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Ievadam.

„Kultūras ceļu" otrā grāmatā sakopoti daži no

maniem rakstiem, kas sākot no 1920. g. parādījušies

žurnālos, laikrakstos un speciālos periodiskos izdevumos.

Tie, kaut gan cēlušies dažādos laikos un sarakstīti

dažādiem nolūkiem, visi tomēr iekšēji ir apvienoti un

visu viņu uzdevums ir viens un tas pats: tie turpina

no dažādām pusēm apgaismot un noskaidrot izglītības

un kultūras jēdzienu, būtību un ceļus uz to.

Šinī grāmatā atkārtojas visādās variācijās „Kultū-

ras ceļu" pirmās daļas motivi, bet ja tur vairāk izcēlu

kultūras radīšanas ideālos gala mērķus, tad šinī daļā

sevišķi uzsveru tās reālos pamatus.

Ja pirmā daļā dominēja aicinājums augšup, tad

šeit spēcīgāki atskan sauciens uz zemi, uz reālām

zemes lietām, ārpus kuru sfēras nav realizējams ari

ideālais.

Ja tur vairāk valdīja brīvības, tad šeit vairāk

valda likumības un kārtības motivs.

Un ja šeit no vienas puses vārds ir dots tādam

tīru romantisku ilgu cilvēkam, kāds Ruso, tad kā pret-

stats un nepieciešams papildinājums rakstam par Ruso

pievienots apcerējums par absolūto reālistu — Keršen-

steineri.

Bet Ibsenā un Veidenbaumā redzam personības

kultūras, „idealā" un „realā" sintezēs meklēšanu spilg-

tos, dzīvos un mums tik saprotamos piemēros.





Jauna dzīve.

(Pec jaunatnes anketām 1920. g.)

Pār Latviju ir gājusi kara un revolūcijas vētra,

gāzdama, lauzdama un postīdama. Un ne tik vien

meži un druvas un cilvēku ēkas ir izpostītas, bet ari

cilvēku dvēseles.

Un tomēr tikai paviršs skats redz postu un tuk-

šumu vien. Kas dziļāk vērojas, tas aiz visa lielā sa-

brukumu jau redz jaunu dzīvi austam, aiz tukšuma

nojauš sākumus jaunai pilnībai.

Liela nelaime, smagi likteņa sitieni, lai tie ari

daudz laba satriektu un iznīcinātu, tomēr var radīt un

rada jaunas vērtības, modina jaunu gribu un jaunus

spēkus.

Pasaulē vēl nekad nav notikuši tik lielos apmēros

tik briesmīgi varas darbi, kā šinīs gados, bet nav ari

varbūt nekad bijis tik daudz īstas varonības un augst-

sirdīgas pašaizliedzības. Nav varbūt nekad bijis tik

daudz asinaiņa naida, bet varbūt ari nekad tik daudz

labprātīgas uzupurēšanās un karstas mīlas. Nav bijis

pasaulē nekad tik daudz šķiršanās asaru, bet ari nekad

tik daudz atkalredzēšanās laimes. Nav nekad cilvēki

viens otram tik dziļi sveši bijuši, bet varbūt ari nekad

tik silti tuvu, kā šinīs laikos. Savstarpējai iznīcināša-

nai nebij robežu, bet nebij ari robežu ilgām un tieks-

mēm pēc draudzības, biedrības un brālības.

Daudz ļaunuma ir nesuši pasaulē šie negaisa

gadi, bet viņu klēpī ir ari augušas ilgas, sapņi un

ticība par jaunu taisnību un griba tai dzīvot.
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Bezgala daudz vērtības ir iznīcinātas, neizmēro-

jamas mantas izpostītas, bet reizē ar to daudzos ir

modusies nicināšana pret visām pasaules mantām un

mīla uz tādām, kuras nekādas vētras un nekādi ne-

gaisi nevar maitāt.

Senā, uz āru vērstā dzīve nu daudzus vairs ne-

apmierina. Ir radušās ilgas, dzīvi darīt iekšķīgāku.

Ārējās dzīves aukstums, savstarpējs svešums un nežē-

līgums ir radījis tieksmes, dzīvi darīt siltu un intimu.

Dzīve dalīja un šķīra un rāva cilvēku nost no cilvēka,

un taisni tāpēc nu vēl vairāk vienam gribas silti

piespiesties un pieķerties otram un vairs neatlaist vaļā.

Tas tiesa: lielu demoralizaciju ir šie laiki radījuši,

bet reizē ari neredzētu, vēl nebijušu ideālismu. Ļauni

cilvēki, sīki, savtīgi un sīksti ir varbūt vēl sīkstāki,
vēl savtīgāki, vēl ļaunāki tapuši, bet labi, godsirdīgi,

palīdzīgi nu ir tapuši vēl labāki, vēl palīdzīgāki. Ne-

varīgi cilvēki ir pazaudējuši katru pamatu zem kājām,
bet tie, kas bij stipri savā garā un dvēselē, nu ir vēl

stiprāki kļuvuši.

Ir tādi, kas šinīs posta gados ir visu zaudējuši,

kas tiem bij, bet kas caur to nejūtas nabagāki, bet

itin kā bagātāki un brīvāki. Un kas uz likteni nu

saka: Kas man vēl var notikt ? Ko tu man vari pa-

darīt ?

Un jo lielāks posts ap viņiem ir, jo lielāka viņu

griba — dzīvi no jauna celt un celt to labāku, nekā

tā bij. Tādu jaunas dzīves cēlāju, cilvēku ar cerībām,
ticību un mīlu uz dzīvi, uz cilvēkiem, uz dzimteni

mums netrūkst. Viņu varbūt ir vairāk, nekā tas vienam

otram izliekas.

Un it īpaši mūsu jaunatnes vidū.

Daudz ļauna nākas dzirdēt ari par mūsu jaunatni
un par to, ka ļaunie laiki ari viņu esot „samaitājuši".

Nav, zināms, grūti aizrādīt uz daudz kļūdām un
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vājībām, kas piemīt mūsu jaunatnei, un kuras pārdzī-
votie nemieru gadi dažā ziņā varbūt ir vēl paasinājuši.

Grūtāk ir jaunatnē atrast un izcelt to, kas viņā ir labs,

stiprs, dzīves spējīgs un caur grūto gadu smagiem

piedzīvojumiem varbūt vēl vairāk nostiprinājies.
Bet ir vajadzīgs to atrast un rādīt. Mums ir jā-

novērtē tas pozitivais spēks, kas dzīvo mūsu jaunatnē,
kas taču ir Latvijas cerība un nākotne, ir jāzin, ar kā-

diem kapitāliem mēs drīkstam skaitīties, cik liels ir tas

reālais fonds, uz kura varam balstīties.

Kada ir musu jaunatne?

Skaidrību par to var gūt tuvā personīgā satiksmē

ar to. Daudz gaismas uz to var mest ari jaunatnes

pašas izteiktās domas par sevi pašu, par dzīvi, par

saviem dzīves mērķiem, par savu pasaules uzskatu un

par to, kādu tā dzīvi mīl un grib.

Anketas, kas jāiesniedz «priekšniecībai", kurām

zināmā mērā oficiāls raksturs, nemēdz būt pārāk ba-

gātas, zīmīgas, un ne arvienu tās ir pietiekoši vaļsir-

dīgas un patiesas. Bet tas tikai ir tur, kur viņu rak-

stīšana ir bijusi piespiesta. Kur tās raksta no brīvas

gribas, tur tanīs mēdz valdīt citādas noskaņas.

Šādās vairāk simtu anketās, par kurām šeit gribu

runāt, kas sarakstītas no mūsu vidusskolu vecākiem

jaunekļiem un jaunāvām, sarakstītas bez spaida, no

pašu gribas, valda pilnīga vaļsirdība un sirsnība. Pie

jautājumiem, uz kuriem nav bijis gribas vai spējas at-

bildēt, vai nav gribējies sacīt visu, ir taisītas vienkāršas

piezīmes: nevaru un negribu par to runāt; neesmu

par to vēl skaidrībā; tāpēc, ka nevaru teikt visu, labāk

nesacīšu nekā.

Daži jautājumi ir atstāti pavisam bez atbildes.

Uz dažiem atbildes pārāk īsas un paviršas. Dažas an-

ketas dara iespaidu, ka tās nav nemaz pārdomātas,

un atbildes ir uzrakstītas kā no gara laika. Dažam
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labam, kā jūtams, nemaz nav gribējies rakstīt, un

tāpēc vairāk vietās uz jautājumu: kas man visvairāk

nepatīk ? ir atbildēts: anketas rakstīt. Bet ari šinīs

pašās, bez sevišķas intereses rakstītās anketās, bieži ir

izteiktas vērtīgas domas, un tās ir ņemamas pilnīgi

nopietni. Tikpat nopietni jāskatās ari uz tām, kuras

rakstītas ar humoru un jautrā omā.

Viena rakstītāja stāsta, ka viņa nevienas politis-

kas partijas nemīlot, jo visas esot lielas tikai solīšanā,

bet ne došanā, un tāpēc viņa labāk mīlot klausīties

mūzikā, jautra būt un peldēties.

Viena, otra atzīst zinātni par nopietnu un svarīgu

lietu, un zinātnes pasauli pat gribētu atzīt par skaistu,

ja viņai visur nebūtu piemaisīta klāt sasodītā mate-

mātika.

Tikumību viena rakstītajā atzīst par ļoti vajadzīgu,

bet „ne tik traki, kā to prasa vecie cilvēki."

Vienai jautrai meitenei vispatīkamā nodarbošanās

ir „puišus nerrot", un tomēr viņas anketi lasot jūti,

ka aiz šās jautrības slēpjas nopietnība un sirsnība.

Tas jaunēklis, kam visvairāk patīk «skaistas

jaunkundzes, tikai bez pūdera un šmiņķes," kā to jūti

lasot viņa rakstu, visu dzīvi mīl tādu, nešminķētu, da-

biski vienkāršu un patiesu.
Un gandrīz visās anketās dzirdams šis viens

motivs, simtkārt varijets, ka visiem cilvēkiem, visai

dzīvei tādai jābūt. Visvairāk visiem nepatīk viss, kas

neīsts, viltots, nepatiess, viss, kas grib izrādīties un

izlikties, un visvairāk visiem patīk viss vienkāršais,

dabiskais un sirsnīgais.
Šī dabiskā vienkāršība un neliekuļotā sirsnība

pilda visas šīs aprakstītās lapas. Tu viņas lasi kā

mīļas vēstules, kā dienas grāmatu lapas, un jūti, ka

tās ir svarīgi un vērtīgi latvju jaunatnes dvēseles do-

kumenti.
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Ir viņu starpa tadi, kurus nevar lasīt bez liela

prieka sajūtas, un tādi, kas dziļi aizgrābj.
Vēl nekad par to, ko tagad gribu rakstīt — tā

lasām vienā lapā — neesmu runājusi, vēl nevienam

par to nekā neesmu teikusi, bet tagad teikšu, jo te

varu runāt brīvi, un gribas runāt un jārunā.

Mūsu anketas nerunā skaņus vārdus par augstām
lietām. Svešs, citas, vecākas kultūras cilvēks, viņas

lasot laikam atradīs, ka viņu sarakstītāji vēl maz zin,

vēl stāv uz ne visai augsta zinātniskas un filosofiskas

izglītības līmeņa, vispār viņš tanīs varbūt konstatēs

zināmu idejisku nabadzību.

Un viņam ari bus taisnība.

Nav liedzams, ka mūsu skolu jaunatnei nav aug-

stas idejiskas kultūras. Vēl viņas garīgā dzīvē nav

dziļu kultūras tradiciju. Viņa taču vēl nāk no vien-

kāršās darba tautas klēpja, un no mājām maz dabūjusi

pūrā augstas idejiskas kultūras mantas.

Bet te jāpiezīmē sekošais:

„Kultura" vispirms nebūt nav vienīgā un visaug-
stākā vērtība. Viss, kas ir īsts un patiess savā dabā,

viss, kur valda skaidrība un saskaņa un kas iekšēji ir

dziļi apvienots, viss tas ir vērtīgs un skaists. Vien-

kārši dabas cilvēki, kas varbūt pavisam tāļu stāv no

«kultūras", bet kas visā savā būtībā ir skaidrībā

un saskaņā ar sevi un ar visu, kas ap viņiem ir, kuru

iekšējā un ārējā dzīve ir viens, kuru visas būtības

enerģijas plūst vienā virzienā, pēc savas iekšējās vēr-

tības nestāv zemāk, nekā augstas kultūras cilvēki.

Viņu dzīve, lai tā ari norisinātos pavisam šauros ap-

jomos, tomēr ir pilnīga un skaista dzīve.

Un tādi vienkārši, caur daudzkārt chaotisko mo-

dernās «kultūras" dzīvi vēl nesamaitāti un vēl gluži

vienbūtīgi cilvēki, īstai kultūrai drīzāki ir pieietami,
nekā- pusizglītoti vai vienpusīgi un nepareizi «izglītoti"
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cilvēki, kuru garīgā dzīvē nav saskaņas, vienības un

skaidrības, un kuru gars tāpēc nevar uzņemt ārējos

iespaidus tik tīri, kā pirmējo gars, kas uz viņu atsau-

cas vairāk tieši un visus iespaidus uzņem kā gluds un

tīrs spogulis, pareizos, nesagrozītos samēros.

Nav nekas nepanesamāks, par iedomīgu un uz-

pūtīgu pusizglītību, kas sevi tura par īstu un patiesu

izglītību. Un nekas nav smieklīgāks par puskulturu,

kas grib būt un grib izlikties par īstu kultūru. Nepa-

nesama ir tā jaunatne, kas plātās ar nesaprastām, līdz

galam neizdomātām un iekšēji neizdzīvotām idejām

un kas runā valodu, kas nemaz nav un nevar būt

viņas pašas valoda.

Lūk, šādas „neīstas" valodas mūsu anketās nav,

vai mazākais gandrīz pavisam nav. Ļoti reti, lasot,

tu uzdūries uz tādiem teikumiem, kur tu uz reizi jūti,

ka te ir notikusi aģitācija, dresūra, jaunatnes tenden-

cioza «apstrādāšana" kaut kādas noteiktas sabiedriskas

vai politiskas strāvas garā, un caur to ari pati valoda

padarīta neīsta un šabloniska. Neīsti skan rezonēšana

par «žīdiem" vai par «tautiskiem šeptniekiem" vai par

to, ka reliģija «aizturot un kavējot evolūcijas procesu",
vai apgalvojums, ka pasaulē neesot nemaz augstu stā-

vošu un zemu stāvošu cilvēku, bet esot vienīgi turīgās

un nabadzīgās šķiras v. t. t. Bet tāda valoda anketās

ir pavisam rets izņēmums. Viņu vislielākā vērtība un

tas, kas viņas dara īpaši mīļas, tas taisni ir viņu gluži

īstā, pavisam neviltotā, patiesā valoda.

Ari tur, kur šī valoda top dzejiska, poētiska, ru-

nājot par to mīļāko un intimāko: par mīļiem cilvēkiem,

par mākslu vai par dabu, viņa ir kautrīga, atturīga,

viņa drīzāk apraujas, bet ļoti reti pāriet neīstā patosā.

Latvju jaunatne vēl stāv tuvu pašai dabai. Viņa

ar to vēl cieši ir saaugusi. Visi latvieši vēl ir vairāk

dabas cilvēki, ciešāki saistīti ar savu dzimtenes zemi.
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Musu anketas katra rindiņa runa par šo tuvumu

dabai, par šo mīlestību uz dabu.

Dabu visās viņas parādībās mīl latvju jaunatne

mīl to viņas diženumā, kā ari viņas dzidrākā maigumā,
mīl vētru un saules rietu, mīl rudeņa vējus un ziemas

sniega puteņus un mīl vasaras rasainos rītus un klu-

sās zvaigžņotās naktis.

Daba mans labākais, mīļākais draugs — tā la-

sām vienā lapā; visas ilgas, visus sapņus es dabai

stāstu. Ilgas līdz ar vējiem šalc priežu zaros. Ilgas
klīst mākoņiem līdz. Zem saules smaidiem sirds

sapņo, putniem līdzi lido augstu uz debesīm. Dziļi

kluso pusdienas svētumu mīlu. Mīlu vakara bālo zai-

gumu, mīlu ari pusnakts drūmo klusumu.

Bezgalīgi mīlu dabu, visur, arvienu — lasām

citā vietā; mīlu sauli — visa sākumu un galu, mīlu

vētru un negaisu, mīlu saulainās tāles un zvaigžņotās
debesis. Mīlu ziemu, kad viss kā ābeļziedos slīgst,

mīlu vasaru, pārpilnā laimē plaukstošu, mīlu maigo

ziedoni, mīlu sēri kluso rudeni ar bālajiem miglas vā-

ļiem. Mīlu klīstošos mākoņus, tie ir mani visaugstākie
kalni. Viņos un visā dabā es meklēju veidus un tēlus

un līdzības starp tiem. Es mīlu staltās līkzarainās

priedes, plaukstošos bērzus, tumši zilās egles. Es mīlu,

mīlu dabu un gribu vienmēr tai tuvu būt.

Man nav vajadzīgas gleznas, jo katrs skats uz

zaļo mežu, uz pļavu, uz zilām debesīm ir skaistāks

par vislielāko mākslinieku gleznām. Es neesmu re-

dzējis technikas brīnumus, bet katrs mazākais zāles

stiebriņš, kuru es atrodu laukā, ir vēl lielāks brīnums.

Kad mana dvēsele cieš, ir apbēdināta un nemierīga,
tad es eju laukā, skatos saules rietā un mirdzošās

zvaigžņu pasaulēs, un tad manas skumjas un ciešanas

izliekas niecīgas un smieklīgas.
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Visvairāk mīlu dabu pavasarī, tā raksta kāds jau-

neklis, kad viņā viss mostas. Tad līgsmi man pukst

sirds. Visi krūmiņi, mīkstā zālīte, kas tikko pabāzusi

zaļo galviņu iz brūnās zemes, mazās, maigās puķītes,

kas kā izbijušās raugās pavasara saulē, visas mīlu,
visas pēc kārtas varētu skūpstīt. Cik tīri ir baltie ābeļu
ziedi un mazās puķītes ! Bet cik tās vājas un neva-

rīgas !Near ko viņas nevar aizstāvēties! Bet mūsu

netīrās cietās sirdis nekā nejūt. Un mēs plūcam ziedus

un puķes un metam tās prom, kad tās novītušas.

Augu dienu mēdzu klīst viena pati pa ābeļu

dārzu — raksta kāda jaunava — kurš no sākuma man

iedvesa bailes. Klejoju pa birzi, stundām stāvēju pie

dīķa zem vītola, skatīdamās, kā ūdenī atspīd zilzaļās

spāres un kā bites laižas sūkt saldo sulu. Cēlieniem

sēdēju zem ozola, sekodama balto mākoņu gaitai. Tā

pamazām saaugu ar dabu. Citu biedru man nebij,

kā daba.

Es mīlu agros pavasarus — viņa turpina — kad

sniegs sāk kust un ledus kad iet. Tad vakaros man

patīk nostāties uz tilta un klausīties ūdens krākšanā

un ledus brākšķēšanā.
Vēl vairāk mīlu ziedoni, kad ievas un ceriņi zied,

un kad saulei spīdot pļavas deg no gundegu dzirkstīm

un purenēm.

Es mīlu agros, vēsos, rasotos rītus, vasaras pus-

dienas tveici, sarkanos vakarus un septembpa melnās,

zvaigžņainās naktis. Mīlu pelēkās un mīlu zeltainās

rudens dienas. Kad līņā sīks lietutiņš, man patīk basām

kājām pa pielijušo zāli bradāt. Man patīk asie vēji

un jūra vētrā. Man patīk saltie ziemas vakari un bal-

tās mēneša naktis.

Visvairāk man patīk puķes: dzeltēnas rozes, bal-

tas chrizantemas, margrietiņas, dzeltēnie vizbuli, sar-

kanās magones.
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Viss daba mīļš un skaists, un nezin kas mīļāks,

kas skaistāks.

Visvairāk mīlu bērzus, viņi tādi tīri, balti, un

nez' kāpēc uz viņiem skatoties manī mostas svētdie-

nas sajūta.
Daba ir dzīva, viņa dzīvo ar mums, mums jā-

dzīvo ar viņu.

Daba, kur viss aug un zeļ un tiecas uz augšu,

es smeļu spēku dzīvot un darboties — lasām vienā lapā.

Un citā vietā lasām: Mums jābūt dabai tuvu,

tad būsim tādi paši kā viņa, brīvi, plaši un stipri.

Cilvēks, kas tuvu stāv dabai, pats ir apmierināts savā

spēkā, liels savā vienkāršā darbā, un no viņa dveš

pretīm dabas radošā enerģija un silts dzīves prieks.

Kas dabu mīl un viņas bezgalību, tas nojauš
Dievu. Gribas būt stipram kā priedēm, zilam kā de-

besīm, gaišam kā saulei i

Tāpat ka daba mīļa, ta mīļi dzīvnieki.

Es mīlu dzīvniekus kā cilvēkus, tā lasām; un

dažus pat vairāk. Dzīvnieki jūt un domā un priecājas

un cieš. Tikai valodas tiem nav. Bet taisni tāpēc

viņi ari nekad nemelo, kā cilvēki, kas pastāvīgi melo.

Vienā vietā lasām par to, kā pēc piespiestas iz-

ceļošanas no dzimtenes žēl ir bijis dzīvnieku, un ka

svešumā alaž domās ir bijis jākavējas pie viņiem, kas

palikuši dzimtenē. Bezgala žēl viņu ir bijis, ilgas

bijušas un nemiers par viņu likteni.

Par savām attiecībām uz cilvēkiem, uz tuvinie-

kiem, biedriem, draugiem, uz augstāk vai zemāk stā-

vošiem cilvēkiem, jaunatne izteicas ar vienkāršu sirsnību.

Viscaur izpaužas žēlums un līdzcietība visiem

«likteņa bāra bērniem", visiem, kas smagi strādā, kas

raizēs un bēdās dzīvo, no kā dzīve tikai prasa, bet

kam tā nekā nedod. Nedrīkst būt netaisnības, nedrīkst

būt viena cilvēka izmantošanas caur otru. Latviešu tauta
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un jaunā latviešu valsts bojā ies, ja viņā nebūs lielākas

sociālas taisnības. Nedrīkst būt nekādu likumu, kas

kaut kā vienu ļaužu šķiru kavētu celties augstāk un

kļūt pie laimes, uz kuru visiem cilvēkiem vienāda

tiesība. Visi cilvēki ir brāļi, visiem viens dzīves mēr-

ķis, visiem vieni likteņi.
Bet lai kļūtu pie lielākas dzīves taisnības, poli-

tika nav vienīgais līdzeklis un ceļš. Politika ir vaja-

dzīga, bet viņa nav viss. Un politika daudzreiz dara

cilvēkus vienpusīgus, šaursirdīgus, un neļauj tiem re-

dzēt daudz kā tāda, kas lielāks par visu politiku.

Visvairāk nīstu politisko partiju ķildas — lasām

vienā, un apmēram tādus pašus teicienus daudz citās

anketās.

Nīstu politiķus tāpēc, ka viņi ar savām mācībām

uzbāžas un no katra prasa, lai viņiem, un tikai viņiem

piekristu un ticētu.

Politiķi daudz sola, bet neka nedod.

Vieni no otriem prasa, bet nezin, ko un cik kurš

spēj dot, un vienotram neuzticot, viens otru apkarojot,

visi aizmirst kopējo un vispārējo.

Nīstu visus lielos pasaules partaisītajus un spre-

diķotājus, kas daudz runā, bet maz dara.

Es ticu, ka Latvju valsts tikai tad pastāvēs, kad

mūsu strādnieku šķira stāvēs augstu, bet augstu pa-

celties var tikai tas, kas garā ir stiprs un kam sirdī

ir dievība.

Mēs vēl nesaprotam, ka ne katram ir tiesība prasīt

vai ņemt, kā tam gribētos. Daudzi nekā nedara, bet

tikai tiesību prasa.

Valsts un sabiedrības formas vel nav viss; cii

vēkiem pašiem jāstāv augstu.

Vienā vietā lasām apgalvojumu, ka visa valsts

sabruks, ja viņa nebūs uzcelta uz reliģiskiem pamatiem,
t. i. ja cilvēkos nebūs izjūtas par dzīves svētumu.
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Latvija sabruks, vienalga kāda viņā valdīs iekārta

— lasām citā vietā — ja necelsies tikumība, ja cilvēki

paši nebūs labi.

Valsts ārējā iekārta nav no tik liela svara, kā to

cilvēku tikumība, kas viņā dzīvo. Es ar mieru dot

valdības varu kurai katrai partija, ja vien viņa dod

taisnīgu mieru.

Brīvība, vienādas tiesības jādod visām šķirām.
Nedrīkst būt vienas šķiras valdības, nedrīkst būt akla

šķiru naida. Jo lielāks tas būs, jo vairāk būs apdrau-

dēta mūsu valsts vienība. Tāpēc visvairāk jānīst tie,

kas aklu naidu ceļ, kūda un musina.

Daudz vietās lasām par to, ka nekāda ārējās

dzīves pārtaisīšana ne pie ka nevedīs, ja cilvēki reizē

ari paši sevi „nepārtaisīs". Ne ārējie «apstākļi" vien

ir no svara, no daudz lielāka svara ir cilvēka perso-

nība, kura taču šos «apstākļus" rada. Lielas personī-

bas, lieli raksturi, lieli cilvēki vajadzīgi.

Arvienu atkārtojas šis motivs, ka ne no ārējās
dzīves iekārtas vien viss atkarājas, bet no

cilvēkiem pašiem, no tā, kādi tie ir.

Viena pārliecināta komuniste, kas tic, ka īsto

laimi, brīvību un taisnību došot tikai komunisms, un

ka viņa dēļ jāvedot cīņa, cīņa bez žēluma, «jo zini,

visaugstākā ideja, tā nepazīst pasaules žēluma," tomēr

atzīst, ka jaunā iekārta vien nekas nebūšot, bez jauniem

cilvēkiem, un ka ne tik daudz atkarājoties no ārējās

iekārtas, cik no tā, kādas ir cilvēku dvēseles.

Visiem nebūt nav tiesības no dzīves prasīt to

pašu, jo katrs ir citāds: viens strādā, otrs slinko, viens

gudrs un labs, otrs nav nekas. Nevis visi jāatzīst par

vienādiem, bet visiem jādod vienāda iespējamība kļūt

pie savas pilnības — šādas domas, visādās variācijās,

mūsu anketās bieži atkārtojas.
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Ari vīrieši un sievietes nav vienādi: Apspiest sie-

vietes nedrīkst, bet viņām jādod nevis tādas tiesības,

kā vīriešiem, bet tādas, kādas tām vajadzīgas, lai va-

rētu pilnīgi brīvi attīstīties pēc savas dabas un pēc

savām tieksmēm.

Jauno Latviju jaunatne mīl un grib tai kalpot

visiem spēkiem.

Un ne tik vien labprāt kalpot, bet, ja vajadzīgs,

viņai nest upurus un pat atdot dzīvību.

Par Latviju pazemība var mirt — lasām viena

vietā.

Es nekā nespēju sacīt par valsti, es daudz kā

nezinu un daudz kā nesaprotu, lasām citā vietā, bet

zinu to, ka es mīlu, mīlu Latviju. .. Dievs svēti,

Dievs svēti Latviju!

Tēviju vajadzības brīdī aizstāvēju ar ieroci rokā —

raksta vienkārši un īsi viens jauneklis — un kad va-

jadzēs, atkal to darīšu.

Gribētos atdot dzīvību par musu valsts pastāvē-

šanu — raksta cits.

Un vel cits saka: visvairāk mīlu tos, kas tēvijas

dēļ grib upurēt savu dzīvību.

Un kad tu zini, ka šie jaunie cilvēki ne tik vien

tā runā, bet ka daudzi no viņiem tiešām ir brīvprātīgi

gājuši cīņā tēviju aizstāvēt, tad šie vienkāršie un spē-

cīgie vārdi tevi dziļi aizgrābj, un tu viņiem tici.

Domas par valsts pastāvēšanu un izveidošanu un

reizē par sociālās taisnības nodibināšanu, bez kādas

nevar būt veselīga un auglīga valsts dzīve, daudzkārt

nodarbina mūsu jaunatni. Intereses par vispārīgām

lietām, kā liekas, netrūkst, ja ari daudzkārt vēl trūkst

pareizas atziņas par to, kas darāms.

Ja sociālie instinkti, tieksme uz auglīgu sa-

biedrisku darbu, vēlēšanās tapt par derīgu sabiedrības

locekii, pie mūsu jaunatnes bez šaubām ir, tad, no
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otras puses, viņas personīga dzīve novērojama kautrīga

nošķiršanās, pat vientulība.

Nevienā pašā anketā nav runas par siltu pieķer-

šanos kādam mīļam biedrim, nekas netiek stāstīts par

draudzību. Tikai ilgas pēc tās ir.

Kaut jel man būtu draugs, tāds, kam es visu

varētu teikt, ar ko varētu dalīties visos dvēseles priekos

un bēdās, kas man atvērtu acis visam labam, un kam

ari es varētu no. savas puses ko dot! Nav man tāda

drauga. Ir labi, mīļi biedri, mēs visi labi sadzīvojam,

bet draugu — nav!
Vardu „draugs" dažreiz lieto, runājot par savas

ģimenes locekļiem.

Mans labākais draugs man māmiņa. Tai visu

varu sacīt. Tā mani saprot.

Ar tevu esam lieli draugi. Es viņu cienu un

mīlu un varu ar viņu runāt par visu.

Dažam māsa, dažam vecākais brālis labākais

draugs. Ari jaunākos brāļus vai māsas daudzi nosauc

par draugiem. Man tie mazākie tie vismīļākie draugi
— lasām vienā vietā.

Šī nošķiršanās personīgā dzīvē un dziļas intimi-

tātes trūkums satiksmē ar citiem, pie tam vaidot vis-

labākām biedriskām attiecībām, varbūt ir mūsu nacio-

nālā īpatnība. Varbūt tā stāv sakarā ar to, ka latvieši

ļoti ilgi ir dzīvojuši ne sādžās, bet atsevišķās mājās.
Un tāpēc visstiprākās sirds saites, ja tādas ir, nepa-

stāv draudzībā ar svešiem, bet tikai ar saviem vistu-

vākiem ģimenes cilvēkiem.

Par mūsu jaunatnes dzīvi ģimenē un par viņas
attiecībām uz to tomēr ari jāsaka, ka viņās itin kā

nebūtu sevišķa siltuma un sirsnības. Bet daudzreiz

tas ari tikai tā liekas. Daudzreiz aiz rūgtiem sprie-

dumiem par šo dzīvi, aiz asas kritikas par dažiem

ģimenes locekļiem, tomēr izjūtam, ka savstarpējās saites
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te vēl stipras, kas tiesājot un sodot, sirds tomēr jūt

dziļu žēlumu un mīlu. Jaunatne bieži atzīstas un

rūgti nožēlo, ka viņa pati vainīga, ja ģimenes dzīvē

nevalda vēlamā saskaņa. Ļoti bieži lasām par to, ka

tiek dots svēts solījums laboties, cienīt savējos, tos

neapvainot, lūkot neaizskārt vārīgas vietas, labāk ne-

sacīt nekā, nekā sacīt ko nepatīkamu.

Manējie mani nesaprot, tā lasām vienā, otrā vietā,

un es par daudz ko ar viņiem nevaru runāt. Bet kad

jūtu, ka mani ieskati viņus varētu apvainot, tad par

tiem labāk nerunāju, jo es visus mīlu un cienu. Tikai

žēl man ir, ka nevaram visās lietās saprasties.

Tur, kur ir stipra savstarpēja atsvešināšanās, to-

mēr ir atziņa par to, ka tas liels ļaunums, ka ģimenes
dzīvē vajag būt saskaņai, draudzībai un sirsnībai.

Ģimenes dzīve noteic visu mūža gaitu. lespaidi,

kurus dabūjam mājās, agrā bērnībā, paliek uz visu

mūžu, lasām vienā vietā.

Ģimene dod visam vērtīgam iesākumu un pa-

matu. Ģimene visās dzīves vētrās ir kā miera osta.

Tas jaukākais tomēr ir, būt „mājās"!

Kā ilgojos, kā dažreiz līdz sāpēm ilgojos pēc

mājām! Dažreiz es mājās jūtos sveša, bet tad atkal

tik labi, kā nekur.

Nav dzīvē nekā jaukāka, kā būt „mājās"... It

īpaši šo mieru un skaistumu jūtu sestdienas vakaros.

Nepiekrītu vecāku uzskatiem, bet tomēr laimīga

jūtos viņu paspārnē.
Mēs mājās savā starpā nesaprotamies. Es ne-

redzu nekad vecāku smaida, nezinu viņu glāstu, daudz-

reiz dzirdu skarbus vārdus, un tomēr zinu, ka viņi

par mani varētu mirt.

Par savstarpēju nesaprašanos lasām daudz.

Lēti saprotami, ka tādā jaunā kultūras tautā, kā

latviešu tautā, kurā nedaudz gadu desmitos ir notiku-
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šas tik lieliskas pārmaiņas, starpībai starp vecās un

jaunās paaudzes dzīvi jābūt visai lielai, lielākai, nekā

citās, vecākās tautās, kur nav notikušas un nenotiek

tik ātras pārmaiņas.

Pie mums garīgās saites starp veciem un jau-

niem nevar būt tik stipras, kā tur. Jaunatnei daudzkārt

nav vairs saknes mājas ģimenes dzīvē.

Tas bieži rada dziļu traģismu, sirdssāpes un cie-

šanas. It īpaši vecāko sirdis tās zin. Jo stiprāka mīlā,

jo stiprākas sāpes. Un no visiem mīlestības veidiem

pasaulē tā stiprākā un dziļākā tomēr ir un paliek ve-

cāku mīlestība uz bērniem, un mūsu jaunatne pati to

zin un jūt, un tas viņai godu dara.

Pat tur, kur pilnīgs ģimenes dzīves sabrukums,

kur naidā ģimene šķīrusies, bērni pat no mājām aiz-

gājuši prom, tur viņu skati tomēr arvienu, arvienu vēr-

šas uz tēva mājām, žēlabās un ilgās. Gribētos visu

atkal labot, gribētos, lai visi atkal saprastos, un sirds

vai lūzt no sāpēm, ka tas tā nevar būt.

Viena jaunava, kas tā naidā šķīrusies no savē-

jiem, kas pat vairs netic, ka viss vēl var laboties, to-

mēr, domājot par tēvu, iedomājoties viņu tādu, kādu

viņa to mīlējusi, atrod sirsnīgus vārdus par viņu stā-

stot. Katrā viņas vārdā sajūtama aizgrābtība un karsts

žēlums.

Tēvs arvienu bij galvenais noteicējs visā mūsu

dzīvē — tā viņa stāsta. Viņš mūs mācīja un sodīja.

Neatceros, ka viņš kādreiz būtu bijis netaisns, ka būtu

savas dusmas izgāzis uz mums. Parastais sods bij
kaktā stādīšana. Bet es labāk būtu panesusi, kad māte

visu dienu mani būtu rājusi un situsi, nekā kad tēvs,

dažus vārdus pasacījis, ielika kaktā. Man bij kauns,

kauns no viņa. Ari tad, kad viņa nebij mājās, es

baidījos ko sliktu darīt, baidījos pat sliktu domāt, jo

man likās, ka tēvs visu zin. Vienmēr centos kaut ko
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tādu padarīt, lai tēvam būtu prieks un lai viņš mani

uzslavētu. Bet uzslavas nekad no viņa nedzirdēju. No

viņa skata es sapratu, vai esmu labi vai slikti darījusi.

No viņa skata nolasīju viņa vēlēšanos. Melot nekad

tēvam nemeloju. Es savu tēvu cienīju vairāk par vi-

siem cilvēkiem. Biju lepna, kad mani sauca par tēva

meitu un ja uz ielas varēju tēvam pie rokas iet. Ma-

nam tēvam bij cēla gaita. Viņš mīlēja labi ģērb-

ties, bija kārtīgs un pret visiem laipns. Mans tēvs

mīlēja taisnību, nemīlēja liekuļus un līdējus un pats

nekad nepazemojās augstāk stāvošu cilvēku priekšā.

Tēvs mīlēja viesus, gāja pats viesos un ņēma mūs

līdz. Par visu vairāk mīlēja kārtību un tīrību un mums

mācīja savus tikumus un bij lepns uz mums. Viņš
mēdza teikt: „Savus bērnus es negribu redzēt kā

vergus. Skološu viņus, cik spēšu, nevis lai no viņiem
ko sagaidītu vecuma dienās, bet lai viņiem pašiem

būtu labi. Ja bērni būs apzinīgi, viņi ari manis at-

cerēsies, ja ne — gan jau tad pats kaut kā maizi no-

pelnīšu."

Dzirdēdama tēvu tā runājam, es nevarēju asaras

savaldīt. Es ieskrēju citā istabā un rūgti raudāju. No-

ņēmos cieti tēvam sagādāt baltas vecuma dienas. Va-

karos, kad māte un māsas jau gulēja, mēs abi pamī-

šus lasījām grāmatas. Viņš stāstīja par saviem gana

gadiem, par saviem piedzīvojumiem japāņu karā. Daž-

reiz viņš tā bij iedzīvojies pagātnē, ka tikai pēc pus-

nakts atģidās, ka laiks gulēt iet. Es būtu vai visu

nakti klausījusies viņa stāstos. — Tēvam bij noteikta,

stingra daba. Nekad viņš neaizmirsa savu solījumu

un nekad neatkāpās no savas apņemšanās. Viņš zi-

nāja ļoti daudz no pasaules, bij tālu bijis, un arvienu

rūgti nožēloja, ka nebij ilgāki varējis iet skolā, kā tikai

divi vasaras.

Un tad tiek stāstīts par to, ka jauni pasaules
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uzskati, kas gūti jauna dzīve, jaunu biedru starpa,

radīja nesaskaņu ar tēvu un veda pie lūzuma.

Pārvērtušies bij cilvēki, pārvērtusies visa dzīve.

Un nu — svešums un tukšums. Un sāpes. Un bez-

galīgs žēlums, raugoties uz veco, novārgušo tēvu, kuru

tomēr mīl, un nevar rimt mīlēt, tāpēc ka viņš tēvs,

un tāpēc ka nedad nevar aizmirst visu to, kas reiz bij.
Nevar aizmirst, un nedrīkst aizmirst!

Un ja ari vecie un jaunie ārēji varbūt daudzreiz

vienotram tāli un sveši, savās dvēselēs viņi vienotram

tomēr tuvi un mīļi. Un labo attiecību paši pamati

tomēr nav sabrukuši, latviešu ģimenes dzīve tomēr vēl

ir un, cerams, ari vēl ilgi paliks tīra un silta un sir-

snīga. Vēl arvienu bērni ir un būs vecāku lielākā

laime un augstākā cerība, un vecāku māja bērniem

arvienu vēl būs mīļākā vieta visā pasaulē. Un ģime-

nes dzīves klusumā un mierā, kā līdz šim, dīgs un

nostiprināsies visas tās īpašības, kuras latvju tautu

līdz šim darījušas un uzturējušas stipru un skaidru

savā garā un dvēselē.

Atziņas par to, ka šie stiprie sadzīves pamati, ka

ģimene, kā visu individuālo un sociālo tikumu modi-

nātāja, jāciena, jāuztur un no jauna jāceļ, kur tā brūk

vai pat sabrukusi, un ka katram tādēļ viss iespējamais

jādara, netrūkst ari mūsu jaunatnei.
Un bez dziļa prieka nevar lasīt tās lapas, kuras

liecina par to, ka šur un tur pilnīgā tīrībā vēl uzturē-

jušās vecās, dārgās ģimenes tradicijas, no kurām dveš

pretī maiga poēzija.
Mana māmiņa man ir viss. Man dzīvē nav nekā

mīļāka, nav man lielākas laimes, kā mīļš vārds no

māmiņas. Mēs ar māmiņu pilnīgi saprotamies, viņa

zin, ko es domāju, man zināmas viņas domas. Man

lielākā laime, kad es māmiņai varu darīt kaut kādu

mazu prieku.
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Man tēvs ir mīļš draugs. Viņam tagad lielas

raizes, viņš bieži ir kluss, nopietns un smagi nopūšas.

Man viņa bezgala žēl, es gribu visu darīt, lai viņam

būtu labi. Es domāju par to, kā viņam dzīvi darīt

vieglāku.

Mes mājas visi labi satiekam. Ar brāļiem gan

šad tad jāpaplēšas. Bet nekur nav tik mīļi, kā mājās.

Par mīlestību uz citiem, svešiem cilvēkiem lasām

maz. Ir līdzjūtība, žēlošana, ir cienība, bet dziļas mī-

lestības uz svešiem nav.

Ļoti bieži lasām par cienību pret augstāki stā-

vošiem. Pat par godbijību, par aizrautību. Tā ir

latvju dvēselē dziļi ieguldīta īpatnība — cienīt, pat

dievināt lielus cilvēkus, tos, kas garīgi augstāk stāv,

lielus raksturus, lielas personības.

Pret ārēji augstāk stāvošiem cilvēkiem cienības

nav, jeb ir tikai tad, kad augstākais stāvoklis tiešām

paša nopelns, kad tas sasniegts paša spēkiem un caur

paša darbu.

Vislielākā cienība ir pret zinātniekiem, māksli-

niekiem, dzejniekiem. No viņiem dzirdēt vārdu, viņus

vai pat tikai redzēt — ir liela laime.

Sevišķi ciena lielus, stiprus raksturus, cilvēkus,

kas droši iet savu ceļu, kas nekad nepazeminājas, nekad

nerunā citādi kā domā, un nekad nedara citādi kā

runā. Tikai tādi cilvēki ir „augstāk stāvoši," tikai tie

ir „lieli" cilvēki.

Un tādam pašam gribētos būt. Ne augsts sa-

biedrisks stāvoklis ir vilinošs ideāls, ne dzīves ērtības

un bagātības, pret kurām jaunatne izturas diezgan

vienaldzīgi, vēloties tikai tikdaudz, cik vajadzīgs un

nepieciešams „normalai kārtīgai dzīvei," bet lielas zi-

nāšanas, dziļas dzīves gudrība un skaidrība par visu,

kas ir un kam jābūt.
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Gribas zināt kādēļ dzīvot, zināt savu vietu pa-

saulē un savu īpašo uzdevumu. Un gribas būt stipram,
lai to varētu godam veikt.

Gribas but stipram raksturam.

Es ar sevi visvairāk esmu neapmierināts tāpēc,
ka manī nav noteiktības un stingrības, ka es svārstos,
šaubos un tāpēc nekā laba nepadaru — tā lasām

vairāk vietās.

Ir skaidra atziņa par to, ka no rakstura stingrības

un skaidrības atkarājas visvairāk.

Vajag būt lielam kā cilvēkam, jo viss dzīvē at-

karājas no pašiem cilvēkiem, no tā, kādi viņi ir. Ne

uz ko nevar cerēt, nekam nevar ticēt, ne uz ko nevar

paļauties, kur cilvēku nav, lielu cilvēku, kas lielu darbu

varētu veikt. „Apstākļi", ārējā „dzīves iekārta", .Jau-

nais laiks" — viss tas nav nekas bez cilvēkiem. „Tas

jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to

nenesīs..."

Celt vajag, buvet, radīt šo „jauno laiku". Strādāt

vajag. Vārdi nav nekas. Darīt vajag.
Un nu lai klausāmies, ko jaunatne par darbu saka:

Darbs ir augstākais cilvēces uzdevums. Labu

cilvēku labi darīts darbs — tas ir dzīve. Dzīves nav,

kur nav darba. Darbs ir pasaules likums. Darbs ir

laime. Kas nestrādā un nekā nerada, tas nezin laimes

un īsta dzīves prieka. Mans darbs ir mans viss.

„Priekš darba varas liktenis trīc."

Darbs, kuru dara ar interesi un mīlu un kas vi-

siem nāk par labu, tāds dzīvē dod lielāko laimi, tas

vispār ir vienīgā laime. Kas nezin darba prieka un

darba laimes, tas nezin, kas ir dzīvot.

Bet ne katrs darbs dod tādu laimi. Lielāka prieka

nav pasaulē kā brīvs, radošs darbs, bet reizē nav nekā

briesmīgāka, kā verga darbs.

Vajag gribēt darba, vajag labi zināt, kas darāms
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un kāda nozīme un kāds mērķis darbam, tad darbs ir

prieks un laime. Piespiests darbs, kad viņa nozīme

nezināma, vai kur tai pat netic, ir briesmīgs un ne-

panesams.

Darbs visu pārveido un atjauno. Sēta un māja,
dārzs un druva, darbnīca un istaba un pat puķu dobīte

mājas priekšā nav vienaldzīga pret sava radītāja iekšējo

dzīvi, bet ar pateicību atstaro viņa domas, jūtas, viņa

būtību.

Ja visas dzīves pamats nebūs darbs, tad domas,

ilgas, mērķi un ideāli būs tikai kā ēnas, viss paliks

tik par sapņiem.

Lai varētu ko darīt, vajag daudz zināt, prast,

vajag kam būt. Tādēļ pie sevis jāstrādā, no sevis kas

jāiztaisa. Jātop par ko. Jānodibina sava personība,

jārada savs „es".

Bet jārada darbā, jo tikai darbā tas izceļas savā

patiesā vērtībā. Domām, jūtām, iegribām jātop par

darbu, un darbā tad izrādīsies, kāds kurš ir, kas kurā

ir, kas viņā labs, kas ļauns, kas stiprs, kas vājš, kā

kuram trūkst.

Darbā jāizceļas un jāattīstās visiem gara un* dvē-

seles spēkiem. Un apzinīgi jāstrādā, lai taptu arvienu

stiprāks, gūtu arvienu vairāk zināšanu un skaidrību

par visu, kas ir un kam jābūt. Tiešām:

Nepietiek ar to, kad zin un saprot to, kas ir un

kāpēc tas tā ir. Jāzin, jājūt ari tas, kam jābūt.

Kāds mērķis mūsu un citu un visuma dzīvei ?

Vai maz var noteikt kaut kādu augstāku mērķi
visiem? Jeb vai katram cilvēkam savs īpašs mērķis?

Jeb vai varbūt nevienam nekāda mērķa dzīvē nav, un

viss, kas ir, ir bez jēgas, bez idejas un bez mērķa?

Kas ir labs? kas ļauns ? kas ir taisnība? kas pa-

tiesība? kas skaistums?
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Vai viss relativs ? vienā reizē un vienā vietā tāds,

otrā kas cits ? jeb vai ir kaut kas tāds, kas labs,

patiess, taisnīgs, skaists visur, arvienu, mūžīgi, absolūti?

Vai ir kaut kāda augstāka instance, kaut kāds

augstāks tribunāls, kur varam gūt skaidrību katrā ga-

dījumā, kad šaubāmies par to, kas labs, kas ļauns?

Reliģioziem cilvēkiem ir tāds augsts tribunāls,

kas izšķir katru lietu. Un šie cilvēki dzīvo lielā skai-

drībā. Viņi kurā katrā gadījumā zin kas darāms.

Viņi nešaubās, nesvārstās, un tāpēc viņi ir stipri. Kas

šaubas, tas dzīvē ir bezspēcīgs un neauglīgs. Ir vaja-

dzīga stipra ticība kaut kam mūžīgam un absolūtam,
kas augstāks ir par visu, kā vārdā var un gribas un

vajag dzīvot un darīt visus darbus. Liela un skaista ir

tādu cilvēku dzīve, kuru pilda tāds gars. Un laimīgi

viņi ir. Viņu laime ir tā lielā skaidrība, tā stiprā pa-

ļāvība, tas lielais dvēseles miers.

Šo laimi gribas gūt. Nav vēl viņa, šā lielā miera

jaunai dvēselei. Nevar ari vēl būt. Un viņas nemiers,

ja tas ir šī lielās un pēdējās patiesības meklēšana, ja

tanī ir ilgas pēc lielās, pēdējās skaidrības, ir labs un

skaists nemiers.

Šis skaistais nemiers pilda ari mūsu jaunatnes

dvēseles. Un tā ir laba zīme. Būtu bēdīgi, ja tā ne-

būtu, ja nebūtu tieksmes uz to, kas bez gala augsts,

augstāks par visu, kas tik augsts un liels un skaists

un svēts, ka nav tam cita vārda, kā vārds dievība.

Viens liels domātājs ir sacījis, ka Dieva ideja

darot godu cilvēcei. Dzīvot Dievā, tas ir — dzīvot

garā. Dieva valstību virs zemes nodibināt ir — uzcelt

brīvā gara valdību. Jo vairāk topam garīgi, jo tuvāk

esam Dievam.

Dzīvot mūžīgo un absolūto ideju vārdā, garā un

virzienā, kurām ticam kā visa pamatam, mērķim un

visa esošā augstākai jēgai, tas ir — dzīvot Dievā.
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Tas, kas nemierā un ilgās tiecas un tvīkst pēc

tādas dzīves, tas ir Dieva meklētājs, tā dvēselē ir reli-

ģiozs nemiers un reliģioza meklēšana. Kā stāds stiepjas

pret sauli, tā tāda cilvēka dvēsele tiecas uz dievību.

Būsim kā saule! raksta viens jauneklis. Pildīsim

visu ar dievības ideju — lasām citā vietā, dzīvosim

visi mūžības garā!
Cilvēks nav cilvēks, kam nav nekā svēta. Bez

svētuma sajūtas cilvēkam nekad nebūs cieta pamata

zem kājām.

Daži kā visaugstāko un svētāko dzīvē cildina

zinātni. Dažam zinātne ir „divdesmitā gadusimteņa

Dievs", zinātnieki — svēti cilvēki.

Bet tomēr daudzi atzīst, ka zinātne nevar dot un

nekad nedos pēdējās skaidrības par visu esošo. Zināt-

nei, kā visam pasaulē, ir savas robežas. Viņa var

daudz ko izskaidrot, bet uz pašiem pēdējiem jautāju-

miem, par visu lietu sākumu, par visa esošā mērķi un

nozīmi, par dzīves dziļāko ideju un par to, kas dzīvē

tas vērtīgākais, par visu to viņa nevar dot skaidrības.

Viņa nevērtē, viņa tikai izskaidro. Viņa rāda, kā kas

notiek, kāda ir dzīve, bet nekā neizteic par to, kādai

dzīvei jābūt.
Zinātnei ir robežas un gals. Kur zinātne beidzas,

tur citi domāšanas un pētīšanas veidi jālieto.

Kur beidzas zinātne, tur sākas poēzija un reliģija,
lasām vienā vietā. Un poēzija, māksla, reliģija mums

atver tādus dziļumus, kādus zinātne nespēja atvērt.

To, ko zinātne pierāda, tam ticu, bet drīz to at-

kal aizmirstu, lasām citā vietā; bet to, ko izjūtu dzejā

un ko man atklāj reliģiozi pārdzīvojumi, tas manī pa-

liek uz visu mūžu un apmierina mani.

Zinātnieki mūžam viens otru atspēko un apgāž,

bet muziķa nav apgāžama, dziļas reliģiozas jūtas nav

atspēkojamas.
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Senāk no zinātnes visu gaidīju, lasām vēl citā

vietā; viņai vien ticēju. Tagad mana cienība pret

zinātni ir zudusi, jo viņa visu dibina uz hipotēzēm,

nezin nevienas lietas pirmcēloņa un ari nekad nezinās.

To ļauj nojaust reliģija.

Pasaule un dzīve ir un paliks mīkla, tikai reli-

ģijā nojaušam viņas īsto būtību.

Reliģija neruna zinātnei pretī, nenoliedz zinātni,

bet viņa dod to, kā zinātne nevar dot, kā viņai nav.

Zinātne mums nedod dzīves mērķa, un zinātniska

atziņa mūs var atstāt vienaldzīgus un aukstus. Pasau-

les gudrības cilvēku vēl nemaz nepadara labāku, un

cilvēks ar lielām zināšanām var būt ļauns un no-

ziedzīgs.
Bet reliģioza sajūsma cilvēku ceļ uz augšu. Šinī

sajūsmā dvēsele izzin to, kas citādi viņai aizvērts.

Viņa izzin augstāko visa esošā jēgu un likumu, un

liek tam godbijībā un pazemībā padoties. Reliģija saista

cilvēka dvēseli ar visumu, ar visuma dvēseli, un viņa

izjūt augstāko svētlaimību šinī lielās kopības sajūtā.

Bez reliģijas cilvēks ir vientulis. Reliģija to

saista ar visu un visiem. Mūsu „es" reliģijā izjūt

savus sakarus ar vispasauli. Šie sakari, šīs saites

jānostiprina. Tā lasām kādā no mūsu anketām.

Reliģija apvieno visu cilvēci vienos likteņos. Bet

šo vienību var nojaust un izdzīvot tikai tas, kam tīra

dvēsele. Tikai tas var nojaust un saprast dievišķo.

Dievība ir gara pasaule. Dzīvot Dievā, ir dzīvot

garīgi. Mūsu garīgā attīstība iet uz leju. Mūsu gars

ir tuvu miršanai, viņš pārvēršas par matēriju. Mēs

drīz būsim kā mašinas un nepratīsim ari neko citu

radīt, kā mašinas. Visa dzīve top par matēriju. Vajag

palīga, vajag glābšanas!

Ta atskan jaunatnes balsis.
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Vajag glābšanas! Jāmeklē izeja! Dzīvot rupjā

matērijā vien nevar un nedriksii Vajag kā augstāka,
kas celtu pāri par to. Vecais vairs neapmierina, vaja-

dzīgs kas jauns, labāks, stiprāks, bet reizē ari tāds,

kas nerunātu pretī jaunu laiku domām un nekavētu

dzīves progresu.

Jauna reliģija vajadzīga. Jauni ceļi, kas vestu

uz dievību, uz īsto Dievu, kā augstākās Patiesības,

Taisnības un Skaistuma atziņu.

Atziņu relativisms neapmierina, tas nedod cieta

pamata. Jāgūst atziņas par to, kas absolūti labs, abso-

lūti patiess, absolūti skaists. Jādzīvo absolūtā. Tas

nozīmē — dzīvot reliģiozi, dzīvot reliģijā, dzīvot ar

Dievu sirdī.

Tāda dzīve nekad nekavēs progresu, bet veicinās

to, jo viņa kalpos brīvā gara valdības nodibināšanai.

Tāda reliģija nekad neapkaros zinātni, jo zinātne sa-

vukārt ari nes gaismu un gara brīvību. Viņa nekad

nebūs naidīga sociālam progresam, jo tas ari nozīmē

brīvību, taisnību un cilvēcību.

Ilgās pēc tādas jaunas reliģijas dzīvo mūsu jau-

natnes labākie pārstāvji, neapmierināti ar veco un

neapmierināti ari ar to jauno, kas prot orientēties tikai

relativā, tikai laicīgā, vietējā, pārejošā, kas liek vadī-

ties tikai no dienas tiešām interesēm, no auksta tiešas

lietderības principa un nezin nekā tāda, kas visai dzī-

vei spētu dot augstāko sankciju.

Ari tie jaunekļi, kas saka „neticam nedz dievam,

nedz velnam", ari tās jaunavas, kas apgalvo, ka viņas

ir ateistes, vai tās, kas atzīst tikai „materiju", savu

iegribu un savu „ego", visi viņi ir meklētāji, visi jūt,

ka viņiem vajadzīgs kas positivs, pie kā turēties, uz

ko balstīties, un visi sajūt sāpīgi savu vientulību.

