņotu raksturu.No cilvēka, kura dziņu dzīve nav

izkopta, regulēta un pareizi ievirzīta agrā bērnībā,
visgudrākā audzināšanas māksla vēlāk nevar izaudzināt

noteiktu, tikumisku raksturu.

Mēs nemaz nevaram iedomāties par pārāk sva-

rīgu šo pirmo cilvēka dziņu dzīves regulēšanas posmu.

Ja tas nebūs pilnīgi izmantots, tad uz mūža laikiem

nākamā cilvēkā kā trūks un nekad viņš nespēs sasniegt
savu pilnību.

1

■
Bet šī dziņu dzīves regulēšana un pareiza ievirzīšana

var augligi norisināties tikai šaurā, intimā, mazā cilvēka

būtībai piemērotā pasaulē. Tā ir — ģimene. Dzīve

ģimenē ir pilnīgi un visādā ziņā bērnam atbilstoša

dzīves forma. Laimīgs tas bērns, kas dzīvo un aug

ģimenē; nelaimīgs, kam tas nav lemts.

7
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Nevis tas ģimeni padara par bērniem vislabāk

piemēroto audzināšanas organizāciju, itin kā tanī

parasti tiktu lietotas sevišķi labas audzināšanas

metodes. Tā nemaz nav. Vislielākā daļā no visām pa-

saules ģimenēm audzinātāji šādas labas metodes nedz

zin, nedz lieto. Un katras ģimenes audzināšanai ir lieli

trūkumi, kamēr p. p. patversmēs vai bērnu dārzos bieži

strādā pamatīgi izskoloti speciālisti - audzinātāji un

strādā ar vislabākām metodēm.

Ne „labas metodes" ir ģimenes audzināšanas stiprā

puse, bet ģimenes pati būtība, viņas iekšķīgi vienbū-

tīgā struktūra, viņas koncentrība un intimitāte, bez

kādas mazo bērnu dzīve nedrīkst būt un kāda nevar

būt nevienā audzināšanas «iestādē".

Tas, ka ļoti daudz ģimenes dzīvo ļoti sliktos

apstākļos un ka ir daudz tādu ģimeņu, kur bērni

miesīgi un garīgi ne tikai kā normāli neaug, bet pat

bojā iet, tas viss runā pret šiem ļauniem apstākļiem,
bet ne pret pašu ģimenes ideju, būtību un vērtību.

Nav noliedzams, ka daudzreiz zināmā ģimene atstāt

bērnus, nozīmē — tiem likt bojā iet; un tādā gadīju-
mā protams bieži vienīgais glābiņš ir, ja vien tas ie-

spējams, tos pārvietot uz kādu labu iestādi. Simts tūk-

stoš bērniem šādas iestādes, patversmes, bērnu dārzi

un līdzīgas organizācijas ir vienīgā vieta, kur tie var

augt un attīstīties. Daudz bērniem taču nemaz nav

savu māju, un tiem būtu jādzīvo uz ielas, ja tiem šā-

dās iestādēs nebūtu drošas paspārnes. Tanīs, kā zināms,

darbojas daudz apdāvinātu, labi izskolotu un pie tam

bērnus silti mīlošu, darbinieku, un viņu darbu bērnu

un cilvēces labā nemaz nevar diezgan augstu novērtēt.

Reti kur citur novērojams tik īsts ideālisms un

tik lieliska nesavtība, ka taisni te. īstas cilvēcības un

patiesa ideālisma vēsturē šo darbinieku vārdi ir un

paliks ierakstīti uz visiem laikiem.

Bet tomēr ne šādas labas «iestādes" ir mazo

bērnu audzināšanas labākais veids, bet — labas

ģimenes. Ideāla audzināšana t. i. tāda, kur bērni

dabū visu to, kas viņu miesai un garam vajadzīgs, un



taisni tādos apjomos un tādā veidā, kā tas piemērots

viņu dabai, iespējams tikai ģimenē. Vislabākā «iestāde",
salīdzinot ar labu ģimeni, ir un paliek surogāts.

Un tādēļ mūsu galvenam uzdevumam un visu

mūsu pirmām rūpēm jābūt — pacelt arvienu augstāk

ģimenes dzīvi. Kur tā brūk, tur to vajag balstīt un

atjaunot. Kur tās nozīmi nesaprot, tur to vajag
noskaidrot. Kur tai netic, tur šo ticību vajag modi-

nāt.

Pašu ģimenes ideju, mājas - ģimenes

ideoloģiju vajag atkal spēcīgāk
kultivēt, un vajag to arī zinātniski, ps i-

choloģiski, pedagoģiski stiprāk pa-

matot. Vajag apkarot vieglprātīgo un diletantisko

izturēšanos pret ģimeni, aizspriedumus pret to un

tik visai izplatīto māņticību, itin kā ģimenei droši

lemts bojā iet un itin kā tā vairs nav glābjama. Kad

mēs līdz pamatam sapratīsim visu, ko nozīmē ģime-
ne, tad mēs to ne tik vien glābsim no sabrukuma,
bet to pacelsim vēl augstāk, nekā tā stāvējusi senāk,
to, protams, pilnīgi pieskaņojot jauno laiku prasībām.
Ne atpakaļ mēs gribam iet, arī ne uz vietas stāvēt,
bet pastāvīgi progresēt. Bet pie tam negribam un

nedrīkstam kā nederīgu atmest to, kas, ik brīdi tāļāk
izveidojams, pēc savas būtības pilnīgi atbilst un vis-

labāk ir piemērots zināmām mūžīgām cilvēces vaja-
dzībām.

Aplūkosim tagad tuvāk ģimenes - mājas audzi-

nāšanas funkcijas.
Pedagoģija, teorētiskā kā ari praktiskā, līdz šim

piegrieza galveno vērību ne pašai agrai bērnībai, bet

vēlākiem gadiem. Tai vissvarīgākais posms jaunās
paaudzes audzināšanā šķita esam bērnu skolas gadi,
bet viss iepriekšējais laiks tikai kā vispārīga sagata-
vošanās, kā ievads skolas dzīvē, uz kuras tad kon-

centrējās pedagoģijas galvenā interese un darbs.

Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tāpat kā augu
un dzīvnieku organismu augšana, tā ari cilvēka garīgā
augšana taisni pašos pirmos gados ir visintensivāka

un visdaudzveidīgākā, un tās radošais spēks taisni šinī
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laikā ir varen liels. Mazais bērns taisni savas dzīves

pašos sākumos, pat visnelabvēlīgākos ārējos apstākļos

augot, izpilda tik varen svarīgas garīgas funkcijas un

sasniedz īsā 'atkā tik daudz, ka vēlākos gados sa-

sniegtais arto nemaz nav salīdzināms, ja mēs neņemam

ārkārtīgi apdāvinātus, tieši ģeniālas dabas cilvēkus.

Bērns mācās redzēt, dzirdēt, tvert, lietot savus

locekļus, iet, runāt. Viņš arī mācās citus cilvēkus sa-

prast un ar tiem uzturēt garīgi - dvēselisku kontak-

tu, šinīs cilvēcīgās attiecībās liekot iekšā lielisku ener-

ģiju, tās izdzīvojot ar visu savu mazā cilvēka būtību.

Viss tas ir ļoti liels psichisks darbs, visā visu-

mā varen liels sasniegums.
Lai cilvēka visai garīgi - ētiskai attīstībai būtu

stiprs un drošs pamats, tad, kā jau teicu, jābūt regu-
lētai un veselīgi ievirzītai bērna dziņu dzīvei. Rota-

ļās, darbā un ikdienišķās savstarpējās āttiecībās vajag
mosties, attīstīties un nostiprināties visiem tiem

veselīgiem instinktiem, iz kuriem vēlāk tad var izaugt
noteikta griba un rakstura stils.

Ja tumšām, rupji egoistigām dziņām no pašas

agrās bērnības neliek robežas, tad tās kā nezāle var

augt un plaukt, var ņemt pārsvaru un valdīt par visu

cilvēku.

Bet šī dziņu dzīve var tikt veselīgi ievirzīta tikai

tur, kur valda vienkāršas, tiešas un ļoti tuvas attiecī-

bas ļoti nedaudzu, bet tuvu cilvēku starpā. Mēs taču

nekādi nevaram iedomāties, ka tādā bērnā varētu mo-

sties un nostiprināties veselīgi instinkti, kas augtu, tā

sakot, uz ielas, vai kam nāktos dzīvot šodien te, rītu

citur, te vienu cilvēku vadībā, tē citu, vai ari tādā mā-

jā, kur ap bērnu pastāvīgi atrodas pārāk daudz cilvē-

ku, kas varbūt visi cits citam nav tuvi, bet katrs dzī-

vo savu īpatnēju, citiem svešu dzīvi. Sāda pasaule
mazajam cilvēkam būtu pārāk plaša, raiba, nemierīga,
nepārredzama, un tādā nemaz nevarētu norisināties vi-

ņa organiski normāla augšana.
Jau pašām pirmām cilvēcīgām attiecībām, proti

— starp māti un maziņo cilvēciņu, sākumā vēl cieši

saistītām ar tīri fizioloģisko momentu, ir varen liela

10
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nozīme visai turpmākai bērna attīstībai. Ir kaut kas

pavisam cits, vai mazo bērnu ar pudelīti baro svešs

cilvēks, vai pašas krūtīm — māte. Tikai pēdējā gadīju-
mā var būt runa par savstapēju mīlu, piekļaušanos,
saplūšanu par vienu būtni. Tās ir pirmās «sociālās"

jūtas, šeit pirmo reiz redzama savstarpēja dziļa vienī-

ba, un proti, ne tikai miesīga, bet ari jau garīga.
Jo ja arī mazais cilvēks ir caur un caur fiziska, tad

tomēr viņš ari jau ir reizē dvēseliska būtne.

Šis pirmais fiziski - psichiskais tuvums, kas tad

vēlāk bērnu saista ari ar citiem ģimenes locekļiem —ar

tēvu, ar vecākiem brālīšiem un māsiņām, dara iespē-

jamu pirmās «sociālas audzināšanas" procesus. Šinīs

silti intimās attiecībās bērns sāk just mīlu uz cilvē-

kiem, kas ap viņu ir, un tas ir pamats vēlākai social-

etisku jūtu attīstībai. Šeit ari bērna afektu dzīve

dabū savu drošāko regulatoru. No svešiem, tāļāk stā-

vošiem cilvēkiem bērnam nekad nebūs tik liels balsts

un palīgs no afektu uzplūdumiem draudošās briesmās,

kā no tiem, kas viņu vislabāk pazīst un viņu mīl.

Augot mazā pasaulē, mazais cilvēks visu uzņem

sevī dziļāk, un no visa izsmeļ līdz galam to, kas tam

tieši vajadzīgs, jo iespaidu daudzums šeit mazāks, bet

tie visi ir intensivāki un iekšķīgāki.
Jr liela starpība p. p. starp bērnu rotaļām

mājās un iestādē. Mājās bērns rotaļājas tad, kad tie-

šām pats grib, un tā kā pats grib, kā ari tik ilgi, cik

grib, kāmēr iestādē tam jārotaļājas, tā sakot, pēc pulksteņa,
pēc programas. Intimās ģimenes rotaļās bērns ieliek iekšā

visu savu interesi un enerģiju un, tā rīkodamies, no

šādām rotaļām garīgi gūst daudz vairāk, nekā no tām,
kurās nepiedalās «ar visu sirdi." Viņa gars daudz spējāk

rosās, viņa fantāzija brīvāk lido, viņš visu daudz dzi-

ļāk izjūt. Bet jo intensīvāki un dziļāki viņa iekšējie
pārdzīvojumi, jo spēcīgāk viņš garīgi aug. Tā izrādās,
ka mājas rotaļās ir daudz vairāk iekšā «barības vielas",
nekā iestādes rotaļās, kurās bērni ne tik daudz ieliek

iekšā un tāpēc ari ne tik daudz izņem ārā.

Pat ari no tā daudz atkarājas, vai rotaļas

lietas pieder pašam bērnam, vai nē. Ja tās ir salik-
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tas iestādes telpās uz plauktiem, tad tas ir kas cits,
nekā ja bērns tās pastāvīgi ap sevi redz un var teikt: tas ir

mans zirdziņš, tā ir mana grāmata, mana lelle. Maza-

meitenītei ar s a vu lelli gribas būtarvienu kopā, to pastāvī-

gi kopt, ģērbt, barot, guldināt. Ja tā nav, tad lelle viņas
dzīvē nekad nespēlēs tik lielu lomu un rotaļās ar to

bērnā nekad nemodīsies tik intensīva garīga un jūtu
dzīve.

Tā tad rotaļas ģimenē bērnus dara daudz dziļā-
kus un iekšķīgi bagātākus, nekā rotaļas iestādē.

Ir liela starpība starp to, kā, sacīsim, pasakas
stāsta māmiņa vai vecmāmiņa, mazā mīļā pulciņā, vai

kā stāsta skolotāja-audzinātāja bērnu dārzā lielam bēr-

nu pūlim. Bērni mīl pasaku dzirdēt daudz reiz, mīl

to stāstītu no viena un tā paša cilvēka un pat vieniem

un tiem pašiem vārdiem. Viņi kļūst nepacietīgi un

dusmojas, ja katru reizi citādi stāsta. Un tas ir labi,

jo tikai tā visi iespaidi gulstas dziļi viņu dvēselē un

to veido.

Pasakas iespaids uz bērnu pie tam ari tad būs jo

lielāks, ja iekšķīgāku dzīvi bērns pats vispār dzīvos.

Nemierīgā, raibā, skaļā iestādes dzīvē dvēseles ener-

ģijas nekad tā nepagūst koncentrēties, kā mierīgā,
klusā mājas dzīvē, kurā tā tad dvēseles visa satversme

daudz labāk tiek sagatavota un daudz atsaucīgāka

kļūst visam tam, par ko stāsta pasaka. Tie bērni, kas

savā mazā pasaulē dzīvo dziļu dzīvi, daudz dziļāk

mīl, skumst, jūt līdz, žēlo, daudz intensīvāk pār-
dzīvo visas tīri cilvēcīgās «sociālās" jūtas, nekā vai-

rāk izklaidīgie un paviršie «iestādes" bērni, un tā tad

daudz labāk visu «tīri cilvēcīgo", saprot un izjūt, kas

ir pasakā.
Lai ilustrētu starpību starp ģimenes intīmo un

dziļo un iestādes daudz paviršāko dzīvi, salīdzināsim

piemēra dēļ Ziemas svētku eglīti mājās un iestādē.

Lai mājās valdītu vai vislielākā nabadzība, lai Ziemas

svētku vakarā tanīs tikai būtņ ari vai viens pats eglītes
zariņš uzposts — tas tomēr vairāk prieka dara, nekā

bagātā un raibā eglīte, kuru sarīko iestādē lielajam
bērnu pūlim. Vai lai salīdzinām tādus ģimenes svēt-
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kus, kā māmiņas, vai brālīša, vai māsiņas dzimum-

dienu ar, sacīsim, iestādes oficiāliem «dibināšanas
svētkiem". Lai šie pēdējie būtu sarīkoti nez' cik spoži,
tiem tomēr trūks visu mazā cilvēka dvēseli pildošā

daiļuma, kas var būt tikai mīļos, lai arī nez' cik

vienkāršos ģimenes svētkos.

Cik liela nozīme bērniem ģimenē ir visām lie-

tām, kas mājās ir! Tēva darba rīkiem, mātes šuvek-

lim un adīklim, katram mēbeles gabalam, rīkam, trau-

kam! Visos stūros, kaktos, lādēs, bēniņos — visur tik

daudz interesanta, noslēpumaini skaista, poēzijas

apdvesta! Cik auksts, svešs, cik bez dvēseles, sa-

līdzinot ar to, viss mēdz būt iestādes telpās: sienas,

koridori, galdi, skapji, plaukti, visas lietas! Tur viss

nedzīvs, mājās viss dvīvs.

Kāda niecīga lieta mājās var izlikties lieliski sva-

rīga, saturīga un svinīga, kā Apsīšu Jēkaba mazajam

puisēnam vecā Andra tēva šķiltavas, krams un pulve-
ra rags, pat saplīsušās bļodiņas gabali, kurus tas gla-

bāja kā dārgu mantu. Cik svarīgi visi notikumi ģimenē: kad

rudenīpirmo reiz krāsni kurina, kad pavasarī pirmoreiz lo-

gus plaši atver vaļā, kad pirmās stabules taisa, kad' no

bērziem sulas tecina, kad tēvs no Rīgas pārbrauc
mājās! Viss tiešām arvienu ir liels «notikums". Cik

vienmuļīgi dzīve rit pēc programas stingri iekārtotā

iestādes dzīvē! Nav tur nekā brīnišķīga, noslēpumaina,

poētiska. Bet kāds cilvēks gan var izaugt no bērna,
kas negaida brīnumu, kas nemīl noslēpumainā, kam

sirdī nemājo nekādas poētiskas ilgas!
Bet ne tik vien skaistumu, prieku un laimi bērni

dziļāk pārdzīvo mājās, bet ari sāpes un skumjas. Kad

māmiņa gauži raud, kad brālītis slims, kad tēvs smagi

nopūšas—viss tas ir liels un svarīgs piedzīvojums.
lestādē kāda bērna slimība vai nelaime citiem nekad

tā pie sirds neiet. Tā tad tur nekad nevar attīstīties

tik dziļa un īsta cilvēcīga līdzjūtība. Un kad kādam

bērnam pašam kas ļauns noticis, kad tam sāp, kad tas

slims, tad iestādes citi iemītnieki viņu nekad tā nežē-

los un nekops, kā savējie, un tā, jūtot citu vienal-

dzību, bērns paliks vienaldzīgs ari pret tiem.
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Tā no ģimenē augošā bērna drīzāk izaug

«sociāls" cilvēks, nekā no tāda, kas aug

daudz citu, svešu cilvēku vidū. Varētu dcmāt, ka tais-

ni plašākā «sociālā" pasaulē augot, bērns sevī drī-

zāk attīstīs un nostiprinās sociālas tieksmes. Bet izrā-

dās, ka taisni šaurākā pasaulē dzīvojot, bērns daudz

«sociālāks" kļūst, ka taisni te dzimst sociālā cilvēka

galvenās īpašības un vissvarīgākie tikumi.

Ļoti liela nozīme bērnu garīgi-etīskā attīstībā

ir pārējai no brīvām rotaļām uz siste-

mātisko d ar b v. Šī pāreja vispareizāk, dabiskāk un

organiskāk norisinājās atkal taisni ģimenē.
Patiesībā bērni kā rotaļā, tā darbā pārdzīvo

vienus un tos pašus psichiskus procesus.

Viņi neizjūt rotaļu kā kaut ko vieglu, bet darbu

kā grūtu. Rotaļa bērniem, tāpat kā pieaugušam cilvē-

kam darbs, ir svarīga, nopietna lieta. No darba tā

atšķiras tikai caur to, ka tai nav noteikta mērķa. Ro-

taļa pati sev ir mērķis. Dzīvā enerģiju un fantāzijas
rosība pati par sevi valdzina un aizrauj bērnus tā, ka

tie visu var aizmirst, kas ap viņiem ir.

Un nu nāk laiks, kad bērni paši no sevis, ve-

cākiem pakaļdarot, sākumā tikai itin kā «joku dēj"
lūko viņiem kaut kā darbā «palīdzēt". Kad tie redz,
ka tie kaut ko spēj, un ka no viņu darba kas iznāk,
tad tas viņiem liels prieks. Un nu tie vēl un vēl reiz

rokas liek klāt darbā, un no jauna atkal piedzīvo
gandarījumu, kad redz darba rezultātus un vecāku

prieku par tiem. Darbā, kurā tie nu sāk kārtīgi un

pastāvīgi ņemt dalību, tie liek iekšā visu to nopietnību
un sirsnību, ar kādu tie bija nodevušies rotaļām. Šī

nopietnība ir daudz lielāka, un aizrautība un darba

prieks daudz īstāks, nekā kad iestādē skolotājs - au-

dzinātājs «pēc pulksteņa un programas" bērniem liek

kaut kādu darbu padarīt iestādes telpās, dārzā, vai

sētā. Šāds darbs nedzimst no bērnu pašu gribas, viņi
neredz tā rezultātus iepriecinām mīļus cilvēkus, patie-
sībā neredz un nesaprot tā īsto nozīmi. Tā tad, kā

iestādes rotaļās, tā ari iestādes darbā, bērni nepieda-
lās ar tādu īstu aizrautību, kā ģimenē. Ari darba



procesā tā tad viņi tik daudz nepārdzīvo, tik daudz

neiegūst, kā ar tuviem cilvēkiem kopā darītā darbā,
kuru darīšana un ari kufu iznākums viņiem pašiem
un visiem citiem redzamu un sajūtamu labumu un

prieku dod.

lestādē bērni katrā darbā ir paviršāki, nevienā

neliek tā iekšā sevi pašu, kā ģimenē, savējiem palī-
dzot. Tā tad īstā un ideālā darba skola ir

tikai ģimene. Tikai ģimenē, mīļu darbu labprāt
darīdami un tam nopietni un sirsnīgi nododamies,
bērni sajūt īstu darba prieku, ieron pie darba

un to iemīļo. Tā izbauda īstu darba svet ī b v un

viņa īsto audzinošo spēku.

Ir pavisam kaut kas cits, ja tēvs mazam puisītim

pļavā pirmo reiz iedod grābekli rokā, vai māte

saimniecībā meitenei uzdod kādu svarīgu funkciju,
vai ja iestādē, pēc stundu saraksta, zināmā laikā,

bērnu pūlis pēc priekšraksta tiek sūtīts kādu varbūt

pēc būtības nevajadzīgu, bet no programas prasītu,

mākslīgi izdomātu darbu padarīt.

Tā bērni, labā, darbīgā ģimenē augot, izaug

par daudz labākiem darbiniekiem, par dar-

ba priecīgiem un darbu mīlošiem cilvēkiem, vai ma-

zākais liek tam drošākus pamatus, nekā vislabākā ie-

stādē augot, kuras priekšā rasktītie darbi nekad bēr-

nos nemodina nedz īsto darba etosu, nedz prieku. le-

stādē bērni vairāk tiek pieradināti mechaniski izpildīt
svešus priekšrakstus, kamēr ģimene tos vairāk audzina

apzinīgam, apgarotam, tā tad ari radošam darbam.

lestādē vispār visa dzīve ir vairāk šabloniska un

mechaniska; ģimenē tā ir organiskāka. lestādē viss ir

vairāk mākslīgi konstruēts; ģimenē viss dabisks. le-

stādē vairāk ir ārējās dresūras; ģimenē ir vairāk īstas

audzināšanas un patiesa garīga, organiska augšana.
Varētu droši apgalvot, ka ja visus bērnus audzi-

nātu ne ģimenēs, bet audzināšanas iestādēs, pat vis-

idealāki ierīkotās, ka tad visa dzīve kļūtu šabloniskāka,
mechaniskāka un ari seklāka. Visas savstarpējās cil-

vēku attiecības paviršākas kļūtu, tāpēc ka visi pārdzī-
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vojumi ir seklāki ; visi prieki un visas skumjas, rota-

ļas un svētki un darbs.

Džons Reskins tādēļ tik vareni cildināja

mājas darbu, ģimenē pašu rokām darītu darbu, un no

šāda darba veida atdzīvināšanas un atjaunošanas tik

daudz sagaidīja visas dzīves atjaunošanai. Ar prieku
varam konstatēt, ka visā kultūras pasaulē to arvienu

vairāk sāk saprast. Ja mēs arvienu vēl lielāko daļu

no visām vajadzīgām lietām, rīkiem, drēbēm, traukiem,

greznumiem pērkam gatavu, bieži fabrikās lielā dau-

dzumā pagatavotu, un ja ari nevarēsim nekad bez tā

iztikt, tad tomēr visur arvienu vairāk atkal

sāk mājās pašu rokām daudz ko taisīt, kā visādus

praktiskus tā ari greznuma priekšmetus. Atkal vairāk

sāk atplaukt mājas ražošana, mājas - ģimenes saim-

niecība. Un tā arvienu lielāka izdevība ari

bērniem jau agri dalību ņemt mājas tieši

radošos darbos. Tas tad ir svarīgs simptoms

par senāku ģimenes dzīves formu atdzīvīnāšanos, ja ari

jaunā garā un citā stilā.

Reskinam taisnība, ka cilvēki vispār aizmirstu

strādāt īstu, cilvēka cienīgu darbu, t. i. tādu, kurā tie

izteic savu gaumi, kuru dara ar prieku, paša darba

skaistumu un svētību sajūtot, ar skaidra mērķa apzi-

ņu, ja ģimenēs - mājās netiktu piekoptas tāda īsta un

tīra darba formas. Viņa prasība pilnā mērā ir attais-

nojama, ka, ja fabrikas mašinām jātaisa viss tas, ko

tās 1 a b ā k var pataisīt, nekā cilvēks savām rokām, ka

ja mašinu uzdevums ir cilvēkus atsvabināt no pārāk
grūta, nevajadzīga vai pat necienīga darba, atbrīvot

ģimeni no pārmērīga darba sloga, ka tad, no otras

puses, ģimenei arvienu vairāk pašai jālūko ražot to, ko

tā var un iekš kā var iedvest dzīvo pašas ģimenes

garu. Jo vairāk visur atkal sāks sekot šām Reskina

mācībām, jo vairāk jaunas, svarīgas un interesantas

funkcijas ģimene uzņemsies pildīt, jo vairāk at-

dzīvinās i c s jau n ā ve idā vecais ģime-
nes gars. Mājas ražošana, protams, nekad neiz-

skaudīs, neizkonkurēs mašinu fabrikāciju, bet blakus

pēdējai, tā, acīm redzot, sāks spēlēt arvienu lielāku
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lomu ūn caur to ne tik vien padarīs dzīvāku

skaistāku, apgarotāku, pašu ģimenes dzīvi, Dc*

visu sabiedrisko, visas tautas dzīvi. Pat fabrikas darbs pats
tad dabūs jaunu ierosmi, kad tīri individuālā darba veidi,

ģimenē piekopti, atkal vairāk sāks izplatīties.

Neviens tautsaimnieks nevar noliegt to, ka visa

tautas saimniecība sāktu iet atpakaļ, ja mechaniski-

kolektivais darbs netiktu arvienu atjaunots, ja tanī ar-

vienu no jauna neieplūstu individuālā, radošā apga-

rotā darba dzīvās asinis. Kur, ģimenēs visideālākā

• pilnībā iespējami, šāda darba veidi izmirst, tur tīri

mechaniskais darbs sāk dominēt, tur cilvēks pats ar-

vienu vairāk kļūst mašinai līdzīgs, tur visa dzīve ša-

blonizējas un sastingst nedzīvā mechaniskumā.

Dažāda veida rokdarbu piekopšana skolās, ja
vien tie pareizi nostādīti, ja tanīs pietiekoši ievērots

radošais un estētiskais elements, savukārt iespaidos
ari rokdarbu attīstību mājās-ģimenēs un manāmi pa-

stiprinās šo no jauna uzplūdušo tendenci—paplašināt
mājas ražošanas veidus.

Tā ģimenes pamati atkal tiks plašāki . un stiprā-
ki. Un arvienu skaidrāks kļūs tas, ka ne tikai mazo

bērnu dzīvē ģimenei ir tik varen liela nozīme, bet ka

tā var būt visas tautas dzīves, galvenām kārtām tās darba

dzīves atjaunošanas sākums. To itin labisaprata jau
vecais Pestalocijs, kurš vispār prata socioloģiski

domāt, pārredzot daždažādo sabiedriskās dzīves

veidu iekšējos sakarus. Viņš bija pārliecināts, ka

nekāda cita organizācija nav spējīga tik labi izkopt
visvērtigākās kopdarbības ierašas, kā labi organizēts
mājas darbs. Viņš gan paredzēja, ka lielrūpniecība
izskaudīs daudzas no tādām ģimenes darba formām,
bet viņš ar pilnīgu tiesību ticēja, ka šām tendencēm»
kur tās kļūst bīstamas, apzinīgi var pretim strādāt.

Pa citu ceļu gāja Frobels. Viņš ģimenes nākotnei

tā neticēja. Viņš ar to negribēja skaitīties. Un aiz-

rautībā kalpojot savai bērnu dārzu idejai, viņš lielā

mērā satricināja ticību ģimenei un pat interesi par

to. Tad, kad bērnu dārzos redzēs realizētu labāku
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un augstāku audzināšanas principu, kad izplatīsies
un iesakņosies pārliecība, ka vislabāk un derīgāk ir

bērnus cik iespējams agri atbrīvot no ģimenes un

nodot šādu bērnu dārzu audzināšanai, tad ne tikvien

pagrims audzināšana, bet sāks pagrimt, sāks kļūt
sekla un arvien seklāka visa garīgā kultūra.

Bērnu dārzi mums jāizkopj un jāceļ iespējamā
augstumā, bet arvienu apzinoties, ka augstāk par tiem

mums jāstāda ģimene, un ka visas tautas dzīves

uzplaukšana vispirmām kārtām atkarāsies no tam,
kādas tai būs ģimenes, uz kāda līmeņa vispār tautā

stāvēs ģimenes dzīve. Kā pacelt, tīrīt, apgarot mūsu

ģimeņu dzīvi? Kā to balstīt, kur tā brūk, kā to

atjaunot, kur tā sabrukusi? Tas ir vispirmais un

galvenais jautājums tautas audzināšanā.

Šī problēma protams ir saistīta ar vispārīgo
saimniecisko un sociālo problēmu un to var izšķirt
tikai sakarā ar pēdējo. Sociālā jautājuma atrisināšana

lielākas sociālas taisnības garā, bet galvenām kārtām

darba ražības stipra pacelšana dos visām šķirām iespē-

ju nodibināt un uzturēt normālu ģimenes dzīvi un tur,
kur sācies tās sabrukums, to labot un atjaunot.
Acumirkli zemāko ļaužu šķiru interesēs bez šaubām ir

tas, lai tiktu dibinātas daždažādas audzināšanas orga-

nizācijas, kurās tie uz ilgāku vai īsāku laiku varētu

nodot savus bērnus, ja materiālie apstākļi tiem nedod

iespējas tos mājās normāli audzināt. Bet jāsaprot, ka

augstākam jābūt tāļākajam mērķim, proti tam: saim-

nieciskos apstākļus, vispirms caur darba ražības

pacelšanu, tā iekārtot, lai arī katrai strādnieku ģimenei
būtu iespējams dzīvot normālu ģimenes dzīvi, lai tur ari

visiem tiešām būtu savas „mājas". Audzināšanas

iestādes ari strādnieku bērnu audzināšanai ir un var

būt tikai surogāts, kamēr gala mērķim un ideālam ari

strādnieku cilvēkiem jābūt — individuālai mājas dzī\es.

Strādnieku bērniem viņu pašu un visas sabiedrības

intresē jānovēl, lai tiem visiem būtu silta un droša

ģimenes paspārne. Ari tas jau būtu ievērojams solis

uz priekšu, ja kļūtu iespējams organizēt tā sauktāi

.ģimeņu apvienības", Kur vairāk ģimenes sadodas
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kopā un zināmas stundas dienā vai ari visu cauru

dienu savus bērnus kopēji māca un nodarbina, arvie-

nu kaut kādas vienas mātes vadtbā. Tādā kārtā, ja,

sacīsim, apvienojas 6 ģimenes, katrai mātei tikai viena

diena nedēļā būtu jāziedo tiešam audzināšanas darbam

un viņa netiktu atrauta no citiem darbiem. Un

aktivi audzināšanā piedalītos ne tik vien visas mātes,
redzētu un zinātu, kas ar viņu bērniem notiek, bet

ari tēvi visam tam apzinīgi varētu sekot un izlietot

savu tēva autoritāti.

Šādas ģimeņu apvienības būtu itin kā paplašinā-
tas ģimenes, tanīs netrūktu ģimenes gara un intimitā-

tes, vecāki ne uz brīdi neaizmirstu savu atbildību,
nenoveltu to uz citiem, svešiem cilvēkiem, bet reizē

tomēr tiešais audzināšanas darbs, starp vairāk ģime-
nēm sadalīts, tiem nebūtu tik smags un atņemtu tiem

daudz mazāk laika un enerģijas.
Ari vēl citā ziņā šādām ģimeņu apvienībām bū-

tu liela audzinoša nozīme. Tās būtu dabiska pāreja un or-

ganiska kontaktanodibināšana starp ģimeui un sabiedrību,
kas kļūst nepieciešama, tiklīdz bērni paaug lielāki.

Ģimene ir vispirmā un bērniem zināmā vecumā visla-

bāk piemērotā dzīves forma, bet nekad ģimene nevar

būt un palikt par vienīgo pasauli, kurā lai bērni dzī-

votu. Ģimene dod bērniem vispirmo un visvajadzīgāko,
dod to, bez kā tie nemaz nevar izaugt par cilvēkiem,
bet viņa nedod visu un ne visos augšanas posmos

vajadzīgo. Pilnīga noslēgšanās ģimenē ir bīstama, ne-

pielaižama. Kā cilvēks, dzīvodams savrūp, izolēts no

citiem, nekad nevar kļūt par pilnīgu cilvēku, bet tikai

dzīvojot ciešā kontaktā ar citiem, tā ari ģimene ne-

drīkst noslēgties, pilnīgi izolēties, bet, ja ta grib būt

tiešām visvērtīgāko cilvēcigo īpašību audzinātāja, tai

jādzīvo līdzi citu dzīvei, ģimenes locekļiem jāuztur
dziļi organiski sakari ar citām ģimenēm. Zināmā

vecumā bērniem vairs nepietiek ģimenes vien, bet

vajadzīgi ar citi cilvēki, vajadzīga satiksme ar tiem. Tad,
kad lielāka iestāde tiem vēl ir pārāk liela un plaša pa-

saule, kurā tiem draud briesmas itin kā apmaldīties
un sevi pazaudēt, šādas ģimeņu apvienības būtu zi-
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namam vecumam vislabāk piemērotais kopdzīves
veids.

To var atzīt par pareizu ne tikai teorētiski, bet

no tā var pārliecināties praktiski. Šādās ģimeņu ap-
vienībās tiek audzināti un aug tūkstošiem bērnu

visās zemēs.

Ari plašākām audzināšanas iestādēm, kā bērnu

dārziem, tas par labu nāk, ja tanīs pēc iespējas pie-
kopj mājas un ģimenes garu, ja tanīs cenšas dzīvi

padarīt cik vien iespējams radniecīgu ģimenei, ja p.p.
bērnus var sadalīt nelielās grupās un tos pasargāt
no izklaidības, nemiera, skaļuma, ja tādām nelielām

grupām var pilnīgi nodoties kaut kāda viena per-

sona, ja ari bērnu vecākiem, ja tādi ir dzīvi, ir pieeja
šinīs iestādēs un savs vārds sakāms. Ir labi, ja ģi-
menes un mājas gara dvesma ari skolā ieplūst, jo,
lai gan skola pēc savas būtības ir pavisam kas cits,
nekā ģimenē, tad tomēr ari skola audzina,
un katrā audzināšanā arvienu kaut kam jābūt no

mātes, tēva, ģimenes un mājas gara.

Bet ari tiem, kas vairs nav bērni, kas vairs

skolas neapmeklē : pieaugušiem un patstāvīgiem
cilvēkiem, māja-ģimene var būt tāda vieta, kur

tie līdz mūža galam var mācīties un gūt to, kas ne-

kur citur nav iegūstams.
Par sabiedriski vērtīgu, par patiesi «sociālu

cilvēku var kļūt tikai tas, kas dzīvo nevis šķirts no

citiem, bet kopā ar citiem, ciešos sakaros un dziļās
saistībās ar tiem. Jo vairāk kāds dzīvo izolēts no ci-

tiem, jo mazāk viņš jūt savus sakarus ar tiem, jo
mazāk viņam nākas apzināties savu pienākumu m:

atbildību pret tiem, par jo lielāku individuālistu-

egoistu tas izaug. Cilvēks par īstu cilvēku izaug tikai

cilvēku kopībās. Viņa dzīslās jātek tām asinīm, kas

plūst citos, viņa sirdij līdzi jājūt tam, kas viļņo ux

aizrauj tos, kas ap viņu ir, viņa garam jābūt iero-

sinātam no tām idejām, kas valda tanī pasaulē, kurā

viņš dzīvo.

Jo dziļāki un ciešāki šie sakari, par jo pilnīgāku,
sabiedriski vērtīgāku cilvēku katrs izaug. Bet nav pa-
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saulē nevienas pašas organizācijas, kurā sakari ar ci-

tiem būtu tik dziļi, kā asins saitēm vienotā ģimenē.
Nedz valsts, *nedz politiskas partijas, nedz profesionā-
las sabiedrības, nekas cilvēkam nav tik dziļi liktenīgs,
nekas nav tā saistīts ar visu viņa iekšējo būtību, kā

ģimene. Nav ciešāku saišu, nav stiprākas mīlas, kā

starp māti un bērnu. Nav dziļāku sāpju, kā sāpes
par savējo nelaimi vai nāvi. Nekur viens otru nevar

sāpīgāk aizskart vai skumdināt, kā taisni vienotram

vistuvākie cilvēki, bet nekad ari neviena otra sāpinā-
jumu tā nevar aizmirst, kā tad, kad to izdarījis pavi-

sam tuvs cilvēks. Svešs un iekšēji tālš cilvēks mani

nekad tik nāvīgi nevar apvainot, taisni tāpēc, ka viņš
man svešs uu vienaldzīgs. Bet to, ko es svešam cil-

vēkam nekad nespētu piedot, to tuvam ne tikai pie-
dot varu, bet pēc tam viņš man vēl simtreiz mīļāks
var kļūt.

Elenas Kejas vārdi, ka tikai tas var mīlēt cilvēkus

un cilvēci, kas spējīgs kādu vienu cilvēku tā mīlēt,

ka viņš par viņu varētu mirt, attiecināmi uz mīlu

pret savējiem. Savējos dziļi mīlot, mēs

mācamies vispār mīlēt. Viņus žēlojot, par

viņiem skumstot, ar viņiem priecājoties, mācamies

vispār cilvēkus žēlot, par tiem skumt un ar tiem būt

priecīgi. Savā mazā ikdienišķā pasaulē, attiecībās ar

nedaudz tūviem cilvēkiem mēs mācamies visus cilvē-

cīgos tikumus un tanīs vingrinājāmies un stiprininā-

jamies. Kur mums nav šādas ilgstošas «prakses" tīri

tuvās un pastāvīgās attiecībās, tur mēs būsim slikti

sagatavoti dzīvei tāļākās, plašākās attiecībās. Ģime-
nes dzīvē mēs tā sakot, «specializējamies" vissvarīgā-
kos «sociālos tikumos". Sāda „specializēšanās" kop-
dzīves tikumos ir tik pat nepieciešama, kā specializē-
sanās kaut kādā arodā vai zinātnes nozarē. Tas, kas

nav dziļi pamatīgs vienā vai nedaudz lietās, tas būs

paviršs visās. Kur kāds zināmā arodā vai zi-

nātnes nozarē nav iedzīvojies tā, ka tani pilnīgi jūtas
kā «savās mājās," tas būs diletants visos citos nova-

dos. Ir katrā ziņā vajadzīgas šās «paša mājas".
Katram vajadzīgi ari nedaudzi ļoti tuvi cilvēki, ar
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kuriem kopā viņš visās cilvēcīgās situācijās izdzīvotu vi-

sus kopējus likteņus. Vajadzīgi pavisam tuvi cilvēki,

par kuriem tiešām
n
varētu mirt", bet par kuriem ari

gribētu dzīvot, tiem kalpot, upurus nest, un par tiem

cīņu vest. Tam, kam šādu cilvēku nav, tas visās sa-

vās cilvēcīgās attiecībās mēdz būt paviršs: mīlā, drau-

dzībā, upuru nešanā, kalpošanā. īsts «dzīves diletants"

viņš ir visās lielās un mazās lietās.

Mēs pārāk maz domājam par to, kāda mums

visiem ģimenes dzīve var būt svarīga un

ves skola līdz pašam mūsu mūža galam, kā katrā

ģimenē nodzīvotā diena mūs var mācīt, audzināt,

disciplinēt, norūdīt, ja vien mēs paši tiešam šo dzīvi

gribam un protam pastāvīgi izmantot pašaudzināšanas
nolūkiem.

Šī skola nav viegla. Viņas uzdevumi ir visai

grūti, dažreiz grūtāki par visiem citiem dzīves uzde-

vumiem.

Tiešām: ģimenē taču dzīvo kopā dažāda vecuma un

dažāda dzimuma cilvēki, ar dažādu temperamentu,
raksturu, intresēm, kuras dažreiz visai asi saduras. Un

visi šie dažādie cilvēki dzīvo mazā, šaurā pasaule,
vienās telpās, pastāvīgi visi ir kopā, katru dienu ie-

spējamas sadursmes un konflikti, ik brīdi cits citam

var stāvēt ceļā, to aizskārt un apvainot. Un tomēr

visiem kopā jādzīvo un jāsadzīvo. Visiem galu galā
vienas kopējas intereses. Ik brīdi tās jātura acu priekšā
un jāaizmirst savas tīri personīgās, partikularās inte-

reses. Ik brīdi jābūt gatavam piekāpties, būt saudzīgam,

piedot, aizmirst. Pastāvīgi katram ir jāskaitās ar citiem.

Šeit katrs var parādīt savu īsto būtību, savas

spējas un gribu sadzīvot ar citiem un šās spējas var

vingrināt un attīstīt. Un kā viņš tās lietā liek šeit,
šinī mazā pasaulē, no tam varam noskārst, kā viņš to

darīs plašākā pasaulē. Cik egoistigs, kārigs, mazisks,

vārīgs viņš šeit ir, tik viņš tāds pats būs visur un

arvien. Cik tas šeit ir mācijies savaldīties, piekāpties,
piekļauties, būt apzinīgs, kārtīgs, cik šeit prot savas

intereses saskaņot ar vispārīgām interesēm, tik labi viņš

pratīs sadzīvot ar citiem, būt derīgs un auglīgs sabie-
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drības, valsts, tautas loceklis. Šeit katram noliekams

savs „eksanens". Kas to neiztur, par to mums iemesls

domāt, ka viņš slikti spēlēs savu lomu ari sabiedrībā.

Mums ir pilna tiesība skeptiski skatīties kā uz sabie-

drisku darbinieku uz tāda, kas kā ģimenes loceklis

slikti pilda savus ģimenes uzdevumus un pienākumus.
Despots ģimenē, tāds būs visur; kam nav atbildības

sajūtas par to, kas viņa mājās notiek, tam ne par ko

nebūs šās sajūtas; kas vārda netur pret savējiem, tas

tā nekur neturēs; kam viņa mājas gods nav svēts, tam

ari valsts un tautas gods nebūs svēts; kas neprot iz-

šķirt un izlīdzināt konfliktus savējo starpā, tas nebūs

nekādu konfliktu izlīdzinātājs itin nekur; kas mājās uz

visu, uz katru sīku nepatikšanu vai mazu apvainojumu
vai pārkāpumu reaģē ar uztrauktiem nerviem, bet ne

ar gudru prātu un labu gribu atrast pareizo izeju, tas

ari plašākā sabiedriskā darbā būs nenosvērts, un uz

viņu nevarēs paļauties.
Visus konfliktus ģimenē, bez kuriem nav un ne-

var būt neviena māja, jālūko uztvert nevis tikai ka

personīgu nepatikšanu, bet pirmām kārtām kā p ro bl e-

rnu, ar kuru gudri jātiek galā. Un jāapzinās,
ka šādu problēmu atrisināšanas darbs var varen lielu

labumu nest, lielu pamācību dot, lieliski vingrināt un

norūdīt rakstura spējas.
Konfliktiem ar tuviem cilvēkiem ir liela audzino-

ša nozīme, un tam, kas tos gudri un lielā garā uztver, tie

Var kļūt par svētību. Nav jāaizmirst pie tam, ka sadzīvot

ar ļoti piekļāvīgiem un viegliem raksturiem gan ir

viegla lieta, bet ka sadzīvē ar tādiem nekad nevar tik

daudz mācīties un tā norūdīties, kā kopdzīvē taisni ar

smagiem raksturiem. Būtu vēlams, lai ari mūsu

jaunatne to saprastu un, konfliktu gadījumos, lai ne-

vis uztraukta un saniknota tūliņ attiecības un saites

pārrautu, bet lai uz zināmo gadijumu lūkotu skatīties

kā uz svarīgu un interesantu uzdevumu,
kurš jāveic, kā uz sarežģītu rēķinu, kurš jāiz-
rēķina, bet ne tikai, kā uz nepatikšanu, no kuras jāiz-
vairās vai jābēg prom. Nav nekā mazāk varonīga,
kā tāda izvairīšanās un bēgšana no šādām proble-
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mām. Un nav nekā necienīgāka, kā visu vainu ar-

vienu tikai uz citiem velt un negribēt nekā par to

zināt, ka pie visa arvienu kaut kā vi s i ir vainigi
un visiem atbildība jānes.

Pie ģimenes dzīves bieži novērojamā sabrukuma

arvienu nebūt nav vainīgi «ārējie apstākļi", bet vis-

biežāk mūsu pašu pienākumu apziņas sabrukums. Tam

ne arvienu saimnieciski vai social-politiski cēloņi, bet

tīri ētiski. Mēs paši esam personīgi vainīgi pie ģi-
menes dzīves stila bojāšanas, tāpēc ka mēs, kā ģime-
nes locekļi, neesam pratuši vai gribējuši stāvēt vaja-

dzīgā augstumā.

Mūsu egoisms, sociālu jūtu trūkums, vārīgums,
bailes no grūtībām un neērtībām bieži ir ģimenes
dzīves limeņa pazemināšanās cēloņi. Daudzreiz ari

vienkārši pārpratumi. Mums nav diezgan skaidra pati

ģimenes ideja, mēs nesaprotam un nepārredzam mā-

jas dzīves nozīmi nn lomu mūsu rakstura audzināšanā.

Mums dažreiz šķiet, ka daudz laika un enerģijas
ziedot savai mājai, itin kā būtu egoisms un intereses trū-

kums par citiem. Un tiešām, bieži tas tā ari var būt.

Ģimenes partikularisms un ģimenes kliķes gars bieži

var pieņemt ārkārtīgi rupjas formas, un ģimenes

egosms var būt viens no egoisma visšausmīgākiem
veidiem. Bet tam tā nevajag būt. Es varu ļoti
daudz piederēt savai mājāi un savai' ģimenei, bet

līdz ar to būt smalkjūtīgi atsaucīgs uz visu, kaš

notiek sabiedriskā un tautas dzīvē. Kā labam ģimenes
loceklim, kas ieradis teicami un apzinīgi pildīt pie-
nākumus pret savējiem, man vēl labāk var veikties

un es vel labāk varu prast pildīt savus sabiedriskos

uzdevumus, kamēr ieradis pie paviršības visās savās

mājas attiecībās, es būšu paviršs un sekls ari tur. Bieži

notiek tā, ka tēvi, vai, pēdējā laikā, ari mātes domā

lielu sabiedrisku darbu veicam, kad piedalās
visādās organizācijās, konferencēs, komisijās, partijās,
ari tad, ja savus tiešos mājas darbus pie tam atstāj
novārtā. Tur, kur ārpus mājas darbus dara uz mājas
darbu rēķina, tur visu darbu rezultāti galu galā nav
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teicami, tāpēc ka cilvēki, kas nav ieraduši savas ikdie-

nas darbus kārtīgi pildīt, visus darbus slikti mēdz darīt.

Mūsu dienās ne retinākas novērot, ka viens

otrs tēvs un daža laba māte jau sāk atzīt savu

maldīšanos. Viņi sāk saprast, ka bija nepareizi rēķi-
nājuši, un ka tas paviršais darbs, ko tie izklaidīgā
sabiedriskā dzīvē padarījuši, bija darīts, atbīdot pie
malas visai svarīgus mājas darbus, kas tagad palikuši
vai nu nemaz nedarīti, vai tiek izpildīti slikti. Viņi sāk

saprast, ka labi padarīts mājas darbs galu galā
sociāli vērtīgāks, nekā slikti izdarītais «sabiedris-
kais" darbs.

Nav vis jāaiziet no šī «sabiedriskā" darba,
taisni otrādi: katrai ģimenei jāapzinās, ka tā ir

organiska daļa no visas tautas un ka tautas likteņi

galu galā taču noteic ari viņas likteņus, un ka ģime-
ne ari pati sev slikti kalpo, ja tā apzinīgi nekalpo
vispārībai, izvairās no pienākumiem pret to un no

kalpošanas tai. Bet pati savus darbus slikti veikdama,
tā caur to vien jau slikti kalpo vispārībai, jo ja tautas

dzives atsevišķās daļās, vismazākās vienībās — ģime-
nēs, nevalda labs gars, tad nekad nevar valdīt labs

gars visā tautas dzīvē.

Mūsu dienās daudz runā par sociālu un valsts-

pilsonisku audzināšanu. Un pašlaik, taisni pie taga-
dējās demokrātiskās iekārtas, kur visi kopā drīkst

strādāt un visiem kopā jāstrādā pie sabiedriskās un

politiskās dzīves izveidošanas, šim darbam tiešām

cilvēki labi jāsagatavo un jāaudzina. Bet taisni tādēļ
sevišķi jāuzsver tas, ka pirmā sociālās audzināšanas

skola ir un paliek vismazākā sociālā vienība — ģimene.
Tur mostas pirmie sociālie instinkti un galvenie
sociālie tikumi, tur tie dziļi iesakņojas un pamatīgi

nostiprinājās. Ģimene ir tā vieta, kur sociālai

kultūrai tiek likti pamati. Ģimene ir sociālai dzīvei

svarīga, svētīga,nepieciešama priekšskola un reizē paliek jo

projām par to vietu, kur pastāvīgi var vingrināties so-

ciālos tikumos.

Ka bērni, kas neaug ģimenes, bet audzināšanas

iestādēs, izaug nevis par sociālākiem, bet taisni par
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nesocialākieinfcilvēkiem, tā tie pieaugušie cilvēki,
kas nedzīvo ģimenēs, kur tiem pastāvīgi ir „sociala

prakse", bet kas dzīvo tikai svešos ļāudis, kļūst
sociāli jo paviršāki un diletantiskāki, taisni jo vairāk

šo {aužu, jo raibākas un sarežģītākās to savstarpējās
attiecības, jo mazākviņi ar tiemgūst nodibināt tādasciešas,
drošas, mūžīgas saites, kā ar sev asinīm tuviem

cilvēkiem. Jo ārēji itin kā ,sociaiāk* kāds dzīvo, jo
vairāk tas bieži izklaidāsun izkaisa garīgās enerģijas uz

visām pusēm, jo „nesocialāks" tas kļūst. Piedalīšanās

sabiedriskā dzīvē var kļūt ļoti līdzīga tam, ko mēs

izglītības meklēšanas darbā saucam par tukšu uni-

versalismu, kas ir visu mūsu laiku lāsts. Gribot visu

zināt, visu saprast, ar visiem priekšmetiem nodarboties,
cenšoties pēc plašas ~ vispārīgas" izglītības, daudzi

nesasniedz itin ne kaut kādas izglītības. Viņi grib
būt univer s a l i, bet patiesībā nav nekas. Tāpat
tie, kam šķiet garlaicīga, nesaturīga un necienīga
dzīvošana un nodarbošanās šauros apjomos un kas

grib dzīvot tikai vispārībā, plašumā, ne tikai kā ne-

kļūst sociāli vērtīgāki, bet taisni otrādi viņu sociālā

vērtība kļūst pavisam niecīga.

Protams, tukšajam universalismam stādams pretim
tāda pati tukša, līdz stulbumam šaursirdīga' speciali-
zēšanās, kas visus kontaktus sarāvusi ar vispārīgo.
Tā protams ari ir pilnīgi negativa parādība, ari ir

tukšums. Un tāpat izolēšanās ģimenē var kļūt par
pilnīgi tukšu dzīvi. Kā vienā, tā otrā parādībā pa-
reizā izeja pastāv abu momentu organiskā apvienoša-
nā : jārealizē dzīva sintezē starp atsevišķo un vispārī-

go, starp lielu pamatību un lielu plašumu, starp dzi-

ļu specializēšanos un unversalu skatu. Tāpat sintezē ir

vajadzīga starp koncentrētu un dziļu dzīvi savu vistu-

vāko cilvēku vidū ar dzīvu intresi un rosīgu piedalf-
šanos vispārīgās lietās, bet arvienu tikai tā, ka lai

viens moments neizceltos uz otra rēķina, bet taisni

otrādi: lai viens otru ierosinātu un stiprinātu.

Tie, kas spējā sociāla ideālisma grib kalpot sa-

biedrībai, tautai un cilvēcei, nedrīkst aizmirst, ka viņi
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visam slikti kalpos, ja vispirms labi nekalpos tiem

cilvēkiem, ar kuriem tie ik dienas ir kopā, ar kuriem

dzīvo kopējos darbosun kopējos likteņos. Nemaz negribas
ticēt tādaicilvēces milaija aiz tās nestāv mīla uz atsevišķiem
nedaudz tuviem cilvēkiem. Rus6 pareizi saka, ka dau-

dzi tikai plātās ar savu mīlu uz tatāriem un kalmikiem

un uz visu cilvēci tādēļ, „lai tiem nebūtu jāmīl savi

kaimiņi". Ar cilvēces mīlas ideālisma segu daudzi

apsedz savu tukšumu, savu patieso mīlas nabadzību.

Pēdējos gadu desmitos zināmu aprindu sievietes

ir sākušas cīņu pret ģimenes ideoloģiju. Daudzas no tām

tāpēc, ka tām pašām nav lemts dzīvot normālu un

skaistu ģimenes dzīvi; dažas tāpēc, kā tās novērojušas,
cik ģimenes dzīve taisni sievieti bieži nospiež, paze-

mina un sagrauj tās spēkus pārmērīgā un stulbi vien-

muļīgā darbā; vēl citas tāpēc, ka tās egoistīgas baudas

karē grib personīgi brīvas būt; vēl citas aizrāvušās uo

kādas modes mācības, verdziski sekodamas paviršām
laika strāvām, domādamas kalpojam patiesam progre-

sam.