Ari tas, kas apgalvo, ka tam nedz ir, nedz
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vajadzīga reliģija, ka viņš ienīst visus cilvēkus un mīl

trakojošas vētras rudens naktī un par visu vairāk nīst

mieru, ari šis jauneklis ir meklētājs, un viņa nemiers

ir zīme, ka viņa dvēsele alkst un tvīkst pilnības un

skaistuma.

Šie paši nemierīgie gari visvairāk mīl dzīvot taī

gara pasaulē, kurā dvēsele gūst pacelties pāri par visu

zemisko, neskaisto, nepilnīgo, un kur viņā mostas mū-

žīga skaistuma nojauta. Viņi līdz ar visiem citiem

(un izņēmumu šinī ziņā gandrīz nemaz nav), mīl

mākslu un dzeju.

Mākslu par visu vairāk mīlu, kaut gan viņa sāpīgi
atbalso manā dvēselē — lasām vienā vietā.

Dvēsele sap tapec, ka viņai jādzīvo neskaistuma.

Un viņas sāpes ir ilgas pēc skaistuma.

Māksla ved pie Dieva. Viņa mūsos modina

dievibas nojautu. Māksla visus cilvēkus vienotram

tuvina un liek vienam otru saprast un mīlēt un ved

mūs pie Krista, kas ir pati mīla.

Māksla atver cilvēku dvēseles vienu otrai, tuvina

tos un dara tos cilvēcīgākus. Viņas nozīme tāpēc

lielāka, nekā zinātnes.

Māksla izteic to, ko vārdos nevar izteikt, un caur

to dara saprotamu visdziļāko un neizteicamāko. Vis-

vairāk izteic muziķa. Es nezinu, vai es muziķu sa-

protu tā kā vajag, bet viņa man visvairāk saka, viņa

man „cauri skan" un paceļ mani pār ikdienišķo.

Visvairāk mīlu skaistumu. Un skaistumu liek

nojaust un saprast māksla.

Dzīve bez skaistuma nav dzīve. Dzīve bez

mākslas nav skaista. Ja nebūtu mākslas, visa dzīve

būtu tukša. Es par mākslu varētu mirt.

Māksla ved uz ko augstāku, ceļ dvēseli uz to,

sevišķi muziķa, bet reliģija dvēseli paliekoši pie tā

saista.
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Ta māksla ved uz reliģiju, liek nojaust dievību.

Mākslā cilvēki izsaka savas ilgas pēc pilnības.

Mīlu mākslu, dzeju, muziķu par visu vairāk, lasām

vairāk vietās. Mīlu dziesmas, it īpaši vecās baznīcas

dziesmas, un sevišķi: „Dievs Kungs ir mūsu stipra

pils" un „To mīlestības spēku sveicu".

Mērķi dzīvē cilvēkam dod reliģija. Sava mērķa
skaidrā apziņā cilvēks zin, kam dzīvo un ir savā dvē-

selē mierīgs. Vienaldzīgs viņš ir pret likteni un citu

uzbrukumiem. Nekas viņu nevar gāzt. Bet šīs jūtas

vispirms modina, ieviļņo un tā ved uz reliģiju —

māksla, sevišķi muziķa. Dvēsele mūzikā uzmostas un

tiecas pēc „Viņa". Cilvēks no jauna dzimst.

Ik dienas no jauna dzimst griba, arvienu labāk

veikt savu darbu. Ik dienas pie savas atdzimšanas

strādāt gribas, mūžīgā nemierā ar sevi pašu, un skatu

vērstu uz tiem, kas augstāk stāv, viņos rēdzot skaistas

dzīves zimbolus.

Šis nemiers ar sevi, šī tiekšanās uz augžu un šī

godbijība pret augstāko ir jaunatnes iekšējās dzīves

pamata motivs.

Mēs zinām, ka ne katrā latvju jauneklī un jau-

navā šis motivs ir valdošais. Mēs zinām, ka dažs labs

ir pilnīgi apmierināts ar sevi un ka viņa vienīgā cen-

šanās ir — savu dzīvi ērti ierīkot. Mēs ari zinām, ka

godbijības jūtas ne visos valda, un ka ari mūsu jau-

natnes starpā ir tādi, kas, viegli un pavirši visu uz-

tverot, prot tikai apšaubīt, noliegt un kritizēt, bet neprot

cienīt un dievināt. Ir ari tādi, kas krituši kaut kādas

šauras un vienpusīgas mācības valgos, visu redz vien-

pusīgā apgaismojumā, visu uztver šauri, visu
.
spiež

sastingušas dogmas rāmjos, kuru nevīžo un pat negrib

paplašināt, savas idejiskas nabadzības neapzinoties, to

pat turot par bagātību. Bez šaubām, ari mūsu jaunatnē
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sastopams dogmatisms, formālisms, sektantiska neiecie-

tība un pat politisks fanātisms. Bet mūsu anketās

šāda gara nav. Pat to jaunekļu un jaunavu piezīmēs,

kas, kā redzams, piekrīt zināmas politiskas partijas

mācībai (esmu sociāldemokrāts, esmu zemnieku savie-

nības piekritēja, esmu nacionaliste) — sajūtama zināma

atturība, kautrība un itin kā gatavība savus ieskatus

vēl un vēl no jauna skatīt cauri, vai tos, mazākais,

uztvert plaši un nenoliegt citu ieskatu relativu vērtību

un nozīmi.

Patīkami daudz vietās pārsteidz vaļsirdīga atzīša-

nās, ka dadz lieli, svarīgi jautājumi vēl nav noskaidroti»

ka par tiem pat vēl maz ir domāts.

Es vēl skatos uz pasauli, kā mazais pīlēns An-

dersena pasakā, kurš nevarēja nobrīnīties par to, cik

tā liela, raksta viena jaunava, iz kuras piezīmēm pie

tam redzams, ka viņa par daudz ko jau nopietni do-

mājusi un jau nodibinājusi patstāvīgus ieskatus par

daudz lietām.

Es vēl esmu bērns. Es vēl tikai klausos un vē-

rojos. Es vēl tikai mācos un gribu gūt skaidrību, bet

vēl man visapkārt tikai mīklas. Es vēl esmu par jaunu,

lai spētu patstāvīgi spriest par tik svarīgām, lietām.

Tādas un tamlīdzīgas piezīmes allaž lasām.

Es vēl nekā nezinu, raksta viena jaunava, kuras

piezīmēs katrs vārds liecina par viņas dabas skaistu

svaigumu, bet gribu dzīvot kādam augstākam mērķim.
Es cenšos, bet pati vēl nesaprotu — kurp. Man gri-

bētos strādāt bez mitēšanās, bet nezinu, kādēļ lai strā-

dāju. Sevis dēļ? Nē, to es nevaru, bet pati nezinu,

kāpēc nevaru. Man tikai liekas, ka ja es sevīm vien

strādātu, ka tad es būtu visniecīgākais cilvēks. Savai

dzimtenei ? tautai? Bet kā lai es strādāju viņai ? Es

savu tautu nepazīstu vēl. Es gribētu laba būt visai
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cilvēcei, bet kā lai to izdaru ? Es pati sevis nesaprotu.

Es būtu laimīga, ja man būtu noteikta tieksme. Bet

es aizraujos no katra iespaida, bet nezinu, kas būtu

labāks, pie kā pieķerties. Es jūtu, ka jānovēl kāds

akmens, kas guļ priekšā manam mērķim, bet pati sa-

viem spēkiem to nevaru novelt.

Vēl rakstītāja tikai brīnās, vērojas, klausās un

mīl. Mīļi "viņai cilvēki, mīļas visas lietiņas, ar kurām

tā izrotā savu istabiņu, kurā viņai ir tik mīļi — omu-

līgi. Mīl viņa savas mājas, laukus un dārziņu. Mīl,

tāpēc ka viņa ir jauna, un jaunības viskošākais skai-

stums ir šī mīlas pārpilnība.

Kad pārbraucu no skolas uz mājām, viņa raksta,

es eju tūliņ dārzā ieelpot smaršīgo gaisu, izskrienos

pa visiem celiņiem, eju uz kūti pie lopiņiem, pakasu

cūkai muguru, paglaudu aitiņai purniņu, zirdziņu pa-

mīļoju. Un man pašai ir tik priecīgs prāts. Man

patīk būt uz laukiem, man patīk ilgi staigāt pa mežu,

pļavās lasīt puķītes. Es ļoti mīlu puķes. Cik Dievs

visu skaisti ir radījis! Ja, Dievs visu ir radījis. Es

viņam ticu un viņu mīlu.

Šī mīlas pārplūstošā bagātība, šī sirsnīgā interese

uz visu, kas ir, un šī tieksme mīlā kalpot visai cilvē-

cei, šis, kā es to citā vietā esmu nosaucis, mīlestības

panteisms ir svaigas jaunatnes košākā rota.

Ja vēl kur nav skaidrības par „pēdējiem dzīves

mērķiem", tad tā nebūt vēl nav slikta zīme. Daudz

sliktāka zīme ir, kad kāds visu savu dzīvi pārāk

agri jau rīko pēc noteiktas „programas", pēc stin-

griem «principiem". Tā nav jaunības, bet vecuma

iezīme.

Jaunatnē tas lielais un skaistais nebūt nav «prin-

cipu noteiktība", bet šī sirsnīgā aizraušanās spēja pati,
šī pacilātība un jūsmu bagātība, šī iemīļošanās visā,
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kas ir, un šī līgsma nodošanas dzīves straujai plusmei,

neprasot, kurp tā nesīs.

Tāda jaunatne ir kā pati nemaitātā daba, pati

bezgala skaista un bezgala daudz skaista sološa. Viņa
ir īsta un patiesa un viņas dvēsele ir atvērta katram

labam iespaidam.

Tāda jaunatne, lai tā ari vēl nebūtu dzīvē lielas

lietas izdarījusi, bet viņa tās grib izdarīt, un taisni

tāda ir un būs tā īstā darba darītāja, jo viņā ir vis-

vairāk mīlas, godbijības un entuziasma.

Un paša nepilnības atziņa. Un uzticības pilnas

gaidas un paļaušanās uz draugu, kas nāks palīgā velt

to „akmeni", kas „viņas mērķiem priekšā ir."

Nav jaunatnes, kas ar tādu mīļu uzticību nāktu

pretī tiem, kas to cienot un patiesi mīlot, to grib mācīt

un vadīt, kā latvju jaunatne.

Nietcše vienā vietā saka, ka visvairāk gūs tas no

sava mācītāja, kas pats „grib un prot būt mācēklis".

Latvju jaunatne to grib un prot.

Kā sausa zeme alkst ūdeņa, tā jaunatne gaida

mīlas pilnas vadības, mīļa vārda, gudras pamācības.

Visas jūtas taī atvērtas, visi vārti vaļā, viņa gaida un

mīļi uzņem to, kas tai mīļi tuvojas.
Un taisni tāpēc šī jaunatne jāsaudzē. Ir grēks

tādu uzticību izmantot nekautrīgā uzbāzīgā aģitācijā.

Nav jāaiztur, bet nav ari jātraucē, vai mākslīgi

jāpaātrina dabiskā attīstības gaita. Nav nekas jāuztiepj,
bet jāļauj visam pašam augt. Tikai zināšanas jādod,
tikai jāmodina mīļa interese par visu, jāatver acis,

jāmāca veroties un jautāt un patstāvīgi atbildes meklēt.

Es visvairāk nīstu tos, lasām vienā anketā, kas

par varu savus ieskatus grib uztiept citiem.

Un citā vietā lasām: nemaz nevaru saprast, kādēļ
katram tā gribas, lai visi domātu taisni tā, kā viņš.
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Par drauga padomu un pamācību tikai pateicību

jūt, uzbāzīgu aģitāciju turpretī katrs sajūt kā varmācību.

Nav jāsteidzas pāragri postīt jaunatnes jaunās

ilusijas. No skaistām ilusijām ar laiku pašas no sevis

izaug nopietnas domas. No romantiskas aizrautības

dvēselē uz visu mūžu paliek pāri tieksmes un mīla

uz sevišķo, augstāko, ideālo.

Tādā laikā, kur dvēsele vēl romantiski mīl un

tic mūžīgai mīlestībai, viņai nedrīkst uzbāzties ar kailu

dzīves reālismu, kas nekam mūžīgam netic.

Gan šī dvēsele pati reiz redzēs galu un robežas.

Gan viņa pati reiz mācīsies šīs robežas ieturēt, un

viņas atziņas tad pašas tērpsies principos un formulās.

Kur šīs vajadzības un gribas vēl nav, tur tā ari nav

mākslīgi jārada.
Jaunatnes dvēsele ir kautrīga un kaunīga. Pie

viņas nedrīkst skārties nekautrīgām rokām.

Es nemīlu, lasām viena vieta, kad kads mana

dvēselē kāro lasīt kā grāmatā.

Un viena jaunava stāsta, cik sāpīgi tai bijis, kad

viņas brālis bij izlasījis viņas dienas grāmatu:

Es pati nezinu, kā tas ir — viņa raksta: mans

brālis nevarēja saprast, kāpēc viņš, kā brālis, nav

drīkstējis lasīt manu dienas grāmatiņu, bet man bij tā,

itin kā kāds mani dziļi, dziļi būtu apvainojis, itin kā

būtu ielīdis manā dvēselē, un tur ko nozadzis.

Tāda ir jaunatnes dvēsele. Saudzīgām rokām pie

tās jāskaras. Viņa jāmīl viņas pašas dēļ. Un jau-

natnes audzinātājiem jāredz savs mērķis nevis pašu

iedomā, iegribā vai tādā idejā, kas, laba, pati par sevi,

tomēr varbūt būs un paliks sveša jaunai dvēselei, bet

jāredz šis mērķis pašas jaunās dvēseles izkopšanā.

Katrai dvēselei, lai gan ta, ka mes viena vieta

lasām, ir daļa no lielās visuma dvēseles, ar kuru tai
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jāsaplūst, tomēr ir savas ilgas, savas pilnības ideja un

savs ceļš uz piepildīšanos.

Šī dvēsele jāpazīst un jāsaprot, ja to grib izkopt,

ja viņas likteņi patiesi tuvi un dārgi.

Mūsu šeit pārrunātie jaunatnes uzzīmējumi tādu

saprašanu lielā mērā var veicināt.

Un reizē viņi mūsos modina gaišas cerības.

Vēršot skatu uz mūsu dzīvi un, pārredzot lielos

zaudējumus un sabrukumu, nu tomēr ieraugam ari to,

kas var modināt jaunu ticību.

Mēs jūtam un redzam, kā mostas un briest jauni

spēki, kas dziedēs tās vātis, kuras mūsu zemei situši

pēdējo gadu nežēlīgie notikumi.

Daudz veca ir sagāzts un sabrucis, un vēl daudz

kam jāsabrūk, bet iz vecā drupām ceļas jauna dzīve.

Mēs zinām, kā mūsu jaunatnes labākā daļa domā,

jūt un kā viņa grib.

Tagad mēs gaidām darbu.



Par jaunatnes idejisku audzināšanu.

Ir tāds vārds, kas nepareizi saprasts, pastāvīgi

nevietā un nelaikā lietots, ir pieņēmis nepatīkamu no-

skaņu un nokrāsu, tā ka tu kautrējies un tīri vai kaunies

viņu ņemt mutē. Šis vārds ir — ideāls, ideālisms,

ideālists.

Ko visu nesaprot zem vārda ideālists, kādi visādi

cilvēki netiek saukti par ideālistiem, kādi visādi

negrib, lai viņus tā sauktu! Cik daudz ārišķības, cik

daudz tukšuma ir nācies segt šim vārdam!

Par ideālistiem vispirms nevajadzētu saukt tos,

kas tikai jūsmo un skaisti runā par ideāliem, bet tikai

tos, kas ideāli dzīvo. Ideālists ir tas, kas darbojas

lielas idejas garā. Tikai tik tālu viņš ir ideālists, cik

tālu iet viņa darītais darbs. Kur ideja paliek nepār-
vērsta par dzīvi, kur tā nepāriet tiešā darbībā, tur viņas

jūsmīgie lolotāji nepelna ideālistu nosaukuma. Ideālists

ir darba darītājs, dzīves cēlājs un virzītājs uz ideāliem

mērķiem. Ideālists ir nevis tas, kas sapņo par ideāliem,

bet kas zin katru savu darbu pildīt ar lielas idejas

garu un kura katrs solis ir solis tuvāk lielas idejas

piepildīšanai dzīvē. Mums jānicina un jānīst viss, kas

ir tikai vārdi, un kas nepāriet dzīvā darbībā. Mums

jānicina cilvēki, kas tikai skaisti runā, bet kuru dzīve

nav skaistas darbības pildīta, cilvēki, kas kurp sauc,

bet paši neiet, kas ko sola, bet nepilda, kas māca, bet

paši nedara.

Ik brīdi nākas dzirdēt žēlabas par to, ka mums

„cilvēku nav". Neesot tādu, uz kuriem varētu paļau-

ties, kam varētu likt rokā kādu uzdevumu un tad zināt,
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ka tas būs labi izpildīts, apzinībā, pašaizliedzībā, kal-

pojot ne paša interesēm, bet ideālam, idejai. Maz

esot tādu, kas aizmirstu paši sevi un savu ērtību un

labklājību, kalpojot lielai idejai, un kas labāki nekā

neuzņemtos, labāki nekā nesolītu, ja visiem spēkiem

necenstos to pildīt.

Un nu visi skati vēršas uz jaunatni. No tās

gaida dzīves atjaunošanas, no turienes gaida to jauno

cilvēku, kas būs ideālisti vārda patiesā nozīmē. Un

par jaunatnes audzināšanu īstā ideālismā tagad runā

vairāk kā jebkad.

Bet kā var izaudzināt ideālu jaunatni, kā var pa-

darīt jaunos cilvēkus par īstiem ideālistiem, ne par

ideāliem runātājiem, bet par ideāliem darītājiem ?

Daži audzinātāji domā, ka, lai izaudzinātu patie-

sus ideālistus, pirmais viņu uzdevums būtu — jaunatnē

modināt sajūsmu par ideālu, to iesildīt un aiz-

raut par kādu lielu ideju. Tas nav pareizais ceļš, vai

mazākais — ar to nepietiek. Sajūsma, protams, ir

liela lieta, un droši var apgalvot, ka bez sajūsmas,
bez karstas aizrautības pasaulē nekad nekas liels nav

izdarīts. Bet ja ari tā ir, tad, no otras puses, jāsaka,

ka ar sajūsmu vien ari nekas nav izdarāms, un ka

sajūsmai tikai tad ir radošs spēks, kad aiz tās stāv

skaidras atziņas un pamatīga lietpratība.

Tādēļ jaunatnei vispirms jādod pamatīgas zinā-

šanas, jāmāca tai novērot dzīves parādības un patstā-

vīgi un skaidri par tām domāt un spriest, jāmāca katrā

darbā, praktiskā kā teorētiskā, ievērot un cienīt katru

sīku faktu, jāpieradina pie pamatīga un ideāli godīga

un tīra darba. Šādā darbā lai jaunatne pati sev iz-

strādā un nodibina patstāvīgu pasaules uzskatu, lai

pati sev darina „idealu", kura garā tai gribētos dzīvot

un darboties.

Lielāka daļa no jaunatnes audzinātajiem un va-
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doņiem sevi tura par aicinātiem tai mācīt, sludināt,

pat daudzreiz uzbāzīgā aģitācijā uztiept savu pasaules

uzskatu. Tā viņi izaudzina nepatstāvīgus un ari ne-

pastāvīgus cilvēkus. Jo tur, kur pasaules uzskats nav

organiski izaudzis iz paša novērojumiem un pārdzī-

vojumiem, kur tanī neizpaužas paša izdomātas, bet

vienīgi tikai svešas domas, tur tas zem jaunas, varbūt

vēl spēcīgākas svešas iespaidošanas ātri mainās.

Bērnībā un pašā agrā jaunībā, protams, katrs cil-

vēks vairāk domā svešas domas, runā cita valodu, un

viņa pārliecība arvienu ir citu, viņam tuvu stāvošu

cilvēku pārliecība. Tas citādi nemaz nevar būt. Kamēr

jaunais cilvēks vēl nav uzmodies uz apzinīgu garīgu

dzīvi, kur vēl nav uzmodies viņa es, kur ari meklē-

šanas vēl nekādas lielas nav, tur protams valda sveša

doma, sveša griba un svešs likums. Un tas jaunais

cilvēks, kas savas gaitas sākumā nebūs mācījies un

ieradis padoties un paklausīt svešam vārdam un liku-

mam, tam vēlāk ari nebūs pašam sava „likuma". Kas

bērnībā un agrā jaunībā nebūs ticējis tam, ko tam

teica vecāki cilvēki, tam ari vēlāk pašam nebūs nekā,

kam varēs ticēt ar visu sirdi. Kā gribas sfērā, tāpat

ari domās, pārliecības, pasaules uzskata izveidošanā

ceļš iet no heterenomijas uz autonomiju.

Bet pa šo ceļu jāiet katram, un pa to ceļu pamazām,
bet apzinīgi jāvada jaunatne.

Tāpēc taču viņu tik maz ir, šo patieso ideālistu,

tāpēc taču uz viņu „idejām" un «principiem" tik maz

var paļauties, ka tie pavisam nav viņu pašu, bet ir

tapināti. Tie tik pat ātri tiek aizmirsti, kā tika uz-

ņemti, un tiem nav spēka ilgstoši noteikt cilvēka dzīves

un viņa darbības garu un virzienu.

To vienīgi spēj tās pārliecības, kas dzimušas un

augušas patstāvīgos novērojumos tiešā dzīves praksē

un, ja tās ari nodibinājušās zem svešiem iespaidiem,
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pat zem citu apzinīgas vadības, tomēr personīgos pār-

dzīvojumos ir pārbaudītas un pilnīgi pārgājušas miesās

un asinīs.

legūt un izveidot tādu patstāvīgu pasaules uz-

skatu, to jaunatnei daudzkārt neļauj audzinātāja-sa-
biedrība.

Viņa traucē un jauc lēno, pakāpenisko meklēša-

nas un radīšanas procesu. Viņa pārāk agri maisās

iekšā ar savu tendenci, pārtrauc dabiski uzsākto pat-

stāvīgas veidošanas gaitu, un neļaujot šim procesam

dabiski un kārtīgi norisināties līdz galam, zināmā

momentā pavedienu pārrauj un jaunajam meklētājam

garam uztiepj kaut ko viņa būtībai svešu. Meklēšana

beidzas, garīgā rosība apraujas, dvēseles dzīvās aktivi-

tātes vietā redzama pasiva paklausīšana, agresivas
drosmes vietā itin kā apmulsums, lepnas uzvaras vietā

bezspēcīga padošanās.

Ir tā, itin kā jaunatnei būtu kaut kas atņemts,
kas viņai būtu devis īsto laimi, itin kā viņa būtu

pievilta.

Viņa bij ceļā, viņa meklēja, dzīvoja ilgās un

gaidās, viņas dvēsele bij atvērta un visam pieejama.
Tādā laikā nu nāca nekautrīga, uzbāzīga propoganda

un jaunā dvēsele, visam gatava ticēt, visu gatava ie-

mīļot, visam silti pieķerties, tai padevās. Un tā varbūt

pagāja garām pati savai taisnībai, pati savai augstākai

idejai, kuru viņa būtu atradusi un kurai būtu piederē-

jusi, kurā dzīvojot tad varbūt būtu sevi piepildījusi.

Viņa, pati pa saviem ceļiem ejot un varbūt ari daudz-

reiz maldoties, būtu atradusi savu zemi, savu laimi,

būtu piepildījusi savas ilgas un cerības un nodibinā-

jusi pati savu īsto tēlu.

Tagad ir noticis itin kā lūzums. Ir nodibinājies
kas neīsts, mākslots un viss nu ir kā slikta kopija, kā

nepilnīga reprodukcija, bet ne kā dzīvs un svaigs ori-
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ģinals. Un kā katra reprodukcija ir mazvērtīga, salī-

dzinot ar oriģinālu, tā ari kopēts, reproducēts pasaules

uzskats ir mazvērtīgs, salīdzinot ar paša radītu, celtu

un izveidotu.

Pie tāda patstāvīga un īsta pasaules uzskata kļūt,
tas ir — gūt lielu laimi un reizē lielu spēku. Šo

laimi un šo spēku lai neņemam jaunatnei! Lai viņai
palīdzam savu īsto tēlu realizēt, savu personību nodi-

bināt. Lai mēs jaunatni vairāk mīlam pašu kā tādu.

Lai mēs tai palīdzam atrast savu ideju, uzstādīt savu

dzīves programu un lozungu. Lai viņai palīdzam augt

un tapt, lai viņai neatņemam to vajadzīgo meklēšanas

darbu, bez kura nav gūstamas dziļas un patstāvīgas

pārliecības. Lai viņai neatņemam ari vajadzīgās mal-

dīšanās un ilūzijas, bez kuru patstāvīgas pārvarēšanas

nav gūstama īsta skaidrība.

Lai mīlam jaunatni viņas pašas dēļ un nevis kā

līdzekli mūsu mērķu sasniegšanai. Lai vairāk viņai

ticam, lai vairāk paļaujamies uz viņas svaigajiem in-

stinktiem. Lai nesakām viņai visu priekšā, lai neiz-

rēķinam viņai visus uzdevumus, bet lai viņai mācam

pašai rēķināt, lai nedodam viņai visu gatavu rokās,

bet lai mācam ari ko pagatavot patstāvīgi.

Lai cienām jaunatni. Lai esam bezgala saudzīgi

un godbijīgi pret viņas dziļākām dvēseles tieksmēm

un lai mēs tās nemērām un nevērtējam tikai paši pēc
sevis. Lai nedomājam, ka dvēseles mieru un skaidrību

jaunatnei var dot tikai tas, kas mūsu dvēselei mieru

un skaidrību ir devis. Lai nedomājam, ka viņas dzī-

ves laimei, nozīmei un jēgai jāpastāv iekš tā paša,
kas ir mūsu dzīves ideja, ka viņas ceļiem jābūt tiem

pašiem, kas ir mūsu ceļi, ka viņas uzdevumus ikreiz

ir tas pats, ko m ē s par savu misiju turam.

Protams, daudzreiz var ta gadīties, ka taisni tas,
ko mēs par pareizu turam, ko mēs mīlam, kam mēs
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ticam un ko mēs mācam, var būt saprotams, dārgs un

pilnīgi pieņemams ari jaunatnei. Daudzreiz var no-

vērot tādu parādību, ka kāds jauns cilvēks, kuru es

iepazīstinu ar kādu sevī noslēgtu pasaules uzskatu,

sacīsim, ar savu pašu, ir jau pats bijis ceļā uz šādu

pašu domu, kuram patstāvīgi domājot, meklējot un

pētot, ir jau uzaususi līdzīga skaidrība, modušās līdzī-

gas atziņas par zināmām dzīves parādībām un pro-

blēmām. Viņš, varbūt vēl neskaidri, bet tomēr jau to

pašu redz, domā, saprot, nojauš, kas man jau tapis

pilnīgi skaidrs. Vēl viņam viss varbūt kā miglā, vēl

varbūt nav izkristalizējies ciets kodols, centrs, un nu

mans paskaidrojums, mana mācība, mans vārds tam

dod pēdējo spēcīgo ierosinājumu, nes pēdējo skaidrību.

Varbūt patstāvīgas domāšanas un meklēšanas process

jau bij novirzījies gandrīz līdz pašam galam, varbūt

trūka tikai vēl maza mājiena, aizrādījuma, pēdējā ašā

apgaismojuma. Un uu nāca mans vārds, un viss at-

vērās un tapa pilnīgi skaidrs.

Ta mes esam viens otram gājuši pretīm, esam

it kā pusceļā sastapušies, pazinušies, sapratušies.

Ja nu jaunais cilvēks tagad manu mācību atzīst

un pieņem, tad tas nenotiek vis acumirkļa aizrautībā,
bet tas notiek dziļā, iekšķīgā radniecībā. Līdzīgi ir

bijuši mūsu iekšējie pārdzīvojumi, līdzīga mūsu meklē-

šana, vienādas mūsu tieksmes, ilgas un gaidas. Un

nu līdzīgas ir mūsu atziņas un pārliecības, līdzīgs

mūsu pasaules uzskats.

Un tomēr šis pasaules uzskats, lai gan es viņa

galīgai nodibināšanai esmu devis spēcīgu ierosinājumu,
ir un paliek jaunā cilvēka paša personīgā pārliecība.

Viņš pie šām atziņām tomēr pats ir kļuvis, caur manu

palīdzību tikai varbūt drusku agrāk, nekā tas būtu

noticis bez manis. Bet viņa garā tās ir augušas, ta-

pušas, ar sāpēm., un cerībām viņš tās ir sevī nesis un
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audzējis un dzemdējis, un tas nu ir tiešam viņa paša,

tās ir viņa pilnīgs un mūžīgs piederums.

Nekā nav bēdīgāka un niecīgāka, saka kāds liels

pedagogs, kā gatavas (no citiem darinātas) domas ne-

gatavā galvā. Kad «negatavs" cilvēks izteic gudras,

nobriedušas, gatavas, bet no cita izdomātas domas,

tad tas ikreiz skan neīsti, kā meli, kā frāze. Nepatī-

kami ir klausīties tāda cilvēka runā, lai ari izteiktās

domas būtu labas un pareizas.

Daudzreiz jaunatne, kurai audzinātāji uztiepj kādu

gatavu atziņu jeb pārliecību, vēl pat nav tādas atziņas

pavisam meklējusi, viņai tās nemaz vēl nav bijis va-

jadzīgs. Vēl viņa varbūt dzīvoja savu dzīvi bez se-

višķiem konfliktiem, vēl varbūt nemaz tanī neredzēja

lielas un svarīgas problēmas, bez kuru izšķiršanas tai

grūti vai pat neiespējami būtu nācies tālāk dzīvot.

Vecāki cilvēki daudzreiz pārprot jaunatni, redz

viņā tieksmes un prasības, kuru viņā nemaz nav, vai

mazākais zināmā attīstības posmā vēl nav.

Jaunatne zināmos gados maz domā un interesējas

par tādām problēmām, kas vecākiem cilvēkiem ir bez-

gala svarīgas. Zināmā attīstības posmā, un parasti

daudz ilgāki nekā mēs to iedomājamies, jaunatne dzīvo

instinktu un jūtu dzīvi.

Jaunatne pašu dzīvi kā tādu dziļāki sajūt, daudz

spilgtāki izdzīvo, daudz stiprāki mana savas paša dzīves

pulsa sitienus, nekā vecāki cilvēki.

Jaunatne dziļāki, skaņošāki, krāsaiņāki uztver

personīgo dzīvi un visu dzīvības procesu, kā vienbū-

tībā plūstošu īstenību.

Viņa to izdzīvo daudz lielākā aizrautībā un pa-

cilātībā, daudz intensivāki, ar visu būtību. Viņa atver

sevī saistītās dzīvības enerģijas un ļauj tām vaļu tāpēc

vien, ka tās ir, tāpēc ka tās laužas uz āru, nemaz

neprasot, kam tas vajadzīgs, kurp tās vēršamas.
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Vecākiem cilvēkiem svarīgāki ir dzīves tiešie

saturi, un viņi mazāk stipri sajūt dzīves dzīvo plūsmi

pašu. Viņi vairāk vērtē dzīvi, spriež par to un tiesā

to, bet mazāk tieši dzīvo. Viņi noteic dzīves formas,

uzstāda tai mērķus, nosaka normas, dod likumus.

Viņiem no lielāka svara ir dzīves «principi", pie ku-

riem paši turās un prasa, lai ari citi pie tiem turētos.

Viņiem vajadzīga vadoša ideja, cieti nostādīta, nosvērta

programa, pēc kuras tie stingri rīkojas.

Jaunatne mazāk mīl dzīvot un mazāk ir spējīga

dzīvot tā «principiāli", pēc programas. Viņa dziļāki
ir gremdēta pašā dzīvības būtībā un dzīvo viņas pašos

dziļumos. Viņa spējāki sajūt viņas plūsmi un peld
tai līdz un ļauj sevi no tās nest un neprasa — uz

kurieni ?

Jaunatne ir itin kā iemīlējusies dzīvē, visā dzīvē,

un viņa visu dzīvi izjūt kā skaistu, spēji aizraujošu

un vērtīgu dzīvot. Dzīvība pati ir viņai visaugstākā

vērtība.

Tas ir kā savāds mīlestības panteisms, kas visu

rāda lielu un skaistu, kas visur redz vilinošus noslē-

pumus un gaišus brīnumus, kas «visās ielejās meklē

puķes", un kam viena puķe ir skaistāka par otru.

Tā ir jaunatnes būtība, tas ir viņas dabiskais

«ideālisms", kas tai ļauj visu dzīvi redzēt un saprast
ideāli un kas to mudina ideāli dzīvot skaistā, nesav-

tīgā aizrautībā.

Tas ir kā pirmās mīlestības laiks, bezgala skaists

un liels, kas jaunatni dara spējīgu izdarīt lielus darbus

un to pacelt līdz varonībai.

Tā jaunatne rāda, kādai dzīvei jābūt visur un

arvienu, kas īsti patiesā dzīve ir. Un tie, kas šo jau-
nības ilusiju un jaunā ideālisma posmu nav izdzīvo-

juši, tie pavisam nav dzīvojuši un nezin, kas ir dzīvot.

Vajag jaunatne mīlēt viņas jaunību, vajag to viņa
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saudzēt un ilgi uzturēt svaigu. Jaunatnei jābūt un

jāpaliek jaunatnei, un pilnīgi pareizi ir apgalvots, ka

tas, kas reiz nav bijis īsts jaunēklis, nekad nebūs ari

īsts vīrs.

Nedrīkst izlaist, nedrīkst pārlēkt pār nevienu vēr-

tīgu un dabīgu attīstības posmu. Ja tas notiek, tad

ronas sāpīgs lūzums, tad kaut kā trūks visu mūžu, un

būs izdarīts tāds ļaunums, kāds nekad vairs nebūs

labojams.

Ar jaunatni vajag būt pacietīgam. Vajag prast

un gribēt gaidīt. Nedrīkst steigties viņai priekšā un

uztiept viņai to, kā tai varbūt nemaz vēl negribas un

nevajag, kā viņa dažreiz pat nemaz vēl nedrīkst gribēt.

Lai jaunatne aug, lai viņa uzaug un ieaug iekšā

savā taisnībā, savā ticībā, savā idejā. Gan viņa to

atradīs, gan viņa izcels pati savu likumu, uzstādīs pati

savu dzīves „formulu" un tad tai pieķersies, kalpos,

būs ar viņu viens.

Audzinātāji var tikai palīdzēt, aizrādīt, dot mājie-

nus, sargāt no ļaunas aizraušanās un aklas vienpusības,

var dažreiz kādu lieku darbu atņemt, kādu nevajadzīgi

garu ceļu saīsināt.

Ne mūžam, protams, jaunatne dzīvo šādā pilnīgā
un tīrā «mīlestības panteismā". Nāk laiks, kur tā

smagi cīnās ar dažādiem konfliktiem un ap dažādām

problēmām. Pie viena tas notiek agrāk, pie otra vēlāk.

Ir ari tādi sabiedriski-vēsturiski momenti, kur zināmi

degoši dzīves jautājumi ar varu aizrauj visus, ari jau-
natni. Un jaunatne tad grib skaidrības, grib atbildes,

grib pēdējā vārda un formulas.

Tā ir asu nacionālu cīņu, tā ir sociālu pretstatu

sadursmes laikos. Visa sabiedrība viļņojas. Un ne-

viens nevar palikt nomalē. Ir tādi momenti, kur kā

vētra „viens sajūsmu viļņojums veļas", un kur atsau-
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cīga, svaiga, entuziasmam tik leti pieietama jaunatne

nevar neaizrauties.

Tā ari ir filosofiski-etiski-reliģiozu meklēšanu laikā,

kur nemierīgais, uzbudinātais cilvēces gars prasa pē-

dējo, galīgās atbildes, kur tas grib netik vien zināmu

parādību raibumā atrast vienību, bet kur tas meklē

visu vienību vienību, kur tas meklē ne augstus mērķus,

bet visu mērķu mērķus, ne lielāku ideju, bet visu

ideju ideju, ne tikai to, kas skaists un taisnīgs un

patiess, bet pašu Skaistumu, pašu Taisnību, pašu ab-

solūto Patiesību.

Nemierīgā, nepacietīgā jaunatne tad ari klauvē

pie pēdējām durvīm un meklē pēdējās atbildes uz

galīgiem un pēdējiem jautājumiem.

Bet ari tad jābūt pacietīgam, kautrīgam uu sau-

dzīgam. Ari tad nav jāsteidzas ar paša atbildi. Vis-

pirms jaunatnē jāmodina sajūta un atziņa par pašu

jautājumu nopietnibu. Bet reizē ari par to, cik grūti

atrast pareizo atbildi, un cik neapmierinoša un ne-

pietiekoša vienam var būt tāda atbilde, kas citus pil-

nīgi apmierina. Vajag jaunatnē modināt atziņu, ka

jo lielāks uzdevums, jo augstāks mērķis, jo grūtāki
tas pildāms un sasniedzams.

Vajag jaunatnē nevis nomākt viņas maksimālās

tieksmes, bet modināt atziņu, ka maksimālu mērķu

sasniegšanai jābūt maksimāli sagatavotam, jāliek lietā

maksimums enerģijas, zināšanu un lietpratības. Jāpie-
radina jaunatne līdz šim iegūtās atziņas kārtot, sav-

starpīgi saskaņot un apvienot, un jāmāca taisīt zināmus

slēdzienus no jau saprastā, izzinātā, atrastā un tā pa-

mazām gūt skaidrību un mieru.

Viss, kas hipotētisks, par tadu ari jāapzīmē, ka

tāds ari jārāda.

Jārada jaunatnei visādas iespējamības, ka kļūt
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pie veļamas skaidrības, jādara ta uzmanīga uz visādam

varbūtībām.

Viņas dvēseles nemieru nevajag nomākt, viņas

teleoloģiskās tieksmes nedrīkst kavēt, bet vajag tās

virzīt uz iespējamo un sasniedzamo, uz patstāvīgi

iemantojamo.

Vajag viņai mācīt gaidīt un paciesties un modi-

nāt nojautu par to lielo laimi, kuru viņa reiz gūs, kad

tā pati atradīs savu «taisnību".

Nav jāslēpj jaunatnei to, kas ir mūsu taisnība.

Var jau ari būt, ka dažs jauns cilvēks taisni šai mūsu

taisnībai, pēc visas savas dvēseles satversmes un pār-

dzīvojumiem jau būs pietiekoši sagatavots. Tad viņš
to uzņems un gūs skaidrību un mieru.

Mūsu taisnības, mūsu patiesības un pasaules uz-

skatu sludināšana, ja viņa nav uzbāzīga, bet kautrīga

un saudzīga, var ari būt lielisks ierosinātājs spēks,

piemērs, paraugs un simbols katrai taisnības meklēšanai.

Kad jaunatne stāv svarīgu sabiedrisku jautā-

jumu priekšā, kurus izvirza pati dzīve, kuriem ir de-

goša, aktuāla nozīme un kas zināmā vēsturiskā momentā

prasa drīzas un noteiktas orientācijas, ari tad audzinātā-

jiem pret jaunatni jābūt saudzīgiem un atturīgiem. Nekādā

ziņā no viņu puses nav pielaižama uzbāzīga aģitācija

un jaunatnes «apstrādāšana" zināmā politiskā virzienā.

Un tur, kur jaunatne tomēr varbūt ari jau zināmā

mērā patstāvīgi pieņem zināmu mācību un piekrīt zi-

nāmām darbības progrāmām, tur jāgādā par to, lai

viņa nedarītu nekā, par ko tā nevarētu iestāties ar

visu savu es, lai tā nerunātu nekā, kas no viņas mutes

skanētu neīsti. Vispārim nav par daudz vārdu jātaisa

par lielām, svarīgām un svētām lietām. Viss neīsts

patoss, katra deklamācija un plātīšanās vislielāko lietu

var profanēt un padarīt smieklīgu. Taisni par to vis-

dārgāko vismazāk jārunā, bet jākalpo tam ar darbu.
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Jaunatnē jārada riebums pret visu ārišķo, riebums pret

frāzi. Patriotiska frāze vai sociālistiska frāze, kā katra

cita, jāapkaro. Nav nekas nedabiskāks un neīstāks,

kā ļoti jauns cilvēks-aģitators, tāds politisks darbi-

nieks, tautas vadonis, saucējs un ceļarādītājs, kas pats

vēl jāvada, kam pašam vēl ceļi jāmeklē. Smieklīgi

un reizē sāpīgi ir redzēt pārāk jaunus kritiķus, soģus,

tiesnešus, kad tie aicina pie tribunāla un tiesu spriež

par veselām nācijām, par veselām ļaužu šķirām.

Vecākās kultūras tautās jaunatni nemēdz audzināt

tik pavirši, steidzīgi un tik uzbāzīgi-aģitatoriski. Un

kur tas zināmās aprindās tomēr notiek, kur kaut kāda

sociali-politiska vai nacionāla tendence izceļas sevišķi

spilgta un dedzīga, un kur audzinātājos pašos novērojams

pārmērīgs politikas kults, tā sakot politikas hipertrofija,

tur jaunatne ari tiešām ir tikusi un tiek «samaitāta",

t. i. padarīta iedomīga un pavirša.

Un reizē viņā tiek nomākti tīri cilvēcīgie instinkti,

mostas šaursirdīga neiecietība, akls un muļķīgs, dažreiz

tīri zooloģisks naids, kas pavisam nesaskan ar jaunat-

nes īstākām tieksmēm, ar viņas būtības dziļāko ten-

denci, ar to, ko augšām nosaucu par viņas mīlestības

panteismu. Jaunatne tiek sarūgtināta, naidīgi uzbudi-

nāta, viņa sāk netaisni spriest, top nesaudzīga, cieta,

pat fanātiska.

Viņa pazaudē savu jaunību.

Jaunatne, savā jaunības aizrautībā visu labprāt

pārspīlējot, bieži mēdz būt netaisnīga. Bet nevis mīlot

netaisnību, bet taisnību mīlot. Netaisnīga tā bieži

ir nezinot, nesaprotot. Bet viņa mīl un grib vienīgi
tikai taisnību. Un tādēļ ir grēks un noziegums visā-

dos savtīgos un partejiskos nolūkos jaunatnei nepatie-
sību

m

mācīt un rupjā aģitācijā tai lūkot aptumšot skatu

par to, kas patiesi cilvēcīgi-taisnīgs.

Jaunatne grib taisnību, viņa netaisnību sajūt ļoti
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spēji, viņa sāpīgi reaģē pret katru netaisnības parādību.
Tā jaunatnes dabā nav, nīst kādu tautu vai kādu ļaužu

šķiru muļķīgi aklā naidā, bet ir — nīst netai-

snību. Šādu dzīvniecisku nacionālu vai šķiru naidu

var jaunatnē tikai mākslīgi modināt.

Un tas nedrīkst notikt.

Visam, ko mēs jaunatnei rādām, uz ko mēs viņu

saucam, vajag būt dziļi cilvēcīgam. Visā jāizpaužas

godbijībai, pietātei pret visu cilvēcisko, pret visu to,

kas ir cilvēks. Tas ir jaunatnes dabai piemērots.

Pārliecība, itin kā cilvēcīgs diženums un cē-

lums atrodams tikai zināmās tautās vai tikai zināmās

ļaužu šķirās, ir jaunatnei nepieņemama. Un tie, kas

šādu pārliecību propagandē, jauc jaunatnes dvēseles

skaidrību un maitā viņas skaidro, taisnīgo skatu.

Tam, ko mēs jaunatuei mācam, vajag tai atklāt

jaunus horicontus un vajag tai atvērt jaunus novadus,

jaunas pasaules, kur var daudz mīlēt un daudz darīt,

bet nevis jaunus novadus naidam un postīšanai. Tas

labākais jaunatnē ir — spēja aizrauties par positivo,

lielo, taisnīgo un skaisto un nevis īgnums, rūgtums,

skepticisms un neuzticība. Kur to jaunatnē redzam,

tur tas ir mākslīgi radīts. Tur tas ir ne gara un dvē-

seles veselības, bet slimības zīme.

Lai uzturam jaunatni garīgi veselu, lai to saudzē-

jam un uzturam ilgi patiesi jaunu!

Bet pirmām, ko darām, jābūt — jaunatnē modi-

nāt karstu gribu būt pašai iekšķīgi skaidrai, tīrai un

lielai.

Jārāda, ka dzīvē nekad nekas liels un vērtīgs

nav izdarīts, ja pats darītājs nav bijis liels, liela per-

sonība, liels raksturs, un ka katra lieta, kuru taisa,

kārtība, kuru ceļ, būs tāda, kādi ir tie cilvēki kas to rada.

Tas audzinātājs visvairāk bus izdarījis, kas jau-

natnē būs modinājis šo atziņu un nepārvāramu gribu
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un tieksmi kļūt pie personības un rakstura pilnības.

Kas kā galveno un pirmo „ideālu" būs pratis rādīt

un ļaut iemīļot — dvēseles tīrību, godsirdību, bruņ-

niecību un nepielūdzamu patiesību.

Par to jaunatni, kas pirmā kārtā sajūsminājās un

aizraujas no šāda personības pilnības ideāla un kas

pēc tā tiešām cenšas, nopietni un nerimstoši strādājot

pie sava rakstura izveidošanas un izkopšanas, par to

var sacīt, ka viņa ari dzīvē būs ideāla darītāja. Katru

sabiedrisku darbu tādu jaunatne tad ari pildīs labi,

pildīs ideāli. Tāda jaunatne tiešām būs „ideali" iz-

audzināta.

Viens no visjaukākiem latvju jaunekļiem, kādi ir

dzīvojuši mūsu vidū, nelaiķis dzejnieks Veidenbaums,

man īsi pirms savas nāves teica tā:

«Vajadzīgi, bez gala vajadzīgi mums labi un lieli

ideāli, bet lai viņu valdību tiešām varētu nodibināt

dzīvē, mums pašiem jābūt labiem un lieliem".

Bet Veidenbaums saprata un arvienu to uzsvēra,

ka „labs un liels" var būt tikai tas cilvēks, kas labi

sagatavojies labam, derīgam darbam. Veidenbaums,

apgarotais dzejnieks un filosofs, nenicināja reālās zemes

lietas, bet bieži par to runāja, ka ideālu dzīvi var uz-

celt tikai uz droša reāla pamata. Pats viņš ar lielu

nopietnību un dedzību studēja tīri «praktisko" tieslietu

zinātni un gatavojās praktiskai advokatūrai. Un savu

speciālo zinātni studēja pamatīgi, ar dziļu cieņu pret

visu tai nepieciešamo sīkdarbu, arvienu ļoti kritiski iz-

turēdamies pret tiem saviem biedriem, kas šo darbu

darīja pavirši un vieglprātīgi.

Mūsu dienu jaunatnei dažreiz dzird izsakām pār-

metumu, ka tā esot par maz «ideāla" un par daudz

«praktiska".
Dažreiz šie pārmetumi izradās versti pret kaut

ko ētiski tiešām pilnīgi negativu, t i. pret pārmērīgi
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šauru un aukstu prakticismu. Bet dažreiz tie ari ir

gluži nepelnīti, un jaunatnē pamodusies cieņa pret tīri

reālām un praktiskām lietām var būt gluži pozitiva un

apsveicama parādība. Tanī var izpauzties noteikta

griba — reālu, auglīgu darbu darīt un nicināšana pret

sapņainību un pārmērīgu jūsmibu, kas var likt aizmirst

un nicināt tiešos ikdienas uzdevumus un pienākumus

un tā cilvēku padarīt dzīvei nederīgu.

Kad jauns cilvēks svētā nopietnībā nododas savai

specialitātei, kā kaut kam lielā mērā svarīgam, tad par

to var tikai priecāties. Dzīve prasa krietnu speciālistu,

un kur tāda nav, tur tā sabrūk.

Katram jaunam cilvēkam taču par to jādomā, kā

reiz dzīvē ieņemt sev piemērotu vietu, kā pildīt savām

dāvānām un spējām atbilstošas funkcijas, apzinīgi un

ar lietpratību ņemot dalību vispārīgā kultūras dzīvē.

Kur jaunatne šādai dzīvei gatavojas, un kur viņa to

dara nevis ar rupju kailu aprēķinu, bet padevīgā kal-

pošanā tam, kas atzīts par labu, pareizu un vārda vis-

labākā nozīmē lietderīgu, tur mēs redzam augam tos

īstos ideālistus, kas ideālu nevis tikai cildinās un su-

minās, bet to pārvērtīs par dzīvi.

Tāds jaunatnes «prakticisms" un «reālisms" ir

tikai apsveicams, jo tas īstu «ideālismu" nevis izslēdz,
bet piepilda.

1920. g.



Aktivā jaunatne.

Tas, kas pats vēl jauns, vai tas, kas labi atceras,

kāds viņš jauns bijis, un kas savu jaunību mīl, nīst

prātīgu veču prātīgus brīdinājumus: pamazām! apdo-

mīgi ! ar galvu nevar caur sienu skriet!

Jaunatne nu reiz ir tāda, ka tā nekā nespēj darīt

tik prātīgi un apdomīgi, kā vecāki cilvēki. Tāda nu

reiz ir viņas daba, un nožēlojama būtu tā jaunatne,

kas tikai visu darītu ar gudru aprēķinu. Un ari tāda

jaunatne būtu nožēlojama, kurai negribētos aktivi ņemt
dalību savas tautas dzīvē, bet kas vienaldzīgi varētu

visos laika notikumos noskatīties.

Protams, ka tādā gatavībā — ik brīdi aktivi pie-
dalīties sabiedriskās lietās, daudzreiz slēpjas ne visai

cēli motivi, ka tā bieži var būt godkārības vai ari

vieglprātības pazīme. Bet tomēr: kad cilvēks ar visu

savu personību iestājas par to, kam tic, tad tas viņu
taču paceļ augstākā sfērā, nekā vienaldzīgos un gļēvos,

kas nezin cita, kā varbūt tikai skaistu izrunāšanos par

visu. Tie, kas grib ko darīt, tomēr pieder pie aug-

stākas kategorijas cilvēkiem, nekā tie, kas tikai skatās

un runā. Pat maldoties tie izpelnās lielāku cieņu, nekā

tie, kas vienaldzīgi vai bailīgi atturās no katras aktivas

līdzdalības, vai aprobežojas tikai ar pārgudru kritiku,

kas nevienam nekādas atbildības neuzliek.

Visi zin brīnišķīgo jaunās derības stāstu par

sievieti, kas Betanijā Kristum kājas mazgāja ar vis-

dārgāko eļļu, un kuras «neprātīgo" rīcību Pestitājs at-

taisnoja un aizstāvēja pret savu «prātīgo" un praktiski

apdomīgo mācekļu uzbrukumiem.
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Tā mēs arvienu, lai ari nez' cik augstu stādītu

prātīgu aprēķinu, tomēr visi mīlam un apbrīnojam tos,

kas, tikai savai sirds balsij klausot, dara to, kā nevar

nedarījuši.

Bet ja nu tas ari tā ir, tad mēs labi zinām, ka

viscēlākā aizrautībā var izdarīt tādus darbus, kas ne

tikai izsauc lielu nelaimi, bet kas ari pašai lietai, kuras

labā tie darīti, lielā mērā var kaitēt. Ja mēs ari dzīvu

aktivitāti augstāki vērtējam par romantisku sapņainību,

gatavību kalpot un nest upurus — augstāki stādam

par prātīgu atturēšanos un kritizēšanu, tad tomēr mēs

nedrīkstam aizvērt acis ari visa tā priekšā, kas dzīvei

draud, kad jaunatne, lai ari varbūt karstā un īstā entuzi-

asmā, dara to, kā neprot, kā labi nespēj un par kā

sekām nevar atbildēt. Tas zīmējas sevišķi uz politisko
darbību.

Visļaunākās sekas šeit daudzreiz ir bijušas vis-

labāki un godīgāki domātam darbam, visvairāk pašai

augstākai lietai ir kaitējuši aizrāvušies aktivisti, kas

uzņēmušies saviem spēkiem nepiemērotus uzdevumus.

Pašas jaunatnes un visas tautas interesēs ir no-

pietni jābrīdina no zināmas jaunatnes zināma veida

aktivitātes. Jaunatnes piedalīšanās sabiedriski svarīgu
uzdevumu veikšanā tikai tad ir laba, kad šie uzdevumi

pēc savas būtības vispār no jaunatnes var tikt

veikti, ja viņu veikšanai vispirms vajadzīga jauna

un karsta dvēsele, drosme, entuziasms, un ja tie ne-

prasa lielu zināšanu, bagātu piedzīvojumu, nobrieduša

rakstura. Un jaunatnes darbība tikai tad ir laba, ja

jaunatne nedara nekā tāda, kas runā pretīm īstas jau-
nības būtībai, kas viņu pazemina, ar ko tā sevi ap-

traipa un kas vispār cilvēcīgi necienīgs.
Mēs dzīvē varam novērot patiesu, īstu varonību,

bet ari tādu, kas nav nekas cits, kā uzpūtīga brama-

nība un plātīšanās. Nekas nav nepanesamāks, kā
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iedomīgas jaunatnes dižošanās un nekaunīgi uzbrukumi,

itin kā kādas augstākas idejas vārdā, tiem, kas citādi

domā. Un nepiedodami ir,kad politisku partiju vadoņi

jaunatni kūda un tai tieši māca būt tādai nekaunīgai,

kad tie jaunatni savu kailu partijas interešu labā sūta

darīt nejēdzīgus un mežonīgus darbus.

Pret šo partiju veču varmācību un brutālo egoismu

jaunatnei pašai būtu jāprotestē. Tai būtu viņiem jāsaka

tā: Lieciet jūs mūs mierā ar savu demagoģiju! Mēs

paši zināsim labāki, kas darāms. Ja mēs gribēsim,

tad mēs iesim un darīsim, jā jutīsim, ka tas jādara,

bet ne lai. jūsu savtīgām interesēm kalpotu! Mēs

negribam būt jūsu rokas puiši!

Jaunatnei jābūt un jāpaliek ilgi jaunai. Kā bēr-

nība, tā ari jaunība jāizdzīvo līdz galam un jāizsmeļ

visi tās saturi. Nekad nebūs īsts jaunēklis tas, kas

nebūs bijis bērns, un tāpat ari īsti vīri nebūs tie, kas

nebūs bijuši īsti jaunēkļi. Jaunatni tādēļ nedrīkst uz-

skatīt tikai kā līdzēkļi, kā ieroci kaut ari viscēlākiem

mērķiem, bet it īpaši vēl ne tādiem, kuriem tā pavisam

vēl nav spējīga labi kalpot. Ir bieži novērota parādība,

ka tie jaunie cilvēki, kas pāragri sev nepiemērotu

darbu dara, kas pārāk jauni lūko spēlēt varoņu lomu,

ātri nogurst un „nolietojas", vai vislabākā gadījumā

agri pārvēršas par «mietpilsoņiem".

No tā jāizsargā mūsu jaunatne. Bet tas notiks

nevis tad, kad mēs to tikai mācīsim būt «prātīgai un

apdomīgai", bet kad mācīsim tai, savus spēkus ziedot

tādiem uzdevumiem, kas tai tiešām pa spēkam. Mēs

jaunatnei nebūt neliegsim ņemt aktivu dalību tautas

dzīvē, bet gan liegsim tai uzņemties funkcijas, kādas

tā nekādā ziņā vēl nevar veikt. Un mēs tai ne-

mācīsim jezuitu morāli, ka katrs līdzēklis mērķa sa-

sniegšanai atļauts.

Katru jaunatnes īstu aizraušanos mes cienīsim,
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bet katru mežonību stingri apkarosim. Mēs nekad

nedrīkstam jaunatni glāstīt un slavēt par kaut ko, ko

tā ir rupji un cilvēka necienīgā kārtā darījusi. Nekad

jaunatnei nedrīkst glaimot. īstai jaunatnei patiesībā

ari nekas nav riebīgāks par glaimiem. Jaunatnei ne-

drīkst pastāvīgi par to runāt, ka tā ir „ideala". Viņa
ari arvienu nemaz tāda nav. Dažreiz viņa tiešām ir

tāda, ka silti ap sirdi kļūst, viņā skatoties, bet bieži

viņa ari tāda ir, ka dziļā sašutumā jādomā: kas būs

no visas mūsu tautas, kas mūs sagaida, ja jau mūsu

jaunatne ir tik ļauna un samaitāta?

Bet tad lai nenovēršamies no tās, bet ar vēl jo

lielāku sirds siltumu tai ejam klāt. Un tā aktivitāte,

uz kādu mēs to tad mudinām, vispirms lai būtu no-

pietna pašdarbība pie sava rakstura izveido-

šanas. Lai jaunatnē tad modinām sajūtu par to, ka

pirms kā pasauli pārtaisīt, tai jālūko pašai

sevi pārtaisīt, pirms kā jaunu kārtību ze-

mes virsū nodibināt, tai jālūko savest kārtībā

pašai sevi. Tas šinī gadījumā būs visauglīgākā

un pareizākā «aktivitāte".

1925. g.



Lielie un mazie.

Mēs bērnus nevaram mācīt,

ja paši neprotam no viņiem mā-

cīties.

Uz kāda audzinātāja jautājumu: „Kā mums lie-

lajiem jāizturas pret mazajiem, un no kādiem principiem

jāliek vadīties savās attiecībās ar tiem ?" — ievērojams

pedagogs atbildējis: „Tā jau ir daudzu audzinātāju

lielākā kļūda, ka viņi par daudz galvu lauza par tiem

pašiem principiem. Tā jau ir tā lieta, ka pret bērniem

nemaz nav „jāizturās". Tiklīdz mēs sākam ar no-

domu šā vai tā „izturēties", tad jau ir slikti.

Šim lēti pārprotamam vārdam ir tā pati nozīme,

kā pazīstamajam, tikpat paradoksam izteicienam: ja

jūs savus bērnus labi gribat audzināt, tad jums tos

nevajaga par daudz audzināt.

Pārmērīga gudrošana un teoretizēšana, pārāk liela

ticība formulām un programām, pūles arvienu „pareizi

izturēties", tas ļoti bieži audzināšanas darbā ienes kaut

ko mākslotu, neļauj nodibināties vienkāršām, dabīgi

sirsnīgām attiecībām un audzināšanu nereti pārvērš

par mākslīgu dresūru.

Pats par sevi saprotams, ka bez „principiem",
bez idejiskas apgaismošanas, bez „teorijas" nevar pa-

reizi izvest nevienu lietu, bet tomēr nav jāaizmirst, ka

no teorijas, no principa vien nekad neizplūst dzīva,

auglīga rosība, bet ka tā dzimst no labas un stipras,

spēju jūsmu apdvestas gribas.

Savā sadzīvē ar mazajiem mums, lielajiem, jābūt,
cik vien iespējams nemākslotiem, vienkāršiem. Tāpat,
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kā mēs kādu cilvēku vislabāk mīlam tad, kad par savu

mīlu vismazāk domājam, un vislabāk ar viņu sadzī-

vojam tad, kad vismazāk nākas gudrot par to, kā ar

viņu jādzīvo, tā mēs ar bērniem vislabāk sadzīvosim

tad, kad ļausim vadīties ne no kāda kaila «principa",

bet kad mūsu starpā valdīs silta simpātija un īstas

draudzības gars.

Kur ša gara nebūs, tur nekādi principi neka

nelīdzēs.

Bet vai tad liels cilvēks var būt bērnam draugs,

un bērns viņam ? Vai tas, ko mēs par draudzību ar

bērniem saucam, tiešām pelna šo vārdu?

Esmu dziļi pārliecināts, ka starp lieliem un ma-

ziem var pastāvēt patiesa draudzība. Un nav skaistā-

kas draudzības, kā tā, kādu nesamaitāts, īsts bērns

daudzreiz mīl dāvāt taisni augstu pār viņu stāvošam

lielam cilvēkam. Un lielā nopietnā cilvēkā var mājot

tāda mīla, tāda intima saprašana, tāda dziļa cieņa uz

bērnu, ka viņu abu savstarpējās attiecības var būt

dziļas, brīnišķīgas poesijas apdvestas. Šādā draudzībā

starp lielo un mazo cilvēku var būt ne ar ko citu ne-

salīdzināms skaistums.

Šāda draudzība, protams, ir reta parādība. Pa

lielākai daļai lielie itin kā no augstienes nolaižas pie

bērna, viņam mākslīgi piekļaujas, ar apziņu lūko viņam

līdzināties, daudzreiz pat imitējot viņa nepilnīgo va-

lodu un visu viņa izturēšanos. Bet kā katra, tā ari

šāda imitācija, ir mazvērtīga un, galu galā, bērnam

pašam nepatīkama.

Bērnam lielā cilvēkā patīk taisni tas, kas nav

bērnišķīgs. Tāpēc ari liels cilvēks nekad nevar būt

mazā cilvēka biedrs. Biedri var būt tikai līdzīgi,

un bērna biedri var būt tikai citi bērni. Bet draugi

var būt pavisam dažādi cilvēki, dažādi ari pēc vecuma.

Kur lielie cenšas būt par mazajo biedriem, paši, tā
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sakot, par bērniem tapt, tur tūliņ ieskanas neīsti toņi,

un nav vairs tā skaistuma, kāds var būt tikai tur, kur

nav nekādas izlikšanās, bet kur viss īsts un patiess.

Bērns nemaz nemīl to vien, kas bērnišķīgs, viņš

nemaz tik lieliski, kā mums tas varētu izlikties, nein-

teresējas par to, kad viņam, p. p. kaut ko stāsta par

bērnu dzīvi vai, sacīsim, rāda bildes no bērnu pasau-

les. Mūs lielos tas daudzreiz vairāk interesē, nekā

pašus bērnus. Visus lielos dzejas un mākslas darbus,

kuros tēloti bērni, mēs lielie, bez šaubām, daudzreiz

labāk saprotam, ari varbūt daudz vairāk mīlam, nekā

bērni paši. Šiem daudz vairāk gribas dzirdēt par lā-

čiem un vilkiem, raganām, milžiem, rūķīšiem, par

lieliem varoņiem un viņu brīnumdarbiem.

Bērni mīl brīnēties, un viss tiem tīk, kas pilns

brīnumu un noslēpumu. Bērnus valdzina ne tikai tas,

kas tiem pazīstams un tuvs, bet daudzreiz vēl vairāk

tas, kas svešs un tāļš. Un daudzreiz viņi mazāk mīl

savus mazos biedrus, kautgan viņi ari bez tiem nevar

un negrib būt, nekā savus lielos draugus, savus labos,
interesantos vai omulīgi jautros krusttēvus, no kuriem

tie dzird tik dažādas brīnišķīgas lietas.

Bērnam liels cilvēks ir tik mīļš ari tāpēc, ka tas

viņa tuvumā jūtas mierīgs un drošs. Kā drošā pa-

spārnē. Viņa lielais draugs var būt nopietns vai jautrs,
kluss vai straujš, skarbs vai laipns, bet viņš to var

mīlēt, tam var pieķerties un pilnīgi nodoties, jā vien

viņš tam imponē caur kaut kādām izcilus īpašībām un

spējām. Bērns mīl cilvēkus ar patstāvīgu raksturu.

Šaudīgu, nevienādu, ātri mainīgu cilvēku, kas šodien

un ar vienu ir tāds, rīt un ar citu citāds, bērns nekad

neiemīl.

Bērnam vajag varēt ticēt un paļauties. Viņam
jājūt, ka tā roka, kas viņu ved, stipra ir un viņu nekad

neatlaidīs vaļā.
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Bērni, kā zināms, mīl jautribu un jautrus cilvēkus.

Ari klusākie un nopietnākie tādus mīl. Un audzinā-

tājs, ja viņš ir jautras dabas cilvēks, spirgts un humora

pilns, ar bērniem brīnuma lietas var izdarīt. Bet ir

aplam domāt, itin kā bērni nevarētu iemīlēt ari klusus

un nopietnus, stingrus un pat skarbus cilvēkus. Ja

vien tie jūt, ka šie ir labprāt viņu vidū, viņus saprot

un mīl.

Es esmu daudzkārt novērojis, cik dziļi bērni spēj

iemīlēt pat tādus, kas ar viņiem nekad nemīlinas, kas

viņus sev pat nelaiž pārāk tuvu klāt, kas viņiem var-

būt pat reti uzsmaida. Bet kad tas notiek, un kad

tāda klusa cilvēka allaž nopietnā vaigā reiz uzspīd rets

smaids, tad tas tā silda, tādu laimi dod, kādu reti dod

laipnība, pie kuras bērni jau pieraduši.

Bet, no otras puses, ari patstāvīgai sirsnīgai laip-

nībai un jautrībai piemīt brīnišķīgs spēks. Un kad

allaž laipnais vaigs reiz ir drūms, skumjš, vai varbūt

dusmīgs, tad tas bērnus tā skumdina un sāpina, ka

viņi ar ilgām atkal, kā saules, gaida vecā mīļā smaida

un glāsta.

Ta visādi var but tie ceļi, pa kuriem mes lielie

varam kļūt tuvi mazajiem.

Un katram cilvēkam atvērts ceļš uz bērnu sirdi,

ja vien tikai viņa paša sirds atvērta bērniem.

Bet tur, kur lielās un mazās sirdis atradušās, tur

abas var gūt tādu skaidru laimi, kādu cits nekas pa-

saulē nevar dot.

Ja īstas draudzības iezīme ir tā, ka draugi
viens otram ir kaut kādas vēl nesasniegtas pilnības

zimbols un ierosme šās pilnības meklēšanai, tad mēs

lielie netikvien bērniem varam būt šādi skaidri paraugi,

bet bērni ari mums.

Varētu sacīt ta, ka mes tikai tiem bērniem būsim

piemērs, paraugs un ierosme, kas mums var būt pa-
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raugi. Un mes bērniem tikai tad ko iemācīsim, ja

mēs no viņiem mācīsimies.

Tā gan ir tā viscēlākā un apskaidrotākā pedago-

ģija, kur abi, lielais un mazais, viens otru audzina un

māca, un viens no otra mācās.

Tā mums ir liela laime, kad mēs no saviem bēr-

niem varam mācīties, redzot viņos piepildītu kaut ko

tādu, kā mums pašiem trūkst, kad mēs, viņu dzīvē

vērojoties, iemīlam kaut ko, kā varbūt visā mūsu lielo

cilvēku dzīvē vairs nav, un tikai vēl tur, bērnos, uz-

glabājies un mūsu priekšā uzmirdz kā tāļš, vilinošs

skaistums.

Mūsu chaotiskās dzīves raibumā un kņadā, ne-

īstenībā, ārišķīgumā un frāzēs, kur gandrīz neviens

otram nesaka to, ko patiesībā domā, un kur ar apziņu

un gudru aprēķinu visu vilto, tur bērnu nemākslotā

atklātība mūs apkauno un modina nojautu par to, kā-

diem mums jābūt pašiem, kādai jābūt visai dzīvei.

Mūsu dzīves bezstīla nejēdzībā mēs bērnos no-

jaušam, ka ir stīls, kas ir iekšķīga noskaņotība, vienība

un dziļa īstenība, bez kuras nav patiesa skaistuma.

Bērnu, nesamaitātu, īstu bērnu dzīve mums šādu ne-

viltotu skaistumu atver, liek to iemīlēt un modina

gribu to radīt visur, sevī un ap sevi.

Un mūsu sabrukuma un dziļa noguruma laikā,

kur visiem līdzšinējiem dzīves pamatiem šķoboties,

mēs paši itin kā sašķobīti un savos pamatos satrici-

nāti, daudzreiz zaudējam zemi zem kājām, šaubāmies

un daudzreiz neticam vairs nevienam un neceram vairs

ne uz ko, tur bērnu svaigais optimisms mūs spirdzina

un aizrauj un māca, cik skaisti būt kungam par savu

likteni.

Un bērni ir šadi kungi par savu likteni.

Viņi no visa prot iztaisīt to, ko tie grib, visu
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tie pārveido, visu no jauna rada, visam pavel tapt par

to, kā viņiem gribas.

Un ikbrīdi atkal visu no jauna sak.

Viņi krīt, nodauzās, bet tūliņ atkal uzceļas kājās

un, noraudājusies, tūliņ atkal smej un aizmirst bijušās

sāpes.

Viņi būve, un kad uzbūvētais sabrūk, viņi atkal

un atkal no jauna būvē, un ikreiz ar jaunu aizrautību.

Viņus pieviļ vienas gaidas, viena cerība, bet viņi

nezaudē ticības, un atkal gaida, un atkal cer un at-

kal tic.

Un ik ar katru jaunu dienu jaunu dzīvi iesāk.

Un tā dzīvi atjauno, un tā atjauno ari mūs un lej

jaunu skaidrību un spirgtumu mūsu daudzkārt tik ne-

mierīgās, šaubu pilnās, nogurušās dvēselēs.



Par pedagoģisku kulturu.

Par pedagoģisku kultūru var runāt tādā pat no-

zīmē, kā runā par zinātnisku kultūru, par filosofisku,

reliģisku vai māksliniecisku kultūru.

Pedagoģiska kultūra ir tur, kur attīstīta gaume,

izpratne un izjūta par īstām pedagoģiskām vērtībām.

Kur prot izšķirt pedagoģisko momentu no citiem, kur

to nesamaina un nesajauc ar tiem, bet kur to prot iz-

lobīt, atdalīt un izcelt gluži atsevišķi, viņa spilgti rak-

sturīgā īpatnībā. Bet kur pedagoģisko momentu sa-

maina, sacīsim, ar morālisko vai ar lietderības motivu,

vai to neprot šķirt no politikas, tā kā politiski parei-
zais un vēlamais šķiet esam ari pedagoģiski pareizais

un vēlamais, tur -jākonstatē īstas pedagoģiskas izprat-

nes trūkums. Tur pedagoģiskā kultūra stāv zemu.

Katram gan bijusi izdevība novērot, ka tādu pe-

dagoģisku jautājumu iztirzāšanā, kas kaut kā saistīti

ar aktuāliem, degošiem dienas jautājumiem, kā sieviešu

izglītība, zocialā audzināšana, reliģijas mācība skolā

v. c, pat ievērojami un īsti pedagogi daudzreiz ap-

mulst un dažādos motivus tā sajauc, ka vairs nejaudā

izšķirt, kur beidzas pedagoģija un kur iesākas pavisam

kaut kas cits. Un kā tie dažreiz pašu pedagoģiju itin

kā pavisam aizmirst un uz viņas rēķina izceļ gluži

citus, viņai dažreiz pat pavisam svešus motivus.

Dažās vietās un dažos laikos šāda pedagoģisku

motivu neievērošana un, citu, viņas īstai būtībai svešu

momentu izcelšana uz pedagoģijas rēķina ir visai iz-

platīta parādība.

Tas it īpaši novērojams asu politisku sadursmju

laikos, sevišķi nervozas politiskas dzīves momentos,
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patriotisma uzplūdu laikos, reliģiskas, sociālas kustības

un cīņās, pie spilgtu nacionālu pretstatu sadursmēm.

Daždažādi sāņu motivi, mērķi un nolūki tur daudz-

reiz izrādās stiprāki par tīri pedagoģiskiem. Zināmos

dzīves nosacījumos tie spēlē tik lielu lomu, izceļas tik

spilgti un degoši, ka tie nomāc un sajauc pilnīgi pe-

dagoģisko domu.

Un ne tik vien pedagoģisko.
Zināmos laikos, vai nu, kā sacīts, sevišķi asu

konfliktu laikos, vai atkal, otrādi, lielu atplūdu un no-

guruma laikā, vai ari valdot pārāk lielam materiālis-

mam, pārāk lielam prakticisma garam, mēs novērojam,

ka sāk iet uz leju ari zinātniskā izpratne, mākslinie-

ciskā gaume, top nabadzīga un neauglīga filosofiskā

doma. Nav vairs izjūtas par šinīs dažādās kultūras

pasaulēs guldītām tīrām vērtībām. Visur valda tikai

tiešais .lietderīguma viedoklis gan rupjākā, gan smal-

kākā vārda nozīmē.

Zinātnes, mākslas, filosofijas un tāpat ari peda-

goģijas darbiniekiem un īstiem draugiem pastāvīgi

jābūt nomodā, jāsargā savas idejas tīrība, jāuzstājas

un jākaro pret katru, vai nu mazāk vai vairāk rupju

utilitārismu, kas šo ideju novārtā liek.

Kā ir specifiski zinātniskas, mākslinieciskas, filo-

sofiskas, reliģiskas vērtības, tā ari ir specifiski peda-

goģiskas. Tās ir jāizjūt, par tām ir vajadzīgs acumērs,

smalki instinkti.

Kā muzikāls cilvēks katru neīstu toni uzreiz uz-

tver un ar nepatiku sajūt, tā cilvēks ar īstu pedago-

ģisku gaumi atraidoši reaģē uz visu, kas kaut cik

pretīgs īstam pedagoģijas garam. Viņš instinktivi katrā

sevišķā gadījumā izjūt, kas pedagoģiski pareizs, kas ne.

Šāda pedagoģiska s m alkj ūtīb a jāattīsta.
Laba gaume, droši instinkti, uz kuriem var pilnīgi

paļauties, kas nekad nemaldina, kur katrā gadījumā ir
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pilnīga skaidrība par to, vai kas ir īsti pedagoģisks:
t. i. vai tas tiešām veicina jaunatnes garīgo augšanu,

vai tas tiešām ir ceļš, kas to vestu pie pilnības. Šāda

smalkjūtība, šāda drošība instinktos, šāda smalka at-

saucība ir kā smalka muzikalība, kā smalka dzirde.

Kam šādas pedagoģiskas „muzikalības", šādas smal-

kas dzirdes nav, tas nav īsts pedagogs.

Kur šāda laba gaume, šādi droši instinkti, šāda

skaidra izjūta valda, tur ir pedagoģiska kultūra. Tā

jārada, jāveicina, uz cietiem pamatiem jānodibina.

Pedagoģiska sirdsapziņa jāmodina un

jānoskaidro. Lai katrs kurā katrā gadījumā justu: Ja

es, kā pedagogs, kaut ko daru, ar ko es varbūt'kal-

poju kādai labai lietai, bet ja es reizē ar to nekalpoju

pašai jaunatnei, tieši neveicinu viņas iekšējās dzī-

ves izkopšanu, nepalīdzu izcelties un atvērties jauna

cilvēka īstākai būtībai, tad es esmu aizmirsis savu tiešo

pedagoga uzdevumu. Varbūt lieta, par kuru es paš-
laik vairāk domāju, nekā par jaunatni un viņas dvē-

seles likteņiem, un kurai es kalpoju, ir laba, liela un

svarīga, bet ja es pie jaunatnes uri ar jaunatni strā-

dāju, tad man jāsaka: šī lieta, tā vēl var gaidīt, bet

jaunatnei nelikšu gaidīt. Viņa nevar gaidīt, viņai katrs

acumirklis dārgs, viņa ik brīdi ir ceļā. Un viņai ir

savas prasības un savi mērķi, kurp tā iet.

Jā, pēc Kanta, neviens cilvēks otram nekad ne-

drīkst būt līdzē k 1 i s, ne kaut kam, bet drīkst būt

tikai mērķis, tad tas taču it īpaši sakāms par jau-

natni, kuras likteņi likti mūsu rokās. Mūsu pedago-

ģiskā sirdsapziņa mums nedrīkst atļaut skatīties uz

mūsu audzēkņiem kā uz līdzēkļiem, lai ari nez cik

lielai un augstai lietai. Viņai pašai, viņas dvēseles

likteņiem, tiem jābūt visas mūsu darbības, mūsu mīlas

un mūsu rūpju mērķim.
Un musu pedagoģiskai sirdsapziņai jabut možai
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un stingrai, lai mes sava pedagoģiska darbība ikreiz

ari zinātu izvēlēt pareizos līdzēkļus.

Katrā lietā kaut kādi labi un paliekoši panākumi

sasniedzami tikai tad, ja lietotie līdzēkļi stāv uz tā

paša augstuma, uz kura stāv pati lieta. Jo augstāka,

dzidrāka, skaistāka tā ir, jo tīrākiem un skaistākiem

jābūt līdzēkļiem. Par tik, par cik zemāki būs līdzēkļi

par pašu lietu, par pašu ideju, par tik, taisni par tik

daudz mazāki būs katras darbības iznākumi. Darbo-

joties jaunatnes izglītības un kultūras labā, lietojamie

līdzēkļi nemaz nevar būt pārāk labi un pārāk tīri.

Jaunatnei tas vislabākais no labākā vēl nav par labu.

Ejot pie jaunatnes, pirms kā skārties pie viņas dvēse-

lēm, mums jānomazgā rokas baltas. Jaunatne, it īpaši

svaiga, nesamaitāta jaunatne, izjūt katru neīstu toni,

tā sāpīgi reaģē uz visu, kas savā būtībā ir ļauns un

neskaists. Tāpēc tad ari ir no tik liela svara, kāds

pedagogs un audzinātājs ir kā cilv ē k s. Jā, protams

ļoti liela nozīme ir tam, cik viņš zin, ko viņš prot un

ko spēj, tad vēl daudz lielāka nozīme ir tam, kāds

viņš ir. Un man šķiet, ka vislielākās kļūdas, ko

pedagogi savā praksē jebkad ir padarījuši un padara,

ne tik daudz izskaidrojas ar viņu nepietiekošām zinā-

šanām, kā ar visas viņu dabas un rakstura nepilnībām.

Tāpēc īsta, patiesa pedagoģija tik lieliski uzsver

vispārcilvēcisko momentu, vispārcilvēciskās īpašības un

vērtības, un ir tik stingra savos prasījumos pret katru,

ari kā pret cilvēku, kas savu darbu grib ziedot tautas

audzināšanas lietai.

To es saku par patieso, par īsto pedagoģiju, par

tīro pedagoģiju.
Tīrā pedagoģija, tas ir kaut kas tāds, par ko var

runāt tāpat, kā par tīro matemātiku, par tīro zinātni,

par tīro mākslu.

Nav jābaidās no vaidiem. Nav jadoma, ka tīra
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pedagoģija — tas būtu kaut kāda mākoņaina abstrak-

cija, itin kā «pedagoģija pedagoģijas dēļ", apmērām

tāpat, kā mēdz runāt par «mākslu mākslas dēļ" —

~l'art pourPart". Nē. Pedagoģija ir dzīves dēļ, tāpat
kā zinātne ir dzīves dēļ, tāpat kā filosofija, kā māksla.

Tā kustība kas norisinājās zem sauciena «l'art pour

l'art", ir jāuzskata kā dabiska un vajadzīga reakcija

pret mākslas izmantošanu no citiem, svešiem spēkiem-

Šis sauciens savā laikā nozīmēja cīņu par mākslas

brīvību, neatkarību un autonomiju. Bet māksla nebūt

negrib aiziet prom no dzīves. Viņa var un grib

dzīvei kalpot, tikai ne kā verdzene, bet brīvi, pēc pašas

gribas, klausot tikai savam iekšējam likumam. Un

kad runā par tīru mākslu, tad ar to nav saprotams
nekas cits, kā brīva, patstāvīga un — īsta

māksla. Jo brīvāka, jo patstāvīgāka viņa būs, jo mazāk

viņa, ar Goethes vārdiem runājot, ļaus sevi «komandēt"

no kaut kādas svešas varas, vai nu morāles vai poli-

tikas, vai patriotisma, vai no kaut kā cita, un jo lie-

lāks būs viņas spēks, dzīvi radošs, dzīvi atjaunojošs,

dzīvi skaisti noskaņojošs spēks.

Tāpat ir ar «tīro" pedagoģiju. Tīra viņa neuz-

turās vai netop caur to, ka viņa aiziet prom no dzīves,
baidās tai skārties klāt un ar viņu maisīties.

Nē, tīra viņa ir tad, kad viņa tīri pilda savu uz-

devumu, kad viņa pirmā kārtā ir vērsta uz jaunatnes

iekšējās dzīves izkopšanu, izveidošanu un noskaņošanu,

un kad viņa to grib un prot darīt ar īsti un tīri peda-

goģiskiem līdzēkļiem.

Bet no dzīves viņai ne tik vien nav jāiet prom,

bet taisni otrādi: jāuzņem sevī dzīves visspilgtākie

iespaidi un ierosinājumi, jādzīvo līdz sava laika dzīvei,

jāpildās ar viņas saturiem, viņas rosībām jārit un jā-

plūst vienā un tai pašā kopējas, vispārējas dzīves lie-

lajā plūsmē. Viņai tikai pie tam ne uz vienu acu-
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mirkli nav jāaizmirst savi speciālie uzdevumi, kurus

tikai viņa vien var pildīt ar saviem īpašiem līdzēkļiem.
Viņa nedrīkst zaudēt, atdot, pārdot savu neatkarību un

iekšējo brīvību. Pedagogam nevar sacīt tā :jā tu gribi
būt neatkarīgs, brīvs un īsts, jā tu gribi, lai tava pe-

dagoģija būtu īstā, tīrā, pedagoģija, tad tev jāturās

attāļumā no dzīves, no sava laika sadzīves strāvām,
lai tu tur neaptraipītos pie dzīves neskaistumiem. Nē.

Man šķiet, ka neviens nemaz nevar būt liels un īsts

pedagogs, kas, „stipri mīlot un stipri nīstot", neņem

dalību sava laika dzīvē. Kā vispārim neviens cilvēks

nekādā ziņā nevar būt liels, nevar kļūt ne pie kādas

pilnības, ja viņš dzīvo atšķirts no citu dzīves, viens

pats par sevi. Nevienā pašā cilvēkā pat nevar izcelties

un atvērties tas, kas viņā ir tas centrālais un spilgti

īpatnējais, vienīgais. Neviens pat sevi pašu nevar

saprast un zināt, kas viņš īsti ir un kāds viņš ir,_ jā

viņš pats sevi nepārbauda dzīvās, darbīgās attie-

cībās ar citiem. Tikai dzīvā, sabiedriskā aktivitātē

atveras, parādās, un top saprotams tas, kas kaut kādā

cilvēkā ir, un viss tas tikai tā pilnīgi izceļas, aug un

nostiprinājās.

Jo bagātākus ierosinājumus audzinātājs dabū no

ārienes, jo bagātākus saturus tas sevī uzņem rosīgā,

draudzīgā, biedriskā un skaistā darbā, jo bagātākas

dāvānas viņš varēs nest jaunatnei. Un šo pašu jau-
natni viņš taču tikai tad labi sapratīs, ja viņš sapratīs

savu laiku, visu sava laika dzīvi. Jo lai jaunatne ari

būtu un paliktu pašā dziļākā būtībā arvienu tā pati,

tomēr dažādos laikos un dzīves nosacījumos vairāk

vai mazāk mainās viņas dvēseles satversme un viņā

valdošās noskaņas. Tās saprast un izjust nekad ne-

spēs tas, kas nesaprot un neizjūt sava laika dzīvē

valdošās noskaņas, kuras taču arvienu atbalso jaunatnes
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dvēsele. Tas nemaz nezinās, ka jaunatnei iet klat,

nezinās, kādā valodā ar to runāt.

Pedagoģija šinī ziņā ir rada mākslai. Neviens

mākslinieks vēl nekad nav radījis liela mākslas darba,

kam nav bijušas dziļas saknes sava laika dzīvē, kas

viņā nav ņēmis dalību mīlā un naidā, cerībās un ilgās,

šaubās un varbūt izmisumā. Māksliniekam jābūt stiprai

un spēcīgai dzīves izjūtai, bez kuras tam ne

talants, ne techniskā ģenialitāte nekā nedos. Tāpat

neviena liela pedagoģiska vērtība vēl nekad nav radīta

no cilvēka, kura dvēsele nebūtu zinājusi siltas, cilvē-

ciskas simpātijas, siltas sajūsmas un degošas aizrautības.

Tā dzīvojot, dziļā iekšējā kontaktā ar

ar visumu, pedagogs ne tik vien nekā nezaudē, bet

bez gala daudz manto savas speciālās lietas labā.

Protams, tikai tad, ja viņš šo savu lietu arvienu prot

atšķirt no citām, un ja viņš sevī uztur un arvienu tālāk

attīsta izjūtu par viņas sevišķiem mērķiem, viņas se-

višķo dabu un raksturu.

Kādā pedagoģiski-zinatniskā seminārā man uzstā-

dīja jautājumu: vai pedagogs drīkst būt politiķis, un

vai politiķis drīkst būt pedagogs ?

Es uz šo jautājuma varēju dot gluži skaidru,

noteiktu, kategorisku atbildi: jā, drīkst. Ja no peda-

goga prasītu, lai viņš katrā ziņā būtu politiski aktivs,

lai viņš katrā ziņā būtu kaut kādas politiskas partijas

darbīgs biedris, tad būtu jāsaka, ka šāda prasība ir

nelikumīga, netaisnīga. Jo dzīvot līdz sava laika

dzīvei, ņemt dalību sava laika sabiedriskā darbībā,

taču vēl nemaz nenozīmē, ka šai darbībai katrā ziņā

jābūt partejiski-politiskai.

Partijas politika taču ir viens, bet ne vien ī-

gais sabiedriskas darbības veids. Cilvēks var būt

sociāli bez gala auglīgs, nestrādādams nevienā politiskā
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partijā kā aktivs biedris. Un to no katra prasīt —

tas ir pārpratums.

Bet ja jautā: vai pedagogs drīkst būt politiķis,
kādas politiskas partijas biedris, tad uz to jāatbild

noteikti: jā, zināms, drīkst, bet pie tam tikai jātaisa

mazā, bet visai svarīgā piezīme: jā viņš reizē ir

un prot būt pedagogs.

Ir tādi cilvēki, kas savieno abus talantus. Ir

tādi pedagogi, kurus politiskās kaislības un politiskais

temperaments neaizrauj un nedara aklus pret citām,

šinī gadījumā, pret pedagoģiskām vērtībām, kas vis-

karstākos politiskos aizrautības momentos prot sevī

uzturēt to objektivitāti un mieru, kas vajadzīgs audzi-

nāšanas brīvam radošam darbam.

Šo domu ilustrēšanai, pievedīšu kādus piemērus:

Es pazīstu kādu lielu politiķi, dedzīgu aizrautu

aktivu partijas biedri, darbinieku tādā politiskā partijā,

kurā nemaz nav minētās objektivitātes un nosvērtā

miera, bet kurš tomēr reizē ir ievērojams, lielisks pe-

dagogs-audzinātājs. Viņš savus ieskatus nekad un

nekur neslēpj, ari viņa audzēkņi zin viņa pārliecību

un viņa darbību, bet viņš jaunatnei nekad neuzbāžas,

nemācas virsū ar savu politisko gudrību, nekad rupji

neaģitē, nemaz necenšas pēc tā, lai jaunatnei ar varu

uzspiestu savu ticību. Es daudzkārt šo cilvēku esmu

novērojis jaunatnes vidū. Tikko viņš pie tās skaras,

tūliņ, itin kā ar burvja zizli, viņš atver viņas dvēseli,

viņš ir jauns ar jaunajiem, viņš ir jaunatnei īsts draugs

un tomēr reizē vadītājs un valdītājs. Ar neizteicamu

saudzību viņš izturās pret dziļām, stiprām īpatnībām,
bet reizē prot apkarot un nobīdīt pie malas katru tukšu

uzpūtību un iedomību. Atsaucīgs uz visām jaunatnes

dziļākām un tīrākām tieksmēm, viņš prot atrast un

katram rādīt savu ceļu, pa kuru tam jāiet.
Un nekad neesmu redzējis, ka viņa politiskais
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temperaments kaut cik butu sajaucis viņa taisnības

izjūtu un darījis neskaidru viņa skatu.

Bet ne katrs ir tāds. īr politiķi, kas itin nemaz

nav pedagogi, kas katru acumirkli aizmirst, ka tiem

jaunatne jāaudzē, kā dārznieks audzē puķes dārzā, lai

katra no tām izaugtu kupla un krāšņa, un katra par

tādu, kāda tā ir pēc savas dabas. Viņi lauž un stiepj

un griež, un nekautrīgā aģitācijā izvaro jaunās dvēse-

les un tās posta.

Šeit minēšu vel vienu raksturīgu piemēru, lai šo

svarīgo aktuālo jautājumu vēl labāk ilustrētu.

Viens pazīstams un ļoti ievērojams pedagogs,

kurš straujā revolucionāras cīņas laikā ļoti stipri aiz-

rāvās politiskā darbībā, tik stipri, kā viņš pats atzinās,

ka politiskās kaislības viņam esot ņēmušas vajadzīgo

mieru, objektivitāti un ari daudzreiz lielā mērā darot

neskaidru viņa taisnības izjūtu, ar nodomu aizgāja

prom no tās skolas, kurā viņš ilgi bij strādājis un kur

viņš bij mīļots un cienīts. Es nevaru būt taisnīgs, es

nevaru būt mierīgs, es nevaru ne uz vienu acumirkli

aizmirst, ka es neesmu mītiņā, bet klasē, — tā viņš
teica. Un tas nedrīkst būt. Es jūtu, ka es apgrēkojos

pret jaunatni, ka es viņai topu neuzticīgs, ks es nemaz

pa viņu vairs nedomāju, ka man ne viņas likteņi

vairs dārgi, bet vienīgi tikai mana politiskā ideja.

Tāpēc es tagad eju prom. Un kad es jutīšu, ka es

atkal jaunatni mīlu, ar veco, bijušo mīlestību, mīlu

vairāk par visu, tad es atkal griezīšos atpakaļ.

Tā varēja runāt un darīt tikai lieliski godsirdīgs
cilvēks. Un tāds, kurā bija dzīva un spēcīga pedago-

ģiska sirdsapziņa. Tā ir lielas un īstas kultūras iezīme.

Tas rāda, ka šeit kultūra nav bijusi ārēja, bet dziļi

iekšēja, cilvēka pašās asinīs.

Herbarts kada vieta saka ta: lielākai daļai peda-

gogu piemīt tas netikums, ka viņi „par daudz gribot
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audzināt". Pedagogi, pēc Herbarta domām, savu darbu

dara pārāk tendeciozi, pārāk daudz izdomāta nolūka

viņā ir, pārāk daudz „programas". Vairāk vajadzīga

būtu mīļa uzmanība, intima jaunatnes dvēseles dzīves

izpratne, griba viņā iedziļināties, iedzīvoties. Mazāk

būtu jādomā par kaut kādiem ārējiem mērķiem, bet

vairāk par pašu jaunatni, par to, kāda tā ir, kas viņā

ir, kurp viņa pati tiecas un kā un cik tālu šīm tiek-

smēm jānāk pretī, lai katram palīdzētu nodibināt un

izveidot savu personību. Herbarta vārdos izjūtams

protests pret šauri tendenciozu audzināšanu.

Tendenci vispār, vai nu morālisku, vai reliģisku,

nacionālu, vai sociālu, pedagogam aizliegt, protams,

nevar. Ja audzinātājs pats ir pildīts no kaut kādas

lielas idejas, ja viņš tai tic, to mīl, un ja tā varbūt

viņa dzīvē ir kaut kas tik augsts, ka viņš pat dzīvot

negrib, ja nevar dzīvot viņas vārdā, tad viņam ne

mūžam nevar būt vienaldzīgs tas, kā viņa audzēkņi

izturēsies pret šo ideju.

„Kāds man neizteicams prieks, kad par to do-

māju — tā saka kāds pedagogs-poets — ka manas

domas reiz dzīvos, lūk, šā mīļā zēna galvā ..
." Tas

ir saprotams. Bet šis pats pedagogs turpina tā : „Bet

ne tā man vajaga, lai viņš šām domām pilnīgi piekri-

stu. Lai tās viņā tikai paliktu dzīvas kā karstu taisnī-

bas un patiesības ilgu, kā godīgas meklēšanas un

domāšanas simbols ..."

Noliegt un slēpt savu dārgāko neviens nevar.

Bet īstam pedagogam vajag kam būt, ko viņš tikpat

svētu tura, kā savu augstāko ideju: proti — cita

augstāko ideju.

Lai tas viņam ari būtu neizteicams prieks un

laime — redzēt, ka jaunatne, kuru viņš audzina, to

pašu mīl, ko viņš, tiem pašiem dieviem tic, kuriem

viņš tic, bet ja viņš ir īsts pedagogs, tad viņš lab-
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prāt atsacīsies no šās laimes, ja viņš jaunatnei varēs

dāvināt citu laimi, to laimi, pēc kuras viņa pati tvīka

un ilgojās.

Tad pedagoģijas tīrā ideja netiks aizskārta. Tad

audzinātāja dzīves paša spēcīgākā tendence nenāvēs

un nenomāks pedagoģijas tīrāko būtību.

Tas ir tāpat, kā ar „tendenci" mākslā. Māksli-

nieks var un drīkst likt iekšā tendenci savā mākslas

darbā — to liegt, tas būtu mākslu un mākslinieku

„komandēt" — bet tikai šī tendence nedrīkst būt iz-

celta uz iekšējās mākslinieciskās patiesības rēķina.

Tolstoja lielākie darbi taču visi ir tendenciozi,

bet visi viņi ir un paliek lieli, ģeniāli mākslas darbi,

Viņos ir tendence, noteikta moraliski-reliģioza ten-

dence, bet tā nedara viņa skatu neskaidru, viņa sprie-
dumu netaisnu un nekavē rādīt un attēlot dzīvi dziļi

patiesi. Tolstojs ir tendenciozs caur un cauri, bet pie
tam savos lielākos, labākos darbos viņš ir uzturējis

pilnīgi tīru mākslas augstāko ideju. Viņi ir liela, īsta

un tīra māksla.

Tāpat pedagogs, ja ari viņa dzīve visa būtu pil-

dīta no kaut kādas spilgtas tendences, ja tā būtu, sa-

cīsim piemēra dēļ, spilgta politiskas cīņas dzīve — to-

mēr var pedagoģijas ideju uzturēt pilnīgi tīru, ja viņš

nav tikai politiķis, bet reizē ari ir caur un cauri

pedagogs.

Tad viņš jaunatnei neuztieps nekā viņas būtībai

sveša, bet jaunatnē modinās un atvērs to, kas viņā

pašā jau bij, kas no pašas dabas jau viņā bij ielikts

iekšā, kā iespējamība, itin kā solījums, un nu viņš

jaunatnei palīdzēs šo solījumu izpildīt, šo iespējamību

realizēt.

Tā būs īsta pedagoģija. Tā būs īstas pedagoģi-

skas kultūras iezīme. Tā rada vispārim kultūru. Tā

ir īstās kultūras ideja un būtība.
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Jo kas tad īsti ir kultūra? Kas tad īsti ir kultū-

ras cilvēks?

Par kultūras cilvēku mēs taču saucam tādu, kas,

dzīvojot sava laika garīgās strāvās, no viņām sevī to

ir uzņēmis, un tā uzņēmis un tik daudz, ka caur to

ir kļuvis pie savas pilnības. Kas visu no ārienes uz-

ņemto iekšķīgi tā ir pārstrādājis, ka viņa gara un dvē-

seles satversmē nodibinājusies stingra vienība un ka

visas viņa gara un dvēseles rosības norit pilnā sav-

starpējā harmonijā. Stingra vienbūtība paša iekšējā

dzīvē, skaista kārtība, kura netiek traucēta no personī-

bas vienību ārdošiem konfliktiem, nosvērts stils, skai-

drība, saskaņa pašam ar sevi, un reizē — saskaņā ar

visuma dzīvi.

Tā ir kultūra.

Pats cilvēks — maza pasaule par sevi, ar savu

centru, ar savu negrozāmo likumu, un tomēr reizē —

daļa no lielās pasaules, un saskaņā ar visumu un ar

visuma mūžīgajiem likumiem.

Tādu dzīvi mēs izjūtam kā bagātu un skaistu

dzīvi. Tāda ir rada mūžīgajam kosmiskam skaistumam.

Un viņas pretstats irchaosa nekārtība un neskaistums.

Kur šāda dzīve, šāda skaista, apvienota un no-

skaņota dzīve nav radusies pati no sevis, bet kur viņa
ir par tādu padarīta, tāda uzcelta, uzbūvēta, apzinīgā

kultivēšanas darbā, tur ir radīta kultūra.

Kur pedagoģija savukārt, ar saviem specifiski

pedagoģiskiem līdzekļiem, caur tautas audzināšanu,
veicina šādas dzīves nodibināšanu, un kur ari plašās
sabiedriskās aprindās to grib un kur prot atrast parei-

zos ceļus un līdzēkļus šim mērķim — tur ir peda-

goģiska kultūra, tur pedagoģiskā kultūra atrodas

uz augsta līmeņa.

Kad jautājam, vai pie mums, Latvijā, pedagoģiskā
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kultūra stāv augstu, tad, protams, jāsaka, ka tā nav.

Viss vēl atrodas pašos sākumos. Mēs par daudz ko

vēl esam pilnīgā neskaidrībā. Pati kultūras ideja mums

vēl nav skaidra. Neskaidri vēl paši mērķi, nezināmi

pareizie ceļi un līdzēkļi viņu sasniegšanai. Mēs vēl

ejam taustīdamies uz priekšu, dzīti vairāk no instinkta,

nekā vadīti no skaidras atziņas.

Lai sasniegtu augstu pedagoģiskas kultūras līmeni,

vēl daudz un ilgi jāstrādā.

Vēl paies gadu desmiti, kamēr varēsim runāt par

pedagoģisku kultūru mūsu sabiedrībā.' Vēl viņas nav.

Bet ka tā reiz būs, uz to ir iemesls cerēt. Ir

stipra griba, ir stipras tieksmes. Un ir redzams darba

prieks. Un ir viena tāda parādība, kas liek cerēt un

ticēt, ka taisni pedagoģiskā kultūra pie mums celsies,

augs un plauks.

Tas ir latviešu tautai iedzimtais pedagoģi-
skais talants.

Latviešu tauta vispārim ir, tā sakot, pedagoģiska

tauta, skolu tauta, lielākā mērā, nekā daudz citas tautas.

Reti kur skola spēlē un ir spēlējusi tādu lomu,

kā pie mums. Pie mums viss arvienu ir bijis intimā

sakarā ar skolu, mēs visi savu dzīvi nemaz nevaram

iedomāties bez skolas, visas mūsu atmiņas cieši saistī-

tas ar skolu. Skola arvienu stāvēja visas mūsu tautas

garīgās dzīves centrā, ap viņu viss grozījās, no viņas

izgāja visi garīgie ierosinājumi, viņa bija noteicēja
daudz un dažādos dzīves jautājumos. Skolas likteņi

bij arvienu dārgi katram latvietim.

Un katrs latvietis pats mīl būt par skolotāju,

viņam ir sevišķa tieksme mācīt un pamācīt. Šī tieksme

un tendence dažreiz pat pārāk liela un dažreiz pieņem
savādu svarīguma un svinīguma nokrāsu. Katra la-

tvieša dabā ir kaut kas skolmeistarisks. Bet lai kā,
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pedagoģiskas tieksmes un pedagoģisks talants latvie-

šiem ir.

Ar to vēl negribu sacīt, ka latviešiem būtu par

visiem labāki pedagogi. Tas būtu smieklīgi. Viņiem

vispirms vēl trūkst pamatīgas pedagoģiski-zi-
nātniskas izglītības. Viņiem ari vēl trūkst noteik-

tības un drosmes, kā cilvēkiem no provinces, cilvēkiem

no laukiem, kad tie pirmo reiz ienāk lielā pilsētā vai

lielā, svešā- sabiedrībā, kur valda augstāks tonis, nekā

viņu pasaulē. Latvieši visi vēl ir pa daļai šādi pro-

vinciāli, šādi „cilvēki no laukiem". Vēl viņiem trūkst

noteiktas gaumes, drošu instinktu, trūkst ari vēl rado-

šas iniciatives. Viņi bieži, kā tas lēti gadās ar lau-

cinieku lielpilsētā, pārāk nekritiski izturās pret visu

jauno, uzņem to daudzreiz pārmērīgā naivā sajūsmā

un tad bieži nezina robežu. Vai atkal, no otras puses

— un tā ari ir provinces cilvēku psicholoģijas iezīme

— ir pārāk ap skat īgi, bailīgi un labāk paliek un

turās pie pazīstamā un vecā, ja tas ari būtu slikts.

Šāds provinciālisms reiz zudīs, kad modernā dzīve

arvienu vairāk mūsu tautu ievilks iekšā vispasaules

dzīves plašajā plūsmē. Šis process ir neizbēgams un

ari jau ir sācis norisināties.

Un tad vēl nāks klāt tas, ka arvienu vairāk sāks

izplatīties īsta pedagoģiski-zinātniska doma. Ari tas

jau ir vērojams. Arvienu plašākās pedagogu aprindās

mostas interese par tīri zinātniskām audzināšanas pro-

blēmām, sakarā ar to, ka pati zinātniskā peda-

goģija, ka šī tīrā zinātne, kuras uzdevums ir

tīri objektivi izpētīt tās parādības un tos procesus cil-

vēku psichē, kas norisinājās zem dažādiem audzinā-

šanas iespaidiem, ka šī zinātne arvienu vairāk nostipri-

nājās, arvienu labākas un noteiktākas pētīšanas metodes

izstrādā un arvienu labāki dara iespējamu iegūt pil-
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nīgi drošas, pārbaudītas, stingri zināt-

niski motivējamas atziņas*).

Tīrā pedagoģiskā zinātne vēl ir pavisam jauna.

Viņas metodes ari vēl nav tik pilnīgi izstrādātas, pār-

baudītas un nobriedušas, kādas ir vecākām, it īpaši

dabas zinātnēm. Bet ari tās ar katru dienu vairāk

izveidojas un papildinājās, un jaunā zinātne jau dažu

labu darbu teicami ir veikusi.

Līdz ar to vareni uzplaukst ari zinātniskās peda-

goģijas palīga zinātne — psicholoģija, ar savām

daždažādām nozarēm, sevišķi bērnu un jaunatnes, kā

ari pedagoģiskā psicholoģija. Interese par to mostas un

aug ne tik vien profesionālo pedagogu aprindās, bet

ari plašā sabiedrībā.

Par nožēlošanu gan jāsaka, ka ne arvienu pie-

krišanu gūst tas, kas zinātniskā psicholoģijā solidi

pamatots un neapgāžams, bet — sevišķi neizglītotu

un pusizglītotu cilvēku aprindās — tas, kas skaļš,

efektigs un kairinošs.

No tā var glābt tikai plašas un skaidras peda-

goģiski zinātniskas atziņas, patiesa plaša pedago-

ģiska izglītība. Vienpusīga aizraušanās par psi-

choloģiju, sevišķi par kaut kādu vienu speciālu nozari

vai kādu tīri partikularu šauru strāvu psicholoģijā, bez

plaša vispārpedagoģiska skata, var vest uz

šauru, neauglīgu sektantismu.

Cerēsim, ka pie mums nenodibinās valdību da-

žādas efektigas modes strāvas, bet ka pārsvaru ņems

tas, kam tiešām solids zinātnisks pamats.

Bez zinātniskās nebūs ari pedagoģiskās
kultūras.

1920. g.

*) Sk. manu rakstu žurnāla
„ Audzinātājs", 1925. g. N° 1.

un 2.
„

Audzināšanas zinātne un audzināšanas māksla".



Kāds vārds par skolas mācību.

Par skolu runājot, vecai skolai mēdz stādīt pre-

tim jauno. Par veco skolu mēdz teikt, ka tanī tikai

mācīja un mācījās, kamēr jaunā skolā patstā-

vīgi strādā. Vecā skolā skolnieki itin kā tikai

pasivi uzņēma no skolotājiem sniegtās zināšanas, jaunā

tie patstāvīgi meklē, pēta un vajadzīgās atziņas iegūst
aktivā pašdarbībā.

Tā kustība, kas saistās ar „darba skolas" nosau-

kumu, veda un līdz šim ved sīvu cīņu pret veco

«mācīšanas" skolu. Šīs strāvas visradikālākie pārstāvji
skolā cita darba nemaz negrib atzīt, kā tikai skolnieku

patstāvīgu meklēšanu un pētīšanu zem skolotāju va-

dības. Tikai tādā darbā skolnieki izaugot par pat-

stāvīgiem cilvēkiem, tikai tādam darbam esot tiešām

audzinoša nozīme un tikai tāds esot skolas cienīgs.

Skolotājs, kas bērnus spējot vest caur pašdarbību pie

patstāvības, tas esot īstais jaunatnes audzinātājs.

Bez šaubām katra audzinātāja augstākais uzde-

vums ir — palīdzēt saviem audzēkņiem kļūt par pat-

stāvīgiem cilvēkiem, kas reiz dzīvē spētu ieņemt no-

teiktu vietu un godam veikt savu īpašo uzdevumu.

Darba skolas ideju pārstāvjiem ir neapšaubāma taisnība,

kad tie uzsver patstāvīgu meklēšanu, kad liek modināt

bērnos pašdarbību un attīstīt radošu iniciativi un

aktivitāti.

Uzsverot šādus darba veidus skolā,
„
darba peda-

goģija" ir skolas dzīvē ienesusi spēcīgus ierosinājumus,

tāpat kā savā laikā „mākslas pedagoģijas" kustība.
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Bet nav noliedzams ari tas, ka šī kustība, savas

mācības pārspīlējot, skolas darba kvalitāti un

nozīmi daudzkārt nav vis pacēlusi, bet to stipri- p a-

z cm i n ā j v s i.

Abzoluti neapšaubāms ir tas, ka skolas audzēkņi

pēc iespējas pieradināmi strādāt patstāvīgi. Visos

priekšmetos, cik vien tas zināmā vecumā iespējams,

tiem jāmāca pašiem padomāt, pameklēt, rēķināt, pašiem

kaut ko atrast, izgudrot, pataisīt. Bez šaubām tas būs

slikts matemātikas skolotājs, kas visus rēķinus pats

izrēķinās klasē uz tāfeles, tādā kārtā mācīdams, kā

jārēķina. Slikts būs tas zīmēšanas skolotājs, kas bēr-

niem nemaz neliks palauzīt galvu un visādi pašiem

izmēģināt un pārbaudīt dažādus techniskus paņēmie-

nus, bet kas tiem visus tūliņ pats jau parādīs un tīri

mechaniski liks piesavināties. Ir protams labi, ja vē-

stures skolotājs ne tik vien dod gatavas zināšanas un

atziņas, bet kad tas skolniekiem kaut cik liek iepazī-
ties ari ar to, ko saucam par „vēstures avotiem", kad

māca tanīs orientēties un kad tā dod nojautu par to,

kādā ceļā skaidras, neapšaubāmas vēsturiskas atziņas

vispār ir iegūstamas.

Bet nekas nevar būt aplamāks, kā kad, sacīsim,
tas pats vēstures skolotājs visu savu darbu skolā grib
nodibināt uz pastāvīgas avotu pētīšanas, kā to daži

radikāli „darba skolas" piekritēji prasa un ari savās

skolās praktizē.

Man vairākkārt ir bijusi izdevība noskatīties, kā

vecāku klašu skolnieki strādā pie vēsturiskiem «avo-

tiem". Daudzreiz redzēju, ka šis darbs tiešām bija

produktīvs, un proti tad, kad uzdevums bija ļoti viegls,
skolnieku spējām pilnīgi atbilstošs, kad pati problēma

bija maza un vienkārša, tā ka skolnieki tiešām bija

spējīgi paši to atrisināt.

Bet visvairāk gadījumos redzēju, ka skolnieki,
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strādājot pie pārāk sarežģītiem uzdevumiem, sistemā-

tiski tika pieradināti pie pavirša, vieglprātīga darba un

ka viņos bez tam tika modināta iedomība, itin kā tie

nu varen svarīgu darbu darītu.

Bet ja ari temats vienkāršs, ja problēma viegla

un maza, un ja darbu dara labi un pamatīgi, ari tad

šāda nodarbošanās ar vēsturiskiem avotiem vēstures

mācībā drīkst būt tikai viens moments, bet nevis visas

mācības pamats.

Visas daudzās vajadzīgās zināšanas un atziņas

tādā ceļā nemaz nevar iegūt, un viņas tā meklējot,

jāizšķiež bez gala daudz laika un enerģijas, un pie

tam tomēr gūto atziņu daudzums ir pārāk niecīgs.

Bez tam katram, stājoties klāt pie „avotiem", jau

ir vajadzīgas zināšanas, skaidras, pārbaudītas, neap-

šaubāmas atziņas. Tikai tad, kad jau ir sakrāts zināms

daudzums šādu zināšanu un jau pārbaudītu atzīņu,

vispār ir iespējams un ir vērts citu darbu starpā uzdot

ari kaut ko gluži patstāvīgi „izpētīt", tā tad tikai ve-

cākiem skolniekiem un ari tad tikai zinātniski pama-

tīgi izglītota speciālista vadībā.

Patstāvīgs «pētīšanas" darbs skolā tā tad zināmos

nelielos apjomos ir iespējams un ari vēlams. Viņam
liela audzinoša nozīme. Bet daži pedagogi, kas taisni

šo vispārīgas audzināšanas motivu sevišķi uzsver, no

pašdarbības idejas aizrāvušies, ticot viņa lielajam au-

dzināšanas spēkam, aizmirst, ka skolas galvenais un

pirmais uzdevums ir un paliek mācība, un ka ari

mācībai, ja vien tā pareizi nostādīta, piemīt varen liels

audzinošs spēks.
Skolai ceļas liels ļaunums, kad skolotāji aizmirst,

ka skolas galvenais darbs tomēr pastāv mācībā, un

ka skolas audzināšanai jānotiek taisni pareizi mācību

nostādot. Šo mācības motivu zemu vērtējot vai no-

vārtā liekot, un tikai par augstiem vispārīgas audzinā-
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šanas mērķiem un principiem vien domājot, un par to,

kā šos «principus" vislabāk skolas dzīvē realizēt,

daudzi skolotāji pat paši savu zināšanu iegūšanai ne-

piegriež pienācīgas vērības. Viņi par maz gatavojas

uz «mācīšanu", par daudz par «audzināšanu" domājot.

Par maz nopietni studē savu pasniedzamo priekšmetu,

par daudz gudrojot par to, kā šo priekšmetu nostā-

dīt skolā «pēc darba skolas principiem". Tie maz

zin paši, un maz zināšanu tad ari dod skolniekiem.

Bet ari zināmā priekšmetā pareizi iemācīt patstāvīgi
strādāt tie nevar, jo to var tikai tie, kas šo pašu

priekšmetu pamatīgi pārzin. Viņi ir slikti

skolotāji. Bet slikti skolotāji ir ari reizē

slikti audzinātāji, jo slikti pasniedzot savu priekš-

metu, slikti mācot, tie padara skolniekus paviršus

un izaudzina seklus diletantus. Tie jaunatni nevis

audzina, bet pieradinot pie slikta, pavirša, negodīga

darba, sistemātiski samaitā.

Mums skolās pirmā kārtā vajadzīgi krietni valod-

nieki, matemātiķi, ķimiķi, vēsturnieki, ar lielām, pa-

matīgām zināšanām. Ja tādu nebūs, tad kaut kādi

audzināšanas «principi" mūsu skolas nepacels augstu.
Pats par sevi tad tālāk saprotams, ka šiem pa-

šiem speciālistiem reizē jābūt pedagoģiski izglītotiem.
Bet šī pedagoģiskā izglītība skolas darbiniekam nemaz

nav sasniedzama neatkarīgi no tā priekšmeta, kura pa-

sniegšanai skolā tas gatavojas, jo bez šī sava priekš-

meta viņš skolā nav nekas.