Nav nekas bēdīgāks par to, ka taisni sievietes,

kuras patiesībā māju-ģimeni ir radīju-
ša s, kuru visvērtīgākais kultūras darbs tā ir, ka tās

pašas saceļas pret šo uo viņām pašām radīto sadzī-

ves formu, kad tās, redzot tanī trūkumus, nepilnības
un netaisnības, viņu pašu kā tādu sāk apkarot un

noliegt.
Daudz sievietēm bez šaubām ir visai svarīgi

iemesli šim protestam. Jo nav noliedzams, ka taisni

sievietes visvairāk ir cietušas un cieš nenormālā

ģimenes dzīvē un ka taisni sievietes simtām un tūk-

stošām ir savu dzīvi sabojājušas, savu garu un dvēseli

nāvējušas ģimenes itin kā cietuma sienās dzī-

vojot, zem vīriešu despotisma, zem pārmērīgi

smagu pienākumu sloga, cilvēcīgi necienīgu sīkdarbu

stulbā vienmuļībā. Simtām un tūkstošām nemaz nav

lemts nodibināt savas ģimenes un ilgi laiki pagāja,
kur tām ari nedeva iespējas citam kam gata-

voties, ari neticēja, ka tās būtu citam kam spējīgas,
kā tikai darbam bērnu istabā un virtuvē. Un ari tur
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tām nav bijis lemts lielākā stilā un plašākiem nolū-

kiem un plašākos sakaros darīt savu darbu, bet tikai

šaurās sienās, šķirtām no visas pasaules, bez aizrau-

tības un apgarotības. Viss tas daudzas no tām ir

iarūgtinājis, un savā rūgtumā tās tad ir sākušas nīst

simeni un sākušas mācīt jaunas, itin kā augstākas
ģopdzīves formas. Šeit slēpjas dziļš un visai bīstams

pārpratums. Notiek šeit tas pats, ko visur novērojam,
kad kādu lietu pašu kā tādu sāk noliegt un apkarot,

tāpēc vien, ka tanī redz dažus momentus, kas tiešām

ir noliedzami un apkarojami.

Protams, nekad mēs neattaisnosim sievietes ver-

dzināšanu ģimenē, nekad neapmierināsimies, ja sievietei

nedos iespēju un tiesības pacelties augstāk pār mājas

sienām, pacelties tik augstu, cik vien tas iespējams
un iedomājams. Visu to, kas sievieti ģimenē atbrīvo

no pārāk smaga, vienmuļīga un necienīga darba, mēs

apsveiksim un balstīsim. Mēs jūtam, ka jānovērš viss,
kas vien kavē sievietei sevī atvērt un izkopt visu, kas

viņā ir, un katru ierobežošanu šinī ziņā turam par

neattaisnojamu. Mēs ari itin labi zinām, ka simtām

un tūkstošām sieviešu nav iespējams radīt un vadīt

pāšai savu ģimeni, un ka tādēļ visām ir jādod iespēja

sagatavoties ari citādiem dzīves un darba veidiem.

Bet ar visu to tomēr nekādi nevar apgāzt to

acīmredzamo patiesību, ka sievietes ir mātes, ka

tās ne tikai dzemdē bērnus, bet ka vienīgi viņas ir

tās, kas var radīt to atmosfēru, kurā bērni var normāli

augt, kur tie var likt cietus un drošus pamatus visai

savai turpmākai attīstībai.

Māju-ģimeni sievietes ir radijušas un tikai

viņas vien varēja radīt. Šī mājas gara radīšanas un

noskaņošanas dāvana ir katrā sievietē un ne tikai kā

kas nejaušs un nebūtisks, bet kā viņas visīpatnējākais,

spilgtākais un sociāli vērtīgākais talants.

Šo talantu nomākt, sakropļot, no-

zīmē pašu sievieti pazemināt. Kur tas

notiek, tur notiek noziegums pie pašas sievietes, pie
bērniem, pie visas tautas.
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Kur sieviete pati šas lielās dāvanas neizkopj,
nespēdama, vai varbūt pat negribēdama, kur aizsprie-

dumi, aprēķini, saimniecisks spaids vai kaut kāds

cits motivs sievietes piespiež aiziet garām šim viņas
visaugstākajam uzdevumam, tur nevis notiek sievietes

„atbrīvošana", bet notiek viņas dabas laušana, viņas
dvēseles sakropļošana, bieži par labu tikai kaut

kādiem kaili utilitāriem nolūkiem.

Kad es saku: mājas un ģimenes garu radīt ir

sievietes visaugstākā misija, tad tas sievieti nepazemina,
bet augstu godina. Ar to vispirms nebūt nav teikts,
ka sieviete nevarētu būt ārste, vai skolotāja, vai

rakstniece, zinātniece, sabiedriska darbiniece, bet tikai

tas, ka viņa nevienā arodā nekad nav tik liela,

īpatnēja, pat ģeniāla," kā mājas gara radīšanā. Un

šinī savas visaugstākās misijas pildīšanā sieviete liek

pamatus visai garīgai kultūrai. Bez mājas - ģimenes

gara, bez tiem cietiem un dziļiem pamatiem, kas

nodibinājās ģimenes dzīvē, nemaz nevar būt kultūras,

patiesas un dziļas, no dziļi guldītām saknēm izau-

gušas, bet var būt tikai sekla, ārišķīga, neīsta.

Tas, ka sieviete ir radījusi māju un tās garu un

to jo projām noteic, stāv sakarā ar sievietes visas iek-

šējās dzīves struktūru.

Kas ir šās sieviešu struktūras īpatnējās pazīmes?
Kā vīrieša enerģijas vairāk laužas uz āru un iz-

plūst ārējās dzīves veidošanā, objektīvu vērtību radī-

šanā, tā sievietes enerģijas vairāk tiecas uz iekšu un

dziļumā un viņu galvenā funkcija ir dzīves noska-

ņošana, iekšķīga apvienošana un tīrīšana. Vīrietis

arvienu un visur tāds ir bijis, ka viņa interese pirmām
kārtām bijusi vērsta uz ārpasauli, kuru tas gribējis

iespaidot, organizēt un pārvaldīt. Sievietes interese>

arvienu vairāk bija vērstas uz tuvās apkārtnes dzīves

intimu iespaidošanu un kārtošanu. Vīrietis arvien

vairāk dzīvojis ekstensivu, sieviete daudz intensivāku,

iekšķīgāku dzīvi. Vīrietis pēc visas savas dabas ir

vairāk decentralizēts, dualistiskāks par sievieti, kura

daudz koncentrētāka sevi, viengabalaināka.
Vīrieti viņa dvēseles spējas, daudzvairāk nekā sievie-
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tē, rīkojas cita no citas neatkarīgi. Viena no tām var rosīgi
funkcionēt, kāmēr otra nedarbojas.

Vīrietis var tā dzīvot, kā toatzīst vienīgi viņa prāts,
bet kam viņš ar savām jūtām varbūt nemaz nepiekrīt.
Sieviete tā nevar. Viņas visa iekšķīgā dzīve ir visās

savās daļās cieši saaugusi, neizārdāmā vienlaidu au-

dumā. Viņas domas arvienu ir jūtu noskaņotas, viņa
ar prātu atzīst tikai to, kam tā ari ar sirdi piekrīt
un var pieķerties. Viņa uz visu arvienu reaģē ar vi-

su savu būtību, un ja ko dara, tad mīl to darīt, liekot

visu sevi iekšā savā darbā. Arvienu pie visa viņa
skaras klāt visa viena un vesela. Vīrieša kaut kāds

atsevišķs dvēseles spēks var nodalīties nost no citiem,
aizvirzīties kaut kādā vienā virzienā un itin kā uz sa-

vu roku savu īpašu darbu darīt. Sievietei daudz grū-
tāk ir tā dalīties. Viņas perifērija ir daudz ciešāk sa-

augusi ar centru, un tāpēc viss, kas nāk iekšā viņas
dvēseles aplokā, no visas veselās dvēseles tiek uzsūkts.Vī-

rieša dvēsele ir mazāk centralizēta,betsastāv itin kā no vai-

rāk
„ provincēm", kuras vairāk vai mazāk autonomu dzī-

vi dzīvo. Tā ari vīrieša intelekts ir neatkarīgāks no citām

garīgās dzīves sfērām, brīvāks, autonomāks un tāpēc
savā darbībā lietišķāks, objektīvāks. Vīrietis, pastāvīgi
vēršot uzmanību uz visu ārējo, uz lietu un parādību
būtību un sakariem, lo savstarpējām attiecībām, nozī-

mi un- vērtību, savās domās, spriedumos un visā rī-

cībā ir vispār lietišķāks, objektīvāks. Sieviete visa ir

daudz subjektīvāka. Viņas domās, valodā, darbos

visur arvienu izpaužas viss viņas raksturs, temperaments,
visas viņas būtības īpatnējā noskaņa. Tāpēc ari sie-

viete, daudz lielākā mērā nekā vīrietis, noteic sa-

va stuv ā kā s apkārtnes garu. Par sievieti

var teikt, ka viņa savas būtības tonī no-

skaņo visu savu apkārtni. Vīrietis to spēj
darīt daudz mazākā mērā. Viņš tanī apkārtnē, kurā

pastāvīgi dzīvo, var ienest atsevišķus spēcīgus impulsus,
spilgtu ideju, jaunu ārēju kārtību, var modināt kaut

kādas jaunas speciālas intereses un tieksmes, bet

pašu garu, visu šeit valdošo atmosfēru, pašu šās tu-

vās pasaules dvēseli — to rada sieviete. Vīrietis ienes
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dažreiz varen lielas specifiskas vērtības, bet sieviete

vispārīgo noskaņas vienību. Vīrietis tā arvienu dod

kaut ko partikulām, sieviete arvienu ko vienu un ve-

selu, iekšķīgi dziļi sevī apvienotu.
Tā tēvs vairāk noteic ģimenes-mājas ārējo

iekārtu, māte — tās garu. Bez šā gara ģimene būtu

mechaniska, mākslīga organizācija, kā miesa bez dvē-

seles. Viņas gars to dzīvu dara. Ja viņas nebūtu,
nebūtu ari dzīvības, nebūtu ģimenes, nebūtu vairs

pasaulē nevienam savu „mājua

,
bet būtu tikai «dzī-

vokļi", būtu «iebraucamās vietas". Visa dzīve tukša

kļūtu un auksta, un cilvēki cits citam avienu svešāki.

Arvienu „nesocialāka" būtu dzīve, cilvēki viens otram

arvienu vienaldzīgāki. Nevienam nekur nebūtu sak-

nes, neviens ne ar ko nebūtu cieši saaudzis kopā,
visas saites būtu vaļīgākas, visas cilvēcīgās jūtas
seklākas, cilvēki iekšķīgi nabagāki, dvēselē mazāki.

Ģimenes sabrukums būtu visas dzīves postā iešana, jo
dziļas pamatības vietā visās sakarībās un saistībās

nāktu sekls diletantisms, tāpēc ka cilvēki nepagūtu
sevī attīstīt spējas stipri kam pieķerties, ar visu sirdi

un līdz nāvei ko iemīļot, ar kaut ko uz visiem lai-

kiem neizšķirami saaugt kopā. Un — šeit arkārtojot

augšā minētos Elen Keijas vārdus nemīlot kaut

kādu vienu cilvēku tā, ka par to mirt varētu, tie ari

cilvēci nemīlētu. Un pati cilvēces ideja, cilvēces un

cilvēcības ideja būtu apvainota, novārtā likta. Ja ne-

būtu vairs šās «centrālās spēka stacijas", kur katrs

varētu smelt visai savai dzīvei vajadzīgās enerģijas,
vingrināt un stiprināt vajadzīgos sociālos tikumus, tad

visai sabiedriskai dzīvei būtu jāsāk nīkuļot, io tanī ro-

sītos tikai vājas enerģijas, bez sulas un asinīm.

Tiklīdz mums tas ir skaidrs, mēs uz ģimeni ne-

varam vairs skatīties vieglprātīgi un vienaldzīgi, neva-

ram vairs viegli ņemt savus pienākumus pret to un

atbildību viņas priekšā. Tēviem un dēliem, brāļiem,
māsām, jauniem un vecākiem ģimenes locekļiem, bet

it īpaši mātēm ir jāapzinās, kas kam jādara, lai ģi-
mene tiešām ari būtu tāda, kādai tai jābūt.

Ģimenes ārējs veids vien vēl nekā nenozīmē.
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Viņas gars ir jātīra, jānoskaņo, jāatjauno. Viņa jāpil-
da ar garu, jāapgaro. Ģimenei jābūt kam citam, nekā

tikai siltai ligzdai. Tai jābūt ne tikai saimnieciskai,
bet galvenām kārtām ētiskai vienībai. Ģimenes ma-

teriāliem uu bioloģiskiem pirmsākumiem vajag kļūt
apēnotiem no viņas augstākās idejas: būt par to mazo

pasauli, kurā jāgatavojas dzīvei lielajā, plašajā pasau-

lē ; būt par stingru skolu, kurā jāmācās visi tie tikumi,
kas vajadzīgs lielai, vispārīgai dzīvei.

Mēs pašlaik par visu citu daudz vairāk domājam,
runājam, rakstam, nekā taisni par šo vissvarīgāko, vi-

sas sabiedriskās dzīves pašu centrālo jaut 1 jumu. Nav

neviena dzīves novada, nevienas kultūras nozares, par
kuru mēs mazāk interesētos, kā par mājās kultūru,
kaut gan tā ir visas kultūras sākums un avots, tāpēc
ka tā pašus pamatus liek. Kur šie pamati nav stipri,
kur nav dziļu sakņu, dziļu labu tradiciju, teicamu, pa-

šās asinīs jau ieguldītu tieksmju, tur nav un nevar

būt nekādas kultūras.

Kultūru nevar teorētiski iemācīties. Tai jābūt
asinīs. Tai jāaug cilvēkā no pašas agrās bērnības,

jāaug kopā ar viņu pašu un jāsaplūst ar visu viņa
būtību. Kultūra nav ārēja tērpa, kuru var likt pašūt
no kada kultūras meistara, bet kultūra ir pats cilvēks

savā garīgi-etiskā būtībā.

Tikai īstā mājas-ģimenes kultūras atmosfērā

augot cilvēks var izaugt par īstu kultūras cilvēku.

Tos, kas nav auguši tādā zemē, tūliņ var pazīt no

ārienes: tie varbūt izskatās kā tādi, kam būtu kultūra,

bet tās viņiem patiesībā nav. Kad viņiem noņem viņu
ārējo tērpu, atklājas pilnīgs tukšums.

Nav jādomā, ka par mājas kultūru tikai tur

drīkst runāt, kur kādā mājā valda augsta zinātniska,

literariska, vai vispār estētiska kultūra. Mājas kultūra

nozīmē a v gsti izkop tu, noskaņotu, izdai-

ļotu tuvu ģimenes locekļu kopdzīvi.
Tā var stāvēt uz visai augsta līmeņa ari tur, kur

nebūt nevalda nedz zinātnes, nedz varbūt ari lielai

mākslas gars. Tur tikai jāvalda īstai, cēlai cilvēcībai, sav -

starpējai cieņai, pietātei, īstai autoritātei un dziļai
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kopēju mērķu, uzdevumu un kopēja goda sajūtai.
Viss tas var būt pašā vienkāršā, tāļu no bagātās un

spožās ārējās kultūras stāvošā mājā. Šo
garu var

modināt, veicināt un uzturētkatrs. Katrs savāmazā pasaulē
—s mājā var būt lielas un īstas kultūras nesējs. Un

no kura katra mājas cilvēka ■ tīri personīgi daudz

atkarājas, kāds ap viņu būs gars.
Šai personīgās

atbildības sajūtai par katru sarežģījumu un katru

nesaskaņu arvienu vairāk jānostiprinājas. Un pirmā
kārtā tanīs cilvēkos, kas šā mājas gara īstie devēji un

nesēji ir: sievietēs.

Nevienu sievieti tas nekavēs censties vistāļākā

plašumā un augstumā. Nevienai tas neliegs nodoties

tam, ko tā sevišķi mīl un kam jūt dāvanas un uz

ko jūt aicinājumu. Taisni otrādi: šādam savam īpat-
nējam, personīgam uzdevumam tā jo labāk kalpot
varēs, jo bagātāka tā būs savā tīri cilvēcigā būtībā.

Bagāta, silta dvēsele nāk par labu visam. Ari domu

tā dara bagātāku un spilgtāku, un katru darbu ražīgā-
ku. Neviena sieviete nekā nezaudēs, ja viņa, ari no-

nodoties kaut kādai tīri speciālai profesijai, tomēr

reizē uzturēs stipras un siltas dvēseliskas saites ar tiem

cilvēkiem, ar kuriem tā zem viena jumta un vienās

sienās dzīvo, kuriem viņa arvien bez gala daudz var

dot, jau caur to vien, ka viņa labprāt ar tiem kopā
ir un jūt, ka viņa tiem pieder, tāpat kā tie — viņai,
ka viņi visi — viens. Lai viņa ari nez' cik maz lai-

ka un tieša darba viņiem personīgi ziedotu — jau tas

vien, ka viņa grib tiem būt draugs un biedrs, ir no

liela svara. Viņas gars, viņas dvēsele tiem vajadzīga,
bez šās dvēseles māja — mirs.

Kad tā uztveram mājas dzīvi, tad ir skaidrs, ka

to nesaprotam vis tikai vairs senā, patriarchalā vārda

nozīmē, bet ka protam to rēdzet un pieņemt ari pa-
risam jaunā tērpā. Tikai viņas dziļumu un intimitāti

mēs gribam redzēt uzturētu, lai neietu zudumā tas,
bez ka nav iespējama un domājama vispār dziļa dzīve.

Mājā-ģimenē neredzam augstiem mūriem no ār-

pasaules noslēģtu vai noslēdzamu pašpieticīgu sīku

pasauli, kādā varētu tikai šauri un sīki cilvēki izaugt,
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bet visas tautas dzīves organisku daļu, ar to cieši

saistītu kopējos likteņos. Redzam viņā visvērtīgāko
sociālo tikumu un spēku pašu pirmavotu, bet no ša>

avota izrietošos ūdeņus redzam saplūstam ar citiem,

galu galā ar vislielākiem pasaules ūdeņiem.

Māja-ģimene tā kļūst par izejas vietu un sākumu-

tam ceļam, kas iet uz sabiedrību, uz tautu, v:<

cilvēci.
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Cand. phil. J. A. Students.

Dzīve un izglītības ideja.

Kas un kāda ir īsta izglītība? Kas

ir dzīve? Kādas ir, jeb pareizāki sakot,

kādām jābūt izglītības un dzīves at-

tiecībām? Vai dzīve pati sniedz iz-

glītībai vadošās normas un mērauk-

las, jeb viņu avots ir jāmeklē citur?

Tie ir jautājumi, uz kuriem centīsimies sniegt atbildi

savā īsā apcerējumā.
Vispirms analizēsim dzīves jēdzienu.
1 )zīve ir viens no visplašākiem jēdzieniem, kādus

izlieto mūsu prāts, un līdz ar to viens no

visplašākiem jautājumiem, kas mūs nodarbina. Izlie-

kas, ka dzīve aptver visu, ka nav nekā mūsu pasaulē
tāda, ko nevarētu ietilpināt dzīves jēdzienā. Tā vien

rādās, ka viss ir dots ar dzīvi, un līdz ar dzīvi ari iz-

beidzas, ka dzīve pati ir visaugstākais un vispēdējais.
Taisni šis apstāklis, kā to vēlāk redzēsim, ir par ieme-

slugrūtībām izglītības un dzīves attiecibu noskaidrošanā.

Bet ko mēs domājam, runādami par dzīvi? Pie

dzīves jēdziena mēs domājam vispirms cilvēka

dabisko eksistenci jeb dabisko pastā-

vēšanu, un otrkārt, — cilvēka darbību. Cil-

vēka pastāvēšana ir dabas process, dabiskās likumības

iemiesojums cilvēkā. Kā datiska bute, cilvēks ir fizi-

ska persona, un kā tāds, viņš ir padots dabas cēlonī-

bai. Šādā attiecībā ņemts, cilvēks ir „lieta starp lie-

tām". Kā dabiskā būtē cilvēkā visi procesi norit pēc
tiem pašiem likumiem, kā visās citās dzīvās būtēs.

Un dabiski ņemot, cilvēks ne caur ko citu neatšķiras
no citiem dzīviem radījumiem, ka tikai ar savu fizisko

veidu. Šo visu minēdami, mēs gribam pastrīpot, ka



pati dabiskā eksistence, pastāvēšana ir neatkāri

no mūsu gribas. Bet kas stāv šīs eksistences pamatā?
— Dzīvība. Tā tad cilvēka dzīve izteic vispirms dzī-

vību, t, i. dzīvošanu. Dzīvības procesā izteicās cilvē-

ka atkarība no dabiskās likumības, negrozāmās, dzel-

žainās un nepielūdzamās mechaniskās kauzalitātes. Tā

tad cilvēka dzīve, raugoties uz cilvēku kā dabas būti,

ir nepieciešamība. Mēs nevaram teikt „ja es gribēšu, es

nedzīvošu!" Nē, mums jādzīvo! Jādzīvo ir, tāpēc ka

mēs paši sev dzīvību neesam devuši. Ja mūsu dzīvī-

ba būtu radusies no mums pašiem pēc mūsu gribas
un vēlēšanās, tad augšminētais izteiciens būtu pielai-
žams un attaisnojams. Bet tā tas nav. Dzīvības mēs

ne tikai sev neesam devuši, bet to neesam ari no ci-

tiem ņēmuši. Maldīgi domāt, ka mēs dodam citi, i

dzīvību, ka vecāki rada bērnus. Bērnu radīšana nav

nekāda jaunradīšana, jo dzīvība ir no mūžības. Bērnu

.radīšana" cilvēku dzīvē ir tikai īpatnējs, sevišķs da-

bisks process, tāds pat process kā ēstgriba v. tml.

Lūk, kāmdēļ dzīvības atņemšana nekad nav pielaižama
un attaisnojama. Mums ir nācies dzirdēt runājam, ka

cilvēks, kurš ņemot sev dzīvību, apgrēkojoties pret se-

vi un sabiedrību, jo sabiedrība viņam esot devusi dzī-

vību. Tas nav visai pareizi. Cilvēks, kurš izdara paš-
nāvību, vai ari cilvēks, kurš otram atņem dzīvību,

vispirms apgrēkojas pret dabu; citādi

sakot, ja cilvēks izdara traucējumu savā, vai cita dzī-

vībā, viņš patvaļīgi ielaužas citā, no viņa neatkarīgā
dabas likumībā. Mums atbildēs, ka šī ielaušanās to-

mēr ir atkarīga no mūsu gribas, jo mēs ko gribam,
to izdarām. Tiešām, cilvēks, kā to it pareizi izsaka

V. Vindelb a n d s,
1
) var darīt ko viņš grib, t. i.

cilvēks savā darbībā vienmēr ir neaprobežots — tiktā},
ciktāļ sniedzās viņa fiziskās spējas. Tomēr tas vēl ne-

nozīmē, ka mums ir atļauts viss tas, ko mēs spējam,
ko mēs varam. Mēs varam attiecībā pret otru daudz

ko izdarīt. Mēs varam un spējam otram iesist, otru ap-

laupīt, otru, tāpat kā sevi, nonāvēt v. t. t. To visa

»)W. VVildelband, Ober Willensfreihet, p. 28.3. Aufl. 1918

Tubingen.
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mēs spējam, un tas ari tā bieži notiek. Bet vai tas

lai nozīmētu, ka visi pieminētie mūsu darbības objekti

bija no mums atkarīgi? Nebūt nē.. Bet kas tad galu
galā ir no mums neatkarīgs? Liekas, ka nav nekā tā-

da, izņemot tālās zvaigznes, kuras mēs nespējam sa=

sniegt. . .
Un tomēr — neatkarīgs no mums

ii daudz kas no tā, kas atkarīgs no

mūsu gribas spēka. Neatkarības vai atkarības

jēdziens nebūt nesedzas ar mūsu gribas jēdzienu. Kā

mēs tālāk savā vietā redzēsim, ari cilvēka doma, kas

no paša cilvēka pēc savas izcelšanās atkarīga, kā iz-

teikta patiesība, kļūst no paša izteicēja neatkarīga, tā-

pat ari daudz no tā, ko cilvēks spēj darīt, ir no viņa
neatkārīgs. Te nu ir jānāk pie izšķiroša slēdziena. Pa r

atkarīgu no cilvēka gribas un darbī-

bas mēs drīkstam uzlūkot tik to, ko

atļauj kā darāmu, vai noliedz kā neda-

rāmu viņa vērtējošā domāšana. Daudz-

reiz otrs cilvēks ir mūsu varā, mēs ar viņu varam

darīt ko gribam. Bet vai gribam? — Mēs varam, bet

negribam, tamdēļ ka to aizliedz mūsu vērtējošā apziņa.
Vērtēšana ir izšķiroša. Ja cilvēks nav vērtējošs, t. i.

ja viņš nespēj darināt noteiktus lemjošus spriedumus
attiecīgo apstākļu salīdzināšanas ceļā, no tāda mēs

varam sagaidīt visādas nejaušības, gan nesvarīgus pār-

kāpumus, gan smagus noziegumus. Neviens pārkā-

pums un noziegums nav radies vērtēšanas ceļā. Visi

ļaunumi ir nezināšanas, vai labāki sakot, nevērtēšanas,
nedomāšanas rezultāts. Nekādu ļaunumu nav iespē-

jams izdarīt vērtējot, t. i. salīdzinot ļietas apstākļus

pamatotas domāšanas ceļā. Kur valda prāts, tur ne-

var būt runas par tikumisko krišanu, par noziegšanos

pret visu to, kas nepieder mūsu, kā atsevišķu individu

pasaulei. Ētiskā maldīšanās, tikumiskā krišana, tāpat
kā kļūdīšanās domāšanā, notiek tikai prāta, vērtējošās
apziņas aptumšošanās momentos. Tāpēc ari dzīvības,
kā mūsu dabiskā pamata noliegšana, ir visas garīgās
dzīves vērtējošā prāta-gribas aptumšošanās rezultāts.

Nekur un nekad nav pierādījies, ka pašnāvība, vai otra

nonāvēšana, kā ari citi noziegumi būtu izdarīti prāta



skaidrībā, vērtēšanas gaismā. Mēs zinām, ka daudzi

domā pretēji, bet tā ir rūgta maldīšanās. Lai noskai-

drotu jautājumu, ņemsim piemēru. Kāds noziedzas

pret savu, vai otra dzīvību. Dažs teiks, šis cilvēks

darbojas apzinīgi. Mēs turpretī sakām, šim cilvēkam

nav darbojusies vērtējošā apziņa, tas noticis viņa garī-
gai pasaulei aptumšojoties. Kāpēc? Tāpēc ka pārdo-
mājot lietas apstākļus, novērtējot savu priekšā stāvošo

darbību, mēs neatrodam viņai pamata. Teikt: tas un

tas ir neattaisnojams, nozīmē pamatoti spriest, apzinī-

gi vērtēt. Tāpēc dzīvības atņemšana pat noziedznie-

kam, viņu notiesājot, nekādi nav attaisnojama, jo pār-
spriežot lietas apstākļus, mēs atrodam, ka dzīvība,
kas pēc savas rašanās no mums ir pilnīgi neatkarīga,
nedrīkst tikt ierobežota savā attīstībā un traucēta savā

tapšanas procesā. — Šie salīdzinājumi mums bija

nepieciešami, lai rādītu, ka cilvēka, fiziskā daba,
kas dibinās uz dzīvības, kā pārējās dabas

sastāvdaļa, pēc savas rašanās no paša
cilvēka gribas ir pilnīgi neatkarīga un

katrs šīs fiziskās pasaules traucēj um s

savos pamatos ir grēks. Mēs savu fizisko

pasauli, resp. savu miesu varam gan regu-

lēt, vadīt, bet nedrīkstam viņas likumība

iejaukties, jo šī likumība, kā jau minēts,

no mums nav radīta.

Tagad pieiesim otram momentam, kas raksturo

cilvēka dzīvi, proti — cilvēka darbībai. Mūsu

dzīves pamats ir dzīvība. Bez dzīvības nebūtu dzīves.

Dzīvība ir dzīves priekšnoteikums, pie kam dzīvība,
kā jau augšā teikts, no mūsu gribas ir neatkarīga
Bet dzīvība vien dzīvi neiztaisa. Dzīves jēdziens sa-

tur, ne tikai dzīvību, t. i. eksistenci, dzīvošanu, bet

arī darbību. Un darbība, proti : apzinīgā cilvēku

darbība, ir kaut kas cits, kaut kas vairāk, nekā dzī-

vība. Dzīvība pieder dabai, bet daba, kā to izsmeļoši
formulē Kants, ir lietu cēloniskā sakarība'). Ja nu dzī-

vība pieder dabai, ja dzīvība ar visām viņas funkci-

- i) lm. Kant, Kr. der prakt. Vem. p. 57 (Bd. 11. Sāmtl W

F. Meijer, Leipzig).
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jām ir dabas process, tad — vai var sacīt, ka ari

darbība, mūsu gribas rnotivi un akti arī pieder dabai?

Nē, to nevar sacīt. Mūsu apzinīgās gribas
darbība dabai nepieder, tā pieder citai,

mūsu tikumiskai pasaulei. Ari dabā ir

darbība, bet šī darbība ir mechaniskācēlonība. Tāpēc
dabas darbība nav cilvēka darbība. Starp abām pa-
saulēm ir nesāvienojama un nesaskaņojama izšķirība.
Dabas darbību noteic pati daba, bet cilvēka darbību

pats cilvēks. Mūsu darbības pamatā stāv īpatnēja
cēlonība psichiskā cēlonība. Var mosties

jautājums: vai sevišķās psichiskās cēlonības pieņēmums
blakus dabas kauzalitātei, nav patvaļīgs izdomājums, nepa-

matots izdomājums, kas mākslīgi pieņemts, lai izbēgtu
no grūtībām, kuras rodās lielo dzīves jautājumu no-

skaidrošanā. Nē, taisni otrādi. Psichiskās cēlonības

atzīšana bija nepieciešama, lai izceltu cilvēka stāvo-

kli un nozīmi visā pastāvošā. Un tiešām, kamēr nebija

parādījusies visā savā pamatotā veidā mācība par

dvēseles cēlonību, daudzi zinātnieki nonāca pie pavi-
sam nejēdzīgiem slēdzieniem par cilvēka tikumisko

pasauli, sevišķi par pienākumu, dvēseles nemirstību

un Dieva esamību. Pietiek tikai minēt materiālistiskā

laikmeta rakstniekus, it sevišķi franču materiālistus

Apgaismības laikmetā. Šie domātāji, kā piem. Lame-

trijs (Lamettrie), Kondiljaks (Condillac), Holbachs

(Holbach) v. c. ne tikai noliedza patstāvīgas gribas

cēlonību, dvēseles un Dieva eksistenci, bet atmeta arī

sirdsapziņas likumību, pienākuma apziņu. Kas nu iznāca?

Vajadzēja pieņemt, ka cilvēks tikai graduali atšķiras
ue tikai no citām dzīvām būtēm, bet ari no matērijas.
Tomēr tas vēl nava viss. Ja cilvēks ir tikai daba, tad

vajadzēja atzīt, ka viņš ir padots tikai dabas likumī-

bai, ka viņā nav savas cēlonības. Ta arī domāja. Bet

radās grūtības. Noliedzot dvēseles cēlonību

vajadzēja noliegtarīatbildībasapziņu.
Strīpojot cilvēka patstāvību, brīvo darbības izvēli un

viņas piepildīšanu, nepieciešami bija jāatmet atbildī-

bas apziņa par savu darbību. Bet vai to pieļauj
mūsu sirdsapziņa ? Ja arī teorētiskais prāts zināmos



gadījumos, varbūt, spētu neuzmanītatbildības likumību,
tad sirdsprāts, sirdsapziņa to nekad nepielaistu. Atbil-

dību cilvēkam mēs uzliekam vienmēr, jo mūsu sirds-

apziņa mums neļauj domāt citādi. Mēs apzināmies,
ka spējam un varam brīvi darboties, ka mēs paši
esam pamats un cēlonis savai darbībai. Ja noliegtu
atbildības apziņu, tad neapšaubāmi zustu visa jēgas
sakarība mūsu dzīvei. Noziedzniekam būtu pamats
attaisnoties tiesas priekšā, norādot uz sava pienākuma
un atbildības apziņas trūkumu. Tiklīdz mes izdarītu

kādu pārkāpumu, nekavējoši varētum aizbildināties,

ka, lūk mēs tikai esam spēļu lietiņas dabas cēlonības

rokās, ka mēs bijām noteikti (determinēti) no dabas

likumības, mēs nevarējām brīvi darboties, mums ne-

bija savas cēlonības un tamdēļ par mūsu noziedzīgo
darbību lai atbild daba. Katrs daudz maz saprātīgs
cilvēks pateiks, ka šāda attaisnošanās un atbildības

uzvelšana citam cēlonim, ir vairāk kā smieklīga. No-

liedzot patstāvīgu darbības mērķa uzstādīšanu, strīpo-

jot mūsu gribas patstāvīgos motivus šā mērķa radīšanā

un noliedzot patstāvīgās spējas darbības realizēšanā,
mēs ienesam pavisam nepieņemamu viedokli savā

un citu dzīvē un vispāri cilvēku savstarpējās attiecī-

bās. Strīpojot atbildības apziņu mēs cilvēku dzīvē

ienesam patvaļu un neapšaubāmi ierooežojam citu

cilvēku brīvību. Pieņemsim, ka dažiem no mums

ir vāji attīstīta atbildības apziņa. Tādā gadījumā pā-
rējie vinmēr būs ierobežoti savā brīvā darbībā, tie

nekad un nekur nejutīsies droši. Valdīs savstarpēja
neuzticība, dzīve nebūs skaidra, bet haotiska. Un pa-

tiešām ja īstenībā ir cilvēki, kuriem nav atbildības

apziņas, kamdēļ vienmēr tie ierobežo citus,tad šis ap-

stāklis ir viens no tuvākiem noteikumiem pie tie-

sību un juridisku likumu rašanās. Tā tad atbildības

apziņa ir moments, kas prasa, lai cilvēks savā darbībā

būtu neatkarīgs no dabiskās cēlonības. Un ne tikai

no dabas cēlonības, ari no citu cilvēku iespaidiem.
Neretis dzirdam runājot, ka cēlonis cilvēka tikumiskai

krišanai neesot jāmeklē pašā cilvēkā, bet ārpus tā -

sabiedrībā. Tāda pārliecība zināmā mērā ir pareiza
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Cilvēks nav domājams bez sabiedrības. Ka sabiedrība

ii pirmatnējāka, nekā atsevišķs cilvēks, to jau māca

Arist o te 1 s
1

). Aristotels sabiedrību salīdzina ar

veselu skaitli, bet atsevišķu individu ar daļas skaitli,

un nāk pie slēdziena, ka veselais ir pirmatnējāks, nekā

daļa. No audzināšanas viedokļa šam izskaidrojumam
liela nozīme. Viens cilvēks audzina otru, visi audzina

visus un katrs audzina pats sevi. Tamdēļ ari visi

atbild par visiem. Un līdzīgi tam, kā cilvēka ģēnijs
nav atkarīgs tikai no atsevišķa cilvēka, bet pie ģēni-

ja pamošanās ir lomu spēlējusi visa apkārtne, tāpat
arī netikums, ja tas parādās pie atsevišķa cilvēka, ir

visas sabiedrības produkts. Tomēr tā domājot, mēs

nedrīkstam aizmirst, ka attiecinādami ļaunās parādības
cēloni uz citiem cilvēkiem, mēs tomēr viņu attieci-

nām uz to pašu cilvēku. Pats cilvēks paliek centrā.

Ja mēs bieži kādu cilvēku pūlamies atsvabināt no

viņa vainas, cenšamies to attaisnot, uzlikdami visu

vainu citiem, tad tomēr, ar to tikai pastrīpojam ci I-

vēku atbildības nepieciešamību, kaut ari, varbūt, ne-

apzinādamies. Lai diezin kā mēs pūlētos, bet tomēr

cilvēka darbības cēloni ārpus cilvēkiem mēs nespējam
aizcelt. Nav no svara, kurā individā iemiesojies kā

labais, tā ļaunais, no svara ir atzinums, ka cilvēkā

tas iemiesojies un cilvēks par to ir atbildīgs. Lūk,

kamdēļ no zinātniskā viedokļa ir visai nepārdomāti

pārnest ļaunās darbības cēloni no viena uz otru, jo

ārpus cilvēkiem šo cēloni tik un tā mēs izdabūt ne-

varam. Atsvabināt ļaunā cēloni no cilvēka mums

nav iespējams. Tāpēc atbildības uzlikšana

otram ir tikpat maldīgs solis kā atbil-

dības noliegšana. Citiem vārdiem : atbildī-

bas apziņas uzvelšana vai nudabai, vai

citiem cilvēkiem, iratbildībasnoliegšana,
un tas ir tas pats, kas bezjēdzības iene-

šana dzīvē. Mēs gan augšā minējām, ka viens

audzina otru un visi audzina visus, bet vai tas lai

nozīmētu, ka atsevišķa cilvēka darbības cēlonis jāat-
tiecina uz citiem un atbildība zināmos apstākļos

'). Pol. I, l, 6 ff.
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jānoveļ no sevis ? Nē, atbildību mēs nedrīkstam rio

sevis noņemt nevienā gadījumā un ne pie kādiem

apstākļiem! Pretējā gadījumā mēs spēlējamies ar citu

tikumiskām īpašībām. Mēs citus izmantojam. Ja lietas

apstākļi un darbības rezultāti mums nav tīk: mi un

izdevīgi, mēs tos no sevis noņemam un citiem uz-

kraujam. ledomāsimies, ka visi tā sāktu darīt. Kas

notiktu ? — Dzīve nebūtu iespējama. Viens no di-

viem : vai nu tūliņ vajadzētu laboties, jeb izbeigt
dzīves procesu. Tamdēļ, ja dzīve ir cilvēku savstar-

pējo attiecību un darbības kopjēdziens, tad mēs va-

ram teikt, ka viņu dara iespējamu atbildības apziņa.
Ja pirmais dzīves priekšnoteiku m s bija,
kā to redzējām, dabiskā eksistence, kuras

pamatā stāv dzīvība, tad otrais nepiecie-
šamais dzīves noteikums ir atbildības

apziņa. Ja gribam dzīvot un ļaut ari citiem pastā-
vēt, mums jānes sevī atbildības apziņa un viņa jāpiepilda.
Tā tad pati cilvēka pastāvēšana mums liek cilvēkā

meklēt īpatnēju — no dabas likumības atšķirīgu cē-

lonību. Šī cēlonība ir cilvēka psichiskā kauzalitāte, jeb

speciālā nozīmē ētiskā cēlonība. Ētiskās cēlonības

pieņemšana un atzīšana, tādējādi nav nekāda māk-

slīga konstrukcija, bet zināmas nepieciešamības rezul-

tāts, kas dara iespējamu visu dzīvi, cilvēcisko sabie-

drību. Ētiskā cēlonība saka, ka cilvēku darbība, kas

ietverās dzīves jēdzienā, ir atkarīga nevis no dabas,
bet no mūsu gribas un par šo darbību mums jānes
atbildība. Atbildību par savu darbību ar viņas rezul-

tātiem mēs nevaram uzkraut ne dabai, nedz citiem ;

dabai ne aiz tā iemesla, ka mūsu darbība nav dabas

darbība, bet citiem tamdēļ ne, ka pie citu audzi-

nāšanas mēs esam līdzdalībnieki, un uzveldami vainu

citiem, taktiski to sev uzkraujam 1).

Pakavējušies pie darbības jēdziena, kurš kā to

redzējām, blakus dabiskās eksistences jēdzienam, ir

nepieciešama sastāvdaļa dzīves jēdzienam, piegriezī-
simies šā pēdējā tuvākam raksturojumam.

»). Sal. W. Windelbartd, Einl. m die Philos. It Aufl. p. 302.

Tubingen, 1920.
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Ja cilvēka dzīve ietver sevī pirmkārt pašu cilvēka

pastāvēšanu un otrkārt viņa darbību, tad ar šiem di-

viem momentiem nebūt nav izsmelts dzīves jēdziens.
Līdz šim mēs kavējamies vairāk pie dzīves ārējām pa-

rādībām, pie noteikumiem, bez kuriem nekāda

dzīve nav domājama. Tagad mēģināsim ieskatīties tu-

vāk dzīves saturā, sevišķi taī viņas daļā, kas stāv

sakarā ar cilvēka darbību.

It dabiski, ka te var rasties sekošs jautājums:
kā jāskatās uz dzīvi, kā jāsaprot un jāiz-
tulko dzīve kā fakts? Atbildot uz šo jautāju-

mu, mēs neņemsim vērā bioloģisko —,
bet vienīgi

jautājuma filozofiski-paidogoģisko pusi. Atbildes te ir

visai dažādas. Vieni dzīvi uztver kā laimības iemie-

sojumu, citi to uzlūko par sāpju šūpuli, kamēr trešie

pret viņu vairāk vai mazāk vienaldzīgi. Ir cilvēki,
kuriem dzīve it kā pavasars smaids, ir arī tādi, kuriem

tā ir smaga asara. Protams, filozofiski noskaņotu cil-

vēku šādas atbildes nevar apmierināt, jo tās ir pārāk

subjektīvas. Šādām un viņām līdzīgām atbildēm vien-

mēr ir subjektivs pamats. Fr. Pau 1sens, piem. izsakās,
ka galvenais iemeslis pesimistiski un skeptiski noska-

ņotai dzīvei esot subjektivie stāvokļi, kā piem. slimī-

bas, nesaticība ģimenē, nesaskaņas ar apkārtni v. 1.1.!)
Tādejādi pesimisms ir tikai noskaņa, nevis teorija. Tas

pats sakāms par optimismu. Mums nav nekāda pama-

ta subjektivās noskaņas pataisīt par objektivu teoriju,

vispārnozīmīgu mācību. Dzīve kā fakts ir jāuzlūko
no pavisam cita viedokļa. Un ja nu mēs jautājam:
kas ir mūsu dzīve un kāda tai nozīme, tad šķiet, vis-

pareizākā būtu sekoša atbilde: dzīve ir augstāko uzde-

vumu piepildīšanas iespējamība. Dzīve nav ne

prieka un laimības arēna, nedz ari sāp-
ju un ciešanu šūpulis, bet augstāko
uzdevumu piepildīšana. Kādas noskaņas

cilvēku pavada savus uzdevumus piepildot, tas nekrīt

svarā. Katrā ziņā ikvienu cilvēku pavada kā prieki un

laime, tā ciešanas un nelaime. Vienreiz cilvēks ir laimīgs,

.. ■) Fr. Paulsen, System der Ethik., p. 307 -308, IX v. X

Aun. I Bd. (Stuttgart v. Berlin 1913.).
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citreiz nelaimīgs. Un bieži vien cilvēks ir laimīgs
arī savās ciešanās. Nav pasaulē absolūti laimīgo un

absolūti nelaimīgo. Laimības un nelaimības stāvokļi
mainās tāpat kā atmosfēras temperatūra. Lūk, kamdēļ

pārdzīvojumos nav meklējamas mērauklas

dzīves kā fakta iztulkošanai un izpratnei.
Vedot sakarā dzīvi ar uzdevumiem, mēs tomēr

nonākam pie diezgan lieliem grūtumiem. Mostās

jautājums, vai pati dzīve ir uzdevums jeb viņa ir tikai

tuvākais noteikums uzdevumu spraušanai un viņu pie-

pildīšanai? Šā jautājuma abas daļas nedrīkst sajaukt,

jo dzīve kā uzdevums un dzīve kā tuvākais noteikums

uzdevuma veikšanai ir divas dažādas lietas. Ja pati
dzīve ir uzdevums, tad viņa ir vērtība, ja turpretī
dzīve nav uzdevums, bet tikai iespējamība jeb notei-

kums uzdevumu veikšanai, tad viņa pati nav vērtība,
bet vienīgi iespējamība vērtību rašanai.

Mēs esam pārliecināti, ka pati dzīve nav vērtība.

Šās mūsu domas, varbūt, uzminēs pats lasītājs, ja tas

atminēsies visu no mumš iepriekš sacīto. Augšā ir

teikts, ka cilvēka dzīve vispirms izteic bioloģisko pa-

stāvēšanu. Dzīvi dara iespējamu dzīvība. Bet vai

dzīvošana, eksistence, pati par sevi vien ir vērtība ?

Tiesa, mēs gan sacījām, ka blakus eksistencei, cilvēka

dzīve vēl ietver sevī cilvēka darbību. Un vai ari cil-

vēka darbība nav vērtība? — Arī pie šā diezgan
kritiskā jautājuma mēs atbildam: cilvēka darbība vēl nav

pati vērtība. Mūsu darbība var gan būt vērtī-

ga un tomēr viņa nav pati vērtība. Tāpēc
vēl jo mazākā mērā eksistence, dzīvošana ir vērtība.

Dzīve nav vērtība. Abus jēdzienus var sajaukt
tik tāds, kurš neprot, vai ari nevar zinātniski domāt.

Bet zinātniskā t. i. pamatotā spriešana ir nepieciešama

pie katra jautājuma izpratnes. Dzīve nav

vis vērtība, bet pirmām kārtām nepie-
ciešamība. Dzīve ir nepieciešamība, tamdēļ ka

viņas pamatā stāv dzīvība, kā nepieciešamības iemieso-

jums. Un tomēr mūsu dzīve nav tikai nepieciešamība,
bet kaut kas vairāk. Vairāk, nekā nepieciešamība,
mūsu dzīve ir tamdēļ, ka viņa nav tikai daba. Kur
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valda daba vien, tur valda nepieciešamība. Cilvēks nav

tikai daba, un tāpēc viņā ir arī kaut* kas tāds, kas

nav nepieciešamība. Šo sacīdami gribam pastrīpot,
ka cilvēka dzīve, blakus nepieciešamī-
bas iemiesojumam, ir ari varbūtību un

iespējamību iemiesojums.Un vienīgi tamdēļ
ka cilvēks ir dažādu iespējamību iemiesojums mēs

varam viņa domas un darbību vērtēt. Vērtēšana nav

nekas cits kā normēšana. Novērtēt kautko, — nozīmē

salīdzināt to ar kādu vērtību, kuru mēs pieņēmuši kā

mērauklu, un vai nu atzīt novērtējamo par pieņemamu,

jeb prasīt, lai tas būtu citāds. No šejienes skaidrs,
ka dabu vērtēt nevar. Prasīt, lai dabas parādības
norit citādi, nekā tās notiek, ir ne tikai maldīgi, bet

smieklīgi. Dabu var tikai aprakstīt, apbrīnot, salīdzināt

viņas parādības, bet nevar vērtēt. Daba nedzird, nejūt,
neklausa mūsu normēšanai. Dabai ir savi likumi,
sava dzīve, kas nepadodas mūsu gribai. Dabai ir

sava griba, savi impulsi. Bet ja nu dabu nevar vērtēt,
vai var vērtēt cilvēku? Cilvēku var vērtēt vienīgi
tiktāļ, ciktāļ viņā nav nepieciešamības, t. i. dabas

mechaniskās likumības. Nedz savu, nedz citu dabu

mēs normēt nespējam. Vērtēt dabu pie cilvēka, nozī-

mē prasīt, lai viņš ir ārēji skaists, ja tas tāds nav
t

prasīt, lai cilvēka kāja ir taisna, ja tā pēc dabas tāda

nav v. t. t. Protams, mums gan patiktu sevi skaistus

redzēt, bet par nožēlošanu nekā nēVaram darīt, lai

tādi kļūtu (Protams, mākslīgo skaistumu mēs šeit

nedomājam). Lūk, kamdēļ no patiesas kultūras vie-

dokļa cilvēka ārējās dabas godalgošana, pielūgšana ir

sagrozīta prāta rezultāts un izvirtības pazīme, Skai-

stums ir apbrīnojams, bet ne pielūdzams! Kā var*

godalgot to, kas nestāv paša cilvēka spējās, kas nav

paša cilvēka nopelns? Kā iesdējams godalgot (!) cil-

vēka seju, augumu?
. .

.
Šos faktus mēs pieminējam,

lai rādītu, ka cilvēka (fiziskā) daba nav vērtējama.
Mēs varam vērtēt vienīgi cilvēka tikumisko domu

v

jūtu un gribas pasauli, t. i. cilvēka tikumiskās gribas

spēju. Un ne tikai varam, mums būs vērtēt! Vērtēt

var un būs vērtēt mūsu dzīvi, jo tā nav tikai dabiskās ne-
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pieciešamības—,
bet arī varbūtību un iespējamību

iemiesojums. Vienīgi uz šā pamata mēs varam izteikt

pateicību cilvēkam tad, ja viņš ir labu veicis, un no-

sodīt, prasot viņa atdzimšanu, ja tas ir grēkojis. Bet

ja nu mēs varam vērtēt cilvēku dzīvi, tad dzīve nav

pati vērtība. Mēs vērtēšanu attiecinām uz dzīvi,
t. i. uz darbību. Vērtēšanā dzīve tiek pielīdzināta
vērtībai. Vērtēšanā mēs gribam pacelt dzīvi, ja viņa
nestāv vajadzīgā augstumā. Te nu rodas jautājums,
kas ir vērtība?

Vērtība (ētiskā sajēgumā) ir visa labā

mēraukla, saskaņa ar labo. Varam piekrist
ari K. Sta n gc m, ja viņš saka, ka vērtības jēdziens
nozīmē «saskaņu ar kādu normu", bet vērtības izjūtu

atkārtota izteiksme saskaņai ar normu, kas

pati iepriekš nav konstatējama sajūtās"
1

) Vērtība

nekad nav jāiedomā kā kāda reāla lieta. Nevienu

lietu par vērtību dēvēt nevar. Ari pats cilvēks un

dzīve, kā to jau minējām, nav vērtība. Maldīgi pie-

ņemt, ka piem. kāds mākslas darbs, teiksim, kāda

glezna, vai statuja, pati par sevi ir vērtība. Vērtība

ir meklējama nevis pašā mākslas darbā, kā lietā,

priekšmetā, bet šā mākslas darba idejā, pašā domā,
iztēlojumā, izdomā, sajēgumā., Vērtība vienmēr stāv

sakarā ar spriešanu. Vērtēt, nozīmē, — pamatoti

spriest. Vērtēt dzīvi, nozīmē — spriest par dzīvi, iz-

teikt sevišķus vērtējošos spriedumus. Spriežot par dzīvi,
mēs patiesībā spriežam par cilvēku darbību, t. i. viņu
domām un gribas izpaudumiem. Dzīvē mums ir dota

iespējamība parādīties, kas un kādi mēs varam būt.

Augstāk par dzīvi stāv patiesība. Pati

dzīve stingrā vārda nozīmē nav nekāda patiesība:
viņa nav atziņas patiesība, bet runājot ģeniālā L eifa-

ni c a vārdiem, faktu patiesība. Ar dzīvi mēs sastopa-
mies kā ar faktu, mēs šaī faktā dzīvojam, un tāpēc

pašu dzīvi par augstāko patiesību uzlūkot nevaram.

Pretējā gadījumā patiesība būtu kautkas visai viegli

atrodams, atrodams bez meklēšanas. Nē, īstās, jeb tā

saucamās prāta patiesības atklājas vienīgi pētot mc-

»). C. Stange, Einl. m der Eth. 11, p. 64, 65
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klejot, domājot. Lūk, kāpēc dzīve ir jāuzlūko
nevis kā patiesība, bet kā tuvākā iespē-
jamība patiesību, atziņu meklēšanai.

Dzīvi mēs ļoti labi varam salīdzināt ar instrumentu.

Un līdzīgi tam, kā instruments ir tikai līdzeklis, pa-
tiesību atklāšanai skaņu pasaulē, tāpat arī dzīve ir vie-

nīgi tuvāka iespējamība atziņas patiesību iegūšanai.
Dzīvē mums ir uzdota patiesību meklēšana un pa-

tiesību cienīšana. Līdz ar dzīvi mums uzdots meklēt

pēc tā, kas augstāks, vērtīgāks un svētāks par pašu
dzīvi. Tāpēc dzīve nekādā ziņa nav visaugstākais,

nav, tā sakot, pēdējais. Dzīve ir tikai instruments,
kuru spēlējot mēs cenšamies sasniegt vērtīgāku, nekā

instruments. Dzīve ir tikai palīglīdzeklis, un protams,
līdz ar to arī nepieciešams priekšnoteikums gala mēr-

ķa sasniegšanai. Dzīve ir it kā ceļš, kuram savs mēr-

ķis, bet vai ceļš ir tas pats, kas ceļa mērķis? — Pro-

tams, nē. Ne jau ceļš, ne jau instruments ir galve-
nais. Vērtīgākais, t. i. pati īstā vērtība, ir tas, ko

mēs ar dzīvi un caur dzīvi gribam sasniegt. Ja pati
dzīve būtu vērtība, tad dzīvi vajadzētu iegūt, tad dzī-

ve būtu kaut kas iekarojams, sasniedzams. Te nav

ko iegūt, nav ko iekarot, jo mēs jau dzīvojam. Dzī-

ve mums ir dota un mēs esam doti dzīvē, pati dzīve

no mums vairs neprasa sevis iegūšanas. Tāpēc
vērtība var būt tiktam, kas iegūstams,
kur jāpielieto savs dvēseles spēks. Ne-

kam nav vērtības, ko mēs atrodam bez meklēšanas,

ko, tā sakot, nejauši atrodam. Tamdēļ vērtības, kā

katrs no mums zinās, tik viegli rokās nedodās. Vēr-

tības, visvienalga, vai tas būtu zinātnē, mākslā, vai

citur, pilnā vārda nozīmē prasa sevis iekāpšanu, sevis-

iegūšanu, sevis atklāšanu, vai arī zināmos gadījumos
pilnīgu jaunradīšanu. Vērtību, resp. patiesību ie-

gūšana prasa milzīgu gribas spēku, intensivu dvēseles

darbību. Vienīgi tāpēc vērtību atklājēju un radītāju
ir tik maz. Ne katrs rada vērtības, ne katrs atklāj pa-
tiesības. Kamdēļ? — Ne tikai tāpēc, ka katram nav

spēju, bet ari tāpēc, ka daudzi cilvēki pašu dzīvi uz-

lūko par augstāko, un pašā dzīves procesā domājas
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ieraugam augstākās vērtības. Bet tā ir rūgta maldis.

nās. Ja pats dzīves process būtu vērtība, ja mēs vēr-

tības pašā dzīvošanas priekā varētu izdzīvot, izradīt

no pašas dzīves, tad katrs patiešām būtu vērtību radī-

tājs. Vazaņķim un sliņķim būtu tādas pat vērtības,

kā māksliniekam un pētniekam. Melim un nelgām
būtu tāds pat skaistu patiesību apcirknis kā lielas per-
sonības cilvēkam. No šām muļķīgām konzekvencēra

mēs atsvabināsimies tik tad, ja atzīsim, ka dzīves pro-
cesā, pašā dzīvošanā vien nekādu vērtību vēl nav. Ne -

skatoties uz to, ka ir bijuši domātāji un ir arī mūsu

laikos, sevišķi starp angļiem un amerikāņiem, kas dz<

vei piešķir vērtību, mēs šo viedokli kategoriski norai-

dām kā nepamatotu. Līdz ar kritisko vērtības filozo-

fiju, kuras priekšstāvji ir V. V indei bands, H. Ri
ķerts (H. Rickert) un c. mēs noteikti pastrīpojam,
ka tādu vērtību, kasir tikai dzīves vērt ī-

bas, nemaz nav. Dzīvi mēs varam tikai piedzīvot,
un pārdzīvot, pie kam pati piedzivošana un pārdzī
vošana nav nekāda vērtība. Dzīves uzskatīšana

pārvērtību faktiski nav vairāk nekas,

kā zinātnes un citu kultūras faktoruno-

liegšana. Un tiešām, kur valda tikai dzīve, tur

viņa faktiski ir izdzīve, tur velti meklēt patiesības cie-

ņu un interesi par īstām vērtībām. Dzīve ir tikai

ceļš un iespējamība tiekties pēc tā, kas augstāks, vēr

tigāks un svētāks, nekā pati dzīve. Ne dzīve ir uz-

devums, bet dzīvē ir uzdevumi un mērķi, kurus katram

jāmāk un jāvar kaldināt. Dzīve ir jādzīvo, jo viņa ir

nepieciešamība, un kā nepieciešamība dzīve līdz ar to

ir iespēja tiekties pēc tā, kas vērtīgāks par pašu dzīvi.