Tagad, kad tā sauktās darba skolas kustības pir-
mie uzplūdi atplakuši un pirmās karstās cīņas skaļais
troksnis rimis, ari tie skolotāji, kas par jaunajiem au-

dzināšanas principiem aizrāvušies, pārāk maz svara

bij likuši uz sava pasniedzamā priekšmeta pamatīgu

piesavināšanos, nu sāk saprast, ka šim darbam jābūt

pirmām un galvenajam. Un nu ari uz pašu darba



80

skolas principu sāk lūkoties objektivāk. Mierīgāk un

taisnīgāk par pašu šo kustību tagad var spriest un par to,

ko tā devusi pozitivu un kam no tā ir paliekoša vērtība.

Šā vērtīgā, bez šaubām, ir ļoti daudz. Varbūt

vairāk, nekā daži šās kustības pretinieki domājuši,

redzot tās pārstāvju pārmērības, nekritisko radikālismu

un maksimālismu un viņu daudzreiz aplamos, pat gluži

neprātīgos un bīstamos eksperimentus.

Kādas domas ir guldītas šās mācības pamatos,

kā tā ir cērējusi un gribējusi kalpot izglītībai ?

Izglītība nav vis tas, saka Ellen-Keija, ko mēs

iemācamies, bet tas, kas mūsos paliek pāri vēl pēc

tam, kad iemācīto jau pavisam esam aizmirsuši.

Darba skolas ideja ari to pašu grib izteikt. Sko-

las uzdevums — tā viņa māca — ir ne tik vien dot

zināšanas un tikai iemācīt ko padarīt, kaut kādas lie-

tas pataisīt, bet caur pareizi organizētu darbu

jaunatni audzināt. Bērniem nav tikai jācenšas daudz

ko zināt, jāmācās daudz ko darīt, bet viņiem darbā,

caur darbu, rosīgā darba dzīvē, ari par kaut ko jā-

top. Nevis tikai tas ir no svara, ko tie zin un var,

bet ari tas — kādi tie ir. Tas ir īstais ceļš

uz izglītību.

Tam, ko bērni iemācās no galvas, vai ko izmā-

cās taisīt, mechaniski pakaļdarot citiem, pie sveša pa-

rauga vien turoties, nav diezgan lielas audzinošas vēr-

tības. Tā iegūtas zināšanas driz var aizmirsties, un tā

iegūta mechaniska veiklība var būt bez sevišķas no-

zīmes visas iekšķīgas dzīves izveidošanai.

Garīgo augšanu daudz lielākā mērā veicina tas,

kad cilvēks vajadzīgās zināšanas iegūst paša piedzī-

vojumos, pastāvīgā ciešā un aktivā sakarā ar reālām

lietām un parādībām, un produktivā, radošā darbā.

Ta ir darba pedagoģijas pamata ideja. Viņas

pirmā prasība ir — pašdarbība.
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Uzstādot šo principu, darba pedagoģija var at-

saukties uz vislielākām pasaules pedagoģiskām auto-

ritātēm, sākot no Pestalocija, beidzot ar Džonu Djūsu

(John Dewey), Keršensteineru un Gaudigu.

Pašai šai idejai nav neviena kaut cik ievērojama

un nopietna pretinieka. Ja kur kāds pret to uzstājas

ar kritiku, tad izrādās, ka viņš galu galā nav kritizējis

pašu ideju, bet tikai visādus pārspīlējumus, kurus darba

skolas kustībā ienesuši šaursirdīgi dogmatiķi un pedanti.

Visi garīgo dzīvi veidojošie spēki, visas perso-

nības izglītību veicinošās vērtības plūst no dažādiem

avotiem: no zinātnes un no mākslas, no sociālas prak-

ses un no technikas, no filosofijas un no reliģijas.
Bet visas šinīs dažādos garīgas kultūras novados gul-
dītās vērtības cilvēkā top dzīvas un radošas tikai caur

viņa paša dzīvu aktivitāti.

Tas, kas ir zinātnes būtība un spēks, cilvēkā

tikai tad izcelsies un atvērsies un pašu cilvēku cels

uz augstāku garīgu pilnību, kad viņš pats tiešām zi-

nātniski strādās.

Mākslu patiesi sapratīs un no viņas spēka ga-

rīgi augs tas, kas pats mākslā dzīvos, kas kaut cik

pats mākslinieciski nodarbosies, bet ne tas, kas tikai

mākslu no tālienes redzēs vai par maksu ko dzirdēs.

Par produktivu sociālu darbinieku nebūt

nekļūs tas, kam tiek pasniegtas labas un derīgas teo-

rētiskas pamācības par sociālās dzīves būtību un uz-

devumiem, bet kas pats dzīvos bagātu un saturīgu
sabiedrisku dzīvi.

Tāpat nevar iemācīt saprast technikas būtību

un viņas nozīmi dzīvē, nevar iemācīt techniski domāt,

ja par visu dod tikai teorētiskus izskaidrojumus. Bez

teorijas ir vajadzīga prakse, pašam vajaga techniski

strādāt, pašam savām rokām taisīt lietas, pašam uzstādīt
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darba mērķus, izvelēt materiālu, meklēt un izstrādāt

darba metodes.

Filos o f i j a nekad netaps par mūsu garīgās

evolūcijas faktoru, ja mums tikai taps pasniegtas zinā-

mas filosofu domas kā gatavas vērtības, ja mēs tikai

savu zināšanu vairošanas dēļ iepazīsimies ar dažādu

filosofu mācībām un sistēmām, bet tikai tad, kad mēs

no iekšķīgām prasībām dzīti, paši stādīsim filosofiskas

problēmas un patstāvīgā filosofiskas pētīšanas darbā

lūkosim tās atrisināt.

Tā ari reliģija iekšķīgo dzīvi vēl nebūt nedarīs

bagātāku, kad to mums pasniegs kā gatavu, no citiem

atrastu, sevī jau galīgi noslēgtu reliģisku pasaules uz-

skatu, bet tikai tad, kad reliģiskā meklēšana nāks no

mūsu tiešām dvēseles prasībām, no mūsu tieksmēm uz

savas dzīves saskaņošanu ar visas garīgās dzīvības

mūžīgo likumu. Nevis „mācīt" vajaga reliģiju, tā kā

to darīja vecā «mācīšanās skolā" (Lernschule), bet

vajag modināt reliģisku dzīvi, stiprus reliģiskus pār-

dzīvojumus, vest uz patstāvīgu reliģisku meklēšanu

spēcīgā iekšķīgā pašdarbībā.

Tā tad darbs, aktivitāte, paša dvēseles dzīvi im-

pulsi jādara par izejas punktu un jāizmanto ari reliģi-

skai audzināšanai. Šeit varbūt vairāk nekā visur citur,
viss atkarājas no dzīves, no pārdzīvojumiem, no dzīvā

gara, bet ne no nedzīvā burta.

Bet ja nu visur galvenais ir — darbs, pašdarbība,

radoša aktivitāte, tad jāzin, ka katra darba raksturs un

virziens tomēr ikkurā atsevišķā novadā ir citāds. Citādas

ir rosības, citāds tām raksturs un virziens, citāda tām

daba, sacīsim, reliģiskas meklēšanas procesā, citādi

tās norisinājās uzstādot un atrisinot filosofiskas pro-

blēmas, citādas formas tās pieņem mākslinieciskas ra-

dīšanas vai zinātniskas pētīšanas aktā, vēl citādas tās

ir technikā.
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Visos gadījumos protams viens moments raksturo

katru darbu: tas ir dzīvā doma, kurai jāpa-

vada katrs darba posms. Katram darbam jābūt pār-

domātam, loģiski pamatotam, idejiskam, apgarotam.

Ari techniskam darbam tādam jābūt, un vismazāk au-

dzinošas vērtības viņam būs, ja viņā maz būs gara,

ja maz viņā darbosies radošā fantāzija, jo vairāk tas

būs tīri mechanisks, domām nabags.
Vienkāršais tiešais roku darbs, kas pats par sevi

daudz gadījumos lielā mērā var balstīt, darīt korektāku,

dzīvāku un auglīgāku garīgu darbu, dažreiz var pat

tapt par viņa izejas un paliekošu pieturas punktu,

citos gadījumos to atkal nebūt neveicina, bet tikai

aiztura un kavē viņu visā pilnībā savus uzdevumus

veikt. Ne katru garīgu darbu var, ne katru drīkst

saistīt ar tiešu savu pirkstu nodarbināšanu. Daudzreiz

manualisma pārmērība kavē garīgi koncentrēties, neļauj

tīrai domai rosīgi un enerģiski virzīties uz savu gala

mērķi, aiztura fantāzijas brīvu lidojumu, traucē iekšķīgās

vērošanas darbu un tā visu garīgo dzīvi dara naba-

dzīgāku.

Manualisma, t. i. tīrā roku darba principa pārāk

augsta vērtēšana ir tikpat bīstama, kā kura katra pārāk

liela vienpusība, ja tā izceļas uz svarīgu garīgu mo-

mentu rēķina. Šā principa pārmērīgs kults var pilnīgi

notrulināt radošus fantāzijas spēkus, atradināt no brīvas

iekšķīgas vērošanas un pieradināt tikai tad ko saprast,

kad to, tā sakot, rokām var aptaustīt.

Tur, kur viss noslīkst tīrā mechaniskā, nedzīvā

technismā un bezidejiskā manualismā, tur garīgās rosī-

bas apstājas, cilvēks garīgi neiet uz priekšu, bet atpakaļ.

Kad „darba pedagoģija" tik stipri sāka izcelt un

uzsvērt techniskā darba audzinošo nozīmi, tad tas bija
dabiska un nepieciešama reakcija pret sausās teorijas

un abstraktās domāšanas patvaldību un pārmērību
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skolas mācībās un audzināšanā. Bija nepieciešami

apkarot un iznīcināt vecus aizspriedumus pret roku

darba bezvērtību, audzināmā jaunatne tieši bija jāved
klāt pie pašām lietām, par kurām ar to runāja, bija

jāliek tās tieši paņemt rokās, taustīt, svērt, mērīt, vei-

dot, pašai tās pataisīt, bija jāatgādina un jāpārliecina,

ka ari roku darbs var būt garīgs darbs, ka p. p. lai

pataisītu kādu figūru no māla, vai izdarītu kādu fizisku

eksperimentu, vajadzīgs vēl vairāk apgarotības, nekā,

sacīsim, lai izmācītos no galvas kādu lirisku dzejoli.

Pedagoģiskā domāšanā tā bij ienesti jauni viedokļi,

un kad no tiem skatījās, tad atvērās jauni plaši hori-

conti, jaunas agrāk neparedzētas iespējamības. Roku

darba principu tā uzsverot un tam skolas mācībās

ierādot tik svarīgu vietu, „darba pedagogi" padarīja

svētīgu darbu, ienesa svaigu ierosmi visā skolas dzīvē,

uzsāka viņā jaunu posmu.

Bet tiklīdz šā principa akli piekritēji, uztverot to

vienpusīgi, ekstrēmi, šabloniski, tiešo roku nodarbinā-

šanu sāka uzskatīt par visas audzināšanas pamatu un

par pašu centrālo skolas programas likumu, kad viņi

katru darbu, katrā posmā lūkoja ar to saistīt, to daudz-

reiz izceļot uz tīri garīgo rosību rēķina, tad viņi lielu

un svētīgu ideju profaneja un padarīja neauglīgu.

Pilnīgi pareizi ir manuālam darbam ierādīt se-

višķi svarīgu vietu mazāku bērnu audzināšanā. Tāds

darbs bērnus vairāk interesē un aizrauj, vislabāk ir

piemērots viņu konkrētai domāšanai, visvieglāk ir

saistāms ar viņu rotaļām, kurām taču pirmos skolas

gados tik varen liela nozīme un no kurām dabiski

jāiziet, lai bērnus pamazām vestu uz patiesu, nopietnu,

apzinīgu un patstāvīgu darbu.

Džons Djūss, amerikāņu skolu „reformators", kā

audzināšanas ideālu uzstāda to laiku audzināšanu, kad

bērns mājās auga kā produktivas saimnieciskās kopības
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loceklis, pastāvīgās aktivās attiecībās ar dabas un saim-

nieciskās dzīves reālām lietām, kad vēl gandrīz viss

dzīvei vajadzīgais tika pagatavots mājās, kad bērns

pie visiem darbiem ņēma tiešu dalību, cik vien to

atļāva viņa spēki un saprašana, un tā ikbrīdi atradās

zem darba kolektiva tiešiem iespaidiem un izbaudīja

viņa audzinošos ierosinājumus.

Un nu skolai, tā saka Djūss, bērniem jādod tik

pat daudz, cik tiem senāk deva dzīve un audzināšana,
valdot šai vecai iekārtai. Viņai jāmāca ari tieši prak-

tiski strādāt, apstrādāt nedzīvo vielu, tēlot, veidot, taisīt

lietas. Un nevis tādēļ vien, lai bērniem iemācītu kaut

ko praktiski lietderīgu, reālai dzīvei tieši vajādzīgu,

bet lai liktu pamatu turpmākam idejiskam, tīri garīgam

un zinātniskam darbam, kurš taisni tad kļūs bagātāks

un auglīgāks, kad viņš būs uzcelts uz konkrēto lietu

labas saprašanas un pamatīgas pazīšanas. Bet reizē

ar to ari lai attīstītu visas bērnu dabā guldītās

spējas, visu to funkciju sistēmu, caur kuru tiem turp-

māk nāksies stāties klāt pie visiem saviem dzīves uz-

devumiem un tikt ar tiem galā. Un beidzot ari vēl

lai skolās jaunatne techniski strādājot, iedzīvotos

technikas garā, izprastu viņas dabu un viņas lomu un

nozīmi visā kultūras dzīvē, kurā daudz lielas un sva-

rīgas parādības būs un paliks pilnīgi nesaprotamas,

ja būs sveša un neizprotama technikas būtība.

„Tikai tad," saka Džons Djūss, „ja skola strādās

šādā garā, viņa taps par visas dzīves organisku daļu

un piederumu, kamēr viņa tagad ir no dzīves tālš un

viņai pilnīgi svešs novads, kur tikai jāizmācās uzdotie

skolas darbi."

Patiesībā Djūss šeit nu gan uzstāda nesasnie-

dzamu ideālu, jo nekad nekāds darbs skolā nebūs

līdzīgs šādam darbam mājās, nedz pēc saviem m o -

tiviem, nedz mērķiem, nedz metodēm. Un
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Djūss ari principā pārprot skolas īsto būtību, viņas

īsto ideju, kad viņš visu tās izglītības darbu katrā

posmā tieši un cieši saista ar reālu, konkrētu vēr-

tību radīšanu, ar produkciju. Bez gala daudz

zināšanu, atziņu un jēdzienu var un vajag gūt un no-

skaidrot tīri teorētiski, tīrās domāšanas

funkcijās, neatkarīgi no katras tiešas «produkcijas".

Bet ja ari šādā radikālā un maksimālā formulējumā

Djūsa mācība nav pieņemama, tad tomēr nenoliedzams

ir tas, ka tiešs produktivs darbs daudzreiz var būt par

garīgas attīstības procesa lielisku ierosinātāju, nepie-

ciešamu izejas un pieturas punktu, par visai vērtīgu

garīgā darba kontroli un ka tam zināmos apjomos

vieta ari ir skolā.

Tā uz šādu darbu skatās ari Keršenšteiners. Ari

viņš mazāk domā par dzīves tiešām praktiskām vaja-

dzībām, bet iziet no tā viedokļa, ka produktivs tech-

nisks darbs var būt par izejas punktu un pamatu ari

plašākai vispārīgai izglītībai. Mūsu visdziļākās atzi-

ņas, saka Keršenšteiners, mūsu visderīgākās, visvērtī-

gākās un it īpaši visilgāki atmiņā paliekošās zināšanas

dzimst nevis no tīri teorētiskām pamācībām un no

grāmatām, bet daudz lielākā mērā no praktiskās dzīves

novērojumiem un no patstāvīga produktiva darba. Tas,

kas iegūts tādā darbā, tas tiešām saaug ar visu mūsu

būtību un top par to cieto pamatu, uz kura mēs va-

ram uzcelt savas turpmākās garīgās, «vispārīgās" iz-

glītības ēku.

Kā Djūsa, tā ari Keršenšteinera domās ir neap-

šaubāmi pareizs kodols, bet tās ir nepareizas, ja tās

attiecina uz katras garīgas darbības procesiem un

kad'tās liek visa skolas darba pamatā. Skolā

teorētiskai pamācībai un grāmatai bija un

arvienu būs jāierāda visai svarīga vieta. Un ja ari

praktiski techniskam darbam pašās zemākās kla-
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sēs varen liela nozīme, tāpēc ka tas dabiski saistās

ar bērnu tieksmēm un interesēm, un ja tas ari tālākās

klasēs var papildināt un darīt dzīvāku daždažādu

priekšmetu pasniegšanu, ja mēs zinām, ka tādos priekš-

metos, kā zīmēšanā, dabas zinībās, laboratorijas dar-

bos, fizikālu aparātu pagatavošanā, tam jāspēlē svarīga

loma ari vēl līdz pašām augstākām klasēm, tad jāuz-

sver ari tas, ka tas nekādā ziņā nevar un nedrīkst

tapt par visa skolas darba centru, ar ko viss

lai tiktu saistīts, ap ko viss lai grozītos.

Šāda vienpusība ir bīstama un sīvi apkarojama

un viņas pedantiskiem un dogmatiskiem aizstāvjiem

jāuzsauc: nenokaujiet garu!

īr tādi darba veidi, kuriem ar tiešu roku nodar-

bināšanu nav nekāda sakara un kuri tikai var ciest

no mākslīgas saistīšanas ar to.

Vienpusīgie un pedantiskie manuālā darba pie-

kritēji nezin un nejūt, ka ienesot katrā priekšmetā šo

manualismu, tie daudzreiz kavē sasniegt galveno, ar

paša priekšmeta dabu saistīto mērķi.

Kad p. p. pārāk karsti techniskā darba cildinātāji,

visu, par ko vien klasē tiek runāts ar bērniem, ikreiz

liek uzzīmēt vai no māla pataisīt, izgriezt vai salīmēt,
tad tas tikai tad ir attaisnojams, kad pati lieta caur to

tiešām labāki tiek noskaidrota, kad šāds darbs tiešām

izrādās par nepieciešamu mācības mērķa sasniegšanai,
kad šis mērķis citādi nemaz nav sasniedzams. Bet

kad uz šo mērķi ved citi, tiešāki ceļi, un pie tam

tādi, pa kuriem ejot daudz rosīgāki darbojas dzīvā

doma, fantāzija, brīvais radošais gars, nekā tiešā ma-

nuālā darbībā, tad šie ceļi ari ir ejami.
Visam tīri mechaniskam un techniskam arvienu

jākalpo idejai, un tam skolā tikai tur ir vieta, kur un

cik tālu tas veicina garīgo augšanu.
Daudzreiz manuāla principa pārāk straujie vai
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ari pedantiskie piekritēji roku nodarbināšanai ziedo

tik daudz laika un enerģijas, liek tai visā darba pro-

cesā spēlēt tik lielu lomu, ka uzmanība tiek novērsta

no galvenā uz nesvarīgiem blakus motiviem, no īstā

darba mērķa uz tīri partikulariem uzdevumiem.

Kad ģeogrāfijas skolotājs, klasē ar bērniem ru-

nājot p. p. par Āfriku, tiem liek vai nu iztaisīt no

māla, vai uzzīmēt, sacīsim, nēģerus, vai, stāstot par

Itālijas dabu, liek uzzīmēt vai iztaisīt citronas, tad tā

ir nevajadzīga laika tērēšana un ir tāds darbs, kuram

ar galveno tematu nav nekāda tieša sakara. Paliekot

pie šā paša pēdējā piemēra, jāsaka, ka iztaisīt vai

uzzīmēt citronas varētu un pat vajadzētu tādā gadī-

jumā, kur p. p. jānoskaidro starpība starp citronām

un apelsinām, pie kam bērniem, pašiem savām rokām

šos augļus veidojot, viņu forma tiešām taps it īpaši

saprotama un izjūtama. Bet pati Itālijas daba nebūt

nestāvēs dzīvāka bērnu acu priekšā, kad tie no māla

veidos, vai ar zīmuli vai krāsām attēlos kaut kādus

Itālijas augļus, un tāds darbs tad tikai būs niecīga

rotaļāšanās.

Vel vienu visai svarīgu momentu bieži aizmirst,

kad runā par darba skolu.

Katram darbam ir tāda daba, ka tam, kas viņu

dara, jāierindojas kā dzīvam loceklim plašā darba or-

ganizācijā. Katrs darbinieks, katra darbadarītājs arvienu

ir atkarīgs no citiem darba darītājiem, un citi tāpat

atkarīgi no viņa. Daždažādas ir šīs savstarpējās atka-

rības un sakarības formas, bet ārpus šiem sakariem

nevienu darbu nevar teicami izpildīt, vienalga vai mēs

šo darba procesa sociālo sakaru apzināmies, vai nē.

Katrs darbs arvienu ir individuāls un sociāls

vienā reizē. Jo spēcīgāki izceļas abi momenti, jo spē-

cīgākā ritmā norisinājās darbs. Un darba skola savu

vārdu tikai tad pilnīgi attaisno, kad viņa attīsta netik



89

vien individuālās darba spējas, bet ari gribu un sa-

prašanu pareizi izmantot katra darba sociālos sakarus,

kad tā māca reizē dot un ņemt, paklausīt un pavēlēt,

padoties un vadīt, svešu atzīt un savu aizstāvēt, šķirot

un dalīt, saistīt un apvienot.

Darba skola, uzsverot pašdarbību, prasot, lai skol-

nieki, vairāk nekā tas senāk notika, paši meklētu, taisītu,

eksperimentētu, problēmas uzstādītu un lūkotu tās pat-

stāvīgi atrisināt, aizrāda uz to, ka tāds darbs grūti

veicams, dažreiz pat neiespējams katram par sevi,
bez citiem.

Darba socializēšanas motivu no visiem

jaunlaiku darba skolas idejas pārstāvjiem visvairāk iz-

cēlis, visdziļāki teorētiski motivējis un visplašāki

izvedis savā skolas praksē ir Leipcigas pedagogs, ne-

laiķis G a v d i g s.

Viņam katrs darbs ir sociālas dabas, izņemot

augstākās zinātniskas un mākslinieciskas pētīšanas un

radīšanas formas. Darba jēdziens tam ir sociāla kate-

gorija. Katrā atsevišķā darbā, tā viņš saka, katrs gan

liek iekšā pats savas zināšanas, savas spējas, savu

veiklību, domu un fantāziju, bet nekā viņš nespētu

padarīt, ja nebūtu jau bez viņa padarīti nepieciešami

priekšdarbi, ja viņš ikbrīdi uz tiem nebalstītos, neiz-

mantotu citu darbu rezultātus, nerīkotos pēc tā, ko jau

atradis, atvēris un pamatojis citu līdzšinējais darbs, ja

viņa individuālais gars ik brīdi nesaistītos ar kolektivo

garu, neļautu sevi no tā apaugļot.

Tas nenozīmē nepatstāvību, nebrīvību, verdzisku

atkarību, bet tikai katra cilvēka apzinīgu saistīšanos

ar visu, lai viņš caur to pats taptu bagātāks. Viss no

kolektivā gara uzņemtais patstāvīgi jāpārstrādā, jāpār-

veido, jāpadara par savu garīgo īpašumu, lai nu, dziļāks

un bagātāks tapis caur citiem, katrs jo lielāku garīgu
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darbu varētu veikt, jo vairāk varētu radīt jauna un tad

ari citiem jo vairāk dot no savām bagātībām.

Gaudigs skolas darbu klasē tā liek organizēt, lai

arvienu visi kaut ko mantotu no visiem, lai pastāvīgi

vieni otrus ierosinātu, vieni otriem palīdzētu, vieni

otrus jautātu, kopā uzstādītu uzdevumus, mērķus, pro-

blēmas, un lai visi kopā meklētu atbildes.*)

Bet reizē, pareizi un auglīgi organizējot apvie-

notu darbu, Gaudigs māca un pats savās skolās

lieliski prot organizēt ari pareizu darba dalīšanu,
dodot katram savu speciālu, viņa spējām, tieksmēm

un interesēm piemērotu uzdevumu, kurš tam jāveic

gluži patstāvīgi, atbildot par to visas klases priekšā.

Šī atbildības sajūta kolektiva priekšā katru pie-

spiež īpaši pamatīgi strādāt savā speciālā uzdevumā,

pilnīgi viņā nodziļināties, spēcīgi koncentrēties un to

pēc iespējas izsmelt. Tā sociālais un individuālais

moments vienādi stipri tiek izcelts. Nevar te būt

runas par kolektiva spaidu, par sociālu verdzību, par

personīgu nebrīvību, bet nevar te ari attīstīties pārmē-

rīgs subjektivisms, personīga iedomība, patvaļība un

pārmērīgs personības kults. Vienādā mērā te tiek ievē-

rotas kolektiva un katra atsevišķa cilvēka tiesības un

pienākumi, pareiza te ir nodibināta sintezē no vispā-

rības likuma un personības brīvības, un tā ir radīta

tāda atmosfēra, kurā garīgi aug visi kopā un katrs

kā tāds.

Šadi gudri organizēta kopdarbība klases kolektivs

_*) Šo apvienošanu darbā Gaudigs grib redzēt pabalstītu
ari ārēji caur to, ka klasēs soli un galdi tiek salikti riņķī, lai skol-

nieki pastāvīgi varētu vieni otrus redzēt un, kad vajadzīgs, saru-

nāties.

Piezīme: Šeit negribu iztirzāt Gaudiga vispārīgo skolas

audzināšanas mācību, par un pret kuru daudz būtu sakāms, bet

tikai izceļu vienu motivu, kurš pie Gaudiga ieņem centrālu vietu

un kas darba skolas ideju apgaismo no gluži īpatnēja viedokļa.
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iekšķīgi cieši saaug kopā par vienu veselu dzīvu orga-

nismu. Te dabiski attīstās stipra biedriskas kopības

atziņa un sajūta, personīgas atbildības apziņa visu

priekšā par katru darbu, nodibinājās sava īpaša etiķa,

izceļas un nostiprinājās savas īpatnējas sadzīves formas.

Tādai klasei nemaz nav vajadzīgs uztiept daudz visādu

ārēju priekšrakstu, izdomāt viņai kaut kādu sevišķu

stingriem likumiem normētu ārēju iekārtu. Te šī iekārta

pati no sevis organiski attīstās un pieņem cietas no-

teiktas formas.

Tāda klase aug no iekšienes uz ārieni, un viņas
dzīves ārējās formās pilnīgi izteicas viņas iekšķīgās

dzīves patiesie saturi.

Tādā klasē izaug brīvi, patstāvīgi, bet reizē vis-

ciešākām saitēm ar kopējo dzīvi saistīti cilvēki. Brīvi

tie kalpo «vispārībai", bet vislabāk kalpo taisni caur

to, ka dod savu īstāko un īpatnējāko. Viņi ir un

paliek reizē uzticīgi biedriem un uzticīgi sev pašiem.

Dzīvojot ar visiem vienu kopēju darba dzīvi, tie pašus

sevi dara vēl bagātākus, un jo vairāk tie lūko pilnīgi
izcelt un izkopt šo savu īpatnējo bagātību, jo vairāk

viņi var dot citiem.

Šai skolai ir noteikts un stingrs sociāls raksturs.

Tāda skola vislabāk izaudzina apzinīgus un krietnus

sociālus darbiniekus, — viņa visvairāk dara jaunatnes

pilsoniskas audzināšanas labā.

Teorētiskām pamācībām par sabiedrības un valsts

uzbūvi un dzīvi, par pilsoņu tiesībām un pienākumiem
ir maza nozīme, salīdzinot ar to, ko jaunatne gūst
tiešā dzīves praksē, dzīvojot tādā sociāli organizētā
darba pasaulē. Te visi vieni otriem seko, piekļaujas,
brīvi padodas, te katrs iestājas stingri organizētu dar-

binieku ciešās rindās, te visi kalpo vienam kopējam

uzdevumam, un katram jāstāv un jāatbild par sevi un
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par citiem. Tas viss attīsta taisni tas īpašības, kuras

tik nepieciešamas ir vēlākā sabiedriskā un valsts darbā.

Tādā skolā, kurā tik plaši izvests gudri organizēta

darba princips, tur visi, caur lielā stilā izvestu stingri

normētu darba praksi, kļūst pie atziņas, ka caur darbu,

caur pareizi organizētu kopdarbību, caur «kooperāciju"
vārda visplašākā nozīmē visvairāk ir sasniedzams, ka

cieša apvienošaanās darbā ir tas, kas visu dzīvi pār-

vērtīs, visu pasauli atjaunos, ka šāds darbs ir tā vis-

labākā «pasaules pārtaisīšanas" metode.

Cilvēki, kas ar tādu pārliecību no skolas, no

īstas un pareizas darba skolas izies dzīvē, tie būs

tie īstie dzīves cēlāji, veidotāji un atjaunotāji. Tie

nekad nebūs neauglīgi jūsmotāji, kas aizraujas no

skaistiem vārdiem un no skaļiem lozungiem, bet atzīs

tikai to, kas tieši pāriet dzīvē, kas top par dzīvi.

Tiem būs netikvien sava īpaša etiķa: īstu un

patiesu darba cilvēku etiķa, bet ari būs savs

ideālisms un entuziasms: darba entuziasms, un

ari sava varonība — varonība darbā. Un par

visu vairāk tie nīdīs mutes varoņus, lai ari nez' cik

jauki skanētu viņu aicinājumi, saucieni un solījumi.

Ja darbs ir viss, ja no darba atkarājas visas per-

sonīgas un sabiedriskas dzīves pilnība, ja tiešām, ar

Goethes vārdiem runājot, darbs ir visa pamats un sā-

kums, attaisnojums un mērķis, tad jāzin ari tas, ka

ne katrs darbs tāds ir. Tas pats Goethe, kas kal-

dinājis monumentālo vārdu: visa sākumā bij darbs

(Am Anfang war die Tat), ir ari teicis: darbs darba

dēļ, darbs pats par sevi, darbs bez gara, bez idejas,

viens pats kailais darbs, visu dzīvi var novest pie

sabrukuma, pie bankrota.

Ja tiešām darbs ir visa pamats un sākums, tad

tikai tāds darbs, kurā valda dzīvs gars, darbs, kas

apzinīgi kalpo garam, kas grib un prot veicināt, balstīt
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un nostiprināt visu garīgo. Un tādēļ visa darba

skolas ideja jāsaista ar lielāku, plašāku

vispārīgas garīgas kultūras ideju, par kuras

apzinīgiem kalpotājiem jāizaudzinā un jāizskolo jaunie

cilvēki.

Kad mūsu skolotāji-audzinātāji darba skolas ideju

uztvers tik plaši, ja viņi mūsu skolu gribēs un pratīs

pildīt ar tādu garu, bet nenoslīks bezidejiskā, naba-

dzīgā prakticismā un nedzīvā technismā, tad tiešām

sāksies jauns laikmets mūsu skolas audzināšanas vēsturē.

Un tikai tad, ja valdīs pareizi saprastas darba

skolas gars, bet ne burts.

«Moderno" un «progresivo" darba skolas pie-

kritēju skolotāju starpā ir daudz tādu, kas tiešām līdz

šim vēl ne šās jaunās skolas garam kalpo, bet tikai

burtam. Un starp „vecās" skolas pārstāvjiem, no

otras puses, ir tādi, kuru visā darbā jau sen un ar-

vienu ir valdījis īstas darba skolas gars.

Es «veco" pedagogu starpā pazīstu tādus, kas

nekad nav vienīgi tikai «mechaniski faktiskas zinā-

šanas iekaluši", bet kas katrā stundā, katrā darbā ir

mācījuši un radinājuši patstāvīgi domāt, meklēt un

ari paša rokām ko taisīt, kur un kad vien tas tiešām

bijis vajadzīgs. Un ir ari pieradinājuši pie kolektiva

darba, pie īstas kopdarbības tā, ka viņu klasēs arvienu

viens par visiem un visi par vienu bijuši, visi apzi-

nīgi pie viena uzdevuma strādājuši un reizē ari katrs

pie sava īpašā. Bet bez tam daudzi no šiem ve-

cajiem skolotājiem, cilvēki ar lielām zināšanām, plaši

vispārīgi izglītoti un ari pamatīgi speciālisti savā pa-

sniedzamā priekšmetā, saviem skolniekiem ir devuši

nesalīdzināmi vairāk dzīvei un darbam nepieciešamu

zināšanu, tīru atziņu, skaidru jēdzienu par visu, nekā

daudzi no «darba pedagogiem", kas bieži pat mīl uz-

svērt savu nicināšanu pret «kailām faktiskām zināša-
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nām", un pret «teorijām", caur to liela mera veicinot

tukšu diletantismu.

Un tad vēl pirmajie saviem skolniekiem ir ie-

mācījuši ar cieņu un saprātu skārties klāt grāmatai,

šim varenajam izglītības līdzēklim, kura nozīmi daži

fanātiski darba skolas pravieši vēl līdz šai baltai dienai

cenšas diskreditēt.

Tā jaunajiem, «modernajiem", pedagogiem ir

daudz ko mācīties no «vecajiem", un šo pēdējo starpā
atkal tie labākie saprot, ka ari jaunajo starpā īr īsti

un pamatīgi darba darītāji, un ne tik vien jūsmotāji

par augstiem principiem un ka no tiem ko labu var

mācīties.

Kā katra patiesa kultūra, tā ari pedagoģiskā un

skolas kultūra tikai organiski var izaugt, lēnā

bet drošā un nemitīgā evolūcijas gaitā, kurā jaunais

un vecais pastāvīgi savstarpēji iespaidojas, kurā ne-

viena ar skolas darbu dabiski saistīta motiva netrūkst,

kurā neviens dabiski organiskas, pakāpeniskas attīstī-

bas posms nav izlaists.

Un ja dogmatisks radikālisms un doktrinarisms

katrā lietā un vietā ir kaitīgs, tad it sevišķi bīstams

tas ir tur, kur viņa eksperimentu objekts ir dzīvas, pie

tam vēl jaunas un trauslas cilvēku dvēseles.



Par valstisku kulturu.

I.

Par kultūru vispār mēs runājam tikai tur, kur

labas sabiedriskās vai garīgās dzīves ierašas un formas

jau tik dziļi ir iesakņojušās, ka cilvēkiem nemaz ne-

vajag domāt par to, ka tās jāievēro, bet ka viņi tās

pilda gluži neapzinīgi un ka tie nemaz nevar tās

nepildīt.

Kad cilvēkiem pastāvīgi jāatgādina, kā vajag iz-

turēties, kas atļauts, kas nē, un kad ar viņiem par to

pat vēl jāstrīdas, tad tā ir zīme, ka tiem trūkst skaidras

izjūtas, noteiktas gaumes, drošu instinktu.

īstas kultūras cilvēkus taisni tas raksturo, ka vi-

ņiem nekā nevajag priekšā teikt un pierādīt un tos

piespiest darīt tā vai citādi. Viņiem nav jālauza galva

par to, kas labs, kas ļauns, vai kas skaists vai ne-

skaists, bet viņi veselīgiem, stipriem un drošiem in-

stinktiem to nojauš un pie tā turās. Un nemaz nevar

neturēties.

Tā — lai ņemtu tīri vienkāršus un ikdienišķus

piemērus — pie tīrības pieradis cilvēks nekad nevar

aizmirst pie sevis paša un savas apkārtnes pastāvīgi

ievērot tīrību un kārtību. Tā pēc savas būtības pieklā-

jīgam cilvēkam nekur un nekad nevar ne prātā nākt

uzvesties rupji un piedauzīgi. Tas viņam tikpat neie-

spējami, kā muzikālam cilvēkam klausīties rupju, muļ-

ķīgu bļaustīšanos, vai pašam tādā piedalīties, vai kā

cilvēkam ar mākslinieka skatu riebīgi ir skatīties kaut

kādās bezgaršīgās salkanās bildēs vai pašam tādas

ražot, vai kā īstas zinātniskas kultūras cilvēkam nepa-
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nesams viss paviršais, viss, kas nav godīgi izdomāts

līdz galam, kas nav pamatots neapšaubāmiem, galīgi

pārbaudītiem faktiem.

Tāpat augstas sociālas kultūras cilvēks drošiem

instinktiem nojauš, kas sabiedriski labs un pareizs,

kas sociālās dzīves ritumu neaiztur, bet dara to dzīvu,

spēcīgu un auglīgu. Tāds nekad un nekur neveicinās

šaursirdīgu, sociālās kopdzīves organisko saskaņu jau-

cošu separātismu, bet katrā gadījumā pratīs, spēs un

labprāt gribēs savas intereses un tieksmes saskaņot

ar vispārības dabiski taisnīgām prasībām, smalkjūtīgi

atsaucīgs uz visu, kas ap viņu notiek, arvienu skaidri

apzinoties savu pienākumu un personīgo atbildību,

arvienu modrai esot viņa sociālai sirdsapziņai.

Un gluži tāpat ir ar valstiskas kultūras

cilvēku.

Tādam cilvēkam vispirms ir skaidra pati valsts

ideja. Viņš valstī redz varenu sabiedriskās dzīves

organizācijas aparātu, redz vienīgo spēku, kas var no-

stiprināt nacionālās dzīves pamatus, nokārtot un sa-

skaņot dažādo sabiedrisko aprindu savstarpējās attie-

cības, var sargāt tautu no ārējiem un iekšējiem, tās

patstāvību apdraudošiem, naidīgiem spēkiem.

Valstiskas kultūras cilvēks pirmā kārtā apzinās

savu pienākumu pret valsti un personīgo atbildību

tās priekšā. Tas nav saprotams tādā nozīmē, ka tas

ir rātns un paklausīgs «pavalstnieks", kam nav un

nedrīkst būt savu domu, savas kritikas, sava nemiera.

«Pienākums pret valsti" nenozīmē aklu paklausību

zināmai konkrētai valsts varai, bet ir skaidra sajūta

par to, kas katram no savas puses jādara, lai valsts

arvienu vairāk tuvotos savas īstās idejas piepildījumam.

Lai valsts savu dzīves kārtošanas, saskaņošanas

un apvienošanas uzdevumu varētu pildīt, tās pilsoņiem

pašiem jābūt gribai un stiprai tieksmei uz iekšķīgi
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saskaņotu kopdzīvi un nemaldināmai un nelaužamai

vienības apziņai.

Valstiskas kultūras cilvēkiem tāda skaidra sa-

jūta ir, un tā izpaužas visā viņu dzīvē un darbos.

Viņi nav spējīgi darīt kaut ko tādu, kas paasinātu

pretešķības tautas klēpī, kas bez vajadzības izsauktu

konfliktus, kas nelaikā un nevietā provocētu savstar-

pēju naidu. Viņi, taisni otrādi, arvienu un visur dara

to, kas vienības sajūtu nostiprina, paši arvienu

pirmie dodot piemēru, kā vispārības labā jā-

paciešas un jāpiekāpjas un arvienu ir gatavi saņemt

pienācīgo sodu, ja pret to apgrēkojas.

Bet līdz ar to viņi tādu pašu stingrību prasa pret
visiem un katru, kas tikai par savām tīri partikularām
interesēm domājot, aizmirst vai rupji aizskar to, kam

jābūt visiem dārgam.
Valstiskas kultūras cilvēks ar vienādu mērogu

mēro sevi pašu un visus citus, bez izņēmuma, jo viņā
arvienu dzīva ir vispārības ideja. Izjūta par to viņam

dziļi guldīta instinktos, pašā viņa dabā, asinīs. Viņš

pret to tik pat nespējīgs grēkot, kā cēls cilvēks perso-

nīgā dzīvē nav spējīgs apgrēkoties pret cilvēcības ideju.

Kā cilvēks pats par sevi, bet ari kā zināmas

korporācijas, partijas vai sabiedriskas šķiras pārstāvis,
tas arvien apzinās, cik tālu drīkst iet savās prasībās,

ko no valsts drīkst sagaidīt. Tam valsts nekad nav

līdzēklis sava personīga vai grupas egoisma mērķiem,

bet pati kļūst par mērķi, par augstu sabiedriskās dzīves

ideālu, kura piepildījumam tas ik brīdi gatavs ziedot

savus spēkus.

Saprazdams, ka valstij jāpilda tādas, veselīgi so-

ciālai dzīvei nepieciešamas funkcijas, kuras atsevišķie
cilvēki vai atsevišķas aprindas nav spējīgas uz savu

roku teicami pildīt, kuras taisni un vienīgi tikai valsts

ar savu aparātu labi var veikt, viņš no otras puses
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tomēr saprot to, ka ir ari tādas funkcijas, kuras daudz

labāk par valsti var pildīt citi orgāni, kā p. p. draudze

vai ģimene, un ka tāpēc valstij nedrīkst uzkraut par

daudz. Ari to saprot, ka valsts dažu reizi pati var

uzņemties vairāk, nekā spēj un pat drīkst. Tā dažreiz

var gribēt būt noteicēja tādās lietās, kas nemaz nav

«vispārīgas", bet ir un drīkst būt tīri partikularas, un

kurās valsts patiesībā nemaz nedrīkst iekšā jaukties.

Valsts aparāts pats ari dažreiz var būt slikti uzbūvēts,

var būt par smagu un komplicētu, un p. p. caur pār-

mērīgu birokrātismu sabiedriskās dzīves plūsmu stipri

var kavēt.

Valstiskas kultūras cilvēkam ir smalka izjūta un

drošs acumērs par to, kur valsts vai nu vēl nav diezgan

nostiprinājusies, lai noteikti un stingri savu tai piemē-

roto darbu darītu, vai ari kur tā pārkāpj savas kom-

petences un grib vairāk nekā spēj un varbūt pat drīkst.

Tad viņš pret to zin ieņemt noteiktu stāvokli, un, cik

tālu tas kā zināmu sabiedrisku grupu pārstāvis spēj

darīt iespaidu uz valsts dzīvi, gribēs un pratīs tanī

ienest nepieciešamos korektivus. Bet tas, kas valsts

dzīvē notiek, tam nekad nebūs vienaldzīgs, jo viņš

zin, ka no pareizas valsts aparāta funkcionēšanas lielā

mērā atkarājas visa sabiedriskā organisma veselība un

visa materiālā un garīgā labklājība.

Vienaldzība un intereses trūkums par valsti ir

lielā mērā nožēlojama parādība un zemas sociālas

kultūras zīme. Atraušanās no savu pilsoņa pienākumu

pildīšanas, un lai tas būtu kaut ari tikai vai sava balss

nodošana vispārējās vēlēšanās, ne caur ko nav attai-

snojama, un ja kāds, aiz kaut kādiem iemesliem, iz-

vairās ieņemt noteiktu stāvokli svarīgos notikumos

sabiedrības un valsts dzīvē, tad tas neizturas kā goda-

vīrs, īstam godavīram nekad nevar būt

vienaldzīgs tas, kas notiek tanīs mājās,
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kuras viņš dzīvo un kuras viesmīlību

bauda un kur a s pa s p ārnē zin sevi sargātu.

Neatzīstama ir vienaldzība pret valsti, lai tai

motivi būtu kādi būdami. Nedz sabiedriskais stāvoklis,

nedz profesija, nedz visādu darbu un pienākumu dau-

dzums citās nozarēs nedrīkst neviena atturēt šā vai tā

ieņemt stāvokli lietās un notikumos, kas saistīti ar

visas valsts dzīvi.

Platons salīdzināja valsts politisku darbību ar

pedagoģisku. Pedagoģija izveido, organizē un

saskaņo cilvēka iekšējo dzīvi; politika izkopj, veido

un nokārto cilvēku sabiedrisko dzīvi. Šo lielo mākslu

zemu turēt nedrīkst neviens. Un ja ari katrs nav un

nevar būt īsts mākslinieks politikā, tāpat kā ne katrs

var būt mākslinieks-audzinātājs, tad vienaldzība pret

politiku nekādi nav attaisnojama. Kā pedagoģija, tā

ari politika nav un nedrīkst būt «privāta lieta", bet ir

svarīga vispārīga lieta.

Tai tautai, kurā augstu stāv pedagoģiskā kultūra,
kur interese par pedagoģiju valda plašās tautas aprindās,
kur ir skaidrība par pašu audzināšanas ideju un tās

mērķiem un ceļiem, kur dzīva un stipra audzināšanas

pienākuma apziņa, tur tautai liela nākotne. Bet tikai

tad, ja ari valstiskā kultūra tur augstu stāv, ja interese

par valsti spēcīga un dziļa, ja paša valsts ideja skaidra

un ja modra un atsaucīga valstiskā sirdsapziņa.

Taisni tagad, valdot demokrātiskai valsts ie-

kārtai, kas ikvienam valsts pilsonim dod tiesību un

ari uzliek pienākumu līdzi strādāt pie visas sabiedriskās

dzīves izveidošanas, viss atkarājas no tam, uz kāda

garīgās un ētiskās kultūras līmeņa stāv pati tauta.

Demokrātisma princips pats par sevi vēl nekā nesola,
nekā nedod, un no tā var iztaisīt visu ko: labu un

ļaunu, atkarībā no tam, kādi ir paši «demokrāti".

Jauna iekārta dodot jaunas tiesības, katram uzliek
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vēl jo lielākus jaunus pienākumus. Un šos jaunos

pienākumus pratīs un gribēs pildīt tikai garā un dvēselē

atjaunoti cilvēki.

Valstspilsoniskas kultūras nevar būt un nebūs tur,

kur nav personības un rakstura kultūras. Tur, kur

cilvēkos pašos visa viņu iekšējā dzīve nav izkopta un

noskaņota un padota augstākām ētiskām normām, tur

demokrātiskā iekārta bieži tikai atver vārtus visām

rupjām kārēm un tumšām dziņām, un jaunās «tiesības"

tiek izlietotas tikai tam, lai vispārību izmantotu tīri

privātiem mērķiem.
Skaidra apziņa un dziļa pārliecība, ka valstiska,

īsta valstspilsoniska kultūra iespējama tikai tur, kur

vispārīgā garīgā kultūra augstu stāv, mums liek saprast,
cik svarīga taisni mūsu demokrātisma laikos kļūst

audzināšanas un izglītības problēma.
Par īstiem demokrātiem tautai un katram pašam

sevi jāizaudzina, par tādiem mums visiem vēl jāizaug.

Tagad mums dots tikai vārds. Mums jāklust ta

cienīgiem.

11.

Kad cilvēks no provinces iebrauc lielā pilsētā,

tad viņš mēdz būt vai nu pārāk atturīgs un bailīgs,

visā un visos redzot kaut ko tādu, no kā jāsargājas,
vai ari — taisni otrādi — ir pārāk lētticīgs un sajū-

sminājās par to, kam nekādas vērtības nav.

Tāpat maz izglītots cilvēks izturas, ienācis lielo

ideju pasaulē. Viņš vai nu pārāk bailīgi un skeptiski

lūkojas uz visu, vai ari acumirklī piekrīt katrai jaunai

domai, tic katrai jaunai, pašlaik iznākušai grāmatai,
ko tas izlasījis.

Tā cilvēkam, kam maz piedzīvojumu, kas maz

bijis cilvēku starpā, grūti ir orientēties cilvēkos. Viņš
lēti var noturēt tukšu cilvēku par lielu personību, dzir-
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dot viņa lielos vārdus, bet nopietns un dziļš cilvēks

tam var izlikties niecīgs, ja viņš no tā nedzird un

neredz nekā skaļa un spilgta.

Gluži tāpat cilvēki, kas maz pieredzējuši valsts

dzīvē, kam maz piedzīvojumu tiešā valsts praksē, vēl

nevar lāga orientēties vispārīgos un speciālos vatsts

dzīves jautājumos. Viņi ari vai nu ir pārāk bailīgi,

vai ari tiem trūkst kritiska skata, un tie lētticīgi aiz-

raujas par to, kas daudzsološi skan, bet patiesībā

ir tukšs.

Tā ir ar mums. Mēs kā brīvi valsts pilsoņi visi

vēl esam jauni. Un tāpēc vainu vienā gadījumā esam

pārāk nedroši, vai ari, citā reizē, varen pārdroši. Mēs

dažreiz par maz ticam, citreiz esam smieklīgi naivi

optimisti. Vienreiz mums kaut kāda lieta, vai iekārta,

vai princips liekas neapšaubāms un ir mums kā die-

vība, kuru pielūdzam, citreiz tas pats mums šķiet esam

bīstams un apkarojams.

Kā īsti «cilvēki no provinces" mēs vēl dažreiz

izturamies pret pašu to ideju, kas likta pamatā visai

mūsu jaunās valsts iekārtai: pret demokrātijas ideju.
Mēs vēl lāga nezinām, ko ar to iesākt. Mēs vai nu

baidāmies no tās, vai atkal akli tai ticam un no tās

tad sev elku taisām. Abās reizēs darām aplami.

Šāda svārstīga un nekritiska viedokļa vietā jānāk dro-

šam un plašam skatam un tumšu nojautu un jūsmu

vietā — dziļi pamatotai un pārbaudītai pārliecībai.
Tā mums vēl jāizstrādā un jānodibina. Tā jāmodina

un jānostiprina ari plašos sabiedriskos slāņos un ari

mūsu briestošā jaunatnē. Tas liels darbs, tas garš

ceļš. Ilgos piedzīvojumos un ilgās pārdomās, savas

pašas valsts dzīvi salīdzinot ar citu valstu dzīves pa-

rādībām, praktiski un teorētiski ilgi strādājot, mēs ar

laiku, bez šaubām, gūsim šo nepieciešamo skaidrību

un noteiktību. Un jau tagad jāpārrunā gūtie iespaidi
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un novērojumi. Jāved grāmata par to, kas mēģināts
un pārbaudīts. Un skaidrību par dažu labu lietu un

dažu labu pamācību jau tagad varam dabūt.

Tā visiem mums gan jau sāk kļūt skaidrs tas,

ka pats princips, kā tāds, ka pati demokrātijas ideja

pati par sevi ir tikai kā kauss, kurā var ieliet visādu

saturu. Un ka šī satura lējēji esam mēs paši, visi, ik

kurš katrs no mums. Un kādi lējēji, kas katram ir,

ko liet, tas kausā būs.

Princips, ideja, ārējā iekārta pati par sevi vēl nav

viss. Un ja kāds atsaucas uz vēsturi un grib pierādīt,

ka kaut kādā laikā un zemē viss ir atkarājies tikai no

šīs ārējās iekārtas, ka visas dzīves uzplaukšana bijusi

iespējama tikai pateicoties tai, tad tas apgalvo to, kas

nav bijis un kas ari nekad nevar būt. Jo nekad un

nekur viss nevar atkarāties no kaut kā vfena.

Tā, bez šaubām, senās Atēnās demokrātiskā ie-

kārta bija varen liels faktors visas materiālās un garīgās
dzīves uzplaukšanā, bet tikai tāpēc, ka šo iekārtu nesa

tauta, kas pati jau atradās uz augstas garīgas kultūras

līmeņa. Perikla laikā Atēnās demokrātija, demosa

valdība, tik daudz sasniedza tāpēc, ka pats demoss,

pati tauta garīgi un ētiski stāvēja augstu. Atēnu tautā

toreiz valdīja varonīgi-bruņnieciski ideāli, kuriem bija

visai liels audzinošs spēks. Reliģija, filosofija, māksla,

kā ari augsta miesas kultūra toreiz visai tautai deva

to spēku un iekšķīgo noskaņojumu, kas to tik labi

sagatavoja lielajam kopējam sabiedriski-valstiskam

darbam. Demokrātijas dibinātāji un vadoņi paši pa

daļai bija vecu dižcilšu dēli, kas demokrātiskās valsts

formās prata iedvest īstas dižciltības, patiesas bruņnie-

cības garu. Tā laika lielie domātāji, dzejnieki un tautas

audzinātāji jau bija izaudzinājuši cilvēkus, kas bija

cienīgi un spējīgi paši par sevi valdīt un kas Atēnu

valsti tad ari tik stipru padarīja un par gaišu paraugu
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mums visiem. Ne demokrātiskā iekārta pati par sevi,

bet tikai kā līdzeklis augsti kvalificētu cilvēku rokās

deva tādus spožus panākumus.

Demokrātisma princips pašlaik pasaulē ir valdošais.

Tam pieder nākotne, un ari mēs no tā neatteiksimies.

Bet svētību tas mams nesīs tikai tad, ja mēs to pareizi

sapratīsim un to pildīsim ar labu garu.

Pavisam aplami demokrātisma ideju iztulko tie,
kas zem tās saprot vienlīdzību, kas tās vārdā prasa

vienādu tiesību visiem.

Cilvēki nav un nekad nebūs vienlīdzīgi, un tie-

sībām visām jābūt pelnītām. Tikai vērtība un

nopelns drīkst prasīt tiesību, un jo lielāka

vērtība un lielāki nopelni, jo lielākas var būt tiesības.

Demokrātismu saprot nepareizi tie, kas neredz

vai negrib atzīt starpību vērtībās un nopelnos un bez

izvēles visiem dod to pašu.

Neīstais, pavisam aplam iztulkotais demokrātisms

visiem grib atļaut par visu spriest un lemt, un taisnību

un patiesību redz «balsošanas" iznākumā. Tas negrib

saprast, ka balsošanas rezultāti būs tādi, kādi paši

«balsotāji". Ja tauta un cilvēce sastāvētu pa lielākai

daļai no gudriem, cēliem, nesavtīgiem cilvēkiem, no

pamatīgiem zinātniekiem un lietpratējiem, tad, protams,
demokrātiskā balsošanas metode būtu labākā garantija,
ka arvien nospriedīs un nolems to, kas patiess, pareizs
un taisnīgs.

Visur, kur pasaulē kas liels ir izdarīts, tas ir no-

ticis lemjot, noteicot un vadot tiem, kas visgudrākie,

visdrošākie, viscilvēcīgākie. Un visur viss ir gājis

atpakaļ, kur bija iespēja noteikt un lemt sīkiem, bai-

līgiem, gļēviem un dumjiem cilvēkiem.

īsts, pareizi saprasts domokratisms nevis visus

atzīst par līdzīgiem, nevis visiem ļauj noteikt un lemt

par visu, bet tikai grib radīt tādus sabiedriskās dzīves
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nosacījumus, kur viss vērtīgais tiešām varētu izcelties

un nostiprināties. īsts demokrātisms apkaro dzimuma,

kārtas, bagātības privilēģijas, jo tic, ka patiesas vērtī-

bas ir guldītas visur, visas tautas klēpī, un ka viss ir

jādara, lai tās varētu atvērties un dzīvē parādīties.

Tā taisnība, par kuru stāv īsts demokrātisms,

nav mechaniskas vienlīdzības, bet dabiskas hierarchijas

princips, kurš prasa, lai īstā vietā arvienu stāvētu

īstais vīrs, un lai nekur un nekad izšķirošais moments

nebūtu nedz dzimums, nedz kārta, nedz nauda, bet

tikai vienīgi patiesa vērtība un nopelns.

Neīstais demokrātisms, mechaniskas vienlīdzības

idejā orientētais, mūsos ir nomācis skaidru izjūtu par

to, kas īsts un kas neīsts, ir kavējis attīstīties gaišam

acumēram par cilvēku patieso būtību, ir mūs piera-

dinājis balsis skaitīt, bet ne svērt, un tā ir mācījis

kvantitāti augstāku vērtēt, nekā kvalitāti.

Tā dzīvi nevar pacelt, bet tikai pazemināt. Tā

daudzreiz par vadītājiem u-n noteicējiem kļūst ne la-

bākie, bet sliktākie, bieži viduvējie un tikai retos iz-

ņēmumos paši labākie. Un visbīstamākais mēdz būt

taisni šis viduvējais, jo sliktais allaž mēdz izsaukt

veselīgu reakciju un vēlamu pārmaiņu, kamēr viduvē-

jais, apmierinot lielā pūļa prasības, dzīvei nedod ne-

kādas ierosmes un noved to pie sastinguma.

Tur, kur valda viduvējais, tur visas dabiskās

starpības tiek kā apsegtas un noslēptas, viss spilgti

īpatnējais tiek nobīdīts pie malas, un tur, neredzot

nekā spilgta, patiesi liela, cilvēki pieron pie mazā,

apmierinājās ar to, un viņos nemostas griba un spēks

censties uz to, kas patiesi liels. Visas garīgās dzīves

līmenis kļūst zemāks.

Tie, kas tādu mechaniskas vienlīdzī-

bas demokrātismu veicina un māca, ved tautu

uz nepareiziem ceļiem. Un tur, kur šāds demokra-
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tisms valda, kur izšķir ne kvalitāte, bet kvan-

titāte, kur visu noteic un izlemj tikai ar balsu vai-

rākumu, balsis skaitot un nevis sverot, tur visam jāiet

atpakaļ.

Varētu izlikties, ka nupat izteiktās domās slēpjas

itin kā necieņa pret tautu un simpātijas un ticība vie-

nīgi tikai atsevišķām izcilus personām un pārliecība,

ka vienīgi tikai tādas dzīvi uz priekšu un uz augšu var

vest, ka vienīgi lielas personības «vēsturi taisa", un

itin kā visai vēsturei tikai viņu dēļ vien būtu nozīme.

Tā nav. «Vēsturi taisa" visi cilvēki kqpā, un

katram ir savs svars, sava nozīme un sava pienācīga

vieta. Un nevis lielo personību dēļ vēsture ritina

savus viļņus, bet lielās personības, ja vien tās var

ieņemt savām spējām un vērtībai piemērotu vietu, sa-

dzīves viļņu ritumu tikai spēcīgāku un plašāku dara.

Ari ģimene vai skola, zināms, nav tās vadītāju dēļ,
bet gudri vadītāji augstāk paceļ ģimenes un skolas

dzīvi, tās piederīgos nevis nicinot, bet tiem pareizi

kalpojot.

Dabiskā hierarchija jāievēro kā ģimenē, tā skolā,

tā ari sabiedriskā un valsts dzīvē. Visur un arvien

dzīve ir kopdarbība, ir kooperācija, bet nekāds

kopējs darbs vēl nekur un nekad nav ticis labi veikts,

ja īstā vietā nestāvēja īstais cilvēks, pildot tās funk-

cijas, kas taisni viņam pa spēkam un arvienu gatavs
atbildēt par to, ko dara.

Nevis mēs nicinām tautu un «masas", ja vēla-

mies redzēt nodibinātu un nostiprinātu tādu iekārtu,

kur noteic, vada un lemj īstie lietpratēji, kur katram

pašam jāatbild par to, ko dara, kur tas, kas nezin un

neprot, labprāt klausa un padodas tam, kas zin un

prot, bet tie nicina tautu vai mīl to ar sliktu, negudru

mīlu, kam vienalga, kur kāds nostādīts, kas kam uzdots,

ja vien «vienlīdzības princips" ievērots.
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Pastāvīgi visur ļaujot izšķirt „balsu vairākumam",

katrā darbā dodot iespēju visu novelt no sevis un

uzvelt «balsotājiem", lielā mērā grauj personīgās at-

bildības sajūtu. Kadkādam sabiedriskam darbiniekam

nekur pašam ne par ko nav jādod atbilde, kad viņš

katru darbu, katru lēmumu, ja tas slikts, var izskaidrot

un attaisnot ar to, ka tā „ticis nobalsots", tad viņā

pamazām notrulinājās sociālā sirdsapziņa un personīgā

pienākuma sajūta. Ja viņam ir augsta vadoša ideja

un liela ticība pareizai un taisnīgai lietai un ja viņam

nu pastāvīgi nākas novērot, ka par šo lietu bieži iz-

šķir vairākuma intereses, bet ne pašas idejas pareizība,

tad mostas rūgtums, sabrūk viņa ticība, viņš kļūst

vienaldzīgs un tad apātijā atmet ar roku uz to, kam

reiz bija gribējis kalpot. Un daudzreiz iet zudumā

lielas enerģijas, izsīkst dziļi spēka avoti, un dzīves

ritms kļūst gausāks.
Visa mūsu sabiedriskā dzīve kļūs dzīvāka, rosī-

gāka, spēcīgāka savā ritmā, jo vairāk tās darbiniekos

nostiprināsies personīgas atbildības sajūta par katru

vārdu, katru soli, katru darītu vai nedarītu darbu, un

jo vairāk sāks skatīties uz to, lai katrā vietā tiktu no-

stādīts, katrā amatā ievēlēts tas, kas to vislabāk spēj

un grib izpildīt.

Šada pārliecība jau mostas sabiedrība, un dažādi

simptomi rāda, ka tā jau savus augļus nes.

Demokrātisma ideja tā netiek apvainota, bet taisni

tā tiek pareizi uztverta un iztulkota. Visi tautas klēpī

guldītie spēki tā tiek mobilizēti, visas enerģijas atbrī-

votas, visi šķēršļi nobīdīti pie malas, kas kaut kā ka-

vēja atvērties un izcelties visam patiesi vērtīgam, un

labi sagatavoti, izaudzināti un izskoloti darbinieki

tiek nostādīti katrs kā drošs sargs uz sava posteņa,
visiem arvienu dzīvojot dziļas nacionālas un valstiskas

kopības apziņā: viens par visiem, visi par vienu.
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Tas ir īstais demokrātisms, tas patiesas valstiskas

kultūras drošais pamats.

111.

Tiem cilvēkiem, kam gluži skaidra ir valsts ideja

un kas tai tic un tai padevībā grib kalpot, katrā sa-

biedriskās dzīves notikumā un parādībā būs drošs

mērogs. Tie, kas tautas kopību dziļi sajūt kā orga-

nisku vienību, katrā gadījumā skaidri izjūt, kas šo

vienību vai nu veicina, vai jauc. Ja tie ari varbūt

stāvētu ārpus visām pastāvošām politiskām partijām,

tad tiem tomēr netrūkst stingri noteikta politiska vie-

dokļa: viņu viedoklis ir — valsts vienības un

tās iekšējā spēka ideja.

No tās izejot, pie tās visu mērot, tie zin katru

reizi ieņemt drošu stāvokli un tiem ir nemaldināms

vadonis visos gadījumos, kas attiecas uz valsts dzīvi.

Tādi cilvēki, ari aktivi nepiedaloties tiešā poli-

tisko partiju dzīvē, var būt valstiski vērtīgi, un viņu

„bezpartejībai" nav nekā kopēja ar to cilvēku bezpar-

tejību, kas vai nu aiz gļēvulības, vai vienaldzības, vai

ari aiz nezināšanas un politisku pārliecību trūkuma

nav aktivi partijas biedri.

Politiskā dzīve lielā mērogā, zināms, arvienu

auglīgi mēdz norisināties zināmas interešu grupas ap-

vienojošās partijās un to savstarpējās cīņās vai sacen-

sībā. Bet ne katrs var būt aktivs partijas loceklis, ne

katrs pat drīkst tāds būt. Jo aktiva politika, kā viss

cits, prasa zināma talanta, zināšanu un spēju, kādu

katram nav un nevar būt. Ja kam šo spēju nav, un

ja tas tomēr uzņemas darīt to, kā nevar, tad tas pašai

partijai un ari vispārībai tikai kaitē. Ari kā zināmas

partijas biedrs katrs drīkst darīt tikai to darbu, ko

labi prot, uzņemties tikai tādas funkcijas, kuras tiešām

pildīt spēj. Vieglprātīgs diletantisms politikā ir tik
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pat liels ļaunums, kā tāds diletantisms pedagoģijā,
zinātnē, mākslā, visur. Un par ļoti daudz aktiviem

partiju politiķiem varētu sacīt, ka daudz labāk būtu,

ja tie darītu citu darbu, tādu, ko labāk prot un kas

nu paliek nedarīts.

Ja no vienas puses pārpratums ir — skatīties uz

politiku, kā uz kaut ko zemu un pēc būtības netīru

un tādēļ no tās atrauties, lai «neaptraipītu rokas", tad

tāds pats pārpratums ari ir — ticēt, ka visas sadzīves

problēmas nav citādi atrisināmas, kā tikai caur politiku.

Gluži aplami no vienas puses ir ieskats, itin kā

politikai katrā ziņā jābūt blēdīgai, ka tā citāda ne-

maz nevar būt un ka tā cilvēkus, kas ar to nodar-

bojas, neizbēgami «samaitā".

Tā nav. Patiesībā jāsaka, ka tikai vājus un

gļēvus cilvēkus politika samaitā, un ka tādi cilvēki

paši savukārt samaitā politiku un tās kreditu grauj.

Bet no otras puses, aplams ir ari ieskats, itin kā

cilvēks, kas nav politiķis, kas, sacīsim, neiestājas ne-

vienā no pastāvošām politiskām partijām, pēc sabie-

driski-valstiskas vērtības katrā ziņā būtu kvalificējams

zemāk, nekā aktivs politiķis.

Nosodāma ir gan vienaldzība pret valsti, caur

ko tiek veicināta tās idejas un spēka graušana. Bet

palikšana ārpus partijām par cilvēka godīgumu vai

negodīgumu nekā neizteic. Daudz godīgāk ir atturē-

ties no tā, ka kāds nezin vai neprot un nespēj darīt,

nekā uzņemties darīt to, kas tam nav pa spēkam.

Negodīgi ir aiz personīgas ērtības, vai omulības,

vai bailēm no visādām «nepatikšanām" atrauties no

katram pilsonim obligatonsku uzdevumu pildīšanas.

Negodīgi ir klusu ciest, kur jārunā, izvairīties ieņemt

stāvokli, kur tas noteikti jāieņem. Negodīgi ir zināt

un redzēt, kur nacionālās valsts dzīvei briesm as draud

un aizvērt tā priekšā acis, to noklusēt vai pat noliegt.
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Negodīgi ir censties iztapt tiem, par ko nav šaubu,

ka tie valsts un nacionālās vienības idejai nevis kalpo,

bet zem tās minas liek, un vislielākā mērā negodīgi

ir viņu priekšā izlikties pat par viņu draugiem. Nego-

dīgi ir nicināt savu karogu un vienaldzīgi noskatīties,

kad to apsmej, un goda vīra vārda tas nekādā ziņā

nepelna, kas ik brīdi nav gatavs šo karogu pašaizlie-

dzīgi sargāt.

Bet no otras puses — goda vīra vārdu tikai tas

pelna, kam ne tik vien viss, ko runā un dara, ir svētas

pārliecības lieta, bet kas ari katrā gadījumā tikai to

runā un dara. par ko personīgi var uzņemties pilnu

atbildību, skaidri pārredzot tā nozīmi un sekas.

Tāds cilvēks nīst katru plātīšanos ar skaļiem

lozungiem, un politiska frāze tam nepanesama. Nekad

tāds neizturēsies rupji izsaucoši pret tiem, kas citādi

domā nekā viņš pats, un tieši cīņu vedot ar neapšau-

bāmiem valsts ienaidniekiem, viņš arvienu apzināsies,

ka tai jābūt gudrai, ka tai vajadzīgas spējas, ka ne-

pieciešams noorganizēts spēks, ka vieglprātīga cīņa,

pārsteigta, pāragra, neapdomīga nekad nevar nodrošināt

uzvaras, bet daudzreiz rada neatsveramus zaudējumus.
Tāds ari nekad nelietos negodīgus un neķītrus

cīņas līdzekļus, apzinoties, ka viņš caur tādiem savai

lietai tikai kaunu dara. Viņam netrūks drosmes, viņš
ik brīdi būs gatavs ar visu personību līdz galam aiz-

stāvēt savu patiesību, bet apzināsies, ka patiesībai

kalpot nevar ar meliem un negodību un ka viņš savai lietai

slikti kalpo, ja tai nekalpo tiešām „garā un patiesībā".
Un tāds cilvēks nekad neaizmirsīs, ka uz katru

darbu ilgi, nopietni un pamatīgi jāsagatavojas, ka ne-

godīgi ir apsolīt to, kā nevar izpildīt, uzņemties nest

to, kā nespēj pacelt. It īpaši jaunu cilvēku starpā ir

daudz tādu, kas par visu to maz domā, un vecāki

cilvēki, jaunatnes svaigo spēku gribēdami izmantot sa-
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viem nolūkiem un mērķiem, bieži dara nepareizi, kad

jaunatni pabalsta tās neapdomīgā un caur to daudz-

reiz bīstamā pārsteidzībā. Pavisam aplami tie dara,

kad tie jaunatnei glaimo un to slavē par lietām, par

kurām to vajadzētu bargi sodīt. Gudri «partiju veči",

zinot, kāds spēks un spārs un kāda uguns ir jaunatnē,

to bieži izmanto kailu partijas interešu nolūkiem, rupjā

demagoģijā tanī modinot tieksmes, kas varbūt plūst

no vistīrākiem avotiem, bet nenoskaidrotas un nedisci-

plinētas ved uz visļaunākiem darbiem.

Šinī ziņā visu, bez izņēmuma, politisko partiju
darbinieki smagi apgrēkojas pret jaunatni, bet ari slikti

kalpo pašai dzīvei, sūtot tanī iekšā pavisam nesaga-

tavotus, bet tikai sakūdītus, bieži fanatizētus pārāk

jaunus darbiniekus. Viņi tiem uztic funkcijas, kādas

drīkst uzticēt tikai nobriedušiem un pārbaudītiem cil-

vēkiem un ieteic līdzēkļus un paņēmienus, kas katru

pātiesi labu lietu var tikai diskreditēt. Šāda jaunatnes

izvarošana kailiem partijas nolūkiem ir smags grēks

jaunatnes, tautas un valsts priekšā un liek konstatēt

pilnīgu pedagoģiskās un valstiskās sirdsapziņas trūkumu.

Bet tas arvienu un visur tā ir, kur politika, po-

litiskie viedokļi un politiskās intereses un aprēķini

pārmērīgi sāk dzīvē dominēt.

Ja vienaldzība pret politiku un politikas nicinā-

šana, kā redzējām, ir ļauna un neattaisnojama, tad

vēl ļaunāks un dzīvei bīstamāks var kļūt un bieži

kļūst politikas pārmērīgs kults.

Tas tur novērojams, kur vispārīgā, sociālā un

valstiskā kultūra zemu stāv, un kur tāpēc trūkst mēra

izjūtas un spējas katru atsevišķo sabiedriskās dzīves

faktoru pareizi novērtēt. Dzīves pārmērīga po-

litizēšana, caur ko cilvēki ieron katru lietu vērtēt

un par katru spriest izejot vienīgi no politiskiem motiviem,
ir zemas kultūras un garīga provinciālisma pazīme.
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Tikai šādas zemas kultūras cilvēks var citus cil-

vēkus vērtēt tikai pēc to piederības vai nepiederības

pie zināmas politiskas partijas, tikai tāds zinātnes vai

mākslas darbu mēros ar politisku mērogu, tikai tāds

par morāli, reliģiju, pedagoģiju spriežot vadīsies no

tīri politiskiem motiviem. Šāda politikas hiper-

trofija, šāds slimīgi pārmērīgs politisms lielā mērā

kavē nodibināties skaidrai izjūtai par īstām un tīrām

vērtībām, vai tas būtu zinātnē, vai mākslā, ētikā, reli-

ģijā, pedagoģijā. Visur valdot vienpusīgam politiskam

viedoklim, kas visus jēdzienus arvien jauc un samaisa

ar politisko ideju, nevar noskaidroties, iesakņoties un

nostiprināties nedz tīrā zinātniskā, nedz dzejiskā, vai

filozofiskā, reliģiskā vai tīrā pedagoģiskā domā un ne-

var tikt nodibināts ciets pamats vispārīgai kultūrai.

Bet tur, kur šis pamats nav stiprs un drošs, tur

ari nav domājams un iespējams uzcelt īstu valstisku

kultūru, bet tur pati valsts arvienu būs tikai līdzēklis

kailu partijas politikas interešu apmierināšanai.
Vislielākā pamācība, ko mums devuši pēdējā

gadudesmiteņa lielie pasaules notikumi, ir gan tā, ka

mēs nu vairs neticam nekam, kas tikai ārēji pilnīgs,

ka mēs visa vairs nesagaidām tikai no ārējās iekārtas

pārmaiņām vai tas būtu valsts aparātā, vai vispārīgā

politikā, vai saimniecībā, bet ka mēs jaunai labākai

dzīvei ticam tikai tad, jāto nesīs un cels jauni, labāki

cilvēki. Vismākslīgākais un vispilnīgākais valsts, poli-
tikas vai saimniecības aparāts tikai tad pareizi un labi

darbosies, ja tā dzinēja spēks plūdīs no cilvēka atjau-
notas gribas un tīra rakstura spējas iedvesmas. Tā ir

īstā „spēka stacija", kurā ražo tās enerģijas, kas vaja-

dzīgas visas garīgās kultūras, un ari patiesas valstiskās

kultūras celšanai un nostiprināšanai.

1925. g.



Par skaistām un neskaistām lietām.

I.

Man mājās ir tāds daikts, kuru dažreiz rādu sa-

viem ciemiņiem, sev pašam un viņiem „par sirds

uztaisīšanu". Šis daikts ir pelnu trauciņš un izskatās tā:

No čuguna lieta tupele, kuras gals atplīsis; pa

šo cauro tupeles galu lien ārā dzeltens cālēns; uz

otras tupeles malas uz vienas kājas pirksta galiem

stāv batls eņģelis un rokās tura puķu kurvi, no kura

līst neaizmirstelītes trauciņā, kurā pelni un papirosu gali.

Brīnišķīga harmonija: tupele, eņģelis,^cālēns, ne-

aizmirstelītes un papirosi!

Kad apskatam dažādos priekšmetus un daiktus

uz mūsu plaukļiem, kumodēm, rakstāmiem galdiem

un citur, tad to starpā gan ne mazums tādu pašu

muļķīgu lietu, kā mans pelnutrauciņš. Un tādu pilns

viss mūsu dzīvoklis. Un lielā daļa dzīvokļu visā Rīgā,

visā Latvijā, visā pasaulē.

Simts lietu, rīku, izgreznojumu starpā, kas ap

mums ir, bez šaubām tikai ļoti maza daļa ir estētiski

attaisnojama. Un vēl arvienu simts darbnīcās un

fabrikās izgatavo kaudžu kaudzēm tādus pašus bez-

garšīgus un muļķīgus priekšmetus. Un visi tie no

jauna, kā lieli ūdeņi, pārplūdinās pasauli, un ar tiem

savus dzīvokļus pildīs un paši apkrausies cilvēki, kas

neprot izšķirt, kas labs, kas slikts.

Apskati visas savas lietas, kas uz tava galda,

pie sienām, kabatā, atvilktnēs: bildes un to rāmjus,

spalvas kātu, tintnīcu, lampu, pulksteņa ķēdi, kabatas

nazi! Apskati visas šās lietas uzmanīgi: cik no visām
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ir tādas, par kuram, tās rokā ņemot, tu jūti, ka tās

skaistas? Tādas, ka tev vēl un vēl reiz un arvienu

no jauna gribētos tās apskatīt un ka tās tev neapniktu?

Daudz tev ir tādu lietu, kuras tu pats tieši skai-

stuma dēļ esi iegādājies. Tā, bez šaubām, tev mājās

uz galda atrodams albums ar «mākslinieciskām" past-

kartēm. Tanīs uzgleznotas spilgti raibas lieldienu olas,

eņģeļi, Ziemassvētku eglītes ar «īstām" sniega pārslām,

smalki kavalieri un dāmas, kas skūpstās, viesības, kur

cits citu apsveic paceltām vīna glāzēm un ar parakstu:

Sveiki jaunā gadā! Ir ari jocīgas un pikantas bildes,

no ģimenes un mīlestības dzīves.

Vai tiešam viss tas tev ta patīk, ka tu to esi

sakrājis īpašā albumā un rādi saviem ciemiņiem ?

Un vai tev tiešām patīk lūk tā bilde «eļļas krāsās",

kas pie sienas karājas? nedabiski, salkani gluma no-

lakota, kā nolaizīta?

Un šās, kniepēm pie sienas saspraustās laimes

vēlējumu kartiņas un citas bilžu un bildīšu lapiņas?
Vai tu neredzi, cik nejauki tās saliekušās, sagrumbo-

jušās, apputējušas ? Vai tad labāk nebūtu, jātu vienu

otru bildīti, kas tev tiešām patīk, kuru uzskatot tu

tiešām jūti, ka tā skaista ir, smuki uzlīmētu uz

piemērotas krāsas vienkārša papīra lapas, to glīti ap-

grieztu, uzliktu virsū stiklu un malas aplīmētu ar šauru

papīra strēmeli, bildei pieskaņotā krāsā? Tas tikpat
kā nekā nemaksā, tu pats to vari izdarīt, un ja tu nu

šo glīto bildi pakārsi tādā vietā, kur tā pēc sava lie-

luma, izskata un krāsas piemērota, tad tava siena būs

tīkami izgreznota.
Un vai labāk nebūtu, ja tu no albuma izmestu

ārā visu, kas nedabīgs, muļķīgs, salkans un rupjš?
Tā vietā liec kaut vienkāršus godīgus dabas vai pil-
sētu skatus vai ari ģimetnes. Esi nesaudzīgs pret visu,
kas nav gluži īsts un godīgs, un labāk lai tev vis-
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visādu lietu, priekšmetu, rotu būtu mazāk, bet lai viss

būtu tiešām glīts. Kad cilvēks pastāvīgi sevi apkrauj

simts neglītām, bezgaršīgām lietām, viņš nemanot

pieron pie bezgaršības, tāpat kā pamazām un gluži
nemanot var pierast pie nekārtības vai pie netīrības.

Es tev pastāstīšu, kā es pagājušos Ziemassvēt-

kos salīdzināju ziemas svētku eglītes divās ģimenēs.
Vienās mājās eglīte bija tāda: viņā dega kādas 40

raibas elektriskas svecītes; pašā augšā bija stikla eņ-

ģeli, kas griezās riņķī un itin kā klusu dūca kādu

sīku meldiņu; eglītes zari bija apkaisīti ar zvaigžņotu

vati, kā sniega pārslām; zaros sakārtas bija stikla

bumbas, raibas papīra mājiņas, lampiņas, zivis, govis,

zirgi, taures, velosipēdi; bez tam koks bija pilns vis-

visādu gārdumu. Tāda bija viena eglīte, kuru redzēju.

Otra bija tāda: tumši, tumši zaļa, drukniem za-

riem tā stāvēja pašā istabas vidū, visiem redzama un

pieejama. Uz tās bija baltas, baltas svecītes, un starp

zariem mirdzēja sarkandzelteni āboli. Vairāk uz eglītes

nebija itin nekā.

Un nu tu labi padomā, iedomājies kā vienu, tā

otru eglīti un tad pasaki man, kura no tām tev labāk

būtu patikusi. Ja tu tāpat domā, kā es, tad es redzēšu,

ka tu esi sapratis, ko es šinī rakstiņā gribēju teikt, un

tad ir vērts valodu par skaistām lietām ar tevi turpināt.

11.

Tu man varbūt tagad teiksi tā: eglīte, apkrauta

simts raibiem, vizošiem un skanošiem daiktiem, ar

dziedošo eņģeli un elektriskām lampiņām taču daudz

cilvēkiem ļoti labi patīk, un ari bērni, to redzot, prie-

cājas un gavilē. Un ja tā citiem nepatīk, bet tiem

mīļāka ir eglīte ar dabiskām svecītēm un sarkaniem

āboliem, tad tas taču ir „gaumes lieta", un par gaumi

nevar strīdēties, jo tur itin nekā nevar „pierādīt".
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Tas gan tiesa: to, ka viena lieta skaista un otra

neskaista, es tev nu gan nevaru pierādīt tā, kā piem.

varu pierādīt, ka man makā pašlaik ir pusotra lata.

Bet vai tiešām nekādā ceļā nebūtu iespējams tevi pār-

liecināt, tev likt sajust, ka vienkāršā eglīte skaistāka

par otro, ja tu vēl pats par to biji šaubījies?

Es domāju, ka tavas šaubas, kā tas bieži notiek,

nāca tikai no tam, ka tu neesi labi uzmanīgi noska-

tījies un padomājis. Tu šai elektriskai eglītei acis

ātri uzmeti, tev acumirklī patika mirdzošais raibums,

tavu skatu pakairināja spilgto lampiņu spožums, un,

neiedziļinoties visā tanī ainā, tu vienkārši nekā nedo-

mājot, padevies nervu patīkamam kairienam un tev

izlikās, ka eglīte bija tiešām skaista.

Bet tāpat tev iet, kad tu piem. klausies, kā tev

kāds stāsta kādu notikumu, vai par kādu lietu, vai

cilvēku: kad tu neesi uzmanīgs un visu dzirdēto

nemaz nepārdomā, kad tu, tā sakot, ar pus ausi klau-

sies, tad tu viegli vari noticēt tam, kas nemaz nevar

būt. Bet kad tu visu dzirdēto vēl labi pārdomā un

visus pievestos faktus citu ar citu salīdzini, tad tu

saproti visu patiesību.

Tā tu ari, neuzmanīgi un pavirši kādā priekšmetā

skatoties, viegli vari maldīties par tā estētisko vērtību.

Un dažreiz pietiek īsa aizrādījuma uz priekšmeta vienu

otru neīstu vilcienu, uz tā atsevišķo daļu un satura

un formasnesaskaņu, uz to, kā kur trūkst, kā kur par

daudz, un tevī mostas gluži skaidra sajūta par lietas

neīstību, nedabiskumu, aplamību, nejēdzību.

Rīgā, kādā veikala logā izstādīta sieviešu kāja,

no stikla taisīta, tērpta rozā miesas krāsas zeķē. Va-

karos šī kāja ar lampiņu no iekšas tiek apgaismota.
Nu saki man, vai tas skaisti?

Tu varbūt ari šeit teiksi, ka ta ir „gaumes lieta",
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un ka šas apgaismotas rozā kājas neskaistumu nevar

«pierādīt."

Nu tad es tev aprakstīšu vēl ko spilgtāku, un

tad klausīšos, ko tu tad teiksi, un vai tu ari tad vēl

protestēsi pret manu spriedumu.

Cirkū redzēju tādu ainu: zem paša cirkus jumta

itin kā liels lampas abažurs; tanī ar galvu uz leju,

karājas cilvēks frakā, kājām turoties pie šķērskoka;
fraka astes tam nokārušās līdz galvai; zobos tas tura

resnu virvi, pie kuras piestiprināta dēļu platforma;

uz šās platformas uzlikts fisharmonijs, kura priekšā

sēd resna madāma, spēlē un dzied; bet karājošais

kungs virvi griež riņķī, platforma ar muzikālo madāmu

ari griežas riņķī un visu šo ainu pamīšus apgaismo
daždažādu krāsu elektriskas lampiņas.

Redzi, šeit bezgaršība tik stipri duras acīs, tik

kliedzoša, ka nemaz tev vairs negribas prasīt pierādī-

jumu. Un tiešām, grūti iedomāties, kā iespējams

nesaprast un nesajust visas šās ainas brēcošo muļķību.

Bet pēc būtības mūsu elektriskā eglīte nemaz

nav labāka. Jo iedomājies vien : eglīte, no meža atvesta

mīļa eglīte, Ziemassvētku mīļš simbols, smaršīga, zaļa,
vienkārša kā pati daba — izķēmota tā, ka tu viņas

pašas vairs neredzi, nemaz vairs nepazīsti. Kā kad

mīļam mazam puisītim apvilktu fraku, uzliktu galvā

cilindri, iespiestu acī monokli, bet mutē kūpošu papi-

rosu, kājās apautu lakotas kurpes un rokā iedotu

elegantu spieķi. Un kad to darītu nevis joku dēļ, bet

nopietni, to par skaistu atrodot. Vai tad tev nebūtu

sāpīgi to redzēt? Un vai tev nav sāpīgi redzēt mīļo

eglīti, apkrautu raibi muļķīgām bezgaršīgām grabažām

un tās zaros nedzīvas, aukstas, mechaniskas elektriskas

sveces ?

Tikai ar to, kas dabisks, vienkāršs, godīgs un
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īsts, tikai ar to drīkst pušķot vienkāršo, godīgo eglīti.

Vai te vēl vajadzīgs kāds pierādījums?

Skaists ir tikai tas, kur viss visam pilnīgi pie-

skaņots, kur tu jūti, ka nemaz citādi nevar un nedrīkst

būt, ka taisni tā viss ir dzīvs, apgarots un taisni tā

vispilnīgāk izteic savu dziļāko būtību. Katram atse-

višķam vilcienam jābūt tādam, ka tas šo iekšķīgo dzīvo

vienību izceļ, un nekā nedrīkst būt tāda, kas to jauc.
Par katru mazāko daļu, katru līniju, katru krāsas

plankumiņu tev jājūt, ka taisni tāds un taisni šeit tas

vietā, un ka, ja tā nebūtu, ka tad kaut kas nebūtu

kārtībā.

Aplūko nu no šāda viedokļa vēl un vēl reiz visas

savas lietas. Un tad pasaki man, vai tu viņu starpā

esi atradis daudz skaistu un vai tev ir bijusi drosme

to, kas nejēdzīgs, muļķīgs uu neīsts, iemest krāsnī.

111.

Bieži nākas dzirdēt izsakām tādas domas: labi

runāt ir par skaistumu un skaistām lietām tam, kam

daudz naudas ir, tādas iegādāties.

Vai tiešām tā ir? Vai nevar būt skaistuma citur,
kā tikai turībā un bagātībā?

Ņemsim taču to pašu mūsu eglīti: vai vienkāršā

zaļā, ar baltajām svecītēm un āboliem izpūšķotā nav

lētāka par nedabiski raibajo, visādām mantām krautin

apkrauto, un vai taisni viņa nav tā skaistā ?

Lai dzīvotu skaistumā, cilvēkam nav vajadzīgs
daudz naudas, bet gan vajadzīga laba gaume. Un

skaistums nepastāv tikai dārgās rotās, gleznās, mēbe-

lēs, bet var būt ari tur, kur nav nekādu nedz rotu,

nedz gleznu, nedz mēbeļu. Skaista var būt ne tik vien

grezna pils, brīnišķīgi skaistas var būt ari vienkāršas

zemnieku mājas, ja tanīs viss noskaņots vienā tonī, un
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ja viss runa par lauku cilvēku dzīves būtību un ir šas

dzīves poētiska atspulga.

Balti izberztas grīdas, vienkāršām pašdarinātām

grīdsegām apklātas, uz palodzēm vienkāršās vecvecās

logu puķes brūnos māla podos, pie sienas pakārta

vijole, plauktā dažas labas, iemīļotas grāmatas, galdi

pašaustiem autiem apsegti, un viss spožs, tīrs un visā

manāma rūpīga un gādīga namamātes roka — vai

par to pasaulē var kas skaistāks būt?

Un vai tad lepns pils parks ir skaistāks par lauku

māju dārziņu ar rūpīgi koptām ābelēm, ogukrūmiem,
bišu stropiem, baltiem celiņiem un čīkstošiem vārtiņiem,

kurus tik mīļi redzēt veramus no mīļa ciemiņa?

Ir gan starpība starp krāšņas pils un kautrīgu

zemnieku māju skaistumu, un katrs skaistums ir citāds,

tāpat kā starpība ir starp drausmīgu augstu kalnu un

mīlīga lauku ezera skaistumu, vai starp to, kas valda

meža biezoknī un to, kas dveš pretīm no līgojošā

zeltītā rudzu lauka. Bet skaists ir viens, kā otrs.

Visur ir skaistums. Tikai tur tā nav, kur nav dzīvības

un kur šī dzīvība nav sev atradusi patiesu un pilnīgu
izteiksmi. Tur nav skaistuma, kur kas ir izķēmots un

aptraipīts, vai kur kas viltots un kur kas grib izlikties

par to, kas tas patiesībā nemaz nav.

Zemnieku māju istabās nepatīkami ir redzēt pil-

sētu raibās grabažas, eļļas drukas gleznas, varbūt pat

apzeltītos rāmjos, lampas uz augstām kolonām, visā-

das fabrikās taisītas figūras un statuetes, un visnepa-

tīkamāki ir dzirdēt zemnieku mājās dūcam un kviecam

gramofonu vai redzēt istabu kaktus pušķotus mākslīgu

puķu vītnēm.

Nepanesami ir redzēt lauku jaunēkļus lakotos

zābakos un stīvās augstās apkaklēs, un lauku jaunavas
dekoltē un baltās kurpēs uz augstiem, tieviņiem pa-

pēžiem. Viss ir nepanesams, kas savā ārējā formā
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godīgi un patiesi neizteic savu īsto būtību, bet kas to

slēpj zem sveša tērpa, kas plātās un melo. Kur nav

patiesības, tur ari nav īsta skaistuma. Viss, kas ne-

īsts un melīgs, ir skaistuma lielākais ienaidnieks, bet

viss ir skaistuma apdvests, par ko varam sacīt, ka tas

ir īsts, lai tas ari būtu nez cik maziņš un neie-

vērojams.

Cilvēks, kam smalka izjūta ir par to, kas patiesi

skaists, labprāt neaptraipīs rokas ar to, kas netīrs un

nejēdzīgs. Dziļa skaistuma izjūta ir kā bruņas pret

nejēdzīgu iespaidu varu. Skaistumam tā tad ir visu

iekšējo dzīvi izdaiļojošs spēks.

Ja mēs ari neteiksim, ka cilvēks ar izsmalcinātu

gaumi ir pilnīgi garantēts pret to, kas ētiski zems un

netīrs, tad tomēr viņš no tā drošāk pasargāts, nekā

tas, kas nespēj izšķirt patiesi skaisto no tā, kas ne-

jēdzīgs. Viņam nav acumēra, viņam trūkst starpību

izjūtas un mēroga par tīrām vērtībām. Tāds cilvēks

ir ari intelektuāli zemāks, un viņa spriedumam par

visu ko trūkst pārliecinoša spēka.

Bezgaršīgs cilvēks ne tikai bezgaršīgi mēdz ģērb-

ties vai ierīkot savu istabu, bet tāds ari nejaudā gudri
iekārtot savas dienas darbu, uzturēt skaistu kārtību

savās lietās, kā ari savās attiecībās ar citiem cilvēkiem,

tādam viss zem rokām jūk un brūk un visā viņa dzīvē

trūkst vienības un stila. Uz tādu cilvēku nevar paļau-

ties, jo nespējīgs izšķirt īsto no neīstā, tāds ir neaprē-

ķināms, un tas, ko un kā viņš ko dara, atkarājas no

nejaušības, bet nekad ne no viņa drošajiem instinktiem.

Tā tad bezgaršība zināmā mērā ir ari noteikta

rakstura trūkuma pazīme. Cilvēkam ar raksturu ir

droši, nemaldinoši instinkti, skaidra izjūta par to, kas

darāms, kas ne, un kā kas darāms.

Laba gaume ta tad nav vis „luksus lieta", kas

var būt patīkama un ērta, bet nebūt nav nepieciešama,
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bet taisni otrādi: tā visai cilvēka iekšējai dzīvei dod

savu īpatnēju noskaņojumu un modina tanī noteiktas

tieksmes uz to, kas patiesi vērtīgs.

Un skaistums nav vis jāuzskata tikai kā patī-
kama piedeva pie dzīves un kā jauka rota, bet kā

gaiss, bez kura nevar nemaz dzīvot. Neskaistumā,

nejēdzībā, bezgaršībā jānosmok, bet skaistumā viegli
elpot. Skaistumā dzīvot nozīmē dzīvot saskaņā ar visa

esošā likumu un mūžīgo kārtību, līdzi plūst visdzīves

plūsmai, līdzi skanēt visdzīves melodijai.

IV.

Grūti iedomāties cilvēku, kam būtu gluži vienalga,
kā kāds viņam vajadzīgs priekšmets vai darba rīks

pagatavots. Kam gan negribētos, lai nazis, ar ko tas

griež, ēvele, ar ko ēvelē, spalvas kāts, ar ko raksta,
kaut cik būtu patīkams ari pēc savas ārējās formas.

Liekas, itin kā katrs darbs labāk veiktos, kad to dara

ar tāda tīkama rīka palīdzību. Kad tas neglīts, neērts,

rupji taisīts, tad ir nepatīkami ar to strādāt, un darbs

nesokas.

Un grūti iedomāties ari tādu cilvēku, kam būtu

gluži vienalga, kāds pēc savas ārējās formas ir pats

padarītais darbs. Nepatīkami ir redzēt izceptu maizes

klaipu, kas savēlies čumurā, pašūtu kreklu, kas mugurā

uzvilkts, kupru met, neglītu uzrakstītu vai ar tinti ap-

traipītu zīmīti vai vēstuli, kurā katrs burts it kā uz

citu pusi skatās, cits tikko uz kājām turās, vēl cits

varbūt tāds, ka to neviens pasaules gudrinieks nevar

salasīt.

Džons Reskinspie sienas bija pakāris glītā

rāmī ieliktu kādu vienkāršu vēstuli. Kad viņam jautāja,

kādēļ viņš to darījis, Reskins sajūsmā ņēmies to cil-

dināt, rādīdams un skaidrodams, cik skaista tā visos

samēros, atsevišķās rindās, vārdos un burtos; cik daiļa



121

virsraksta un paraksta! Tīri ka glezna, ka skaista

glezna!

Reskins, lielais skaistuma cildinātājs un sludinā-

tājs, gribēja cilvēkiem mācīt skaisti strādāt, jo

tikai tad darbs būšot ne lāsts, kā tagad, bet

svētība un laime.

Viņš dibināja zīmēšanas kursus strādniekiem un

mācīja tiem zīmēt. Viņš stāsta, ka no visiem viņa

skolniekiem neviens pats neesot bijis nespējīgs iemā-

cīties zīmēt, ja ari ne sevišķi mākslinieciski. Un stāsta,
ka tie, kas pratuši zīmēt, katru savu darbu nu sākuši

citādi saprast un citādi darīt. Viņš saviem skolniekiem-

strādniekiem ari rādīja gleznas, skaistus lielu māksli-

nieku zīmējumus un visādus mākslas amata darinājumus.

Mācīja pašiem vienkāršas, bet skaistas lietas pagatavot.

Kā pretstatus rādīja nejēdzīgus, bezgaršīgus fa-

brikās taisītus priekšmetus un modināja riebumu pret

šo lietu neīsto, šablonisko «skaistumu", kas var patikt

tikai tiem, kam gaumes nav.

Zem Reskina mācību iespaida Anglijā sāka arvienu

vairāk piegriezt vērību mākslas amatam, sāka atkal

vairāk mājās taisīt dažādas lietas un rīkus, šūt, aust,

darināt visādas rotas. Pašdarinātie priekšmeti sāka

izskaust šabloniskos fabrikas priekšmetus, un visā mājas

iekārtā arvienu vairāk sāka izpausties tās iemītnieku

pašu gaume. Viss nu bija kā vairāk apgarots, visā

bija vairāk «dvēseles" iekšā.

Kad mēs kādreiz apskatāmies pilsētas viesnīcā,
tad jūtam, cik nepanesami auksts, svešs, naidīgi mēms

viss ir ap mums, mūsu istabā, jeb «numurā". Neviena

lieta, neviens priekšmets mums nekā nesaka, viss kā

nedzīvs. Kaut kas tam līdzīgs ir ari mūsu pašu dzī-

vokļos, ja visas mūsu lietas ir šabloniska fabrikas prece.

Bet cik mīļš un silts un poētisks viss rādās, kad tas

ir mīļo mūsējo pašu rokdarbs! Kad galdauti ir viņu
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pašu šūti un izrakstīti, kad pašu audzētas puķes uz

palodzēm zied, kad pašu austās un izrotātās drānās

staigā, kad pie sienas karājas pašdarinātā vienkāršā

rāmī mīļa vienkārša glezna vai zīmējums.
Cik neskaists ir apģērbs, kurā nekā personīgi

īpatnēja nav, bet kas ir pēc pastāvošās modes šablona

pagatavots, kas nepiemērots ne augumam, ne vecu-

mam, ne figūrai, ne sejai, bet vienīgi darināts pēc
modes šemas!

Cik patīkami redzēt sievieti, kuras apģērbā un

rotā izpaužas tiešām viņas pašas labā gaume. Ja viņai

tiešām tāda ir, tad, ja viņa ari cik necik skaitās ar

modi, negribēdama nevienam durties acīs caur savu

oriģinalitāti, viņa tomēr visu pielāgo savam stāvam,

visam savam ārējam izskatam, pat savam tempe-

ramentam.

Apģērbam taču kaut cik jāraksturo paša cilvēka

būtība, tanī kaut cik jāizpaužas personīgai skaistuma

izjūtai. Citādi cilvēks ir manekens un itin kā dzīva,

staigājoša modes veikala reklāma.

Tādas staigājošas reklāmas pašlaik pilda mūsu

pilsētu ielas. Kad redz šo sastinguši šablonisko vien-

muļību, tīri mechanisko vienādību kurpēs, zeķēs, mē-

teļos un cepurēs, tad gandrīz bail paliek, jo iekš visa

tā ir kas spokaini-nedzīvs un automātisks. Tiešām,

itin kā uz - ielām nestaigātu cilvēki, bet mākslīgas

vasku figūras no panoptikuma.

Modes ne arvienu ir nejēdzīgas, bet dažreiz ir

brīnum skaistas. Tās daudzkārt izdomā cilvēki ar

patiesi labu gaumi. Un daža maziski konservativa

cilvēka noliedzošā izturēšanās pret katru jaunu modi

un tiepīga turēšanās pie vecās var būt smieklīga.

Bet vēl smieklīgāka tomēr ir akla un burtiska

pakaļdarīšana šablonai un nespēja vai negriba jauno

formu pielaikot personīgām īpatnībām.
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Patiesi skaists ir tikai viss individuāli dzīvais,

vai tas, kas dzīvības ilūziju modina vai pastiprina.

Viss, kas šo īpatnējo dzīvo nevis izceļ, bet taisni no-

māc, ir neskaists. Visneskaistākais, kas vien var būt

pasaulē, ir krāsotie, apģērbtie un izgreznotie no vaska

taisītie cilvēki panoptikumos, un redzēt dzīvu cilvēku,

kas līdzīgs šādām vaska lellēm, ir riebīgi.
Pavasars ir klāt! Kaut tas mums visiem nestu

prieku uz īsto, nesamaitāto, dabisko skaistumu, kaut

mums visiem arvienu vairāk iegribētos patiesā dzīvā

skaistuma!

Mācīsimies no tiem, kas bija šāda dzīva skai-

stuma sludinātāji. Klausīsimies, ko mums māca tādi

lieli skolotāji, kāds bija Reskins, un ticēsim viņam, ka

mēs būsim laimīgāki un labāki, ja ap mums būs daudz

dabiski vienkāršu skaistu lietu. «Nedabiskās un ne-

jēdzīgās lietas mūsu dvēseli pamazām maitā, bet vien-

kāršās un skaistās to dara tīru un gaišu."

1925. g. pavasarī.



Īsts un neīsts.

Kad mēs spriežam par kaut kādu lietu, dzīves

parādību, zinātnes vai mākslas darbu, vai ari par kādu

cilvēku, tad varam iziet no daudz un dažādiem vie-

dokļiem: varam visu mērot ar taisnības, vai ar skai-

stuma, vai ar spēka, vai lietderības mērogu un, no

kura katra redzes stāvokļa skatoties, visā varam ie-

raudzīt kaut ko citu, un par visu gūt kaut kādu se-

višķu skaidrību un atziņu.

Viens visai auglīgs viedoklis, kura gaismā ļoti

daudz ko var noskaidrot, ir tas, kad par kaut ko sprie-

žot jautājam, vai tas īsts vai neīsts.

L. Universitātes profesors Frosts savā grāmatā

„īsts un neīsts" *) rāda, cik daudz jaunu, negaidītu,

neparedzētu atziņu mums var atvērt šis viedoklis.

Katra cilvēka raksturā un dabā mums daudz kas kļūst

saprotamāks, kad pie tā pieliekam šo mērogu. Kad

mēs par kādu cilvēku sakām: viņš ir īsts, tad no šī

vārda iziet savāds spožums un siltums. Tas raksturo

netikvien kaut ko estētiski vērtīgu, bet reizē,

un it īpaši, ari kaut ko ētiski augstu.

Mēs bieži mēdzam runāt par īstu un neīstu at-

tiecībā uz redzamām, konkrētām lietām vai vielām,

kā piem. par īstiem vai neīstiem dārgakmeņiem. Mēs

vienkāršu stiklu tik mākslīgi varam apstrādāt, ka tas,

pēc savas formas gluži līdzīgs ir īstam akmenim, bet

lai mēs nez' kā pūlētos, par īstu dārgakmeni mēs

stiklu tomēr nekad nepataisīsim.

*) Prof. Dr. W. Fro s t, Echt und Unecht, Munchen, 23.



125

Tāpat kā ir īsti akmeņi un slīpēti stikli, ta ari

ir īsti un māksloti cilvēki.

Mēs daudzreiz vairāk vai mazāk skaidri nojaušam,

kurš cilvēks ir īsts, kurš nē. Filosofijas uzdevums ir

šo nojautu pārvērst par skaidru atziņu. Mūsu grā-

matas autors nu grib noskaidrot, kāds pēc savas bū-

tības ir īsts, kāds neīsts cilvēks, kāda starpība ir abu

psichiskā struktūrā.

īsta rakstura viena pazīme ir sirsnīga at-

klātība (Aufrichtigkeit). īsts cilvēks ir sirsnīgi at-

klāts un pret citiem un sevi pašu abzoluti patiess.

Tāds cilvēks arvienu iet taisnus ceļus un ir

tiešs (unmittelbar). Tāds godīgi un taisnīgi

ari domā un tādam ir godbijība pret fak-

tiem. Viņš nekad neviena fakta apzinīgi nesagroza,

neviena neiztulko sev vai kādai personīgi iemīļotai

idejai par labu. Viņš ir stingri lietišķs. Un viņš

arvienu nododas tikai tam, kas viņu patiesi interesē

un aizrauj. Viņš ne ar ko nenodarbojas citādi, kā

tikai to mīlēdams, tam ticēdams, bet nekad ne modes

dēļ vai kaut kādos savtīgos nolūkos. Viņš visu ņem

nopietni, nekā nedara pavirši, tikai lai tas nu reizi būtu

padarīts. Kautko taisīdams, tas strādā godīgi. Godīgs

darbs ir īsta cilvēka vienīgais darba

veids. Par to, ko viņš runā vai dara, viņam stipra

atbildības sajūta, vispirms paša sirdsapziņas

priekšā. Cilvēks, kam ir tāda dziļa atbildības sajūta

par savu darbu, tas nekad neuzņemas darīt to, ko

neprot un nespēj un kā sekas nevar pārredzēt. īsts,

patiess, godīgs cilvēks nekad nav pārsteidzīgs un ne-

neapdomīgs, jo viņš zin, cik daudz atkarājas no tam,

kā viņš ko dara.

Tāds cilvēks, ja tam kas nav izdevies, ari nekad

vainu nenoveļ uz citiem. Viņš pat nemīl darīt to,

par ko tas brīvs būtu no personīgas atbildības. Tie,



126

kas visu mīl novelt uz citiem, tie ir tie neīstie raksturi.

Tiem nekad nav iniciatives, kamēr īsta, godīga rakstura

cilvēkiem ir drosme, pašiem kaut ko ņemt savās rokās,

jo pie īsta darba pieraduši, tie katram savam darbam

tic un nebaidās uzņemties atbildību par to.

īsta rakstura cilvēks, kas caur un cauri patiess

un godīgs ir, nav nekad «ideālists" tanī populārā

vārda nozīmē, ka tas, kalpojot kaut kādai idejai, ne-

zina un neapdomā, kas no viņa kalpošanas iznāks,

īsts cilvēks sajūt, ka tam savas sirdsapziņas un pašas

idejas priekšā jāatbild par to, vai, ko un cik viņš

tās labā tiešām padarījis. Neprātīgs, neapdomīgs

un jūsmīgs ideālisms, bez šīs atbildības sajūtas par

visām varbūtīgām reālām sekām, tā tad ir negatīva

parādība. Cilvēka „pārliecībām" tikai tad ir vērtība,

ja tās ir vairāk,, nekā tikai jūsmīgs «ideālisms", un

proti, tad, ja aiz tām stāv noteikta rakstura noteikta

griba un spēks. «leskati", patiesa, īsta «pārliecība"

ir nešķirami saistīti ar raksturu.

T. i. cilvēka pārliecību realizēšana dzīvē atkarājas

notām, vai viņš ir īsts rakstura cilvēks, vai

tikai paviršs jūsmotājs.

Lai cilvēkā neizceltos un nenostiprinātos nekas

neīsts, vajadzīgas zināmas īpašības jeb tikumi, līdzīgi

sargiem. Šie tikumi ir: kautrība, vienkāršība

un kaunība. Kautrība nav nekas cits, kā smalka

izjūta par to, ko drīkst teikt vai darīt, vai ko nedrīkst.

Un kautrīgs cilvēks tad ari nekā nedarīs, ka neprot

darīt un par ko nevar atbildēt. Tā kautrība (Beschei-

denheit) viņu pasargā no tam, lai tas nerunātu un

nedarītu nekā neīsta. Tāpat vienkāršs cilvēks, kas

nīst visu māksloto un katru izlikšanos, ir garantēts

pret visu neīsto. Un kaunīgs cilvēks nekad ne-

plātīsies, nekad nekā negribēs darīt tikai ārēja efekta

dēļ un tāpēc ari nekad nebūs neīsts.
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Liela nozīme ir ari humoram, kā aizsargam

pret visu neīsto. Jo cilvēks, kam piemīt humors, ari

pats sevī lēti ieraudzīs kļūdas, smieklīgo un neīsto.

Cilvēks ar humoru pats sevi nekad neuztvers svinīgi.

Svinīgums allaž mēdz būt neīsts. Neīsti mēdz būt

pa lielākai daļai aprobežotie cilvēki. Intelekta

spēks, svaigums un drosme tāpēc ir lielākais atspaids
īstībai. Augsta intelekta cilvēks taču pats savas robe-

žas redz, saprot un zin ieturēt, un tāpēc ari nemēdz

darīt nekā savām spējām nepiemērota, tā tad nemēdz

būt neīsts.

Bet gudrs cilvēks ari pareizi vērtē sevī pašā to,
kas ir pozitivs, un tāpēc viņam nekad netrūkst perso-

nīgas drosmes un veselīgas pašapziņas.
Pēc mūsu pārrunājamās grāmatas autora domām,

tas spēks jeb tikums, kurš vispilnīgāk garantē absolūtu

īstību, ir attīstīts un izsmalcināts intelekts. Pēc

manām domām, mazākais tik pat svarīga loma šeit

ir ari estētiskai smalkjūtībai un māksli-

nieciskai gaumei. Vispār man šķiet, ka tas, kas

īsts un kas neīsts, vairāk jāizjūt, nekā teorētiski

jāsaprot, un ka cilvēks ar dzejisku, atsaucīgu dvē-

seli to pareizāk uztvers, ari pats sava dzīvē, drīzāk

un vieglāk izvairīsies no visa, kas neīsts, nekā tas,

kas tikai abstrakti par to domājot, to sev būs tikai

tīri teorētiski noskaidrojis.

Mūsu dienās, sevišķi mūsu jaunatnei šeit apska-
tītā problēma nedrīkst būt vienaldzīga. Jo gandrīz
visas mūsu jaunatnes dzīve norisinājās ne organiski-

pakāpeniski, vienlaidu plūsmā, kā vecāku kultūru tautu

jaunatnes dzīve, bet spilgtos lūzumos, bez senas un

īstas kultūras tradicijām, un tāpēc tā drīzāk padodas

neīstas kultūras iespaidiem un pati lēti var

kļūt neīsta, augšām raksturotā vārda pilnā nozīmē.

Atstājot profesora Frosta grāmatas tīri filosofisku
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iztirzāšanu specialistiem-filosofiem, es Šeit izcēlu vairāk

to, kam lielāka pedagoģiska nozīme. leteicot šo grā-
matu pedagogiem un jaunatnei tīriem audzināšanas

un pašaudzināšanas nolūkiem, nevaru neaizrādīt uz to,
ka tā spēji ierosina ari tīri filosofisko domu. Autors

pats ir īsts un „tīrs" filosofs. Viņš visur redz filoso-

fisku problēmu krāšņu bagātību, šās problēmas asi

uztver un dažreiz žilbinoši spilgtos īsos aforismos

atrisina, vai pareizāki sakot, dod mājienu, kādā ceļā

atrisinājums meklējams. Viņa grāmata vairāk ierosina,
nekā tieši noskaidro, uz katru jautājumu met gaismas

strūklas, kaut ari neviena līdz galam neizsmeļ. Grā-

matu lasot, dabū iespaidu, kā no sarunas ar intelek-

tuāli izsmalcinātu, asprātīgu, augstas filosofiskas kultū-

ras cilvēku.

1924. g.



Domas par Rusò.

Reskina vārdi, ka mēs kāda cilvēka mācības ti-

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

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

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

stingri objektivu pētījumu pamata, bet viss bija saviļ-

ņotu jūtu un aizrautas un uztrauktas dvēseles izpau-

dums.

Stingri lietišķi ņemot, mēs katru viņu tezi varam

apšaubīt, katrā teikumā varam atrast pretrunas, katrā

apgalvojumā pārmērības. Nekas nav vieglāk, kā

Ruso atsevišķās mācības apgāzt un viņa pierādījumus

atspēkot.

Patiesībā viņš ari nekā nepierāda. Viņš tikai

apgalvo. Ņemdamies atbildēt uz Dižonas akadēmijas

uzstādīto jautājumu: vai zinātnes un mākslas atjau-

nošana, t.*i. kultūra, cilvēkus padarījusi labākus, viņš

ne domāt nedomā izpētīt bioloģiskas, antropoloģiskas,
vēsturiskas parādības, bet tikai runā par to, ko viņš

modernās kultūras dzīvē un modernos cilvēkos nīst,

no kam cieš, pēc kādas citas dzīves un kādiem citiem

cilvēkiem ilgojas. Nosoda sava laika dzīvi un teic

un slavē vai nu pagātni, vai ari gaidāmo gaišāko
nākotni.

Piemērus, ar kuriem viņš savas domas ilustrē,

ņem kur ņemdams, bez kritikas, nepārbaudītus.

„Kā tas bija, tā mēs nezinām," tā viņš vienā

vietā raksturīgi saka, „bet tas bija tā". Tikpat no-

*) Ruso dzimis 1712. gadā, mir. 1778. g.



130

teikti un bez pierādījumiem apgalvo to, kas bus. Un

pierādījumu viņam ari nav tad, kad apraksta to, kas ir.

Viņam, bez šaubām, daudzreiz taisnība, un ģe-

niālas intuicijas spējām apbalvots, viņš redz un atklāj

to, kas stingri objektiva zinātnieka skatam daudzreiz

apslēpts.

Viņā pašā nav ne kaut kā no zinātnieka objek-

tivitātes un apzinības. Viņa zināšanas, kaut gan pla-

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

Tipisks autodidakts, viņš lēti aizraujas no katras spilgtas

jaunas domas un to bieži pieņem bez kritikas, ja vien

tā saskan ar viņā valdošām jūtu noskaņām. Viņam

pilnīgi svešas īsta zinātnieka tīrās patiesības meklēša-

nas tieksmes un ideālisms, un viņa iemīļotā jautājumā

„ā quoi bon?" (kam tas derīgs? kam tas par labu

nāk?) nojaušams zinātnieka smalkjūtīgu dzirdi apvai-

nojošs utilitārisms.