Attaisnot savu pastāvēšanu mēs spēsim vienīgi tad, ja
izlietosim tās priekšrocības un iespējamības kādas

mums sniedz dzīve. Dzīve pati mums izpalīdz. Dzī-

ve sniedz palīdzīgu roku to uzdevumu veikšanai, ku

rus mēs sprauduši saskaņā ar savas dvēseles īpatnību

11.

Pakavēsimies tagad pie izglītības jēdziena,
jeb pareizāki sakot, pie izglītības idejas.
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Kas ir izglītība ? Lai atbildētu uz šo jautājumu,

šķiet, visupirms jātiek skaidrībā ar dzīves mērķi. C il-

vēka dzīves mērķis ir atrast jēgu
visam pastāvošam un audzināt sevi sa-

skaņā ar visuma jēgu. Nepareizi būtu pie-
ņemt, ka cilvēka dzīves mērķis ir individuāls, ka

katram cilvēkam ir savs dzīves mērķis. Dzīves mēr-

ķis visiem cilvēkiem ir viens, dažādi tikai ceļi šā mērķa

sasniegšanai. Ceļu dažādība ir mūsu individualitātes

dažādība. Uz vienu un to pašu mērķi mēs ejam da-

žādiem ceļiem, tāpēc ka mūsos slēpjās dažādas indivi-

dualitātes, dvēseles īpatnības. Individualitātu dažādī-

bas ir reizē dzīves dažādības. Dzīve ir tik daudzpu-

sīga un dažāda vienīgi tāpēc, ka dažādi ir cilvēki. Ja

visi cilvēki būtu vienlīdzīgi,—homogena, vienmuļa bū-

tu ari dzīve. Un tomēr, neskatoties uz cilvēku un

dzīves dažādību, dzīvei t. i. cilvēkiem ir tikai viens

mērķis, un proti : atrast jēgu, nozīmi un vērtību visai

pasaulei un saskaņot savu dzīvi ar visas pasaules jēgu.
Šis mērķis nevar būt katram savs, jo pretējā gadīju-
mā dzīvei jēgu mēs patiešām nevarētu atrast. Ja man

būtu cits dzīves uzdevums, cits dzīves mērķis, nekā

otram, bet otram atkal citāds, nekā trešam un t. t., tas

nozīmētu to pašu, ko atzinums par individuālām pa-
tiesībām. Un līdzīgi tam, kā prāta patiesības un ti-

kumiskās mērauklas nav vis katram savas, bet objek-
tivas, visiem vienas un vispārnozīmīgas tāpat ari dzīvei

mērķis ir visiem viens.

Ceļš uz dzīves mērķi ir kultūras ceļš. Jēgas
meklēšana savai un visuma dzīvei ir kultūras darbs.

Un šis darbs nav nekas cits kā izglītība. Izglītī-
ba ir visa tā garīgā satura piesavinā-

šanās, kas iztaisa cilvēces garīgās dzī-

ves kopumu un intereses. Pēc Fr. Paul-

sena izglītība ir pie nobeigtākās attīstības nonākusē

iekšējā cilvēka forma. Viņa izpaužas sarunās un vin-

grinājumos iegūtā iespējā līdzdalības ņemšanai vispirms
savas tautas un tad arī visas cilvēces garīgā dzīvē 1).
Izglītība nekad nav nobeigta. Par pilnīgi un vispusīgi

>)Fr. Paulsen, Svstem der Ethik., p. 4,17.
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izglītotu cilvēku mēs varētu nosaukt tādu, kurš pārzin

visas, no pārējiem iegūtas zināšanas un izprot pašu
izglītības uzdevumu. Tas tomēr cilvēkam nav iespējams.

Tāpēc nav absolūti izglītota cilvēka. Un tik aiz šā ie-

mesla, ka cilvēks nav un nevar būt absolūti izglītots,

izglītība nekad nav pilnīgi sasniedzāma. Izglītība vien-

mēr ir uzdevums, neaizsniedzamsmērķis un neizpildāms
uzdevums. Izglītība ir ideja. Vispareizāk ir

runāt par izglītības ideju un nevis par izglītības jēdzie-
nu. Jēdziens ir tikai prāta elements, domāšanas sa-

stāvdaļa, ideja, turklāt arī gribas elements. Par ideju
mēs varam runāt tur, kur darīšana ar mērķu, uzdevumu

piepildīšanu. Ideja slēpj sevī it kā motivu, stimulu, ierosi-

nājumu un pavēli zināma uzdevuma realizēšanai. Šā-

dā nozīmē mēs varam runāt, piem. par pienākuma,

tikumības, drošsirdības, taisnības un taml. idejām. Pro-

tams visi pieminētie ir arī jēdzieni, bet nav tikai jē-
dzieni. Līdzīgi tam. kā piem. taisnība nav tikai pār-

runājama vien, bet viņa prasa ari piepildīšanu, tāpat
ari izgītība nav, tā sakot, tikai runas priekšmets, bet

arī darbības uzdevums. Jēdzieni, kā piem. matērija, cē-

lonis, izplatijums v. t. t. ir vairāk vai mazāk tikai

prāta piederumi,idejas turpretī, ir mūsu tikumiskās gribas
un darbības elementi. Idejas prasa viņu piepildīšanu jē-
dzieni — viņu izpratni. Jēdziens prasa savu izpratni, ide-

ja — ne tikai izpratni, bet reizē arī piepildīšanu. Ideja

slēpj sevī mūsu gribēšanu un vēlēšanos. Jēdzienā ir tikai

viena puse, un proti — teorētiskā, idejā — divas

puses: teorētiskā un praktiskā. Pateicoties šam ap-
stāklim ir iespējams, ka cilvēks zin, teorētiski pazīst

ideju, bet nespēj viņu piepildīt. Mēs piem., it labi

varam saprast, ko nozīmē taisnība, tāpat mēs varam

būt teorētiski izglītoti, bet ļoti vāji savā gribā. Pilnī-

gi iespējams tāds gadījums, ka cilvēks it labi zin

daudzas mācības, daudzas teorijas, bet nespēj savā

gribā un darbā tās piepildīt, oī ir viena no visdīvainā-

kām parādībām cilvēka dabā: cilvēks prātā
ir izglītots, bet tikumiskā gribā gļēvs. Te nu pamo-

stas jautājums: kādu cilvēku var saukt par izglītotu ?

Vai cilvēks var būt tikai prātā izglītots ? Šis jautājums

50



kļūs skaidrs, ja atbildēsim uz citu, viņam radniecīgu :

vai kultūra, kas uzlūkojama kā izglītības mērķis, ir ti-

kai teorētiska ? Nē. Kultūra nav tikai prā-
ta kultūra, nav tīri teorētiskas kultū-

ras. Tāpēc nav arī tādas izglītības, kas būtu tikai

prāta izglītība. Citiem vārdiem : cilvēku par izglītotu
mēs nevaram dēvēt, ja tas ir tikai prātā izglītots, ja
viņam ir tikai zināšanu krājums. Izglitots cil-

vēks ir tas, kas reizē ir prātā izglītots
un sirdī, t. i. gribās t i p r s. Citādi sakot, ī -

stā izglītība ir prāta skaidrība un tiku-

miskā noskaidrotība. No sacītā skaidrs, ka

izglītots nav arī tas, kas tikai tikumisks. Patiešām,
ir cilvēki, kas ļoti tikumiski, bet tomēr nav izglitoti.
Vienīgi tikumisku cilvēku par izglitotu nevar saukt, tāpat
kā par izglītotu nevar dēvēt tikai prātā attīstīto. Izglītības
būtību un kodolu neapšaubāmi sastāda prāta
un gribas harmonija. Tikumiskās gribas spēks un

prāta skaidrība, kas saistīta ar lielām zināšanām,
tie ir momenti, kas nepieciešāmi, lai konstatētu, vai cilvēks

ir izglītots, vai nav. Teorētiskā momentā mēs šeit

ietilpinām kā zinātni, tā mākslu ar visiem viņas aro-

diem, bet praktiskā, — jeb gribas momentā, — tikumi-

sko skaidrību, jūtu atsaucību un reliģisko apziņu. Vi-

sas šās cilvēka praktiskās sfēras īpašības ir jāaudzina.
Noteikti jēdzieniski runājot, vienīgi prātu var izglītot,
bet gribu — audzināt. Audzināšanas priekšmets ir

griba, jūtas, izglītības priekšmets — prāts. Mēs nevaram

sacīt: izglītota griba, izglītotas jūtas. Izglītību var

attiecināt tikai uz prātu. Audzināšanas jēdzienu, turpre-

tī, iespējams attiecināt uz visu mūsu apziņas dzīvi. Au«

dzināt var prātu, jūtas, gribu. Mēs varam runāt par
intelektuālo un emocionālo audzināšanu, tāpat kā par
gribas un reliģiskās dzīves audzināšanu.

Ta tad, audzināšana ir daudz plašāks
jēdziens, nekā izglītība. Izglītība aptver ti-

kai prāta pasauli, audzināšana — visu apziņu. Au-

dzināšana ir izglītības priekšnoteikums. Izglītībā pār-
svarā ir individuālais, — audzināšānā — sociālais

moments. Tā piem. Š leier m achers izsakās, ka audzi-
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nāšanas mērķis esot cilvēku saskanīgas kopdzīves vei-

cināšana, iespēja uz kopdzīvi
1

). Līdzīgos ieskatos irßa-

zedovs,"kuram audzināšanas mērķis ir sagatavot
jaunatni visus cilvēkus savstarpēji noderīgai, pa-
triotiskai un laimīgai dzīvei 2). Jaunhumanisti, kā piem.
F. I. Nlthammers (F. I. Niethammer) audzināšanas

mērķi redz humānismā, bet J. F. Herb arts — ti-

kumiskā rakstura stiprumā3). Kā redzams, pie visiem

pieminētiem autoriem audzināšanas jēdziens ir ļoti plašs.
Un tomēr mums nav pamata domāt, ka audzināšana

ir tikpat plašs jēdziens kā dzīve. Dzīve ir plašāks no-

jēgums, nekā audzināšana. Dzīve nekad pilnīgi nesedzas

ar audzināšanu, jo kā to augšā redzējām, dzīve ietver

sevī no cilvēka spējām neatkarīgus procesus. Audzinā-

šana ir pati dzīve vienīgi tiktāļ, ciktāļ dzīve ir kaut

kas vairāk, nekā daba, un šis „
vairāk" nav nekas cits

kā mūsu darbība. Tā tad audzināšana ir dzīve vienīgi
tik daudz, cik dzīve ir mūsu darbība. Tān ē c au-

dzināšana ir caur un cauri- ci 1 vēciska

funkcija, cilvēciska parādība. Dabu au-

dzināt nevar. Tāpat runāt par sava ķermeņa audzinā-

šanu, par fizisko audzināšanu ir ļoti nepareizi. Daba

aug un attīstās pati par sevi, tur nav ko audzināt.

Audzināt mēs varam tikai to, kas spē-

jīgs uztvert audzināšanas iespaidu uu

galvenais, — kas spējīgs saprast au-

dzināšanas mērķi, uzdevumu un no-

zīmi. Tāpēc arī dzīvniekus audzināt nevar. Dzīvnie-

kus var gan dresēt, bet dresēšana nav audzināšana.

Dzīvnieks nesaprot audzināšanas uzdevumu un tāpēc

apzinīgi padoties mūsu gribai nespēj. Dzīvnieki aug

paši par sevi. Ari mūsu ķermenis attīstās pats no sevis.

Mums tikai nevajaga kavēt savu miesu v'ņas attīstībā,

nevajaga to traucēt. Ja mēs ilgi sēžam pie sava rak-

stāmgalda, maz kūdāmies, mēs traucējam savu miesas

') Fr. Schleiermacher, PSdagog. Schriften, 3. Aufl. Langen-
salza 1902. p. 29,374.

2) J. B. Basedow, Ausgewāhlte Schriften, herausg. von H. Go-

ring, Langensalza 1880. p. 42.

») I. Fr. Herbart,Allg. Pādagogik, 3;Buch, 4 Kap. V., herausg.

von Th. Frilsch p. 175.

52



attīstību, liekam šķēršļus ķermeņa likumībai, traucējam
savu fizisko dabu. Bet ja nu mēs ievērojam savas

miesas vajadzības, vai tā ir sevišķa savas miesas au-

dzināšana? Nekādā ziņā. Savu ķermeni mēs audzināt

nevaram, mums ir tikai jāļaui viņam brīvi attīstīties.

«Audzinot" ķermeni, mēs faktiski audzinām sevi kā

garīgas būtnes, attīstām savu gribu, savu garīgo „es".

Miesa nav audzināma, viņa aug. Runāt

par fizisko audzināšanu var tik tādi cilvēki, kuri nav

skaidrībā ar audzināšanas būtību. Mēs izlūdzamies cien.

lasītāja piedošanu par savu izteicienu, bet mīkstināt

to nevaram. Mums nācās šo apstākli minēt aiz tā

iemesla, ka Latvijā ne tikai daudz runā par fizisko

audzināšanu, bet lielu laiku pat Izglītības ministrijas

pārziņā atradās fiziskās (!) izglītības institūts. . .

Lai it sevišķi pastrīpotu, ka audzināt mēs varam

tikai cilvēkus, cilvēku gribu, mēģināsim konstatēttās gal-
venās īpašības, kas šķir cilvēku no dzīvnieka.

Šīs īpašības, kā to pieņem Fr. Paul sens, ir

divas : ģimenes apziņa un vēsturiskā ap-

ziņa1) Dzīvniekiem nav ģimenes apziņas, ģimenes
saistības. Neretis dzīvnieki gan dzīvo ģimenēs, koloni-

jās, tomēr šo dzīvi nenoteic vis apzinīga darbība, bet

kustoniskais instinkts, kas ir neapzinīgs. Ja ari kustoņu
vecāki pavada un sargā savus bērnus, kamēr tie paši

nespēj un neprot atrast barību, tad tomēr vēlāk tie

paši bērni vairs savus vecākus nepazīst. Gadās, ka

vecāki un bērni kļūst par lieliem ienaidniekiem. Vārdu

sakot, dzīvnieku pasaulē nav to ģimenes jūtu un ap-

ziņas, kas valda cilvēkos.

Tas pats sakāms par vēsturisko apziņu. Dzīvnieki

nezin, kas ir viņu priekšteči. Tāpat tie nerūpējas par

saviem pēctečiem. Dzīvnieku pasaule nav nekādas in-

tereses par visu to, kas ir bijis un tāpat tie nedomā

par to, kas būs. Dzīvnieki nerūpējās par nākotni, par

pēctečiem. Viņiem nav nekādas jēgas par pagātni un

nākotni: tie dzīvo tikai tagadnē un tagadnei. Cilvēku

dzīves lielākā daļa, turpretī, pildās ar saturu, kam

ir zināma attiecība pret pagātnes cilvēkiem, pret pa-

') Fr. Paulsen, Pādagogik, 6. und 7. Aufl. p. 9 10.
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gātries kultūru; tāpat tie katrā ziņā vairāk domā par

nākotni, nekā par tagadni. Tā visa kustoņiem trūkst.

Cilvēks dzīvo mūžībai, kustonis acumirklim.

Dzīvošana mūžībai ir izglītošanās. Patiesi sevi

izglītot mēs varam tikai sevi un citus audzinot. Au-

dzināšanair saprātīga un apzinīga gri-
bas iespaidošana virzienā uz audzinā-

šanas mērķi. Tāpēc audzināšana var notikt tik

tur, kur no vienas puses apzinīgi tiek pielietota griba,
bet no otras puses tik pat apzinīgi šī iespaidošana
tiek uztverta. Kur valda neapzinīgums, tur audzināšana

nav iespējama. Šo izteikdami, mēs vēl reiz gribam

pastrīpot, ka neapzinīgas būtes no audzināšanas sfēras ir

pilnīgi izslēgtas. Audzināšana ir cauri un caur apzinīga
darbība. Audzināšana ir apzinīgu būtņu funkcija, kas

vērsta savukārt uz apzinīgām būtēm.

Audzināšana nekad nav uzlūkojama kā mērķis,
bet gan kā līdzeklis. Kādam mērķim gan kalpo au-

dzināšana kā līdzeklis? Blakus augšminētām citu

autoru atbildēm, mēs varam teikt, ka audzināšanas

mērķis ir prāta izglītība un etiski-reliģiskas
apziņas noska idrotība. Tomēr šāds definējums vēl

nav izsmeļošs. Mums vēlēšanās griezt lasītāja uzma-

nību vēl uz kādu sevišķu momentu, kas tik maz tiek

ievērots. Šis moments ir cilvēku individuālā dažādī-

ba. Te ir jautājums: kā saskaņot dažādo cilvēku

daudzpusīgo darbību no kultūras viedokļa? Kā iespē-
jams attaisnot un saskaņot cilvēku garīgās dzīves

dažādos izpaudumus? Vieni darbojas zinātnē, otri

mākslā viņas visdažādās nozarēs, citi atkal nododās

dažādiem arodiem un t. t. Bieži vien gadās, ka šo

dažādo darbības sfēru ļaudis negrib saprasties Mēs šeit

nerunāsim par pārpratumiem un domu starpībām, kas

it dabiski var izaugt, pateicoties pretējiem darbības

laukiem, bet par tām domstarpībām, kas vērstas

uz vērtības noliegšanu viena vai otra darbības sfērai.

Dažreiz zinātnieki noliedz vērtību literatūras darbam,
it sevišķi dzejai, paskaidrodami, ka dzeja ir tīri sub-

jektiva lieta, ka viņas vērtība nav objektiva, kamēr

zinātnes rezultātus izmantojot visi cilvēki. Tāpat ne-
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reti mums ir nācies dzirdēt, ka literāti uzbrūk zināt-

niekiem, teikdami, ka māksla audzinot tautu, kāmēr

zinātnieku un it sevišķi filozofu abstraktie prātojumi
bieži vien citiem neesot pieejami. Līdzīgā kārtā daudz-

reiz nesaprotas teologi ar literātiem un zinātniekiem

un it sevišķi praktiķi ar māksliniekiem. Šādas ne-

saskaņas, ja tās tiešām izaug no principiāla antago-

nisma, nav vairāk nekas, kā kultūras trūkums. Var jau
būt, ka kādreiz māksla, vai zinātne ņestāv savu uzde-

vumu augstumos, bet vai tamdēļ drīkst noliegt vienu

vai otru sfēru kā tādu un uzlūkot vienīgi savu kā

labāko? Es neesmu dzejnieks, bet vai tamdēļ lai

neatzīstu dzejas vērtību? Kāds praktisks politiķis nav

un nevar būt filozofs, bet vai tamdēļ viņam ir pamats
uzstāties pret filozofiju? Protams, nav. Ikkatrs cilvēks

ir tāds, kāds tas ir un nevar būt citāds. Mums katram

ir sava dvēseles īpašība, sava individualitāte, kas ne-

kad visiem nav vienāda. Viens cilvēks ir zinātnieks

un vairs nevar kļūt cits. Ikviens darbojas saskaņā ar

savām spējām, saskaņā ar savu individuālo īpatnību.
Es nevaru būt dzejnieks, bet vai tiešām tamdēļ man

nebūs atzīt dzejnieka pastāvēšanu un viņa dzejas
vērtību? Nē, man būs atzīt, jo es to varu, man ir

pamats atzīt. Kāds nu ir šis pamats? Pamats otra

cilvēk a garī gā s darbības vērtību atzi-

ņai ir noteikums, ka ikviens cilvēks

darbojas saskaņā ar savu aicinājumu,
saskaņā ar savas dvēseles īpatnību
un individuālām spējām. Tiklīdz mēs

ņemsim vērā šo noteikumu, zudīs visas pretruņas.
Tomēr pieminētais noteikums nebūt nav vienīgais,
kas spēj izklīdināt šaubas pie antagonisma rašanos

cilvēku dzīvē. Ir vēl kāds cits, un, varbūt, vissvārlgā-
kais noteikums. Tas nav nekas cits, kā visu cilvēku

kopējais dzīves mērķis. Mums nav pamata

iedomāties, ka tikai mūsu darbība

ir vērtīgākā, nav pietiekoša pamata

domāt, ka piem. subjektivās mākslas

neiet tik dziļi kā zinātniskie sprie-

dumi, aiz tā iemesla, ka visu ci 1 -
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vēku dzīves mērķis ir visiem k o]p ēj s un

mēs tikai ejam dažādiem ceļiem šā

mērķa sasniegšanai. Var gan būt, ka viens

jeb otrs no cilvēka garīgās dzīves izpaudumiem nav

vienādi dziļš, nav vienādi vērtīgs, kā piem. kāds

mākslas darbs atver patiesību daudz pilnīgāk, nekā

zinātnisks pētījums, vai arī otrādi, bet tomēr, neskato-

ties uz to, abi gājieni, kā mākslas, tā zinātnes ceļš,
ir vienādi attaisnojami. Līdzīgā kārtā var gadīties,
ka viena zinātne paspēj ieiet daudz dziļāk savos

pētījumos, nekā otra, tomēr, objekti vi ņemot, visas

zinātnes ir vienādi vērtīgas. Kāpēc? Aiz nule sacīta

iemesla, un proti, tāpēc, ka viņas visas ir radušās,

pateicoties nevienādām cilvēku individualitātēm un

spējām. Un līdzīgi tam, kā jāattaisno visu cilvēku

nākšana un pastāvēšana pasaulē, tāpat jāattaisno
vienādā mērā māksla, zinātne, filozofija, reliģija.
Bet ja tā, tad arī jāprasa, lai mēs mācētu atzīt un

cienīt visas šās vērtības. Te nu nonākam pie izšķirošā
slēdziena: kultūras cilvēks būs tas, kurš

ne tikai ir izglītots prāta ziņā un stiprs
savā tikumiski-reliģiskā pasaulē, bet

kurš reizē ar to māk atzīt arī citu

cilvēku garīgo dzīvi un atzīt citu dar-

bības vērtības. Mums jāmāk un jāvar atzīt arī

tas, ko mēs paši nespējam zināt, ko nevaram padarīt

par savas dvēseles īpašumu. Tāpēc ikvienam jāmāk

atzīt, blakus savai, arī otra cilvēka pasaule. Ja mēs

cildinām tikai to, kas mums tuvāks, ja mēs ceļam
un teicam vienīgi savu pētījumu un darbības pasauli,
tad mēs neesam izglītoti, neesam kultureli. īsta

kultūra un patiesa izglītība ir sveša katram egoismam,
ikvienai pašslavēšanai, savu un savai individualitātei

tuvo darbu cildināšanai. Ir vajadzīga pašpārveidošana.
Bet lai to panāktu, ir vajadzīga pašaudzināšana
tikumiskās gribas stiprināšana. Tā tad īstai izglītībai,
kam mēs tuvojamies audzināšanas ceļā, nekad nav

šauri subjektiva un individuāla sfēra. Izglītībā nav

tikai inviduālais, bet ari sociālais moments. Izglītība,
tā sakot, nav tikai subjektiva, nav tikai privāta, bet
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arī sociāla lieta. Mēs nevaram būt īsti izglītoti, tikai

vēršoties uz sevi, tikai gādājot par sevi un ierobežo-

joties sevī. Izglītībā ir jāierāda vieta arī citu individu

pasaules atziņai un cienīšanai. Te mēs it labi redzam,
ka izglītība ir kaut kas idejisks. Izglītības procesam

ir jābūt humānisma attaisnojumam un piepildījumam.
Ja visa audzināšana, kā ģimenē, tā skolā un dzīvē, ir

ceļš uz izglītību, tad šis ceļš nav tikai individuāls,
bet arī, nu, varbūt, galvenā kārtā sociāls. Šī doma

tikai attaisno to viedokli, no kura mēs izgājām.
Mēs teicām, ka izglītība nav tikai prāta, bet arī

tikumiskās gribas lieta. Nav tikai tīrā prāta kultūras.

Tāpat nav tikai individuālās kultūras. Izglītība un

kultūra, kas savos pamatos ir savas individuālās

dzīves jēgas saskaņošana, ar visuma jēgu, nozīmi,

vērtību un augstāko attaisnojumu, faktiski ir izglītības
idejas atziņa. Bet ne tikai atziņa, — arī piepildīšana,
— un tamdēļ, lūk, mums bij pamats runāt par

izglītības ideju.

111

Aplūkojuši dzīves un izglītības jēdzienus, pieie-
sim pēdējam šā apcerējuma jautājamam, proti: iz-

glītības un dzīves attiecībām. Jautājums
skan: vai izglītības un visas audzināšanas mērauklas

ir meklējamas dzīvē, vai izglītības idejas izziņā? Citādi

sakot: vai izglītības un audzināšanas likumība, vado-

šās normas novērojamas dzīvē un ņemamas no dzī-

ves, jeb viņas jāmeklē un jāatrod prātā, pašā atziņā,

izglītības mērķī, idejā, uzdevumā? Kas ir īstais izglī-
tības normu avots?

. .

.

Paskatīsimies tuvāk, kas iznāk, ja pieņemam dzī-

vi par noteicošo faktoru, kā domā lielais vairums cil-

vēku. Uzlūkojot un pieņemot dzīvi par audzināšanas

un izglītības augstāko vadošo normu avotu, pati dzīve

reizē ar to jāiztulko kā kaut kas nemaldīgs, neapšaubā-
mi patiess. Šeit mēs dzīvi nedomāsim kā dabas procesu,

bet kā cilvēku savstarpējās darbības iemiesojumu, cil-

vēku sabiedriskās attiecības. Tā tad, ja patiesība iz-

glītības lietās meklējama dzīvē, tad faktiski mēs to
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meklējam sabiedrībā, cilvēku darbībā un viņu savstar-

pējās sabiedriskās attiecībās. Audzināšanas un izglī-
tības virziens, kurš dzīvi uzlūko par augstāko, prasa,

lai cilvēks izglītodamies neattāļinās no dzīves, lai viņš
iet saskaņā ar dzīvi, lai viņš ir derīgs dzīvē un dzīvei.

Skaidrības labadņemsim skolas un dzīves attie-

cības. Tikko pieminētais virziens prasa: skolas, un, tā

tad, ari visas audzināšanas uzdevums ir dzīvei derīgu
cilvēku sagatavošana. Skolai vienmēr jāiet saskaņā
ar dzīvi. Skola nedrīkst attālināties no dzīves. Pai-

dagogiem audzēkņi jāmāca tā, lai pēdējie būtu dzīvē

derīgi. Tā tad,—piemērošanās dzīvei, tas ir tas galve-
nais ! Kalpošana dzīvei, tas pirmais un svarīgākais
uzdevums! Ņemt no pašas dzīves mērauklas, mācī-

bas un dzīvei kalpot ...
Un lai šo uzdevumu labāk

veiktu, skolā jāieved praktiskas dabas priekšmeti.
Galvenā vērība jāpiegriež tādiem mācību priekšmetiem,
kas jaunai paaudzei labāk palīdz orientēties dzīvē, kas

audzēkņus paglābj no dzīves nejaušībām. Tā tad pir-
mā vietā nevis izglītība kā tāda, nevis patiesība kā tāda,
bet dzīve, pirmā vietā pati dzīvošana. Mācīties, nevis

zināšanu, izglītības labad, bet mācīties — lai dzīvotu;

jāmācās tā, lai labāk dzīvotu, — tā var izteikt šā iz-

glītības virziena pamatdomu.
Kritiski raugoties, t. i. ieskatoties lietas apstāklī

pamatotas domāšanas ceļā, atrodam, ka šaī uzskatā

maz kas atzīstams un pieņemams. Rodās jautājums,
kas ir īstais, pirmais un galvenais skolas uzdevums?

Kā jāraugās uz skolu? Mums šķiet, ka sko 1 a ir

jāuzlūko kā izglītības idejas nesēja. Bet

vai skola var būt šās svētās idejas nesēja un piepildī-
tāja, ja viņa vadās no prasījuma pēc dzīves derīgu
cilvēku sagatavošanas ? Mēs domājam, ka nē. Ja

skolai nav cita lielāka un svētāka uzdevuma, kā tikai

„derīguma" kultivēšana, tad viņas — kā skolas

nozīme ir iznīcināta. Tāpēc no svara vienmēr ie-

dziļināties pašas skolas jēdzienā. Skolas jēdziens slēpj
sevī vēl arī daudz ko citu, kas neietilpst dzīves jē-
dzienā. Ja pati dzīve būtu visaugstākais, tā sakot, pati
pilnība, tad skola nebūtu vajadzīga. Tādā gadījumā
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mēs itin viegli varētum sacīt, lai bērni iet vien tieši

dzīvē un mācās, pati dzīve ir vislabākā skola u.t.t.

Bet ja nu mēs ticam, ka skola ir vajadzīga, tad mums

reizē ar to jābūt pārliecinātiem, ka dzīve, t. i. cilvēki

savās sabiedriskās attiecības nebūt vēl nava viss, un ir

vajadzīga instance, kas spēj aizpildīt dzīves trūkumus,

izravējot dzīves ļaunumus. Taisni šaī vadošā, pa-

pildinošā un noskaidrojošā momentā ir meklējams
skolas uzdevums un aicinājums. Skola ir vajadzīga,
lai rādītu un sniegtu cilvēkam to, ko nespēj dzī-

ve, resp. apkārtne sabiedrība. Sabiedrība nekad

nevar un nespēj uz ņemties audzināšanas

un izglītības lomu, jo viņa pati jau ir

audzināšanas rezultāts. Skolai vajaga ie-

spaidot sabiedrību, apkārtni un nevis otrādi. Ja sa-

biedrība kļūst skolas veidotāja, tad skola nestāv savu

uzdevumu augstumos. Mēs nedomājam, ka skolai un

sabiedrībai vajadzētu savstarpēji izolēties. Gluži otrādi:

skolai un apkārtnei ir jāstāv dzīvā organiskā kontaktā.

Tikai jāievēro viens : skola nedrīkst nonākt sabiedrības

iespaidā. Skola nedrīkst zaudēt savu patstāvību. Ja

skola kapitulēs sabiedrības priekšā, viņa savu aicinā-

jumu nepiepildīs. Skola vairs nebūs skola, viņa būs

apkārtnes, t. i. dzīves verdzene. Nevis sabiedrībai

vajaga audzināt un veidot skolu, bet —■

skolai sabiedrību. Ja šis process notiek otrādi,
tad skola nav vairs skola, bet nožēlojams sabiedrības

piedēklis. Runājot gramatiskā valodā, no «priedēkļa"
skola pārvēršās «piedēklī." Sabiedrība kļūst par sko-

las «skolu", audzinātāju un noteicēju. Un nav šaubu, ka

tādā gadījumā skolā ieviešās visi tie paši ļaunumi, kas

apkārtnē. Skola pati kļūst par upuri ļaunumam, ku-

ru izravēt tā aicināta. Skola krīt nespēkā, grēkā, ja
tā varētu izteikties, pirms pati šo grēku izravējusi. Šo

sacīdami, mēs nedomājam, ka skolai vajadzētu iet pret-

runā ar apkārtni. Skola drīkst un var mācīties no sa-

biedrības visu, ko atzīst par vajadzīgu. Skolai būs

klausīt sabiedrības balsi, bet tomēr par visām lietām,

šķirodama labos iespaidus no ļauniem, cēlos piemērus

no negatīviem, lai viņa vienmēr atmin, ka viņa ir sko-
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la, un kā skola nes sevī svēto aicinājumu — izglītības
idejas piepildīšanu. No zināma viedokļa var teikt, ka

skolas uzdevums ir sabiedrības audzināšana un izglī-
tošana. Šā uzdevuma veikšanai skola nedrīkst nonākt

sabiedrības kalpībā. Skola nedrīkst meklēt audzinā-

šanas un izglītības mērauklas tur, kur viņas nav atroda-

mas. Katrs zin, ka dzīvē nav tikai labas parādības, labi

cilvēki. Dzīvē, varbūt, daudz, nesalīdzināmi daudz

vairāk, ir negativo darbu, nekā pozitivo. Uz kāda

pamata tad nu varam prasīt, lai skola iet saskaņā ar

dzīvi, lai viņa kalpo dzīvei. Un ja ari nebūtu tik

traģiski, tad tomēr ieraudzīt cilvēka dzīvi, kā tīras

jēgas iemiesojumu, mums neizdosies. Pat ja pielai-
dīsim, ka labais ir pārsvarā, tad tomēr atsvabināties

no bezjēdzīgiem faktiem nav iespējams: mēs tos re-

dzam un konstatējam dzīvē ik uz katra soļa. Lūk,

kamdēļ prasīt, lai skola nekad neiet pretrunā ar dzīvi,
ir ne tikai maldīgi, bet pat noziedzīgi. Jo nevajaga
taču aizmirst, ka skola ir aicināta cilvēku

audzināt un mācīt, bet nevis otrādi,
skolas uzdevu rrss ir audzināšanas un

izglītības gaitās veidot dzīvi, bet ne-

vis dzīvei skolu. Prasīt, lai skola ik acumir-

kli stāv saskaņā ar dzīvi, nozīmē skolu grūzt postā.

Prasīt, lai skola vienmēr kalpo dzīvei, nozīmē ienest

skolā tos pašus trūkumus, kurus redzam dzīvē un ku-

rus izravēt ir skolas aicinājums. Skaidri redzams,
ka šadā nozīmē ņemta skola ir nevis ļaunuma iznī-

cinātāja, bet ļaunuma veicinātāja. No izglītības
veicinātājas skola tādējādi var kļūt par tumsības un

neskaidrības kultivētāju. Jo navr jāaizmirst, ka ari ļau-
numa sekmēšana ir ļaunums. Ne tikai tas grēko, kas

ļaunu dara, bet ari tas, kas ļaunu redz un nekā ne-

dara viņa novēršanai. Un ja ari skolai nebūs šā kri-

tiskā, patstāvīgā skata, tā var viegli kļūt par ne-

kulturelu parādību veicinātāju, pie kam tas var notikt viņai

pašai nemanot, līdzīgi tam, kā atsevišķs cilvēks spēj no-

nākt slidenā ceļā, pašam nemanot. Tā tad skolai

ir pilnīgs pamats attālināties no dzi-

ves tad, ja dzīve neseko skolas spraū-
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stam niērķim. Skolai ir jāiet dzīves,

resp. sabiedrības priekšgalā. Skolai t. i.

skolu reprezentējošiem pārstāvjiem gan valdībā, gan
sabiedrībā un pašās skolās, jāuzrāda īstais audzināša-

nas un izglītības ceļš. Vienīgi tadpaidagogi attaisnos

savu uzdevumu un aicinājumu, un galvēnais savu

vārdu: vadonis, pavadonis. Kur skolai nav

pašai šās atziņas, tur viņai jāuzklausa sabie-

drības balsis, tur viņa nav patstāvīga. Labi vēl, ja
sabiedrības domas gadās pareizas. Bet ja nu ari sa-

biedrība spriež nepareizi, tad kļūdu pārņem arī skola,

līdzīgi tam, ka audzēknis, kurs neprot patstāvīgi atri-

sināt uzdevumu, uu norakstīdams to no otra, pārņem
visas otrā kļūdas, neretis viņu skaitu vēl pavairodams.
Ja uzturēsim spēkā prasību, ka skolai viemēr jāmā-
cās no dzīves, tad skola pārņems visus tos pašus trū-

kumus, kas slēpjas dzīvē. Tādā gadījumā skola būs

pazaudējusi savu dvēseli un savu sirdsapziņu. Bet

skolai ir jābūt, nepieciešāmi jābūt,
sabiedrības sirdsapziņai! Skola, kā au-

dzināšanas un izglītības idejas auklētāja, ir, līdzās baz-

nīcai, svētākais iestādījums valstī, un tamdēļ viņā
mums jāredz spēks, kas vada un ceļu rāda. Skolu likteņa
noteicējiem un lēmējiem ir jābūt visgudrākiem cilvē-

kiem valsti, jo taču skola ir tā, kas sagatavo pilsoņus
gan viena, gan otra uzdevuma veikšanai. Tāpēc mēs

esam dziļi pārliecināti, ka pareizais teiciens ir seko-

šais: dzīvei, t. i. cilvēku sabiedrībai ir

jābūt tādai, kāda ir īsta skola, jāseko
ir skolas balsij! Ja paliek spēkā pretējais, t. i.

ja mums nākās konstatēt, ka skola ir tāda, kāda sa-

biedrība, tad kā skola, tā sabiedrība iet maldu ceļu.
Un kā pirmā, protams, grēko skola. Skola šajā attie-

cībā ir pirmatnējāka. Kas pirmām kārtām ir atbildīgs

par ļaužu vājo inteliģenci un tikumisko pagrimšanu?

Protams, skola, pie kam nav jāaizmirst, ka skolas jē-
dziens no mums ir domāts ļoti plaši, un proti, kā visas

audzināšanas un izglītības sistēma. Par visu atbild

skola, t. i. audzinātāji, jo audzināšanai ir izšķirošā

loma, kā pie labā, tā ļaunā rašanās. Uzkraut vainu
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sabiedrības pleciem ir nepareizi, jo kā jau minējām, pati
sabiedrība ir audzināšanas rezultāts. Bet ja nu skota

beidz būt tā, kādai tai jābūt, tad apkārtne kļūst no-

teicoša. Skola nokļūst pavisam nožēlojamā stāvoklī:

viņa nokļūst dienas parādību, notikumu un ieskatu

varā. Sīkie bezvērtīgie dienas notikumi kļūst arī sko-

lai noteicoši. Skola sāk iztapt sabiedrības iegribām,
acumirkļa prasījumiem. Viņa nekalpo vairs savai ide-

jai, bet ļaužu untumiem un iegribām. Ar skolu uz ma-

ta notiek tas pats, kas ar citiem cilvēka garīgas
dzīves izpaudumiem — kultūras faktoriem, piem. ar

mākslu. Mākslas vēsture mums uzrāda ievērojamā-
kos darbus taisni tais laikos, kad mākslinieki kalpo-
juši mākslas idejai, mākslas patiesībai, kamēr vājākie
darbi parādījušies, pēc atkāpšanās no kalpošanas māk-

slas idejai un pieķeršanās dienas jautājumu un pasū-

tījumu apmierināšanai. Tas pats sakāms par darbiem

citās cilvēka garīgās dzīves sfērās. Neviens ie-

vērojams garīgās darbības produkts
nav radies no kalpošanas acumirkļam,
bet gan no kalpošanas mūžībai, no

patiesības cieņas un ideju mīle-

stības. Vēsturisku piemēru šeit tik daudz, ka ne-

turam par vajadzīgu tos minēt. Visu vērtīgāko -cil-

vēks radījis taisni tad, kad atteicies no tā materiālā

labuma, kas nāktu kā sekas no viņa darbības. Vēr-

tību radīšana un patiesību atklāšana prasa nodošanos

pašam pētijuma priekšmetam, tā neprasa nekādu at-

algojumu. Vērtībām nav materiālas saknes. Nav

materiālu vērtību. Tāpēc ari skola, kā sagatavoša-
nās uz vērtīgu dzīvi, prasa pēc neatkarības no sabie-

driskiem ieskatiem. Skola ne vienmēr drīkst un var

būt atsaucīga uz apkārtējo ļaužu prasībām. Daudzi,

un it sevišķi starp latviešiem, domā, ka skolai ir jāiz-

pilda tas, ko diktē sabiedrība. Ja sabiedrība prasa

to jeb citu, tad skolai tas jāsagatavo; ja sabiedrība

pavēl, skolai jāpilda bez ierunām
. . .

Tagad jautāsim, kam īsti visupirms lai skola

kalpo: dzīvei jeb izglītības idejai, atziņām, patiesībai.
Ar retiem izņēmumiem mums nācies vienmēr dzirdēt,
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ka skolas uzdevums tomēr ir kalpot dzīvei. Arī kāds

ievērojams latviešu paidagogs izsakās: „Skolai jākalpo
dzīvei, tāpat kā mākslai, kā zinātnei, kā visam"1).
Šī doma tikai pa daļai ir pareiza. Mēs uzsveram, ka

skola varēs kalpot dzīvei, ja viņa pirms
tam būs kalpojusi izglītības idejai kā

tādai. Prasīt, lai skola visupirms nostājās dzīves

kalpībā, nozīmē augošo un topošo paaudzi vest dzīvē

bez skaidra izglītības mērķa un dzīves uzdevuma

apziņas.
Lai labāk izprastu lietas stāvokli, ņemsim zināt-

nes un dzīves attiecības. Ir cilvēki, kas domā, ka

zinātnes uzdevums kalpot cilvēcei. Nevis cilvēce kalpojot
zinātnei, bet zinātne cilvēcei. Saī domā atkal, tā

sākot, maza drukas kļūda. Kas te ir neskaidrs ? Nav

saprotams tas, kā zinātne var kalpot cilvēcei, ja pats
cilvēks iepriekš nav kalpojis zinātnei, resp. patiesībai.
2inātnes ieguvumus, kā piem. ārstniecībā, technikā,
audzināšanā mēs varam izlietot tikai tad, ja šie iegu-
vumi mums jau ir. Bet kā mēs varējām tos iegūt?

Protams, padodoties tīrai interesei pēc patiesības,

atziņu meklēšanai, ideju cieņai. Ir gan taisnība, ka

liela daļa no zinātniskiem panākumiem (atradumiem

un atklājumiem) ir radusies no dzīves prasībām un

vajadzībām. Tā piem. medicinā zinātnieki atklāj sli-

mību dīgļus lielā mērā tamdēļ, ka šās slimības cilvēci

moca un ka ir dzīves nepieciešamība no viņām
atsvabināties. Pastērs, pēc trakuma sērgas baciļu
atrašanas, izsaucies, ka viņš esot daudz laimīgāks,

ja varot ar savu atklājumu cilvēcei palīdzēt. Tāpat,

piem. kompasa izgudrojums droši vien ir radies no

dzīves prasībām, audzināšanas metodes — no tieksmes

palīdzēt topošai paaudzei, no mīlestības un cieņas pret
cilvēku kā tādu. Bet vai šie fakti runā pretī mūsu

apgalvojumam, ka lai cilvēks spētu izlietot zinātnes

ieguvumus, viņam vispirms jāpadodās tīrai interesei

pēc šo ieguvumu sasniegšanas? Nebūt nē. Pieminētās

liecības taisni apstiprina no mums sacīto. Vai tad

tā nav patiesības meklēšana, kas izsaukta no reālām,
»)A. Dauge, Skolas ideja, 5 1. p. Rīgā 1924. (Valt un Rapas izd.)
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nepieciešamām dzīves vajadzībām ? Tā ir tāda pat
patiesības meklēšana, kā citas mūsu gara intereses,
kurām ne vienmēr varam saskatīt reālās vajadzības

pusi. Ir taču daudz tādu meklējumu un diženu garī-

gās darbības rezultātu, kam nav nekādas praktiskas
nozīmes, kas nesaistās ar dzīves vajadzībām. Ņemiet,
piem. visu mākslas pasauli, tāpat filozofiju un tml.

Šām sfērām ļoti mazs sakars ar ikdienību. Katrs īsts

mākslas darbs, tāpat kā zinātnisks atradums, izaug no

dvēseles slāpēm pēc patiesības, pēc pasaules uzskata,

kas, runājot V. Vunta vārdiem, «apmierinātu mūsu

dvēseles prasības". īsts kultūras darbs nemaz citādi

nav domājams. Visupirms jāmeklē un tikai

tad var atrast, bet lai atrastopiemērotu

dzīvē, ir jāatrod.
Tomēr sacītais no mums aplūkojamo lietas stā-

vokli vēl pilnīgi nenoskaidro. Mūsu vēlēšanās vērst

lasītāja uzmanību uz kādu citu apstākli. Tie cilvēki,
kas domā, ka visu cilvēku garīgo darbību noteic dzī-

ves vajadzības, un pati dzīve ir motivs, nemaz neievēro,
ka mēs zinātnes sasniegumus varam izlietot arī ļaunā
nolūkā. Kara gadījumā, dažādos atriebības, vai ļaun-
prātības nolūkos cilvēki ļoti bieži izlieto zinātniskos

atradumus sev par labu. Bet kas var apgalvot, ka

ari paši zinātnieki savos pētījumos seko ļauniem
nolūkiem un ļaunām domām ? Mēs esam pārliecināti,
ka ļaunais nodoms nav tas pats, kas pa-
tiesības mīlestība, un cilvēce nekad neko la-

bu nebūtu panākusi, ja pirmām kāītām nenestu sevī

tīrās patiesības mīlestību, labos nodomus un tīro

labvēlību. Un ja nu citi izlieto zinātniskos panāku-
mus ļaunā nolūkā, vai no tam cieš pats atradums kā

tāds, vai patiesība kļūst mazāk vērtīga? Gandrīz lieki

šeit atbildēt. Zinātne nevar uzņemties atbildību par

tām sekām, kuras rodas pateicoties citu «vājī-

bām, no zinātnisko atradumu tādas jeb citādas pie-
mērošanas. Ar zinātni šaī gadījumā ir tāpat kā ar

Kristus mācību. Vai Kristus ir vaiņojams, ja viņa
mācības vārdā notika tik daudz grēka darbu? Un vai

mākslinieks nes atbildību par to iespaidu, kādu saņem
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mākslas darba vērotāji un uztvēraji ? It sevišķi der pa-

kavēties pie pēdējā piemēra. Daudzreiz māksliniekiem

ir jādzird nepelnītas piezīmes. Sevišķi tiek pastrīpots

tas, ka ne jau visu māksliniekam atļauts tēlot. Varot

aprakstīt, apdzejot, nogleznot v. t. t. tikai dažas

parādības. Tāds ierobežojums ir nevietā. Māk-

slā var tēlot visu, kas pastāv. Mākslas,

tāpat kā zinātnes priekšmeti, ir neaprobežoti.
Visa pasaule ir tāpat mākslas, kā zinātnes priekšmets.
Te sabiedrība nedrīkst būt noteicēja. Māksla var

attēlot visus cilvēkus, ar visām viņu labām un ļaunām
īpašībām; viss var būt mākslas objekts. lerobežojums
var būt tikai tēlošanas līdzēkļos, paņēmienos, izveduma

formās. Tur, protams, arī apkārtne drīkst teikt savu

vārdu. Un līdzīgi tam, kā pie Kristus mācības iz-

tulkošanas, pielietošanas, izprašanas, varēja būt un bija

iespējami citādi paņēmieni, tāpat arī pie mākslas

pasaules objektu attēlošanas un iztēlošanas ir iespēja-
mi ne tikai tie ceļi, kurus staigā, un līdzīgā mērā

arī pie zinātnes un audzināšanaspatiesību iztulkošanas

ir iespējama brīva izvēle un rīcība. Ja zinātne ir

atklājusi milzīgu technisku ierīču principus, ja zinātne

ir izgudrojusi nāvējošus līdzekļus, tad kur ir pamats

teikt, ka visus šos atklājumus un izgudrojumus nepie-
ciešami ir jāpielieto dzīvē? Vai dažreiz šī pielietošana
mav tikai paša cilvēka vājība? Jā, kas to var ap-
strīdēt.

. .

Visi pieminētie fakti liecina, ka kultūra s

produkti visos cilvēka garīgās dzīves

izpaudumos ir radušies pirmām kārtām

notīrās mīlestības uz patiesību, no

tieksmes pēc atziņām kā tādām. Un lai

cilvēce spētu izlietot atziņu (kā zinātnisko,
tā māksliniecisko un reliģisko) rezultātus dzīvē

sev par labu, ir jāpadodas tieksmei

kalpot patiesībai, jo bez patiesības
atklāšanas nav iespējama viņas pie-
lietošana.

Pārnesot tikko sacīto uz skolas, kā izglītības
idejas nesējas, un dzīves attiecībām, redzam, ka skola

var kalpot dzīvēi tik tad, ja viņa ir iepriekš kalpojusi
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izglītības patiesībai, izglītības idejai. Kādu pakal-
pojumu skola var izdarīt dzīvei, ja viņa

pirms tam nav kalpojusi izglītībai kā

tādai? Tāpēc uzskats, kurš skolu pakārto dzīvei,
un vienmēr dzīvi noliek pirmā vietā, ir maldīgs. Ja

skola nav skaidrībā ar savu pirmo un tiešo uzdevumu,
kādu labumu viņa var sniegt dzīvei? Tādā gadījumā
skola kā audzināšanas un izglītības iemiesojums,
dzīvei var izdarīt tikai sliktu pakalpojumu, «lāča

pakalpojumu". Kāmēr skolai vajaga sniegt dzīvē,
t. i. visā apkārtnē un sabiedrībā gaismu, viņa tur

ienes vēl lielāku neskaidrību un haosu. Skola, kas

nav skaidrībā ar savu pirmo un galveno uzdevumu,
ne tikai nav skola, bet neizprastu domu un uzdevumu

iemiesojums, un, iekams dzīvi tā spētu labot, grūž
to dziļāk tumsā.

Tagad jautāsim: kas ir šis pirmais un galvenais
skolas uzdevums? Pirmais un svarīgākais
skolas uzdevums ir tikt skaidrībā ar

izglītības uzdevumu. Varam jautāt arī

sekoši: ar ko audzēkņi skolā būtu iepazīstināmi visu-

pirms? (Protams, ņemot vērā viņu sapratnes spējas).
Vēl citādi jautājot: kādam prasījumam vajadzētu pa-
stāvēt vienmēr, visā skolas (kā pamat-, vidus- un

augstskolas) procesā? Mums šķiet, ka skolas princi-
piālais uzdevums ir izglītības jautājuma, kā tāda,
noskaidrošana. Noskaidrot un izprast, kas ir izglītība,
kas izglītības mērķis un uzdevums, kāda nozīme

zināšanu krāšanai, — tas skolas centrālais uzdevums.

Pirmais prasījums būtu — nevis zinātņu iegūšana,
bet zināšanu vērtības, nozīmes un mērķu izpratne.
Šis galvenais uzdevums nereti tiek aizmirsts. legūt,
piesavināties zināšanas no viena vai vairākiem priekš-
metiem ir pavisam cita lieta, nekā izprast izglītību.
Tāpēc mums jau nācās šā apcerējuma pirmā daļā
uzsvērt, ka izglītība nesedzās ar zināšanu krājumu.
Cilvēks var būt diezcik bagāts savās zināšānās, bet

reizē ar to pavi&am nekompetents izglītības jautājumā
kā tādā, un tāpēc palikt savos pamatos neizglītots,
īsta izglītība pirmām kārtām irizglītīr
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bas idejas saprašana. Skola nekādā ziņā pir-
mā vietā nedrīkst likt tāduspriekšmetus, kas nenodarbojas
ar izglītības jautājumu pēc būtības. Pirmā vietā

jāstāv tādiem priekšmetiem, kā piem. etiķa, paidago-

ģija kas taisni nodarbojās ar izglītības lietu pēc būtības.

Šo lomu nevar uzņemties neviens cits mācību priekš-

mets, jo tas nav citu priekšmetu uzdevums. Kāpēc
pēdējā laikā Latvijā tik nevērīgi izturas pret tiem

priekšmetiem, kuru uzdevums noskaidrot pašu pamat-
jautājumu, lietas kodolu, izejas stāvokli? Atbilde

var būt tik viena, un proti, tamdēļ ka mēs paši
neesam pietiekošā skaidrībā ar izglītības būtību. Ir

taču katram zināms, ka mēs varam būt diezin ar

kādiem zināšanu krājumiem un zinātniskiem grādiem,
un tomēr palikt savā dvēselē rupji un zemiski. Viena

no mūslaiku cilvēka tipiskākām īpašībām ir tā, ka viņš sa-

vā prātā ir daudzzinošs bet dvēselē, sirdsprātā neizglītots,

gribā ļoti vājš. Un ja arī skola kultivēs tikai faktu

zināšanu, vairos tikai intelektuālo pūru, bet neprasīs

pēc šā zināšanu krājuma pašvērtības un nozīmes, tad

viņa savu uzdevumu apraks, pirms to būtu aizsniegusi.
Skolai tieši un vienmēr ir jānodarbojas ar izglītības
idejas, ar skolas un audzināšanas mērķa noskaidrošanu

un tikai otrā vietā drīkst stāvēt zināšanu piesavināša-
nās skolas mācību priekšmetos. Skolai jāmāca

tā, lai audzēkņi, atstādami skolu, zinātu,
kas ir izglītība, kāda izglītībai vērtība.