Bet viņš patiess ģēnijs. Viņš tik dziļi ir lūko-

jies dzīves parādībās, tik plašs tam skats, tik smalka

intuiciia, ka viņš daudzreiz nepārredzamu tumsu savu

domu zibeņiem šķeļ un mūsu priekšā liek atvērties

pārsteidzoši plašiem horicontiem.

To grāmatu, kuru viņš pats turēja par savu vis-

vērtīgāko un visdziļāko, proti „Emili", ir sarakstījis
nedz zinātnieks, nedz pedagogs. Zinātni Ruso patie-
sībā nīda, un kāds viņš pats dzīvē bija pedagogs, to

redzam no tam, ka viņš savus miesīgos bērnus atdeva

patversmē, itin labi zinādams, ka viņš nav spējīgs tos

izaudzināt. Un pats ari atzīstas, ka viņa grāmatā ir

daudz sapņu un fantāziju.

Speciālisti pedagogi, kā teorētiķi, tā ari praktiķi

„Emilā" uz katras lapas puses atradīs spilgtas pret-

runas, nepierādītus un nepierādāmus apgalvojumus,

pat aplamības. Dabiski audzinātāji — vecāki — at-
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radīs, ka visa grāmata nedabiska, mākslota, konstruēta,

„
izdomāta".

Un tomēr neviens pedagogs un nevieni vecāki šo

grāmatu nav lasījuši, bez kā tiem būtu atvērušās ne-

nojaustas dziļas patiesības un radušās negaidītas jau-

nas skaidrības. Šās brīnišķīgās grāmatas spēks pastāv
tās ģeniālos leitmotivos, kuros atbalso gluži modernas,

degošas un sāpīgas problēmas un kuri tālumos liek

nojaust skaidrību un izeju.

Tas viedoklis, no kura Ruso redz šās problēmas

un to atrisinājumu, gan nav mūsu viedoklis. Jo kad

mēs runājām par mūsu bērnu un jaunatnes audzinā-

šanu, tad mēs izejam no mūsu laiku kultūras dzīves

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

audzina, lai tie apzinīgi un saprātīgi reiz varētu ņemt
dalību šinī dzīvē. Ruso iziet no pretējā viedokļa:

viņš sava laika un visu laiku kultūru pašu noliedz.

Viņš grib jaunatni no kultūras aizvest prom, sargāt

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

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

vēkus ir skaistus radījis, kultūra tos samaitā. Daba

ir īsta, godīga, patiesa, bet cilvēku sabiedrībā valda

meli un māņi. Daba ir stipra, sabiedrība cilvēkus

padara vājus un gļēvus. Cilvēku sabiedriskā dzīve

visa ir neīsta un negodīga. Viss tanī ir mākslots,

viss grib izlikties par to, kas tas patiesībā nemaz nav.

Un tāpēc tā katru cilvēku garā un dvēselē sakropļo.

Dabā valda brīvība, sabiedrībā cilvēki nezin brīvības.

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

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

dēļiem aizsit cieti. Kultūras cilvēkam ir nedabiskas,

greizas, slimīgas tieksmes. Mazs, bailīgs, liekulīgs,
līdz pamatam melīgs ir kultūras cilvēks.

Sava atbilde uz Dižonas akadēmijas jautājumu

par kultūras lomu cilvēces dzīvē, Ruso kultūru līdz
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pamatam noliedz un — gleznās runādams — rāda

cilvēku dzīves ainas no tiem laikiem, kad kultūra cil-

vēci vēl nebija samaitājusi. Uzstāda kā paraugus

sengrieķu varoņus, vecās Romas varenos pilsoņus,
senos ģermāņus, perziešus, pat mežonīgos skitus. Tie

bija stipri, drosmes pilni, lepni, godīgi un — laimīgi.

Kultūras cilvēks pretrunu pilns, dvēselē saraustīts,

uztraukts, bailīgs, nemaz nezina, kas ir laime. Bet

nelaimīgam cilvēkam lēti kļūt par ļaunu cilvēku. Lai-

mīgam nemaz nav vajadzīgs būt ļaunam. Nelaimīgs

cilvēks kļūst egoistīgs, bet laimīgs citus mīl, citiem

dod, pats citus laimīgus dara.

Ne vienmēr senie ģermāņi, skiti un mežoņi ir

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

tūras sākumos, kad cilvēki jau sāka laukus un dārzus

kopt, kad nodibinājās ģimenes dzīve, kad vecāku un

bērnu mīlestība šo dzīvi darīja skaistu un siltu. Vēl

citā reizē Ruso jūsmo par vienkāršu franču zemnieka

dzīvi smukā, baltā mājiņā, zaļiem slēģiem, ziedošā

ābeļdārzā. Tad atkal cildina neliela muižnieka vien-

kāršās, idiliskās dzīves stilu. Bet tikai ne modernās,

sevišķi pilsētas kultūras dzīvi! Viss cits ir skaists,

salīdzinot ar šo!

Ruso savu Emili audzinās ārpus pilsētas, ārpus

kultūras, tīrā Dieva dabā. Un tā izaudzinās par pil-

nīgu, labu un laimīgu cilvēku.

Un tiešām: vai audzinātājs drīkst nedomāt par

sava audzēkņa laimi ?

Bet kas ir laime?

Laime nav nekas cits, kā saskaņa un līdzsvars

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

tas, kas grib to, kā nevar dabūt, vai kā nespēj pada-

rīt. Tas, kas visu to var, ko grib un kas vairāk ari

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

cilvēku ir radījusi tādu. Tādu to vajag uzturēt. Ne-
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drīkst viņā modināt neapmierināmas tieksmes, nedrīkst

ļaut iegribēt tā, kas nav sasniedzams. Kultūras dzīve

cilvēku kairina, uztrauc, padara to neapmierināmu.

Kultūras cilvēks grib to, ko nemaz nevajag gribēt un

kas, iegūts, dzīvi nebūt nedara garīgi bagātāku. Kul-

tūras dzīve ir apkrauta simts nevajadzīgām lietām, kā

raibiem kankariem. Tanī arvienu ir kautkā par daudz,

kas jāmet ārā.

Nevis vājināt un nomākt vajag gribu un tiek-

smes, bet virzīt uz patiesi vērtīgo un skaisto.

Bet īstais skaistums ir dabiskā vienkāršībā, iek-

šķīgā saskaņā, dvēseles spēcīgā līdzsvarā. Tas ari ir

vienīgā laime.

Patiesa laime ir klusa, kā ari patiess skaistums

ir dziļš un kluss. Modernās kultūras dzīve ir sekla

un pārāk raiba, skaļa, kliedzoša un ārišķīga. Un tā

katru cilvēku padara arvienu ārišķīgāku. Tas zaudē

savu centru, un tāpēc sevī pašā nevar atrast ilgstoša

miera. Tas arvienu domā, ka laime ir kaut kur ārpus

viņa. Un cer un gaida, ka to varbūt atradīs kaut kur

tālumā un kaut kad pēc mēnešiem, vai gadiem. Tas

nezin, ka laime ir viņā pašā un ka tā viņā var būt

visur un ik brīdi. Un meklē un gaida laimes, un kad

neatrod, tad žēlojas par nedzīvotu dzīvi.

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

Ruso savu Emili grib izaudzināt par tādu, kas

prastu dzīvot. Tādēļ viņš to māca saprast, atzīt un

ieturēt savu spēku un dāvanu dabiskās robežas. Un

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

vajadzīgs ļoti maz.

Nevajag savu sirdi pārak cieši saistīt pie zemes

lietām. Tas, kas vismazāk ir atkarīgs no tām, ir tas
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brīvākais par visiem. Tads bus Emils, jo tam bus

pavisam maz vajadzību.

Ruso savu Emili izaudzinās par neatkarīgu ari

no svešām domām. Jo patstāvīgāki viņš domās, jo

vairāk katra viņa doma tiešām būs viņa paša, jo brī-

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

rotu, pats meklētu, lai pats atrastu dzīvē vajadzīgās

atziņas. Aiz tā iemesla Ruso savam audzēknim nekā

negrib teikt, ko tas pats varētu izdomāt, nekā gatava

tam nedrib dot rokā, nevienas no citiem izdomātas

domas negrib uztiept. Lai Emils maz zina, bet lai

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

Nevis lielas zināšanas viņš tam grib dot, bet grib

iemācīt patstāvīgi strādāt, lai tas vēlāk ik brīdi visas

vajadzīgās zināšanas pats uz savu roku prastu iegūt.

Vispār Ruso neatzīst zināšanu zināšanas dēļ.

Viņš nīst kailo zināšanas kultu, nīst pat pašu tieksmi

uz zināšanām. Nevis daudz jāzin, bet jābūt gudram,

jāmīl patiesība, jācenšas pēc skaidrības. Labāk ir

mazāk zināt, bet šo mazo pilnīgi pārvaldīt un, pie tā

strādājot, vingrināt, attīstīt un norūdīt patstāvīgu domu.

Un tad no svara ir zināt to, kas dzīvē tiešām

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

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

un, vairāk nemaz negribot, nekā vajadzīgs, ari šinī

ziņā var būt laimīgs.

Tāds būs viņa Emils. Vajag viņam tikai dot

brīvību augt un attīstīties pašam. Vajag ticēt dabai,

ka tā visu labi darīs. Nedrīkst to kavēt un traucēt

viņas darbā. Jāļauj atvērties un līdz galam izdzīvo-

ties katram dabiskās augšanas un attīstības posmam.

Bērnam jābūt bērnam tik ilgi, kamēr viss viņa dabā

guldītais nav izsmelts pilnīgi. Kā auglis tikai tad iz-

augs un nobriedīs, ja zieds būs savu zieda mūžu pil-

nīgi un līdz galam izdzīvojis, tā cilvēks tikai tad par
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cilvēku izaugs, ja viņš visa pilnība bus izdzīvojis savu

bērnību.

Uz katra attīstības posma pašvērtību, tā ari uz

bērnības absolūto pašvērtību Ruso pirmais ir aizrādījis

tik skaidri* un noteikti, kā neviens cits pirms viņa.

Tas ir viņa lielākais nopelns. Un ar pilnu tiesību

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

mēs zinām un vairs aizmirst nevaram, ka audzināšanā

jārēķinājas ar bērnu pašu, bet ne tikai ar sabiedriskās

un kultūras dzīves prasībām un normām vien.

Lielā interese par bērnu, par bērna psichi, un

godbijība pret to ir Ruso modināta, ir mantojums no

viņa.
Mēs gan zinām, ka mūsu dienās šī interese

daudzkārt ir novedusi līdz pārmērīgam bērnības kul-

tam un bērnu ir padarījusi par elku, kuram verdziski

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

bērns tomēr ir un paliek nākamais cilvēks, nākamais

sabiedrības loceklis, un ka tas par tādu jāizaudzina

un ka tas jāizaudzina iekšā jau pastāvošās sadzīves

un kultūras formās un ka audzināšanai jāskaitās ne

tikai ar bērna dabu, interesēm un tieksmēm, bet ari

ar šās kultūras dzīves prasībām un normām.

Bet šādas ideologu un naivu optimistu pārmērī-

bas nedrīkst aptumšot pašu gaišo Ruso ideju, ka bēr-

niem pilnīgi jādzīvo sava bērnība, un ka slikti vīri

būs tie, kas nebūs bijuši īsti bērni.

Mēs itin labi zinām, ka gudra audzināšana var

savienot abus momentus: var stingri ievērot kultūras

dzīves prasības un tikpat apzinīgi pildīt bērna psiches
dabiskās vajadzības.

Stingra audzināšana, pēc mūsu domām, ja vien šī

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

ļākās un stiprākās īpatnības un neprasa neiespējamā,
bērnam pašam kā tādam var nākt tikai par labu un,
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pieradinot viņu valdīt par sevi, ved viņu uz īsto brī-

vību un uz šādas brīvības laimi.

Mēs zinām, ka izlutināti bērni, kas nespēj saval-

dīties, kas ieraduši redzēt piepildītas katras savas ie-

gribas, patiesībā ir nelaimīgi bērni, nemaz nepazīst

īstas bērnības laimes. Izlutinātu bērnu prieki ir ne-

dabiski, nervozi, slimīgi, nemaz nav īsti bērnišķīgi.

Pārmērīga saudzība un piekļaušanās visām, daudzreiz

tīri nejaušām un ātri pārejošām bērnu tieksmēm un

interesēm, viņos modina arvienu jaunas, daudzreiz

nepiepildāmas un pat bīstamas iegribas un tā neļauj

attīstīties tai dabiskai vienkāršībai, tai gudrai un klusai

dvēseles pieticībai, kurā Rusč pats redzēja īstas laimes

garantiju.

Ruso pēcteči, kā tas bieži notiek ar liela skolo-

tāja mācekļiem, viņa idejas ir uztvēruši pārāk vien-

pusīgi un dogmatiski. Ruso padomu, ka bērniem nekā

nevajag uzspiest, nekā nevajag likt darīt, ko tie paši

negrib, šie ideologi saprot tīri burtiskā nozīmē, nezi-

not, ka Ruso pats stingri izšķir bērna psiches īstās un

dabiskās, katrā ziņā izpildāmās prasības no acumirkļa

nejaušām iegribām, iedomām vai pat untumiem.

Jāpilda tikai tas, ko nepildot var bērnam kaitēt un to

kavēt viņa normālā augšanā, bet lauztin jālauž bērnā

viss tas, kas, dabūjis pārsvaru un kļuvis pie valdības,

bērnu var padarīt par paša tumšo dziņu vergu.

Kā fiziski, tā ari morāliski bērns jānorūda, bet

nevis jālutina. Un lielākā dāvana, ko mēs bērniem

varam dot līdz viņu dzīves ceļā, ir ieraša un spēja

pašiem par sevi valdīt. Tikai tādi cilvēki, kas viegli

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

kungi un valdnieki. Gudra audzināšana tādēļ ari bēr-

niem gudri pratīs pavēlēt un tos piespiest paklausīt

svešai gribai, kamēr vēl nav noskaidrojusies viņu pašu
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griba un nav modusies un nostiprinājusies paša sa-

prāta apzinīga kontrole.

Mēs zinām, ka bērniem nav vis jādod visās lie-

tās pilna brīvība, bet ka šī brīvība ir mērķis, kuram

tie jātuvina. Bērni vēl nav brīvi un nevar un nedrīkst

būt brīvi — kā to prasa Ruso mācību aklie un dog-
matiskie piekritēji — bet viņiem tikai jātop nākotnē

brīviem, jāizaug par brīviem cilvēkiem. Bet ceļš uz

brīvību un personības autonomiju iet caur heterono-

miju, uz patstāvību — caur padošanos un paklausību.

Audzinātājs tikai nekad nedrīkst izlaist iz acīm

šo gala mērķi: personības brīvību. Visstingrākā dis-

ciplīnā vajag iekļauties šai brīvības idejai kā gala

mērķim. Disciplina ir nepieciešama, bet tikai tad, ja

caur to spīd cauri šī brīvības ideja kā vēlamais mērķis,

ja arī visstingrākais likums liek nojaust, ka tas galu
§elā nav sevis paša dēļ uzstādīts, bet, lai tas, piera-
dinot pie kārtības, pie gudras spēku ekonomijas un

mācot valdīt pašam par sevi, cilvēkus nākotnē padarītu

neatkarīgus, brīvus un sējīgus pašiem pēc sava likuma

dzīvot.

Disciplina nav un nedrīkst būt dresūra. Dresēt

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

sonības, tā tad tikai dzīvniekus. Bet cilvēkus var un

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

vēlāk tāpat tīri mechaniski atkārtojas, bez kā aiz tām

stāvētu noteika griba un saprāts. Disciplina griežas

pie jūtām, intelekta un gribas un, zināmās robežās,
arvienu dod izvēles brīvību un skaitās ar personīgo

atbildību. Audzinātājs uz disciplinējamo audzēkni

skatās kā uz mazāku, vājāku, vēl nepatstāvīgāku būtni,
bet tomēr kā uz sev līdzīgu. Viņš ari jūt pats savu

atbildību sava audzēkņa priekšā, kurā viņš negrib no-
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makt, bet — taisni otrādi — grib modināt, audzināt

un nostiprināt personību.
Dresūras rezultāts dresētājam arvienu ir gala

mērķis, disciplinas rezultāts audzinātājam arvienu ir

līdzēklis un ceļš uz audzēkņa turpmāko un vēlamo

patstāvību un brīvību. Kur disciplina tikai zināmu

ārēju efektu grib sasniegt un kur nevis audzēkņa per-

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

nav disciplina, bet pārvēršas par dresūru. Un kur

disciplina neprot audzēkņos modināt cita nekā, kā ti-

kai bailes, kur tā viņus ar varu piespiež akli paklau-

sīt, tur tā nav īsta un nesasniedz sava mērķa. Patiesā

disciplinā audzinātājs un audzēknis viens otram tuvo-

jas kopējā uzdevumā un mērķī, un labi disciplinēta
sabiedrība ir iekšēji stipri saistīta un vienota.

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

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

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

uz Ruso.

Nevar noliegt, ka Ruso pats šeit bieži tiešām ir

gājis par tālu un izteicis ekstrēmas un pilnīgi nepa-

reizas domas. Un savas idejas arvienu sludinot aiz-

rautībā un patosā, caur savu izteiksmes veidu vien

jau daudzreiz pats ir devis iemeslu tās pārprast un

vienpusīgi iztulkot. Viņam ari pašam šī pati brīvības

ideja, bez šaubām, ne arvienu ir bijusi skaidra un

viņš nekur nav devis tās pārliecinošu un izsmeļošu

formulējumu.

Un taisni tāpēc ir neatļaujami turēties pie kādas

viņa brīvības mācības atsevišķas tēzes un uz tās uz-

būvēt veselu pedagoģisku sistēmu. Jālūko izlobīt

Ruso domu pašu kodolu un uztvert to pamata tendenci.

Un tā ir — protests pret visām neīstām, nedabiskām

un šabloniskām audzināšanas formām, kādas viņš re-
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dzēja vaidam sabiedrībā; protests pret visu māksloto,

ārišķo, pret to, kas lieks, kas dzīvi nevajadzīgi kom-

plicē un kas bērna dabai nepiemērots. Tā tad protests

nevis pret īstu un gudru disciplinu, bet pret to, ko

augšām raksturoju kā gudras disciplinas pretstatu, t. i.

pret dresūru.

Ruso ar savu mācību par brīvību uzstājas pret

pieaugušo cilvēku egoismu, kuram tie nereti gatavi

upurēt bērnu augstākās intereses, pret viņu aklību,

kādā tie daudzreiz neredz bērnu dvēseles skaistuma.

Šo skaistumu viņš grib pasargāt no dzīves rupjas pie-

skāršanās. Kad viņš runā par bērnības neaizskaramo

brīvību, tad viņa vārdi nav ņemami burtiski; tie nav

uztverami kā konkrēta audzināšanas programa, kura

jāpilda, bet kā siltas mīlas izpaudums, kā lirika, kā

mīlas dziesma par bērnību. Pedantiski skolmeistari

šo liriku ir pārvērtuši par sausu prozu, garu par burtu

un tā to nokāvuši.

Ruso visa grāmata par audzināšanu, viņa „Emils"

nav sausa didaktika, nav programatiska audzināšanas

rokas grāmata, bet zināmā nozīmē tiešām ir kā dzeja,
kā pedagoģisks romāns, kā brīva fantāzija par pedago-

ģisku tematu. Viņā nav no svara burts, bet tikai gars.

Un tās burtam akli sekot, ir tikpat smieklīgi, kā

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

cas par tās loģiskām pretrunām, par tās fantastiku un

utopismu. Jālūko uztvert grāmatas dziļāko pašu pa-

mata tendenci, nav jāturās pie atsevišķa teikuma, iz-

rauta no kopsakara, bet aiz visiem teikumiem un

vārdiem jālūko uztvert visu viņu pamatā guldīto vienu

lielo patiesību, par bērna tiesībām uz savu bērnību,

par bērnības absolūto pašvērtību, par šā „cilvēces pa-

vasara" nevīstošo skaistumu, kas neaizskārts, visu dzīvi

arvienu uztura svaigu un atjauno, bet kuru aizskārt

un nāvēt — nozīmē postīt cilvēces nākotni.
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Kas tā pratīs lasīt Ruso „audzināšanas romānu",

tas ari pie tām nodaļām, kurās autors cenšas dot itin

kā tiešas praktiskas pamācības konkrētam audzināša-

nas darbam, neturēsies kā pie negrozāmas programas,

bet tanīs redzēs tikai kā mājienu, kā vispārīgu aizrā-

dījumu par to, kādā virzienā jāiet, kādā garā jāstrādā.
Nekur citur ticība un pieķeršanaš burtam nav tik

bīstama, kā Ruso rakstos.

Un lasīt nepratēji, uz viņa mācību burta lūkojot
uzcelt veselu audzināšanas sistēmu, tad ari ir nogrimuši

neauglīgā sektantismā un aklā un tiepīgā doktrina-

rismā, un, kaut gan teicas gribam dzīvei kalpot, tomēr

dzīves īstenībai aiziet garām.
To redzam dažās modernās Amerikas, kā ari uz

radikāliem eksperimentiem kārās Padomju Krievijas

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

cīgā Tolstoja tradicijas. Tiepīgi turoties pie doktrinas,

pie principa, tur neredz dzīves īstenības, pārprot skolas

īsto būtību, jauc tās dabisko stilu, pārkāpj tās kom-

petences un patiesībā slikti pilda paša Ruso vai Tol-

stoja mācības, kuri abi allaž par to ir runājuši, ka tie

vēlas uzvaru nevis savu mācību burtam, bet to garam.

Kas iznāktu, ja mēs burtiski saprastu Ruso pa-

mata tezi, ka vislabākā audzināšana ir — nemaz

neaudzināt? Ka vislabākais, ko audzinātājs var

darīt, ir — gādāt par to, lai nekas netiktu darīts ?

Ka pilnīgi jāpaļaujas uz dabu, ka viss jāsagaida no

brīvās dabiskās attīstības, ka viss, tā sakot, „Dieva

rokās jāliek".

Pirmkārt jau jāzin, ka šos vārdus Ruso pats nav

sapratis tik radikāli, kā viņa pēcteči. Ruso daudz

biežāki runā par to, ka daudz kas ir jādara.

Ka, ja audzinātājs nedarīs, nekops, nesargās, ne-

balstīs, nepalīdzēs, ka tad dzīve jaunos cilvēkus ieraus

savos mutuļos un pazudinās.
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Viņa vārdos: nekā nedarīt — aritikai pats kodols

ir pareizs, pati to tendence, kura vērsta pret pārmērīgu

dresēšanu un uniformēšanu, kura grib modināt lielāku

ticību paša bērna labai dabai un sludina veselīgu,

svaigu optimismu.

Kaut ko līdzīgu apzīmē Ellen Keijas vārdi: „Ja

tu gribi labi audzināt, tad tev nevajag par daudz

audzināt," vai Teodora Fontāna atbilde uz jautā-

jumu, kādu tas baudījis audzināšanu: „Lielisku, tas

ir — nekādu." Šādi izteicieni, tāpat kā pie Ruso, ir

dabiska reakcija un lietderīgs korektivs pret pārmērīgu

pedantisku skolmeistarību, bet zaudē katru nozīmi un

vērtību, ja tUrās pie burta.

Ruso, kurš pirmos savos rakstos vēl sumināja

pirmatnējo dabas cilvēku, vēlāk pats uzsver to, ka

cilvēkam tomēr galu galā jādzīvo nevis mežā, bet

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

jama vienpusība, neaudzināt šai «pilsētas dzīvei". Un

pats jūt, ka problēma kļūst sarežģītāka, ka tā jāuztver

plašāki un ka „dabas cilvēka" jēdziens jākoriģē. Un

kaut gan viņš arvien vēl paliek dabai uzticīgs un to

tura par īsto audzinātāju un vadoni, tomēr ari jau

runā par dabas apgarošanu, izdaiļošanu, regulēšanu.

Viņš sāk saprast, ka kultūra gan var būt slikta, bet

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

stingrā likumība un skaistā vienbūtība, kā dabā, ja tā

būtu izdaiļota daba.

Ir interesanti sekot, kā Ruso meklē izejas, kā

cenšas pārvarēt sevī pretrunas un duālismu, un kā

tas viņam tomēr reti izdodas. Pastāvīgi viņš pats sevi

koriģē, nerimstoši evolucionēdams.

Audzināšanas uzdevumu viņš arvienu vairāk sāk

redzēt ne tikai vairs negativu, kā sākumā, bet aktivu

un pozitivu. Audzinātāja personā sāk redzēt dabas

vietnieku, dabas spēku regulētāju un to izmantotāju
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noteiktiem cilvēku nolūkiem. Pret galu viņā pat mo-

stas nojauta, ka audzinātājs drīkst uzstāties pret

dabu, ar to karot, to uzvarēt un par to valdīt. Viņš
iet pat tik tālu, ka atzīst, ka viņam dodama vara un

tiesība kontrolēt pat mīlestības un laulības dzīvi un

pat mātes miesu. Un galu galā Ruso ideālais audzi-

nātājs kļūst sava audzēkņa visas dzīves noteicējs,

kungs un valdnieks par viņa jūtām, domām, vārdiem

un darbiem.

Un nu Ruso aiziet otrā ekstrēmā, pats tā neap-

zinādamies. Tagad izrādās, ka ne brīvībā aug viņa

Emils, bet ka viņa audzinātāja acis pārredz katru viņa

soli, seko visam, ko tas dara, un audzinātāja nodomi

kā tīkls apņem visu cilvēku ciešāki vēl, nekā autos

tītu bērnu. Nu Emils tikai tādas domas domā, kādas

viņa audzinātājs grib domātas, jautā to, ko šis grib

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

dzinātājs pats. Un tas pats Ruso, kas vakar teica:
bērnam jāaug pašam, šodien saka: audzinātājam bērns

jāaudzina tā, kā tas tura par vajadzīgu, bet tikai —

lai bērns nemanītu, ka viņš tiek audzināts.

Un mēs redzam, ka Emila audzinātājs tiešām kā

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

to jaunekļa nebrīvība ir vēl jo lielāka, jo mazāk viņš
to sajūt un mana. Viņš nu ir tikai objekts, lieta,

šacha figūra, kuru bīda šurp un turp, kā kuru reizi iz-

liekas par vajadzīgu viņa audzinātājam.
Dabiskas un brīvas audzināšanas sludinātāja tiešā

darbā tā nu neredzam vairs nedz dabas, nedz brīvības,

bet viscaur redzam smalki izrēķinātu mākslīgu plānu

un sīku programu.

Šis nedabiskums, šis spilgtais rnākslīgums ir

zīme, ka Ruso pats nekad nav bijis īsts tēvs,

nekad nav pazinis veselīgas ģimenes dzīves un

tās audzinošā spēka, un tāpēc tad ari viņa kon-
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kretā mācība un speciālā programa ir tīri teo-

rētiski konstruēta un reālā dzīvē neizvedama. Pilnīgi

tā rīkoties, kā prasa Ruso, neviens audzinātājs nedz

drīkst, nedz patiesībā var. Un tikai smieklīgs kļūtu

tas, kas viņa teorijas visos sīkumos gribētu lietā likt

tiešā praktiskā darbā.

Un tomēr visās viņa dīvainās pretrunās, fanta-

stiskās iedomās un dzīvei nepiemērotās teorētiskās

konstrukcijās ir kaut kāda liela patiesība, ir pareizs

kodols un ir pilnīgi atzīstama, pareiza, veselīga ten-

dence. Un ir kaut kas, kas taisni mūsu dienās šķiet

pieņemams, pat vajadzīgs, kā atbilde uz degošiem sa-

dzīves jautājumiem.

Jo taisni mūsu laikā, kultūras dzīvei arvienu vai-

rāk diferencējoties, kultūras mantām arvienu pieaugot,

un arvienu grūtāki kļūstot modernās dzīves straujai

attīstībai sekot, tanī atrast sev piemērotu vietu un uz

tās droši nostāties, Ruso aicinājums uz koncentrēšanos,

uz savu prasību gudru ierobežošanu, uz klusu, vien-

kāršu, skaisti dabisku dzīvi, skan kā augstāka neap-

šaubāma un neapgāžama dzīves gudrība.

Neviens taču ari nedomā un netura par iespē-

jamu burtiski-izpildīt Kristus padomu — dzīvot tā kā

putni gaisā un lilijas laukā, un tomēr mums šie vārdi

skan kā salds mierinājums un kā drošs laimes solī-

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

kām, niecīgām zemes lietām. Tāpat Ruso aicinājumā

uz dabu mēs nojaušam kaut kādu dziļu gudrību un

nevaram viņam nepiekrist, ka ari bērni jāaudzina tādā

vienkāršā un klusā skaistumā. Ja Ruso ari nezin, kā

tas vislabāk izdarāms un pinas mūžīgās pretrunās,

meklējot izejas, tad tomēr viņš mūsos nostiprina pār-

liecību, ka tam kaut kā jānotiek. Un kad viņš mūs

aicina bērnus sargāt no kultūras, vai tad mēs nesa-

protam, ka viņš to dara tāpēc, ka baidās, lai bērni
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neapmaldītos, kā mežā, šinī pārmērīgā kultūras dzīves

raibumā, neaptveramā un ik dienas vēl arvienu pieau-

gošā zināšanu daudzumā, pie šī procesa arvien strau-

jāki kļūstošā tempa, kurš bīstams pat lieliem cilvēkiem?

Ne tikai vien bērniem, bet ari pieaugušiem draud

briesmas pazaudēt ceļu, pazaudēt pašiem sevi.

Vai mēs visi nejūtam, ka ar katru dienu grūtāk

kļūst sargāt un uzturēt savas dabas vienbūtību? Ka

arvien grūtāk nākas no vienas puses izvairīties no

izplūšanas bez krastu universalismā, un no otras puses

— no personības vienību jaucošās pārāk šaurās un

sīkās specializēšanās ? Vai katrs no mums nesajūt,

ka aiziet no kultūras dzīves ir tikpat neiespējami, kā

visus viņas saturus sevī uzņemt, un ka ik brīdi grūtāk

kļūst atrast to ceļu, pa kuru ejot, reizē var būt un

palikt kultūras cilvēks un tomēr sargāt, uzturēt un

nodrošināt savas dabas harmonisko vienību ? Vai

katrs daudzreiz dziļi necieš, sajuzdams, cik dzīve tukša,

kad jāizkaisās sīkos, niecīgos, daudzreiz nepanesami

nogurdinošos darbos, par kuriem pat mostas šaubas,

vai tie tiešām vajadzīgi un neizbēgami, un vai tie nav

neprātīgu, nedabisku un cilvēka necienīgu prasību iz-

saukti un varbūt gluži lieki ? Un vai katram tas nav

kā smaga nasta, ka tam ikdienas dzīvē interese un

uzmanība un spēki jāziedo arvienu vairāk un vairāk

lietām, un ka, jo to vairāk kļūst, jo viņam grūtāk

nākas tās labi veikt, un ka tam jākļūst arvien diletan-

tiskam un paviršākam, un ka visa dzīve kļūst tāda

diletantiska un pavirša?

Kultūras mantu ik dienas pieaugošais daudzums

un arvienu lielākās ikdienas prasības kā smags slogs

gulstas uz mums un draud mūs aprakt, draud sagraut

mūsu personību. Un arvienu degošāks kļūst jautājums

par to, kā ierobežoties, kā gudri koncentrējoties, sa-

sniegt ko pilnīgu, kaut ko vienu un veselu. Mums
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nepanesama ir apziņa, ka mūsos arvienu vairāk ir visa

kā, bet ka mēs paši nekas neesam. Mēs gribam kas

būt, bet zinām, ka nebūsim nekas, ja gribēsim būt

viss reizē. Bet ka ari tad nebūsim nekas, ja sarausim

saites ar visu kopdzīvi un ieraksimies, kā alā, savā

gluži šaurā specialitātē. Mēs visi sajūtam, ka mums

vienādā mērā bīstams tiklab tas, ko Hegels nosauc

par tukšu universalismu, kā ari tas, ko raksturo

kā tukšu dziļumu.

Kur te izeja ?

Un Ruso nu mums te kā mūžīgu paraugu uzstāda

dabu, un dabas nelauzto vienbūtību kā katras dzīves

pilnības simbolu.

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

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

niski izaudzis, bet ne mākslīgi konstruēts. Lai jūsu

domas būtu jūsu pašu izdomātas, vai ari visiem jūsu

gara un dvēseles spēkiem tā pārstrādātas, ka tās pil-

nīgi kļuvušas par pašu domām, lai jūs runātu pašu
valodā un lai darītu to, par ko paši pārliecināti, ka

tas jādara un jādara taisni tā un ne citādi.

Un tādēļ māciet un ieradiniet jau bērnus pašus
visu novērot, patstāvīgi meklēt un, meklējot, mēģinot
un pārbaudot, atrast vajadzīgās atziņas. Lai tie paši

padomā un lai neatkārto tikai svešas domas vien. Lai

agri jau mēģina iet pa pašu ceļiem, kaut ari maldītos.

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

pildāma bez ierobežojumiem, ka patiesībā nekur un

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

visi no visiem ir mācījušies un ari turpmāk mācīsies

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

žonības stāvoklī, ja katram viss, kas kultūras cilvēkam

vajadzīgs, būtu bijis jāiegūst uz savu roku.

Bet ari šo Ruso ideju pašos pamatos atkal ir

kaut kas, kā nevaram neatzīt. Pēc iespējas mums bērni
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tomēr ir jāmāca patstāvīgi domāt, runāt un darīt. Pēc

iespējas jāieradina patstāvīgi atminēt mīklas, atrisināt

problēmas, izrēķināt rēķinus. Lai tie no visiem iespē-

jamiem un iedomājamiem rēķiniem pagūtu izrēķināt
tikai gluži mazu daļu, tad tomēr, neieraduši pie tāda

darba, un skolotājiem-audzinātājiem pašiem visus rē-

ķinus tiem priekšā izrēķinot, tie neviena uzdevuma

dzīvē paši nekad nepratīs atrisināt.

Mums katra Ruso doma tā jātīra no pārmērībām

un jālūko no tās izlobīt pašu pamata motivu, un tad

mēs tanī bieži atradīsim lielu un auglīgu patiesību.

Šī Ruso sludinātā mācība, ka cilvēki jāaudzina

uz patstāvību domās, vārdos un darbos, varbūt nekad

mums nav bijusi vairāk vajadzīga, kā tagad, kur grūtā

un bargā dzīve arvien vairāk no katra prasa, lai tas

pats uz savām kājām spētu stāvēt, pats par sevi varētu

atbildēt. Un lai mēs to varētu, tad mums jau agri

jāmācās nedomāt tikai citu domas un nerunāt tikai

citu valodu un jāmācās pret visu ieņemt savu paša

stāvokli, kritiski un zem personīgas atbildības.

Mūsu dienās, kur, valdot pārmērīgam vai nepa-

reizi saprastam demokrātismam, personīgas atbildības

sajūta cilvēkos stipri ir mazinājusies, šāda audzināšana

uz patstāvību, neatkarību un personīgu atbildību šķiet

visvajadzīgākais darbs. Un ja mēs ari ne arvienu

varam atzīt par pareizām Ruso audzināšanas un sko-

lošanas metodes, ja mums ari atsevišķie no viņa ie-

teiktiem konkrētiem paņēmieniem dažreiz liekas gluži

aplami, dīvaini un pat untumaini, tad tomēr viņš ļoti

bieži pareizi noteic virzienu, kurā jāmeklē izeja un

dod mums rokā pilnīgi pareizus mērogus.

Ruso mūs māca nesteigties, nepārlēkt pār dabi-

skiem un līdz galam izdzīvojamiem bērnības attīstības

posmiem, māca, lai mēs bērniem ļaujam ilgi palikt

bērniem, lai pārāk agri tos nesākam uzskatīt par nā-
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kārniem lieliem cilvēkiem un rāda, cik smagi var no-

ziegties pie bērnu dvēselēm, ja to neievēro. ŠI mā-

cība, šis brīdinājums sevišķi iegaumējams mūsu dienās,

kur mēs daudzkārt tik rupji pārprotam bērnības ideju

un stilu, pāragri bērnus ievedot iekšā tikai pieaugu-

šiem cilvēkiem piemērotās sadzīves formās. Cik bieži

nākas novērot šādu bērnības stila rupju pārprašanu!

Cik maz piemērots bērniem ir tas, ko, viņus mīlot un

viņiem labu vien vēlot, viņu patiesi draugi daudzreiz

dara, ja tiem trūkst bērna dabas smalkas izpratnes!

Kad p. p. sarīko bērnu masu sapulces, kad tos daudz

simtiem pulcina lieliskos svētkos, plašos, raibos, skaļos

un nogurdinošos, kad bērniem ļauj ņemt dalību gājie-

nos un demonstrācijās, kad dažādiem bērnu izrīkoju-

miem piedod pieaugušu cilvēku izrīkojumu raksturu,

kad bērniem dibina sevišķus teātrus, kad tos pulkiem

vadā pa svešām pilsētām un pat pa svešām zemēm!

Cik visā tanī ir bērniem tiešām vajadzīga, ne-

pieciešama un viņa īstai dabai piemērota ? Kur te

paliek siltā intimitāte un priecīgā, bet klusā sirsnība,

kam jābūt bērna pasaulē valdošai noskaņai un atmos-

fērai ? Vai tas viss nav pāragrs, vai ar to visu tiešām

nevar pagaidīt, kamēr bērni izaug lielāki ? Un vai

bērns, kas jau ļoti agri daudz pārāk raiba un skaļa

redzējis, savas jūtas un fantāziju no vienas puses ne-

sakaisē, no otras nenotrulina ?

Kā bērnu, tā ari jaunatnes dzīvē pašlaik pārāk

maz ir šādas sirsnīgas intimitātes un klusuma. Ari

jaunatne dzīvo pārāk skaļu, izklaidīgu, nemierīgu un

nervozu dzīvi, sevišķi lielākās pilsētās, un tāpēc ari

nemaz nav īsti jauna, nemaz nezin īstā jaunības svai-

guma un laimes.

Ari visai jaunatnes dzīvei, pēc Ruso pareizā

ieskata, vajaga kļūt klusākai, koncentrētākai, intimakai.

Tikai tad tā izaugs veselīga miesās un dvēselē un būs
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viengabalaina, iekšķīgi apvienota, dziļa. Izklaidējoties,

interesi un uzmanību izkaisot uz visām pusēm, visur

gribot būt, no visa ko dabūt, visu zināt, visu darīt,

jaunatne pieron pie paviršības visās lietās, visos darbos,

kļūst sekla. Gudra izvēle vajadzīga darbā, grāmatās,

biedros un draugos, un tad — dziļa pamatība visā.

Pārāk daudz iespaidu jaunatne dabū un pārāk

ātri tie mainās. Nekas nepagūst iesakņoties un no-

stiprināties, nekas nepāriet miesās un asinīs, lai kļūtu

par visas būtības neatņemamu sastāvdaļu. Straujā

tempā viss aizslīd garām, un katrs visam, ātri un tikko

pieskāries, garām aiziet un aizmirst. Jaunatne jau ļoti

agri pārāk daudz «piedzīvo". Tā pārāk agri zaudē

visu bērnišķīgo un jauno. Bet tie, kas pārāk ātri iz-

dzīvo savu bērnību un jaunību, tie drīz pagurst un

priekšlaikus veci kļūst.

Ruso māca, ka attīstībai, augšanai jānotiek lēni

un droši. Mazā, dumjā galvā lielām, gudrām, svešām

domām nav vietas. No mazas mutes runāti lieli, sveši

vārdi skan neīsti, un nepatīk tanīs klausīties. Ja bērns

dara darbus, ja jauns cilvēks pilda funkcijas, kuras

tam nav pa spēkam, ja tas ņemas pildīt uzdevumus,

par kuriem nemaz vēl nevar atbildēt, kurus nemaz

nevar izdarīt labi, tad tas ieron visu pavirši un slikti

darīt.

Pēc Ruso domām kultūras pasaulē bērni un jau-

natne attīstās par ātru, pāragri. Ruso nevar beigt brī-

dināt no tādas pārsteidzības, kas dabisko organisko

augšanu ne tik vien kavē, bet bieži ievirza nepareizā

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

daudz grāmatu lasīšanas. Viņa Emils, pat jau liels

zēns būdams, tikai vienu pašu grāmatu pazīst: Ro-

binsonu Krūziņu!

Ruso māca, ka nedrīkst pārāk agri bērnos modināt
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tieksmes un ilgas, kuras nav piepildāmas. Nedrīkst

runāt ar tiem par lietām un parādībām, kuras tie vēl

pavisam nevar saprast. Pāragra bērnu iepazīstināšana

ar visu šo vēl neizprotamo tos padara nebērnišķī-

gus, nedabiskus un pārgudrus. Sakaisēta fantāzija un

uztrauktu, uzbudinātu smadzeņu darbība jauc bērnu

dvēseles mieru un kavē tās klusu augšanu un briešanu.

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

viss dabā aug klusumā, acīm neredzot.

Klusumā jāaug bērnam. Un vienkārši dabiski

tas jāaudzina. Ar pašu vienkāršo jāiesāk. Vispirms

rūpīgi jākopj miesa. Bērns jau agri jāpieradina un

jāmāca valdīt par miesu, tai pavēlēt un likumus dot.

Miesā mājo, ar miesu noslēpumaini saistīts ir gars.

Tā tad miesu novārtā liekot, pazeminot, aptraipot, ari

garu novārtā liek. Tas bērnam jāliek sajust.

Un miesa jānorūda. Izlutināta miesa valda par

garu un dod tam pavēles, kamēr stingri disciplinēta

miesa izpilda visu to, ko gars grib. Tādēļ bērniem

daudz jādzīvo svaigā gaisā, jākustās, jāskrien, jāstrādā

fiziski, jāvingrina locekļi un jādara tie vijīgi un stipri.

Nav no bērniem jāizaudzina atieti. Ari šeit nav

jācenšas sasniegt kaut kādu izdomātu, vai no ārienes

uztieptu mērķi, bet miesa jāpadara vingra un spēcīga,
lai tā ar kuru katru tai uzliktu uzdevumu spētu galā

tikt. Tas tāpat kā ar garu. Nevajaga vienīgi tikai

par to domāt, līdz kurai vietai, līdz kādam noteiktam

līmenim gars jāpaceļ, kādas noteiktas zināšanas un

cik daudz tam jādod, bet galvenām kārtām par to, kā

gars vispār padarāms vingrs, atsaucīgs un patstāvīgs,
lai tas visu vajadzīgo kurā katrā laikā viegli varētu

uzņemt un ar visu galā tikt. Nevis zināšanu daudzums

vien no svara, bet no vēl daudz lielāka svara ir gaišs

prāts, skaidra domāšana, teicamas domāšanas ierašas.

Kad bērnus audzinot un mācot doma vienīgi tikai
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par zināmas, no ārienes dotas programas izpildīšanu,

kad tos piespiež vienīgi mācīties to, kas izliekas va-

jadzīgs audzinātājam, skolai un sabiedrībai, nemaz

neskaitoties ar to, ko tie paši grib un spēj un kas tiem

tiešām vajadzīgs ne tikai kā nākamiem cilvēkiem, bet

ari jau tagad, kā bērniem, tad var tikt pārtraukta viņu

dabiskā, organiskā augšana. Tad bieži iesākas māk-

slīga dresūra, kura garu sakropļo, vai vienpusīgi attīsta

tikai dažas spējas uz citu rēķina, tāpat kā atieti attīsta

tikai zināmas muskuļu grupas uz visas citas miesas

rēķina un to padara neskaistu.

Ruso pastāvīgi uzsver šo dabisko, lēno, organisko

augšanu un apkaro visu, kas to traucē, vai kas mākslīgi

to paātrina vai novirza tikai uz kaut kādu vienu pusi.
Gluži nemācīts dabas cilvēks, pēc Ruso domām,

ir skaistāks, stiprāks, sociāli vērtīgāks un personīgi

laimīgāks, nekā no kultūras savā organiskā augšanā

traucētais vai aizkavētais cilvēks. Šis pēdējais ir vai

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

ņam vai nu jāiet atpakaļ, jāmeklē pareizais ceļš, vai

atkal jāiet pa uzsākto pareizo ceļu līdz galam, lai taptu

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

biski skaisto saskaņu jauc ne ikreiz pati kultūra kā

tāda, patiesa un īsta kultūra, bet nepareizi saprasta un

neprātīgi izmantota kultūra. Kaut gan Ruso nerimstoši

cīņu ved ar kultūru, tomēr tam mostas tādas domas:

vai kultūra patiesībā ari nevarētu būt kaut kas labs,

un vai ari kultūras cilvēks nevarētu būt labs, ja vien

tas no kultūras uzņemtu to labāko un to prastu pilnīgi
sakausēt ar savu dabu un, tās vienību nemaz nejaucot,
to tikai vēl bagātāku padarīt ?

Kā dabas un brīvības jēdzienu Ruso dažādos

laikos dažādi saprot, tā ari viņa viedoklis uz kultūru

mainās. Viņš sāk jau izšķirt īsto no neīstās kultūras.
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īsta tam nu ir izdaiļota daba, neīsta — maitāta, sa-

kropļotā daba.

Sava laika dzīvē viņš visur redzēja tikai šo pē-

dējo :ne izdaiļoto, pilnīgāku padarīto, bagātāku un

krāšņāku izveidoto, bet samaitāto dabu. Un nu ar-

vienu vairāk sāk domāt un runāt par dabas pārveido-

šanu, izdaiļošanu, par to, ka dabu vajag kultivēt —

(cultiver la nature). Ruso tā tad, cīnoties ar kultūru,

zem kuras patiesībā arvienu saprata neīsto kultūru,

vai īstās kultūras nepareizu un nemākulīgu izmanto-

šanu, pēc būtības ilgojās pēc īstas kultūras. Viņa

degošais naids pret „kulturu" tā tad patiesībā bija

apspiestas karstas kultūras slāpes.

Ruso galu galā tomēr negribēja cilvēku atstāt

mežonības stāvoklī. Un viņu pašu personīgi ari pa-

tiesībā nekad pilnīgi neapmierināja dzīve ārpus kultū-

ras, vienkāršo dabas cilvēku vidū. Un daudzreiz tam

nācās redzēt un sāpīgi piedzīvot, cik rupja, šaursirdīga

un nabadzīga tāda dzīve var būt. Kultūras dzīve viņu

patiesībā arvienu pievilka un valdzināja. Viņš itin kā

skaudīgās sāpes nojauta, ka tanī ir daudz skaista, ka

tas tikai jāizceļ un pilnībā jāizdzīvo, un ka cilvēku

nelaimes, nabadzības un garīgās kroplības cēloņi galu

galā meklējami nevis tikai kultūrā kā tādā, nevis tikai

zināmās sabiedriskās dzīves formās vien, bet, pirmā

kārtā, cilvēkā pašā.
Tā Ruso zināja un reizē nezināja, saprata un ne-

saprata sadzīves ļaunumu cēloņus un drīz domāja re-

dzam, drīz neredzam ceļus un līdzēkļus, kā tos

pārvarēt. Viņš pastāvīgi pats sev runāja pretīm.

Fantāzijās un jūsmās dzīvodams, vispār nekad neko

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

to gribēja redzēt.

īsta arvienu bija viņa sajūsma, īsts viņa naids,
īsta aizrautība, bet ai vienu pretrunīga, kaut ari spilgta,
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viņa doma. Pilnīgi mūs pārliecina viņa tīrā tieksme

uz to, kas labs, tīrs, ētiski augsts, bet reti kad pārlie-

cina viņa konkrētā mācība par to, kā viss tas sasnie-

dzams. No pašas bērnības viņā mājoja stipra taisnības

sajūta, kura vēlāk izvērtās par patiesu taisnības fanā-

tismu, bet ik brīdi viņš kaut ko citu atzina par taisnību,

citu ko par netaisnību. Viņā pašā bija daudz mai-

guma un cilduma, un pastāvīgi viņš centās savu dzīvi

padarīt skaidru un tīru. Bet šās cēlās tieksmes nebija

cieši guldītas viņā būtības pamatos, neizpaudās katrā

vietā un katrā laikā un gadījumā ar vienādu spēku,

nedeva viņa dzīvei noteikta virziena, neļāva tanī no-

dibināties noteiktam, stingram stilam. Pēkšņi uzplū-

stot, tās viņu aizrāva un pacēla uz augšu, bet tad

tikpat pēkšņi atslāba, un viņš atkal atradās lejā, zemē.

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

kaina, bet tanī nebija spēcīgā nosvērtā miera un iz-

turētās līnijas. Un blakus ģeniālām idejām viņa galvā

iznira neprātīgas iedomas un traki untumi, kurus viņš

tomēr tikpat karsti aizstāvēja, kā visgaišākās domas.

Nervozs un bez rākstura, Ruso svaidījās no vienas

galējības uz otru un parādību nerimstošā plūsmā ne-

varēja atrast cieta pamata.

Ir brīži, kad mēs apbrīnojam viņa cildumu un

sirds ģenialitāti, bet ir ari brīži, kur mūms šķiet, ka

mūsu priekšā psichopats vai noziedznieks. Mīlai un

draudzībai viņš dziedāja slavas dziesmas, bet pats

nezināja, kas ir īsta mīla, un ne ar vienu draugu ne-

spēja uzturēt draudzības saites. Viņš nīda aristokrā-

tisko sabiedrību un reizē alka šās sabiedrības piekri-

šanas un aplausu. Rakstīja pret mākslu un dzeju,

teātri un operu, bet pats dzejoja komēdijas un sarak-

stīja operas. Kultūru nīsdams, tomēr bez tās dzīvot

nespēja. Lielpilsētu nolādēdams un kluso lauku dzīvi

slavēdams, tomēr ilgi dzīvojā trokšņainā un izsmalcinātā



153

Parizē. Teica un slavēja vienkāršo zemes ļautiņu

skaistumu, pat apprecēja zemas kārtas gluži neizglītotu

sievieti, bet pats atzinās, ka mūžīgi ir ilgojies dzīvot

ar augstas kārtas skaistām, smalkām un graciozām

sievietēm. Bargi nosodīja vecākus, kas savus bērnus

slikti audzina, bet pats savus miesīgos bērnus visus

nodeva patversmē.
Pats viņš šās dziļās pretrunas sevī sajuta un bez

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

redzēja. Viņš sāpīgi sajuta cilvēku asos pārmetumus

par to, ka viņš citādi mācīja un citādi pats dzīvoja.

Viņam gribējās un vajadzēja attaisnoties visu

priekšā. Un tādēļ sarakstīja savus memuārus, savu

„grēku sūdzēšanu". Šī, sirds asinīm sarakstītā grāmata,

nav mierīgs nostāsts par to, ko viņš piedzīvojis, bet

ir itin kā karsta polemika pret patiesiem vai iedomātiem

uzbrucējiem, galu galā izvēršoties par šo savu ienaid-

nieku, par visu cilvēku, visas cilvēces apsūdzības rakstu

un par sava paša personas pārmērīgu dievināšanu.

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

nātājs, un ka tāda pārmērīgi uztraukta, lieluma mā-

nijas apsēsta cilvēka dedzīgos sprediķos, aicinājumos,
lāstos un pravietojumos nedrīkst meklēt cietu pamatu
audzināšanas grūtai mākslai.

Ruso var aizraut, iededzināt, bet nevar drošus

ceļus rādīt, nevar vadīt. Nevar ari nevienā lietā dot

tādas mācības, uz kurām pilnīgi varētu paļauties.

Viņš varēja likt iemīlēt lielu ideju, augstas tiku-

mības un sirds šķīstības skaistu paraugu, bet pats va-

rēja dzīvot rupjā nejēdzībā. Viņš tikumību mīlēja

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

augsta etosa un liela rakstura cilvēks, kurš tikumības

stingru likumu pats pilda. Brīvību un personīgu ne-
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atkarību teica un slavēja, bet pats bija vārīgi atkarīgs

no katra cilvēka katras sīkas kritiskas piezīmes, bija

lēti apvainots un bijušā draugā, gluži bez iemesla,

varēja ieraudzīt nāvīgu ienaidnieku, no kura vajāšanām

turēja par vajadzīgu bēgt un slēpties.

Viņš pats savos rakstos un vēstulēs atzinās, ka

nesavienojamas pretrunas saplosa viņa dvēseli un ka

viņš dziļi nelaimīgs. Un visdārgākā tam dziļa vien-

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

laimi sapņot. Par paša un visu cilvēku laimi.

Visas viņa grāmatas ir karstas ilgas dzeja, pats

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

losofija un viņa pedagoģija ir vienas lielas ilgas pēc

labiem, tīriem, sirdsšķīstiem cilvēkiem, kādi jāizaudzina,

par kādiem visi jāpadara un kāds viņš pats — to ik

brīdi sāpīgi sajuta — nebija un par kādu nekad ne-

varēja kļūt.

Tāds cilvēks, kā Ruso, par kuru Tēns (Taine)

saka, ka tas „mūžīgi atrodoties galējībās: drīz drūms

un sarauktu pieri, drīz asarām acīs, rokas pacēlis pret

debesīm," mums var būt ierosinātājs un iejūsmotājs,

bet nekad nevar būt īstā ceļa rādītājs. Ar Ruso var

jūsmot un sapņot, bet nevar iztirzāt un auglīgi atrisi-

nāt reālās dzīves problēmas.

Ruso mīlēja dzīvi, mīlēja cilvēkus un tiecās to

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

vēkos pareizi uztvēra un dziļi izprata. Bet tik pat
bieži maldījās. Viņš pats par sevi apgalvoja, ka esot

liels cilvēku pazinējs, bet īstenībā viņš visus cilvēkus,

ar kuriem dzīvē sastapās, ir rupji pārpratis. Vecus

draugus ir atstājis, jaunus sev izvēlējies bez kritikas

un ar tiem tad atkal agrāk vai vēlāk saites sarāvis.

Ne ar vienu cilvēku pasaulē viņa attiecības nav biju-
šas līdz galam labas, ar visiem viņš ir nīdies, daudzus
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nāvīgi apvainojis, no daudziem, kas tam tikai labu

vēlēja, kā no vislielākiem ienaidniekiem bēdzis.

Vislaimīgāks viņš bija pilnīgā vienatnē. Cilvēku

starpā visu mūžu, izņemot retus laimīgus mirkļus, ir

juties visiem svešs. Un patiesībā arvienu ir tālu stāvējis

reālai dzīvei, to nav pazinis, tanī īsti nemaz nav dzī-

vojis, bet patiesībā dzīvojis tikai sapņos un ilgās. To

redzam no visām viņa grāmatām. Viņš tanīs arvien

viss ir iekšā, katrā tas pats entuziasts, romantiķis,

sapņotājs, jaunas, brīnišķīgas poēzijas apdvestas reli-

ģijas sludinātājs. Visur viss un tomēr nekad nekas

līdz galam , Nekad nebeidz ar to, ar ko sācis: no

dzejas pāriet sausā didaktikā un morāles sprediķī; tīri

racionalistiskam apcerējumam liek izplūst romantiskā

dzejā ; praktiskas dzīves problēmas iztirzājumu nobeidz

ar sociālās utopijas fantāzijām, un kur sākumā ir lie-

tišķs, mērens un prātīgs, tur beidz reliģiozā ekstāzē.

Un visur un arvienu paliek tas pats dvēselē slimais,

kaislīgās ilgās, kā karsonī tvīkstošais cilvēks.

Visīstāks arvienu viņš ir tad, kad izteic savas

dvēseles sāpes un ilgas; visneīstāks, vismākslotāks

tad, kad grib būt mierīgs un pilnīgi objektīvs.

Es pilns, pilns esmu traku kaislību — tā viņš

pats par sevi raksta — un kad tās pār mani nāk, tad

mēra nezinu. Nezinu tad apdomības, cieņas, baiļu,

pieklājības. Man tad kauna nav, un nekādas brie-

smas mani ne no kā neattura. Visa pasaule man nav

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

stiprākā kaislība manī ir ilgas pēc tā, kā nav. Un

manā sakaisētā fantāzijā tad aina pēc ainas dzimst,

viena krāšņāka par otru. Un jo sliktāka mana dzīve,

jo skaistākas šās ainas. Jo skarbāka ziema, jo mai-

gāki man vārdi par pavasari, un visskaistāki es varu

rakstīt par ceļojumu, kad man jāsēd aiz bieziem mū-
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riem. Es zinu, ka, ja mani ieslodzītu cietuma, es

viskrāšņāko brīvības ainu gleznotu.

Tāds vientuļš cilvēks, kas patiesībā kā mūžīgs
svešinieks gājis pa mūsu zemi, nevarēja mums izskai-

drot un pareizā apgaismojumā un pareizos samēros

rādīt šās zemes lietas. Viņš tikai varēja runāt par to,
kas tam sāpēja, no kā cieta, pēc kā ilgojās.

Arvienu patiesībā tikai par sevi pašu runāja, ar-

vienu par to vienu pašu Žan-Žaku Ruso. Visās grā-
matās par to. Visvairāk tanī savā grāmatā, kurā viņš

visvairāk ir Ruso, kurā viņš visīstāks ir, savā Jaunā

Heloizā, par kuru pats saka, ka tā esot viņa būtības

vispilnīgākais simbols.

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

bez laimes izredzēm, šausmīgās bailēs „mirt, pirms

iesācis dzīvot," un brīžiem nīsdams dzīvi un cil-

vēkus un dažreiz līdz ārprātam pats sevi, viņš grib

aizmirsties skaistos sapņos. Sapņos par. to, kā tam

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

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

brīnišķīgākās krāsās tēloja savu ilgu piepildījumu.

Mīlas, draudzības, sirsnīgas saskaņas piepildījumu.

Tēloja debesis zemes virsū. Eņģeļus cilvēku veidā.

Un pats sevi līgsmē un laimē.

Un tad, pēc šādas svētlaimības, simtkārt sāpīgāk

sajuta to, ka viss tas tikai sapnis, un ka viņš visiem

svešs un visi viņam sveši, ka viņš no visiem nīsts,

vecs, slims, un līdz nāvei nelaimīgs.

Tāds nelaimīgs, neharmonisks, mūžam neapmie-

rināts un dvēselē saplosīts, Ruso ir atradis vārdus,

kas saprotami visiem tiem, kas paši nelaimīgi, neap-

mierināti un sāpēs ilgojas pēc dvēseles saskaņas un miera.

Ruso ir tuvs un saprotams visiem, kas cieš zem

pašu dabas un apkārtnes dzīves smagiem konfliktiem

un meklē izejas no tiem.



157

Mūsu laiku dziļu konfliktu un asu pretrunu pil-

dītā dzīve daudziem un arvienu vairāk cilvēkiem at-

ņem mieru un nedod dzēseles līdzsvara laimes. Ar-

vienu grūtāk katram par sevi kļūst atrisināt personības

kultūras, un arvienu grūtāk kļūst visiem kopā izšķirt
visas sabiedrības audzināšanas un sabiedriskās kultūras

problēmu. To, ko mēs pašlaik pārdzīvojam, kā kopēju

traģēdiju, kā dziļu visas kultūras krīzi, to Ruso jau

savā laikā pārcieta, pārliecīgi jūtīgs un izsmalcināti

atsaucīgs uz visu. Šinī ziņā viņa sāpes ir mūsu sāpes

un viņa ilgas — mūsu ilgas.

Tikai viņa ceļi ne arvienu var būt mūsu ceļi.

Ejot pa viņa ceļiem, mēs viegli varam apmaldīties.

Viņš pats pareizā ceļa ari nemaz nezināja un nevie-

nam tā nevar rādīt un droši noteikt.

Tas mums pašiem, katram laikmetam, katrai

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

gaismā mums vieglāk to atrast būs.

1924. g.



Georgs Keršenšteiners.

Par skolu, skolas audzināšanu un izglītību vieglu

sirdi mēdz līdzi runāt kurš katrs. Varbūt nav otras

tādas sadzīves problēmas, par kuru šķiet sevi aicinātu

spriest, kritizēt, nākt ar saviem projektiem katrs pil-

sonis. Par filoloģiju, medicinu, techniku, muziķu bai-

dās atklāti izteikties tie, kas šinīs arodos nav speciā-

listi, bet runāt par audzināšanu, izglītību, skolu domājas

būt kompetents ari tas, kas šinīs lietās itin nebūt nav

pamatīgs lietpratējs. Bet par tādu ari šeit vēl nevarētu

nosaukt katru skolotāju, vai katru tēvu, ari ne katru

pedagoģisku rakstnieku. īsta speciālista vārdu šeit

pelna tikai tāds, kas sevī apvieno plašas teorētiskas

zināšanas, lielu praksi skolas mācības un organizē-
šanas darbā un pastāvīgu, nepārtrauktu darbu pie paša

personīgās izglītības.

Šinī ziņā visu mūsu laiku pedagogu starpā gan

nav itin neviena, kas šās prasības pildītu tik pilnā

mērā, kā Keršenšteiners. No tautskolotāja-seminarista

līdz augstskolas pedagoģijas profesoram viņš izgājis

visus skolas darba posmus. Ilgus gadus viņš bija

ģimnāzijas skolotājs, veselus 25 gadus vadīja visas

Munchenes pilsētas skolas, vairāk neka 50 gadus ne-

pārtraukti ņēma dalību simts kongresos, konferencēs,

lietpratēju apspriedēs paša dzimtenē un citās zemēs.

Labi Keršenšteiners pazīst ārzemes skolas, no Amerikas

līdz Japānai, uzmanīgi ir sekojis skolu organizācijas

un mācības metodu attīstībai, uzturējis dzīvus sakarus ar

visiem ievērojamiem pasaules pedagogiem, teorētiķiem

un praktiķiem.
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Līdz pašam pēdējam laikam Keršenšteiners ir

sekojis ne tik vien visai speciālai pedagoģiskai litera-

tūrai pasaulē, bet ari vispār zinātniskai un filosofiskai,

un, bez šaubām, pieskaitāms pie mūsu laiku visplašāk

izglītotiem cilvēkiem.

Savus rakstus un visas grāmatas, kādas tas sa-

rakstījis, Keršenšteiners arvienu no jauna skata cauri,

papildina, izlabo, vienu otru vietu pamatīgi pārstrādā,

kad dzīvā prakse, kritiskā doma un citu nopietnu spe-

ciālistu aizrādījumi viņu pārliecinājuši, ka viņš kaut

kur vai nu nav izteicies diezgan skaidri, vai ari

kļūdījies.
Līdz pašam galam palicis sev uzticīgs pašos pa-

mata principos, viņš tomēr nekad nav apstājies uz

vietas, bet pastāvīgi ir evolucionējis, ik brīdi ir bijis

gatavs robus izlīdzināt, kļūdas pārlabot, katru atsevišķu

domu padziļināt, tīrīt un pamatīgi no jauna pārbaudīt.

Tādi, kā viņš, tie ir tie īstie «speciālisti". Un

ko tādi saka, tas uzmanīgi jāklausās.

Mēs tādiem varam piekrist, vai nepiekrist, bet

neklausīties, paiet garām — nedrīkstam.

Keršenšteineram bija un ari tagad ir daudz pre-

tinieku, bet nav neviena, kas no viņa nebūtu daudz

mācījies un kam nebūtu ko mācīties.

Ari mums Keršenšteiners nav svešs. Ar viņa
vārdu pie mums saistās darba skolas kustības sākumi.

No vieniem vairāk, no otriem mazāk saprasts, no

citiem pat daudzreiz rupji pārprasts, viņš tomēr darījis
lielu iespaidu uz visiem mūsu jaunās skolas darbinie-

kiem. Bet ari «vecās skolas" draugi no Keršenštei-

nera daudz ir mācījušies un, no viņa ierosināti, iz-

darījuši pamatīgu reviziju savos līdzšinējos pedago-

ģiskos ieskatos. Tiem visiem nevarēja neimponēt

viņa lielā autoritāte, dziļā lietpratība un stingrā lie-

tišķība. Visi tie sajuta, ka ar tiem nerunā vieglprā-
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tīgs projektu taisītājs, bet īsts lietpratējs-realists, cil-

vēks, kas pats instinktivi nīst šādu projektu taisī-

šanu „zilā gaisā", un kas arvienu, katrā gadījumā

skaitās ar dzīves īstenību, ar to, kas tiešām iespējams,

kas nē.

Un visi, bez izņēmuma, Keršenšteinera personā
arvienu cienīja nepielūdzami taisnīgu un godīgu do-

mātāju. Visi no viņa paši varēja mācīties godīgi domāt,

vadīties vienīgi no pašas lietas vajadzībām un prasībām.

Keršenšteiners visus mus mācīja tīri pedago-

ģiski domāt.

Viņu pašu visur vada tīri pedagoģiski viedokļi,

vispārīgas audzināšanas un izglītības ideja. Viņa sko-

las projekti nav mākslīgi konstruēti, nav departamenta

ierēdņa vai tīrā teorētiķa, vai ari tīrā praktiķa-ulitarista

izdomāti, bet tie plūst no dziļas sapratnes par īstas

izglītības būtību.

Bet ari šo pašu izglītības būtību un ideju Ker-

šenšteiners nav tikai tīri teorētiski konstruējis, bet tā

viņam ir uzaususi un noskaidrojusies dzīvā pašizglītī-

bas un pašaudzināšanas procesā un cīņā ar to, kas

viņu šinī darbā kavēja.
Par to viņš pats stāsta sava grāmata „Grundfra-

gen der Schulorganisation".*)

Kad viņam, 13-ā dzīvības gadā, elementarskolu

beigušam, vajadzēja izšķirties par to, kur turpināt iz-

glītību, viņš nosprieda iestāties skolotāju seminārā.

Un nu viņš uzskaita visus tos priekšmetus, kuri tam

bijuši jāizmācās un kuros bijis jāiztur pārbaudījums.
Tiešām elpa aizraujas, kad mēģinām vienā paņēmienā
visus šos priekšmetu nosaukumus izlasīt. To ne mazāk

ir par veseliem trīsdesmit sešiem. Bet visus priekš-
metus jaunais nākamais pedagogs laimīgi absolvēja.

*) Rakstā „Lehrerbildung", 224. 1. p. v. t. t. —

*
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Ar 17 gadiem tas atstāja semināru, laimīgs, ka

tas, vismaz miesīgi, caur šo smago skolas aparātu ne-

bija cietis.

Tikai ta ka apravies bija garīgas dzīves pave-

diens.

Viņš nu pats uz savu roku turpināja pedagoģisko

izglītību, gadus pusotra studēdams grāmatas par visā-

diem zinātniskiem jautājumiem. Bet šās kailās zinā-

šanas vienas pašas, tīri mechaniski piesavinātas, viņš

tikai kā slogu sajuta, bet ne kā atbrīvojumu, kā skai-

drību par sevi, par savu darbu, par dzīvi. Sāpīgi

sajuta, ka tam smaga nasta jānes, nezinādams kādēļ

tas jādara, kāds kam no tam labums var nākt.

Bet tad piepeši tam acis atvērās. Viņš saprata,

ka īsto skaidrību un dzīvei tiešām vajadzīgās atziņas

viņš nekad nevar gūt, „kad reizē zīž 36 krūtis," kā

tas darījis seminārā. Un nu, sagatavojies uz abituriju,

iestājās klasiskā ģimnāzijā un piekļāvās pie vienas,

pie klasiskās filoloģijas krūts. Ģimnāziju beidzis, tad

iestājās universitātē un nodevās matemātikas studijām.
Un studējot, par to sapņoja, kā par augstāko ideju,
kā reiz kļūs vislabākā ģimnāzijā par vislabāko skolotāju.

Viņš ticēja, ka tas būs iespējams un ari sajuta,

ka viņam uz to būs tiesība. Tikai tagad, vairāk ga-

dus strādājot koncentrēti, pamatīgi, neizkaisoties uz

visām pusēm, bet turoties cietos krastos, viņš sāka

saprast, ka tikai tā vispār var iegūt patiesu izglītību,
un ka izklaidīgs darbs, tik daudz arodos reizē, var

tikai vest pie sekla un tukša universalisma, un ka,

cenšoties visu zināt, cilvēks patiesībā ne kaut kādu

vērtīgu atziņu neiegūst. Jau toreiz viņam skaidrs bija

tas, ko vēlāk noteikti formulēja un uz kā būvēja visas

savas turpmākās pedagoģiskās teorijas un ar ko pā-

matoja visu savu praktisko darbību, proti, ka tā sauktā

„vispārīgā izglītība" ir ilūzija, un ka patiesa izglītība
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nemaz nav domājama citāda, ka tikai uzcelta uz dzi-

ļiem un stipriem speciālās izglītības pamatiem.

Sava raksta „Berufs- oder Allgemeinbildung"*)

viņš šo pārliecību skaidri motivē.

Viņš sava raksta sākumā stāsta par to, kā 19-ā g.

simteņa sākumā kāds vācu profesors visā nopietnībā

prasījis, lai valsts par to gādātu, ka katrs Vācijas pil-

sonis, no algādža līdz karaļdēlam, varētu izmācīties

grieķu valodu, kā ari par to, kā Berlines akadēmijas

prezidents licis priekšā nodibināt Vācijā kādu pilsētu,

kurā visi runātu tikai latiņu valodā. Keršenšteiners,

protams, itin labi saprot, ka tas ir tīrā fantastika, bet

apgalvo, ka par to mums tagad nenākas mazāk smie-

ties, kā par mūsu tagadējām skolām būs tiesība smie-

ties mūsu pēctečiem, proti par to raibo mistru, kādu

mēs cenšamies sabāzt mūsu audzēkņu galvās. Lai

minētie vecie projekti esot ari fantastiski, tad tomēr

to autoriem bijusi pašā pamatā pareiza doma, jo aiz

tās stāvējusi ticība antikas izglītības idejai un tam,

ka klasisko valodu skaistums un tanīs guldīto domu

dziļums un bagātība pilsoņus katrā ziņā labā garā

audzinās. Lai tāda izglītība ari būtu vienpusīga, bet

tā tomēr pelnītu izglītības vārdu, kamēr mūsu tā

sauktajās vispārizglītojošās skolas patiesībā itin nekā-

das izglītības nedod.

Jo kas tad īsti ir izglītība ? jauta Keršenšteiners.

Un atbild tā:

Vispirms jāatzīst, ka zināšanu daudzums vien

nav patiesas izglītības zīme. Izglītība pastāv visa

vesela cilvēka organiskā augšanā, izveidošanā, izdai-

ļošanā. Izglītības procesā cilvēka saturi gūst sev pie-

mēroto formu. Un šo formu cilvēks meklē, lai pats

*) „Grundfragen der Schulorganisation", no 23. līdz 45.

lap. pusei.
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sevi pilnīgi izteiktu, realizētu, pats sevi piepildītu.

Nav un nevar būt viena, visiem laikiem, visām tautām,

katram atsevišķam cilvēkam atbilstoša izglītības ideāla.

Nav nemaz iespējams noteikt, cik un kas kuram jāzin,

kādam tam jābūt, kam jātic, kas un kā jādara, lai tas

pelnītu īsti izglītota cilvēka nosaukumu. Tikai to var

sacīt, ka izglītotam cilvēkam jābūt pilnīgākam, nekā

neizglītotam, jābūt vairāk personībai, kurai savs stingri

izturēts visas dzīves stils. Viņam pareizāk un dziļāk,

nekā neizglītotam cilvēkam, jāsaprot sava laika un

savas tautas dzīves prasības, jāatrod savas tautas dzīvē

sev piemērota vieta un jābūt gribai un spēkam šo

vietu izpildīt. Tikai tādu zināmā laikā zināma tauta

uzskatīs un atzīs par izglītotu cilvēku. Jo tas nav jā-

aizmirst: katram laikam, katrai tautai ir

savs patiesi izglītota cilvēka ideāls.

Pirmais solis uz izglītību, pēc Keršenšteinera do-

mām, ir — sev piemērotā darbā vingrināt atziņas un

gribas spējas un pamazām iegūt to, kas vajadzīgs, lai

reiz labi izpildītu savu vietu tautas dzīvē. Patiesas

izglītības ceļš arvienu ir ceļš, kas iet caur pamatīgu

arodniecisku izglītību. Tikai šo arodniecisko izglītību

vajag pareizi saprast. Arods nedrīkst būt kaut kas

pilnīgi izolēts, no visiem pārējiem dzīves novadiem

nošķirts. Arods nenozīmē tikai tīro techniku, vai tīro

filoloģiju, vai tīro muziķu vien, bet nozīmē speciali-

tātes cieto pamatu un centru. Bet no šā centra jāiet

pavedieniem uz visām pusēm. Savu arodu neviens

nevar labi pārzināt un pārvaldīt, ja viņš nesaprot tā

atkarību no citiem, tā sakarību ar citiem arodiem.

Slikts speciālists būs tas, šaurs un neauglīgs, kas savā

novadā strādājot, no savas vietas nespēs pārredzēt visu

dzīvi, nebūs skaidrībā par sava speciāla darba nozīmi

un lomu vispārējā tautas dzīvē, kas nesapratīs visas
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tautas kolektiva dzīves uzdevumus un to veikšana ap-

zinīgi dalību neņems.

Bet tā dzīvot un darboties un šādā dzīvē un dar-

bībā attīstīt to, kas īsti izglītotā cilvēkā ir galvenais:

ētiskā rakstura sevī noskaņotais un noslēgtais spēks,

var tikai tas, kas nevis par enciklopedistu grib kļūt,

par „universalcilvēku", bet kas vispirms grib būt

krietns un pamatīgs kaut kādā vienā, viņa spējām,

visai viņa struktūrai, piemērotā atziņu un darba novadā.

Izglītotam cilvēkam jābūt vispirms derīgam
cilvēkam (Der Weg zum idea 1 c n Menschen fuhrt

ūber den brauchbaren Menschen) pie kam, pro-

tams, nav jādomā, ka „derīgs" ir tikai tas, kas kaut

kādas tīri praktiskas vajadzības prot apmierināt, kādas

šauri utilitāras prasības pildīt. „Derīgs" ir ne tikai

technisks darbinieks, bet ari dzejnieks, tīrais zinātnieks,
mākslinieks. Nederīgs ir tas, kam nekā nav, ko tas

patiesi labi pārzinātu, par ko pilnīgi varētu atbildēt

un ko spētu teicami pildīt. Un tādus nederīgus cil-

vēkus skolo un audzina tās skolas, kurās pašās nav

pamatības, nav sava cieta kodola un centra, kuras ne-

iemāca koncentrēties un kaut ari vienu vai nedaudz

lietas un parādības izpētīt un izsmelt līdz pašam galam.

Tikai tā skola dod patiesu izglītību, no kuras iznāk

cilvēki, kuru izglītība uzcelta uz specialitātes cieta

pamata.

Katrā skolā, lai tā dotu patiesu izglītību, visā

skolas darba centrā jāstāv nedaudz iekšķīgi radniecī-

giem priekšmetiem, protams, ne mākslīgi izolētiem

no visiem citiem, bet saistītiem ar tiem. Skolniekiem,
ik pēc savām iedzimtām dāvanām un tieksmēm, jā-
izvēl tā mācības iestāde, kuras satversme visvairāk

atbilst viņu iekšējai struktūrai. Un šeit, pie ne visai

daudz problēmām, teorētiskām un praktiskām, pamatīgi

un patstāvīgi strādājot, tiem jāattīsta, jāizkopj un jā-
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nostiprina tas, kas viņos tas īpatnējais un vērtīgākais.

Tas ir vienīgais ceļš uz izglītību, tādā ceļā katrs kļūst

par individuāli pilnīgu un sociāli auglīgu cilvēku.

Savā grāmatā par izglītības procesa pamata ak-

siomu*) Keršenšteiners dod savu mācību vispārīgo

teorētisko pamatojumu.

Šā ievērojamā raksta pamatdoma ir sekošā.

Izglītības procesā svarīgi trīs momenti: objekts,

mērķis un līdzekļi.

Izglītības mērķis nevar nekas cits būt, ka pilnī-

gais cilvēks, t. i. tāds, kas līdz iespējamai pilnībai ir

izkopis visas viņa dabā guldītās īpašības un spējas

un tās izdaiļojis īstas cilvēcības garā.

Izglītības objekts ir — jaunatne.

Par mērķi un par objektu pēc būtības nav dom-

starpību. Tādas ir tikai par līdzēkļiem, par tām iz-

glītības vērtībām, caur kurām cilvēks kļūst pie savas

pilnības.

Un nu iesākas kļūmains ceļš. Visi mēdz meklēt

kaut kādas tādas vērtības, kas katram, bez izņēmuma,

cilvēkam garantētu izglītību. Itin kā tādas, visiem

pieņemamas, visiem vienādi piemērotas vērtības maz

būtu atrodamas! Keršenšteiners māca tā:

Visas izglītības un kultūras mantas: zinātnes un

to atsevišķās mācības, jēdzieni un likumi; mākslas

un to dažādie ražojumi; reliģijas ar savām īpatnējām

kulta formām un saviem ticības simboliem; sabiedrība

ar savām ierašām, savu morāli un audzināšanas vei-

diem; valsts ar saviem likumiem; technika ar savām

mašinām — viss tas taču ir radīts no atsevišķiem cil-

vēkiem vai kolektiviem ar dažādu garīgu struktūru.

Katra kultūras manta, kuru kāds cilvēks sevī uzņem,

*) Des Grundaxiom des Bildungsprozesses und seine Fol-

gerungen ftir die Schulorganisation. Otrais izdevums 1924. g.
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lai gūtu izglītību, ir īpatnēja individuāla vai sociāla

gara izpaudums, objektivacija. Katrā izteicas vairāk

vai mazāk skaidri gluži īpatnēja gara struktūra, katrā

slēpjas liela daļa no tās psichiskās enerģijas, no kādas

tā dzimusi. Patiesībā visa ārējā kultūra (zinātnes,

mākslas v. t. t.) nav nekas cits, kā izveidojusies, zi-

nāmā noteiktā formā sarecējusi psichiska enerģija.

Izglītības darbā šī latentā enerģija pārvēršas at-

pakaļ kinētiskā enerģijā. Cilvēks, dzīvojot zināmā

kultūras pasaulē un viņas vērtības savas izglītības no-

lūkos uzņemot, sevī šās pašas kultūras vērtības at-

dzīvina. Un nu notiek sekošais: šis ačgārnais pro-

cess, šī objektivās kultūras pārvēršanās atpakaļ par

subjektivo, iespējama tikai tādos cilvēkos, kuru visa

dvēseles satversme līdzīga taisni šai, zināmās kultūras

formās sarecējušai psichiskai enerģijai. Zināmas kul-

tūras pasaulē ieiet iekšā un tanī apzinīgi dzīvot, tās

saturus sevi uzņemt, un caur tiem nodibināt savu per-

sonības kultūru, t. i. izglītību, var tikai tas cilvēks,

kura dvēseles struktūra radniecīga šās zināmās kultūras

pasaules struktūrai. Jo viss izglītības process

nav nekas cits, kā objektivētā gara at-

jaunošana, atdzīvināšana arvienu jaunos

m divi dos.

Tas ir izglītības procesa pamatlikums. No tā

tad atvasināms izglītības darbības pamata aksioms:

Lai zināma kultūras manta kļūtupariz-

glītības mantu zināmam mdiv i d a m, tad

šās kultūras veida iekšējai struktūrai

jābūt pilnīgi vai pa daļai līdzīgai šā m -

divida garīgai struktūrai.

Un tāpēc pedagoģijai jābūt skaidrībā kā par da-

žādo kultūras pasauļu garīgām struktūrām, tā ari par

dažādo cilvēku psichiskām struktūrām. Tai dziļi jāiz-

prot, kas ir zinātniskā kultūra, kas ir zinātnes mantu
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specifikums, tāpat tas, kāda iekšējā struktūra ir mākslai,

kas ir mākslas kultūra, kas ir reliģiskās dzīves, kas

sociālās un techniskās kultūras būtība. Un tāpat tai jāiz-

prot, kāda ir zinātniskā cilvēka, kāda mākslinieciskā, re-

liģiozā, ekonomiskā, sociālā cilvēka psichiskā satversme.

Tikai uz šādas dziļas sapratnes un skaidrības pa-

mata var tikt izstrādāta un nodibināta pareiza izglītības

teorija, un tikai uz tās var tikt uzcelta pareiza skola.

Jo tā skola būs tā pareizā, kas katram cilvēkam

sniegs taisni tās izglītības vērtības, kādas viņa īpat-

nējai struktūrai piemērotas.
Šās vērtības sev piesavināt patstāvīgā darbā,

dzīvā pašdarbībā un tās uzņemot miesās un asinīs

(„erarbeiten"), to, pēc Keršenšteinera nodomiem, māca

tā skola, kuru tas nosauc par darba skolu.

Darba skolā norisinājās zināmas kultūras pasaules

garīgo saturu atdzīvināšanas un realizēšanas process

atsevišķo skolnieku psichē. Tas ir darba skolas jē-
dziena pats kodols.

Šeit nav iespējams kritiski sīki apskatīt Keršen-

šteinera mācību un slēdzienus, kādus viņš no tās taisa.

īsumā aizrādīšu tikai uz to, ka tiklab šī mācība,
kā ari ne tās taisītie slēdzieni, visā visumā ņemot, ir

pareizi un pārliecinoši. Šo Keršenšteinera ideju gaismā
tiešām noskaidrojas kā pati izglītības ideja, tā ari da-

žādi skolu organizācijas jautājumi.

Bet tomēr nevar neatzīt, ka visā Keršenšteinera

teorētiskā uzbūvē un tad ari viņa skolas idejā kaut

kā trūkst. Vai labāki jāsaka: kaut kā ir par daudz,
kaut kāds viens moments ir pārmērīgi uzsvērts.

Tiešām: ari Keršenšteiners, kaut gan tas ir caur

un cauri reāls domātājs, no galvas līdz papēžiem

reālists, tomēr no savas, pašā pamatā pareizās,

idejas pārmērīgi aizrāvies, nav ievērojis vai ir aiz-

mirsis dažus citus, tikpat reālus faktorus. Varētu ari



168

tā sacīt: Viņš savu mācību ir uzstādījis pārāk šema-

tiski, un šinī šemā neietilps tādi momenti, kurus ne-

ievērojot, nemaz nevar pareizi un galīgi un visos sī-

kumos noskaidrot nedz vispārīgo izglītības, nedz ari

skolas ideju.

Keršenšteiners, kurš arvienu sīvi apkaro katru

pārsteidzību un pārmērību, katru pārliecīgu aizraušanos

par kaut kādu vienu atsevišķu momentu, tomēr pats

pārmērīgi uzsver dažus atsevišķus momentus, kuru lielo

nozīmi gan neviens nevar noliegt, bet kuriem blakus

vajag nostādīt un uzsvērt citus, ne mazāk svarīgus. —

Tā Keršenšteiners, bez šaubām, savā darba skolas

izbūvē pārspīlē rokdarba-amata nozīmi, it īpaši tad,

kad ar tādu entuziasmu ieteic kaut kādu vienu atse-

višķu darba veidu, kā no viņa tā iemīļoto koka ap-

strādāšanas darbu. Ja mēS ari nevaram neatzīt lielo

rokdarba nozīmi vispārīgai izglītībai un ari prasām tā

ievešanu skolās, sevišķi pamatskolās, tad tomēr mēs

zinām, ka ne tikai amatam, ne tikai tiešajam rok-

darbam vien piemīt tās raksturu audzinošās īpašības,

kādas Keršenšteiners sevišķi viņā atrod, bet ka „rak-

sturu audzina" tāpat matemātika, tīri zinātnisks vai ari

daiļradīšanas darbs.

Tāpat Keršenšteiners p. p. pārmērīgi uzsver val-

stiskas audzināšanas nozīmi. Ari te viņa doma vis-

pāri ņemot pareiza un svētīga, un sevišķi mums tā

būtu jāņem pie sirds. Jo ari mēs atzīstam valsti par

ne ar ko citu nesalīdzināmu varenu sadzīves organi-

zācijas aparātu, bez kura visa dzīve sabruktu. Mēs

negribam un nedrīkstam būt nevalstiski un vēlamies,

lai valsts ideja visiem kļūtu pilnīgi skaidra, lai tā tie-

šām visiem pārietu miesās un asinīs, lai nesatricināma

kļūtu pārliecība, ka vienīgi valsts, un tikai stipra valsts,

var nacionālās dzīves pamatus nostiprināt, atsevišķo

aprindu attiecības nokārtot un saskaņot, tautu sargāt
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no ārējiem ienaidniekiem un iekšējiem grāvējiem. Un

mēs atzīstam par varen lielu audzināšanas, ari skolas

audzināšanas uzdevumu, no kura tā nedrīkst ne-

maz atteikties: modināt jaunatnē stipru valstisku garu.

Bet mēs šeit tomēr gribētu minēt vecveco vārdu:

dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, bet dodiet ari

Dievam, kas Dievam pieder.

Mēs no valsts nedrīkstam pataisīt fetišu, elku.

Bez valsts ir vēl reliģija, zinātne, māksla un citas tikpat

augstas vērtības. Tas ir skaidrs, ka mums jāaudzina

valsts pilsoņi un ka mēs nedrīkstam tādus neaudzināt,
bet tikpat nenoliedzami ir, ka mums jaunatne ari jā-

audzina augstā etosā, reliģijā, zinātnē. Un tad mums

nav jāaizmirst, ka ari par īstiem un vislabākiem valsts

pilsoņiem kļūs taisni tie, kas ētiski un garīgi stāvēs

visaugstāk. Keršenšteinera mācības mēs te neatzīstam

par nepareizām, negribam tās apgāzt, bet tikai turam

par vajadzīgu tās papildināt un tanīs izlīdzināt acīm-

redzamas vienpusības.

Un gluži tā jādara ari ar Keršenšteinera tā saukto

«izglītības aksiomu". Ari tas jākoriģē un jāpapildina,
kaut gan visumā tas pareizs un neapšaubāms.

Keršenšteiners pārāk lielu svaru liek uz to, ko

nosauc par kultūras mantām (Kulturgūter), pārāk
daudz liek atkarāties no tam, ko kas no tām

uzņem un pie tam aizmirst, ka daudzreiz izglītības

procesā ne tas no svara, ko uzņem, bet kā tam iet

klāt, kā to uzņem un pārstrādā un ko no tā iztaisa.

Bez šaubām zināmas noteiktas struktūras cilvē-

kam vairāk saprotamas, pieejamas un viņa dabai pie-
mērotas ir vienas kultūras vērtības, citas struktūras

cilvēkam — citas. Un citam dažas pavisam nav pieeja-
mas. Un gluži pareizi Keršenšteiners saka, ka zināmas

noteiktas struktūras cilvēks savu būtību nemaz nevar
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pilnīgi realizēt, ka tikai tanī pasaule dzīvojot, kura

valda tas pats gars, kas viņā pašā.
Bet nav jāaizmirst šeit divi lietas: pirmkārt tas,

ka ir daudz cilvēku, kurus nekādi nevar pieskaitīt ne-

vienam pašam spilgti noteiktam psichiskās struktūras

tīpam. Ir cilvēki ar tik nenoteiktu, jauktu struktūru, tik

daudzpusīgi, ka viņi ar gluži vienādi labiem panākumiem

savu izglītību var iegūt vienā kā otrā kultūras pasaulē.

Un otra lieta ir tā, ka katra vēsturiski tapušā

kultūra no katra viņā dzīvojošā cilvēka prasa un ne-

maz nevar neprasīt vairāk, nekā tikai to, kas tieši

saistīts ar viņa īpatnējo psichisko struktūru. Dzīve

katru piespiež zināt un prast ari to, kas varbūt nemaz

nav viņa būtības tiešs piederums, bet bez kā tomēr

nav nemaz domājama viņa normālā dzīve. Un katrs

cilvēks ari var zināt, saprast un darīt daudz tāda, kā

tieši nemaz neprasa viņa īpatnējā daba. Un vēl vai-

rāk: ja cilvēkā pārāk uzsvērs viņa īpatnējo, gluži

vienpusīgi tikai šo vien kultivēs, tad šis pats viņa

īpatnējais var attīstīties gausāk, nepilnīgāk, nevar ari

pagūt nostiprināties, ja tas neatduras pret šķēršļiem,

pretešķībām, pretstatiem, cīņā ar kuriem tas taisni vēl

spēcīgāks var kļūt un, uzņemot citus, svešus, bet

daudzreiz varbūt to lielā mērā papildinošus elementus,

vēl plašāks un cilvēcīgi vērtīgāks. Sprangers aiz-

rāda, ka katrā izglītībā zināmai no dabas dotai

individualitātei esot vajadzīgi un nepieciešami pret-

svari, un ka taisni tad cilvēks kultureli kļūstot se-

višķi vērtīgs*).

Un ari Z i m m c 1 s uzsver, ka svarīgāks nekā tas,
ko katrs uzņem, ir tas, kā viņš to iekšķīgi pārstrādā.

Zimmels pat apgalvo, ka katra cilvēka izglītībai ne-

*) E. Spranger, Bemfs- und Allgemeinbiļdung, Handbuch

iūr das Berufs- und Fachschulwesen. citēts pēc Keršenšteinera
D. Grundaxiom 50. 1. p.
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pieciešams, lai tam tiktu uzstādīti uzdevumi, kas

nemaz nesaistās ar tā individualitāti, bet ar kuriem

tam jātiek galā, kā ar obligatoriskām tās pasaules

prasībām, kurā tas dzīvo, un kurā tam jāorientējas.

Individuālais aug cīņā ari ar pārindividualo, un pat

ar pretindividualo: gan to respektējot, gan pret to

nostājoties opozicijā, gan sevi sargājot no tā, gan to

pieņemot, pašam tādā veidā savas būtības robežas

atzīstot un nospraužot, kā ari gūstot spēkus „ sagremot

ari nesagremojamo" *).

Tā ari Zimmels, atzīstot Keršenšteinera teoriju

principā par pareizu, tomēr to padziļina, uzrādīdams

jaunus ceļus un jaunus līdzēkļus, kas savukārt katra

cilvēka individuālās īpatnības var pabalstīt un audzi-

noši pozitivi iespaidot.

Pats Keršenšteiners nav varējis neatzīt par pa-

matotiem šos Sprangera un Zimmeļa iebildumus un,

savas grāmatas otrā izdevuma priekšvārdā, draudzīgi

par tiem pateicas, tanīs, protams, redzot ne savas

mācības atspēkojumu, bet dabisku, vajadzīgu papil-

dinājumu**).

Kad mēs no Keršenšteinera domu augstumiem
atskatāmies atpakaļ uz senāko lielo pedagogu mācī-

bām, uz senāk ietiem veciem ceļiem, tad neviļus gribas

apstāties pie Ruso.

Pie Ruso redzam uzstādītu to pašu izglītības un

kultūras problēmu.

No lielajiem domātājiem varbūt neviens šo pro-

blēmu nav tik sāpīgi pārdzīvojis, kā Ruso. Neviens

tik dziļi kā Ruso nav jutis, kas ir „kulturas traģēdija".

*) Iz Zimmeļa vēstules Keršenšteineram, cit. D. Grund-

axiom, 50. 1. p.

**) Sal.: E. Spranger Lebensformen, Halle 1922.
Hans Frever-Kiel Theorie des objektiven Geistes

— Lp. 1923.

G. Simmel Schulpādagogik, Osterwieck 1922.
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Neviens nav tik skaidri sapratis, kādas briesmas draud

katram cilvēkam, katrai tautai, kas ar šo problēmu

netiks galā.

No moderniem izglītības darbiniekiem atkal ne-

viens nav tik reāli par to domājis, kā praktiskā dzīvē

ar šo problēmu galā tikt, un cik tālu un kādā veidā

tam var palīdzēt audzināšana, sevišķi skolas audzinā-

šana, kā Keršenšteiners.

Es ar to negribu šos abus domātājus nostādīt

vienu otram blakus, negribētu krietno Miinchenes pe-

dagogu mērot ar to pašu mērogu, kā ģeniālo franču

filosofu-dzejnieku, bet gribētu tomēr atzīmēt, ka tas,
ko māca Keršenšteiners, ir mēģinājums dot konkrētu

atbildi uz Ruso jautājumu, kā atrisināma kultūras prob-

lēma, kā pārvarama „kulturas traģēdija". Ruso grib

kultūras un izglītības problēmu atrisināt abstraktās

domas un poēzijas dzidros augstumos. Keršenšteiners

atzīst tikai dzīves īstenību un skaitās tikai ar tās tie-

šām realībām. Viņš pašu problēmu pārnes no Ruso

sapņu augstumiem uz zemi un caur to drīzāk garantē

tās konkrētu atrisinājumu.
Es negribētu teikt, ka Keršenšteiners mums šo at-

risinājumu būtu devis jau pilnīgu un visos sīkumos

neapšaubāmu. Bet viņš mūs ir mācījis un pārliecinājis,

ka tas nav iespējams panākt bez dziļas un īstas indi-

viduālās un sociālās dzīves sapratnes un ir atvēris un

darījis atsaucīgākas visas mūsu jūtas pret individuālās

un kolektīvās psiches strukturelām dažādībām.

Ja mēs ari varbūt nevaram apstāties pie Keršen-

šteinera, kā pie tā, kas jau nu būtu teicis pēdējo un

izšķirošo vārdu par to, par ko, sākot ar Ruso, veselu

gadusimteni domājuši vislielākie gari, tad tomēr mēs

zinām, ka izeja meklējama tādu domu virzienā, kādas

domājis Keršenšteiners un tie, kas viņam garā tuvi.

1924. g.



Henriks Ibsens savās vēstulēs.

Kas ilgi un pamatīgi studējis Ibsena rakstus un

kas tos studējis tā, kā viņš pats to vēlējies, t. i.

stingrā kārtībā un sakarā, kā kautko organiski veselu,

tam izliksies nevajadzīga un nepareiza vispārpieņemtā

dzejnieka dzīves un veidošanas šķirošana divos spilgti

pretējos posmos. Tāds viņā neredzēs divus Ibsenus:

vienkārt norvēģi un otrkārt eiropieti; vienā laikā jū-

smīgu ideālistu un otrā — drūmu pesimistu; skolotāju-

mācītāju, kas tic dzīvei un cilvēkiem un tas saniknotu

satiriķi, bargu un nežēlīgu tiesātāju; ideālu varoņtipu

radītāju un tad vēlāk atkal nožēlojami sīku ļautiņu

portretistu. Nē, tāds redzēs vienu un to pašu Ibsenu

itin visur, Ibsenu, kas, arvienu sev uzticīgs, katrā savas

attīstības posmā nešaubīgi kalpo vienai un tai pašai
savai patiesībai; viņš redzēs to kā lielu mākslinieku

un lielu skolotāju vienā personā, kā cilvēku dvēseles

pētnieku un tulku un reizē kā viņu stingro audzinātāju

un likumu devēju.

Savās attiecībās pret sava laika cilvēkiem Ibsens,

patiesībā, arvien ir palicis tas pats, kas bijis : jaunībā

un vīra gados viņš nebij lielāks optimists kā vecumā;

vecumā nebij mīlas nabagāks, kā jaunībā; dzejojot

pirmās varoņu drāmas viņš ne mazāk apzinīgi izpildīja

savu uzdevumu — sludināt augstāko morāli un patie-
sību un apkarot „dzīves melus", kā tad, kad rakstīja

„Noru", vai ari „Meža pilī". Vienā un tanī pat reizē

viņš bij «skeptiķis un ticīgais"; pesimists, zīmējoties
uz tagadni, un optimists, «ticēdams cilvēces ideālu

evolūcijai" nākotnē, mūžīgi sapņodams par jaunu dai-
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ļumu un laimes valstību, lai gan pats šās laimes nekad

nepazina un visu savu dzīvi uzskatīja par vienu lielu

smagu „ciešanu nedēļu".
No pašas savas literariskās darbības sākta gala

viņš apzinīgi kalpoja savai „idejai", dziļi pārliecināts,

ka viņam no Dieva uzdots to piepildīt. „Es zinu, es

nemaz nešaubos par to," tā viņš raksta 1866. gadā

norvēģu karalim, „ka pats Dievs mani izraudzījis šim

vissvarīgākam un visnepieciešamākam uzdevumam:

modināt tautu un mācīt viņu cēli domāt."

Savās domās un centienos uz pilnīgu, absolūtu

patiesību, visur un visās vietās vienmēr palikdams

pastāvīgs un konsekvents, viņš ar apbrīnojamu, gluži

vai pārcilvēcisku gribas spēju nodarbojās pats gar sevi.

Viņš nezināja, kas ir atpūta, atteicās no itin visa, kas

kaut drusciņ būtu varējis kavēt spraustā mērķa sa-

sniegšanu.

«Strādāt un strādāt bez apstājas", tā viņa devize.

«Āmura sitiens pēc sitiena, līdz pēdējam elpas vilcie-

nam!" tā viņš saka kādā no savām dzejām.

No viņa vēstulēm redzam, ka viņš ne acumirkli

nepiemirsa, kas viņam darāms, kas viņam jādod cil-

vēcei, un ko viņai tiesība no tā prasīt.

«Talants nav tiesība, bet pienākums,"

viņš raksta Bjernsonam.
Tā viņš skatījās uz savu dzīvi un uz saviem pie-

nākumiem vienmēr. Vecumā viņš tikai vēl jo stingrāk

sāka izturēties pats pret sevi, vēl spēcīgāk un dedzīgāk

slāpa patiesības uzvaras zemes virsū, vēl niknāk nīda

katru liekulību, vēl vairāk priecājās, ja redzēja vīrišķību,

vaļsirdību, taisnu prātu, īstu bezbailību domās, vārdos

vai darbos.

Un ne tik vien kā šis viņa pasaules uzskats un

tikumiskais ideāls negrozījās līdz ar gadiem, bet neat-

slāba ari viņa mākslinieciskās domāšanas spēks. Dažas
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no viņa tā saucamā otrā perioda drāmām, kā mākslas

darbi, nestāv zemāk par viņa pirmajām labākajām

drāmām. Pavisam nepareizs kāda kritiķa spriedums,

itkā Ibsens tolaik, kad rakstīja, teiksim, kaut vai

„Spokus", Jau būtu zaudējis balsi". Šī pati drāma

pēc sava iekšējā patiesīguma stādama augstāk pat par

tādu dzejojumu, kā „Brands", kurā, neskatoties uz

visiem viņa daiļumiem un dziļumiem, tomēr ne ma-

zums retorikas un psicholoģisku neskaidrību. Bet ari

pašās pēdējās Ibsena lugās, viņa «vecumdienu drāmās",

tik daudz intima daiļuma, maiga lirisma, kādu sajūtam

tikai pašos pilnīgākos mākslas darbos.

Ibsena pāreja no plašās vēsturiskās drāmas uz

sociālo nozīmē tikai jaunu līdzēkļu izvēli, lai kalpotu

vienai un tai pašai lietai, lai dzītos uz vienu un to

pašu reiz sprausto mērķi. Sociālajā drāmā neparādās
vis jauns Ibsens, kurš būtu sācis sludināt jaunas lietas,

bet vecais Ibsens tur tikai saka jaunus vārdus, lai

labāk izteiktu to, kas viņam par to pašu, ko agrāk

teicis, sakāms. Kā kāds vācu kritiķis izsakās, Ibsens

te pārmainījis tikai ieročus: zobena vietā paņēmis
rokā asu dunci. Viņam likās, ka tā sekmīgāk būs

cīnīties, ka tā viņš savam pretniekam spēs dot daudz

nāvīgāku un smagāku triecienu. Rādīdams ikdienišķus

ļaudis un parastu dzīvi, sociālajā drāmā Ibsens sāka

runāt daudz saprotamākā valodā. Viņš cerēja, ka tā

darīs daudz lielāku iespaidu uz ļaudīm un daudz

stiprāk ierosinās viņu snaudošo sirdsapziņu.

Izsmeļošas Ibsena biogrāfijas, kurā visa viņa
dzīve būtu notēlota ciešā organiskā sakarā ar viņa

dzejisko darbību, kas rādītu šo viņa garīgās evolūcijas

apbrīnojamo konsekvenci, līdz šim vēl nav.

Labu laiku Ibsens domāja pats sarakstīt savu

biogrāfiju.

1880. gadā viņš rakstīja savam izdevējam, ka
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esot nodomājis sastādīt grāmatu, kurā pastāstīšot par

savu dzīvi un par to, kā cēlies viens vai otrs viņa

dzejas darbs.

Šās grāmatas viņš nesarakstīja. Tomēr gadu

vēlāk, kādam tuvam draugam rakstītā vēstulē viņš

izteicās tā: «Publika domā, ka ar gadiem es esmu

grozījis savus uzskatus. Tā ir maldīšanās. Patiesībā

manas evolūcijas gaita norisinājās pilnīgi konsekventi.

Savu uzskatu stingri likumīgu vienību es kā sarkanu

pavedienu redzu velkamies caur visu manu dzīvi.

Esmu nodomājis uzrakstīt šādas tādas piezīmes, kas

rādītu pasaulei, ka tagad es esmu tas pats, kas biju

jau tolaik, kad atradu pats sevi."

Tanī pat gadā viņš raksta no Romas uz Norvē-

ģiju kādam savam draugam, žurnāla redaktoram, ka

viņš strādājot pie saviem memuāriem, un solās tos

atdot viņam drukāšanai. Bet tomēr Ibsens, par nožē-

lošanu, sava plāna neizveda, un mums rokās nākusi

tikai niecīga nodaļa no viņa paša bērnības atmiņām,

kura uzņemta ari Henrika Jegera sarakstītajā Ibsena

biogrāfijā.

Zināma mera Ibsena nodomāta pašbiografijas

vietā var stāties viņa vēstules.

- Ibsena vēstules var noskaidrot daudzas viņa rak-

stura īpašības, daudzas viņa dzīves un dzejošanas

problēmas. Viņas uzrakstītas bez jebkāda iepriekšēja

nolūka, bez nodoma, ka tiks vēlāk publicētas. Gluži

vienkārši tajās izteiktas tikai tās domas, jūtas un ie-

jūsmas, no kurām autors bij aizņemts zināmā brīdī.

Bieži vien tās ir sausi lietišķas, garlaicīgas, bet dažreiz

dziļi intimas, sirsnīgas, ne reti dedzīgas un kaislas,

te siltu mīlas un draudzības jūtu apgarotas, te atkal

pilnas kvēloša naida, svētu dusmu un uztraukuma.

Bet tomēr, neraugoties uz visiem šiem tik dažā-

dajiem motiviem, vienkop ņemtās, viņās valda brī-
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nišķīga vienība. Rakstītas visdažādākos dzīves laik-

metos, Ibsena vēstules pēc sava gara un pamatnoskaņas

tik līdzīgas cita citai, ka dažreiz grūti noteikt, kad

kura katra no viņām uzrakstīta. Daudzās viņa pēdējo

gadu vēstulēs dzirkst tāds jautrs spirgtums un tāda

dedzība, ka būtu jādomā, ka viņas jaunekļa rakstītas;

bet dažās Ibseņa-jaunekļa vēstulēs atkal tikdaudz dzi-

ļas nopietnības un dzīves gudrības, ka tās liekas gluži

kā pilnīgi nobrieduša, pat veca cilvēka rakstītas.

Jau ap 20 gadiem Ibsens bij gluži „gatavs",

pilnīgi nodibinājies cilvēks, kas skaidri apzinājās, pa

kādu ceļu viņam jāiet. Savai mīļajai māsai Hedvigai

viņš vēl gluži jauns būdams reiz izteicies: „Es stingri

esmu noņēmies sasniegt visaugstāko tikumiskas vare-

nības un garīgas skaidrības pakāpi, un kad to būšu

sasniedzis, tad mierīgi varēšu mirt."

Un tiešām, viss viņa mūžs — viena vienīga ne-

beidzama cīņa pašam ar sevi, „ar tumsonības spoku"

savā paša dvēselē, cenšanās uz pilnību un iekšķīgu
skaidrību. Un šai ziņā viņš patiesi nepazina nekādu

kompromisu, nerēķinājās itin ne ar kādiem citiem

spēkiem zemes virsū, kā tikai ar savu paša sirdsapziņu.

„Nevajaga, nevajaga piekāpties," viņš raksta

Bjernsonam, «pastāvīgam un konsekventam vajaga

palikt līdz galam! Citiem par prieku un patikšanu

es nestrīpošu nevienas vienīgas rindiņas, ko esmu

uzrakstījis. Labāk tad visu mūžu palikt nabagam!
Ja es visās vietās un lietās, par ko rakstu, nevaru būt

tas, kas es esmu, nevaru būt sev uzticīgs, tad jau
visa dzīve ir meli un nejēdzība!"

Kādam jaunības draugam viņš raksta: „Mans

mīļais, labais draugs, nebēdā ne par ko! turpini vien

savu rakstīšanu, runāšanu un ciņu tās lietas labā, kuru

ieskati par savas dzīves uzdevumu ! Un ja ari neviens

no taviem darbiem nenovestu tevis pie mērķa, tad
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tomēr tāda cilvēka priekšzīme, kas vienai lietai ziedojis

visus savus spēkus, atstāj cēlu iespaidu, aizgrābj, aiz-

rauj, modina vēlēšanos viņam sekot."

Ka Ibsens pats vienmēr un itin visur centās būt

tāds nepielūdzami konsekvents un pastāvīgs, to mēs

jūtam, lasīdami viņa vēstules.

Mums grūti saprast, kālab daudzi lasītāji tās iz-

lasījuši, jūtas vīlušies. Ir tiesa, viņās maz efektu, maz

ārēja skaistuma, maz „dzejiskuma", kā tas, domāt, no

dzejnieka vēstulēm būtu sagaidāms. Bet kā Ibsens

nekad „skaisti" nerunāja, tā viņš ari nerakstīja „skaistu"

vēstuļu. Toties viņa vēstules, tāpat kā viņa runas,

visas spēcīgu un patiesu jūtu, spilgtu un drošu domu

pilnas. Un tur, kur viņš top sirsnīgs un vēlīgs, tur

viņa vārdi sevišķi aizkustina un apbur, kā apbur un

aizkustina nopietna un dziļdomīga cilvēka rets smaids,

vai ari tāda cilvēka glāsts, kas nemēdz būt izšķērdīgs
laipnībās, bet kas tomēr savas dvēseles dziļumos labs

un maigs.

Ibsens bij ārkārtīgi kautrīgs. Un šī viņa rakstura

īpašība bieži vien tika ieskatīta par lepnību un uzpū-

tību. Personīgā satiksmē viņam bij bezgala grūt pil-

nīgi izteikties, atklāt citu priekšā savu dvēseli. Šī

viņa rakstura īpašība, šis ārkārtīgi lielais biklums un

kautrība stipri atgādina lielo vācu dramaturgu Gril-

parceri, kurš par sevi izteicies:
„
Atklāt citiem savu

sirdi man tikpat neiespējami, kā viņu priekšā izģērbties."

Ibsens nekad nestāstīja un nerakstīja citiem par

savām intimajām sirdslietām tad, ja zināja, ka tie viņa

nesapratīs. Apzinādamies pie tam vēl, ka viņš pats

nav spējīgs pietiekoši skaidri un saprotami izteikties,

Ibsens bieži vien pārtrauca valodas: es jūtu, viņš tādās

reizēs aizbildinājās, ka nevaru teikt tā, kā domāju,

tādēļ ciešu labāk klusu.

«Atvaino, ka vairāk par to neka nerakstu : neprotu
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tā izteikties, kā vajadzētu, neteikšu tādēļ labāk nekā."

Ar šim līdzīgām piezīmēm viņš savās vēstulēs šad un

tad aprauj savu domu pavedienu.

Ibsens ļoti mīļoja savus senos draugus, viņam

vajadzīga bij savstarpēja saprašanās un draudzība.

Viņam bij sāpīgi domāt, ka viņa kautrība ļoti kavē

ciešāku sadraudzēšanos ar tiem cilvēkiem, kas viņam

mīļi un dārgi.

„Labais draugs", viņš raksta savam bijušam bie-

drim Ankeram, „cik daudz reizes neesmu domājis par

to, ko jūs gan par mani spriedāt, un vai jūs neatradāt

pie manis tāda kā atbaidoša vēsuma, kas mūs kavē

daudzmaz intimāk sadraudzēties. Bet es zinu, ka

man būtu ļoti viegli ar jums ciešāk saieties, daudz

vieglāk, nekā ar kādu citu, tāpēc ka jums tik jauna

dvēsele, tik dzirkstošs dzīves prieks un gara modrība,

īsta varonība domās, vārdos un darbos! Ak, saudzē-

jiet, saudzējiet to visu sevī!... Bet man atrakstiet

pāri mīļu vārdiņu — tas mani apmierinās. Jūsu uz-

ticīgais H. I."

Bet Bjernsonam 1864. gadā viņš raksta :

„Es zinu —tā mana vājība: man ļoti grūti tuvu

un sirsnīgi sadraudzēties taisni ar tiem cilvēkiem, ar

kuriem man patiesībā vajadzētu būt atklātam līdz pē-

dējiem dvēseles dziļumiem. Manī mājo kaut kas tam-

līdzīgs, ko mēs novērojam skalda dabā „Troņa tīkotājos":

man nav iespējams pilnīgi atklāt citiem savu dvēseli.

Es jūtu, ka personīgā satiksmē neesmu spējīgs pilnīgi

pareizi izteikt tā, kas mani ir, kas -patiesībā ir mans

īstais c s. Tālab es bieži vien ieskatu par labāku

pavisam paslēpt šo es. Redzi, caur to ari mēs abi

galīgi nesadraudzējāmies un turējāmies zināmā atsta-

tumā viens no otra. Tomēr tu, kā man liekas, saprati
visa tā īsto cēloni: jo kā gan citādi tu būtu man uz-

glabājis tik bagātu, tik mīļu drauga sirdi."
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Ibsens ļoti mīlēja tēvu un māti. Tomēr viņus

šķīra vesela pasaule. Viņš pret tiem izturējās ar sa-

prātu un dziļu cienību, bet tie viņa nesaprata, nejuta

viņam līdz un skarbi nosodīja sava dēla brīvos uz-

skatus un „atkrišanu" no valdošās baznīcas. Un, lūk,

Ibsens tad turēja par labāku, neizpaust viņiem nekā

par savas dvēseles intimo dzīvi, nekā teikt to, ko viņi

tā kā tā nekad nebūtu sapratuši.

1869. gadā viņš raksta savai māsai Hedvigai:

«Nedomā, māsiņ, ka es jūs ar savām vēstulēm tik reti

apciemoju aiz vienaldzības. Es neprotu rakstīt vēstuļu.
Man vajadzētu pašam pabūt pie jums, varbūt, tad es

varētu izteikt visu atklāti, tā sakot, no visas sirds.

Nedusmojies uz mani un raksti! Raksti biežāk! Es

tev arvien sūtīšu sirsnīgus sveicienus un, cerēsim,
dažreiz ari kautkādas priecīgas ziņas..."

«Skatiens mans vērsts iekšienē: tur ir mans cī-

ņas lauks, tur norisinājās manas uzvaras un manas

pazaudēs. Bet vai tad par visu to vēstulē tā var iz-

teikties, kā nāktos? Nepūlies mani atgriezt pie «īstās

ticības". Es gribu būt patiess un sev uzticīgs..."