Ilustrēsim savu domu gaitu ar sekošu piemēru. Mūsu

priekšā ir divi cilvēki. Viens, teiksim, labi pārzin

vēsturi, matemātiku v. t. t., bet nevar pateikt un ne-

izprot, kas ir patiesa izglītība, kamēr otrs mazāk,
vai nemaz nezin faktus no skolas priekšmetiem, bet

tomēr zin atbildēt, kāda izglītībai vērtība, kāds vi-

ņas uzdevums un būtība, pie kam iekšēji savā dvē-

selē šis cilvēks ir stiprs, kāmēr pirmais gribā gļēvulis.
Kurš no abiem stāv augstāk, kurš mums būtu tuvāks?

Mēs domājam un ticam, ka otrais. Un vai ir maz

cilvēku, kas pilni no dažādām «gudrībām", bet fak-

tiski savā dvēselē rupji un neizglītoti, vai ari savā

gribā vāji? Ko nu palīdz tādas zināšanas? Ikviens
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sapratīs un, domāju, mums piekritīs, ja teiksim, ka

galvenais vienmēr ir darbības mērķis, tāpat kā augšā
savā vietā par galveno mēs uzlūkojām dzīves ceļa
mērķi. Skolas mērķis, darbības mērķis sko-

lā principā ir viens: izprast izglītības ideju,

izprast zināšanu nozīmi. Reizē ar to tā būs kul-

tūras izpratne, tā būs kulturēla dzīve. Kā bieži vien

cilvēks ar zināšanu krājumu nav kulturēls, tas rodās

no tam, ka viņš patiesi neizprot izglītību un pats ne-

izprazdams pareizi, ari citus «izglīto" nepareizi. Un

mēs nemaldīsimies. ja teiksim, ka ikviens normāls

cilvēks jau pēc dabas ir noskaņots par labu dzīves

mērķa un uzdevuma izpratnei, audzinātājiem tikai jā-
māk šo noskaņojumu atraisīt. Ja šī atraisīšana notiek

neīstā virzienā, tad tā savos pamatos ir slikta audzi-

nāšana, vadīšana un iespaidošana virzienā uz neīstu

mērķi. Tas tikai lieku reizi pastrīpo, cik audzinātā-

jiem ir jābūt patstāvīgiem, pašnoteicošiem. Daudz vairāk,

nekā citiem, audzinātājiem ir jānes sevī vērtējošais un kri-

tiskais skats. Ja nav šā visu vērtējošā skata uz visu

apkārtni, tad notiek padošanās visam tam, kas no-

tiek. Audzinātāji izsaucās: dzīve, lūk, mums rāda

citu ainu, nekā teorija. Tas, ko jūs mācat, tas ti-

kai ir tukši izsacījumi, īstenībā viss norisinās

otrādi.
. .

Te nu esam nonākuši pie sāpīgākās vietas.

Dzīve nereti rāda pretējo tam, ko māca te-

orija. Kā izkļūt no šā grūtuma? Cilvēki, un it

sevišķi, daudzi audzinātāji, redzēdami, ka dzīvē

neattaisnojas teorētiskās atziņas, zaudē katru ticību

uz atziņu kā tādu, atmet ar roku prātošanai un

mēģina izlīdzināties ar dzīvi. Tas ir visbīstamākais so-

lis, kādu sper audzinātājs. Tā darīdams, audzinātājs

izgatavo sev negatavības apliecību. Protams, mums

visiem ir jāatzīst, ka vienīgi dzīve ir tā, kas sagādā
cilvēkam vai nu grūtības, vai vieglas dienas. Dzīve

nereti cilvēku nostāda bezizejas .stāvoklī. Dzīve

daudzreiz runā pavisam citu valodu, nekā mūsu at-

ziņa. Ļoti gfūti nākas izšķirties un taisīt lēmumu.. Un

ja nu mēs taisām lēmumu, nevis par labu savai at-
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ziņai, bet klausīdami dzīvei, tad esam parādījuši sa-

vas dvēseles nespēku. Mums sacīs, ka arī dzīves pa-

rādības var būt pareizas un nevis mūsu domāšana.

Tiešām, ir pielaižāma tāda iespējamība. Bet vai tas

lai nozīmētu, ka paklausot sabiedrībai, mēs

savu soli varam spert bez vērtēšanas, bez prā-
ta darbības? Arī šaī gadījumā ir nepieciešama mū-

su vērtējošā saprātīgā atziņa. Pretējā gadījumā val-

dīs aklums, nekritiska padošanās sabiedriskā vēja
pūtienam. Filozofija uz šo lietu nevar skatīties ci-

tādi, un nav jāaizmirst, ka filozofijai teit ir izšķirošais
vārds. Ja mums nav filozofiskā skata, mēs vienmēr

esam un paliekam apkārtnes vergi, mēs skrējām pakaļ
visam tam, kas notiek sabiedrībā, kas norisinās ap-

kārtnē un visā dzīvē. Bez šā vērtējošā kritiskā skata,
mēs tā sakot, vienmēr sūdzamies pie dzīves, uzlūko-

dami dzīvi par augstāko taisnības instanci. Bet vai

esam iepriekš jautājuši, cik pieņemams ir tas, kas

notiek dzīvē? No kam mūsos rodas tāda paļāvība uz

dzīvi? Kamdēļ mēs tā ieslīkstam apkārtnes skāvienos?

Te nav citas atbildes, kā tikai pārliecība, ka dzīves

uzlūkošana par augstāko skaidrības instanci

ir savas patstāvības zaudēšana, savas brīvības

ierobežošana, nepaļāvība uz savām atziņas

spējām, vai labāk sakot, nedomāšana par īsto

patiesību. Tāds solis nav nekas cits, kā artava vē-

sturiskam materiālismam, Kārļa Marksa mācībai. Ir

gan fakts, ka cilvēka garīgo dzīvi bieži vien noteic

materiālās ražošanas kārtība, bet kur ir pamats ap-

galvot, ka tas ir pareizi un ka tam tā jānotiek?
Nav un nevar būt tāda pamata. Pieņemdami domu,
ka audzināšanas un izglītības mērauklas ir meklēja-
mas dzīvē, mēs fakiiski iekrītam vēsturiskā materiā-

lisma jeb vēsturiskā relativisma žņaugos, kura trūku-

mi jau sen ir zinātniski pierādīti. No atziņas teo-

rijas viedokļa raugoties, vēstu r i ska i s m aterialisms

izdara ļoti rupju kļūdu, pārvērzdams fak-

tu pasauli normu un vērtību pa-

saulē; šeit viss tas, kas faktiski pastāv un norisinās,
tiek uzlūkots par to, kam jābūt. Konkrēti runājot,
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vēsturiskais relativisms, ari audzināšanāun izglītībā par

normu pieņem un atzīst tik to, kas īstenībā pastāv,
' kas faktiski notiek un norisinās. Ja mūsu prāts ar

to nav mierā, tad viņš maldās; prātam jāpiekāpjās
dzīves parādību priekšā. Prātam jāpieņem tas, ko

diktē dzīve. Ja dzīve iet citus ceļus nekā skola, tad

pareizība meklējama dzīvē, skolai jāpiekāpjās,

jātuvojas dzīvei. Vienīgi tam ir nozīme un vērtība,
kas saskan ar pastāvošo, normai, jābūtībai jāpadodās

faktiem, īstenībai.

Tāda ir aina, ja īstenību, faktu pasauli padarām
par noteicošo visā dzīvē, audzināšanā un izglītībā.
Acīmredzot, dzīves vērtēšana tādā gadījumā ir principiāli

izslēgta. Bez ierunām jāseko visam, kas norisinās

dzīvē un jāattaisno visas, arī sliktās, dzīves parādības.
Tā tad, ja dzīvi uzlūko par audzināšanas un izglītības
normu un vadošo principu avotu, tad skola nav vaja-
dzīga, un ja viņa tomēr tiek paturēta, tad tur nevar

būt runa par kādu izglītības ideju, bet vienīgi par
dzīvei noderīgu faktu piesavināšanos. Tāda dzīve ir

akla un tāpēc skola, kas tai sekos, būs garīgi aprobežota
un tukša. Nē, skolai ir jāiet visas dzīves priekšgalā,
skolas mērķī mums jāieskata īstais ceļš un šis mērķis

jāpatur pri c k š acīm. Skolai kā izglītības

idejas auklētājai un nesējai, jābūt tik

pat kā ugunij, kas uztur s.avu vienādo

temperatūru, neskatototies uz to, kā

ārpus viņai plosās vislielākais negaiss,
kas viņu vargan iznīcināt, bet ne ie-

karot. Mēs prasām šādu spēku no skolas, tāpat ka

no atsevišķa individa. Arī atsevišķam cilvēkam uz ap-
kārtni jāskatās tā, it kā viņš būtu noteicējs, it kā viņš
būtu vadītājs, bet ne kā noteiktais un vadāmais. Tas

ir pašaudzināšanas prasījums. Sabiedrības un

visas dzīves iespaidi nav jānoliedz. Arī no sabiedrības var

daudz ko mantot, it sevišķi savas gribas un rakstura

audzināšanā. Bet tomēr visi šie iespaidi jānoved pie
pašaudzināšanas, jo pašaudzināšana stāv katras citas

audzināšanas pamatā un ikviena īsta audzināšana

savos pamatos ir pašaudzināšana.
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Tā tad, visas attiecības audzināšanas un izglītibas
laukā vēršas uz individu. Atsevišķs cilvēks paliek
centrā. Pašattīstīšana, pašizglītošana, pašaudzināšana
stāv pirmā vietā. Ja skolā, universitāte, audzēkņi
pasniegtās mācības no jaunā nepārstrādās, ja tie visus

gūtos ierosinājumus neievadīs pašdarbībā, tad sekmju
nebūs. Galu galā viss vienmēr gulstas uz atsevišķu
cilvēku. Visa dzīve savos pamatos ir atsevišķu

individu dzīve. Katrs cilvēks allaž vairāk darbojās
sev, ne citiem. Šo sacīdami mēs nedomājam uztvērt

patmīlību, darbošanos tikai savā labā. Mēs domājam
pašpiepildīšanos. Ja augšā kādā vietā tikām

teikuši, ka dzīves uzdevums ir jēgas atrašana visuma

dzīvei un savās individuālās dzīves saskaņošana ar

visuma jēgu, tad šeit mums ir vieta sacīt, kā

atsevišķa cilvēka dzīves uzdevums ir

pašpiepildīšanās. Pašpiepildīšana ir sevis

attīstīšana, t. i. visu no dabasdoto pamatu (dispozīciju)
ve došana virzienā uz dzīves mērķi. Pašpiepildīšanās
process norisinās dzīvē, cilvēku sabiedrībā, bet tomēr

šo procesu mēs nevaram iedomāties citādi kā paš-
darbību. Īstena un attaisnojama dzīve allaž ir

dibināta uz ciešiem pašdarbības pamatiem. Tāpēc
viss cilvēka dzīvē, ciktāļ dzīvi mēs saprotam, kā

cilvēka darbības iemiesojumu, atkarājas no paša cilvēka.

Pats cilvēks sprauž mērķus un pats vai nu viņus
piepilda jeb nepiepilda. Un tamdēļ cilvēks vienmēr

vairāk atbild par sevi, nekā par citiem. Arī palīdzēt
otram idejiski mēs varam tik tad, ja pirms esam

pildījuši sevi. Saviem paziņām, audzēkņiem skolā,

apkārtnei, sabiedrībai un visai dzīvei mēs spējam

sniegt ko vērtīgu vienīgi tad, ja esam sakrājuši

bagātības savā dvēselē. Bet ko nozīmē krāt garīgās
bagātības un idejisko mantu sevī? Protams, — no-

doties idejām, kalpot patiesībām audzināšanā, māksla

zinātnē. Bet ja nu cilvēks nav ne teorētisks

paidagogs, ne mākslinieks, nedz zinātnieks un lielais

vairums cilvēku ir tādi, ko tad? Kā saskaņoties?
Šādiem cilvēkiem mēs lūgtu vienu, un proti: citus

■ematerializēt! Netraucēt citiem teorētisko, idejisko



darbu. Ja dzīvē vispāri pārsvaru ņem materiālisms

un prakticisms, tad ari topošā paaudze, skolu jaunatne,
kas savā dvēselē ir ideālistiska, tiek audzināta īstai

kultūrai svešā un naidīgā virzienā. Skolā un visās

citās skolai radniecīgās iestādēs jāveicina un jāaudzina
mīlestība uz teoriju. Nevis pirmā vietā

mīlestība uz dzīvi, bet mīlestība uz

patiesību. Cilvēks, kas mīl patiesibu,
mīl arī īstu dzīvi, bet dzīves mīlētājs
bieži vien ir patiesībasnīdējs. Tāpēc mums

jābūt ļoti uzmanīgiem ņemot skolas, zinātnes un tml.

attiecības no vienas puses ar dzīvi no otras puses.

Prasīt, lai skola, zinātne, māksla kalpo dzīvei, nozīmē

uzstādīt šām sfērām dzīves parādību un notikumu

likumus. Neiespējami pat iedomāties, ka īsts un patiess
mākslinieks savu mākslas darbu darina ar nolūku

izdarīt tādu jeb citādu pakalpojumu dzīvei.

Nē, mākslinieciskā radīšana, tāpat kā zinātniskā

darbība un ikviena cita gara interese, izaug no

dvēseles slāpēm pēc estestiskā un zinātniskā

ideāla piepildījuma, bet nevis no tieksmes kalpot
dzīves prasībām. Prasīt, lai mākslinieciskās, zinātniskās

un gara izglītības darbībasprocess vispāri norisinās ot-

rādi, t. i. paklausot nevis atziņas, bet dzīvesmotiviem, ir

tas pats, kas — pārdot šo garīgās dzīves meklējumu
vērtības dzīvei. Tā ir garīga prostitūcija. Ja dzīvē

neattaisnojas un nepiepildās tas, ko māca teorija, vai

teorija, kas ir ideju, uzskatu un viedokļu zinātniskais

pamatojums, no tam cieš? — Nebūt nē. Lai paklau-
sāmies, ko saka ģeniālais Kants: Ideja nav nekas

cits, ka jēdziens pārpilnību, kas pieredzei nav dots...

Visupirms mūsu idejai vajaga būt pareizai, un tad

viņa nav neiespējama, neskatoties uz tiem šķēršļiem,
kas aizkrusto ceļu viņas piepildīšanai... Audzināšanas

teorijas uzmetums ir tīkams ideāls, un neskādē, ja
mēs dotā acumirkli to nevaram realizēt.1) Turpat
Kants izsakās, ka audzināšanas ideja ir patiesa, t. i.

viņa sakņojas cilvēka atziņā un stāv pamatā visu citu

») Im. Kaut, über Pādagogik, p. 196 (Samtl. W., VIII. Bd.

Fel. Meiner, Leipzig.)
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cilvēka dabisko pirmpamatu attīstībai. Visa avots ir

pati dvēsele. Un ja mēs dažreiz runājam par dzīvi

kā vērtību avotu, tad faktiski tūdaļ atgriežamies pie

tās pašas individuālās dvēseles. Dzīvi iztaisa daudzu

indivīdu dzīve, un ja mēs sakām, ka pašā dzīve

rodas kādas idejas, uzskati, domas, ierosinājumi, tad

īstenībā viņas dzimst atsevišķu individu galvas,

protams, šiem indivīdiem stāvot dzīvā,_ organiskā
sakarā ar visu sabiedrību. Atsevišķs cilvēks, nākot

reālā kopdarbībā ar apkārtni, var daudz ko mantot,

gūt ierosinājumus un pamudinājumus. Bet šie visi

ierosinājumi, iekams tiek padarīti par savas dvēseles

ieguvurņu ir jāpārbauda, jānovērtē. Tie jālaiž caur

mūsu intelekta un visas normējošās apziņas prizmu.

Apkārtne, visa dzīve šeit nedrīkst būt noteicoša. Kas

pieņemams, kas atmetams, kas teicams, kas peļams, to

var un drīkst pateikt vienigi katra atsevišķa individa

prāts un sirdsapziņa. Pienākumu, sirdsapziņas balsi

nevar veidot dzīve. Šis tikums ir katram sevī.

Sirdsapziņas likums ir visu ideālu sakne. Un ideāls

nav nekas cits, kā doma par to, kam jābūt, kas pec

zināmiem jeb nezināmiem normallikumiem ir atzīts

par vērtīgu un tiek prasīts no mūsu sirdsapziņas.')
ideālu formulēšanas un piepildīšanas pirmā vieta

pieder paša cilvēka imanentai likumībai. Ideāli nav

jāzvējo dzīvē, cilvēku sabiedrībā. Pati dvēsele ir

pietiekoši bagāta, lai tur ideālus pameklētu un atrastu.

Bet ja dzīve rāda citu seju nekā prāta atziņas un

vērtējošā apziņa, tad kāds pamats atkāpties no savas

normativās apziņas un akli doties dzīves apkampienos?
Nav tāda pamata. Pirmā vietā jābūt ticībai uz

sevi un patiesību. Vispirms jākrāj garīgā bagātība
sevī un līdz ar to ari dzīvei mēs izdarīsim lielāko

pakalpojumu.
Ja nu pēc mūsu izveduma izglītības kritēriji nav

meklējami dzīvē, tad kur tad tie rodami ? Mēs domājam
un ticam ka atziņā. Atziņa ir īstais patiesību avots.

Bet vai atziņa, pie kuras cilvēks nonāk domāšanas

') O. Liebmann, Zur Analysis der Wirklichkeit p.. 585*

4. Aufl Strassburg.
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ceļā, dzīvei nepieder. Vai mīīsu atziņa nav £mūsu
dzīve? — Sis ir pēdējais svarīgākais jautājums mūsu

rakstā. Atbildē uz šo jautājumu, kas patiesībā ir problēms,
mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Jo ja izrādīsies, ka atziņa
ir dzīve, tad mūsu apgalvojums, ka dzīve nav uzlūko-

jama par izglītības normu, regulu un noteikumu avotu,
sabrūk. Bet vai atziņa ir tas pats, kas dzīve? Protams,

nav. Ja mūsu prāta atziņas būtu tas pats, kas dzīves

process, tad mēs vispāri neko nespētu zināt. Pieņemot

atziņu par dzīves funkciju, mēs pilnīgi iznīcinām at-

ziņas spējas un vērtēšanas darbību. Atziņa nav

dzīves, betdvēseles jeb apziņas funk-

cija. Citādi sakot, mūsu prāta darbība nav

dzīvības (vitālā), bet apziņas (dvēseles)
darbība. Šās pamatpatiesības nesaprašana, kas diem-

žēl konstatējama pat pie studējošiem cilvēkiem, ir

visu tālāko pārpratumu motīvs audzināšanas un izglītības
pasaulē. Tiešām, ja izrādītos, ka gars un dzīvība

prāts un vitalitāte ir viens un tas pats, tad dzīve būtu

jāuzlūko par galvenāko bez jebkādām ierunām. Bet

jau Aristotels savā darbā „Par dvēseli" cilvēka

prātu uzlūko kā sevišķu spēku, kas no dzīvības ir

pilnīgi neatkarīgs, kaut gan ar pēdējo var saistīties.1)
Bet nemaz neatsauksimies uz autoritātēm. Katran*
daudz maz ar spriešanas spējām apdāvinātam cilvēkam

jautājums kļūs skaidrs, ja tas ieskatīsies savas psiches
darbībā. Un šī pieredzē konstatējama īpatnība nu ir

tā, ka prāts var nedarboties tad, ja darbojās dzīvība.

Mēs varam būt dzīvi, bet nespējam domāt. Kamdēļ?

Tāpēc, ka domāšanas process nav dabas process.

Bioloģiskās funkcijas ir pavisam kas cits, nekā garīgās

funkcijas. Bet vēl tāļāk. Ne ikkatra domāšana ir at-

ziņa, ne katrs spiedums ir patiess spriedums. Tāpēc

patiesību var rādīt tikai patiesi, t. i. pamatoti spriedumi.
Un ja tas tā, tad izzināta pati c sīb a, t. i.

spriedumā izteikta patiesība no paša iz-

sacitāja kļūst neatkarīga. Tā ir domāšanas un

atziņas īpatnējā pazīme. Ar mūsu prāta atziņām ir tas

pats, kas ar mūsu pienākuma likumību. Līdzīgi tam

') Aristoteles, Dc anima, 429a 10 — 432a 18



kā prāts, atklādams kādu patiesību un atzīdams to

par tādu, var arī viņu nepiepildīt, tāpat arī savu pie-
nākumu kā sirdsapziņas likumu, cilvēks var nepiepildīt,
bet neatzīt to par pienā kurn v, — to viņš nespēj.
Tā ir mūsu garīgās pasaules raksturīgā īpatnība, un

šeit uzsveram, —svarīga, nepieciešama īpatnība. Bez

šādas dvēseles spējas mēs maldītos kā pa tumsu,

mēs apmānītu paši sevi un nekad pie patiesības ne-

nāktu. Tāpēc jau Dekarts izsakās, ka ikviena maldī-

šanās, ikviena kļūdīšanās esot pašapmānīšana. 1)

Tā tad mūsu prātagalvenāpazime,unproti:
pilnīga neatkarība savā apziņas darbībā

no bioloģiskiem procesiem, kā arī at-

ziņas patiesību neatkarība no paša

spriešanas procesa ir nesatricināms pa-

mats izglītības vadošo normu meklē-

šanai atziņā. Ar šo pazīmi arī izskaidrojās ievēro-

amais filozofijas atklājums, kā cilvēka apziņa
visu pasauli nes sevi. Mēs varam spriest par

pasauli, par sabiedrību, viņu nemaz neredzot, un no-

nākt pie patiesiem slēdzieniem. Šo neredzēšanu tomēr

nevajaga saprast naivi. Mēs šeit nedomājam norobe-

žošanos no pasaules. Mēs tikai uzsveram vēršanos sevi.

Mūsu dvēsele nekad nav tukša. Smieklīgi ir iedomā-

ties, ka tam cilvēkam ir plašāka inteliģence, kurš vai-

rāk pasauli un dzīvi redzējis. Tik un tā visu dzīvi

neviens reāli īstenībā nav spējīgs pārredzēt. Bet kamdēļ
gan tomēr mēs spējam, un pamatoti spējam spriest

par dzīvi? Vienīgi tamdēļ, ka mūsu dvēsele pati par

sevi ir bagātība. Vajaga tik mācēt viņai tuvoties un

viņā ieskatīties. Šī mūsu dvēseles īpatnība ir stiprākais

pamats ticībai, ka prāts ka mūsu dvēseles funkcija,

pats sevī var meklēt īstās atziņas. Arī izglītības lietās,
tāpat kā vispāri mūsu garīgā darbībā, nedrīkst pirmā
vietā likt ļaužu uzskatus, dzīves prasības un vajadzības

vajaga iepriekš redzēt, vai šās prasības ir dibinātas, vai

viņām ir racionāls pamats. Pretējā gadījumā mēs sekojam
apkārtnes untumiem, tāpat kā savām acumirkļa iegribām
un kaislībām. Nē, visu vajaga regulēt ar prātu, novērot un

') Descartes. Mcd. 111. p. 3; IV. Mcd.
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pamatot ar savu atziņu. Izglītības jautājumu iz-

šķiršanā [nevar dibināties uz vairākuma ie-

skatiem t. i. vairākums, nobalsošana šeit ne-

drīkst spēlēt kritērija lomu.

Ja nu tagad, pārlaižot skatu uz visu sacīto, mēs

gribētum sniegt vispārēju slēdzienu, tad būtu jāsaka,
ka ja izglītības mērķus ir spraudis un

sprauž mūsu prāts, darbīgā un aktīvā

apziņa, tad ari viņu noskaidrošana ir at-

stājama atziņai un nevis dzīvei. Ar au-

dzināšanu un izglītību dzīve mums jāla-
bo, bet tas, kas labojams, nekad nevar

un nedrīkst kļūt par labošanas princi-

pu, vadošo mērauklu. Dzīve nav au-

dzināšanas un izglītības mērauklu

avots, bet audzināšanas rezultāts. Tā-

pēc lai pieņemamāks, t. i. labāks un atzīstamāks šis re-

zultāts, t. i. dzīve kļūtu, ir jālabo, jāpadziļina un jānosti-
prina, tā sakot, jāpaceļ savā kvalitātē izglītības likumība.

Bet tas nav iespējams, kā mēs to mēģinājām rādīt, uzlū-

kojot pašu dzīvi par augstāko un noteicošo, bet atgriežo-
ties pie dvēseles spēka un atziņas spējām. Iz g 1 īt ī b a s

ideja nav rodama dzīvē, bet atziņā, un izglītī-
bas idejas izpratne ir pirmais pamats visai mū-

su gara izglītībai. Jaunatne nekad nenoiesskep-
ticismā un dzīves apnikumā, ja viņai būs ieaudzi-

nāts pareizs skats uz izglītības uzdevumu. Tad neradī-

sies bažas par bezdarbu, par sev piemērota darba ne-

atrašanu. Un mēs domājam, ka parastais ceļš uz izglī-
tības uzdevuma mērķa un idejas izpratni ir nevis

zināšanas kā tādas, bet pareiza zināšanu vērtības un

nozīmes izpratne. Izglītības ideja nav jāliek dzīves kalpī-
ba un noteikšanā, bet otrādi:dzīvejādarina

pēc izglītības idejas. Skola, kā izglītības
idejas nesēja un iemiesojums, varēs kalpot dzīvei daudz

labāki, ja viņa pirms tam būs kalpojuši izglītības idejai.
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Longīns Ausējs

Skola un dzīve.

„Skola jātuvina dzīvei", tāds ir mūsu dienu lo-

zungs; jāsagatavo dzīvei" dzird minam ka

galveno skolas uzdevumu.

Jau no sen seniem laikiem šī pati doma formu-

lēta vārdos: non scholae, sed vitae discimus — māca-

mies ne skolai, bet dzīvei.

Bet, no otras puses, sakarā ar bērnu psicholoģi-
jas pētījumiem, atskan ari cita balss un cita prasība:
sniegt skolā tikai to, kaš patlaban bērnu_interesē, kas

saskan ar viņa pašreizējo psichi, neko ta-

ļāk, tā tad nedomājot arī par viņa turpmāko dzīvi;
līdz ar to rodas tālākās konsekvences — paši bērni

noteic skolas darbus un to kārtību, cik tālu tas viss

saskan ar viņu pašreizējām interesēm.

Šie divi virzieni var noiet un tiešām ari noiet ne

tik vien teorijā, bet dažkārt arī praksē līdz galējībām.
Tā no vienas puses rodas produkcijas skola,

par kuras mērķiem un organizāciju dod noteiktu jē-
dzienu Annas Siemsen tēzes referātam, kas nolasīts

1920. g. oktobrī radikālo skolu reformu savienības

(Bund entschiedener Schulreformer) konferencē Berlīnē.

„1. Mērķis. Produkcijas skolas uz-

devums ir bērnus un jauniešus ar pašu plānveidīgi
iekārtotu un derīgu darbu kādā darba vai dzīves kopā
novest pie savu spēku apziņas, nolikt tos dzīvā dar-

bībā attiecībā pret apkārtni un padarīt tiem par para-

dumu un nepieciešamību radošu sabiedrisku darbu.

2. Organizācija. Produkcijas skola meklē

sasniegt savu mērķi kādos noslēgtos saim-

nieciskos uzņēmumos, kas ar savu produk-

ciju sevi uztur tik tālu, cik vien iespējams. Tie var
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būt pievienoti arī lielākām organizācijām. Viņu nor-

mālforma ir mazs lauksaimniecisks pasākums (skolas
dārzs) ar pievienotām darbnīcām! Skat. „Zur Pro-

duktionsschule". Herausgegeben von P. Oestreich.

Berlin 1921. 20. un 21. lapp.)
Līdzīgu prasību uzstāda ari Blonskis pad.

Krievijā.
Tā viņa «Darba skolā" (K. Dziļlejas tulkojumā,

Rīgā, 1921. g.) 132. lapp. lasām: „Kā organizēt
darba skolu. Vispirms vajaga aizmirst, ka jums
ir skola jeb „klase", jo istabās, kurās var tikai pasivi

klausīties, klusēt, skatīties un „atbildēt stundas", nekā

līdzīga darba skolai nav iespējams radīt. Jums jārada
ne skola, bet bērnu nams (kaut kas līdzīgs bērnu

(pied -ā - terre); jums vajadzīgas ne klases, bet

istabas, kur bērniem dzīvot. Ja jūs nepiesavinā-
saties šo viedokli, tad jums nekas neiznāks.

Katrā mājā ir saimniece, darbinieki mājā un ār-

pus tās, tēvs, un „tante" un bērni. Arī mūsu namā

jābūt šādiem saimniekiem („otrā nodaļa"), uz skolas

un rajona darbnīcām ejoši galdnieki un atslēdznieki,

kārsējas, audējas un šuvējas mājā, kā ari bērni («pir-
mā nodaļa" un „pirmskolnieki"), kuri rotaļājas „bērnu

istabā", iet pastaigāties (ekskursijās), palīdz lielajiem

viņu darbos un novēro tos. Nabadzīgā mājā nav

daudz istabu. Nabadzīgā lauku skolā „bērni" arī sa-

spiežas kopā ar «saimniekiem", bet vērpējas un šu-

vējas — ar galdniekiem" v. tml".

Tādas ir pirmās prasības.
Otrā prasība — prasība pēc „bērnu tiesībām",

novesta galējība, dod šādas kozekvences. Sākot ar

Russo, ejot caur L. Tolstoja, Ničšes, bet sevišķi Ellenas

Kej darbiem, visos var atrast to kopējo domu, ka ne-

drīkst bērnā redzēt nākamo pieaugušo,
betviņam jāļaujbūt bērnam unar to

jāapejastā, kā to prasa ikreizējā attī-

stības pakāpe. Nekavējoties pie Ellenas Kej līdz

maksimumam pārspīlētām domām, pietiek aizrādīt uz

nopietnākiem pedagogiem, kā Dr. Ludvigs Gurlits.

Savas grāmatas «Audzināšanas mācība" (Erziehungs-
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lehre") otrā nodaļā, kuras virsraksts „Ko daba dod

bērnam", Gurlits saka, ka audzināšanas mācība būtu

iespējama, ja, pirmkārt, varētu noteikt bērna iedzimtos

spēkus, tālāk, ja varētu atrast līdzekļus, ar kuriem va-

rētu iedarboties uz iedzimtiem spēkiem, un, treškārt,

mērķi, kas ar to būtu jāsasniedz.
Sava darba otrā daļā Gurlits saka, ka tā ir au-

dzinātāja vārda nelietīga valkāšana, ja audzinātājs grib
iemantot jaunatni saviem ideāliem, bet nev i s

ļaut tai augt saskaņa ar tās vajadzībām
v n prasībā m.

Praksē šīs idejas mēģina realizēt Hamburgas

skolas, dažas skolas Leipcigf un citur.

Protams, kā vienam, tā otram virzienam pamatos
ir pareizas domas, tikai viņu pārspīlēšana un pieņem-
šana par vienīgo pamatu un vienīgo iz-

ejas punktu var novest tās līdz absurdam. Ja,

no vienas puses, pareizi ka visam skolas darbam

jānorit uz apkārtnes dzīves fona, jo tikai tas dos

iespēju turēties uz reāliem pamatiem, tad, no otras

puses, nevaram neņemt vērā bērna spējas un attīstības

pakāpi, nevaram negribēt izkopt viņā personību. Bet

tomēr tas nenozīmē, ka skola jāpārvērš par darbnīcu

vai vispārējās izglītības skolās jāmācās kādi amati,
arī ne to, k* aro d v sko I ā jāmācās tikai savs

arods. Tad jau nebūtu jārunā par skolu; skolā

ir tomēr kaut kas savs īpatnējs*, specifiski
skolai piemītošs; kas, to aplūkosim tālāk.

Tāpat minētā doma par bērnu individuālo spē-
ju ievērošanu nenozīmē tā, ka skolotājs visu dara pēc
bērna prāta. Vislabāk par to izsakās ievērojamais

pedagogs Paulsens savā „Pedagoģikā." «Tagadējā
audzināšana," saka viņš, «cieš visumā mazāk no pār-

mērīgas stingrības nekā no pārmērīgas pieļāvības. Mēs

esam paši pret sevi mazāk stingri nekā agrākās paau-

dzes, nevaram sev nekā noliegt nedz no sevišķo prasīt,
un tā tad nevaram arī bērniem nekā noliegt nedz no

tiem ko prasīt, un vispirmā kārtā nevaram prasīt nopietna
darba. Un nu šām tieksmēm nāk pretī pieļāvīga, smadze-

nes mīkstinošas pedagoģiska teorija: bērni jāsaudzē un
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tiem jāļauj attīstīties saskaņā arto dabu; bērna personība

jātur cieņā. Protams, bērna personība jātur cieņā, bet

topošā personība, — bērns vēl nav nekāda personība: tas

ir tikai dziņu vadīta būtne ar spējām un uzdevumu

kļūt par personības raksturu. Bērnam dara ar to

lielāko pārestību, ja touzlūko kā gatavu
personību. No zēna jāizveidojās vīram; pēdējā
nekad nebūs, ja ar zēnu sāks apieties kā ar vīru."

Līdzīgi izsakās AI. Dauge rakstā «Skolas ideja"

(Izgl. M. M. 1924. g. 9. n.) «Pārmērīgā saudzībā pie-

kļaujoties katra audzēkņa bieži pārējošām tieksmēm

un varbūt nejauši uzplūdušām intresēm, skola šo vis-

vērtīgāko viņos var iznīcināt. Viegli peldēt ar straumi,

ļaut sevi viegli no tās nest — tas nav īstais ceļš uz

personības pilnību. Tikai cīņa ar ārējiem pretspēkiem,
ar grūtībām un smagiem šķēršļiem un ar paša vājī-
bām, vienpusību un neskaidrām dziņām cilvēks var

šai savai pilnībai tuvoties."

Arī prakse rādījusi, ka šie pārspīlētie un tiem

tuvie novirzieni ir nederīgi. Bet kur tad īstais ceļš ?

Kā tad var, ņemot vērā bērna spējas un īpatnības, to-

mēr to «gatavot dzīvei?"

Meklēsim atbildi novērojumos, ko dzīve no mums

prasa, un tad pārbaudīsim, vai nu cik lielā mērā ie-

spējams to skolā sasniegt.
Ikviens cilvēks vispirms dzīvo savu personīgo

dzīvi. Lai varētu vispār dzīvot, tam jāuztur sava

dzīvība: vispirms jāpiegādā un jāuzņem barība,
kas pārvēršas siltumas eneģijā un kustībās, tad jā -

aizsargā dzīvība pret tai draudošām dažādām

briesmām un vispār kaitīgiem iespaidiem, jādod ķer-
menim atpūta ; tā rodas tālāk vajadzība pēc apģēr-

ba, droša mājokļa v. c. nepieciešamām lietām,
bez kurām nav iespējams vai mazākais ļoti apgrūti,
noša lieta uzturēt dzīvību. Barība, apģērbs-

mājoklis — tās ir trīs nepieciešamas lietas, un

lielākā daļa cilvēka darba enerģijas aiziet uz to, lai

sagādātu šos dzīvības uzturēšanai nepieciešamos fak-

torus. Sakarā ar personīgās dzīvības uzturēšanas dzi-

ņu stāv tāda pati neatvairāma dabiskā,dziņa — uztu-
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rēt vispār cilvēka dzimumu. Tā cilvēkam rodas pēc-

nācēji un viņa uzdevums kļūst sarežģītāks: jāgādā ne

tikai par sevi, bet arī par oērniem, vecākiem v. c.

ģimenes locekļiem.
Dzīvojot citu cilvēku starpā, cilvēkam sava dzīve

jāiekārto citāda nekā tanī gadījumā, ja viņš dzīvotu

viens pats. Līdz ar to, no vienas puses, rodas atvie-

glinājums, jo kopīgiem spēkiem var vieglāk veikt pir-
mās nepieciešamības uzdevumus, bet, no otras puses,

arī grūtības — nesaprašanās, sadursmes v. tml. parā-
dības. Lai tādas novērstu, savstarpējās cilvēku attiecības

sāk regulēt kādas autoritativas personas vai iestādes

pavēles, izveidojas parašas, rodas likumi, izaug morāle

un nobriest attiecību ētiskie pamati; cilvēks nevar

domāt par savu dzīvi vien, tam jādomā par to, kā

dzīvo citi, un kā ar citiem sadzīvot; savas iegribas un

kaislības jāsavalda tā, lai varētu arī citi dzīvot.

Tā pamazām paplašinās jēdziens par dzīvi, izejot

no atsevišķa cilvēka dzīves un noejot līdz jēdzienam
par cilvēka dzīvi vispār, kur viens iespaido

otru, kur cits stāv sakarā ar citu. Tāpēc, kolīdz runā-

jam par dzīvi, nevaram domāt tikai par viena cil-

vēka dzīvi, tikai par savu vajadzību apmierināšanu,
bet neizbēgami jādomā arī par citu cilvēku, mazā-

kais tuvākās apkārtnes cilvēku dzīvi, par dzīvi vispār.
Prof. Pauls Natorps savā „Socialpedagoģikā"

(Socialpādagogik von P. Natorp, Stuttgart, 1909.) 84.

lp. p. tā izsakās par atsevišķa cilvēka un sabiedrības

sakariem «Cilvēks kļūst par cilvēku tikai caur cilvēku

sabiedrību. Lai par to varētu visīsākā ceļā pārlieci-
nāties, stādīsimies priekšā, kas iznāktu no cilvēka, ja
tas izaugtu ārpus visa cilvēka sabiedrības iespaida.
Skaidra lieta, ka viņš tad nolaistos līdz lopa stāvoklim,
vai mazākais īpatnēja cilvēka spējas attīstītos ārkār-

tīgi trūcīgi, nesniegtos pāri vairāk izveidotu maņu

pakāpei.
Bet nu cilvēks neizaug atšķirts no citiem, ari ne

tā, ka tikai viens līdzās otram apmēram vienādos ap-

stākļos, bet katrs saņem daudzpusīgus iespaidus no

citiem un raida savukārt iespaidus uz citiem. Atsevišķs



cilvēks īstenībā ir tikai abstrakcija, līdzīgi fiziķa ato-

mam. Cilvēks, zīmējoties uz visu to, kas viņu padara

par cilvēku, nav vairs uzlūkojams kā kaut kas nošķirts
no citiem, lai tad kopā ar tiem stātos sabiedrībā, bet

bez šīs sabiedrības viņš nemaz nav

cilvēks".

Bez tam cilvēka dabas novērojumi rāda, ka cil-

vēks cenšas ne tikai dzīvot, bet aizvien labāk dzī-

vot, t. i. viņš domā par to, kā vieglāk un vienkāršāk

apmierināt savas nepieciešamās prasības, bet līdz ar

to, kā sagādāt sev prieku, baudu — izdaiļot sevi,
savu apkārtni, aizmirst dzīves tumšās puses v. tml.

Tā tad cilvēka dzīvē redzam šādas tendences:

cilvēks cenšas uzturēt savu dzīvību un

cilvēku dzimumu un savu dzīvi ie-

kārtot aizvien labāk. Protams, pašu jēdzie-
nu

B
labāk" var saprast un īstenībā arī saprot ikviens

pēc savas garšas: vienam labāk dzīvot nozīmē labāk

paēst, otram — mazāk strādāt, trešam — labāk ap-

ģērbties, ceturtam — attīstīt savus miesas spēkus, piek-
tam — attīstīt savus garīgos spēkus v. t. t. Tā tad

gatavot dzīvei nozīmētu attīstīt tā-

das cilvēka spējas, lai tas varētu, ņe-

mot vērā tagadējās civilizētās dzī-

ves apstākļus, apmierināt dzīvības

uzturēšanai nepieciešamās prasības
un savu dzīvi izveidot aizvien labā-

ku vārda cēlākā nozīmē.

Daudzkārt gatavot dzīvei saprot šaurā nozīmē

tādā ziņā, ka grib, lai skola sagatavotu savus audzēk-

ņus jau tā, ka no skolas iznācis skolnieks būtu spē-

jīgs sev sagādāt visu nepieciešamo dzīves uzturēšanai;

mūsu laikos tas apzīmētu tik daudz, lai skolas absol-

vents prastu kādu darbu, kādu amatu, kas viņam ļau-
tu nopelnīt visu dzīvei nepieciešamo. Šādu šauru un

tanī pat reizē plašu uzdevumu skola nevar veikt, jo
vienā skolā grūti būtu apmierināt dažādas prasības.

Aplam tāpēc no vispārizglītojošas skolas prasīt, lai tā

iemācītu kādu amatu, un velti ar šo nolūku skolā pa-

sniegt tā saucamos rokudarbus vai ko citu tamlīdzīgu.
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Tāpat aroda skola nedrīkst ar to vien aprobežoties,
ka izmāca arodu: tad tā nebūs skola bet darbnīca.

Acīm redzot, pašā skolas jēdzienā ir kas cits, kas arī

nepieciešams dzīvei, bet tomēr ne tik šaurā nolūka

kā nupat minēts.

Skolas uzdevums daudz plašāks un pilnīgāks, pro-

ti, to spēj v attīstība, kas nepiecie-
šamas ikvienā dzīves nozarē, ik-

vienā darbā, ikvienam cilvēkam.

Kādas tad ir šīs spējas ?

Vispirmā kārtā ikvienam jāprot spriest, ci-

tiem vārdiem, jāprot taisīt pareizi domu slēdzieni, jā-

prot orientēties savā apkārtnē.
Lai tas būtu vienkāršākais strādnieks, vai augsti

kvalificēts kāda uzņēmuma vadītājs, kā vienam tā

otram jāprot orientēties savā darbā, kā to labāk un

pareizāk izpildīt, savā mājas dzīvē, kā to ēr-

tāk un jaukāk iekārtot, savā tuvākā vai tālākā sa-

biedrībā, kā tur saskaņot savas un vispārējas in-

tereses. Šāda orientēšanās apkārtnē vārda plašā no-

zīmē vajadzīga sevišķi tam, kas grib ne tikai vēlē-

ties dzīvot labāk, bet ari to tiešām realizēt. Zemkopis
spēs sasniegt labākus panākumus, ja pratīs orientēties

savā apkārtnē: kur, ko un kā lābāk sēt un audzēt,
kad un kur labāk pārdot v. t. t. Tāpat tas ir ar ka-

tra darba darītāju.
Bet kas tad vajadzīgs, lai varētu orientēties

apkārtnē? Jāprot novērot sava apkārtne apkārtnes

parādības un cilvēki; šim nolūkam bez labi attīstītiem

ārējiem orgāniem, it īpaši redzes spējas, vajadzīgs vel

kas cits — vajadzīgs vispirms zināšanas, kas smeltas

vai nu no paša piedzīvojumiem vai citu stāstiem, j
nevar nekā novērot, ja nebūs attiecīgo zināšanu; kam

to ir vairāk, tas par citiem līdzīgos apstākļos vairāk ko

panāks. Kas būs vairāk lūkojies sevī un citos, varēs

labāk novērot citus. Viss ko novērojam, nav vienādas

vērtības; jāprot grupēt parādības svarīgās un nesvarī-

gās, galvenās un blakus parādībās.
Bet visi novērojumi un zināšanas dod tikai zinā-

mus faktus, izejas punktus, kas jāsakārto, lai no tiem
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varētu dabūt noteiktus slēdzienus. Faktu izvēle, gru-

pēšana un slēdzienu taisīšana prasa zināmas spējas,
kuras mēs saucam par spriešanas spējām. Minē-

sim dažus piemērus no kultūras vēstures, kuri rakstu-

ro to nozīmi, kāda piemīt faktu grupēšanai un slēdzie-

nu taisīšanai no novērojumiem.

Dzeimss Vats (James Watt), vēl zēns būdams,

novēroja, ka garaiņi spēj pacelt tējas katliņa metāla

vāku; vēlāk, kā zināms, šos novērojumus Vats iz-

lietoja savas tvaika mašīnas konstrukcijai. Līdzīgā
kārtā Papēns (D. Papin) iepazinās ar tvaika spēku,
novērodams, ka vara trijkāja diezgan smagais vāks

dejoja virs verdoša ūdens. Par slaveno fiziķi Ņūtonu
(J. Newton) stāsta, ka tas reiz bijis iesnaudies zem

ābeles, un tam uzkritis uz galvas ābols. Šis gadījums
to pamudinājis pētīt ķermeņa krišanas likumus un cē-

loņus, un tā Ņūtons nonācis pie sava pazīstamā gra-

vitācijas likuma.

Franklins izdarīja negaisa laikā mēģinājumus ar

gaisa pūķi un turēja ar abām rokām tā šņori. Tam

momentā, kad no mākoņa parādījās zibens, viena da-

ļa elektrības izgāja caur pūķa šņori, un Franklins da-

būja prāvu triecienu. Šis piedzīvojums to noveda uz

elektrības pētīšanu. Viņa vēlākie panākumi visiem

zināmi.

Lielais franču zinātnieks Pasters pētīja reiz ūde-

ni. Zem mikroskopa viņš redzēja ūdenī mudžam bak-

tērijas. Toreiz vispār domāja, ka tie niecīgie radījumi
var rasties piepēži paši no sevis. Tiešām ari izrādījās,
ka ūdens, kaut gan tanī ar vārīšanu bija nonāvētas

visas baktērijas, pēc īsa laika rādīja to pašu ainu, ko

agrāk: tanī mudžēja jaunas baktērijas. Bet Pasters

sprieda tā: visi citi dzīvie radījumi vairojas vai nu no

olām vai sēklām, vai ari daloties. Vai tad baktērijas
lai būtu izņēmums? Kur tad slēpjas šo mikrobu dīgļi?
Viņš pieņēma hipotēžu, ka dīgļi var atrasties gaisā.

Un tiešām: kolīdz Pasters novārītu ūdeni ielēja
hermētiski aizslēgtā traukā, ūdenībaktērijas neparādījās.

Angļu inženierim Braunatn (Brown) radās ideja pa:
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karamiem tiltiem, aplūkojot zirnekļa tiklu un pārbau-
dot tā izturību.

Visi šie piemēri rāda, ka izgudrotājam ir kas

vairāk vajadzīgs nekā gadījums un laime vien: jāno-
vēro parādības, jāpārdomā, jāsalīdzina, jāspriež, jā-
mēģina, un daudzreiz tas jādara desmitām un desmi-

tām reizēm.

Bet ne tikai izgudrotājiem vajadzīgas minētās

spējas; ikvienam, kas grib uz priekšu tikt, vienalga,
kādā darbības laukā, šīs spējas tikpat nepieciešamas.
Plānveidīgi, sistemātiski vingrinājumi var šīs spējas

stipri attīstīt.

Šinī virzienā tad ari jāietskolai —jādod zinā-

šanas un jāattīsta spriešanas spējas.
Zināšanas ikviens cilvēks, un protams ari bērns

var iegūt, vai nu paturot prātā savus piedzīvojumus un

novērojumus, vai dzirdot par tādiem no citiem vai

lasot par tādiem grāmatās.
Vislabāk paliek atmiņā tas, ko cilvēks pats pie-

redzējis un atradis, tomēr neviens mūsu laikos, lai cik

stipri tas būtu apdāvināts, pats visu atrast un visu pie-

redzēt, ko no viņa prasa tagadējā dzīve, nekādā ziņā
nevar : un tas arī nebūtu vajadzīgs — jo tāpēc jau
mums ir kultūras glabātuves — grāmatas, kas ļauj pašu
novērojumus un piedzīvojumus saīsināt un vajadzīgos
rezultātus, kurus daudzkārt katrs atsevišķs cilvēks ne-

būtu spējīgs sasniegt, ņemt jau gatavus no citiem. Visi

mēs lietojam pulksteni, bet tikai samērā retie zina, kā

tas darbojas, un vēl mazāk ir to, kas prastu viņu pa-

gatavot, tomēr gandrīz neviena nav, kas neprastu pēc

pulksteņa pateikt laiku. Tāpat tas ir ar kādu grāmatu;
samērā nedaudzi zina, kā rodas grāmata, tāpat
telefons v. c. lietas. Ja pašam vien pat tikai šo priekš-
metu lietošāna būtu jāiemācās un neviens to neparādītu
— bieži rastos nepārvaramas grūtības. Bez šaubām,
visu, ko var un kam ir nozīme, der pašam iz-

pētīt un mazākais, itkā par jaunu atrast, bet, kā jau
teikts, tikai to, ko var un kam ir nozīme. Bet arī no-

vērot un pētīt, kā jau minējām, nekā nevar bez ie-

priekšējām zināšanām, jo katrai novērošanai vajadzīgi



zināmi izejas, pieturas punkti iepriekšējo zināšanu

veidā. To viegli var pābaudīt ikvienā gadījumā.
lai novērotu gaisa temperatūru, jāpazīst cīpari, jāzin,
ko nozīmē cipari virs nulles un zem nulles, ko nozīmē

burts R vai C termometra augšgalā, kā jāskatās, lai

pareizi novērotu dzīvsudraba stabiņa stāvokli v. t. j.
Lai varētu patstāvīgi izpildīt kādu darbu, vēl jo vairāk

vajadzīgs dažādu zināšanu un māku (veiklību). Tā tad

nevar neko iesākt tālāk pētīt vai strādāt, ja nav pie-
tiekošu iepriekšēju zināšanu. Pēc būtības nekas ne-

mainās, ja šīs zināšanas iegūst turpat uz vietas, piem.,

augšā minētā gadījumā var, iesākot novērošanu, no-

skaidrot, ko nozīmē cipari virs un zem nulles v. t. j.,
bet tomēr šīs zināšanas ir vajadzīgas, pirms sākam

novērošanu; bet arī tad, lai iegūtu nulle minētās

zināšanas, kaut kam tomēr jābūt iepriekš zināmam,

mazākais, cipari jāpazīst, v. tml. Un tā tas būs visgarām:

jo sarežģītāka parādība, jo vairāk iepriekšējo zināšanu

vajadzīgs tās novērošanai; protams, šeit jāsaprot no-

vērošana, kas saistīta ar zināmu izpratni. Skaidra lieta,
ka tāds cilvēks, kam vairāk pār dotām parādībām

iepriekšējo zināšanu, vairāk ko novēros, vairāk iegūs
un sapratīs novērodams nekā gluži līdzīgs cilvēks bez

attiecīgām zināšanām.

Cits jautājums, kā šīs zināšanas iegūt, lai līdz

ar to tiktu sekmēti arī citi izglītības uzdevumi. Būtu

vēlams, lai ikviens saīsinātā, koncentrētā veidā pats
nāktu pie vajadzīgām atziņām, bet šī prasība, ar

retiem izņēmumiem, nav izpildāma: lielākā skolu au-

dzēkņu daļa ii ar tādām spējām, ka labi, ja var

uzņemt un piesavināties to, kas vajadzīgs, lai ieva-

dītu bērnu tagadējās kultūras procesā, ļautu to saprast
un tam līdzi dzīvot; radītāji un veidotāji būs tikai

nedaudzie. Bet tomēr kā pamatdoma un tendence,

protams, jāpatur tā, ka visur, kur vien tas iespējams,
jādod iespēja paša spēkiem nākt pie vajadzīgām at-

ziņām aiz tā iemesla vien jau, ka tāds ceļš palīdz
dziļāk saprast un labāk paturēt vajadzīgās zināšanas.

Kad nu mums ir fakti, ir zināšanas, tad tas viss

ir tikai vēl neapstrādāts materiāls, it kā ķieģeļi būvei,
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kura sākas tikai tad, ja no zināšanām, mūsu apziņā
esošām patiesībām, tās attiecīgi kombinējot, protam
taisīt pareizus slēdzienus.

„Uz visu mūsu domāšanu, uz visu darbību at-

stāj iespaidu apzināti vai neapzināti izpildīti prāta
slēdzieni. Tas ir pamatfakts; ja kādā sabiedrībā

nav kļuvis par paradumu — labi tai-

sīt prāta slēdzienus, tad lai būtu kāda

būdama sabiedrības uzceltā kultūras

ēka, tā būs nestipra un šaubīga. Slē-

dzieni, kurus nākas katru dienu taisīt, ir diezgan
komplicēta rakstura; faktu ir tikdaudz, tie tik stipri

sazarojas un nav neapšaubāmi, ka bieži ir ļoti grūti
taisīt kaut kādu slēdzienu; bet vēl grūtāk būt pār-
liecībā, ka esam nonākuši pie pareiza slēdziena", tā

saka prof. Dž. Jungs. Tiešām, iepriekšējie piemēri par
lieliem atradumiem un ikdienas novērojumi pie sevis

rāda, cik šī spēja svarīga, jo tā jau ir bieži garīgās
attīstības mēraukla. To ļoti zīmīgi izsaka Austrijas
sociāldemokrātu vadonis Otto Bauers kādā priekš-
nesumā «Schulreform und Klassenkampf" (Wien, 1921):

«Rūpniecības ražotāja inteliģence sakoncentrēta ne-

daudzās galvās. Technoloģiskās zināšanas koncentrētas

atradēja, konstruktora, inženiera galvās, kuri būvē

mašīnas. Strādniekam,' kas apkalpo mašīnu, nav va-

vajadzīga augstāka technoloģiska izglītība. Citādi tas

ir zemkopībā. Modernā agronomija prasa, lai

plānveidīgi piemērotu vispārējos likumus, kurus
dod mums zinātnes, speciālā gadījumā tā zemes

gabala īpatnējām un fiziskām un ķīmiskām īpašībām,
kuru apstrādā, klimatiskām apkārtnes īpatnībām ; tas

viss prasa īpašas dabas garīgas spējas. Tā tad zem-

kopības ražošanas spēju pacelšana prasa, lai zemnieks

iemācītos ne tikvien pāris vispārējo likumu no galvas,
bet lai viņš būtu spējīgs šos vispārējos likumus pie-
mērot savai zemei kā īpašam gadījumam. Padarīt

lauku iedzīvotājus šādam uzdevumam spējīgus — tam

jābūt mācību uzdevumam. Skolas problems ir

svarīgākais mūsu agrarpolitikas prob-
lems." Tālāk viņš salīdzina, cik ievāc dažādās
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zemēs kviešu no viena hektāra priekš kara un tad

saka: «Tā mēs varam saprast, ka noteicošais nav vis

zemes uzlabošana, bet gan cilvēku izlabošana, sma-

dzeņu meliorācija!" Pats par sevi skaidrs, ka

te domātas cilvēka spriešanas spējas, kas ļauj
orientēties apstākļos un izejot no novērojumiem un

zināšanām, taisīt attiecīgus slēdzienus.

Tā tad lai varētu orientēties apstākļos, jāprot
tie novērot; lai atšķirtu svarīgo no nesvarīgā, jāprot
novērtēt; jau redzējām, ka tas viss prasa zināšanu —

skaidru, noteiktu zināšanu. Bet nu lai varētu spriest,
taisīt pareizus slēdzienus ? Arī te vajadzīgas zināšanas,

jo taisīt slēdzienus nozīmē, izejot no kādiem dotiem

spriedumiem, dabūt jaunu kā neizbēgamu secinājumu.
Piem., ja ir tādi divi spriedumi: «ja temperatūra krīt

zem nulles", un «šonakt temperatūra kritusi zem

nulles" tad varam dabūt jaunu spriedumu: „šo-
nakt ūdens sasalis", par kura pareizību nešaubāmies.

Tā tad lai dabūtu jaunu spriedumu — slēdzienu, jāiziet

no dotiem spriedumiem, tā saucamām premisēm, un

tie nu nav nekas cits kā atkal kaut kādas atziņas,
zināšanas. Tā tad nevar nemaz spriest, nevar nākt

pie jaunām atziņām ar prāta slēdzienu palīdzību, ja
nav attiecīgo premišu, vajadzīgo iepriekšējo zināšanu.

Šīs premises varam iegūt vai nu patstāvīgi, kaut ko

novērojot, vai vispār pētot, piedzīvojot, vai mantot

no citiem, izlasīt grāmatā; bet šā vai tā — vajadzīgas
tās ir. Piem., kas grib spriest par kādas zemes

iedzīvotāju kultūru, tam jāz i n, cik augstu stāv

izglītība, cik stipra morāliskā puse, kādas darba spējas
v. trnl.. Tāpat ja kāds grib spriest par kāda notiku-

ma nozīmi, piem., par krusta karu nozīmi, tam

jāzin, kad, kur, kādos apstākļos, kādu cēloņu radīti

notika krusta kari, kā tie noritēja, kādu iespai-
du tie atstāja uz politisko, saimniecisko un

garīgo dzīvi v. t. j. Ar vienu vārdu, fakti un

faktu zināšana ir nepieciešamas premises, lai varētu

par tiem spriest. Tāpēc dziļi nepareizs ir bieži dzir-

damais uzskats, itkā šādai faktu zināšanai nebūtu

nekādas nozīmes — vajagot zināt tikai «vispārējas
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idejas". Nav skaidrs, ko īsti grib izteikt ar šo vārdu,
bet laikam ar to domā gala slēdzienus, zināmas liku-

mības, kas izriet no faktiem. Bet nu nelaime tā,
ka daudzreiz, kā, piem., vēsturē tādu likumības nemaz

nevar konstatēt, un otrkārt, šīs likumības un gala
slēdzieni ir arī zināšanas, kas jāiegaumē, tikai, ja
tās nebūs pamatotas ar attiecīgiem faktiem, tās būs

neskaidras, viegli izzūdošas un galvenais uz tām ne-

varēs raudzīties kritiski, jo tad viens varēs apgalvot
vienu, un otrs pilnīgi pretējo.

Tā tad pirmais un viens no svarīgākiem skolas

uzdevumiem, ja tā grib gatavot savus audzēkņus

dzīvei, ir attīstīt spējas spriest. Lai to

sasniegtu, skolai jāizkopj audzēkņu novē-

rošanas spējas, jādod tiem zināšanas

un tie jāpieradina taisīt pareizus slē-

dzienus. Lūk, tāpēc no seniem laikiem skolā

galvenā kārtā piegriež vērību taisni šai pusei, t. i.

intelekta attīstībai un arī nākamībā tas arvienu

paliks par vienu no svarīgākiem skolas uzdevumiem

vēl no tā viedokļa, ka šo uzdevumu skola līdz šim

veikusi diezgan apmierinoši un tā tad slēdziens —šo

uzdevumu skola var veikt. Mātes valoda, svešās

valodas, matemātika, dabas zinātnes — šie priekšmeti
ir īpaši veicina minētās spējas izkopšanu. Aplama

tāpēc ir uzstāšanās pret tādu skolas uzdevumu un

darbu, ko dažbrīd ironiski sauc par mācīšanās

skolu („Lernschule"), kurai itkā pretīm nostāda

darba skolu vai darbības skolu (Arbeitsschule, Tat-

schule v. tml.); pēdējās arī grib gatavot dzīvei, un

tāpēc nevar paiet garām minētam uzdevumam un

nekādi nevar uzstāties pret to; jautājums te grozās

tikai ap metodēm, kā sprausto mērķi — spriešanas spēju

izkopšanu — vieglāk sasniegt. Bet bieži tomēr, gribē-
damas uzlabot metodes, tā saucamās darba, mēģinājumu

v. tml. skolas pārvērš metodi — līdzekli par mērķi.
Citās zemēs un ari pie mums skolas bieži

uzskata par kaut ko ļoti vērtīgu un pat lepojas ar to,

ka skolēni paši ar lielu laika un darba patēriņu gatavo
uzskates līdzekļus, būvēkomplicētus aparātus, zīmē lielas
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un ar daudzsīkumiem ģeogrāfijaskartēšu, tml.Tā irlielākā

aplamība, jāto uzlūko kā pozitīvu skolas darbu; dažkārt

tā var būt bēdīga nepieciešamība, tāpat kā pasaules
kara laikā bija jāēd dažādi surogāti, 17 gadus veciem

jāiet kara dienastā v. tml. Tas aplamība tamdēļ, ka

daudzu šādu objektu pagatavošana prasa ļoti daudz

laika un jau labi izkoptas technikas, lai pagatavotie

priekšmeti sasniegtu savu mērķi; ja technikas nav,

tad šie aparāti iznāk tik neglīti, nepareizi, ka tie at-

nes vairāk sliktuma nekā labuma. Skolai ir tikdaudz

svarīgāku uzdevumu, kas arī prasa daudz laika un

enerģijas patēriņa, tā kā viss tas, ko var paciest un

kam mazāka vērtība, jāizslēdz; zināšanu piesavināša-
nas un slēdzienu taisīšana prasa ilga un grūta darba.

Lai spētu orientēties dzīves parādībās un vis-

pirms savā apkārtnē, tai jābūt par to fonu, uz kura

norit skolas darbs. Daba, cilvēka sasniegumi un pats
cilvēks — sevišķi pēdējais — dod daudz materiāla

novērojumiem ; ap tiem koncentrējas skolas darbs, un

tā skola neiet vis dzīvē, bet dzīves parādības
skolai un bērniem piemērotā veidā, tā

teikt pedagogizētas, nāk skolā.

Aplūkosim pāris piemēru. Ja lauku skolās dabas

zinātnes izies no tiem novērojumiem un piedzīvoju-
miem, kas jau redzēti, bet nav saprasti, ja, tālāk, ar

mēģinājumos dabūtiem rezultātiem noskaidros sakarī-

bas pazīstamo parādību starpā un vēl to, kas paliku-
šas nepamanītas, tad ta būs gatavošana zemkopja dzī-

vei daudz labāk nekā pat īpašas zemkopības mācības

stundas, jo pēdējās var dot gatavas receptes, kuras

bez pietiekošas «smadzeņu meliorācijas" nepratīs vē-

lāk izlietot, vai vēl sliktāk — izlietos nevietā.

Tāpat aritmētikas uzdevumus var ņemt no tām

dzīves parādībām, kādas sastopamas pa lielākai daļai
mūsu apstākļos, bet ne no tādām, kas mūsu laikiem

vai mūsu zemei nevajadzīgas, ja vien pēdējo pedago-
ģiskā vērtība nav pārāk liela; protams, ja to pedago-
ģiskā nozīme liela, tad viņas nekautrēsies ari tās izlie-

tot kā materiālu.
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Bet dzīve prasa, lai cilvēks būtu spējīgs ne

tikai spriest, bet ari darboties. Varam sastapt
diezgan daudz tādu cilvēku, kas prot skaisti runāt,
uzstādīt dažnedažādus jaukus mērķus, bet tomēr īste-

nībā nekā nespēj veikt, jo tiem nav spēju darboties:

viņi vai nu neprot savas zināšanas piemērot, t. i.

tiem nav attiecīgu māku, vai arī, biežāk, tik vājš gri-
bas spēks, ka nekonevar novest līdz galam, kas iesākts,
tā ka nevar uz viņiem paļauties, tiem uzticēties, jo
tie sola gan, bet nepilda savu solījumu, un tāpēc tie

ir kā zema valūta : lieli plāni — lieli skaitļi, bet nie-

cīgi reāli panākumi — maza pirkšanas spēja.
Tā tad pirmais uzdevums šinī virzienā — sa-

sniegt vajadzīgas veiklības, piesavināties vajadzīgo
techniku, lai ne tikai zinātu, kā jādara, bet arī mācētu

to darīt. Lai prastu spēlēt kādu instrumentu, piem.,

klavieres, nepietiek, ka zina, ar kādu kauliņu jāspēlē
kāda nots, kur jāspēlē ātrāk un kur lēnāk, kur stiprāk
un kur klusāk. Vajadzīgs daudz un ilgi vingri-

nāties, lai prastu šīs zināšanas laist darbā. Lai

prastu zīmēt, nepietiek zināt perspektīves un citus zī-

mēšanas likumus; daudz jāvingrinās, kamēr iemācas

likumus izlietot. Un tā tas katrā darbības nozarē

tikai ar ilgiem, neatlaidīgiem vingri-
nājumiem var sasniegt pienācīgus rezultātus.

Kā jau aizrādīts, vispārējas izglītības skola nevar

uzstādīt par savu uzdevumu iemācīt vēlākā dzīve

nepieciešamam darbam vajadzīgās veiklības; bet toties

viņa var un tas ir viņas pienākums, pirmkārt
ieaudzināt apziņu, ka nekas nav iegūstams
bez pietiekoša darba, bez grūtību pārvarēšanas, bez

vingrinājumiem, bet līdz ar to, ka šie vingrinā-

jumi un darbs nav nepārvarami,
un kaut gan viens spēs labāk, otrs sliktāk, bet tomēr

reti, reti būs tāds, kas nevarēs, ja vien pieliks pūles,
iemācīties kaut kāda aroda. Otrkārt, skolai jādod —

un to skola ari dod — līdzekļi un jārāda

ceļi, kā vieglāk sasniegt tās mākas, kas katram

vēlāk izrādīsies par nepieciešamām. Par vienu līdzekli

jau runājām, tas ir „smadzeņu meliorācija" — sprieša-
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nas spēju attīstība ; bet tad vēl nāk klāt mākas tādos

skolas priekšmetos, kā mātes valodā, matemātikā,

zīmēšanā, svešās valodās, roku darbi v. c., kur visur no

zināšanas, kā jādara, ir vēl tāļu līdz pietiekošai vei-

klībai to padarīt. Mākas šinīs priekšmetos ir pamats
citām mākām un vingrinājumi, lai iegūtu šīs mākas,
paraugs, kā iegūstamas vēlāk vajadzīgās.

Tāpēc prašana veikli un ar izteiksmi lasīt, ātri,

glīti un pareizi rakstīt, apzinīgi un izveicīgi rēķināt v.

tml., ir gatavošana dzīvei. To skola var sasniegt, jo
līdz šim pietiekošā mērā to ir darījusi.

Mazliet citādā stāvoklī ir jautājums ar gribas

izkopšanu. Speciāli šim jautājumam līdz šim skolā

maz piegriezta vērība. Ir jau runā par audzināšanas

vajadību, rakstura izveidošanu v. t. j., bet plānveidīgi
skolā tas darīts netiek. Gan tiesa, ka dažādu labu

paradumu ieaudzināšana stiprina līdz ar to gribas
spēku šinī virzienā, un labus paradumus jau skola

mēģina izkopt; bet visam tādam darbam vairāk gadī-

juma raksturs.

Spriešanas un darbošanās spēju izkopšana pati

par sevi jau ir ari gribas audzināšana. To pamatīgi
un vispusīgi noskaidro prof. P. Natorps jau agrāk
minētā

nSocialpedagoģikā". Tā 303. un 304. lapp.
viņš saka tā:

„Uz visiem šiem pamatiem tagad mēģināsim
noskaidrot intelekta audzināšanas iespaida veidu

un mēru uz gribas audzināšanu. Kā aksiomu var

uzlūkot sekošo: intelekta audzināša palīdz tik lielā

mērā attīstīties gribai, cik viņa, pēc Pestalocija pamat-

prasības, ievēro pašdarbību un cik viņā, fo r-

mal a i s sakārto vielisko. Tas atrod savu pie-

lietojumu vienādā mērā abās nepieciešami kopā saistī-

tās intelekta darbības sastāvdaļās: zināšanā uu varē-

šanā (mākās), uztveršanā un vingrinājumos, teorijā un

technikā. Tā kā, no vienas puses, teoritiskais un prak-
tiskais uztvērums ir pēc būtības radnieciski un sai-

stīti, no .otras puses, vingrināšanās abos pilnīgi sa-

plūst kopā, proti technikā šī vārda plašākā nozīmē,

tad intelekta attīstības sakarība ar
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gribas attīstību šinīs abos virzienos

drīz vien attaisnojas".

Nopietnus rezultātus tikai tad varēsim gaidīt —

un tiešām arī sagaidīsim, ja arī šinī ziņā būs sistēma,

plāns, būs vispirms izstrādāti pakāpeniski vingrināju-
mi, jo bez tādiem nekas nav sasniedzams. Tas ir

grūts, kaut arī svarīgs jautājums, un vēl gaida atrisi-

nāšanas. Bet tomēr vienā ziņā ari šeit jau var daudz

vairāk ko darīt. Lieta tā, ka skolas darbā lielu lomu

spēlē uzmanībā, un nule minētām vajadzībām sevišķi
tā saucamā aktīvā uzmanība.

Mēs aizietu par tālu no temata, ja sāktu šeit šo

jautājumu sīkāk iztirzāt. Gribētu tikai aizrādīt uz vie-

nu lietu, ka pēc daudzu psichologu atzinumiem aktīvā uz-

manība ir liels faktors, personīgi no saviem novērojumiem

gribētu teikt, ka pat galvenai fāktors — gribas parādībās.
Tā J. P. Neiraks (J. P. Navrac) savā grāmatā

„Physiologie et psvchologie dc l'attention". («Uzma-
nības fizioloģija un psicholoģija"), ko morāles un po-

litikas zinātņu akadēmija Parizē apbalvojusi ar godalgu,
saka tā (85. lap. p.).-

-«Uzmanība un griba sastāda vienu un to pašu
parādību, aplūkojamu no dažādiem viedokļiem. Visas

gribas īpašības ir tādā pašā pakāpē ari uzmanībā".

«Starp citu es nāku pie tāda paša slēdziena, kā V. Džemss,
ka uzmanība ir gribas forma, kaut gan es labāk gri-
bētu apgriezt šo formulu un teikt, ka griba ir lo-

ģiska un pilnīga gribas konsekvence."

Tad 212. lap. p. viņš raksta. «Es ceru, ka esmu pie-
tiekoši pierādījis, ka uzmanība ir galvenā parādība,
kas atsaucas uz visu psichis.ko dzīvi un prasa visu

galveno organiskās un garīgās dzīves funkciju sadar-

bības. Aiz šī faktiski iemesla uzmanība jānovieto

pašā augstākā garīgās hierarchijas pakāpē".
Prof. A. Vedenskis savā grāmatā „ricHxojioriH

6631» BCHKofi MeTaa>M3MKH« saka (305. lap. p.) tā :
„Piegriezīsimies tagad iekšējām gribas parādībām.

lekšējās gribas parādības var reducēt

uz pārmaiņām uzmanībā."

Ja arī nevarētu uzmanību un gribu pilnīgi iden-
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tificēt, un tas var notikt atkarībā no tam, kādas psi-
chiskās parādibas apzīmē ar šiem vārdiem (salīdz,

piem., Prof. Dr. Dūrr „Die Lehre von der Aufmerk-

samkeit), tad tomēr neviens psichologs nenoliedz uz-

manības lielās nozīmes psichiskā dzīvē. Tāpēc arī

skolas uzdevums audzināt uzmanību, jo ar to

skola gatavo dzīvei.

Bet kā skola var audzināt uzmanību?

Agrāk citētais P. Neiraks tanī pašā grāmatā zie-

do veselu nodaļu uzmanības audzināšanai. Starp citu

201. lap? p. viņš izsakās tā:

Racionāli nostādīta gramatiska un loģiska analīze,

ģeogrāfijas mācība, literariski vingrinājumi, kuros jā-
pārvar grūtības, domraksti un tulkojumi ir vērtīgi lī-

dzekļi aktīvās uzmanības audzināšānā. Galvas rēķini,
aritmētikas, algebras un vispār matemātikas mācīšanās

audzina racionālā kārtā aktīvo uzmanību. It īpaši
nākas dot bērnam daudz vingrinājumu, daudz grūtu
jautājumu atrisināt."

Tālāk 209. lap. p. slēdzienos P. Neiraks saka:

„Ir no svara vispirms un iespējami agri iemācīt

bērniem grūtas un komplicētas lietas, lai apziņa tās

pārveidotu pie laika paradumos. Redzējām, ka slimības

uzbrūk kā pirmai aktīvai uzmanībai. Tāpēc no mazot-

nes jāaudzina lielos apmēros aktīva uz-

manība."

Minēju, ka uzmanība spēlē lielu lomu gribas,

procesos. To viegli var pārbaudīt ikviens gadījumos,
kur rodas konflikts starp dziņām un intelektu. Piem.

man jāpadara šodien kāds steidzams darbs, bet lāga
negribas to darīt vai ari ir kas cits tanī brīdī patīka-
māks priekšā. Dažādi motivi tad cenšas novērst

manu uzmanību no galvenā uzdevuma; piem: gan

jau varēs atvainoties un izdarīt vēlāk, vai izdarīt, kad

būšu vakarā pārnācis, vai arī celšos agrāk citu rītu un

izdarīšu.

Kolīdz izdodas uzmanību novērst no uzdevuma,

izspiest to no apziņas centra, tā arī nekas neiznāk.

Bet ja es pratīšu uzturēt apziņas centrā savu pienāku-
mu, tad nebūs nekādu šķēršļu tā izpildīšanai. Lūk,
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tāpēc var apgalvot, ka uzmanība ja ne identificējas
ar gribu, tad tomēr ir viņa galvenais faktors, un tāpēc
šis faktors sistemātiski izkopjams. Kā to darīt, tas

cits jautājums, kuru tagad neiztirzāsim.

Tā tad otrs uzdevums, lai skola varētu sagatavot
savus audzēkņus dzīvei, ir attīstīt to spējas dar-

boties.

Bet arī tas vēl par maz: cilvēks var būt ar

labām spējām spriest un darboties, bet darbības vir-

ziens ir nepieņemams. Piem., var būt un ir izveicīgi
un ļoti apdāvināti zagļi, naudas viltotāji, afēristi un

līdzīgi cilvēki, kuru darbība ir nemoraliska. Šādus
cilvēkus sabiedrība necieš, tai viņi kaitīgi, un agri, vai

vēlu šādu cilvēku dzīve beidzas ar katastrofu.

Tāpēc no svara ir, lai cilvēks nāktu tā sagata-
vots dzīvē, ka viņa darbības virziens būtu pieņemams,
ka viņā būtu pietiekoši izkoptas spējas pilnveido-

ties, t. i. dzīvot aizvien labāk — kļūt arvienu

par pilnīgāku, ētiski skaidrāku un estētiski jūtīgāku
un reliģiski dziļāku personību. Arī šis uzdevums

netiek tik sistemātiski skolā izkopts, kā pirmais uzde-

vums. Kaut gan skolā ir reliģijas vai citās skolās

morāles stundas, tomēr arī šeit bez visa pārējā vaja-
dzīgi vingrinājumi, pie tam sistemātiski izvesti.

Tas ir viens no nākamās skolas svarīgiem
uzdevumiem — kā arī šinī virzienā izvest vingrinā-

jumus un gūt lielākus panākumus nekā līdz šim.

Tomēr arī tagad, mūsu pašreizējā skolu iekārtā,
varam izkopt šīs spējas, kaut gan ne tik daudz, cik

vajadzīgs. Jāņem vērā, ka pilnveidošanās spējas
ētiskā virzienā attīstās ar to vien jau, ka skolēns redz

attiecīgus paraugus un dzird par ētiski stiprām perso-

nībām, mācās, kādas ir ētiskas normas, bet it sevišķi,

ja mācās paši sevi novērot, paši sevi kontrolēt. Šāvu

darbu, vārdu un domu kontrole no ētiskā viedokļa,
kaut arī no sākuma pēc tam, kad jau kas izdarīts,
runāts vai domāts, ir ļoti svarīgs līdzeklis sevis izvei-

došanā un audzināšanā. Ja varētu pieradināt ikvienu

vakaros laist savu dienu pārdzīvojumus kā kinemato-

grāfa lenti acu priekšā un tad novērojot to objektīvi
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novērtēt, kāpēc esam vienu vai otru soli tā spēruši un

ne citādi, kādi motivi mūs pie tam vadījuši, un ja pie
tam būs laba griba ētiski nepareizo nākamībā labot,
tad esam jau uz pareizā ētiskās pilnveidošanās ceļa.

Pirmie soļi uz šādu ceļu — savu skolas darbu

kontrole no pareizības, vai no nepareizības viedokļa,

glītuma, akurātības v. tml. citiem viedokļiem, literatū-

ras darbu analizē, tanīs sastopamo personu un vinu

pārdzīvojumu analizē, vēstures notikumi ar izcilām

personībām un to novērtējumi v. tml., kā ari dažādu

skolas dzīves notikumu pārruna un analizē — viss

tas ar nolūku rādīt paraugus, kādiem vajadzētu sekot

vai ari no kādiem novērsties, bet galvenais — iemācīt

salīdzināt sevi ar minētiem paraugiem. To visu sko-

la var sniegt un tiešām ari sniedz, bet kā jau minēts,
ar to vien vēl nepietiek; tomēr viss tas ir tik svarīgs,
tik nepieciešams, ka bez tā cilvēks nemaz netiktu

sagatavots dzīvei šī vārda plašākā nozīmē. Un ja
mūsu skolās kā trūktu, tad tas ir ne tik daudz roku

darbi, ne tik lielā mērā kaut kādi aparāti, ka vienīgi

neredzamais, netaustāmais gara dzīves aparāts, kas

skolas audzēkni novestu pie mūžīgo vērtību apziņas
un palīdzētu sev atrast īsto vietu kā materiālo darbu,
tā garīgo vērtību pasaulē. Tāpēc ar pilnu apziņu
varam teikt, ka skola, kas izkops audzēkņa spējas
spriest, darboties un it sevišķi pilnvei-
doties, sagatavos audzēkni arī dzīvei šī

vārda labākā un plašākā nozīmē.
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P. Dreimanis

Demokratija un skola.
I.

Valsts ir viena no sabiedriskās kopdzīves formām.

Priekš valsts nodibināšanās ļaudis pazina rada (ģints)
kopdzīvi. Tad atsevišķam cilvēkam nebija savu īpat-
nēju interešu, jo nebija vēl personīgās dzīves. Visiem

rada locekļiem bija kopīgas intereses un gandrīz vie-

nādi iekšējie pārdzīvojumi.
Valstij nodibinoties izira rada iekārta, un indi-

vīds atsvabinājās no tām saitēm, kas noteica viņa dzī-

vē katru soli. Tad radās labvēlīgi apstākļi cilvēka per-

sonības un viņa interešu attīstībai.

Savas dzīves sākumā cilvēki iztika no dabas bal-

vām. Sabiedrībai vairojoties viņi nespēja dabas bal-

vām apmierināt savas fizioloģiskās vajadzības. Vairā-

kos gadījumos viņi pārliecinājās, ka uz tām nevar arī

palaisties. Tad cilvēki sāka rūpēties par pārtikas vie-

lu ražošanu. Līdz ar to viņi garīgi attīstījās. Tā vi-

ņiem radās jaunas intereses. Radā tās viņiem bija vie-

nādas. Valsti ļaudis vairs nav spiesti rīkoties pēc
senču tradicijām. Valsts prasa gan no viņiem pakalpo-
jumus, bet neiejaucas privātā dzīvē. Valstī individs

var gādāt par savu materiālo labklājību, ģimenes dzī-

vi un garīgo vajadzību apmierināšanu.
Šāda brīvība dod plašas izredzes privātai ro-

sībai, bet iegūtie panākumi pamudina spraust tālākus

mērķus un censties tos sasniegt. Tā rodas privātas in-

tereses un mantas.

Šo interešu attīstīšanos valsts veicina ar to, ka

nodrošina pilsoņiem dzīvību, mantu un tiesību uz

valsts un citu valsts locekļu pakalpojumiem.
Brīvība un drošība attīsta pilsoņos intere-

ses. Kur nav brīvības, tur cilvēka spējas nevar iz-
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pausties radošā un ražojošā darbā. Kur nav drošības,
tur nav vajadzīgās aktivitātes darbā; bez tam pilsoņi
atturas no piedalīšanās uzņēmumos ar savu kapitālu,
jo nav pārliecināti, ka ražojumi paliks viņu īpašumā.
Brīvība kopā ar drošību rada pretējas iespējamības.
Līdz ar toattīstās dažādas intereses. Jo plašāka brīvība

un lielāka drošība, jo kuplāka un interesēm bagātāka
individa dzīve.

Valsts pastāvēšanas sākumā brīvība un drošība

bija ļoti ierobežotas. Tas stāvēja sakarā ar cilvēka

vajadzību apmierināšanu. Tad viņu bija maz. Tā-

pēc ari varēja iztikt bez lielākas brīvības darbā vi

dzīvē un bez lieliem mantu krājumiem. Bet cilvēka

vajadzības kā fizioloģiskās, tā sevišķi garīgās sāka pie-

augt. Reizē ar to viņš pārliecinājās, ka katru brīdi

nav nemaz iespējams atrast līdzekļus pieaugošo vaja-
dzību apmierināšanai. Lai nodrošinātu savu stāvokli,

cilvēks sāka domāt par nākotni un krāt bagātības. Tās

viņam nepieciešamas kā fizioloģisko, tā arī garīgo va-

jadzību apmierināšanai. Bez tam iekrātās bagātības

ļauj cilvēkam samazināt darba stundu skaitu uztura

iegūšanai. Tādā kārtā viņš atlicina laiku sava prāta,

jūtu un gribas attīstībai. Pēc brīvo stundu skaita ie-

spējams spriest par atsevišķa cilvēka un visas sabie-

drībasbagātību un kulturelo līmeni, izņemot tos gadī-

jumus, kad brīvais laiks tiek ziedots vieglām izpriecām.
Tā tad iekrātās materiālās bagātības ir garīgas attīstī-

bas pamats.
Lai ātrāk un lielākā vairumā piegādātu cilvēka

vajadzību apmierināšanai nepieciešamās vērtības, sa-

biedrība atzina par lietderīgu darba dalīšanu. Tā bi-

ja pazīstama jau sirmā senatnē; piem. dzimta sadalī-

ja darbus starp vīrieti un sievieti. Cilvēka vajadzību
pieaugšana piespieda sabiedrību arvienu vairāk sadalit

darba procesus un uzticēt to izpildīšanu vairākām per-

sonām. Tagad darba dalīšana novērojama ne tikai

technikā, bet ari visās citās dzīves nozarēs; piem.

augstskolas sadalās fakultātēs un tanīs darbs savukārt

tiek sadalīts starp speciālistiem. Mūsu dienās arvienu

nepieciešamāka kļūst arī starptautiskā darba dalīšana.
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Par to liecina arējās tirdzniecības precu apgrozījums,
kas ar katru gadu pieaug. Tas norāda, ka katra valsts

sevišķu vērību piegriež kādai atsevišķai rūpniecības
nozarei uu ražo preces ne savām vajadzībām, bet eks-

portam. XIX. gadusimteņa beigās darba dalīšana bija

sasniegusi jau kolosālus apmērus; piem. Vācijā 1882.

gadā rūpniecībā bija 6.000 atsevišķu profesiju, bet

1895. eadā — pat 10.000 profesiju.
Sāds profesiju skaits norāda, cik atkarīgi mēs

esam viens no otra savu vajadzību apmierināšanā un

cik cieša kopdarbība nepieciešama kulturelā valstī.

Parastajos miera laika apstākļos mēs nemanām neskai-

tāmosaišu, kas mūs savstarpēji un ar citām tautām vieno.

Bet par to kara laikā, kad tiek pārtraukti sakari ai ci-

tām tautām un sabiedrības vairākums ražo kara pie-
derumus, mēs sajūtam lielu trūkumu savu vajadzību

apmierināšanā un mācāmies atzīt sabiedriskās kopdar-
bības nepieciešamību. Materiālā ziņā šī patiesība tad

kļūst pati par sevi skaidra. Bet ari garīgā ziņā ne-

viens to nedrīkst apšaubīt. Visa mūsu zinātne dibinās

uz mantojumu un atsevišķu zinātnieku atzinumu sa-

krāšanu. Garīgā ziņā iespējama gan sacensība. Bet

arī tā cilvēkus savstarpēji tuvina, jo sacensties var ti-

kai tie, kas viens otra uzskatus pazīst. Vispāri garī-

gā; ziņā cilvēki ir savstarpēji ciešāki saistīti nekā ma-

teriālās kultūras laukā, jo viens materiālais priekšmets
nevar būt reizē vairāku cilvēku lietošanā, bet garīgās

, vērtības var atrasties visas sabiedrības apziņā, un tā-

pēc viņu radītāji ne tikai nepaliek nabadzīgāki, bet

pat bagātāki un pat populārāki.
Tā tad sabiedrības locekļus vieno ciešas saites

un reizē ar to norāda, ar kādu cienību ikvienam cil-

vēkam jāizturas pret citiem, kāda iecietība nepiecieša-
ma pret citu cilvēku domām, jūtām un centieniem.

Cilvēka vajadzību apmierināšana prasa ciešu un

pastāvīgu sabiedrības kopdarbību; bet sabiedrības lo-

cekļi viens no otra spilgti atšķiras: viņi ir ļoti dažādi

kā pēc saviem uzskatiem, tā ari pēc rakstura. Un

tas ir dabiska parādība. Līdztekus cilvēka vajadzību

pieaugšanai, bija nepieciešamas jaunas zināšanas.
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Reizē ar to radās viņā arī jaunas vēlēšanās. Un tā kā

ikvienam cilvēkam ir savas īpatnības, tad, protams,
arī viņa vajadzības, jūtas, domas un vēlēšanās atšķiras
no citu cilvēku organiskām vajadzībām un psichiskiem

pārdzīvojumiem. Bet kopdarbība tomēr nepieciešama.
Tāpēc nepieciešama iecietība pret citu sabiedrības lo-

cekļu uzskatiem, un valsts vara nedrīkst iejaukties cil-

vēka iekšējā pasaulē; tai jābūt autonomai, atkarīgai
tikai no cilvēka sirdsapziņas.

Bezmērīgā vajadzību pieaugšana un bezgalīgā
dažādība cilvēku garīgā dzīvē rada neskaitāmas inte-

reses. Zem to iespaida cilvēkos attīstās aktivitāte —

vēlēšanās darboties. No interešu vairuma un rakstura

atkarājas sabiedrības aktivitāte. Tāpēc pagātnē ir bi-

jušas ari dažādas valsts formas. Bet arvienu sabiedrī-

ba ir prasījusi, lai valsts iekārta nodrošina viņas va-

jadzību apmierināšanu. Ja tas nenotika, ja pilsoņu
intereses nevarēja brīvi izveidoties un valsts vara ne-

radīja labvēlīgu apstākļu viņu vajadzību apmierināša-
nai, 'ad attiecīgās sabiedrības aprindas centās pārvei-
dot valsts iekārtu viņām labvēlīgā virzienā. Vēsturi-

skie notikumi liecina, ka pilsoņi aizstāv zināmu

iekārtu, kamēr tā sekmē viņu vajadzību apmierināšanu.

Pretējā gadījumā tie pilsoņi, kuru intereses valsti ue-

tiek ievērotas, nostājas opozicijā pret attiecīgo valsts

iekārtu un cenšas to izveidot sev labvēlīgā vir-

zienā. Tā tad individs nekalpo valstij, bet valsts in-

dividam. Tāpēc valsts varai jābūt sevišķi uzmanīgai
likumu izdošanā. Viņa nedrīkst izdot tādus likum. s,

kas ierobežotu kādas sābiedrības daļas aktivitāti viņas
dabisko vajadzību apmierināšanā.

Kur tauta sasniegusi augstu kulturelo attīstību

kur pilsoņiem ir liels interešu skaits un tāpēc nepie-
ciešama sevišķa aktivitāte šo interešu aizstāvēšanā un

visu vajadzību apmierināšanā, — tur viņa saņem

valsts varu savās rokās, noteic pilsoņu darbības robe-

žas un vispāri regulē sabiedrisko kopdarbību un paš-
darbību. Tad nodibinās demokrātija. Tās uzdevums

sekmēt interešu attīstību un radīt labvēlīgus apstākļu*
kulturelo vajadzību apmierināšanai. Tāpēc viņa



spiesta piegriezt sevišķu vērību pilsoņu drošībai un

brīvībai.

Kulturelā attīstība neiespējama bez materiālam

bagātībām. Vajadzības atsevišķiem cilvēkiem ir dažā-

das. Tāpēc materiālās vērtības ikvienam cilvēkam

jāiegādājas savas. Taisnība prasa, lai ikviens cilvēks

dzīvo pēc savām spējām. To izveidošanā gan demo-

krātijai jānostāda visi pilsoņi vienādā stāvoklī, jo

viņas uzdevums ir sekmēt interešu izveidošanos un

tautas garīgo attīstību. Lai attīstītos pilsoņu materiālā

labklājība, demokrātijai jāgādā par to, ka ikviena pil-

soņa darba augļi ir droši no ārējām briesmām un

līdzpilsoņu netaisniem soļiem. Ja viņa to nedara, tad

tiek sagrauti tautas aktivitātes un reizē ar to ari kul-

turelās attīstības pamati.
Tikpat liela nozīme ir pilsoņu brīvībai. Ja mū-

su dienās ir bezgalīga dažādība cilvēku uzskatos un

ja ikviens pilsonis atšķiras no citiem ar savām īpat-

nībām, vajadzībām un interesēm, tad demokrātiskai

valsts varai jārūpējas par to, ka atsevišķu pilsoņu
gādība par savu kulturelo un dabisko vajadzību ap-

mierināšanu netiek traucēta. Valsts vara drīkst no-

spraust tikai vispārīgās robežas pilsoņu darbībai, ļaujot

viņiem pašiem izveidot un nokārtot attiecību sīkumus.

Publisko tiesību sfērā, protams, stingri un kategoriski

jānoteic visu pilsoņu pienākumi un tiesības.

Brīvība visvairāk nepieciešama izglītotākiem pil-
soņiem, jo viņiem ir dažādākas insereses un daudz

lielāks vajadzību skaits nekā mazāk izglītotiem ļaudīm.
Tie ļoti bieži pat nespēj pilsonisko brīvību izmantot

un tāpēc nespēj novērtēt viņas kulturelo nozīmi. Bet

tā ir ļoti dažāda. Pirmkārt, pilsoniskā brīvība ļauj
brīvi izveidoties ikviena cilvēka īpatnībām un ar to

kuplināt visas tautas garīgo seju un veicināt viņas
kulturelo attīstību; otrkārt, pilsoņu brīvība veicina inte-

rešu attīstību un ar to padara aktivākus, rosīgākus un

centīgākus kā atsevišķus pilsoņus, tā arī visu tautu,

un treškārt, brīvie pilsoņi labprātīgi apvienojas, lai

veicinātu kopīgo mērķu sasniegšanu. Sāda pilsoņu
biedrošanās viņus savstarpēji saista un reizē ar to
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liek neiznīcināmus pamatus valstiskai kopdzīvei un

kopdarbībai. Šī parādība iespējama tikai kultureli attī-

stītā sabiedrībā; tā tad demokrātijā. Jo dažādākas un

dziļākas intereses, jo intensivāka un komplicētā ka

kopdarbība un atkarīgi no tā stiprāka valstiskā apziņa
un akkurātāka valstisko pienākumu izpildīšana. Dažā-

dās un dziļās intereses saista pilsoņus tāda vienībā,
kas atgādina dzīvu organismu.

savstarpēju pilsoņu saistīšanos var veicināt

tikai demokrātija, jo tikai viņa ievēro kulturelās pilso-
ņu vajadzības un sekmē interešu attīstību. Visas pārējās
valsts formasatļaujbrīvi aizstāvētsavas intereses tikai da-

žām sabiedrības aprindām. Tāpēc tādās valstīs ir zināmā

mērā diktatūra. Tāda diktatūra var nodibināties arī

demokrātijā, ja tautas vairākums aizstāvēs tikai savas

intereses un neļaus mazākumam gādāt par savu kul-

turelo vajadzību apmierināšanu. Sī iespējamība sevišķi
bīstama tos gadījumos, kad vairākums sastādās no ma-

zāk attīstītiem pilsoņiem. Šiem pilsoņiem, kā jau mi-

nēts, ir mazāk interešu un aktivitātes kulturelā darbā.

Tāpēc viņu diktatūra var aizkavēt tautas kulturelo

attīstību. Bez tam viņa rada tās pašas nesaskaņas
sabiedrībā, kas labi pazīstamas citām valsts formām.

Šādos gadījumos tautas vairkums uostāda savas

intereses pirmā vietā, gādā galvenā kārtā par savu

vajadzību apmierināšanu. Tad pārējā sabiedrības daļa

sajūt netaisnību, ienīst valdošās aprindas un iesāk pret
tām ciņu. Reizēm viņa uzstājas pret pašu demokrātijas

ideju, itkā tā būtu vainīga pie nenormālā stāvokļa
valstī. Bet īstajā demokrātijā šāda parādība neiespējama.

Viņa rada labvēlīgus apstākļus visu pilsoņu radošam

un ražojošam darbam, ļauj katram pilsonim pēc viņa
spējām strādāt un gādāt kā par savu materiālo lab-

klājību, tā arī par garīgo vajadzību apmierināšanu.
Tāpēc demokrātijā nav pamata nesaskaņām; te var

būt tikai skaudība un nožēlošana, ka nav tādas spējas
kā citiem pilsoņiem; bet šīs negatīvās cilvēku īpašības
atklāti reti izpaužas un nevar apvienot lielāku sabie-

drības daļu pret pastāvošo valsts iekārtu. Protams,
šādas personas var mēģināt izveidot demokrātiju viņām
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labvēlīgā virziena; bet mierīgos dzīves apstākļos šādam

mēģinājumam nevar būt panākumu; kara laikā un

vispāri nenormālos dzīves apstākļos tas var notikt. Tad

īsā laikā viņas nodzīvotu iekrātās tautas bagātības un

drīzi noietu no sabiedriskās dzīves skatuves; bet ak-

tivie un centīgie pilsoņi uzsāktu atkat kulturelu darbu,
un katrs pilsonis pēc savām spējām atkal gādātu par

savu vajadzību apmierināšanu un nepieciešamo ma-

teriālo līdzekļu ražošanu un krāšanu. Vienādi dzīves

apstākļi visu pilsoņu dzīvē neiespējami, jo izglītoti
ļaudis ir par daudz dažādi, un tāpēc nevar atzīt tādu

valsts iekārtu, kas gribētu apturēt dabisko cilvēces

attīstību; nav arī līdzekļu to izdarīt: individuālisms

pakāpeniski attīstās saskaņā ar visiem dabas likumiem.

11.

Demokrātijas īpatnības labi piemērotas izglītotu
cilvēku spējām un interesēm. Tās bērnā pamazām
izveidojas un padara viņu spējīgu kalpot savam dzīves

uzdevumam.

Augošā cilvēka dzīvē, sevišķi viņa pirmajos
attīstības gados noteicoša loma piekrīt neapzinīgām
un pusapzinīgām psichiskām parādībām, dziņām, kuras

atšķiras no apzinīgiem gribas aktiem ar to, ka viņas
nav saistītas ar skaidriem mērķa priekšstatiem un

līdzekļu izvēli. Šīs dziņas ir tāds spēks, kas dzen

cilvēku rīkoties citādi nekā viņš nodomājis; cilvēks

par viņām apzinīgi nevalda.

Pašā dzīves sākumā bērns nes sevī dzīvu spēku
kā dziņu dzīvot, augt un attīstīties. No šīs pamatdzi-

ņas pamazām izaug atvases un izveidojas par jaunām

dziņām ar savu īpatnēju dabu un uzdevumiem.

Vispirms te jāaizrāda uz motoriskām un sensoris-

kām dziņām, kuras no pirmās bērna dzīves dienas

darbojas līdzās pašuzturas dziņai. Rotaļu vecumā

motoriskām dziņām piebiedrojas imitācijas (atdarināša-
nas) dziņa, kas no 2. vai 3. bērna dzīves gada sāk
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darboties kā pirmās šķiras attīstības faktors un paliek
par tādu līdz vēlākiem skolas gadiem.

Rotaļu vecumā sāk darboties arī otrs svarīgs
faktors, sabiedriskās dziņas; drīzi vien parādās arī

pretējā biedrošanās dziņai, cīņas dziņa; turpretim
sacensība sāk izveidoties par svarīgu attīstības faktoru
jau vēlāk. Imitācijas dziņu pabalsta mākslinieciskās

un intelektuālās dziņas, kuras ap 6.-7. gadu jau
spēle lielu lomu bērna attīstībā. Skolas gados lielāka

loma piekrīt pētīšanas, eksperimertēšanas un citiem

augstākiem intelektuālās dziņas izteiksmes veidiem.

Skolas vecuma sākumā morāliskā dziņa, kura attīstās

gandrīz nemanot, jau ved bērnus pie domām par
tikumiskiem ideāliem.

Visas šīs dziņas ir bērnu interešu pamatā. Bērns

cenšas apmierināt savas vajadzības (dziņas) un dzenas

pēc attiecīgiem priekšmetiem, novēro un pat lieto tos.

Protams, šie priekšmeti viņu interesē. Novērodams

un lietodams tos, bērns sāk viņus pazīt — viņa apzi-
ņā rodas attiecīgi priekšstati. Atkarībā no šo priekš-
metu lietderības organisma pašuzturēšanai, viņu priekš-
stati saistās ar tīksmi vai netīksmi un tieksmi tos

iegūt, vai izvairīties no viņiem. Tā tad bērna intereses

saistītas ar visu viņa dzīvi kā fizioloģisko, tā ari

psichisko — prāta, jūtu un gribas darbību. Psicho-

logs E. Klapareds raksta, ka «intereses ir tas, kas

vajadzīgs dzīvai būtnei, viņas pašuzturēšanai un attī-

stībai; bet dzīvot nozīmē darboties vienmēr pēc savas

augstākās intereses" (Ed. Klapareds, Bērna psicholo-
ģija un eksperimentālā paidagoģika, 92. lp.).

No šī pārskata redzams, ka bērnu dziņas un

atkarībā no tām arī viņu intereses nav vienādas visos

bērnības laikmetos. Psicholoes L. Nagis savā «Psicho-
logie des Kindlichen Interesses" nosprauž piecas pa-

kāpes bērna attīstībā.

No 3. — 7. dzīves gadam bērnu interesē veseli kon-

krēti priekšmeti. Pati interese ir subjektiva rakstura,
t. i, bērns interesējas par kādu priekšmetu, bet tikai

tiktaļ, ciktāj tas apmierina viņa subjektivās vajadzības;
piem. smiltis bērnu interesē ne pašas par sevi, bet
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kā materiāls, no kā var cept maizi, celt ēkas. Šie

priekšmeti bērnu interesē ne pēc savas būtības, bet

no viņa subjektivā viedokļa; izvēlas tos bērns arī

atkarībā no tā, kādu dvēseles aktivitātes veidu viņi
pabalsta,

Šai laikmetā novērojami pirmie dīgļi sociālo

jūtu attīstībā; piem. bērns meklē sev rotaļu biedrus.

Šī biedrošanās dziņa uzduras uz šķēršļiem, bērna

egoismu; nav viņam arī vajadzīgās solidaritātes; tam-

dēļ lielā bērnu pulkā viņš nav vēl spējīgs rotaļāties.
Savas sabiedriskās intereses bērns apmierina, atdari-

nādams pieaugušo dzīvi un darbību; piem. māti un

bērnus, saimnieku un kalpus.
Šinī laikmetā bērnu intereses ļoti ātri mainas:

viņi ātri pāriet no viena priekšmeta uz otru, no vie-

nas rotaļas uz otru. Tas liecina, ka šīs intereses nav

vēl dziļas un spēcīgas.
No 7. — 10. bērna dzīves gadam viņa intereses

pārveidojas un paplašinās. Vispirms, bērns šai laik-

metā interesējas par priekšmetu saturu un piegriež
savu uzmanību viņa objektivai nozīmei, iepazīstas ar

priekšmetu praktisko vērtību. Sakarā ar to atmostas

dziņa izprast īstenībuun iegūt objekti-
vās zināšanas; attīstās ari sintezējošā darbība,
kāpēc bērns sāk uztvert jau veselu priekšmetu. Pēc

Meimaņa domām konkrēti sintezējošā do-

māšana attīstās ap desmito (10.) dzīves

gadu. Bet arī tad bērns vēl interesējas vairāk par
tiem priekšmetiem, kas derīgi viņa darbībai; piem.

viņam patīk lauku puķes, jo tās var plūkt un pīt vai-

ņagus.
Manāmās pārmaiņas notiek arī sociālā attīstībā.

Bērni mīl pieaugušo sabiedrību un ņem dzīvu dalību

viņu darbos. Katrs rotaļu biedrs bērnu vairs neap-

mierina; viņi sāk tos vērtēt un dalīt simpātiskos un

nesimpātiskos biedros. Tā tad sāk spēlēt zināmu

lomu arī sociālā simpātija, zem kuras iespaida viņš
izvēlas sev zināmas aprindas klasi, kaimiņu bērnus

v. c. Biedrošanās šai laikmetā attīstās jau tiktāļu, ka

bērni mīl spēlēt zināmu sabiedrisku lomu, uzmezdā-



•lies par vadoņiem citiem bērniem. Sakarā ar to

attīstās cīņa un sacensība, kas liecina par to, ka

bērni sāk jau piegriezt vērību sabiedriskai

balsij un saprast kopdarbības vērtību.

No 10.—15. dzīves gadam bērns interesējas par

noteiktiem priekšmetiem un atdodas

noteiktam darbam; piem. zvejai, zīmēšanai,
medībām. Noteiktā darba izvēle ved pie tā, ka bērns

pamazām sāk savaldīties, piemēro savu darbībunoteik-

tam mērķim un izvēlas vajadzīgos līdzekļus. Ārējie
iespaidi jau zaudē pie bērna savu varu. Viņš attīsta

aktivu uzmanību vairākas stundas sēd pie viena

un tā paša darba; piem. zvejas. Ar laiku interese par
kādu vienu darbu pāriet arī uz citiem, tam radniecis-

kiem un ārēji saistītiem; piem. zvejnieks un mednieks

sāk interesēties par dabas zinībām ; marku ievācēji

par ģeogrāfiju.
Līdz 15. dzīves gadam bērni tomēr visvairāk

interesējas par dabu un daudz mazāk par cilvēku ra-

žojumiem. Dabas parādībās viņus atkal vairāk intere-

sē tas, kas attīsta estētiskās jūtas. Spēcīgus estētiskus

iepaidus dabū bērni no ļaužu kustībām un darbības.

Tāpēc viņi sāk interesēties arī par cilvēka darbiem.

Sociālo jūtu attīstība vēl arvienu parādās atda-

rīšanā pieaugušiem, tikai par ideāliem bērni tagad iz-

vēlas vēsturiskas personas, tautas vadoņus v. c. Šinī

laikmetā bērnus sevišķi interesē organizēšanās, kas

palīdz viņiem iepazīties ar sabiedriskām attie-

cībām, sociālo iekārtu v. t. t. Šīs jaunās
intereses attīsta bērnā personīgās at-

bild īb a s apzi ņ v, ku j a ar laiku pārvēr-
šas par morālisku vērtību.

Pēc 15. dzīves gada skolēns meklē parādību cē-

loņus un cenšas visu izskaidrot un izprast. Bet se-

višķi lielu lomu viņa dzīvē un attīstībā tagad spēlē
kritiskā doma, zem kuras iespaida viņš neapmierinās
ar īstenību, bet meklē ideālus. Tāpēc nav jābrīnās,
ka šinī laikmetā jaunā paaudze nemierā ar visu, pie-

griež lielāku vērību dzīves negativām parādībām un

par saviem varoņiem izvēlas tos, kas labāk izcel šīs
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■egativās parādības. Savos spriedumos viņa maz ie-

vēro tiešos novērojumus, bet vairāk aizraujas no lo-

ģiskiem slēdzieniem, pārvērzdama tos par dzīves īste-

nību vai vismaz cerēdama redzēt tādu dzīves īstenību.

Tā pamazām izveidojas cilvēks, attīstās viņa in-

tereses. Bet visām interesēm nav vienāda nozīme

atsevišķa cilvēka dzīvē. Dažas intereses ņem pārsvaru

par citām un noteic atsevišķu personu īpatnības. Šī

parādība atkarājas no dažādiem cēloņiem; to starpā
vislielākā nozīme ir iedzimtām organisma

īpatnībām. Zem to iespaida ikviens cilvēks at-

šķiras no citiem priekšstatu pārdzīvošanas
ziņā. Zinātne, protams, nespēj izpētīt katra cilvēka

priekšstatu pārdzīvošanu. Viņa apvieno tos dažos ti-

pos — redzes, dzirdes, motoriskā un jauktos tipos;
piem. redzes un dzirdes, redzes un motoriskā, dzirdes

un motoriskā un redzes — dzirdes — motoriskā.

Specialitātes izvēlē cilvēkam jārēķinās ar priekš-
statu pārdzīvošanas īpatnībām, jo tās zināmā mērā

noteic viņa intereses un tieksmes. „Tā runā par re-

dzes tipu, kad sevišķi attīstīta atmiņa priekš formām,
krāsām, vietu attiecībām v. t. t. Šo tipu atrodam stip-
ri izveidojušos pie gleznotājiem, tēlniekiem, ari pie
dažiem rēķinu māksliniekiem un šacha spēlētājiem (p.
p. tādiem, kas spēj spēlēt savas partijas, šacha galdi-

ņu neredzēdami). Dzirdes tipam sevišķi ir attīstīta

atmiņa priekš skaņām, melodijām, vispārīgi priekš
dzirdētā ; viņa pārstāvju ir daudz muziķu starpā. Ļoti
bieži sastopamo motorisko tipu raksturo tas, ka iegau-
mēšana notiekas ar kustību sajūtu un runas kustību

palīdzību; tam līdzīgi cilvēki pa lielākai daļai ir ari

citādi labi apdāvinātt; spīdoši runātāji laikam gan pa-

parastam pieder pie motoriskā tipa". (R. Gaupa Bērna

psicholoģija 109.— 110. lp.). Protams, ka bērna vēro-

šanā, novērotā pārstrādāšanā un vispārīgi viņa garīgā
attīstībā liela nozīme ir attiecīgām priekšstatu pārdzī-
vošanas īpatnībām. Ar visām šām īpatnībām stāv sa-

karā tas, ko sauc par mākslinieciskām, techniskām,
teorētiski spekulativām dāvanām.

Priekšštatu pārdzīvošanas īpatnības noskaidrojas



bērna skolas darba pirmajos (2. 3.) mācības gados
Tās iespējams ari noteikt ar dažādu eksperimentu pa-
līdzību. Sakarā ar to iespējams arī spriest par bērna

iedabu, protams, ne noteiktu tieksmju veidā, bet tikai

dāvanu (technisko, teorētiski spekulativo, mākslinieci-

sko v. c.) un izglītības virziena veidā. Arī tas iespē-

jams tikai tad, kad bērns pieder pie kāda viena tipa
vai noteiktiem diviem tipiem (piem. redzes un motori-

skā). Vairāku tipu pārstāvjiem grūti izvēlēties sev

izglītības virzienu; viņi ari dzīvē reizēm nespēj izvē-

lēties sev specialitāti. Bet par to viņi ar vienādu

veiksmi piesavinās zināšanas dažādas, pat prētēja rak-

stura mācībās.

Sevišķa vērība jāpiegriež jaunatnes briešanas, jeb
pubertātes laikmetem (14.—18. mūža gadam), „kad

aug personības patstāvība, iemācītais tiek garīgi pār-
strādāts, notiek brīva interešu izvēle, uzrodas patstā-

dīgs spriedums līdz ar viņa nozīmi tālākā dzīves vei-

\ošanā" (R. Gaupa Bērna psicholoģija 22. 1. p.).
Šai laikmetā ir liela starpība zēnu un meiteņu

attīstībā. Pubertātes attīstībā meitenes zēniem pa 2 ga-
diem priekšā. Bez tam pati jaunatnes briešana nav

vienāda pie zēniem un meitenēm. Meitenēm tā atnes

daudz lielākas pārmaiņas miesas un dvēseles dzīvē ne-

ka zēniem ; piem. meitenes slimo ar bezasinību un

ar galvas sāpēm. Vispāri „abu dzimumu dažādībanu

apzīmējas asāki miesīgā un garīgā ziņā" (R. Gaupa
Berna psicholoģija. 171 1. p.).

Pubertātes laikmetā jaunavas un jaunekļi mazāk

vonbas piegriež ārējiem iespaidiem, bet zem jauno orga-

nisko sajūtu iespaida iedziļinās sevī, garīgi pārstrādā sa-

vus vērojumus, mācās patstāvīgi spriest un ar laiku atrod

savas intereses un tieksmes. „Šaī laikmetā atrodam spēcī-

gas rosmes, kas traucas uz augšu no bezapziņas dziļu-
miem un pilda jauno cilvēku ar ilgām un nemieru, kuru

mērķis viņam pašam nav skaidrs... Tas ir tas laiks, kad

jaunam cilvēkam viņa līdzšinējais dzīves veids šķiet
esam novadējies un tukšs, kad viņam tuvie cilvēki lie-

kas esam tik noteikti, tik pliki no jūtām, ka viņš no

tiem novēršas, meklē vientulību, top par sapņotāju
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un bieži atrod sev izeju iekš tam, lai teiktu, ka viņš
cieš!

.. .

Šis pretruņu pilnais attīstības laiks apvie-
no sevī kvēlojošu nodošanos kādam ideālam un no-

liedzošu skepticismu. . .

Jaunietī darbojas pretruņu
pilni instinkti un uzspiež viņam kaut kā sajukuša,
svaidīga, neizlīdzināta zīmi. . . Tas fakts pastāv, ka

ho bērna mēs nonākam pie pieauguša cilvēka nevis

mierīgā vienmērīgā tālākā attīstībā, bet kā starp abiem

guļ rūgšanas laiks." (R. Gaupa Bērna psicholoģija,
171.—17 3.1. p.). Tad „pusizķēmots, pusapskaidrots

jauneklis raugās pasaulē" (H. Bauers).
Pubertātes laikmetam iestājoties, jau no cilvēku in-

telektuālie spēki, pēc profesora Ņečajeva atzinuma, ir

vāji un viņi ļoti viegli padodas netiešiem iespaidiem,
lai gan viņiem gribas būt pieaugušiem un neatkarī-

giem. Tāpēc pubertātes laikmeta sākumā nekādas no-

pietnas pārmaiņas nedrīkst notikt jaunatnes dzīvē.

«Rūgšanas laikā" neviens cīlvēks nezina, kas viņu se-

višķi interesē; «sapņotājs" nevar soriest par dzīves

īstenību, sevišķi tāpēc, ka iekšējo pārdzīvojumu «mēr-

ķis viņam pašam nav skaidrs". «Pretruņu pilnais at-

tīstības laiks" nav izdevīgs ne tikai specialitātes vai

izglītības virziena izvēlei, bet pat mācības iestādes

maiņai. Jaunos apstākļos, satiksme ar jauniem izglī-
tības vadītājiem nevar sevi labi nostādīt «pusizķēmots,
pusapgaismots jauneklis". Bet no pirmiem skolēna

soļiem bieži atkarājas arī turpmākā saprašanās ar au-

dzinātājiem. Vispāri nav neizdevīgāka momenta mā-

cības iestādes maiņai un izglītības virziena izvēlei,

kā pubertātes laikmeta sākums. Šis laikmets

audzinātājiem dara lielas rūpes; piem. pubertātes
laikmetā nevar prasīt, lai arvienu meitenes veic

to pašu, ko zēni, un otrādi. 14 —16 g.

vecumā saudzamas meitenes, 16—18 g. vecumā zē-

ni. Vispāri pubertātes laikmetā jaunatnei jāattīstās

sevišķi mierīgos apstākļos. Tad «tumšie impulsi pa-

mazām dos vietu skaidri virzītai gribēšanai, ideāli

mainīsies vairāk reāliem mērķiem par labu un zudīs

pārliecīgā sava Es'a uzsvēršana" (R. Gaupa Bērna

psicholoģija, 137. 1. p.), tad izaugs patstāvīga personība.
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Bezmerigā interešu pieaugšana rada bezgalīgu
darba dalīšanu un uzliek cilvēkam par pienākumu
izvēlēties sev nodarbošanos pēc spējām un apbruņo-
ties darbā nepieciešamām zināšanām. Šo grūto uz-

devumu cilvēkam palīdz veikt skola.

Skolas uzdevums ir palīdzēt ikvienam individam

pārvērsties par personību.
Indivīdā valda dziņas un iedzimtās īpašības;

saistīts pie dabas.

Skolai jāpalīdz bērnam izveidot individuālās

spējas saskaņā ar tikumiskām normām un dzīves pra-
sībām. Kā līdzeklis šī mērķa sasniegšanai der apkārt-
nes kulturelās parādības un to pilnīgākie izveidoju-
mi citu tautu sasniegumos. Individam jāuzņem sevī

šis kultūras parādības koptēls. Tad cilvēka individu-

ālās spējas varēs sasniegt ideālu izveidojumu, kas

ļaus viņam kalpot savam dzīves uzdevumam.

Mūsu dienās, protams, neviens cilvēks nespēj
piesavināties visā pilnībā cilvēces kulturelos sasniegu-
mus. To no viņa dzīve ari neprasa. Darba dalīšana

atļauj viņam kā speciālistam kalpot savai tautai un

cilvēcei. Bet arī šī mērķa sasniegšanā cilvēkam vis-

maz jāpieskaras augstākām vērtībām, jo citādi viņš

nepanāks skaidrību dzīves jautājumos. Tāpēc mūsu

dienu speciālistiem bez arodnieciskām zināšanām jā-

uzņem vērtības no patiesā, labā, daiļā un svētā. To

viņi var izdarīt kā priekš specializēšanās, tā arī reizē

ar to.

Tā kā bērnu tieksmes tikai pamazām noskaidro-

jas, tad specializēšanās nav iespējama pirmos skolas

gados. Šinī laikā bērni uzņem sevī apkārtnes kultū-

ras parādību koptēlu. Reizē ar to viņi paceļas līdz

savas apkārtnes iedzīvotāju kulturelam līmenim un

saplūst ar tiem vienā sabiedrībā. Šīs sabiedrības lo-

cekļi nav viens otram sveši: viņi ir attīstījušies zem

vienādu kulturelu parādību iespaida un aplūkojuši
tās saskaņā ar vienām un tām pašām normām.

Minētām kulturelam parādībām, bez šaubām, ir

savs īpatnējs raksturs, kas izveidojies sakarā ar vietē-
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jās dabas īpatnībām un tautas piedzīvojumiem pagāt-
nē. Tāpēc ari vietējai sabiedrībai ir sava īpatnēja,
nacionāla nokrāsa, šo nacionālo nokrāsu iegūst arī

tā jaunā paaudze, kas izveidojas par pilsoņiem vietē-

jās sabiedrības klēpī.
Tā tad mūsu jaunatnes audzināšanas pamatā ir

mūsu pašu dabiskie un sabiedriskie apstākļi, mūsu

kultūra un tās pakāpeniska attīstība. To skolās pie-
savinās bērni un līdz ar to pievienojas savai tautai.

Šo skolu apmeklē visu Latvijas pilsoņu bērni u«

vairāk gadu no vietas pavada ciešā kopdarbībā un

saticībā. Skolā turīgo un inteliģento vecāku bērni

strādā vienādos apstākļos ar strādnieku un zemnieku

zēniem un meitenēm. Viņiem visiem jāpiesavinās
vienas un tās pašas zināšanas un jāpieskaņo indivi-

duālie spēki vienām un tām pašām tikumiskām nor-

mām un dzīves prasībām. Audzinātāji pret visiem

skolēniem vienādi izturas un tā ievada viņu attīstību,
ka viņi var uzņemt sevī augstākās vērtības no labā,

patiesā, daiļā un svētā. Bet visiem audzēkņiem nav

vienādas spējas un dāvanas. Tāpēc kopīgā darbā

viņi atšķiras viens no otra apķērības, izveicības, atce-

res, uzmanības un domu izteiksmes ziņā, bet ne pēc
vecāku turības un sabiedriskā stāvokļa. Skolā ļoti
bieži nabadzīgāko vecāku bērni izrādās spējīgāki par

turīgo tēvu dēliem un meitām.

Skolas kopdzīve un kopdarbība tuvina dažādu

šķiru un aprindu bērnus un māca tos cienīt cilvēku,

neatkarīgi no viņa materiālā un sabiedriskā stāvokļa.
Šī kopdzīve un kopdarbība pieradina zēnus un mei-

tenes skatīties vieniem uz otriem kā brāļiem uz mā-

sām un savstarpēji tuvināties zināšanu piesavināšanās
darbā un dzīves izpratnē.

Kopīgo pilsonisko skolu apmeklē dažādu ap-
rindu bērni. Viņi atnes uz skolu dažādus novēroju-

mus, stāsta par tiem klasē un tādā kārtā vispusīgi
attēlo savas tautas dzīvi un kulturelos sasniegumus.
Te bieži turīgo aprindu bērni dzird stāstus par šau-

smīgu nabadzību — apavu, grāmatu, drēbju, maizes

trūkumu. Šie bērnu tēlojumi attīsta klases biedros
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līdzjūtību, kas bieži izpaužas attiecīgos darbos. Šī

līdzjūtība ir viens no galveniem līdzekļiem sabiedri-

skās kopdzīves un kopdarbības saskaņošanā un soci-

ālo pretešķību izlīdzināšanā ; viņa ir sabiedriskās

solidaritātes pamatā.
Kopīgā pilsoniskā skolā piedzimst īstā demo-

krātija. Te nākošie pilsoņi māk sadzīvot un saskaņot
zināšanu piesavināšanas darbu ; te viņi mācās cienīt

cilvēku un līdzjust tam grūtā dzīves brīdī; te nozīme

ir cilvēka spējām un dāvanām, bet ne turībai un sa-

biedriskam stāvoklim. Dažādu ticību bērni skolas

kopdzīvē un kopdarbībā pierod ar iecietību izturēties

pret citu pārliecību un cienīt svešus uzskatus. Sirds-

apziņas brīvība ir viens no lielākiem jaunāko laiku

ieguvumiem. Bet viņa vēl arvienu tiek atzīta tikai

teorijā un formulēta attiecīgos likuma pantos.
Dzīvē viss paliek pa vecam. Pilsoniskā skola pama-

zām atsvabinās mūsu jauno paaudzi no šām vidus-

laiku atliekām ūn ar to veicinās mūsu sabiedrības

ciešāku kopdarpību un kopdzīvi.
Tā tad kopīgā pilsoniskā skola rada labvēlīgus

apstākļus sabiedriskai kopdarbībai un kopdzīvei. Līdz

ar to viņa liek nopietnus pamatus demokrātiskam

principam par visu pilsoņu vienādām tiesībām un

pienākumiem. Pati pilsoniskā skola ir tam labs pierā-

dījums. Tā liecina, ka valsts vienādi rūpējas par visu

šķiru un aprindu izglītību. Šāda skola ir demokrāti-

ska un audzina demokrātus. (Par skolas iekšējo dzīvi

te nav runa ; tā jāiekārto pēc paidagoģiskiem princi-

piem).
Demokrātiskā valstī katram pilsonim jābūt savu

uzdevumu augstumos, jo citādi brīvā kopdarbība un

no tās atkarīgā demokrātija nevar pastāvēt.
Cilvēks attīsta visaugstāko darba intensitāti, kad

ir izvēlējies sev darba lauku pēc savām tieksmēm.

Tad viņš strādā ar ļ<*ti lielu veiklumu un sasniedz

labus rezultātus. Vēsture liecina, ka tanīs zemēs,

kur ļaudis izvēlējās nodarbošanos ne pēc patikas, bet

pēc piederības pie zināmas kastas, darba intensitāte

vienmēr bija zema. Arī darba diktatūra, kas iziet uz
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darba izveies iciooežošanu, pamazina tā intensitāti

un veiklumu. Tāpēc skolas uzdevums palīdzēt bērnam

atrast viņa īpatnības; bet sabiedrības pienākums
veicināt brīvu darba izvēli.

Šis tautsaimniecības atzinums saskan ar paidago-
ģiskām prasībām, pēc kurām individa attīstības pamatā
jābūt viņa īpatnībām. Saskaņā ar tām izveidojama
personība. Bērna psicholoģija arī liecina, ka ikvienā

cilvēkā pakāpeniski izveidojas dažādas intereses un

tieksmes, pie kam dažas no tām ar laiku ņem pār-
svaru par citām. Tā tad no saimnieciskā, psicholoģis-
kā un paidagoģiskā viedokļa bērnu īpatnību ievērošana

nepieciešama. Mūsu laiku sabiedriskais ideāls arī

neiespējams bez atsevišķa pilsoņa īpatnību izkopšanas.
Ja mūsu laiku sabiedrība tiešām atgādina organismu,
tad ikviens pilsonis ir tā orgāns ar savu speciālu
uzdevumu. Šim orgānam priekšzīmīgi jāizpilda savi

pienākumi. Ja viņš to nedara, tad organisms (sabiedrība)
nevar kārtīgi attīstīties un viņa locekļi (pilsoņi) nespēj
apmierināt savas vajadzības. Tagadējā sabiedrībā ir

vairāk tūkstošu profesiju. Kopdarbības dēļ ikvienam

pilsonim kāda no tām jāizvēlas un jāizpilda pēc visām

zinātnes prasībām. Bet tas iespējams tikai tad, kad

cilvēks laikā sāk gatavoties savu pienākumu izpildīša-
nai un ilgāku laiku vingrinās. Tāpēc mūsu laiku

sabiedrības loceklim jāizvēlas nodarbošanās pēc indivi-

duālām īpatnībām un laikā tās jāizkopj. Ja speciali-
tāti agri grūti izvēlēties, tad jāizvēlas izglītības vir-

ziens, lai vēlāk varētu izmantot attiecīgās mācības

speciālo zināšanu iegūšanā.
Latvijas pēckara apstākļos jārūpējas ari par

sabiedriskā darba daudzumu, t. i. jāgādā par to, ka

mūsu jaunā paaudze ātrāk (protams ne agrāk un ne

vairāk par fizioloģiski iespējamo) var ņemt dalību

ražojošā un radošā darbā un pie tam šamdarbamsaga-

tavota. Te atkal jāatgriežas pie zinātnes, kas atstāj
lielu iespaidu uz darba veiklumu. Sevišķi tas sakāms

par techniskām zinībām. Izglītots strādnieks taupīgā-
ki izlieto materiālus, jo nekas viņam neiet pazušanā,
mazāk bojā darba rīkus un mašinas un sasniedz ļoti

113



augstu darba ražīgumu. Tamdēļ izplatīt tautā zinības no-

zīmē pavairot tautas darba ražīgumu un viņas bagātību.
Bet sagatavoties darbam nenozīmē tikai iegūt attiecīgās

zināšanas, t. i. apzināties darba mērķi un zināt kādas

kustības un līdzekļi palīdz šo mērķi sasniegt; vēl

nepieciešama vingrināšanās, un jo ilgāku laiku cilvēks

vingrinās, jo lielāku veiklumu viņš sasniedz darbā.

Vingrināšanās sevišķi nepieciešama tiem bērniem, kam

ir tā saucamās teshniskās dāvanas. Pēc desmitā dzī-

ves gada bērni spēcīgus estētiskus iespaidus dabū no

ļaužu kustībām un darbības, un tāpēc sāk interesēties

par darbiem. Ši iemesla dēļ nav izslēgta iespējamība
atļaut bērniem ar techniskām dāvanām izvēlēties sev

specialitāti jau laikmetā no 10. — 13. gadam, lai

varētu tanī labi ievingrināties; protams, līdzās tech-

niskai izglītībai šiem bērniem jāpiesavinās ari obliga-
toriska skolā pasniedzamās zināšanas.

Priekš desmitā bērna dzīves gada viņā jau at-

mostas atziņa izprast īstenību un iegūt objektivas
zināšanas. Attīstās ari cīņa un sacensība, kas norāda,
ka bērni sāk piegriezt vērību sabiedriskai balsij un

saprast kopdarbības vērtību. Nākošos (10. — 15.)
dzīves gados no šīm dziņām izveidojas interese par

noteiktiem priekšmetiem un attīstās vēlēšanās nodoties

noteiktam darbam. Ar laiku šī interese pāriet uz ci-

tiem radnieciskiem darbiem un izpaužas noteiktās

tieksmēs. Protams šos bērna dzīves gados viņas nav

vēl pilnīgi noskaidrojušās. Tomēr iespējams jau

konstatēt, ka daži bērni sevišķi mīl praktiskos darbus,
citi dabas zinības vai vēsturi v. t. t. Šos novērojumus

audzinātāji var pārbaudīt, izpētot priekšstatu pārdzī-
vošanas īpatnības (tīpus). Ja vienkāršie novērojumi
un eksperimentālie pētījumi sakrīt, tad var spriest par

viņu dāvanām un saskaņā ar tām noteikt viņu izglītī-
bas virzienu. Vispāri audzinātājiem jānovēro ikviena

skolēna īpatnības un jācenšas tā ievadīt bērnu attīstību,
ka viņi varētu saskaņā ar tām izveidot savu personību.
„īstā vienlīdzība audzināšanā ir iegūstama, nopietni

ievērojot bērna īpatnības un vajadzības. Šādas audzi-

nāšanas pilnīga realizēšana skolas sistēmā būs iespē-
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jama tikai tad, kad šī sistēma nodrošinās katrai spēju
kategorijai vienādi labvēlīgus attīstības noteikumus,
bet taisni tamdēļ šie noteikumi nebūs vienādi (vienlī-

dzīgi). Dabūt ārā no katra visas viņa spēju apslēptās
bagātības, novest katru pie viņa individualitātes norā-

dītā un noteiktā mērķa — tāda ir īstā audzināšanas

vienība, vienlīdzība, kas tai pašā laika ir arī taisnība

pret dabu" (Dr. phil. Navroczvnski referāts Varšavas

kongresā — Skola un Zinātne 15. I. p.). Tā Var-

šavas kongresā ir izteicies Dr. phil.Navroczvnski par

bērnu īpatnību ievērošanu un sakarā ar to par skolas

sistēmu. Demokrāti, protams, tikai šādā nozīmē var

runāt par vienlīdzību audzināšanā. Dažādu diktatūru

aizstāvji tam nevar piekrist. Viņu vienlīdzība nav

vienāda piemērošanās bērnu īpatnībām, bet vie h ā-

du zināšanu uzspiešana un vienādu

uzskatu iepotēšana skolēniem. Lai to sa-

sniegtu, viņi grib ilgāku laiku paturēt visus bērnus

pamatskolā un pat atrod par nepieciešamu vidussko-

las kursu saīsināt līdz minimumam, jo vidusskolā jau jā-
pielaiž zināma izglītības diferenciācija. Ari šī

diferenciācija diktatūras aizstāvjiem nepatīk, un

tāpēc viņi vidusskolas tipus vienu otram tuvina.

Šāda vienādība izglītības laukā atnes ļaunu kā sko-

lēniem, tā arī visai sabiedrībai: neizveidojas cilvēka

īpatnības; nespēj viņš izvēlēties sev darbu pēc pati-

kas, un tāpēc visu mūžu darbā sajūt itkā smagu ne-

panesamu nastu; pats darbs viņiem neveicas. Sakarā

ar to cieš sabiedriskā kopdzīve un kopdarbība — sa-

mazinās sabiedriskā darba daudzums un pilsoņi nav

pietiekoši cieši saistīti savā starpā. Šī iemesla dēļ
nav sabiedriskās solidaritātes un iekšējā miera, kas ir

katras demokrātiskās valsts mērķis, t. i. nevis spaidu

līdzekļiem savstarpēji tuvināt pilsoņus un uzturēt kār-

tību, bet ar kopdarbību un tās apzinīgu aizstāvēšanu

un veicināšanu. Tad sabiedrība vieglāk un ātrāk var

ari pieražot nepieciešamās materiālās vērtības un pā-
rējo laiku ziedot garīgā cilvēka un visa organisma
harmoniskai attīstībai. Demokrātijas un cilvēka inte-

resēs galīgi un stingri jānoraida personas īpatnību iz-
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veidošanas ierobežošana un vispāri vienāda audzinā-

šanas programa tos bērna attīstības gados, kad viņš
sāk atklāt savas tieksmes. «Centīsimies pēc vienības

skolas, bet pēc vienības skolas, kas sadalīta (diffēren-
ciēe) pēc (skolēnu) spējām, un stingri šķiro skolēnus

pēc šī paša kritērija" (Skola un Zinātne, 15. lp.). Tad

varēsim «apmierināt demokrātiskās vienlīdzības kā arī

paidagoģijas prasības. Skolēnu atlase pēc viņu spē-
jām ir savos pamatos īsti demokrātiska prasība.
Kas skolā jaunatni šķiro tikai pec viņas spējām,
tas nostājas pret visām privilēģijām, ko dod stā-

voklis un manta
. . .

Skolēnu šķirošana pēc spējām
noved pie skolas demokratizācijas, nepazeminot viņas

līmeņa. Uz šī principa celta skolas sistēma pamodi-
nās uz pilnu un radošu dzīvi spējas un talantus, kas

snauž tautas lielajās masās" (Skola un Zinātne,
15—16. lp.).

Šķirojot skolēnus pēc viņu spējām, skola palī-
dzēs vienai jaunatnes daļai iegūt attiecīgo izglītību
zemākās arodskolās, zemkopības skolās, komercsko-

lās un technikumos, otrai — caur vidusskolu nokļūt

augstskolā un tur specializēties un trešai — nobeigt

pilnu pamatskolas kursu ar praktiska rakstura mācī-

bām tās pēdējās divās klasēs; trešā jaunatnes daļa va-

rēs papildināt savas zināšanas «papildu skolās". Vis-

pāri pamatskolai, «jāpiemērojas savu skolēnu vairumam,
kuram ir vajadzīgas zināšanas, kas ir par sevi kaut

kas noapaļots ar pēc iespējas praktisku nokrāsu."

(Skola un Zinātne, 19. lp.). Tāds mērķis un raksturs

nevar būt to bērnu audzināšanai, kas grib un spēj

turpināt savu izglītību vidusskolā un specializēties
augstskolā. Viņiem praktiskā rakstura zināšanas nav

šinī laikmetā vajadzīgas; tās viņi varēs iegūt augst-

skolā; viņiem nopietnāka vērība jāpiegriež tām teorē-

tiskām mācībām, bez kurām specializēšanās augstsko-
lā neiespējama. Šo darbu spējīgākie skolēni patstāvī-

gi var veikt pamatskolas vecākās klasēs, bet vēl labāk

ļaut viņiem jau agrāk pāriet attiecīgās klasēs pie vi-

dusskolām. Demokrātiskiem un paidagoģiskiem prin-

cipiem tas nerunā pretī, ja ievērojam galveno prasību



«šķirot bērnus pēc spējām, bet ne pēc mantas un sa-

biedriskā stāvokļa".
Tā tad vidusskolā tāpat kā pamatskolā mācās

dažādu Šķiru un aprindu bērni. Tāpēc pilsoniskās
audzināšanas ziņā vidusskola neatšķiras no pamatsko-
las. Vidusskola sagatavo savus audzēkņus dzīvei caur

augstskolu. Tā tad vispirms viņa sagatavo tos zināt-

niskam darbam augstskolā.
Šis darbs prasa noteiktas priekšzināšanas, bet

nevienādas no visiem studentiem : techniskās fakultātēs

un matemātiskā nodaļā sevišķi labi jāpārvalda mate-

mātiskie priekšmeti; medicinas, ķimijas, dabas zinību,
lauksaimniecības un veterinar medic. fakultātēs liela

nozīme dabas zinībām; pārējās fakultātēs labi jāpār-
valda valodas un vēsture; visiem studentiem un ari

pilsoņiem darba izvēlē, tā izpildīšānā un sabiedriski

valstiskā dzīvē sevišķi liela nozīme psicholoģijai un

sabiedriskām zinībām.

Lūk tie galvenie mācības priekšmeti, kas sniedz

jaunajai paaudzei nepieciešamās priekšzināšanas zināt-

niskam darbam augstskolā. Visas šīs zināšanas vaja-
dzīgos apmēros nevar mūsu dienās piesavināties vi-

dēji apdāvināts cilvēks. Tāpēc vidusskolā viņam jau
jāiesāk kādā virzienā specializēšanās un skolai jānāk
jaunatnes vajadzībām pretī. Ja viņa to nedara, tad

arī nesagatavo savus audzēkņus augstskolai un caur

to dzīvei. Tāpēc vidusskolas tipiem un programām
jābūt piemērotām augstskolas vajadzībām.

Zinātniskam darbam nepieciešamo priekšzināšanu
piesavināšanās nav izdarāma īsā laikā. Sakarā ar to

pagarināt vispāri skolas apmeklēšanas laiku nav izde-

vīgi no valsts finansu un tautsaimnieciskā viedokļa;
nav tas arī vajadzīgs. Vecākās pamatskolas klasēs

spējīgākie skolēni var piegriezt nopietnāku vērību ma-

temātikas teorētiskam kursam vai valodām. Skolo-

tājs var dot tiem vajadzīgos aizrādījumus klases dar-

bā vai parunāt ar attiecīgiem skolēniem ārpus klases,
aizrādot attiecīgās grāmatas un dodot dažus padomus
darba izpildīšanai. Atsevišķas stundas matemātikā

un valodāš šam nolūkam nav vajadzīgas. Tādā kārtā
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skolēni arī pamatskolā var sākt jau specializēties zi-

nāmā virzienā. Protams, šie skolēni bez sevišķām

pūlēm varēs iestāties vidusskolā un turpināt savu iz-

glītību attiecīgā virzienā. Bet vēl labāk viņi sagata-
vosies darbam vidusskolā, ja vecākās pamatskolas kla-

ses būs zināmā mērā pieskaņotas attiecīgam vidussko-

las tipam. Tad viņi turpinās savu izglītību pamat-
skolas apmēros, ziedojot tikai dažas stundas nedēļā
attiecīgā vidusskolas tipa galvenam priekšmetam. Tā

kā vidusskolā iestājas ļoti mazs (10 proc.) procents
pamatskolas audzēkņu, tad no pamatskolām uz vidus-

skolām aizies tikai daži apdāvinātākie skolēni, pārējie
paliks savās skolās un strādās agrāk aprādītā

Tagad turpretim visas pamatskolas sāk pārvērsties par

sagatavošanas klasēm pie vidusskolām, piegriežot se-

višķu vērību teorētiskam mācību kursam un to pa-

sniegšanā piemērojoties vidusskolu prasībām. Šī iemesla

dēļ vairāki vecāki, kas negrib savus bērnus sūtīt vidus-

skolās, nesūta tos arī pamatskolā 5. un 6. klasē. Au-

dzinātāji nedrīkst aizmirst, ka pamatskolas darbam ir

savs raksturs un savi mērķi, un dažu spējīgāko sko-

lēnu dēļ no pārējiem (90 proc.) nav jāprasa viņu spē-

jām un attīstībai nepiemērots darbs. Šie spējīgākie
var strādāt sagatavošanas klasēs pie vidusskolām vai

pamatskolas vecākās klasēs paši izņemt nopietnāku un

teorētiskāku kursu attiecīgās mācībās.

Bažas, ka šādas sagatavošanas klases pie vidus-

skolām kavēs pilnas sešgadīgas pamatskolas noorgani-

zēšanu, nav pamatotas: 1) līdzšinējie piedzīvojumi
liecīna, ka labi noorganizētās sešklaslgās pamatsko-
las ir pārpildītas; 2) demokrātiskās pašvaldības nevar

nepielikt visas pūles šo skolu noorganizēšanai; pagai-
dām tas nav izdarīts līdzekļu trūkuma dēļ; vietām šīs

klases nav labi nostādītas sagatavotu skolotāju trūku-

ma dēļ; saimnieciskiem apstāļiem zemē uzlabojoties,
demokrātiskās pašvaldības, bez šaubām, noorganizēs
labas sešgadīgās pamatskolas. Lai valstij nebūtu jāiz-
dod lieli līdzēkļi pamatskolas klašu uzturēšanai pie

vidusskolām, no to apmeklētājiem jāņem augstāka
skolas nauda, bet trūcīgo vecāku bērni no tās jāat-
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svabina. Lauku bērniem nav arī jāpāriet dzīvot pil-
sētās, jo uz laukiem ir pietiekoši vidusskolu. Tā tad

viņi tāpat kā pamatskolās darba dienās dzīvo skolā,
svētdienās — pie vecākiem.

Sakarā ar to vecākiem bērnu uzturēšana sagata-
vošanas klasēs pie lauku vidusskolām neizmaksā dār-

gāk, kā pamatskolas 5. un 6. klasēs, izņemot skolas

nandu, ko maksā tikai turīgākie.

Vispāri nav neviena nopietna iebilduma pret

to, ka daļa skolēnu agrāk (piem. pēc piektā mācīb s

gada) atdalās no kopīgā audzināšanas celma un tur-

pina savu izglītību skolās, kas piemērotas skolēniem,
ar īpašām spējām teorētiskos priekšmetos. No psi-
choloģiski paidagoģiskā viedokļa šāda atdalīšanās

iespējama, jo ap 12. dzīves gadu bērnos pamostas

plašākas objektivas intereses (V. Sterna, Sprangera,

Barnesa, Lindlev, Kirkpatrika un citu paidagogu
atzinumi). Nevajaga tikai prasīt, lai šie skolēni jau
izvēlas sev specialitāti. To viņi varēs izdarīt tikai

pubertātes laikmeta beigās. Šinī laikmetā (no 10.

līdz 13. dz. g.) visi skolēni to nevar izdarīt. Dažu

bērnu intereses un tieksmes gan ir noskaidrojušās jau

ap 12. dzīvas gadu; tas sakāms sevišķi par bērniem

ar vienu noteiktu priekšstatu pārdzīvošanas tipu un

par tiem, kam ir tā saucamās techniskās dāvana .
Pārējiem jāizvēlas viņu īpatnībām piemērotāks izglī-
tības" virziens, un tas viņiem jāizdara vismaz vienu

gadu priekš pubertātes sākuma.

Pubertātes sākumā cilvēkā notiek nopietnas

organiskās pārmaiņas, kas skolēnu fiziski novājina un

aizkavē personības attīstību. Tāpēc šinī laikā kategoriski

jānoraida katra nopietnāka pārmaiņa skolēna dzīvē un

darbā. Kādu specialitāti jauneklis vai jaunava var iz-

vēlēties tanī brīdī, kad visa viņa uzmanība saistīta pie

organiskām sajūtām? «Pretruņu pilnais attīstības laiks"

nav izdevīgs izšķirošam solim cilvēka dzīvē. Izglītības

virziena ziņā tas jāsper agrāk, kad vēl nav tuvu

«rūgšanas laiks". Bet specialitātes izvēle (ne bez iz-

ņēmumiem) var notikt pubertātes laikmeta beigas, kad
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puisēns top par'vīru un ,meitene'par nobiedušu sievieti

arjļnoteiktām tieksmēm un skaidrām domām.

Demokrātijā visiem pilsoņiem vienādas tiesības

dzīvot un darboties pēc savām spējām. Skolas uz-

devums šīs spējas pieskaņot tikumiskām normām un

dzīves prasībām: pamatskolas audzēkņi sasniedz savas

dzimtenes sabiedrības kulturelo līmeni un piesavinās
tās vērtības, kuras nepieciešamas jaunai nākamības

kultūrai; tas atļauj viņiem aktivi piedalīties dzimtenes

kulturelos pasākumos un sabiedriskā dzīvē ; spējīgākie
pamatskolas abzolventi turpina izglītību arodskolās,

specializējas kādā arodā vai vidusskolās gatavojas
zinātniskam darbam augstskolā un caur to dzīvei. Visi

skolēni kā pamatskolās, tā arī arodskolā un vidus-

skolās novēro dabu un dzīvi, novērojumus analizē,
cenšas izprast un savus atzinumus pēc iespējas pār-
bauda darbā. Šāds skolas darbs tuvina jauno paaudzi
dzīvei un attīsta viņā darba mīlestību un darba prieku.
Tāpēc jaunās demokrātiskās skolas audzēkņi neiz-

vairīsies no darba un nebūs spiesti dzīvot uz citu

rēķina.

Rūpējoties par normālo bērnu izglītību, sabie-

drība neaizmirst arī nenormālos pilsoņus; viņa cenšas

tos speciālās skolās izaudzināt par derīgiem sabiedrības

locekļiem.

Visas skolas jāuztur valstij vai komunālām

iestādēm. Bet tā kā mūsu dienās trūkst līdzekļu, tad

valsts un pašvaldības uztur tikai obligatoriskās pamat-
skolas un palīdz trūcigāko vecāko apdāvinātiem bēr-

niem turpināt izglītību vidusskolās un arodskolās

Turigākie Vecāki par savu bērnu mācīšanu vidusskolās

un arodskolās maksā skolas naudu.

Noteiktu skolas sistēmu var radīt un vadīt tikai

viena centrālā iestāde, kurai tomēr jārēķinās ar

atsevišķu valsts novadu, pagastu un tautību īpatnībām.
Šām vienībām jādod kulturela autonomija. Pagai-
dām jārēķinās arī ar agrārreformu un jāļauj attie-

cīgām iestādēm gādāt par zemkopības kultūras pa-

celšanu.
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Tā tadj vienas centrālās vadībā noor-

ganizētas skolu tīkls un iekārtojas atsevišķas skolas

pēc zināmiem plāniem. Tāpēc visā valstī vienāda

skolu sistēma, vienāda skolu pārvalde un pārraudzība,
vienāda skolotāju pieņemšana un atstādināšana.

Šādam vienības skolas ideālam nerunā pretim
dažādība mācību pasniegšanas metodēs un darba kon-

trolē, jo ikviena audzinātāja īpatnības atstāj iespaidu
uz viņa darba metodēm — mācības priekšmetu pas-
niegšanu un skolēnu zināšanu un spēju pārbaudīšanu.

Lai attīstītu līdz maksimumam katra individa

garīgos spēkus, nepieciešama skolēnu šķirošana pēc
spējām un tieksmēm. Ja šīs atlases dēļ skolēniem

jāiztur daži pārbaudījumi, tad tas nav jāuzskata par
vienības principa laušanu. Šo :pārbaudījumu veidi

varbūt ļoti dažādi, bet bez viņiem skolēnu atlase pēc
spējām un tieksmēm neiespējama.

Demokrātiskās skolas noorganizēšanā mēs ne-

drīkstam ignorēt Vakareiropas kulturelo tautu piedzī-

vojumus un atzinumus. Bet tanī pašā brīdī mēs

nedrīkstam tiem arī akli sekot. Ikviens atzinums

jāpārbauda un jāsaskaņo ar mūsu dzīves apstākļiem.
Ņemsim piemēru. Vakareiropas pamatskolās bērni

nemācās svešas jaunās valodas. Arī vidusskolās tur

svešām valodām netiek piegriezta sevišķi liela vērība.

Mēs tā nedrīkstam rīkoties.

Mūsu pamatskolās un sagatavošanas klasēs pie
vidusskolām skolēniem obligatoriski jāmācās viena no

Eiropas kulturelāko tautu valodām, jo četrā- vidus-

skolas klasēs neviens skolēns nevar iemācīties svešu

valodu. Bet latvieši ar savu valodu vien nevar iztikt:

1) mūsu valodā nav augstskolas zinātniskam darbam

nepieciešamo grāmatu, 2) populāri zinātniskā literatū-

ra mūsu valodā ir niecīga; tāpēc vidusskolās skolē-

niem nav lasāmo grāmatu, bet bez lasīšanas ārpus
stundām vidusskolas audzēkņu kglītibas līmenis vien-

mēr būs zems. Lai skolēni varētu kādā svešā valodā

vidusskolās lasīt grāmatas, viņiem šī valoda jāmācās

jau pamatskolā. Kāda svešā valoda jāzina arī tiem

pamatskotas abzolventiem, kas negrib turpināt izglītī-
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bu vidusskolā, jo viņiem pašizglītības nolūkā jālasa
populāri zinātniskas grāmatas; bet latviešu valodā

tādu grāmatu ļoti maz. Protams, pamatskolas skolēni

nevar labi iemācīties svešu valodu. Bet viņi var

piesavināties izrunu un tos pamatus, kas ļauj cilvēkam

pašizglītoties.
Kādas Eiropas tautu valodas mācīšanās sevišķi

nepieciešama lauku bērniem. Pilsētnieki un sevišķi
inteliģence mācēs gādāt par to, ka viņu bērni iemācās

kādu svešu valodu ari ārpus skolas. Laucinieki to

nevar izdarīt. Tāpēc viņu bērni nespēs izglītoties
augstskolā. Līdz ar to latvju tauta sadalīsies divās

kastās: vienai būs pieejama augstskolas izglītība, un

tāpēc tā būs valdošā kasta ; viņai līdzās nostāsies

minoritātes; otrā (laucinieki) būs spiesta apmierināties

ar pamatskolas un arodskolu izglītību, un tāpēc varēs

nodarboties tikai ar zemkopību un amatniecību. Lai

izglābtu latvju tautu no šādas sadalīšanās kastās,

pamatskolas audzēkņiem obligatoriski jāmācās viena

svešā valoda. Vidusskolā tai jāierāda liels stundu

skaits (5 — 6).
Tā tad demokrātiskā valstī skolas vienībai jāiet

roku rokā ar spēju un tieksmju šķirošanu un ar

piemērotu diferenciāciju skolu programās un metodēs.

Bet dažādas skolu pakāpes un tīpi jāapvieno vienā

vienībā, pielaižot pie pārejas no vienas pakāpes otrā

un no viena skolas tīpa otrā dažus pārbaudījumus
spēju un tieksmju atlases labad.

Demokrātijai jāgādā par to, ka „katrs bērns

atrastos viņam piemērotā 'skolā" (W.
Stern. Die Jugendkunde als Kulturforderung. Leipzig.
Quelle v. Meyer 1916.) pēc devīzes «ikkatram to,
kas viņam pienākas" („suum cuique").
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Doc. J. Kauliņš.

Personalisms.

Personalisms ir dzīves un kultūras apgaismojums
no personas viedokļa, nostājoties dvēseles un cilvēka

pašapziņas centrā. Sis, man liekas, ir filozofijas un

reliģijas skaistākais zieds, kas stādams augstāk par daudz

citiem dzīves un pasaules uzskatiem. Būdams kristīgas
ticības galvenais pamats un rakstūrīga pazīme, per-
sonalisms ir reizē ar viņu veidojies gadu simteņiem.
Savu zinātnisko formulējumu viņš ieguvis Leibnica,
Lotces un Teichmūllera filozofijā. Hegeļa ideālismam

nobālot, reizē ar materiālas kultūras uzplaukšanu,
Eiropā radās dažādas filozofiski paseklas, bet vien-

kāršus prātus aizraujošas teorijas, visādas pozitivisma

atvases, kas ātri auga viena kuplāka par otru. Sociā-

lismam palīgā nākot tās stipri valdzināja ļaužu garus

un atspieda nopietnākas sistēmas pie malas. Per-

sonalismam likās būt maz izredzes tikt atzītam. Bet

īstiem filozofiem ar savām teorijām jau vienmēr laika

diezgan nogaidīt, kad tās ari citiem iepatiksies. Mūsu

dienās par personalismu kā pasaules uzskatu gan vēl

maz runā, bet personību toties slavē ļoti daudz. Sevišķi

pedagogi to cildina jau gadu desmitiem gan kā

audzināšanas mērķi, gan kā nepieciešamu skolotāja īpa-
šību. Aizrādu uz divi vispazīstamākiem rakstiem: H.

Gaudig, Die Schule im Dienste der Personlichkeit,
1916. v. William Stern, Die menschliche Persdnlichkeit,
1917. Bet neskatoties uz visu to tomēr arī skolotāju

aprindās personalisma jēgums vēl šur tur jānoskaidro.

Tāpēc nebūs lieki ar šo dzīves uzskatu iepazīties
tuvāk.

Viens no Teichmūllera galveniem nopelniem ir

esamības (das Sein) jēguma analīze, kas aprādīta
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grāmatā Die wirkliche und scheinbare VVelt, 1882.

Neviena zinātne nešaubās par sava pētīšanas objekta
esamību, tomēr jautāt neviena nejautā, kas esamība

īsti ir un kāpēc tā piešķirama pētāmam objektam. Ka
šā jautājuma noskaidrošana jāuzņemas filozofijai, ir

visi vienis prātis. Tikai vajadzētu arī visiem interesē-

ties, vai un kad tā šo darbu ir veikusi. Ne Platons,
ne Aristotels, ne Kants, ne Hegels ar viņu nebij ti-

kuši galā.

Teichmūllera iztirzājuma rezultāti ir šādi:

Izejas punkts katrā esamības jautājumā ir un

var vienīgi tikai būt mūsu apzināmais un apzinātais
„es", viņa t. i. mūsu pašapziņa. Uz viņu mēs visu

attiecinām, ar viņu mēs visu mērojam, apvienojam
un par esošu atzīstam.

Šis mūsu „es" atzīstams kā absolūta esamība, ko

mēdz saukt arī par dvēseles substancialo jeb

personālo esamību.

Dvēselei ir funkcijas, p. p. domāšana, gribēšana,
mānīšana. Šās darbības, kā katra funkcija, grozās

un mainās. Dvēsele reizēm darbojas, reizēm nē. Šām

funkcijām ir arī esamība, bet ne tāda, kā pašai dvē-

selei, ne personāla, bet reāla. Par reālu esamību

ir ruiia tik tur, kur pamatā darbība, jeb kāds no

darbības tūkstoš personificējumiem, kas, paši nepat-

stāvīgi būdami, atkarīgi no centra ar personālo
esamību.

Teichmūllers izšķir vēl trešo esamības veidu, kas

attiecināms uz mūsu domām, jēgumiem, atziņām t. i.

uz domāšanas funkcijas rezultātiem jeb saturu Ņem-
sim p. p. atziņu, ka 3x4 ir 12. Šai atziņai nav per-
sonālas esamības. Par to pat šaubas nepaceļas. Bet

viņai nav ari reālas esamības, no kuras ta atšķiras ar

savu nemainīgumu un pastāvību. 3 X 4 ir 12, tā ir

mūžīga patiesība jeb labāk sakot, viņa atrodas ārpus
laika un telpas, ārpus mūžības, tāpat kā mūsu perso-

nālais es. Šādu esamību T. sauc par idejisku jeb
ideālu esamību. Šo domu tālāk izveidojot ir

Huserls palicis slavens.
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Ar to ir esamības veidi izskaitīti. Neviena vairāk

ne mazāk. Viņu atšķiršana viena no otra ir filozofijā,
kā mēs redzēsim, no vislielākā svara.

Ar esamību nesedzas īstenība (die Wirklich-

keit). īstenība pieder tikai personālai un reālai, bet

ne ideālai esamībai. Būtība (das VVesen) attiecināma

uz visām trim šķirām.

PERSONĀLA ESAMĪBA.

Par savu es, t. i. par sevi pašu, par savu dvēse-

li, ir katram es tieša apziņa. Šo apziņu saucam par

pašapziņu. Tā kā apziņa nav atziņa, tad mana

dvēsele nevar būt kāda manas atziņas forma vai

rezultāts. Viņa nevar būt ne jēgums, ne spriedums,
ne kāda abstrakcija. Nav „es" arī nekāds atvasinājums
no citiem atziņas datiem. Viņam pašam savs īpatnējs

pastāvīgs saturs. Visi citi apziņas saturi saistās un

koordinējas viens ar otru tikai šad un tad, bet nekas

netiek ne apzināms, ne domāts bez koordinēšanas ar

„es". Tā tad „es" ir kopējs attiecības punkts visai

apziņā sastopamai reālai un ideālai esamībai.

„Es" ir savā būtībā nemainīgs. Mainīties mainās

tikai viņa darbības un to saturs. Šo darbību maiņas
attiecinot uz nemainīgo „es" mēs iegūstam laika

jēgumu, kam tādēļ kā domāšanas ražojumam vienīgi
ideāla esamība. Tāpat ir ar telpas jēgumu. Viņu da-

rina mūsu dvēsele, kad tai jākārto redzēšanas un

taustīšanas manījumi, kas nevis viens pēc otra, bet

viens blakus otram, reizē izceļas viņas apziņā. Pats

„es" stāv ārpus laika un telpas. Attiecinot dažādus

mainīgos apziņas datus uz nemainīgo „es" mēs dabū-

jam uz analoģijas pamata substances jēgumu, kas citā

ceļā nav iegūstams. Šī atziņa ir par pamatu mūsu

pārliecībai, ka mūsu „es" nav vienīgais pasaulē, bet

ka līdz ar mums ir neskaitāmi citi centri ar substan-

cialo esamību.

Apzinoties attiecību starp savu „cs
v kā patstāvī-

gu substanci un mainīgām akcidencēm, „es" nāk pie
atziņas par piederumu, īpašumu, lietošanu, rodas jē-

gumi mans, tavs v. c. Tā tad tiesību zinātnes pamati



meklējami „es" pašapziņā,kurā tasseviatšķir nošāvām

darbībām un piederumiem. Turpat sataustāmas arī

saknes atbildības jūsmām. Par savām akcidencēm,
t. i. nevis vien par darbiem un īpašībām, bet arī par

piederumiem mēs jūtamies atbildīgi. * Dēla slava dara

māti laimīgu, un brāļa negods skumdina māsu. Senāk

līdz ar vainīgo tēvu sodīja arī viņa nevainīgus bērnus

un arī tagad uz ša paša akcidences jēguma pamata
sieviete tur savu skaistumu un mākslinieki savus ta-

lantus itkā par saviem nopelniem.
Cēlonības un seknības jēgumi nav vis izlobā-

mi no dabas parādību virknēm. Mēs viņus iegūstam
tieši no sava nemainīgā „es" attiecībām pret viņa
mainīgām, no tā atkarīgām darbībām. To dvēseles

funkciju kārtību, pēc kuras nav kustības bez jūsmām
un nav jūsmu bez domām, mēs saucam par kauzalu

sakaru, un šās koordinācijas jēgu mēs idejiski ietilpi-
nām ari citos dzīvniekos un visā dabā. Bez pašapzi-
ņas šā jēguma nebūtu. Cēloņa jēgumam daudz

panāksnieku. Ja par cēloni juzdamies es iedomājos
viņa sekas, tad es sajutu savu varu. Ja savu varu

izlietodams es kārtoju citu personu darbības, es v a I-

du. Uz savām kustībām ar labpatiku raugoties es

runāju par gribu; gribētu mērķi es saucu pār
nolūku; vajadzīgās koordinācijas viņu aizsniedzot

ir līdzekļi, neparedzēti kavēkļi darbā šķēršļi.
Ja mērķi aizsniedzam, tad runājam par sekmēm,

ja ne, tad par nelaimi. Brīvi jūtamies, kad

panākumi atbilst nolūkiem; vergi esam, ja citu

varai klausām.

Savā pirmatnējā naivumā cilvēks tur savu „es"

un savu miesu par vienu un to pašu. Brutto un net-

to uztvērumi vēl nešķirami. Šis uzskats stāv sakarā

ar cilvēka vispārīgo īpašību savus redzes un taustes

tēlus projicēt telpā uz ārieni. Mēs visi to tā darām.

Bet tikai neizglītoti gari uzskata šos tēlus par sub-

stancialām vai reālām būtībām. Kā varavīksne un

kino tēli ir projekcijas, apburošas un valdzinošas, bet

ne vairāk kā projekcijas, par to kuru katru pārliecināt
nav grūti, bet citādi tas ir ar telpas, laika un kustību
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realitāti. Šo ilūziju pārvar tikai filosofisks, kritisks

gars. Uz projektivisma jeb dogmatisma pamata stāv

nevien lielais ļaužu pūlis, bet ari gandrīz visi dabas

zinātnieki un arī daži gara zinātņu pētnieki, pat tādi

kas sevi par filosofiem saucas, kā empiristi, positivisti,
materiālisti, empiriokriticisti, monisti, spiritisti v. d. c.

Arī projektivisti ir miesas un dvēseles izšķiršanu

jau agri turējuši par nepieciešamu. Par abu daļu at-

tiecībām radās dažādas duālisma un monisma teorijas.
levērojamākā no viņām ir Aristoteļa doma, ka dvē-

sele esot miesas entelechija. Gars izveidojies no ma-

tērijas; matērija esot gara potence, kas, pārejot aktua-

litātē, topot par garu. Šī pati Aristoteļa ideja ir par

pamatu ari modernām teorijām par dvēseli kā miesas

funkciju.
Pētoša doma piespieda cilvēku pamazām atstāt

projektivisma stāvokli un nostāties uz kritiska viedo-

kļa. Tas notika atzīstot, ka tā sauktā ārējā pasaule

kopā ar mūsu miesu ir vispirmā kārtā mūsu apziņas
saturs un atspulgs. Šai idejā iegremdējoties kriticisti

vairs nemaz neturēja par vajadzīgu projektivistu teori-

jas par miesas būtību atspēkot pa vienai. Tas būtu

lieks darbs, jo teoriju maldīgums bija no kritikas vie-

dokļa skaidri redzams, ar pirkstiem taustāms. To-

mēr vienības nebija ari kriticistu pulkā.
Kants lūko pierādīt, ka mūsu „es" esot mūsu

transcendentālas apercepcijas vienība. Ne šis mākslo-

tais vārds, ne viņā ietilpinātā ideja citiem nebija

pieņemama. Tāda apercepcijas vienība būtu salīdzi-

nāma ar omnibusu, kurā braucēji iekāpj un gabaliņu
pabraukuši izkāpj. Ratos sēdot tie tad gan skaititos

pie „cs
tt

,
bet viņus atstājot tie izzūd kā nakts tumsa.

Personalisms nekādi nevar šādu Einheit derAppercep-
tion, šādu omnibusu pielīdzināt dvēselei. (Sal. G.

Teichmūller, Neue Grundlegung der Psvchologie,
lp. 155).

Fichte, Hegels un citi ideālisti indentificeja „es"

ar atziņu. Tas pārejot no subjektivās pakāpes ob-

jektivā un beigās nogrimstot ar visām savām mantī-

biņām absolūtā garā, absolūtā atziņā.
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Šopenhauers meklē dvēseles būtību

pazīstamā Fausta monologā izceļ darbības principu
kā vissvarīgāko.

Tā ideālisti izkausē dvēseli vienā, vai otrā, vai

trešā no viņas funkcijām.
Personalisms pierāda ideālistu ieskatu vienpusību,

un izceļ a cs" kā tieši apzināmu personālu vienību,
kas nenoslīkst uu neizkūst savās funkcijās, bet lieto

viņas pēc savas vajadzības un patikas.
Kā projektivisti nevarēja ar dvēseli tikt skaidrībā,

tā vienpusīgiem ideālistiem nebija miesasproblēma pārva-
rama. Atsevišķa būtība, līdzās dvēselei, miesa nevar

būt, jo tai trūkst attiecīgās vienības. Miesai ir daļas,
un vielu maiņa rāda viņas nepastāvīgumu. Arī ro-

bežas starp ķermeni un citu ārēju pasauli (p. p. gaisu
plaušās, ēdūkšņiem vēderā) nav noteicamas. Tā tad

problēma paliek nenoskaidrota. Bet kritiskais perso-
nalisms ir arī te teicis izšķirošu vārdu. Miesa nav

persona, bet orgāns. Viņa nav mūsu dvēseles izpausme
vai simbols, bet mūsu kustību ekonomiski techniska

koordinācija jeb sistēma, kas mums vajadzīga satik-

smei ar citiem personāliem „es". Kas šaī teikumā

jauns un izšķirošs, mēs redzēsim, kad runāsim par

reālo esamību, par mūsu kustības attiecībām uz

manījumiem.
Dvēselei ir vajadzīgs satiksmes līdzēklis ar ci-

tām personālām būtēm, Viņas kustību techniska si-

stēma ir šis līdzeklis. Manījumi ir šo kustību atspo-
guļojumi apziņā. Uz manījumiem atbalstās vērokņi,
no vērokņiem saaužas tēli. Tā tad miesa kā tēls ir

mūsu kustību sistēmas produkts. Ka tēli saaužas no

vērokņiem, tas sen zināms, bet ka manījumi ir ku-

stību atspulgs, tas ir personalisma atradums, kurā

slēpjas miesas problēmas atrisinājums.
Kustībās lēti saredzamas divas grupas, no kurām

viena kalpo tieši satiksmei ar tām būtēm, kas ietilpst
mūsu miesā, otra ar manījumiem un vērokņiem iero-

sina jūsmas un izpilda sarežģītākus uzdevumus.

Miesa, šī ekonomiski techniska sistēma, turas

tikai tik ilgi, kāmēr dvēsele ar saviem spēkiem pārval-
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da miesā ietilpinātās kalpojošas būtes. Pie miesas

pieder tikai tās būtes, kas ierindotas sistēmā, tieši

kalpo dvēseles vajadzībām. Tā tad atkrīt slimības

procesi, neasimilētais gaiss, gāzes, ēdūkšņi, ģiftsvielas, t.

i. sveši ķermeņi, kas nav sistēmas darbinieki, bet kupem
pašiem sava gaita. Miesas būtība nav meklējama ne

vielu maiņā, ne ari vielās, ar kurām mēs stājamies
sakarā, bet dvēselē pašā, kas miesu darina pēc savas

technikas. Ja mākslinieks muziķis spēlē savu instru-

mentu, tad viņa māksla parādās dzirdamā mūzikā.

Meldija noskan, bet mūziķim pārstājoties vai atpūšo-
ties viņa technikā nebeidzas. Ar šādu meldiju
salīdzināma miesa, kas ari sākas un beidzas, kad

techniķim tas liekas par vajadzīgu. Šī doma par nāvi

jāpapildina. Katrai sistēmai var šķēršļi rasties, kas,
ja tie nav pie malas nobīdāmi, sistēmu izjauc. Attiecī-

bā uz miesu tādi šķēršļi ir p. p. slimības, ģifts v. c.

Bet ari šos ārējus traucēkļus atmetot, katrai dvēseles

darbībai ir periodiks rakstflrs. Dzīvībai kā simfonijai
ir savs dabīgs sākums un gals. Vecumā manījumi
zaudē savu lietderīgo asumu, jo kuru katru darbu

simtreiz no vietas atkārtojot technikā paliek vājāka
Beidzot sistēma izirst; mums kalpojošās personālas
būtes pāriet savā tiešā darbā. Miesa nomirst, bet

dvēsele, kā mākslinieks no sava instrumenta noiedams

nav zaudējusi ne savas technikas, ne savas substan-

cialas esamības, kam nekad nevar būt ne sākuma ne

gala. —

REĀLA ESAMĪBA.

Vecais, nekritiskais dvēseles darbību sadalījums
šāds:

1. domāšana, 2. jušana, 3. gribēšana, pie kam

domāšanu tur par pasivi uztverošu un gribu par akti-

vi pārveidojošu principu. Jūtas ieņem neitrālu vidus

stāvokli. Mānīšanu uzskata par domāšanas zemāko

pakāpi. Kustība par sevišķu dvēseles darbības veidu

neskaitās.

Personalisms ar savu kritiku te izdara svarīgus

grozījumus.

129



1) Domāšana jeb atzīšana nav pasiva vai per-

ceptiva, jo katra atziņa viņai pašai aktivi jārada. No

ārienes atziņas dvēsele nenāk, jo ārienē viņu pavisam
nav. Ņemsim p. p. vienkārša skaitļa ideju. Skaitlis
5 kā atziņa neatrodas ne piecu pirkstu, ne piecu koku

starpā kā sestais objekts, kurš no ārienes varētu ie-

spiesties mūsu dvēselē. Visas idejas un kategorijas,
visi vērokņi un tēli domāšanai pašai ar savu darbu jā-
rada un tādēļ par kādu pasivu percepciju te nekur

nevar būt runa.

2) Griba atdalīta no jūsmām nav par spontānu
atzīstama. Viņai katrreiz ir vajadzīgs ierosinājums
jeb motivs.

3) Mānīšana nav domāšanas zemāka pakāpe,
bet ir patstāvīga dvēseles funkcija. Tādēļ arī manī-

jumi nav domu veidi, bet gan domu elementi. Do-

mas rakstūro predikāti patiess un nepatiess, pareizs un

nepareizs. Uz manījumiem tie nav attiecināmi, tā tad

yiņi nav domas. Manījumus arī nevar ne mācīt, ne

pierādīt. Bet tā kā bez manījumiem ārpasaule nav

domājama, tad tie ir gan atziņu avoti, bet ne

pašas atziņas. Mānīšana tādēļ nav sajaucama ar

domāšanas jeb atzīšanas funkciju.

Manījumi visai jāšķir netik no atziņām, bet arī

ņo jūsmām. Viens un tas pats manījums var saistīties

ar patikas un arī ar nepatikas jūsmām. Tā tad jū-
smas un manījumi nav identificējami. Mūsu valodas

termiņus svērdams un mērīdams Dr. Kasparsons jau
vairāk reižu ir pārliecinoši aizrādījis, kā šķirami manīt,

maņa, manījums no vārdiem just, jūtas, jūsmas. (Sal.

Izgl. M. M. 1920. 11. un 1925. VII, VIII). No_ domā-

šanas un jušanas funkcijām izdzīti manījumi izradās par

kustību spējas īstajiem iemītniekiem. Saistīti ar mū-

su maņas orgāniem viņi attiecas tikai uz ārpasaules
datiem, kas ietverti telpā un laikā. Viņi ir kustību

funkcijas apzināmie akti, kas dvēselei vajadzīgi satik-

smes uzturēšanai ar citām personālām jeb substancia-

lām būtēm. Par miesu runājot mēs uz šo inanījumu
nozīmi jau aizrādījām.
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4) Mūsu kustēšanās spēju kā patstāvīgu atsevišķu
dvēseles funkciju agrākie psichologi un filozofi neat-

zīst, bet piekabina viņu gribai. Tas ir par pamatu
daudzām nepareizībām. Griba un kustības ir gan koor-

dinētas, bet nav identiskas. Notirpušus locekļus mēs

gribam kustināt, bet nevaram. Te gaiši redzam, ka

griba un kustība nav viens un tas pats. Technikā

vajadzīgā veiklība sākumā gribai nepadodas, bet vē-

lāk norit bez viņas impulsiem. Gribas ierosināšanai

vajag vērokņu, bet vērokņi nepieder pie viņas būtības.

Viņa ir starpniece vērokņu un kustību vidū. Tā nā-

kam pie pārsteidzoša, bet pareiza apgalvojuma, ka

gribēšana un jušana jeb jūsmošana ir viena un ta pa-

ti dvēseles funkcija.
Tā tad trešā dvēseles funkcija, līdzās domāšanai

un jušanai, saucama ne par gribu, bet par kustību

spēju. Domas un jūtas jeb griba vien ārpasauli ne-

var iespaidot. Bez kustību funkcijas satiksme starp
personālām būtēm nebūtu iespējama. Divas iepriekšē-
jas funkcijas norit apziņā, tai trešajai attiecību pamati
ir neapzināmi, ārpus „es". Apziņā viņi ieplūst tikai

kā manījumi.
Uz izteikto argumentu pamata dvēseles darbības

jānostāda šādā kārtā:

1. domāšana jeb jēgšana, atzīšana.

2. jūsmošana, gribēšana.

o v i-x - /sensoriskā: mānīšana
«3. kustēšanas ļmotoriskā: darbošanās.

5) Personalisms izšķir katrā dvēseles darbība

trīs pakāpes: subjektivo, objektivo un

universālo.
1. Subjektivā pakāpē cilvēks tur

sevi par visas dzīves galveno centru, visas parādības
novērtēdams pēc tā labuma, kas viņam personīgi rodas.

Darbību īpašības uz šās pakāpes varam rakstu-

rot tā:

a) domāšana ir perspektiva,
b) gribēšana ir egoistiska,
c) darbošanās vērsta uz to lai cilvēks sevi

pašu saudzētu (Selbsterhaltung).



2. Objektīvā pakāpē civēks sevi ap-
zinās par locekli citu starpā. Pašmīlības šaurais,

vienpusīgais darba lauks ir palicis plašāks, ideāli un

mērķi augstāki un tāļāki. Kopdzīves prasījumi visur

nostājušies pirmā rindā.

Šās pakāpes darbību raksturojums tāds:
a) domāšana ir zinātniska,
b) gribēšana — tikumiska,

c) darbošanās vērsta uz to, lai cilvēks sevi

pašu lielāku audzētu (Selbstentfaltung).
3. Universālā pakāpē abas iepriekšē-

jās apvienojas un saskaņojas, viņu pretišķības un

vienpusības nolīdzinājas. Netaisnība, naids, ciešanas

zūd. Visuma harmonijā izkūst katra vienpusība.
Dvēseles darbības dabū uz šās pakāpes savu

vispilnīgāko izveidošanos:

a) domāšana — filozofijā,
b) gribēšana — reliģijā,
c) darbošanās — kultūrā.

6) Katras pakāpes robežās darbībā vēl iz-

šķirami trīs posmi, kurus apzīmē termiņiem: dispozi-
cija, akts, habitus; latviski: dziņa, tieksme,

spēja.
Sākumā katra darbība atrodas it kā dīgšanas

stadijā. Viņas dīgli mēdz saukt ari par potenci, par

gara dāvanām uc. Kāds galu galā iznāks personas

darbs, tod zi ņ a sjebdispozicijas vien nenosaka. Te krīt

svarā, arī apstākļi, kas vai nu nākamās darbības mo-

dina, vai dīgstošās dziņas apslāpē.
Otrs posms ir tieksmes. Tām jau ir no-

teikts virziens, tendence, kādas dziņām vel nav. Te

darbība virzās uz zināmu mērķi; tas iepriekš jāuz-
stāda. Mērķa aizsniegšanai vajadzīgi līdzekļi, tie ie-

priekš jāizvēl. Tieksmes izplūst atsevišķos darbos,

aktos, kuru dvēselei ir tūkstošiem katras dienas gaitā.
Darbībai noteiktā virzienā neskaitāmas reizes at-

kārtojoties, mēs iegūstam spēj v, veiklību, kuru,
mēs saistām ar darbības trešo, augstāko posmu.

Spēja ir atsevišķos darbos iegūts ieradums. leradu-

mam liels spēks. Šis dzīvais spēks ir par pamatu
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tādiem jēgumiem kā: ieraša, talants, tikumība, mīlestība

kaislība, zinātne, māksla v. d.c.

Kā šos dvēseles darbības posmus mēs apzīmē-

jam savā valodā, mēs aplūkosim iepriekš teikuši

dažus vārdus par ideālo esamību.

IDEĀLA ESAMĪBA.

Domāšana ir reāla esamība, bet domas, viņas

objekti un rezultāti, ir ideālas esamības

valsts. Domas aptver nojautas, tēlus, vērokņus,

jēgumus, atskārtumus un spriedumus. Visus šos veidus

apzīmējam arī ar kop vārdu atziņas (Erkenntnisse). At-

ziņām nav tādas īstenības, kāda ir personālām būtēm

un reālām būtlbām. Tādu tēlu neīstenība, ka p. p.

kerbers, kentaurs, lietuvēns, sešu galvu čūska, ir ar

pirkstiem taustāma. Arī visām nepatiesām domām, p.

p. kā 2X 2 5, katrs šo neīstenību labprāt piešķir-
Citādi tas ar patiesībām, ar visām pareizām atziņām.
Tām īstenību atņemt negribētos. Bet te ir jāsaprasnē-

jas. Ideālai esamībai nav īstenības tikai tāpēc, ka

viņa stāv ārpus laika un telpas. īstenības vietā viņai
ir garantēta mūžīga pastāvība, nemirstība. Neeksistē-

jošais fenikss un sfinksa, tāpat kā Lāčplēsis un Kan

gars, ne reāli, bet ideāli dzīvi un dzīvos mūžīgi. Tāds

pats liktenis katrai gudrai domai un diemžēl arī ka-

trai dumjībai.
Atziņas vispirms jāsadala divos lielos novados:

specifiskās un semiotiskās.

Mēs varam pārdomāt savas vai citu domas un

viņas pilnīgi tāpat saprast, kā viņas pirmo reizi do-

mājot saprastas. P. p. Pitagora teorēma, Ņūtona un

Keplera likumi mums var būt tikpat saprotami un skai-

dri, kā viņu autoriem pašiem. Vienreizvienu skolēni

tikpat labi zina, ka skolotāji, un atzīme „ļoti sekmīgi"
liecina, ka eksaminands lekcijā vai grāmatā izteikto

domu sapratis, kā viņu vajag saprast. Šādu atziņu mēs

saucam par pilnīgi izsmeļošu, par specifisku.
Bet ir vēl otra atziņu šķira, kur šāda pilnība ne-

kad nav panākama. Kas manam kaimiņam uz sirds,
kas slēpjas mana drauga vai ienaidnieka dvēselē, to



es nekad nevaru pilnīgi izzināt. Noskārtumus un

spriedumus par viņiem es gūstu tikai uz analoģijas
jeb salīdzinājumu pamata ar sevi pašu. Kā ideālā

esamībā nav neviena kaktiņa un stūrīša, kurā mēs

nevarētu ieskatīties, tā substancialā un reālā esamībā,

izņemot mūsu pašu dvēseli, nav neviena kaktiņa un

stūrīša, kurā mēs tieši varētu ieskatīties. Še atziņas

gūstamas tikai uz aizrādījumu un zīmju, uz kombinā-

cijas un kalkulācijas pamata. Šādu atziņu mēs sau-

cam par semiotisku. Viņa attiecas, kā jau
teikts, uz visām personālām būtēm un viņu darbībām,
t. i. uz visu ārējo pasauli. Ideālisti un materiālisti

šādu atziņu šķirošanu nepazīst un tādēļ viņu ari ne-

atzīst, Irracionalisti viņu gan nojauš, bet metodiski

izlietot vēl nav varējuši.
Arī attiecībā uz mūsu pašu personu izšķiramas

šās abas sfēras. Par ideālo pusi mums ir specifiskas
atziņas, bet par mūsu reālo pusi tādu nav; par to arī

mums pašiem ir iespējams gūt tikai semiotiskas at-

ziņas. Kā tā? Vienkārši tādēļ, ka jušana nav domā-

šana un mānīšana nav atzīšana. Ne jūtās, ne samaņās
domas nerodas; tās ir vienīgi mūsu teorētiskas darbī-

bas, t. i. jēgšanas un atzīšanās produkts, Tādēļ ma-

nījumi nav atziņas un jūsmas nav domas. Šā teikuma

neievērošanai ir ļoti kļūmīgas sekas. Še ceļas jau-

tājums: kā manījumi un jūsmas var palikt par domu

objektiem, ka viņu sfēras šķirtas. Sfēras tiešām šķirtas,
bet ir vidnieks, kas viņas apvieno. Šo starpnieka
lomu izpilda mūsu apziņa. Apziņā ir mums tieši

doti tie elementi, no kuriem domāšana veido mūsu

atziņu pili, bet kas paši atziņas nav. Šie elementi,

paši atziņas nebūdami, tomēr ir atziņu avoti, no ku-

riem mēs smeļam savu domu materiālus. Tādu avotu

mūsu apziņā ir četri. 1) pats es, 2) manījumi, 3)
jūsmas un 4) Dieva apziņa. Ir tur arī labi daudz

atziņu, bet kad jukumus grib novērst, tad pašas atzi-

ņas nav saucamas par atziņu avotiem.

Tie kas neatšķir manījumus un jūsmas no do-

mām, jauc arī apziņu ar atziņu. Bet apziņa nav

atziņa. Attiecībā uz apziņu nevar runāt par patiesu
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un nepatiesu, bet gan attiecībā uz atziņu. Domāšanas

funkcijas notiek dažreiz neapzināmas, tā tad apziņa
nevar būt ar domāšanu identiska. Lietas mēs pētī-

jam gaismā, bet gaisma pati nav ne pētīšana, ne

pētīšanas rezultāts. Šī vienkāršos vārdos izteiktā pa-

tiesība, ka apziņa nav atziņa, pieder pie personalisma
vissvarīgākiem ieguvumiem. Tāpat kā esamības ana-

lizē, arī šis ir loģiskās ķimijas meistardarbs.

Apziņa un atziņa, abas stāv sakarā arzināšanu, tāpat
kā Bewusstsein ar Wissen un co3HaHne ar 3HaTb

Bet filoloģiska pareizība ir dažreiz filozofiska aplamī-

ba, kā šaī gadījumā.
Katra doma ir divu elementu attiecinājums

viena uz otru. Šo attiecinājumu var saukt arī par

apvienojumu, tikai nevajag aizmirst, ka domu apvie-

nojums savus elementus ne izdzēš, ne pārmaina, bet

atstāj tos savā pirmātnīgā veidā līdzās apvienojumam.
Mēs domājam, ka kaķis ķer peli, bet domās kaķa

jēgums nekad peles jēgumu neaprij. Elementu ap-
vienošana notiek pēc apzināma likuma vai principa,
no zināma viedokļa. Ja uzskatām par domas ele-

mentiem skaitļus 3 un 4, tad apvienojums ir 7 pēc
saskaitīšanas principa, 12 pēc reizināšanas principa,
un

4/3 1 ','3 mēs dabūjam skaitļus vienu uz otru

attiecinot no dalīšanas viedokļa.
Tā tad katrā domā obligatoriski izšķiramas daļas:

1) divi attiecināmie jeb attieceņi, (Beziehungspunkte),
2) attiecības viedoklis jeb raudzenis vai redzes punkts
(Gesichtspunkt), 3) attiecināšana (Beziehung) un 4)
jaunradītā doma pati (Beziehungsseinheit). Te varētu

iebilst, ka ne visi kungi brauc ar četriem zirgiem. Lai

nu lielajām un gudrām domām būtu 4 faktori, mazi-

ņās un sīciņās jau varētu iztikt arī ar trim, ar diviem

un varbūt pat ar vienu. Drusku padomājot lieta tūlīt

noskaidrojas. Visām domām jāstāv citai ar citu saka-

rā. Nesakarīgas domas, kā neauglīgas smiltis, mums

nederīgas. Tādēļ mēs runājam par domu tīklu, par
domu virknēm, domu sistēmu. Kā tīklā katrs jaunpie-
metinātais mezgls stāv ar diviem vecākiem sakarā,
kā vaiņāgā katra jauna puķe jāpievij pie citām, jau



saliktām, katra pērle virknē pieskaras divām citām, tā

arī domu sistēmā katrs jaunais manījums (pirmais
attiecenis N° 1) jāsaista ar kādu jau sistēmā ierindo-

tu locēklīti (otrais attiecenis Ne 1). Šim saistījumam
(Ne 3) vajag būtkāda pamata (viedoklis Ne 2), citādi

saistījums taču būtu neprātība. Jaunā vienība, jauna

acs, ar ko domu tīkls pavairojies ir (ka Ne. 4) pati

galvenā lieta. Kurš no šiem četri faktoriem nu būtu

lieks un tādēļ izmetams? Neviens, ja negribam domu

un domāšanu pašu iznīcināt. Par tā sauktām ideju
asociācijām un atjautu asimilacijām, kur manījumi
saistās ar manījumiem bez prātīga pamatojuma
kā par domāšanu nevar būt runa. Te attiecināšanā

trūkst nepieciešamā otra elementa (Ne 2) redzes punk-
ta, raudzeņa, derzureichende Grund. (Vundta stāvoklis

personalismam nepieņemams).
- Domu veidi sekoši; nojautas (Icieen), tēli

(Anschauungen), vērokņi (Vorstellungen), jēgumi (Be-

griffe), spriedumi (Urteile) un prātojumi (Schlūsse).
Manījumi šaī rindā neietilpst. Tie ir, kā jau aprādīts,
domu pirmelementi, attiecināmie punkti, domu avoti,

bet ne domas pašas. Par domu attieceņiem var būt

netik vien manījumi, bet visi apziņas saturi, it sevišķi

arī katra doma un atziņa.
Par „es" centrālo loma runājot jau ieminējāmies,

ka mūsu mainīgās darbības uz nemainīgo „es" attie-

cinot mēs gūstam laika, telpas, substances, cēlonības

un citus pamatjēgumus. Šos jēgumus viņu pirmatnējā

negatīvā veidā, kādi tie bērnam jau šūpuli guļot ro-

das nedaudzos manijumus uz sevi attiecinot, mēdz

saukt par nojautām, idejām jeb kategorija....
Tas skaitāmas par cilvēka pirmajām domām, kas viņu

noteikti atšķir no kustoņiem. Kustoņu dvēseli, kas nav

spējīga domāt, mēs ar skatamības mācību tādēļ iespai-
dot nevaram. Lai gan primitīvas būdamas, nojautas
rāda visas četras domu pazīmes. Tur izšķirami attiece-

ņi apziņā pamanāmās paša bērna darbības; viedo-

klis — pats centrālais „es"; domāšanas akts ele-

mentu attiecināšāna viena uz otru, un kā rezultāts

iegūtā vienība, ideja. Idejas tālākā domāšanas gaita
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attiecinot uz dažādiem manījumiem, mēs tos ietērpjam

telpā un laikā, ievietojam tos priekšā un pakaļā, aug-

šā un apakšā, pa labi un pa kreisi, vērojam tos tagad
un pirmīt. Tā ietērptus un apbalvotus vērojumus mēs

saucam par tēliem. Attieceņi te ir krāsas, skaņas,
smaržas. Viedoklis — vesels un daļa, skaits, figūra.

Apvienība — noteikts tēls. —

Manījumi, kā zinām, ir dvēseles kustību atspulgi
apziņā. Viņiem pielāgojas valodas pirmās parādības.
Zināmas skaņu grupas koordinējas ar noteiktiem manī-

jumiem. Rodas vārdi. Viņu ievērojamākā īpašība
tā, ka vienu vārdu var attiecināt uz simtu parādībām.
Ar «zvirbuli" apzīmē visus zvirbuļus, cik vien tik ga-

dās viņu redzēt. Ja nu šo vārdu dzirdam, tad no vi-

siem redzētiem zvirbuļiem iedomājamies vienu un sau-

cam šo iedomu par vēro k n i, Jeb arī otrādi. Pie

ieraudzīta tēla pievienojam vārdu un arī to saucam

par vērokni. Vēroknis ir atziņa, kuru mēs gūstam
saistot vārdu ar manījumu. *)

Pāri par tēlu un vērokni paceļas jēgums. Viņš
vairs nav skatāms individs, lieta. Viņa attieceņi ir

vārds un visa vārdā ietverta un ietverama vērokņu

kopa. Ja atziņas atšķiram no domām tādā kārtā, kā

par atziņām saucam to domu grupu, kurām attieceņi

nav elementāri manījumi, bet augstākas domu vienības,

tad jēgums pirmais atziņu veids. Turpmākie ir s p r i c dv-

*) Vācu Vorstellung mēdz tulkot ar priekšstats. Šis vārds i_

sabojāts priekšstāds, no verba priekšā stādīt, burt. tulkota vorstel
s

len. Mājas priekšā ozolu vai liepu stādīt ir labs darbs un pareiz
n

vārds, bet iedomāšanos saukt par priekšā stādīšanu ir nedarbs v
s

valodas kļūda. Bjjājums stāds stāda vietā izdarīts tādēļ ka stād

ar parasto konkrēto nozīmi nepielaidās sev uzlikt lieku ģīmi Vor-

stellung apzīmēšanai. Dr. Kasparsona darinātā „veroņā" arī ne

visai pieņemama. Uārdi ar galotni - oņa, kā dārdoņa, sanoņa, tir-

pona, šķīdoņa vienmēr apzīmē kādu chaotisku parādību, kur galu
un'malas atšķirt nav iespējams. Bet jēgumam Vorstellung ir ne-

pieciešami vajadzīgas noteiktas robežas. Tādēļ veroņa šim nolū-

kam neder. Pret ,vēroknis," man liekas, iebildumu nekādu celt

nevar. Vēroklis, pēc stāvok|a, viedokļa, dzīvokļa analoģijas labi

noder vietas apzīmēšanai, kur notiek vērojums. Vēroknis ir

novērotais objekts, tāpat atvasināts no vērot, kā tautas vārdi

baroknis no barot un audzēknis no audzēt.
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m i unprātoj v m i. Kā arī viņos izšķirami četri obli-

gatoriskie domu faktori, nav nekādu šaubu. Aristotels

saka, ka patiesība pieskaroties tikai šiem diviem domu

veidiem. Viņš domā, ka teikuma locekļiem, atsevišķiem
vārdiem ar patiesību vai nepatiesību neesot nekādas

daļas. Ja Aristotelim būtu taisnība, tad ne jēgumu,
ne vērokni, ne nojautu mēs par domu veidiem saukt

nedrīkstētu. Bet visa mūsu iepriekšējā analizē rāda,
ka Aristoteļa ierobežojums ir par šauru. „Udens tek"

un «tekošs ūdens" : abos sakopojumos slēpjas vienāda

doma. Pret to, ka arī atsevišķos jēgumos p. p. cēlo-

nis, brīvība, cilvēks ir bagāts domu krājums, grūti ko

iebilst.

Spriedums ir mūsu valodā ļoti zimīgs vārds. Kā

sprīdis ietver sevi divus punktus, tā spriedums
saista divus jēgumus, kas kā attiecināmie punkti ap-
vienoti atziņā. Spriedumam kā sintēzei stāv līdzās

atskārtums, kas apzīmē analizi, vāc. Urteil.
Visos iepriekšējos domu veidos atzīšanas viedo-

klis netiek sevišķi minēts. Domātājs un klausītājs vi

ņu apzinās, bet tur par lieku to runā izcelt. Prātoj u~

m ā notiek ari viedokļa izcelšana. Ar svešu vārdu t'

sauc par terminus medius un abus attieceņus par to

major un t. minor.

Piem. Tumšās eglēs (term. medius ) caunites nak-
#

ti guļ ( t. major);
Šī egle (t. minor) ir tumša,

tā tad arī šaī eglē ( min.) caunītes nakti guļ(maj.)
Kā redzam, visos domu atziņu veidos ir domā-

šanas darbība viena un tā pati. Ārpus viņas atrast kā-

du citu ceļu atziņu iegūšanai nevis ar domāšanu un

atzīšanu, bet ar „pārdziv o š a nu
v

,
vai kādu m -

tuiciju, Bergsona virzienā, personalisms atzīst par

atraidāmu a limine. Nevajag aizmirst, ka personālais
„es" ir jau no sākas gala bez kādas saplūdināšanas un

sakausēšanas gan reālas gan ideālas esamības centrs.

Tādēļ starp subjektu un objektu redzēt kādu nepāreja-
mu plaisu ir iedzimtais dogmatisma grēks laika un tel-

pas jautājumā, ar kuru arī modernie vēl slimo.
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Mūsu atziņām vienmēr atbilst zināmas jūsmas
un šām atkal savukārt pierindojas noteiktas kustības.

Katrā procesā sastopama visu triju sfēru koordinācija.
Mūsu vārdā „prāts" atbalsojas gan intelekts ganjūsmas,
gandarbība.P rāt ī gs cilvēks ir harmoniski noskaņots cil-

vēks. Draugs palīdz draugam labprāt (darbība), bet

kas uz otru velti tur jaunu prātu (jūsmas), tam,
zināms, prāta maz (intelekts).

Personalisms piešķir; jūsmām centrālo, noteicošo

lomu. Jūsmās tieši izpaužas dvēseles daba, viņas

kārtības mīlestība. Pārkāpumi, lauzta, traucēta kārtī-

ba viņai nepatīk, bet likumība un taisnība viņai dara

prieku. Varam izšķirt divējādas jūsmas. Vienas pa-

rādās dziņā, lai pasaules, cilvēku un lietu kārtība sa-

skanētu ar paša subjekta tieksmēm. Tādu subjektivu
stāvokli mēs saucam par perspektivu un attiecīgās jū-
smas par egoistiskām. Otru jūsmu šķira novērojama,
kad sukjekts padodas un pakārtojas vispārības nor-

mām. Šādas jūsmas saucam par tikumiskām, objek-
tīvām. Šī jūsmu dažādība ir par pamatu jau aprādī-
tam dvēseles darbības iedalījumam trijās pakāpēs

subjektivā, obiektivā un universālā.

Cildinātās trīs idejas patiesība, labums, skaistums

izprotamas tikai no jūsmu viedokļa. Viņas apzīmē
reālas un ideālas esamības saskaņu. Pret to, ka skai-

stuma un labuma būtība noteic jūsmas, iebildumi

varbūt necelsies, bet arī patiesību darīt atkarīgu no

jūsmām, liekās itkā būtu aplam.
Atrast atbildi jautājumam „kas ir patiesība ?"

cilvēki ir pūlējušies gadu tūkstošiem.

Aristoteļa un grieķu filosofijas gala vārds bija, ka

patiesība ir, ja par lietām tā domā, kādas viņas ir

īstenībā. Šinī teikumā slēpjas illuzija, itka mes savus

vērokņus varētu salīdzināt ar objektiem, kuru īstenība

mums zināma bez vērojumiem.
Vidus laikos domāja, ka patiesība ir visu ļaužu

vienprātībā, consensus omnium. Žel tikai, ka šās

vienprātības nekur nav.

Dekarts saka, ka patiess tas, ko es skaidri un
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gaiši atzīstu, t. i. kas nerunā pretim veselam cilvēka

prātam. Bet tas dod vislabākajā gadījumā tikai sub-

jektivu, ne objektīvu drošību.

Spinoza saka, ka patiess tas, kas saskan ar

Dieva būtību. Pēc Dieva būtības izprašanas gandze-

nas visi domātāji, bet šis beidzamais aizsniegums

tagad vēl nevienam nav zināms.

Kants domā, ka patiess tas, kas saskan ar prātu

un pieredzi, t. i. ar to, ko dod mums samaņa. Bei-

dzamajos vārdos izteiktais ierobežojums ir par šauru.

Bez manījumiem mums vēl trīs citi atziņu un patie-
sības avoti.

Personalisms, kā jau teikts, atrod patiesības kri-

tēriju jūsmās. Viņas dod atziņām pārliecības drošību,
evidenci. Tikai ne subjektivām, bet objektivām jūsmām
ir šī vara. Patiesas ir atziņas, ja viņu pamata verokņi
siedzas ar apziņas pirmelementiem un ja tās bez pret-
runas ietilpināmas prāta koordinātu sistēmā.

PERSONA UN PERSONĪBA.

Persona sākumā apzīmējusi masku, caur ko

aktierim runājot itkā cauri skanēja (personare) uz

skatuves rādītā varoņa t. i. Dionisa vai cita kāda dieva

balss. Vēlāk šis vārds ir palicis par cilvēka apzīmē-
jumu vispār, kuram cauri skan jeb kura dvēselē at-

balsojas viņa tautas gars, augstākas kultūras vai dzīves

vai sabiedrības ideālu harmoniskās skaņas. Šo beidza-

majo īpašību cilvēkā sevišķi izceļot, mēs pēc vācu

parauga (Personlichkeit) mēdzam lietot vārdu personība.
Tā tad ne katra persona, jeb labāk sakot, ne katrai

personai ir personība. Nav viņas egoismā savrup

stāvošā individuālismā. Liels intelekts, dziļas jUsmas,

stipra griba, katra par sevi vien ņemot, nedara mūsu

„es" par personību. Liels matemātiķis vai ķimiķis,

dzejnieks vai mūzikas virtuozs uz šis savas zinātnes

vai mākslas pamata vien vēl nav pieskaitāms peroni-

bām, jo arī garīgi slimi un nenormāli cilvēki dažreiz

mūs pārsteidz ar plašām zināšanām un māksliniecisku

veiklību, bet brīvas patstāvīgas personas tiesības mes

tomēr viņiem nepiešķiram. Ari pie veseliem mes



nemanām, ka zināšanas iegūstot vai kādai mākslai

nododoties viņu personība paceltos. Bet mūsu per-
sonība aug, ja mēs savas tieksmes un intereses pa-

plašinām, sevī uzņemdami un ietilpinādami savu tu-

vinieku, draugu, savas sabiedrības, tautas, valsts inte-

reses, padarīdami citu ļaužu rūpes un skumjas, priekus
un bēdas par savām rūpēm un saviem uzdevumiem

un pienākumiem. Dvēseles izplēšana un piepildīšana
ar šādu saturu ir personības tapšana. Šaī introcepcijas
procesā pamazām novīst un nokalst mūsu iedzimtais

egoisms. Viņa vietu ieņem, arvien plēzdamās plašumā,
mīlestība, draudzība, uzticība, patriotisms un kultūras

un ideālu cieņa. Tā personība vaiņago personalismu.

ATBALSTS PERSONALISMAM NO VALODAS

PUSES.

Substancialo esamību valoda apzīmē ar prono-

miem un īpašvārdiem, reālo ar verbiem. Substantivi

un adjektivi attiecināmi uz pēdējo, ko pierāda viņu
verbālas saknes. Paši par sevi runājot mēs nevaram

teikt „mans pats", lai gan citi locījumi, kā «mana

paša", man pašam", lietojami. Vārdu «pats" valoda

vienumēr attiecina uz visu mūsu personu, kamēr

«dvēsele" lietojam arī daļas nozīmē. «Teici to Kungu,

mana dvēsele". Iznāk, itkā personālais es pavēlētu
savam apakšniekiem izdarīt zināmu darbu. Dvēseles

vietā te pats nav ne domājams, ne runājams. Dvēsele

sākumā lietota kā pretsvars miesai. Bet miesai savu

patstāvību zinātnē zaudējot, dvēsele ieņem patvaldnie-
ka vietu.

Izšķirot dvēseles substancialo esamību no viņas

darbību reālas dabas mēs saprotam savas valodas

izteiksmes tipus:

1) es gribu, es brinos, es aizmirsu, es priecājos,

es beidzu darbu;

2) man gribas, man brīnums, man aizmirsās, man

prieks, man darbs beidzas.

Pirmā gadījumā „es„ nostāda savu darbu kauzali

un tieši no sevis atkarīgu; otrā — šis pats viņa darbs
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izcelts kā viņa piederums un akcidence. Pirmo piemē-
ru tips vedina domu uz personas brīvību, otrais uz

viņas atbildību. Pienākumi un uzdevumi ir pēc mūsu

valodas tikai absolūtas dvēseles akcidence: man jālūko,
jādara, jāsaka, man sakāms, man darāms.

Kad subjekta darbību ieskaitam itkā viņa būtībā,

nepielikdami tai gadījuma rakstūru, tad mēs sakām:

Viņš ir gribētājs Annu ņemt, ja tik šī būtu nācējā
(viņš grib, jeb viņam gribas, te par maz). Šādu pakā-

penību mēs apzīmējam arī teikumos: es priecājos, man

prieks, es priecīgs; es jums pateicos,man jums jāpa-
teicas, es jums pateicīgs.

Interesanti un pilnīgi personalisma garā norobe-

žo mūsu valoda apziņas, atmiņas un atziņas saturus

vienu no otra.

Viss, kas apziņā, ir art atmiņā, bet ļoti daudz ir

atmiņā, kā apziņā nav. Atmiņa ir kā klēts, kur mēs

sakrājam un glabājam visas iegūtas atziņas, visus

jēgumus un vērokņus, kādus vien mums savā mūžā

gadījies uztvert. Viss kas nav apziņas vērokll, no-

-grimst, kā mēdz teikt, zem apziņas līmeņa, t. i. atmi-

ņā. Atmiņa ir dvēseles darbība ar mazāku intensitāti,
nekā apziņa. Bet katra apziņas rosība pastiprina arī

attiecīgas un līdzīgas darbības atmiņā, tā ka viņu
intensitātei atkal paceļoties tās tiek par jaunu manā-

mas apziņā. Šo atjaunošanās un reprodukcijas procesu

mēs saucam par atminēšanu. Te mūsu valodā dažādi

smalkāki apzīmējumi.

1) atminēt, zināt (atmiņa sedzas ar apziņu);
es atminu: vispārīgas lietas, konstatēju fak-

tus, liecinu tiesas priekšā;
es atminos: savas personīgas būšanas, lie-

tas, ar kurām saistās manas intereses.

Piemēri (ņemti no tautas valodas, kādu ap-

mēram gadu 80 atpakaļ runāja Sausnējā).
Mazo vienreiz vienu es atminu, bet lielā nē. —

Es labi atminu, ( * man spilgti palicis atmi-

ņā, es zinu, itkā tas šodien būtu noticis) ka

viņš vilcienam ejot izlēca pa logu no vagona

laukā. —
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Es atminos, ar kādu grūtu sirdi es toreiz at-

stāju dzimteni. —

Es atminos, ka katru sestdienu mēs bijām

pie viņa ciemā.

2) neatminu es zināju, bet tagad
nezinu un man nav arī nekādas intere-

ses, faktu atmiņā atdzīvināt.

Piemēri: Neatminu, vai tavam kungam toreiz

bārda bij, vai nē. —

Nevaru atminēt, kāds vējš kuru katru dienu

ir pūtis.
Šo teikumu vispārinājot: Neviens nevar atmi-

nēt ( zināt, prātā paturēt) kāds vējš kuru

katru dienu pūš. — Es neatminos viņam nekā

ļauna darījis. — Neatminos, kura auss man

toreiz ieniezējās. —

3) atminēta neaizmirst., neļaut no

atmiņas nogrimt aizmirstībā.

Piemēri: Atmini ko solījies. —

Tavu labu sirdi es atminēšos, kamēr vien

dzīvošu. —

4) nevaru atminēt, uzminēt- es to

nekad nees m v zinā j is un ar ī taga d

nezin v; negribētos ar minēšanu laiku

tērēt.

Tagadnē: minēt, bet ne atminēt, tā tad pavi-
sam cits verbs, kā iepriekšējie. Salikteņi: pie-

minēt, ieminēties.

Piemēri: Atmini, kā sauc manu lelli, kas

man rokā, kur es biju, kādas puķes manā vai-

ņagā.
Kad atminēšana notiek, to zina tik mīklas de-

vējs, ne pats minētājs. Uz atmiņu viņa nemaz

neattiecas.

5) atceros = eszināju, bet tagad esmu

aizmirsis vai piemirsis, tomēr inte-

rese aizmirsto faktu atdzīvināt ir

liela.
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Piemēri. Atceries, kur tu noliki atslēgu jeb
kur tu esi atslēgu nolicis.

Atslēgas neatrašanai būtu nepatīkamas sekas,

tādēļ vienaldzīgais „atminies" te neder.

Jau visu ritu domāju, kas man to teicis, bet

nevaru atcerēties

Neatceros, ka es no tevis būtu kādu prieku
piedzīvojis (es gan atmiņās rakņājos, gribētos
ko tamlīdzīgu atrast, bet neizdodas). Teikumā:

Neatminos viņam nekā ļauna darījis" neatce-

ros būtu nevietā, jo tāda atmiņa zināms ne-

tiek ar uguns skalu rokā meklēta.

6) atgādāt zināt, turēt atmiņā.

Piemēri: Tēva vārdus es atgādāšu līdz kapa

malai, teikt tos varbūt neteikšu nevienam).
Tēva vārdus es atminēšos līdz kapa malai

(tos sev un citiem labprāt atkārtodams).

7) iegādāt atcerēties- iedomāt.

Piemēri. Nevaru iegādāt, vai es toreiz ne-

atgādāju trešo vai ceturto bausli. —

legādā, iedomā mani, kad tev labi klājās.

8) all ikt i c s
-
atmin ē t.

Piemēri. Nevaru attikties, vai tas bija priekš
vai pēc sausās vasaras. —

Neattiekos, kurā vietā viņi teicās zemē naudu

ierakuši. —

Vai tu neattiecies, kam tu kaltu iedevi? —

Attiekos gan. —

9) atģisties = atcerēties, izsaukt at-

miņā bijušu faktu uz gluži niecīgu, jau no-

bālējušu un gandrīz aizmirstu attieceņu pama-

ta.

Piemēri. Es atģidos, ka gadu 10 atpakaļ vi-

ņam jau biju solījies kūmās iet. —

Neatģiedos, kad man lode izgājusi krūtīm

cauri.

Atgādu un atceri nevar nostādīt līdzās atmiņai,

jo tās apzīmē tikai sevišķu metodi aizmirstos vērokņus at-

144



145

dzīvināt atmiņā, ne atmiņu pašu. Upi, kas ietek ezerā,
mēs par ezeru nesaucam.

Manījumu atmiņas (Sinnengedāchtnis — Gedācht-

nis der Empfindungen) mums pavisam nav, ir tikai

�iņu atmiņa. Istabā uz krēsla sēdēdams es nevaru ne

atminēties, ne atcerēties, ne ātgādāt, ka man būtu pel-
dēšanās vai slidu skriešanas mākslas atmiņa. Zināt es

*inu ka ar velosipēdu esmu braucis simtu reižu, bet

šās darbības samaņa atmiņā nav noģiedama. Pa trepēm

kāpt mēs mākam, bet uzkāpuši ne sev, ne citam

pateikt nevaram, k'das pie tam bijušas muskuļu, dzīs-

lu un nervu kustības. Par Sinnengedāchtnis vācieši

sauc ne mānīšanas darbība «atceri"
,

t. i. mūsu atma-

nu, bet šo darbību saturus, kad viņiem kā manījumiem
iau piekabinātas laika, telpas, kustības, skaita, vienī-

bas v. d. c. idejas, t. i. kad tie ir dabūjuši ideālas esa-

mības formu. Tā tad šī Sinnengedāchtnis ir tāpati
Wort-Zahl - v. Tatsachengedāchtnis, kuru mēs savā va-

lodā saucam par atmiņu. Atmaņas un atjautas apzīmē-
šanai vācu valodā vārdu nav.

Cerēt un gādāt, tāpat kā viņu salikteņi ar at-, ap-
ie-, sa -,

ir dvēseles darbības, kurās jūsmu faktors stāv

pirmā rindā. Šo apstākli ievērojot tos viegli atšķirt no

.atminēt". Ja mums nākas aizmirstos faktus ar pūlēm,
mnemotechniski iecelt apziņā, tad mēs lūkojam atcerēties,
atgādāt un iegādāt, ja bijušas atziņas turviegli uzliesmo,
tad runājam par atminēšanos.—

Atminēt un attikties ir asociācijas, t. i. apziņas
verbi. Apziņai ieskanot pagātnes vērokņos un jēgumos
atbalsojas atmiņa. Turpretī atcerēties, atgādāt, iegādāt
iedomāt, atģisties ir atziņas darbības. Piemirsta ir do-

ma, ja viens no attieceņiem aizmirsts, otrs ne. Tad mēs

zinām bijušo atziņu tikai apmēram, notālēm. Aizmirsto

faktoru meklēt ir dažreiz intensivas pētīšanas, mēģinā-
šanas, salīdzināšanas darbs. Jaunu mantu iegādāties
ir reizēm vieglāk, nekā veco iegādāt jeb atgādāt.

Musu dvēseles intelektuālās darbības ir sekošas

li domāšana.
Viņa ir nepieciešama visu sešu atziņas veidu



iesagūšanai. Domas varbūt pareizas vai nepareizas, pa-
tiesība vai meli.

Piemēri domāt i: Domāju, ka viņš nenāks. —

Domā mani izbiedēt. —

Papriekš domājiet, tad dariet. —

Grāmatā izteiktas dziļas domas.—

aizdomāt: Viņš sev līgavu jau aizdomājis. —

Man aizdomas uz dārznieku, ka

atālu nopļāvis viņš pats. —

Aizdomīgs naudas zagšanā ir un

paliek pats kasieris. —

Sievas aizdomlba vīru mocīja ga-

diem. —

apdomāt: Apdomā, kādus ceļus tu staigā,
kur tu viņu liksi. —

Es apdomāju savu stāvokli, viņa
darbus. —

Apdomīgs jauneklis. —

Tava apdomība man patīk. —

Drusku apdomājies, viņš ņēmās
mani no ceļojuma atrunāt. —

iedomāt: ledomā, cik viņam to gadu. —

Nevaru iedomāties, ka Aža no vī-

ra būtu šķīrusies. —

Dēls iedomājās sevi par mājas
valdinieku. —

Tavas iedomas man prātu neap-

mierinās. —

Jauneklis ļoti iedomīgs. —

Izdomāt: Uz māju iedams es izdomāju do-

mu domas. —

Izdomā jaunu arklu, stāstu, pasa-

ku, plānu. —

Izdomājies stundām un dienām

viņš nekā neatrada. —

uzdomāt Uzdomā tādu skaitli, kam puse

lielāka par veselu. —

Viņš uzdomājies precēt saimnieka

meitu. —
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nodomāt: Nodomāju braukt uz Rīgu, likt kā-

jas par pleciem. —

Tavs nodoms māju pārdot man

nepatīk. —

pa domā t: Padomā par nākotni. —

īsu laiciņu padomājis viņš sāka

rakstīt. —

Došu tev labu padomu. —

pārdomāt: Pārdomā šo plānu, teoriju, vār-

dus, izteicienu. —

Pārdomāju par šo lielo netaisnī-

bu, par cilvēka likteni. —

piedomāt: Dziesmai piedomāt otru pusi. —

Tādu mīklu es tev piedomāšu
pilnu vezumu. —

sadomāt: Sadomāt kāzas, ka visiem būs

ko brīnīties. —

Sadomājis tādu plānu, ka pats

gudrs netiek. —

2. atzīšana.

Atzīšana ir pareiza domāšana. Par atziņām
mēs saucam patiesību.

Piemē r i. Es atzinu, ka viņa vārdos slēpjas

dziļa patiesība. —

Pēc ilgas domāšanas es nācu pie atziņas,
ka viņa mācība patiesa, pareiza.

Verbam domāt trūkst tikai piedēkļa at
—,

bet

verbam atzīt trūkst visu citu, atskaitot at— un pa—.

Atzīšanai beidzoties sākas zināšana, kas bieži

ievietojama apziņas verbu grupā.

Piemēri, zināt: zinu stāstu, vārdu, vietu, skaitli,

likumu. —

Zinu, ka tu esi, biji, būsi mans

draugs, ka patiesībā dievs mājo,
ko viņš domā. —

Viņa zināšanas saceļ brīnumus. —

Tavi niķi man ir zināmi. —

Ziņot ziņas. —
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apzināt: Apzinu šo apvidu labi. —

Neapzinos grēka darījis, —

Apzinos savus spēkus. —

Viņš izpilda pienākumus ar ap-
zinību, strādā apzinīgi. —

Mūsu mežā ogu bez apziņas. —•

Apziņot kaimiņus. —

izzināt: Izzini, cik viņam naudas, kur viņš
to glabā. —

Izziņot kaimiņus par saimnieka

nāvi. —

uzzināt: Es sarunā nejauši uzzināju, ka

viņam Rīgā otra sieva. —

pārzināt: Tādas lietas es drusku pārzinu. —

Pārzinis. —

sazināties: Slepeni sazināties par vadoņa
nāvi. Saziņā ar to. —

3. Š ķ i š a n a.

Šķišana ir tikai subjektivi pareiza domāšana,

objektivi ņemot viņa ir illuzoriska. Skaisti piemēri
tautas dziesmās. Šķitu rīta auseklīti vakarā uzlecam,

Bāliņš savu zobentiņu jūriņā vicināja. — Māte meitu

audzināja, šķita pili mūrējam. —oķitu ezeru viļņojam:
viļņo rudzu tīrumiņš. — Īstenā pasaule un šķietamā
p. — Verbam trūkst piedēkļu.

4. j ē g š a n a.

Jēgšana ir specifisko atziņu domāšana, t. i. viņas

attieceņi nav manijumi, mazāk arī tēli un vērokņi,
bet augstāko atziņu veidi.

Piemēri, jēgt: lietojams noliedzamos teikumos.

Nejēdz ko runā.—

Jēdzin viņš daudz nejēdz. —

Jūs vienu domu nejēdzat atšķirt
no otras.—

Jēdziena vietā jāsaka labāk jēgums.

atjēgt: Viņš neatjēdz, kas šodien par

dienu, cik pirkstu rokā. —

Viņš tā apreibis, ka nezin vai

lidz rītam atjēgsies. —
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nojēgt: No tavas runas es nojēdzu, ka

tu man gribi griezt muguru. —

sajēgt: Gribu sajēgt savas dzīves pama-

tus. — Bērnam trūkst vēl prāta
visu to sajēgt. —

5. prašana .

Prašana ir semiotisko atziņu izcelšana.

Sājēgšana skaidro, saprašana aprāda un tulko. Teori-

jas, sistēmas, spekulācijas mēs sajēdzam, bet svešas

valodas un mākslas ražojumus mēs saprotam.
Piemēri, prast: Es protu viņu valodu, tik runāt

nemāku. —

Tādus vārdus dzirdot mums vajag

prasties un likt tūlīt jūgt zirgus.—
izprast: Grūti izprast, ko viņš īsti grib.—

Vienu otru ideju šai rakstā viņš
pareizi uztvēris, bet ne tuvu

nav izpratis pašu galveno daļu.—

noprast: Jau no acīm var noprast, kas

viņam uz sirds. —

Viņš man ne vārda netika teicis,
bet es noprotu, ka man jāmeklē
cita vieta.

pārprast: Tādus vārdus nevar pārprast. —

Pārpratums viegli novēršams. —

saprast: Tava dzejoļa es nesaprotu. —

Manu dzīvi tu sapratīsi, kad bū-

si izzaudzis liels. —

Saprotama lieta, ka mums jācieš
klusu. —

Šie pieci verbi ir mūsu valodā dvēseles teorēti-

skas funkcijas galvenie apzīmētāji. Vispārēja domāša-

šana diferencējas divās pretešķībās 1) īstā — illuzo-

riskā, 2) specifiskā — semiotiskā. Jauna viedokļa
ko piemetināt nav.

domāt

atzīt (īsti) šķist (illuzoriski)

sajēgt (soec.) saprast (semiot.)



Citi vārdi, kā atskārst, noskārst, spriest, pazīt,

iepazīties papildina iepriekšējos. Atskārst (no-)

pievienojas verbam atzīt, un pazīt ar savu semioti-

sko dabu verbam saprast.
Spriest, kā jau agrāk teikts, labi izsaka

katras domāšanas raksturīgo pamata darbību, t. i.

divu attieceņu apvienošanu, kas atgādina divu punktu
ietveršanu radniecīga vārda jēguma sprīdis. Spriešana
ir dabūjusi sevišķu pielietošanas nozīmi ar morālisku

un kollektivu nokrāsu: tiesu spriest, taisnību noteikt.

Turp attiecas arī lemt un likt.

Kā prātojums ir domu sarindojums, tā arī prātot,
gudrot, kā atvasinājumi, nav domāšanas pamatverbi.
Prāts, gars, nepieder intelektuālai sfērai vien, bet

visām kopā. Ar šiem vārdiem mēs varam tulkot

vācu Gesinnung. Tie
'

apzīmē nevis kādas personas

tiešu darbību, bet visu funkciju saskaņu un šās sa-

skaņas atbalsi pašā es.

Pielietošanas rakstūrs ir vārdiem pētīt, pie-

rādīt, pārliecināt, mācīt. Mācīt mēs varam

atziņas, bet arī vei k 11 ba s. Ar to mēs pārsvieža-
miesuz mānīšanas un kustēšanas valsti, kur sastopama
darbošanās, vingrināšanās, iemanlšanās,
techn i ka, māks 1 a, ii. kustības, bet ne

domas.

Vārdiem mācīt, mācība, māceklis ir divas puses,
bet vārdam mācēt tikai viena. Atziņas mēs nemākam,
bet gan mākam, dažkārt iegūtas atziņas pielietojot,
runāt, rakstīt, lasit zīmēt, muzicēt, tēlot, dejot, art,

zirgu aizjūgt, nazi iztrīt, adīt, aust v. t. t.

Runājot par reālo esamību, mēs katrā darbībā

izšķīrām trīs posmus: dziņas, tieksmes un spēju. Mūsu

valoda apliecina šā skaidrojuma pareizību. Tādas pa-

kāpes gaiši saredzamas seKošos piemēros:
jēgt — atzīt — zināt

ģist — iepazīties — pazit
iegribēt — kārot — ilgoties
pamanīt — iemanīties — maņa

ieinteresēties — mācīties — mācēt

dīgt —ziedēt augļus nest, v. d. c.
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Sevišķi jāizceļ vesela rinda verbu, kā atjēgties
atskārsties, attapties, attikties, atģisties, atmanīties, ap-

ķerties, saprasnēties, kas apzīmē atziņas atmošanos

pēc kāda apmulsuma, stulbuma, reiboņa, tā tad darbī-

bas pirmo posmu, kas dod dumjam, neprātīgam pa-

sākumam pretišķu, pareizu virzienu. —

Darbības ir reālas, bet darbību saturs var būt

tikai ideāls. Ideālo esamību valoda dabīgi apzīmē ne

mainīgumu izteicošiem verbiem, bet pastāvību ap-

zīmējošiem substantiviem un adjektiviem. Jēgumiem
definējot mēs pieliekam substantiva formu. Domām

ejot plašumā un dziļumā valoda it sevišķi cenšas

darināt jāunus substantīvus. Verbāla forma tādiem

vārdiem kā lūgšana (das Gebet), zināšanas (die

Kenntnisse), darīšanas (d. Geschāft) ir palikusi jau gan-
drīz piedauzīga. Sevišķi darbību trešajam posmam mēs

labprāt mēdzam dot lietu vārdu formu. Tādu pēc daudz

aktiem iegūtu pilnības stāvokli darbībā mēs apzīmējam
p. p. sekošiem substantiviem: izglītība, brīvība, prāts,

griba, gars, zinātne, māksla un tūkstoš citiem. —
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A. Vičs.

Mūsu sabiedrība un skola.
(Vēsturisks atskats un tagadējais stāvoklis)

l
Būt' māmiņa to zinfljsi,
Ka izaugu netikllte,
Būt' māmiņa mani mazu

Ūdeni iemetusi.

(Taut. dz.)

Mūsu tautas dziesmas un arī pasakas uzglabāju-
šas liecības par senlatviešu bērnu audzināšanu. Šis

liecības nepārprotami rāda, ka galvenā vērība audzi-

.
nāšanā likta uz labu tikumu izkopšanu.

„Teic, māmiņa, manu darbu,
Neteic manu augumiņu, —

Kas no mana augumiņa,
Kad darbiņa nemācēju.

Kad vēlāk nostiprinājās vācu vara un līdz ar to

mūsu tautā ieplūda ari jaunas, bieži nelabas parašas,
— slinkošana, lepnība v. t. t, tad tautas dziesma vēsta:

Vai, māmiņa, vai māmiņa,
Vāciet's auga tavs dēliņš.
Kur, māmiņa, mēs ņemsim
Vāciešam līgaviņu.

un atbild:

Purva dzērve garu kaklu

Tā vācieša līgaviņa.
Te redzam, ka tauta redz vācieti, ko svešu, ne-

pieņemamu. Labāk palikt pie saviem tikumiem.

„Tēva, tēva tu, dēliņi
Nav tev tēva padomiņa:
Iztērēji teva naudu,
Pārdev' tēva kumeliņu.
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Un vecāki vienmēr stāv nomodā par savu [bērnu
labklājību, nav tiem grūti iet un skriet, lai tikai bērni

augtu un pieņemtos spēkā un tikumā.

«Atsēdies, atpūties,
Mana vecā māmuliņa,
Gan tu biji piekususi
Mani mazu auklēdama:

Kalnā kāpi, nastu nesi,
Mani nesi klēpīti.

Piekūst irbe tecēdama,
Rauduvite peldēdama;
Kā māmiņa nepiekusa
Vien' iedama druviņā.

Bērni milē savus vecākus, pieņem labu audzi-

nāšanu, uzņem labus tikumus.

„Kur, puisīti, tu būt' ņēmis
Savu gudru padomiņu,
Ja nebūtu māmuliņa
Tevi gudri audzējusi

Saulīt' silta, māmiņ jauka,
Abas vienu labumiņu:
Saulīt' manis sildītājā
Māmiņ' mana žēlotāja.

Dod, Dieviņi, tā nomirt,
Kā nomira tēvs, māmiņa:
Tēvs klonā kuldams mira,
Māte maizi mīcīdama.

Visas še citētās tautas dziesmas liecina, ka sen-

latviešu audzināšana bijusi cieši saistīta ar ģimenes

dzīvi, ar labiem paraugiem. Krietniem vacākiem krietni

bērni. Tā tad pašu vecāku rokās liela iespēja padarīt
bērnus labus, tikumīgus. Un mūsu tautas sīkstais,

grūtais vergu laiku mūžs apstiprina senlatviešu tikumu

spēku, — šie tikumi un darba mīlestība iznesa mūsu

tautu spēkā un izturībā pretī labākām mūža dienām.

Vergu laikos pamazām latvieši pieķērās vēl citam,

jaunākam spēkam. Tā bija Kristus mācība. Savijās
kopā mūsu senču un Bībeles gara mantas. Ar to

agrākiem spēka avotiem pievienojās jauni. Taisnība,
šis jaunais — Bībele — ņem pārsvaru par agrākām



vērtībām, jo 19. g. simteņa sākumā Kristus mācība

ir galvenais mūsu tikumiskais audzinātājs. Ronas grā-
matas, vispirms garīga, tad laicīga satura; tās jāmācās
lasīt. Tas ne ikkatram viegli veicas. Vēl noskan tautas

dziesmas:

„Gauži raud skolas bērni,
Grāmatā vērdamies, —

Grāmatā smalki raksti,
Nevar drīzi izlasīt."

3050.

«Grāmatiņa, grāmatiņa,
Skrien tu elles dibenā!»

Tevis dēļ mani kūla

J' rītos, vakaros."

3052.

«Grāmatiņa, grāmatiņa,
Ko tu man labu dari?

Ne tu devi baltas putras,
Ne maizītes man paēst."

3051.

Redzams, grāmata daudziem nav patīkama, un

viņai pašā sākumā pieķeras tikai nedaudzi. Vecais

Stenders savā pasakā «Gailis" stāsta par mūsu sen-

čiem, apzīmēdams tos par «Muižas putniem": vistām,
pīlēm, tītariem. Šo putnu vidū ir gailis vienīgais,
kas «cilā prātu", — mācās grāmatu. Un, lūk, ko

Vecais Stenders liecina: «Pēc kāda laika sāk gailis
cāļiem grāmatu mācīt. Visi putni nu smejas, sacīda-

mi : «Ekkur Gailis grib jaunu ticību celt! Tiešām nela-

bais gars viņu dīda. Kas tad maizi pelnfs, kad visi

sāks degunu grāmatā bāzt un galvu cilāt?" Gailis

atbild: «Kad jums jūsu nejēdzība tik mīļa ir, tad

palieciet pīšļos, kā gribēdami un bāziet savu degunu
sūdos, kad jums riebj to grāmatā bāzt." Un nobeidz

Stenders savu pasaciņu ar pamācību: «Latvieši, kas

nevīžo grāmatu mācīties, šiem muižas putniem līdzi-

nājās. Ak, kaut jel daudziem gaiļa prāts būtu."

Te jāpiezīmē, ka grāmatas lasīšana tanī laikā

tiešām nebija viegla lieta, jo mācīšanas metode bija gluži
mechaniska. Ka latvieši tomēr nav bijuši kūtri mācīties
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grāmatu, to pierāda 18. g. s., īpaši šī gadu simteņa
otrā pusē, kad skolas un mājmācība sāka vairāk iz-

platīties. Ir dokumenti, kas liecina, ka latviešu_ zem-

nieki grib veicināt skolu ierīkošanu. Tā, piem., Araižos

(1735. g,) zemnieku pērminderi apsola, ka zemnieki

labprātīgi nesīs visas nastas un maksājumus, kādi būtu

vajadzīgi pie skolas mājas celšanas, lai tikai kungi
izklasējot, cik katram zemnieku mājas turētājam pie-
nākas šai lietai par labu nest (skat A. Vica

„
Iz lat-

viešu skolu vēstures" 41 lp. p.). Lasītpratēju skaits

Vidzemē, 54 draudzēs, 1800. g. bija 117.158, bet ne-

pratēju tikai 68.586 („Iz. latv. skolu vēstures" 254 lp. p.)
īpaši lieli panākumi bija mājmācībai, un to taču fak-

tiski veica paši bērnu vecāki, resp. ģimene. Tā laika

skolas varēja visai maz līdzēt, jo šo skolu skaits bija
niecīgs, tā ka viņas nevarēja uzņemt pat 10% no

visiem skolas gados esošiem bērniem. Tā tad

latvieši paši savās mājās veica

audzināšanasun mācīšanas darbu.

(Skat. plašāki „Iz latviešu skolu vēstures" 237 un tāļā-
kās lp. p.). Tas pierāda, ka mūsu senči arī vergu
laikos labprāt ir mācījuši saviem bērniem .grāmatu"
un uzturējuši ari skolas.

11.

Pēc zemnieku brīvlaišanas un pagastu sabiedrību

noorganizēšanas latviešu zemnieki tika skolas lietās

nostādīti sekošā stāvoklī; skolu ierīkošana un uzturē-

šana uzlikta pagastu sabiedrībām, bet šo skolu pār-
valdīšana — nodota vācu muižniecībai un garīdznie-
cībai. Bieži vien zemniekiem skolu iekšējās darīšanās

nebija itin nekādu tiesību. Pat skolotāju izraudzīšana

mazā mērā atkarājās no pagasta valdes. Vācu kungi
latviešu skolās rīkojās pēc sava prāta. Ar to gan mēs

negribam apgalvot, ka šī ricība visur bija kaitīga
latviešu attīstībai, bet tikai pastrīpot, ka latvieši jo-

projām atradās vācu garīgā vadībā.

Kā šinīs apstākļos rīkojās latviešu pagastu sabie-

drības? Viņas diezgan cītīgi cēla skolu namus, algo-
ja skolotājus un labprāt sūtija bērnus skolās. Sinī rak-

stiņā mēs nevaram tuvāki aplūkot un iztirzāt mūsu



skolu attīstību 1860-70. gados, t. ir tanī laikā, kad

latviešu zemniekiem radās materiāla iespēja celt sko-

las. Varam gan konstatēt, ka bija gadījumi, kur pa-

gasta sabiedrība atteicās no muižas pabalsta un viena

pati saviem līdzekļiem uzcēla samērā labu skolas

namu, cerēdama, ka tādā gadījumā pagastam pašam
būs lielāka noteikšana par savu skolu. Taisnība, daudzi

pagasti pieņēma no vietējā muižnieka skolai zemes

gabaliņu, baļķus, ķieģeļus v. t. t., bet pašu zemnie-

ku dedzība, celt saviem bērniem skolas, bija visai dzī-

va. Tanī pašā laikā ari mājmācība sniedza bērniem

pirmās zināšanas un lielumlielā daļa bērnu iestājās
skolā jau kā lasītpratēji. Uz skolu mūsu tauta jau ta-

nī laikā skatījās ar lielu cienību un, ja vēl šī skola bi-

ja puslīdz pietiekoši noorganizēta mācību un kārtības

ziņā, tad uz viņu tiešām raudzījās ka uz «gaismas
pili" .

Latviešu tēvi un mātes šinī laikā jau visai no-

pietni skatās uz savu bērnu garīgo pieaugšanu, tiku-

misko stiprumu un ari zinībām. Māte un tēvs

tikai tad jūtas mierīgi, ja redz savus bērnus

gudrībā un tikumībā pieaugot. Kaudzīšu «Mēr-
nieku Laiku" Ilze nevar mierīgi mirt, pirms nav

pārliecinājusies par dēla Kaspara tikumības virzienu.

Nav mazums mūsu tēvu tēvu, kuri veda savus bēr-

nus uz attālām draudžu un citām skolām, lai tikai

caur tām sniegtu bērniem pilnīgākas zināšanas. «Šī brauk-

šana uz skolām" labi atmiņā vēl daudziem mūsu ta-

gadējā laika redzamiem sabiedriskiem darbiniekiem.

Lai atceramies mūsu tautas atmodas laika pirmos dar-

biniekus, — arī tur redzēsim to pašu: viņu vecāki at-

deva visu, kas bija, lai tikai saviem bērniem sniegtu

izglītību. Un ko vēlāk sludina šie tautas atmodas dar-

binieki? Valdemārs «Pēterburgas Avizēs" saka, ka lat-

viešiem vajadzīgas trīs lietas: pirmkārt — skolas, otr-

kārt — skolas un treškārt — skolas. Fr. Brīvzemnieks

dzied par skolēnu:

«Redzu skolā steigtin steidzies,
Azotē tev grāmatas,
Tētis grasi netaupīja,
Kas no rentes atlikās"
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Un vai mūsu laikraksti 60-80 gados, pag. g. simteni,
ar lielu prieku neapsveic katras jaunas pagasta skolas

eodibināšanu, kā visai svarīgu notikumu. Kā vienu

piemēru še atzīmēsim ziņojumu «Baltijas Vēstnesi"

1867. g. 72. numurā, no Vec-Piebalgas. „
.

.
.

Patei-

čība pilda par to sirdis, kas ir strādāts, bet pašiem tā,
laime nav bijusi pie tā līdzstrādāt.

. .
Vai nav nekā

vairs ko darīt, par ko atkal pēcnākamie varētu priecā-
ties, un ar pateicības pilnām sirdīm priekšgājēju ka-

pus aplūkot? Ir ko darīt un tiek darīts. 1862. gadā
tika draudzes skola celta, kurā vairāk kā simts bērnu

Četrās klasēs mācās. Pirmā rudeni divas pagsta skolas

tika uzceltas un iesvētītas, kas katra līdz pusotra tūk-

stoša rubļu maksā. Uz priekšu ceram vel divas, vai

trīs pagasta skolas mūsu valstī (tā dažos Vidzemes

novados sauca pagastus A. V.) būvēt. Visas šis pie-
minētās ēkas ir pati draudze cēlusi, bez visas palīdzī-
bas no dzimtkunga puses. Bet tomēr ir kam arī patei-
cība no mums par to nākas: Gottardas muižas kun-

gam, landrātam fon Hagemeistaram, kas mūs uz tādu

darbu, kā baznīcasun skolu celšanu uzmudināja un,

pats par baznīcas priekšnieku būdams, tos darbus uz-

lūkoja. Pateicamies arī dzimtkungam, ka uz savas

zemes pieminētās pagasta skolas ļāva būvēt, —
kādas

trls pūra vietas katrai no šām skolām labprātīgi at-

vēlēdams. Var to liecību dot, ka šis draudzes gars
ir jautrs un dzenas pēc gaismas..."

Šis ziņojums gan nācis no spirgta Vidzemes

apvidus, bet varam liecināt, ka šinīs gados mūsu tau-

ta dzīšanās pēc izglītības vispāri bija rosīga, un Vec-

Piebalgas ziņojums raksturo mūsu tautu 60—80 ga-
dos vispāri. Mostas pašapziņa. Paši ceļ sev skolas

un ir pateicīgi, ka vācu kungi vismaz ar labu pado-
mu nāk talkā, vai novēl kādu zemes stūrīti skolas

mājas celšanai... Un skolas nami ceļas cits pēc cita.

Pie skolas namu iesvētīšanas piedalās parasti
visa pagasta inteliģentākā daļa, un vispāri šādos ga-

dījumos pagastā ir .lieli svētki", kurus atkal cildinoši

atzīmē mūsu tā laika presē. Tas viss rāda, ka lat-

viešu zemnieki, — gluži mūsu tā laika sabiedrība, —
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pret skolām izturējās visai labvēlīgi, saprotot, ka tikai

caur skolām var saviem bērniem sagādāt labāku nā-

kotni.

Apstākļi izveidojās tāļākās konzekvencēs. Skolas

namus cēla, meklēja, pēc iespējas, labākus skolotājus,
nežēloja līdzēkļus bērnu skolā sūtīšanai. Tas viss

labi. Bet līdz ar to latviešu zemnieki sāka ari no-

pietnāki raudzīties, kas notiek viņu skolās. Kā jau
pieminējām, skolu pārraudzība tad atradās vācu muž-

niecības un garīdzniecības rokās. 60—70 gados, jaun-
latviešu kustībai attīstoties, jau radās stipras pretešķī-
bas kungu (vācu) un zemnieku (latviešu) attiecībās.

Vācu vadošās aprindas gribēja izlietot latviešu zem-

nieku skolas un skolotājus savu poziciju stiprinā-
šanas labā. Draudžu mācītāji — vācieši sāka stingri
uzraudzīt latviešu skolu un skolotāju darbību, vērīgi
sekot mācību gaitai. Viņi saprata, ko nozīmē sko-

la un ko caur to var sasniegt. Ja agrāk vācieši lat-

viešu skolas nav pilnīgi izmantojuši savā labā,
savu spēku nostiprināšanai, tad tagad viņi
to uzlūko par lielu kļūdu Vidzemes ģeneralsuperiten-
dents Ferdinands Valters to skaidri pateica 1864. ga-
da landtāga sprediķī: „Die Ritter und Landschaft, vie

die Būrgerschaft Livlands ist deutsch, — und das

wir heute nicht sagen konnen, ganz Livland sei deutsch,
ist von uns selbst vornehmlich verschuldet." (Skat.
Bischof Dr. Ferdinand Walter. Seine Landtagspredig-
ten und seine Lebenslauf Leipcig, 1891. 93. lp. p.)
Tanī pašā sprediķī g. s. Valters skubina muižniecību

darīt to, kas vēl iespējams. Caur ko un kā darīt?

Galvenā kārtā caur skolām. Jāatzīmē, ka vācu muiž-

niecība un īpaši garīdzniecība vienmēr ir labi sapra-

tuši kāda nozīme ir skolu politikai. Schulrāts un mā-

cītājs Geleke, kas ilgāku laiku vadīja Vidzemes lauku

skolu lietas, kādā savā kārtējā ziņojumā Vidzemes

augstākai skolu komisijai 1873. gadā (Unsere gegen-

v/ārtige Lage) saka, ka Vidzemes zemnieku skolu

jautājums atrodas tādā stadijā, ka viņam jāpiegriež

sevišķa vērība. Kāpēc? Latviešu inteliģences daļa sākot

neatlaidīgi iespaidot skolotājus. Tāļāk Geleke piemin
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Kronvaldu un viņa darbību v. t. t. Bet visu kopā
saņemot, un īpaši par jaunlatviešiem, Geleke saka:

„Vēl mūsu rokās ir stūre un mēs varam strādāt, ka-

mēr viņi (jaunlatvieši A. V.) salasās un kliedz."

(Wārend sie sameln und schreien) „Tamēr", — saka

Geleke tāļāk, — „mums vajaga nenogurstoši strādāt."

Tā skatījās uz mūsu tautskolām vācu kungi. Bet

kā šinī lietā, un tanī pašā laikā izturējās mūsu inte-

liģence un zemnieku sabiedrība? Kā redzējām vācu

skolu pārvaldes orgāni stūri turēja stingri savās rokās

un zemnieku pagastu valdēm caur saviem pārstāvjiem
kā formeli, tā faktiski grūti bija skolupolitiku un skolu

gaitu oficiāli iespaidot. Tomēr jau 70 gados mēs

redzam, ka mūsu inteliģence un līdz ar viņu arī prese
ar katru gadu neatlaidīgāki sāk apkarot vācisko skolu

politiku un katrā izdevīgā un vajadzīgā gadījumā uz-

brūk vāciskām skolu valdēm. Skaidri redzams, ka

latviešu vadošās aprindas arī labi saprot, kāda nozīme

ir skolām un ka nevar pieļaut, lai vācieši latviešu

skolas izmanto savu interešu labā. Tautas atmodas

laikmeta darbinieki pilnīgi pareizi saprata skolu nozī-

mi un savā darbībā gandrīz galveno vērību piegrieza
skolu un vispāri izglītības jautājumiem. Šie darbi-

nieki skubina mūsu spirgtākos tautskolotājus stāvēt

savās sargu vietās. Tā iesākas atklāta cīņa deļ ie-

spaida mūsu skolu politikā. Drīz vien arī pagasta
sabiedrības saprata, kurā pusē viņām jānostājas.
Kronvalds 1873. un 1874. gada vispārējās latviešu

skolotāju konferencēs plaši iededzināja nacionālo no-

skaņu mūsu tā laika skolotājos. Tā visā mūsu inte-

liģencē radās noteikta tautskolu nozīmes izpratne,
kuras sekas bija neatlaidīga cīņa iespaidot tautas au-

dzināšanas darbu. Saprotams, ka tādā gadījumā sa-

dursmes ar vācu skolu pārvaldes orgāniem bija neiz-

bēgamas, jo gadu simteņus ilgi valdījušie kungi taču

negribēja tūdaļ viegli piekāpties.
1872. gadā par Vietalvas draudzes skolotāju ie-

vēlēja Juri Kalniņu, Cimzes zeminara audzēkni. J.

Kalniņa darbība bija caurausta ar jaunlatviešu centie-

niem. Notiek vispirms J. Kalniņa cīņa ar vietējo
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draudzes mācītāju Dobnen, Det pēc Vidzemes

augstāko skolu komisiju uu galu galā J. Kalniņu at-

laida no vietas. Ko darīja latviešu sabiedrība ? Viņa
noteikti nostājās Kalniņa pusē. Prese darīja to pašu.

1879. gadā skolu valde atlaida no amata Alūk-

snes apgabalā divus skolotājus: Pēteri Matculi un Pē-

teri Pētersonu. Par viņu abu atlaišanu schulrats Gule-

ke kādā rakstā .Die Betheiligung unserer Lehrer an

den nationalen Bestrebungen huldigenden Presse"

(iesniegts Vidz. augst. skolu komisijai 8. maijā 1881.

g.) saka: .Tika atlaisti deļ nacionālās tendences un

pretestības skolu revidentam un vietējai skolu valdei..."

1880. gadā atlaida no amata Ikšķiles skolotāju

Mārtiņu Kortanu deļ viņa līdzstrādāšanas avīzē .Balsi".
Pagasta vietnieku pulks stingri protestēja, atteicās pie-
ņemt jaunu skolotāju. . .

Tanī pašā 1880. gada atlaida Skujenes skolotāju
Rūdolfu Krebsi par rakstīšanu .Baltijas Zemkopi".
Pagasts protestēja.

1881. gadā grib atlaist Vec-Piebalgā Reini Kau-

dzīti, tomēr tas neizdodas. 1883. g. tāds pat neizde-

vies mēģinājums atlaist Jāni Peleksi — Araižu drau-

dzes skolotāju.
1884. gadā Guleke negrib apstiprināt par skolo-

tāju Skrīveros Jāni Purapuķi. Pagasts saviļņojas, ie-

maisās konfliktā Vidzemes gubernators un apstiprinā-
šana notiek.

Šādu konfliktu šinī laikmetā bija ievērojams

skaits, bet ne jau visi nobeidzās oficiālās iestādēs un

ar skolotāju atlaišanu. Bet, cik mums zināms, gan-

drīz visur pagastu valdes un vietnieku pulki nostājās
savu skolotāju pusē, tos noteikti aizstāvēdami. Re-

dzams, zemnieki labi saprata, ka skolotāji cīnās par

savas tautas tiesībām.

Kad iesākās pārkrievināšanas laikmets, tad mēs

pirmā laikā bieži redzam mūsu pagastu sabiedrības

jauno — krievu skolu kungu pusē. To pašu dara

mūsu inteliģence un prese. Arī tautas atmodas laik-

meta pazīstamie censoņi iet kopā ar krieviem. Kam-

dēļ? Tā viņi domā labāk sekmēt mūsu skolu politiku,
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— cer, ka kopā ar krievu valdības vīriem būs iespē-
jams atspiest vācu varu un panākt labāku stāvokli pie
mūsu nacionālās skolas izveidošanas. Mēs redzam,
ka mūsu sabiedrība ar lielu interesi un labvēlīgi sa-

ņem jauno skolu reformu. Bet tiklīdz nomana, ka

jaunie skolu kungi sprauduši sev mērķi, kas iet pret
latviešu tautas interesēm, tūdaļ notiek lūzums. Mēs

redzam agrākos «draugus" kā pretiniekus. Fr. Brīv-

zemnieks, kas Kapustina laikā iet roku rokā ar krievu

ierēdņiem, jau otrā kuratora, Lavrovska, laikā noteikti

nostājas cīnītāja lomā pret pārkrievošanas politiku. Jo

dienas, jo vairāk mūsu sabiedrība un prese paliek uz-

manīgāki pret krievu inspektoru, direktoru un kurato-

ru darbību. Bieži novērojam, ka latvieši sāk pat sa-

prasties un kopus ar vāciešiem cīnīties pret pārkrievi-

nātājiem. Dažreiz šī kopējā cīņa visai spilgta. Pie-

mēram, 1914. gadā, kad lielai, jaunceltai Rīgas pilsē-
tas skolai vēlēja pārzini, un par tādu skolu kolēģija
ievēlēja latvieti, krievu skolu pārvaldes organi_ prasīja
krieva ievēlēšanu un atteicās apstiprināt izvēlēto lat-

vieti, — tad piedzīvojām, ka latvieši un vācieši pilnī-
gi sapratās un izcīnīja latvieša apstiprināšanu. Arī uz

laukiem piedzīvojām tam līdzīgas lietas. Paga-
stu valdes, dažkārt, sapratās ar vietējo mācītāju,
lai vieglāki atsistu pārkrievinātāju uzmācību. Ap 1910.

gadu arī mūsu nacionālā prese sāka atmest cīņu pret

mācītājiem un vācu atliekām mūsu skolu pārvaldes

orgānos. Pavisam otrādi, — mūsu skolu politiķi, ka

nelaiķis J. Kriškāns, savos avižu rakstos prasīja, lai vā-

cu garā valdītās augstākās skolu komisijas Vidzeme

un Kurzemē uzsāk nopietni darboties, kas viņām pec

likuma arī pienācās. J. Kriškāns saprata, ka tagad

galvenais atsist pārkrievinātāju uzmācību,
_

bet ja to

var veikt ar vācu piepalīdzību, — tas nav jānoraida.
Ja mēs tagad pašķirstīsim mūsu tā laika avižu

gadu gājumus, tad tur atradīsim ļoti daudzus rakstus

par mūsu skolām, skolu politiku un tāpat arī vispāri

izglītības lietām. Skolu politikas raksti bija katram

avižu redaktoram vai pašā pirmā vietā. Tas taču pie-

rāda to, ka prese dziļi saprata skolu lielo nozīmi un
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mēģināja visādi veicināt viņu nacionālu labklājību.
Pagastu valdes un vietnieku pulki tāpat dzīvi nodar-

bojās ar skolu jautājumiem. Ja bija kur ari pretējas

parādības, tad viņām parasti bija pārejošs raksturs.

Visumā tomēr mūsu sabiedrība arī pārkrievināšanas
laikmētā prata sargāt savas skolas. Lai atmināmies

kauču 1912—1913. g. mēģinājumus iznīcināt mūsu

vecās, Vidzemes draudzes skolas. Kā pret to sāka

protestēt mūsu prese, kā uzstājās Valsts domnieks

J. Zālītis! Tāļāk, tā saucamā, krievu „skolu tīkla"

izplatīšanas mēģinājums un pretestība tam. Tāpat
krievisko valdības skolu dibināšana uz laukiem v. 1.1.

Visos šos gadījumos pārkrievinātāji atduras uz latviešu

sabiedrības uzmanību un pretestību. Un kāda vētra

sacēlās pret kuratora Ščerbakova cirkulāru, ar kuru

atcēla 1906. g. izdoto Ļevšina rīkojumu par latviešu

mācības valodu 1. un 11. mācības gadā. Šinī gadījumā
runāja visa latviešu tauta. Tas gaiši rādīja pārkrievi-
nātājiem, ka mēs saprotam, kāda nozīme ir tām

«reformām", kuras grib izvest, un būsim nomodā, lai

šie mūsu skolai kaitīgie plāni netiktu realizēti tā, kā

vēlētos pārkrievinātāji.
Tā metot skatu pār mūsu skolu attīstību līdz

pasaules karam, mēs redzam, ka: pirmkārt, mūsu

sabiedrība nav bijusi pret skolu pabalstīšanu materiālā

ziņā, viņa ir cēlusi skolas namus cik labus varējusi

un pratusi; otrkārt — raidījusi savus bērnus skolās

cik vien spējusi; treškārt — vienmēr stāvējusi nomo-

dā par savu skolu nacionālām interesēm, karojusi

par savas valodas tiesībām savās skolās.

Tiktāļu viss labi. Bet nav arī bez ēnas pusēm.
Atzīmēsim arī tās, cik viņas pie mums bija novērotas.

Līdz ar socialisma-marksisma mācības izplatīša-
nos Latvijā, bet īpaši pēc 1905. g., latviešu samnie-

ciskā un kulturelā dzīvē radās stipras plaisas un spilgta
nevienprātība gandrīz visos kardinālos mūsu kultūras

dzīves jautājumos. Šī nevienprātība nepagāja secen

ari mūsu skolām. Kā skolotāji, tā sabiedrība pamazām

sašķēlās divās grupās. Pirmā redzamākāasākā nesaskaņa
radās 1905. gadā, īpaši reliģijas jautājumā. Šinī jau-
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tājumā p'retešķības turpinājās gan atklāti, gan slepeni,
līdz 1917. g. skolotāju kongress Tērbatā ar nelielu

balsu pārsvaru nolēma, ka reliģija no skolām izslē-

dzama. Mūsu skolotāju otrā grupa stāvēja cieši par

reliģiju un viņai pievienojās bērnu vecāku lielu

lielais vairākums. Šinī pašā laikā jau notika cīņa

starp nacionālisma un sociālisma principiem vispāri.

Cīņā gan bieži gāja ar sajauktiem jēdzieniem, un

beidzot arī pašu sociālistu vidū radās nevienprātība:
vieni kategoriski apgalvoja, ka šķiru intereses pavisam
noliedz un nepielaiž nacionālo jautājumu (skat., piem.

.Laika Balss" 1913. g. 26. num.) Kāds «vēsturnieks"

Landers pat noliedza latviešu kultūras vajadzību. . .

Otri, — kā piem. M. Skujenieks (skat. viņa grāmatu

«Nacionālais jautājums Latvijā"), atzina, ka «Tautība
nav lieka, atmetama grabaža" (82. lp. p. «Nac. jaut.
Latvijā") Arī pret pārkrievināšanas politiku sociālistu

un nacionālistu starpā nebija noteiktas vienprātības:
J. Kriškāns v. ct., piemērām, karoja pret ministrijas

skolām, bet K. Dēķens un citi sociālisti šīs skolas

aizstāvēja.
Pamazām mūsu laiku sabiedrībā izauga augšmi-

nēto pretešķību gars, un viņš, vai apzinīgā, vai neap-

zinīgā veidā izpaudās ari attiecībās pret mūsu skolām.

Ne sabiedrības inteliģence, ne skolotāji vairs nebija
viengabala dažādos kulturelos jautājumos. Bez visa

tā pārkrievinātāji turpināja savu darbību un arī centās

skolotājus atsvešināt no tautas. Šādos apstākļos diez-

gan viegli izauga lielāka, vai mazāka (kā nu kurā ap-

vidū) vienaldzība pret skolām. Atslābā tā sajūsma un

dedzība, kuru nomanījām 60 — 90 gados. Laikrakstos

bieži jau lasām ziņojumus, ka pagastu sabiedrības ne-

rūpējoties par skolām, mēģinot pat skolotāju materiālo

stāvokli pasliktināt, bet rīvēšanās un naids starp sko-

lotāju un «pagasta tēviem" ir bieži parasta lieta. Sko-

lotājus nereti redzam tādā stāvoklī, ka tie sev meklē

aizstāvnieclbu pie krievu ierēdņiem, — inspektora,
komisāra v. t. t., kamēr 60— 90 gados bija otrādi, —

«pagasta tēvi" gandrīz visur aizstāvēja skolotājus pret
vācu skolu valdēm, schulrātiem v. t. t.
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īnī pašā laikā pamazām saredzam vēl vienu

parādību, kas nesola neko labu. Tautā bieži nomanāms

indiferentisms pret skolu un to, kas viņā notiekas. Šī

parādība dažos apvidos paliek pat draudoša, jo inte-

liģentākie zemnieki pat nesūta savus bērnus savā pa-

gasta skolā, bet izmeklē kādu citu skolu. Saprotams,
kā tādos apstākļos skolotāja autoritāte un iespaids
pagastā stipri pamazinājās un 60 — 90 gadu kulturā-

lais darbinieks, bieži visa pagasta garīgais iedvesmo-

tājs, noiet sāņus, ierokas savos šauros apstākļos un

cenšas pildīt savus pienākumus tā, lai vismaz pie taut-

skolu inspektora «varētu pastāvēt" un atrast aizstāv-

niecību. Ar to mēs nedomājam apgalvot, ka šāda pa-
rādība bija Latvijā vispārēja, bet katrā ziņā reta gan
ari viņā nebija. Par visu to var pārliecināties no mū-

su avīzēm 1905. — 1914. g. Kā šie apstākļi būtu iz-

veidojušies tāļāk, par to tagad veltīgi spriest un pa-

reģot, jo lielais pasaules karš pārgrozīja visu mūsu

politiski - saimniecisko stāvokli un latviešu tauta uz-

sāka savu patstāvīgu un brīvu gaitu.
111.

Latvijas valstij nodibinoties vēl bija jāpārlaiž da-

žas nedienas: okupācijas vara, komunistu iebrukums

Bermonta dēka. Šinī laikā musu tautā bieži valda

nikns terors, un tāpēc tauta nevar brīvi izrādīt savu

gribu, tieksmes un pašdarbību. Un, paldies Dievam,
šīs nedienas ilgi neturpinājās un tāpēc mūsu vēsturē tās

figurēs tikai ka saraustītas epizodes.
Pēc visu sarežģījumu novēršanas, Latvijas valsts

sāka steidzīgi noorganizēties. Apstākļi tagad bija pa-

visam citi, jo visi ārējie spaidi bija krituši. Latvieši

tagad varēja savu skolu brīvi un pēc savas gribas iz-

veidot. Skolas pārvaldes orgāni tika pilnīgi demokrātiski

iekārtoti: katras atsevišķas skolas tuvāko vadību likums no-

deva skolas padomes rokās, viņai sekoja pedagoģiskā pa-

dome, un tikai beidzot skolas pārzinis, kurš, kā likums no-

saka, rīkojas: «Likuma, skolu pārvaldes iestāžu, skolas

padomes un pedagoģiskās padomes noteiktās robežās".

Sakarā ar šo likumu skolas pārziņa tiesības un pienā-
kumi «demokratizēti" līdz pēdējai iespējamībai. Mēs
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arto šenegribam iestāties par pārziņu lielākām tiesībām

un pienākumiem, bet tikai konstatējam to likumīgo
faktu, kurš mūsu skolas nodeva pašas tautas rokās,
kurai tagad, likās, bija brīvas rokas izveidot savas sko-

las pilnīgi brīvi un tā, kā viņa to vēlējās. Tagad va-

rēja arī sagaidīt neparasti enerģisku tautas darbību

skolu lietās. Ja mēs redzējām, ar kādu sajūsmu mū-

su tauta ķērās pie savu skolu izbūves tautas atmodas

laikā, tad tagad varēja gaidīt desmitkārtīgu enerģiju,

—jo «sapnis bija kļuvis par patiesību". . .
Un

tomēr, — tas nav noslēpums — šīs sajūsmas mēs ne-

redzējām, vai redzējām stipri mazāk, kā varēja sagai-
dīt. Kamdēļ tā?

Mēs notikumiem vēl stāvam pārāk tuvu, lai tos

varētu apsvērt no vēsturiskas perspektives. Tāpēc
aprobežosimies tikai ar mums zināmu faktu un taga-

dējā stāvokļa konstatēšanu.

Latvju tautā jau priekš kara (1914. g. ) darbo-

jās stipra zocialdemokratu partija, kura, kauču nelegālā

ceļā, izplatīja savu literatūru, pauda savus centienus.

Mēs jau pieminējām, ka viņa iespaidoja ari skolu

politiku. Pēc kara (1917. g.) zocialdemokratija varēja
darboties legāli, un 1917. g. Tērbatas skolotāju kon-

gresā zocialistiskie skolotāji pirmo reizi atklāti sašķēla
mūsu skolotāju saimi divās grupās. Aiz zocialistiskiem

skolotājiem stāvēja stipra, norūdīta partija, aiz pilso-
niskiem (idejiskā ziņā pretsocialistiem) nestāvēja
nekāds organizēts spēks. Tādos apstākļos labi sapro-

tams, ka, vismaz, idejiskā ziņā, zocialistiski noskaņo-
tie skolotāji spēlēja pirmāslomas. Viņi valdīja Latvijas

skolotāju savienībā, viņiem bija savs preses orgāns,

partijas tradicijas, izveicība, cīņas kāre. Pilsoniskiem

skolotājiem, izņemot labus nodomus, savas tautas

mīlestību un, dažkārt, krietnu porciju naivuma, —

gandrīz vairāk nekā nebija. Bez visa tā pilsoņu star-

pā nebija vienprātības. Šo nevienprātību zocialisti

prata veicināt: veikli «šķirojot" pilsoņus demokrātos,

progresistos, reakcionāros un pat melnsimtniekos,
kamēr zocialistiskie skolotāji, kā lielinieki (vēlākie
komunisti), kreisie zocialisti, mazinieki un vienkārši
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zocialisti bez «noskaņojuma un kartiņas" — visi

draudzīgi sapratās vienā «zocialistiskā blokā". Vēlāk

gan ari viņu vidū nomanījām diferencēšanos. Viss

ko sacījām par skolotājiem zīmējas arī uz visu mūsu

sabiedrību, jo arī viņā varēja novērot tādas nat

parādības.

Nodibinoties Latvijas patstāvībai, pirmais mūsu

izglītības ministrs, Dr. Kasparsons, gribēja pie skolu iz-

būves aicināt darbiniekus no visām aprindām un pirmā
kārtā tādus, kas tiešām spējīgi strādāt. Taisnība, šādu

vīru izlase nebija visai liela, kā ari ministrim nebija
itin visi spējīgākie darbinieki tūdaļ sasniedzami. Vis-

pirms Dr. Kasparsons pieaicināja sociāldemokrātisko sko-

lotāju vadoni K. Dēķenu, kuram nolēma uzticēt taut-

skolu vadīšanu. Redzējām pie Dr. Kasparsona arī

vēsturnieku Fr. Zālīti, aicināti bija arī, ar padomdevēja bal-

si skolotāju pārstāvji; kā pirmie bija P. Kūla, A. Vičs

un J. Lieknis. Bet lieliniekiem iebrūkot visa organi-
zēšanās apstājās. Tomēr fakts ir, ka tūdaļ pašā sāku-

mā ministrim Dr. Kasparsonam nācās cīnīties ar

«grūtībām," jo visus jautājumus parasti uztvēra no po-
litiskās puses. Lieknis tūdaļ prasīja, lai Rīgas skolo-

tāju arodbiedrība atsauc A. Vicu no izgl. ministra

apspriedēm, ko arī panāca.

Kad pēc lielinieku varas krišanas atgriezās Pa-

gaidu valdība, tad Dr. Kasparsons turpināja savu dar-

bību un izgl. ministrijas organizēšana iesākas plašākā
maštabā. Un arī šoreiz Dr. Kasparsonam nevaram

pārmest takta trūkumu, vai kādu šauri politisku rīcību.

Mēs tūdaļ redzam, ka izglītības ministrijā darbojas
kreiso skolotāju pārstāvji: Krišs Melnalksnis, Indr. Rī-

tiņš, arī Antons Birkerts; tad tādi neapšaubāmi de-

mokrāti kā J. Arājs, kuram 1919. g. uzticēja vidus-

skolu nodaļas vadīšanu (K. Melnalksnis vadīja pamat-
skolu nodaļu), Kārlis Ozoliņš, vēlāk Ģ. Odiņš. Bet

no Cēsīm aicināja L. Ausēju. Vēlāk nāca P. Zālitis,
A. Lesnieks v. c. t. Tā, rādās, izglītības ministrija
tika noorganizēta vispusīgi, un visas, izņemot, var-

būt, pašu labo spārnu, politiskās noskaņas te bija re-
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dzamas un darbojās. Tagad vajadzēja parādīties dar-

bības sintēzei pašā ministrijā un līdz ar to mūsu sko-

lotāju saimē un arī visā tautā. Ja tas tā būtu, tad

varēja gaidīt arī kopēju sajūsmu visās mūsu izglītības
lietās. Tas tomēr tā nebija. Sociāldemokrātu partija
un kreiso skolotāju organizācijas, ar Latvijas skolotāju
savienības valdi priekšgalā, tūdaļ sāka apkarot izglītī-
bas ministri, un departamenta direktoru L. Ausēju. Lat-

vijas skolotāju savienības oficiālais preses orgāns «Lat-

vijas skola" drukāja rakstus, kuri vispāri nicināja mū-

su izglītības ministrijas jauno darbību (skāt. «Latvi-

jas skola" 1920. g. N I—3 «Piezīmes pie mūsu sko-

las iekšējās dzīves"(B. lp. p,) «Tagad iznāk, ka iz-

glītības ministrija interesējas tikai par ticības mācību"
...

Tālāk: «Vismazākā iniciative ir izglītības ministrijai;

izņemot pamatskolu nodaļu, no citām nav bijis it ne-

kas. Tās nedara it nekā. " Tik bargi! Bet pamat-
skolu nodaļa jāsaudz, jo to vada pašu domu

biedrs. Cits" viss nekam nederīgs! («Latvijas skola"

1920 g. N I—3 88 lp. p.) Tanī pāšā 1920 g.

«Latvijas skolā" 140 lp. p. raksta: «Salīdzi-
not šos skaitļus ar šīs ministrijas vispārē-
jo darbību, attaisnojas plaši radusies aizdomā, ka

izglītības ministrijai nav plašāka un demokrātiskāka

uzdevumu, bet ka tā ir ministrija ministrijas dēļ, ku-

rai nav daļas par to, vai pagastu un pirmmācības sko-

las tiek pienācīgi apgādātas ar grāmatām, mācību lī-

dzekļiem, siltām pusdienām izsalkušiem bērniem v. t.

t.. 1920.g. 7. —10. aprilim notika Latvijas Skolotāju sa-

vienības 111. delegātu konference, kurā ieradās ari izgl.
ministris Dr. Kasparsons un deva dažus paskaidrojumus,
īpaši skolotāju algu jautājumā. Redzamāko kreiso sko-

lotāju vadoņu izturēšanās pret ministri bija stipri no-

raidoša, pat lika priekšā nemaz neatbildēt uz ministra

runā izteiktiem motiviem un aizrādījumiem. Bet tanī

pašā reizē ievēlēja par savienības goda biedriem Rai-

ni un Aspaziju, bet nolēma Rīgas latviešu skolotāju
biedrību (nacionāla organizācija A. V.) neuzņemt
Latvijas skolotāju savienībā. Dabūja asus vārdus un

«pārmetumus" dzirdēt arī L. Ausējs.



Bet minētais žurnāls gāja vēl tālāk un 1920. g.

N°B. —10 340 lp. p. rakstīja: „ Miroņi atdzīvojas" «No

ministrijas ir aizgājuši visi (kuri tad? A. V.), kas sa-

vu pedagoģisko pārliecību nav gribējuši upurēt karje-
rai, un kas nav vēlējušies savu vardu līdzparakstīt zem

rīkojumiem, kuru saturs ir netikai antipedagoģisks, bet

vienkārši muļķīgs". Tiktāļu opozicijā gāja zo-

cialdemokratiskie skolotāji, —izglītības ministrijas
rīkojumus apzīmēja par «vienkārši muļķīgiem". Tā runāja

un rakstīja skolotāji - zocialdemokrati un vienkārši

«demokrāti", kas, kā viņi paši apgalvoja, partijā ne-

esot, bet tikai piederot pie zocialdemokratu idejiskiem
piekritējiem. Bet vēl daudz asāki apkaroja izglītības
ministriju un īpaši L. Ausēju «Zocialdemokrats". Tanī

bieži vien lasījām visasākos ķengājumus. Un tas viss

notika, neraugoties uz to, ka mūsu izglītības ministrijā

darbojās arī zocialdemokratisko skolotāju domu biedri,
un ar tiem idejiski vienā virzienā noskaņoti ļaudis.
Bet tas viss neko nelīdzēja, — ministrijā sēdēja arī na-

cionālists L. Ausējs un to vajadzēja dabūtprojām visiem

līdzekļiem. Bez visa tā, kreisie skolotāji savās konfe-

rencēs kategoriski nostājās pret reliģijas mācību skolās.

Tam visam bija sekas: vispirms mūsu skolotāji krasi

nogrupējās divās daļās. Bet pamazām ari mūsu sabiedrībā

rādās dažādi noskaņojumi attiecībā uz musu skolu

politiku. Viena daļa skolotāju nostājas pie nacionālā

otra pie zocialistiskā idejiskā virziena. Katra grupa

meklēja atbalstu politiskās partijās un arī vispāri sa-

biedrībā, presē, dažādās organizācijās v. t. t. Tā

izveidojās cīņa ap mūsu skolām. Visu grupu kopdar-
bību nepielaida kreisie elementi. Pie visa tā mēs drīz

vien uomanījām, ka Latvijā zocialdemokratija
ir vienīgā politiskā partija, kura izprot cik liels ie-

spaids ir skolai uz visu turpmāko jaunatnes attīstību.

«Kam pieder skola, tam pieder nākotne," — šo pa-
tiesību pie mums arī tagad pieņēma, redzams, tikai mūsu

zocialdemokratija. Sakarā ar to arī viņa uzsāka cīņu

pret visu to, kas mūsu skolai varēja dot virzienu pretēju
tam, kuru sprauda zocialdemokrati. No izglītības mi-

nistrijas vajadzēja aizdabūt vispirms L. Ausēju, ko

168



uzlūkoja par galveno zocialistu pretinieku. Un jāliecina,

ka zocialdemokratiem nenācās grūti sasniegt savus

nodomus, jo pilsonība pati sekmēja cīņu pret naci-

onāliem darbiniekiem. Tas vel maz. Ne zocialdemo-

kratisks izglītības ministrs atlaida L. Ausēju, bet

pilsonis. Šis pats pilsoniskais izgl. ministrs ar mierī-

gu prātu ielika L. Ausēja vietā zocialdemokratu kandi-

dātu un tā pagrieza mūsu izgl. ministriju noteikti

kreisā virzienā. Un ko darīja šinī gadijuma pilsoniskās

partijas? Nu, itin neko! Daži politiķi gan paraustīja

plecus, atmeta ar roku un diezgan! «Troksni taisīja"

vienīgi nacionālie skolotāji, bet redzama pabalsta

plašākā sabiedrībā viņiem nebija. Tādos apstākļos no-

risinājās cīņa ap izglītības ministriju Zamueļa kabine-

ta laikā. Pazaudēja šai cīņā nacionālisti, un liels bija

zocialistu ieguvums.

Te mums jāaizrāda, ka līdz ar demokratsikās

Latvijas valsts nodibināšanos, noteicējas par mūsu

skolu politiku un visu skolu dzīvi ir politiskās parti-
jas, no kurām atkarājas izglītības ministrijas vadība

un virziens, likumu izdošana, budžetu apstiprināša v.

t. t. Un ari šinī ziņā jāliecina, ka zocialdemokrati pra-

tuši savas intereses aizstāvēt enerģiskāki, kā kura ka-

tra cita partija, izmantojot savā labā pilsoņu nesaska-

ņas, svārstīgumu un arī minoritātes . . .
Pilsoniskās

partijas bieži vien vienaldzīgi skatās uz skolas vērtī-

bām. Ar visu to varam izskaidrot zocialdemokratu

idejisko uzvaru mūsu izglītības ministrijā.

Kautkas tamlīdzīgs vēlāk notika ari mūsu galvas

pilsētā — Rīgā. Arī še sociāldemokrāti iekaroja iz-

glītības nodaļas uu skolu valdes vadīšanu un, jāatzīstas
taču būtu tam, kas vainīgs, atkal ar daža pilsoņa pabal-

stu, vai, varbūt, «klusu piekrišanu" ...
Tā sociālde-

mokrātija izglītības un skolu lietās īsā laikā ir guvusi
noteicošo iespaidu, un tās mazās cīņas, kuras vēl

tagad notiek dēļ kāda pamatskolu inspektora posteņa
v. t. t., ir tikai kā atskaņa visam notikušam. Calvenās

līnijās mūsu skolu politika, bez šaubām,
atrodas zocialdemokratu iespaida sfērā. Mēs

169



nedomājam ar to teikt, ka sociāldemokrātija šinī

ziņā turpmāk nevar šo to arī zaudēt, bet konstatējam
tikai tagadējo stāvokli un aizrādām ar kādu enerģiju
sociāldemokrāti centās panākt savus nolūkus, cik labi

prata izmantot savā labā pilsoniskos ministrus un

deputātus v. t. t. To, kā jau aprādījām, sociāldemo-

krāti darīja tāpēc, ka viņi zināja un saprata, ko nozī-

mē turēt savās rokās Latvijas izglītības lietu grožus.
Un viņiem bija panākumi, tāpat, kā bija panākumi tau-

tas atmodas laikmetā jaunlatviešiem, kuri arī saprata
kāda nozīme ir skolām un tāpēc pie viņām lika lielā-

ko cīņas sparu. Mēs arī citās nozarēs redzam sociāl-

demokrātu cīņas sparu, bet tik lielus panākumus savu

poziciju nostiprināšanai, domājām, tie vēl nekur nav

sasnieguši, kā izglītības lietās. Vai mēs neredzam cik

enerģiski viņi rīkojas savā «Bērnu draugu biedrībā",

«Ārpusskolas izglītībā", skolotāju organizācijās v. t. t.

Ja tā turpināsies, tad, vēl nedaudz gadi, un mūsu izglī-
tības virzienu gandrīz pilnīgi (vismaz galvenos vilcienos)
noteiks sociāldemokrātija. Ka sociāldemokrātija un viņas
skolotāji nav apmierināti ar jau sasniegtiem rezultātiem,
to apliecina īpaša sociālistisko skolotāju biroja nodi-

bināšana (28. dcc. 1925.), kurā ievēlēti K. Dēķens, J.

Aberbergs, I. Straubergs, F. Vitenbergs, A. Steins, bet

kandidātos J. Rītiņš un Ģirupnieks. Tā tad gan-

drīz visi redzamākie sociālistisko skolotāju vadoņi.
Biroja mērķis izteikts sekošās rezolūcijās: 1) «Lat-

viešu skolotāji, apgaroti no sociālisma

ideāliem, visos laikos diezgan lielā

skaitā vienmēr kopā ar strādnicību dro-

ši pulcējušies zem Latv. soc. - dem.

strādn. partijas sarkanā karoga. 2) Pat-

reizējie saimnieciskie, politiskie un

skolas dzīves apstākļi prasa pastipri-
nātu aktivitāti visā Latv. soc. - demo-

krātijas un līdz ar to arī soc. - dem. sko-

lotāju darba frontē. Tāpēc konference

atzīst patstāvīgu skolotāju soc. - dem.

organizēšanos par nepieciešamn un ai-

cina kolēģus stāties Latv. soc.- d c m.
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biedru rindās, lai, saistoties ar partiju,
ātrāk izvestu dzīvēsavus sociālistiskos

uzskatus". Tāļāk teikts, ka vajaga pielikt visus

spēkus, lai skolu likums Saeimā tiktu pieņemts atbil-

došs strādniecības interesēm v. t. t. Mēs nešaubā-

mies, ka sociālistiskie skolotāji turpinās savu darbību

ar neatlaidīgu enerģiju, lai pilnīgi iegūtu vadošo lomu

mūsu skolu politikā.

Tanī paša laikā pilsonisko partiju un sabiedri-

sku organizāciju lēģerī mēs meredzam skolu politikā
gandrīz nekādu dzīvību. Rīgā, 26. un 27. februāri

1926. sanāca plaša «Lauksaimnieku nedēļa", kuras

dienas kārtībā bija daždažādi jautājumi, bet par mūsu

skolas politiku un gaidāmo skolu likumu nebija uz-

ņemts itin neviens referāts.*) Un vai mūsu pilsoniskās
partijas visā Latvijas valsts pastāvēšanas laikā kauču

vienreiz ir noteikti un skaidri deklarējušas savu skolu

politiku? Vai mūsu pilsoniskām partijām Saeimā ir

bijis noteikts virziens skolu jautājumos? Vai lielākā

pilsoniskā partija — Zemnieku savienība ir izbīdījusi
savu īpašu skolu politikas vadītāju, kā tas ir sociāl-

demokrātijai ? Un tāļāk. Vai lauku un arī pilsētu

pilsoniskā sabiedrība nopietni interesējas par skolu

lietām ? Vai arī paši nesocialistiskie un nacionālie

skolotāji, kas nav idejiski sociālisma balstītāji,
ir droši nostājušies par nacionālām idejām, ir apvie-

nojušies ciešā kopdarbībā? Uz visiem šiem jautāju-
miem jāatbild gandrīz ar noteiktu nē. Tas zināms

katram mūsu skolu lietu pazinējam. Un kādi rezul-

tāti, to arī jau konstatējām: izglītības ministrijā, gal-
vas pilsētas skolu pārvaldē idejiskā vadība arvienu

vairāk pāriet sociālistu rokās, pie kam tas notiek ar

pašu pilsoņu piepalīdzību, saprotams, sociālistiem

enerģiski rīkojoties. Lai vēl atminamies, kā gājis Rī-

gas skolu vadīšanā. Kad 1922. g. par Rīgas izglītī-
bas nodaļas vadītāju Dome ievēlēja pazīstamo

* Debatēs gan izskanēja ari pārmetumi izglītības resoram

un vispāri sūdzējās par tagadējo skolu virzienu.



pedagogu - nacionālistu Ludi Bērziņu, tad sociāl-

demokrāti sacēla tādu traci, ka pilsoņi drīz vien

kapitulēja un Ludis Bērziņš šo vietu atstāja. Kad

1926. g. par izglītības nodaļas vadītāju, ar daža pilso-
ņa gādību, nāca soc. - dem. J. Aberbergs, pilsoņi šo

stāvokli pieņēma ar pilnīgu miermīlību. Lūk kāda

ari šinī gadījumā starpība pilsoņu un sociāldemokrātu

rīcībā un dedzībā skolu lietās. Mēs jau aizrādījām,
kā pilsoņi izturējās L. Ausēja atlaišanas gadījumā un

cik miermīlīgi viņi pieņēma sociāldemokrātiem patīka-
mo pārmaiņu izglītības resorā.

Bet konstatēsim ari pašus pēdējos notikumus un

novērojumus. Ir nomanāms, ka vispirms pilsoniskie-
nacioaldemokratiskie skolotāji jau sāk rīkoties kopīgi
un arī aktivāk. To liecina šo skolotāju 1926. g. 4., 5.

janvāra konference. Latvijas universitāte izteicās pret
ministra Arv. Kalniņa laikā izdarītām skolu progra-

mas reformām, kas bija diktētas no kreisā virziena

skolu politiķiem. Pati sabiedrība Saeimas vēlēšanās

izteicās pret Arv. Kalniņa rīcibu, jo izbalsoja viņu no

Saeimas. Lauku sabiedrība, cik nomanāms, arī sāk

vairāk interesēties par skolu lietām. Valmieras zem-

nieku dienās, februārī 1926. g. jau cilājā arī skolu

politiku. Vairākas pagastu padomes nemierā ar

reliģijas izstumšanu no skolām v. t. t. Vai tā bū-

tu zīme, ka sagaidāma pilsoņu lielāka interese par

skolu lietām, skolu politiku? No otras puses mūsu

presē sāk rakstīt par sociāldemokrātisko iespaidu
skolu vadībā. Zina arī stāstīt, ka tur, kur lauku

sabiedrībā nomanāma maza interese par savu skolu

labklājību un labāku apgādāšanu, tas notiekot tāpēc,
ka attiecības pagastu un kreiso skolotāju starpā daž-

kārt visai nenormālas. Pagasti tā gribot protestēt

pret kreisiem skolotājiem. Rādās, ka pilsoniskā sa-

biedrība sāk izprast skolu lielo nozīme tāpat, kā to

izprata tautas atmodas laikmetā.

Neaizsteidzoties ar mūsu spriedumiem priekšā

turpmākiem notikumiem, kā arī nemēģinot pareģot,
uz kuru pusi galu galā novirzīsies mūsu skolu politi-

172



ka, mēs pēc visa aprādīta varam konstātēt, ka mūsu

sabiedrībā, politiskās partijās un arī skolotāju saimē

mūsu skolu lietas vēl atrodas, tā sacīt, rūgšanas sta-

dijā, kad viss vēl nemierīgi kustas, jaucas, saviļņojas.
Mēs vēl neesam izgājuši no organi-
zēšanas stadijas, no sakarsētas atmosfēras,
kura pēdējā laikā, rādās, pat vairāk sabiezējusi.
Ja zocialdemokrati atklāti pasaka: mēs gribam dzīvē

ātrāk izvest savus sociālistiskos skolu politikas uz-

skatus (Skat. „Zocialdemokrats" 10. I. 1926. rakstu

„Pirmā zoc. - dem. skolotāju konference"), tad mūsu

mierīga kopdarbība skolu lietās iespējama, vai nu

pilsoņiem pieņemot sociāldemokrātu skolu politiku,
vai soc. - demokrātiem no šis savas politikas atsako-

ties un pieņemot kādu kompromisa, —nacionaldemo-

kratisku skolu politiku. Pēdējā gadījumā mū-

su skolas stāvētu ārpus katras atsevi-

šķas partijas aktivas politikas t. ir,
kā to mēdz teikt, skolās un skolu lietās lai nebūtu

politikas. Pilsoniskie skolu darbinieki un izglītības
ministri savu darbību tā ari ļoti bieži ir deklarējuši,
bet mēs nupat konstatējām, ko saka zocialdemokrati.

K. Dēķens pie visa tā piebilst, ka sociāldemokrātiem

vajaga demokrātiskos skolotājus izmantot savu mērķu

sasniegšanai („Zociald." 3. I 1926).
Kur te izeja? Domājam, ka citas nav, kā spēks

pret spēkuuntad šo spēku koordinācija. Pil-

soņiem enerģiskāki jāvirza sava skolu politika, jālauž
sociālistu tieksmes diktēt visu mūsu skolu politiku un

tad jākonzervē tāds stāvoklis, ka nevienai politiskai par-

tijai tikai savu principu un ideju virzienā, nebūtu ie-

spējams vadīt mūsu skolu politiku, jo skolas ir

visas tautas audzināšanas un izglītības iestādes,
un 'viņās jābūt tikai visas tautas un valsts kop-
politikai. politiku mēs saucam par

nacionālu skolu politiku. Katra sociāldemo-

krātu tieksme „socializēt mūsu skolas," jāparalizē.
Ja mēs to nedarīsim, tad droši varam sagaidīt zocial-

demokratu varas pieaugšanu mūsu skolās, bet līdz ar

to nevēlamu politisku kaislību un nemiera periodisku
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uzliesmošanu. Pilsoniskai sabiedrībai, politiskām parti-

jām, skolu darbiniekiem — visiem šinī darbā jāsado-
das kopā, tad tas būs spēks, kas var pretī stāvēt so-

ciāldemokrātu cieši noorganizētam virzienam, tad tikai

varēs domāt par jau pieminēto spēku koordināciju,
uu tad mūsu skolas būs atkal, kā tautas atmodas laik-

metā, visas tautas skolas, par kurām silti rūpēsies vi-

sa tauta.

Vai tādu stāvokli sasniegsim, jeb vai tas ir tikai

mūsu, nacionālistu, ideāls, kam ari turpmāk pretī stā-

vēs šķiru cīņas saucieni, tautas spēku skaldīšana, kul-

turdemagoģija kulturdemokratijas vietā un, kā

sekas no visa tā, mūsu tautas garīgo spēku attī-

stības nesekmība?
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