«Es ļoti daudz klīstu pa plašu pasauli. Nezinu,

vai nonākšu šovasar Norvēģijā, vai nē. Un ja nokļūšu,

tad atkal varēšu skatīt tās vietas un lietas, ar kurām

es šā vai tā stāvu ciešā sakarā. Sveicini sirsnīgi tēvu

no manis. Izskaidro tu viņam visu par mani. Tu

tak mani saproti, bet viņš, kā liekas, nē..."

«Mana vēstule ir īsa, un es nerakstu taisni par

to, par ko tu, kā jādomā, vismīļāk vēlētos ar mani

izrunāties. Bet es nevaru par to runāt. Tikai nedomā,

māsiņ, ka tam par iemeslu dvēseles siltuma trūkums.

Nē, šāds siltums nepieciešams, viņam jābūt, jo bez tā

nevar nemaz būt spēcīgas gara dzīves."

«Vai tu zini, draugs," viņš raksta Bjernsonam,

«es tāk aizgāju no saviem vecākiem, šķīros no saviem
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tuviniekiem uz visiem laikiem, tāpēc ka es nevarēju

ar viņiem kopā dzīvot bez pilnīgas savstarpējas sa-

prašanās."

Ibsenam ne vienreiz vien nācās pārtraukt sakarus

ar tiem cilvēkiem, kas viņam bij mīļi un dārgi, un

tas viņu dziļi sāpināja. Te kāds šādas sakaru pār-

traukšanas piemērs, kura prasīja viņa sirdsapziņa, ne-

ciesdama nekā neīsta.

Drīz pēc Ibsena nāves tika publicētas vecā Ibsena

vēstules jaunavai E. 8., ar kuru kopā viņš bij pava-

dījis veselu vasaru Gossenzasas ciematā, un kura viņā

bij modinājusi maigākas jūtas, nekā vienkāršu simpā-

tiju vai draudzību vien.

Apmainījis ar viņu nedaudz īsu, tomēr ļoti sir-

snīgu vēstuļu, Ibsens piepeši kādā no tām paziņo, ka

turpmāk viņa par šo maz ko dabūšot dzirdēt, un lūdz,

lai viņam uz priekšu vairs nerakstītu.

„Ticiet man — tā būs labāk. Tas vienīgi pa-

reizais un iespējamais. Mana sirdsapziņa man pavēl

pārtraukt šo sarakstīšanos, vai, mazākais, to ierobežot.

Par mani jums vajag domāt, cik iespējams, mazāk.

Jums jūsu jaunajā mūžā pavisam citi uzdevumi, citādai

jābūt viņā ari jūsu aizrautībai. Un es pats nevaru

apmierināties ar sarakstīšanos, kurā ir kautkas ne pil-

nīgi patiess..."

„Jūs paliksiet man mūžam atmiņā, jo vairāk tad,

ja tiks izbeigta šī sarakstīšanās, kas nav nekas pilnīgs,
vesels..."

Bet savā 70-tā dzimtdienā, uz B. telegramu, kas

viņam bij sūtīta, pēc septiņiem gadiem, viņš atbildēja
tai šādiem īsiem, sēras rezignācijas apdvestiem vār-

diem: «Sirsnīgu paldies par vēstuli. Gossenzasā

pavadītā vasara bij pati laimīgākā, pati mīļākā visā

manā mūžā. Nedrīkstu par viņu pat domāt. Un tomēr,
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nevaru nedomāt. Arvienu, arvienu par to domāju ...
Jums patiesi padevīgais H. I."

Ibsena seniem draugiem adresētās vēstules, lai

gan rakstītas atturīgi, bez sentimentalitātes, visas tomēr

uzrakstītas jūtīgi un silti, kas liecina par viņa sirsnīgo

satiksmi ar tiem. Neraugoties uz viņa pazīstamo iz-

teicienu, it kā draugi būtu tikai tāda „mīļa un lieka

greznība", Ibsens tomēr vispār gribēja un prata būt

draugs. Ar minēto izteicienu viņš gribēja tikai atzīmēt

to, ka daudzkārt drauga vārdu nevietā lieto un nepel-

nītu dāvina.

Ka Ibsens pats varēja būt īsts draugs, to mēs

vērojam viņa satiksmē ar Bjernsonu, par kuru viņš
kādā vēstulē izsakās, ka draudzība ar šo cilvēku viņam

bijusi pats tas gaišākais un labākais, ko vien dzīve

viņam vispār devusi. Bjernsonu Ibsens mīlēja dziļi

aizkustinoši, viņam brīžam likās, ka viņš bez tā ne-

spētu nemaz dzīvot. Kad Bjernsons reiz bij izslimojis

grūtu slimību, tad Ibsens kādā vēstulē rakstīja: „Es

dziļi un spēji sajutu, ka, ja toreiz Bjernsons būtu

miris, es visā savā mūžā vairs nebūtu varējis uzrakstīt

nevienas vienīgas rindiņas."

„Tu mani pazini, un tas, ko tu man gribēji dot

un devi, irtas, kā man visvairāk vajadzēja," viņš raksta

Bjernsonam, „un kā citādi lai es tev pateicos, ja ne

parādot sirsnīgu, mūžīgu, nesatricināmu padevību, tādu

padevību, kuras nekad nesatricinās ne mani draugi,

ne tavi ienaidnieki."

„Mans mīļais, labais Bjernson," viņš raksta kādā

citā vēstulē, „tev ir brīnišķīga, karsta dvēsele, un tu

man manā mūžā esi devis tik daudz, ka es nekad,

nekad nespēšu tev par visu to atmaksāt..."

Ibsena un Bjernsona draudzības vēsture pamācoša

ne tikai šo divu lielo norvēģu dzīves un dabas labākai

izpratnei, bet ari sava spilgtā tipiskuma dēļ.
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Te daži galvenie momenti.

Bij laiks, kad Ibsens, neraugoties uz savu jau

pilnīgi nodibinājušos pasaules uzskatu un uz to, ka

viņš gluži skaidri un noteikti redzēja savā priekšā

savu dzīves uzdevumu, tomēr neuzticējās saviem spē-

kiem, šaubījās, svārstījās. Viņš nebij vēl spējīgs no-

teikt sava talanta robežas, nozīmi un raksturu, nebij

pārliecināts, ka tiešām spēs izpildīt to, ko nodomājis.

Šās nedrošības dēļ viņš cieta, grima rūgtā pesimismā,

kurš dažkārt pārgāja gandrīz vai pilnīgā izmisumā.

Šai grūtajā brīdī tad liktenis viņu saveda kopā ar

Bjernsonu, deva Ibsenam spēcīgu un sparīgu biedri

un īstu draugu.

Kāds spilgts kontrasts bij toreiz starp kautro lē-

nīgo Ibsenu, kurš neuzticējās sev un saviem spēkiem,

un ticības, dzīves prieka un spara pilno Bjernsonu!

Bjernsons nekad nešaubījās ne par savas lietas parei-

zību, ne par saviem spēkiem, viņš nekad daudz ne-

prātoja, nekad bailīgi neapsvēra daždažādos apstākļus,
bet devās droši uz priekšu, runāja, mācīja, sludināja,

būdams pilnīgi pārliecināts, ka tomēr beidzot uzvarēs

un virsroku dabūs. Viņš bij īsts uzvarētājs, ar «vi-

kinga sirdsapziņu", tāds, kas nepazina šaubu, — „īsts

karalis".

Visi, kam vien bijusi tā laime pazīt personīgi šo

lielo vīru, tie visi bez izņēmuma ir padevušies viņa

varenās, aizraujošās personības iespaidam. Ibsens no-

liecās Bjernsona priekšā, dievināja to, mīlēja viņu
karsti. Bjernsona ierosināts, Ibsens sāka priecīgāk un

drošāk raudzīties uz dzīvi, sāka ticēt saviem spēkiem.
Pats par sevi saprotams, ka viņš nekad nevarēja tapt

par tādu brīnišķi naivu, nepārvaramu optimistu, kāds

bij Bjernsons, bet tomēr Bjernsona garīgā stingrība,

viņa noteiktība un noskaņotība Ibsenu aizrāva. Patei-

coties intimai un sirsnīgai satiksmei ar tuvu draugu,
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Ibsens ieguva dvēseles mieru, iemācījās stingri, bez-

bailīgi un taisni raudzīties dzīvei acīs, drošiem soļiem

doties spraustajam mērķim pretī.
Grūtas iekšķīgas krīzes brīdī Bjernsons paglāba

Ibsenu no dvēseles nesaskaņām un nostādīja to atkal

uz kājām. To Ibsens itin labi saprata, vienmēr atce-

rējās un tālab sajuta pret Bjernsonu dziļi aizkustinošu

pateicību.

Bet ne tik vien garīgo krīzi zem drauga atbalsta

Ibsenam izdevās pārvarēt, bet līdz ar to, pateicoties

tā paša Bjernsona rūpēm, lielā mērā uzlabojās ari viņa
materiālie apstākļi. Bjernsons vāca priekš Ibsena naudu,

izdabūja stipendiju un citus līdzēkļus, darīdams tā

iespējamu viņa pirmo ārzemju ceļojumu, un, bei-

dzot, atrada viņa rakstiem ideālu izdevēju.

„Es dzīvoju tīrā svētlaimībā, esmu jautrs, labāks

kļuvis, — un par visu to man jāpateicas tikai tev,

draugs," Ibsens raksta Bjernsonam.

Bjernsons mīlēja Ibsenu ka krietnu biedri, ka

tuvinieku, kā brāli.

Bet tad uznāca citi laiki. Norvēģijā jo dienas,

jo straujāk sāka kūsāt politiskā dzīve. Diferencējās

sabiedriskās grupas, radās partijas, un cīņa starp tām

pieņēma arvien asākas formas. Bjernsons galīgi pār-

gāja nacionaldemokratu pusē, kas atbalstījās uz sīk-

buržuaziju, sevišķi uz plašajām zemnieku masām. Bet

Ibsens, kaut gan ļoti daudz lietās juta līdz demokrā-

tiskajiem centieniem, tomēr nevarēja palikt neredzējis,

uz cik zema kultūras līmeņa atradās tās ļaužu šķiras,

uz kurām balstījās viņu vadoņi, cik nepareizi un ne-

cienīgi daudzreiz bij viņu cīņas līdzēkļi un veidi, un

tāpēc ne ikreiz atrada par pareizu demokrātu uzstāšanos.

Par norvēģu zemniekiem viņš Bjernsonam starp

citu kādā vēstulē izteicās tā:

„Esmu iepazinies ar zemniekiem dažādas zemes,
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bet nekur es neesmu atradis, ka tie būtu nesavtīgi,

pašaizliedzīgi, ka tie brīvi domātu. Pavisam otrādi.

Itin visur es novēroju, cik egoistīgi un tiepīgi viņi, kā

šķira, turās pie savām vecajām tiesībām un ka viņi,

kā šķira, ievēro savus tiešos labumus. Vai tad mūsu

norvēģu zemnieki labāki? Kad es lasu pārskatus par

mūsu stortinga darbību, tad mūsu zemnieku uzskatos

es nespēju atrast ne drusciņas vairāk īstas brīvdomī-

bas, kā pie Tiroles zemniekiem — ultramontaņiem."

Toreiz Norvēģijā valdošo un virzienu noteicošo

aprindu zemā kultūra un tai piemērotie zemiskie po-

litiskās cīņas paņēmieni bij par iemeslu tam, ka Ibsens

tik maz mīlēja politiku un ka viņš bieži vien skarbi

nosodoši izteicās par sava laika aktiviem politiķiem.

Bet tomēr būtu aplam iedomāties, itin kā Ibsenam

nebūtu bijis nekādas intereses un jēgas par politiku

vispār.
Ibsenam ne tik vien kā nebija svešas politiskās

intereses, bet viņš kādu laiku pat ļoti aizrāvās no tās,

dzīvi un dedzīgi reaģēdams uz visu, kas norisinājās

politiskā pasaulē.
Ir tak zināms, cik dziļi saniknots viņš bij 1848.

gadā par to, ka itin visur uzvarējusi reakcija. Viņš

rakstīja ugunīgas dzejas, kurās, starp citu, uzmudināja

ungārus cīnīties līdz pēdējam asins pilienam pret tirā-

niem; ar dzejām viņš griezās pie karaļa Oskara, lūg-
dams to palīdzēt «brāļiem" Šlezijā; viņš uzrakstīja

dedzīgu poēmu par to, ka dāņiem draud bojā iešana,

un aicināja savus līdztautiešus viņiem palīgā.
Lai rādītu, cik spēcīgi Ibsenā bij politiskie in-

stinkti, cik kaisli viņš reaģēja uz to, kas norisinājās

viņa dzimtenē, pievedīšu dažas vietas no kādas, vē-

lākā laikā, Romā, rakstītas vēstules:

„. . . Vislabākais, ko Roma man devusi," viņš

raksta, „ir tas, ka no šejienes es varu noskatīties uz
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mūsu norvēģu dzīvi no pienācīga atstatuma. Un lūk,

es redzu visā pilnībā mūsu sabiedriskās dzīves tuk-

šumu un melus, redzu frāzes visvarenību. Vārdu nekad

netrūkst, pļāpāt visi prot par lielām lietām, bet cietas

gribas un spēka, vai ari pienākuma apziņas nav. Nor-

vēģu «labākajās" aprindās bieži ar bezgalīgu iedomību

triec par «norvēģu saprātību", tomēr tas nav nekas

cits, kā norvēģu asiņu mērenības viduvēja temperatūra,

kas pieklājīgiem ļaudīm padara neiespējamu šādu vai

tādu aizraušanos lielā stilā. Pūlis teicami izdresēts,

tas nenoliedzami; lielisks uniformisms! viena takts,

viens solis visiem! Te, Romā, nav tā: te jūti, ka rr

ari kaut kas svarīgāks un augstāks, nekā saprātīga galva,

un tas ir — liela dvēsele. Es pazīstu mātes Pjemontā,

Ģenujā, Navarrā, Aleksandrijā, kas savus 14 gadus

vecos puisēnus izņēma no skolām, lai tie varētu pie-

dalīties romantiskajā Garibaldija gājienā uz Palermo;

tēvija toreiz pavisam nebij jāglābj, bet bij jārealizē
tikai zināma ideja. Cik gan no mūsu stortinga locekļu

kungiem būtu spējīgi darīt tāpat, ja notiktu, piemēram,

ka krievi uzbrūk Norvēģijai?..."
Berlinē Ibsens redzēja vācu kara pulkus, kas kā

uzvarētāji nāca mājā no Dānijas. Par šo gājienu viņš
raksta Bjernsonam:

„Ja es vēl ilgāk būtu palicis Berlinē, kur es re-

dzēju kara pulkus pārnākam, redzēju, kā mežonīgais

pūlis kliegdams un brēkdams bariem nāca ar Dūppeles

trofejām, kā sēdās jāšus uz lafetēm un spļāva lielga-

balos, kuri velti bij gaidījuši, cerējuši uz palīgu un

tomēr bij šāvuši, līdz bij plīsuši — es nezinu, vai

tad, redzot visu to, es nebūtu prātu zaudējis."

Tadi dedzīgi vardi neatskanēs no politiski vien-

aldzīga cilvēka mutes.

Gluži pareizi, ka šie Ibsena vardi liecina drīzāk

par viņa politisko temperamentu, nekā par viņa po-
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litisko gudrību. Un tiešām, Ibsens nekad nav bijis

politiķis „realists". Bieži vien viņš vāji izprata kon-

krētās politikas parādības, nespēja pareizi novērtēt un

apsvērt politiski sabiedrisko faktoru nozīmi.

Viņa sociālpolitiskie uzskati vispār nekad nebija

diezin cik skaidri un noteikti. Tā, piemēram, visai

dzīvi par strādnieku kustību interesējoties un patiesi

tai līdzjūtot, viņam tomēr bij ļoti vāja sajēga par šī

jautājuma teorētiskiem pamatiem.

Par saviem politiskajiem plāniem viņš visai

neskaidri un nenoteikti raksta Bjernsonam tā:

„Pēc manām domām, visiem nepriviliģētiem ļau-

dīm vajadzētu apvienoties, lai rastos viena droša, agre-

siva partija, kuras vienīgam mērķim jābūt — cīnīties

par praktisku un auglīgu reformu izvešanu, it īpaši

par balsstiesību paplašināšanu vēlēšanās, par skolu

atsvabināšanu no visvisāda vidus laiku balasta, par

sieviešu stāvokļa un tiesību noregulēšanu v. t. t." Pēc

viņa domām, norvēģu liberāļi un demokrāti visos ša-

jos jautājumos pārāk lieli teorētiķi un doktrināri un

bieži par daudz mēreni.

Bija laiks, kad viņš ārkārtīgi pesimistiski skatījās

uz liberāļu un demokrātu politisko darbību. Bet tas

nenozīmē, ka viņš būtu bijis viņu pretinieks itin visos

jautājumos, ka viņš nebūtu jutis līdz politiskās brīvī-

bas principiem, neraugoties uz to, ka par šām lietām

viņš dažu labu reiz izteicās nicinoši un skarbi. Ibsena

pretinieki ļoti mīlēja citēt viņa vārdus, ka labākā valsts

kārtības forma esot — despotisms. Bet šie vārdi nav

jāsaprot burtiski. Viņos Ibsens gribēja izteikt apmē-
rām to pašu, kā savā pazīstamā izteicienā, ka cilvēkam

katrā ziņā jāpārcieš lielas bēdas, lai viņš taptu liels.

Kādā vēstulē viņš runā par ilgas un grūtas slimības

šķīstošo spēku, pēc kuras cilvēks it kā no jauna at-

dzimstot, topot garīgi spēcīgāks, daudz dziļāk un no-
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pietnāk sākot mīlēt dzīvi. Tāpat ari brīvību no visas

sirds un dvēseles spējot mīlēt tikai tas, kas pats esot

pārcietis vajāšanas un netaisnību...

Ibsens turēja par vēlamu un nepieciešamu vis-

lielāko politisko brīvību iekarošanu. Savā slavenajā

runā, Dortheimā, par strādnieku un sieviešu jautājumu,

viņš izteicās apmērām tā:

«Sabiedrisku attiecību reformēšana, kas tagad

gatavojas tur, Eiropā, grozās galvenām kārtām ap sie-

vietes un strādnieku stāvokli nākotnē. Es gaidu šo

pārgrozību, es paļaujos uz to un es gribu censties un

centīšos viņu labā visiem spēkiem visu savu mūžu."

Tā nav tik daiļa frāze vien, kas piemērota svinības

gadījumam, bet te izteikta Ibsena patiesa pārliecība

un simpātija.

Strādnieku un sieviešu kustībā viņš toreiz redzēja

daudz vairāk ideālisma, varonības, daiļuma, diženuma,

nekā mērenajā, vārīgajā un divkosīgajā norvēģu sīk-

buržuazijas un saimniecības politikā. Šo pēdējo ap-

rindu politikā viņš toreiz nevarēja atrast spēcīgu vil-

cienu, bet redzēja tur tikai mūžīgus kompromisus, ne-

mitīgu tramīgu atpakaļskatīšanos, kas ikbrīd gatava

uz piekāpšanos. Viņam likās, ka tāda politika nokauj

ļaudīs pašcieņu, sparu, godprātību, ka tā padara viņus

seklus un maziskus. Pēc Ibsena domām, tādā politikā

ļoti maz tā aristokratisma, kāda viņš meklēja itin vi-

sur, t. i. rakstura un gribas īstā aristokratisma.

Ja politiskā darbība pildīta šāda īsta aristokra-

tisma gara, tad un tikai tad tai, pēc Ibsena domām,

nozīme un svars cilvēku satiksmes nokārtošanai un

noskaņošanai. Un ir taču ļaudis, kas uzticīgi sev, kas

pilnā mērā realizē savu patieso vērtību taisni politiskā

darbā. Bet Ibsens redzēja, ka politikai bieži vien no-

dodas tādi cilvēki, kam pavisam citi uzdevumi, un ka

politika viņus daudzreiz atvelk nost no viņu īstā darba;
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viņi atkrīt paši no sevis, pieviļ sevi; viņi nedod pa-

saulei tā, kas viņiem patiesībā būtu bijis jādod. Un

tas Ibsena acīs — liels noziegums.

«Ikvienam no mums dzīvē savs īpašs uzdevums,"

viņš raksta Bjernsonam, «dzīvē katram vajaga realizēt

sevi pašu, tas ir augstākais, ko cilvēks var sasniegt.

Tas mūsu ikviena uzdevums, bez izņēmuma, katra;

bet lielākais vairums, lūk, šo savu uzdevumu nepilda..."

«Kas gan cits mūsu dzīves īstais mērķis," viņš

raksta kādā citā vēstulē, «ja ne tas: garā un patiesībā

realizēt sevi pašu. Kas tā domā, to es saucu par pa-

tiesi garīgi brīvu. Bet mūsu politiķi grib uzdot vi-

siem cilvēkiem vienu un to pašu uzdevumu. Tādēļ

es tos nīstu ..."

«Sabiedrībai un sava laika līdzcilvēkiem jūs daudz

vairāk dosit," viņš raksta Brandesam, «ja jūs pārvēr-
tīsit skanošā naudā visu to metālu, kas jūsos iekšā

no pašas dabas."

Tā tad Ibsens nevarēja atzīt un cildināt ari sava

drauga Bjernsona uzstāšanos tautas tribūna lomā, ne-

varēja piekrist viņa pārāk dedzīgajai sajūsmai par

politiku, un turklāt vēl par to sīkpilsonisko radikālisma

politiku, kuru Ibsens tā nīda. Ibsens bij dziļi pārlie-

cināts, ka Bjernsona īstā vieta un darba lauks —

māksla, bet nevis tautas sapulces. Kā sarunās, tā

vēstulēs viņš Bjernsonam ne vienreiz vien izteica savus

uzskatus šai lietā, atgādinādams tam viņa galveno uz-

devumu, viņa īsto «misiju".

Bet, no savām politiskajām kaislībām aizrauts,

Bjernsons ne tikai kā neklausīja Ibsenam, bet uzskatīja

viņa skepticismu un mērenību par atkrišanu no kopē-

jās «svētās lietas", redzēja Ibsenā «aristokrātu", kon-

servatoru, «tautas naidnieku".

Galīgu triecienu Ibsena un Bjernsona draudzība

dabūja drīz pēc «Pera Ģinta" klajā nākšanas (1867. g.).
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Savās vēstulēs Ibsens runā par to, ka šo drāmu

publika nav sapratusi un ka tādēļ tā sacēlusi nepatī-

kamus politiskus konfliktus. Nacionaldemokrati nikni

uzbruka Ibsenam par to, ka Pera Ģinta personā viņš
it kā rupji būtu apsmējis nacionālās jūtas, kariķējis

norvēģu nacionālās īpašības. Bet kad drīz pēc tam

parādījās «Jaunatnes sabiedrība", kurā galveno vietu

ieņem kāds liberāls politisks avantūrists, tad «kreiso"

nometnē sacēlās vesels negaiss, un Ibsenu galīgi izslu-

dināja par «tautas naidnieku". «Labie" nu turpretī

savukārt apsveica Ibsenu kā savējo un atzina Ibsena

personā līdzbiedri cīņā pret «demokrātiskajām sazvē-

restībām."

Ibsenam, kas ar savām drāmām ne sapnī nebij

iedomājies kalpot vienai politiskai partijai vai ari cīnī-

ties pret otru, šī viņa skanīgā izsludināšana par «labo"

bij lielākā mērā nepatīkama. Viņš ieskatīja to par

dziļu apvainojumu, ka viņa drāmas, kurās viņš gribēja

tikai rādīt dzīvi, bet nevis karot pret zināmām

politiskām grupām, netika vis uzņemtas kā mākslas

darbi, bet gan vienīgi kā parocīgs politiskas cīņas un

polemikas līdzēklis.

Nenoliedzami, ka taisni šinī laikā Ibsens ļoti

bieži izteicās neatzinīgi par norvēģu demokrātiem.

Kādā savai sievas mātei rakstītā vēstulē viņš starp

citu izsakās, ka vāji ir tādi kārtības, izglītības un

progresa aizstāvji, kas paši iekšķīgi nedisciplinēti, ne-

izglītoti un nekultureli. Bet no otras puses ņemot,

viņš ari nīda oficiālo labo partiju, viņš, šis nepielū-

dzamais kritiķis un revolucionārs, kas bij sacēlis ne-

mieru taisni pret to, kas šai partijai mīļš un dārgs,

pret visu to, kas šādā vai tādā ziņā kavē personības
brīvu attīstību.

Tam visam pievienojas vel viens apstāklis:
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«Jaunatnes sabiedrība" Bjernsons pats ieraudzīja

ļaunprātīgu uzbrukumu kā sev, tā visai viņa partijai.

Nu viņš Ibsenam stājās pretī nevaldāmās dusmās.

Ibsens gan vēl klusēja, bet viņa dvēselē jau vārījās.

Jonasam Kollinsam adresētā vēstulē viņš īsi un attu-

rīgi rakstīja: „Kā dzirdu, tad mana pēdējā komēdija

sacēlusi manā dzimtenē lielu troksni. Viņu apskata

nevis no mākslas, bet no politiskā viedokļa. Bet vai

tad tiešām par ļaužu balamutībām, par viņu tukšumu

un bailību nedrīkst rakstīt? Vai tiešām visas tās ir

tādas «nacionālas īpatnības", kuras bīstami pat piemi-

nēt? Bet lai nu būtu kā būdams, Dievs ar viņiem ! nav

vērts to pat ievērot!"

Šinī laikā norvēģu radikāļi ieraudzīja Ibsenā īstu

«melnsimtnieku". Pieķērās katram vismazākajam nie-

ciņam. Tā, starp citu, viņi nekādi nevarēja Ibsenam

piedot, ka viņš bij pieņēmis no valdības piešķirto
ordeni. Nikni dusmojās par to ari Bjernsons. Viņš

nesaprata, ka Ibsens to bij darījis nevis slavas kāres

dzīts, bet gan vienīgi no labsirdības un takta sajūtas,

un ka viņš būtu ieskatījis atteikšanos no ordeņa par

tukšu plātīšanos, par «bērnišķīgu rotaļāšanos ar augst-
sirdību."

«Ja jau gribi būt tāds rigorists un atteikties no

ordeņa, ko valdība sniedz," viņš raksta šai lietā Bjern-

sonam, «tad jāatsakās ari no visiem citiem godinājumiem,

no tostiem v. 1.1. Ņemsim, piemēram, kaut vai mūsu

pašu paziņu L.: cik daudz viņš nav deklamējis pret

ordeņiem un tituļiem, bet tomēr, saki man vaļsirdīgi,

vai tu pazīsti slavas kārīgāku cilvēku, kā viņš? Mūsu

B. tāpat ironizē par ordeņiem v. t. t., bet kurš gan

vairāk izslāpis pēc šādām popularitātes zvaigznēm no

savas partijas puses? Es jūtu, ka, ja es būtu atteicies

no ordeņa, ka es tad būtu darījis nepareizi, būtu iztu-

rējies necienīgi kā pret sevi, tā pret citiem. Bet ja
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man tiešām būtu bijusi sevišķa kāre uz šādiem zvār-

guļiem, tad jau es nekad nebūtu uzdrošinājies uzstāties

«sabiedriska satiriķa" 10mā..."

Protama lieta, Bjernsons un viņa domu biedri

neatzina šādas «aizbildināšanās", un Ibsens kā bija,

tā palika viņu acīs reakcionārs un aristokrāts. Ibsenam

tas gulās pārāk smagi un sāpīgi uz sirds, it īpaši

tāpēc, ka viņš Bjernsonu mīlēja un cienīja tāpat kā

senāk.

Ne vienu reiz vien viņš mēģināja tuvoties Bjern-

sonam. 1870. gadā viņš bij nodomājis veltīt viņam

savu drāmu «Troņa tīkotāji", bet, dabūjis zināt caur

draugiem Bjernsona patiesās domas par sevi, atmeta

šo nodomu. Bet kad viņam tika piedāvāta teātra di-

rektora vieta Kristianijā, viņš no tās atteicās un ener-

ģiski pūlējās Bjernsona labā, turēdams viņu par pašu

noderīgāko cilvēku šim amatam.

Uz zināmu laiku sakari starp Ibsenu un Bjernsonu

galīgi izira.

Un tikai 1877. gadā atkal no jauna radās iespēja

tuvināties. Lieta tā, ka Bjernsons šinī laikā deva ļoti

atzinīgu atsauksmi par Brandesa literarisko darbību,

neievērojot to, ka tas bija viņa literariskais pretinieks.

Šis bruņniecības un taisnības elements Bjernsona rak-

sturā, par kuru Ibsens arvien bij sajūsminājies, ari

šoreiz to aizgrāba, un viņš nosūtīja viņam drāmu

«Sabiedrības pīlāri", līdz ar mazu vēstulīti, kura par

nožēlošanu nav uzglabājusies.

Bet tomēr, draudzības atjaunošana ari šoreiz ne-

notika. Mazākais, Bjernsons, caur Mūncheni brauk-

dams, kur tolaik uzturējās Ibsens, viņa neapciemoja.

Gadi gāja. Bjernsons atkal sāka nodoties litera-

tūrai un uzrakstīja divas sociālas drāmas. Pēc savas

pamatnoskaņas un motiviem tās bij ļoti radniecīgas

Ibsena sabiedriskajām drāmām. Pēc visas savas būtības
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un gara šie Ibsena mākslas darbi nevarēja nebūt sim-

pātiski Bjernsonam. Katrā ziņā Bjernsonam vajadzēja

saprast, ka taisni te Ibsens, patiesībā, top viņa biedris,

ka patiesībā viņiem abiem viens mērķis un viens ko-

pējs ienaidnieks: tumsība, meli, liekulība un rupjš

egoisms. Bjernsons sāka noprast, ka Ibsenam taisnība,

ja viņš domā, ka «politika nav vienīgais lauks, kur

var cīnīties brīvības labā", un ka Ibsens, tirdīdams

ļaužu prātus un modinādams viņu sirdsapziņu saviem

dedzīgajiem sprediķiem par lielo dzīves patiesību,

taisnību sakot, darīja lielu sabiedrisku darbu.

Taisni šinī laikā Bjernsons dabūja sava paša

acīm pārliecināties, ka tā pati aristokrātiskā sabiedrība,

tie paši «labie", pie kuriem viņš pats līdz šim bij

pieskaitījis Ibsenu, sāka no pēdēja atkratīties. Pēc

Ibsena sociālo drāmu klajā nākšanas, kurās viņš tik

nesaudzīgi atklāja šo aprindu farizejismu un melkulību,

viņi arvien naidīgākā tonī sāka runāt par Ibsenu, līdz

beidzot atklāti izsludināja to par sabiedrības naidnieku,

par ļoti bīstamu sabiedriskās morāles ārdītāju, pret
kuru katram godīgam cilvēkam jāuzstājas un jācīnās

visiem līdzēkļiem.

Un, lūk, te tad nu atkal sākās par jaunu veco

draugu tuvināšanās. Pašiem nemaz nemanot, kā tas

nācies, viņi atradās plecu pie pleca, kā biedri-kareivji.
1884. gadā iznāca Ibsena «Spoki". Visa Norvē-

ģijas «labākā" sabiedrība ar īgnumu novērsās no viņa,

pasludināja pār viņu lāstu.

Un taisni te, lūk, Bjernsons visā kaujas gatavībā

uzstājās Ibsenam par aizstāvi. Viņš karoja par Ibsena

lietu kā par savu paša, kā par svētu lietu.

Ibsens bij dziļi aizkustināts, un tad no viņa
mutes atskanēja pazīstamie lielišķie vārdi, kurus viņš
teica par Bjernsonu: «Tiešām, viņam dižena, karaliska

dvēsele."
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Gadu vēlāk, uz Bjernsona jubileju, Ibsens nosū-

tīja viņam šādas rindiņas: ~Pateicos tev par to, ka

man bijis lemts kopā ar tevi kalpot brīvības lietai

veselus 25 gadus no vietas."

Bjernsons aizvien vēl piedalījās politiskā dzīvē,

bet nu jau ari Ibsens ar jo dzīvāku interesi un uzma-

nību sāka ielūkoties viņā. Viņš sajuta, ka bij aizgājis

savā politikas un politiķu kritizēšanā par daudz tālu.

Kādu laiku viņš tik stingri sekoja Norvēģijas politiska-

jiem notikumiem, ka ne ar ko citu nevarēja nodarbo-

ties, un, kā toari savam izdevējam ziņoja, pat nevarēja

pabeigt iesāktās drāmas.

1884. gadā, pēc 20 gadu ilga starpbrīža, Ibsens

ar Bjernsonu satikās personīgi. Abi bij dziļi aizkusti-

nāti, satricināti. Šajās dienās tie atjaunoja un nosti-

prināja seno draudzību, un pēc tam viņu stipro sirsnīgo
draudzības saišu vairs nespēja saraut nekāda pasau-

les vara.

1892. gadā Ibsena vienīgais dēls apprecēja

Bjernsona meitu, un satiksme abu ģimeņu starpā no-

dibinājās visu tā sirsnīgākā.

Kad Ibsena 75-tajā dzimtdienā Bjernsons ieradās

pie viņa, lai to apsveicinātu, tad Ibsens izgāja tam

pretī un, to apkampdams, asarām acīs, teica: „Tu taču

esi tas, kuru es pasaulē visvairāk esmu mīlējis."

Nekāda vara nebij spējusi satriekt Ibsena drau-

dzību. Ne acumirkli viņš nebij mitējies savu veco

draugu mīlēt. Maigs, krietns, sirsnīgi uzticams draugs
— tas ir tas jaunais Ibsens, kuru mēs līdz šim

tik maz pazinām.
Lasot viņa vēstules, it nekad nejūti, ka tajās

runā bargs, saniknots cilvēks, mizantrops. Ibsenā,

taisnību sakot, bij daudz mazāk barguma, nekā tas

patiesībā likās. Viņa dabā bij ļoti maigi vilcieni.

Pret ļaudīm viņš bij labvēlīgs, sirsnīgs un līdzcietīgs.



195

Viņa vēstulēs nevar atrast nevienas vietas, kur viņš

izturētos nicinoši un bargi pret atsevišķām personām. Ir

vietas, kur viņš dedzīgi uzbrūk ikvienai nepatiesībai, ik-

vienai liekulībai, visam neīstam, ārišķīgam, bet viņš nekad

nenodod nežēlīga sprieduma par atsevišķiem cilvēkiem.

Redzēdams šādu vai tādu nejēdzību, cietsirdību

vai dzīves seklību, viņš ļoti cieta, viņa dvēsele tiecās

uz augšu, pretī patiesam diženumam ; viņa paša dzīve

bij viena vienīga neatlaidīga tiekšanās uz turieni, bet

tomēr viņš gluži labi saprata to, kāpēc cilvēki tik tālu

no ideāla. Viņš vēlējās redzēt viņus spēcīgus un pil-

nīgus, bet viņš ari saprata, kāpēc tie tādi nevarēja būt.

Ibsens zināja, kā var prasīt no ļaudīm un kā

nevar; zināja, ka „veksels uzsakams tikai tādiem ļau-

dīm, kas spējīgi maksāt." Lai nodotos ilūzijām, lai

cerētu uz neiespējamo, viņš bij pārāk liels cilvēku

dvēseles pazinējs. Nekad viņš nesvieda uz cilvēku

pirmā akmens. Un lai gan viņā Dievs nebija tas

«labsirdīgais vecītis ar garu baltu bārdu", par kuru

smejas Brands, tad tomēr bij taisnīgs Dievš, žēlīgs

Dievs — Deus caritatis.

Ibsens nemitējās sludināt augstākus ideālus, viņš

pats nemitējās kārtot savu dzīvi saskaņā ar tiem, tomēr

pret citu cilvēku kļūdām un trūkumiem viņš izturējās

ārkārtīgi saudzīgi un mīksti. Tikai dziļi un diženi

labsirdīgs cilvēks varēja teikt tos vārdus, kas sasto-

pami kādā viņa Bjernsonam rakstītā vēstulē: «Vislie-
lākais ļaunums, ko cilvēks sev var nodarīt, ir — otru

cilvēku apvainot."
Tikai tāds cilvēks, kurā mājoja liela, dievišķa

mīla, varēja radīt aizgrābjoši maigo Solveigas tēlu, šo

visu piedodošās, visu šķīstošās mīlas simbolu; tikai

tāds cilvēks varēja uzrakstīt šo mīlestības «augsto
dziesmu" — Solveigas dziesmu.
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Par savu literarisko darbību Ibsens savās vēstulēs

runā maz. No tām mēs iegūstam visai maz, lai labāk

izprastu viņa māksliniecisko pētījumu ceļus, metodes

un paņēmienus. Šai ziņā mēs daudz vairāk ko atra-

dīsim viņa papīros, kas izdoti pēc viņa nāves un kas

šiem nolūkiem vēl ļoti maz izmantoti pat visjaunākajā

leteraturā par Ibsenu.

Bet Ibsena vēstulēs mēs atrodam kaut ko citu:

viņās ir vērtīgi norādījumi uz to, kā būtu jāķeras pie

viņa darbu studēšanas, lai tos pilnīgi izprastu. Jo ne-

mitīgi pat no ļoti inteliģentu un nopietnu lasītāju puses

jādzird iebildumi, ka viņiem viena vai otra Ibsena

drāma palikusi nesaprasta.

Un vispār, nebūs gan laikam neviena no lielā-

kiem un pazīstamākiem rakstniekiem pēdējos 50 gados,

par kuru jādzird tik dažādi spriedumi, kā par Ibsenu.

Līdzās sajūsminātiem pielūdzējiem, viņam vēl līdz šai

baltai dienai ir sīvi pretinieki.
Ar ko tas izskaidrojams? Kur rast kritēriju parei-

zai viņa darbu novērtei?

Uz šiem jautājumiem mes atradīsim atbildi Ib-

sena vēstulēs.

Lielākā daļa lasītāju un kritiķu apskata Ibsena

darbus vispirms no idejiskā, morāliskā, sabiedriski

ētiskā viedokļa. Jau pēdējā laikā par Ibsenu iznākušo

grāmatu un apcerējumu virsraksti vien rāda, kuri no

viņa rakstu motiviem it īpaši interesē autorus: Ibsens

kā pravietis, Ibsens pedagogs, Ibsens ideālists, Ibsens

kā politiķis, Ibsens un sieviešu emancipācija v. t. t.

Kad Ibsens mira, tad par viņu rakstīja bezgala

daudz, tomēr visu šo par viņu uzrakstīto apcerējumu

un grāmatu starpā nezin vai varēs atrast jel divas,

trīs, kur viņa darbi būtu apskatīti no mākslas viedokļa,

vienīgi kā dzejas ražojumi. Un tā līdz pat šai dienai,

runājot par Ibsenu, daudzi it kā piemirst, ka Ibsens
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taču ir tas lielais mākslinieks, kas uzrakstīja Ozes

nāvi, kas radīja aizgrābjoši maigo Hedvigas un va-

renā biskapa Nikolaja drausmīgo tēlu, kas apveltīja

cilvēci ar nemirstīgo Peru Ģintu. Liekas, itin kā Ib-

sens būtu kaut kas līdzīgs filosofijas profesoram, sa-

biedriskam darbiniekam vai ari publicistam, tenden-

cioza žurnāla ievadrakstu autoram, kas runā par teko-

šiem dienas jautājumiem.
Ibsenam pašam kā sarunās, tā vēstulēs arvien va-

jadzēja uzsvērt to, ka viņš taču nav rakstījis
filosofiskus vai morāliskus traktātus, bet ka pirmā kārtā

ir radījis mākslas darbus, un ka tas, kas viņa drāmas

nestudēs kā dzeju, ka tas ari nesapratīs nevienas viņa

„
idejas".

Ibsenam nav no svara, ja ļaudis iegūst kaut kā-

das „mācības" sausā, abstrakti loģiska formulējuma

veidā, tāpēc ka tādas idejas, kā auksta prāta darbības

produkts, pēc viņa ieskata, nevar atstāt liela iespaida

uz tiešo dzīvi. Tādām idejām nevar būt lielas nozīmes

rakstura izveidošanā, jūtu šķīstīšanā un gribas nostip-
rināšanā. Tam, kā viņš domā, noderīgas tikai «orga-

niskās" idejas: ne «aukstajā galvā", bet gan «karstajā
sirdī" radušās un «pārdzīvotās", tādas, kas mantotas

ilgā un nopietnā tiešās dzīves studēšanā, vai atkal

nodziļinājoties tādos mākslas darbos, kuros šī dzīve

attēlota dziļi patiesi.

Viņa mērķis nav — iedvest ļaudīm zināmas ide-

jas abstraktā veidā, bet gan atvērt viņiem acis par

dzīvi, nevis pārliecināt sabiedrību par zināmu uzskata

pareizību, bet gan modināt vēlēšanos un tieksmi no-

pietni noskatīties dzīvē, kuru dzejnieks rāda dzīvās

spilgtās ainās. Ibsens bieži atkārtoja, ka savās drāmās

viņš itin ne uz ko neatbild, bet pats vaicā. Savus

darbus viņš vērtēja nevis pēc viņos izteikto jaunu un

derīgu ideju daudzuma un bagātības, bet vienīgi pēc
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viņu mākslinieciskā patiesīguma un spilgtuma, pēc tā,

vai šās idejas tieši plūst no patiesiem un pārliecino-

šiem dzīves attēlojumiem, vai tās ir organiski saau-

gušas ar šo dzīvi, vai tikai iepītas iekšā dzejā, tai

piediegtas, kā paša autora privāta pārliecība. Viņš

ticēja, ka tikai tad zināma ideja darīs stipru iespaidu

uz lasītāju, ja tā tiks saprasta pēc dziļiem un spilg-

tiem dvēseles pārdzīvojumiem, un nevis kad tā tikai

būs uztverta ar prātu vien. Tādēļ tas pirmā kārtā grib

dzīvi rādīt, pašu dzīvo dzīvi, dzīvus cilvēkus un pa-

tiesus dzīvas dvēseles notikumus.

Ibsens nelaida klajā neviena paša ražojuma, ja

pilnīgi nebij pārliecināts, ka viņā piepildītas pašas

augstākās mākslas prasības, t. i., ka viņa tēlotā dzīves

ainavā nav neviena vienīga neīsta, nepareiza vilciena.

„Pirms lai uzrakstītu jel vienu vienīgu vārdiņu,"

viņš saka, „no manis tēlojamam cilvēkam jābūt pilnīgi

manā varā, man viņš jāredz caur un cauri, jāsaprot

katra vismazākā viņa dvēseles kustība. Pat viņa āriene

man svarīga lieta. Man viņš jāredz savā priekšā kā

dzīvs, jāredz skaidri, līdz beidzamai podziņai, jāredz,

kā viņš iet, kā sēd, kā stāv, kā viņš izturās, kā kustas,

man jādzird viņa balss
. .

."

Tā ari jālasa Ibsena drāmas. Viņas jālasa tā,
lai redzētu visu to, kas viņās notiek, lai redzētu

savā priekšā dzīvus cilvēkus, gluži tādus, kādi tie ir,

visos sīkumos, „līdz pēdējai podziņai".

Tas tad būs nopietna mākslinieciskas fantāzijas,

mākslinieciskas domāšanas koncentrēta darbība, kas

cenšas izprast mākslas darbā attēloto dzīvi.

Ibsenam riebjas vārds «estētiska bauda". Viņam

netīk jēdziens «māksla mākslas dēļ". Pēc viņa domām,
mākslai vajaga kalpot dzīvei. Māksla pēta un tulko

dzīvi. Māksla, it īpaši, dramatiskā māksla, cilvēkam
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rada cilvēku. Dramatiska dzeja cilvēce izdoma sevi,

sajūt sevi, dzird savu balsi, redz pati sevi.

Tīri elementāri estētisks skatiens uz dzīvi un tās

parādībām Ibsenam bij nesimpātisks. Kā mākslas

profonacija viņam likās, mākslā meklēt tikai ārīgu

jaukumu un baudu. «Skaists ir tas, kas dzīvs un

raksturīgs," tā viņš formulē kādā vēstulē savu estētisko

credo un tikai tādu skaistumu meklē mākslā, un to

prot atrast ari dzīves tumšās pusēs.

„Kāds pazīstams estēts," viņš raksta Bjernsonam,

„reiz man teica: kāds interesants vēstures fenomens

ir — Kristus! Kristus tēls apskurbināja un sniedza

baudu šim estētiskam «baudītājam" tāpat, kā skurbst

un sajūt baudu gārdēdis austeres ieraugot! Riebīga

man šāda estētiska luteklība, un es nekad nevarētu

tapt par tādu estētisku gārdēdi..."

«Nekad es neesmu aizrāvies no «interesanta si-

žeta", viņš raksta kādā citā vietā, «es vienmēr esmu

rakstījis tikai par to, kas mani, ir vai nu nospiedis,

uztraucis, vai aizkustinājis vai kas nav devis dvēselei

miera. Un man vajadzēja tad šo mieru gūt caur to,
ka lūkoju pilnīgi noskaidrot kā sev, tā citiem šās tum-

šās dvēseles mīklas un procesus."

Cilvēkus un viņu dzīvi pētīt, saprast un iztulkot

— to viņš gribēja. Pats visu izprast, izdzīvot un tad

rādīt to citiem.

«Mani ražojumi lasītājam jālasa tā, lai viņam

liktos, it kā viņš visu tēloto pārdzīvotu īstenībā," viņš

raksta kādā vēstulē.

Viņš pukojās par tādiem kritiķiem, kas nevis la-

sītājiem centās atvērt acis, lai tie visu labāki redzētu,

bet kas visur vispirms meklēdami «pamatideju", caur

saviem dziļdomīgajiem tirzājumiem drīzāk aptumšoja,
nekā noskaidroja dzejā tēloto dzīves ainu.

Ka savas vēstules, ta sarunas Ibsens bieži vien
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ironizē par zvērināto kritiķu asprātībām, kas atrod viņa
drāmās „tādas Amerikas", par kādām viņš pats ne

sapnī neesot iedomājies.

„Ak, šie tukšie tulki! Viņi reti kad dara savu

lietu labi. Viņi mīl teoritizēt un simbolizēt, tāpēc ka

viņi neciena dzīves īstenības. Bet ja tiem

sniedz īstu patiesu dzīvu simbolu, tad viņi padara to

triviālu un pēc tam vēl lamājas!"

It īpaši nelabvēlīgi viņš atsaucas par dažu kritiķu

slikto parašu, identificēt pašu autoru ar zināmām per-

sonām viņa drāmās. Nav, protams, šaubu par to, ka

daudziem Ibsena drāmu varoņiem piemīt dažas īpašī-

bas, kuras mēs novērojam pie paša autora. Ibsenā

bija daudz kas kā no Rubeka, tā no Stokmaņa, Sol-

nesa, Borkmaņa un citiem, uz ko ari viņš pats ne

vienreiz vien aizrādīja. Bet noteikti un pilnīgi iden-

tificēt ar kādu zināmu personu viņa drāmās Ibsenu

pašu tak nekādi nevar.

„Brands — tas esmu es pats zināmos savas dzī-

ves labākajos brīžos, bet tomēr, ari daudzas Pera Ģinta,
Brandam gluži pretējas īpašības es sevī atrodu," viņš
raksta. Tā tad Ibsens nav ne Brands, ne ari Pers

Ģints. Šādas patvaļīgas un varmācīgas analoģijas nekā

nepierāda, un vispār šis paņēmiens tik primitivs, ka

par to nebūtu vērts pat runāt, ja to nelietotu, zīmē-

joties uz Ibsenu, pat ļoti saprātīgi un izglītoti lasītāji

vai kritiķi.

Tā kāds pazīstams kritiķis un publicists savā

grāmatā, runādams par Ibsenu un iztirzādams viņa
drāmu „Tautas naidnieks", it mierīgi pielīdzina pašu
Ibsenu doktoram Stokmaņam. Turēdams, starp citu,

„lielā bērna" Stokmaņa politiskos uzskatus par paša
Ibsena pārliecību, šis asprātīgais kritiķis enerģiski po-

lemizē pret viņu un cenšas pierādīt Ibsena politisko

atpakaļrāpulību. Viņš pat nenojauš, ar kādu labsir-
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dīgu ironiju Ibsens pats skatās uz savu varoni, kuru

kādā vēstulē nosauc par „vēja grābekli", kaut gan ari

nenoliedz, ka viņiem abiem ir kaut kas kopējs.

Piegriezdams vērību tikai lietas vienai pusei, šis kri-

tiķis nav izpratis Ibsena drāmu kā mākslas darbu,

viņš nav sapratis ari paša lieliškā doktora Stokmaņa.
Un lasītājam objektiva, psicholoģiski mākslinieciska

pētījuma vietā, viņš tā ceļ priekšā vienīgi savu politisko

gudrību, gar kuru patiesībā nevienam nav nekādas daļas.

Lūk, kā Ibsens pats kādā vēstulē izsakās, piem.,

par Brandu un par to, kā pēc viņa domām vajadzētu

skatīties uz šo drāmu: Vispirmām kārtām, „Brands" ir

poēma, mākslas darbs. Šai drāmai tikai tiktāl var

būt nozīme un vērtība, ciktāl viņa mākslinieciski

īsta. Lai ļaudis, viņš turpina, nemeklē Brandā ne

viņa paša, ne viņa „ideala", bet lai viņi saprot Brandu

kā īpatnēju personību, un vispār, lai cenšas dziļi un

objektivi saprast visu to, kas drāmā notiek. Dzī-

vot līdzi to dzīvi, kādu dzīvo drāmu varoņi, un

tapt caur to dzīves piedzīvojumiem ba-

gātākam, — tas ir pats galvenais, bet nevis piekrist

vai nepiekrist vienai vai otrai no drāmas personu

domām.

Katras Ibsena drāmas idejiskā bagātība protams,

gluži dabiski modina interesi par šām idejām, un daudz-

reiz tās pat ļoti dziļdomīgu un asprātīgu lasītāju novērš

no tīri mākslinieciskiem aplūkojumiem. Cik daudz

sīvu strīdu nav izkarots, piemēram, ap „Noru", un

tomēr lielāko daļu šī drāma nekad nav tikusi aplūkota

no mākslinieciski psicholoģiskās puses, bet sakarā ar

„Noru" arvien ir tikuši iztirzāti jautājumi par sievietes

tiesībām un pienākumiem, un tur tad ir sadūrušās

pretējas intereses un uzskati. Un ne tik vien plašā

publika raudzījās uz šo drāmu tā, bet bieži vien ari
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literariska kritika jautājumu pārcēla uz praktisko sa-

dzīves problēmu sfēru.

Pats Ibsens par „Noru" izsakās tā: „Nevis sie-

viešu jautājumu es esmu atrisinājis šinī drāmā. Tai-

snību sakot, es pat nemaz lāga neesmu skaidrībā par

to, iekš kam īsti pastāv «sieviešu jautājums". Man

tas gluži vienkārši ir jautājums — par cilvēku. Mans

uzdevums bij — attēlot drāmā cilvēku dzīvi."

Mēs jau redzējām, ka līdzās norvēģu kritiķiem,

pat tāds gudrs un atjautīgs cilvēks, kāds bij Bjernsons,

pie tam vēl pats mākslinieks būdams, dažās Ibsena

drāmās atrada vienīgi autora antiliberalu ideju pro-

pagandu.

Viens no pašiem daiļākiem Ibsena ražojumiem —

„Pers Ģints", par kuru Ibsens pats kādā vēstulē izsa-

kās, ka „tā ir — poēma un vairāk nekas,
kā poēma," — pat tas nervozajiem un niknajiem

politiķiem izlikās kā visas norvēģu tautas izsmiešana.

Kā mākslas darbs šī drāma viņiem tālab palika nepie-

ejama un nesaprotama.

Šādos gadījumos pie zināma ražojuma neizpratnes,

protams, vainīgi tikai paši lasītāji. Bet nav ari nolie-

dzams, ka dažreiz vaina meklējama pie paša autora.

Ne ik reiz ari Ibsena drāmās vārīgie dienas jautājumu

motivi vien ir par iemeslu tam, ka lasītāji aizraujas

vienīgi no šo drāmu idejiskās puses. Dažreiz Ibsens

zināmas problēmas atrisina tiešām tik bezgala abstrakti,

«ēteriskos ideju augstumos-", ne uz reāla, mākslinie-

ciski notēlotas īstenības pamata, ka lasītājam liekas,

itin kā viņa priekšā nav vis dzīvi cilvēki ar miesu un

asinīm, bet gan, ka tie ir tikai zināmu ideju, daudz-

kārt autora paša uzskatu izteicēji. Šās «idejas" tad

pilnīgi dabīgi izceļas pašā pirmā vietā. Tādā kārtā

tad Ibsens pats, tajās drāmās un tajās vietās, kur viņš

ideju nav pratis sakausēt ar dzīvi par kautko veselu,
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nedalāmu, kur viņam nav palaimējies uzzīmēt pilnīgi

patiesīgu īstenības ainu, dod iemeslu apskatīt un

iztirzāt viņa lugas no tīri racionalistiska viedokļa.

Dzīves gleznojums viņam tiešām dažreiz, neskatoties

uz viņa lielo gribu un nopietno cenšanos radīt īstu

un pilnīgu mākslas darbu, pārāk neskaidrs, bet „idejas"

it kā pārāk skaļi runā par sevi, izceļas pirmā vietā,
kā visa galvenais „saturs." Nav šaubu, ka „idejas"

daudzreiz Ibsenam aizsedza dzīvo īstenību, kavēja

viņu nodziļināties šajā dzīvē ar visu savu būtni, ne-

ļāva sakust ar to.

Ibsens-pedagogs dažreiz bij spēcīgāks par

Ibsenu-mākslinieku. Viņa raksturā šie divi spēki

gluži pilnīgi nesakusa par kaut ko augstāku, organiski

veselu, nedalāmu, kā piemēram, Tolstojā, kuram «ten-

dence" gandrīz arvien galīgi un bez mazākām atliekām

pārkausējas tīras mākslas ugunī.
Šī Ibsena rakstura divkosiba patiesībā ir īstā

problēma par viņu, problēma, kuras galīga no-

skaidrošana vēl ir sagaidāma. Un šī divkosiba atsau-

cās ne tikai uz viņa māksliniecisko veidošanu vien,
bet tā daudzkārt neļāva viņam pareizi novērtēt ari

sava paša ražojumus.

Lasot Ibsena pēc nāves izdotos papīrus un pie-

zīmes, varam izsekot, kā viņš dažu labu reiz ir tiecies

pārvarēt šo divkosibu, lai sasniegtu augstāku māksli-

niecisku sintēzi. Piemēram, „Noras" pirmuzmetumā
kā pati Nora, tā Helmerss uzzīmēti rupji, viss stipri

tendenciozs: pats Helmerss — ļaundaris un tirāns, bet

Nora — apvainota nevainība. Bet ar laiku tēlojums

pamazām pārveidojas, tiek iemetināti arvien jauni dzīvi

vilcieni, tā kā galu galā iznākuši divi tipi, kuriem

ideāla mākslinieciska patiesīguma ziņā netrūkst ne

mazākā vilciena.

Es saku: ne arvienu Ibsenam ir laimējies parva-
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rēt tendenci, kas drāmā tiek izvesta uz iekšējas

patiesības rēķina. Es neliedzu, ka dažās drāmās un

dažās vietās tendence pārāk uzbāzīga, un pati dzīve

tēlota pārāk nespilgti, pat nepareizi. Bet kā nupat

minētā „Norā", tā ari ļoti daudzās citās drāmās Ibsenam

izdevās sasniegt augstāko māksliniecisko pilnību. Lai

tik lasītājs pamēģina pārbaudīt savus iespaidus: lai

viņš ņem vienu no tām lugām, kura līdz šim tam

likusies nesaprotama, un lai cenšas izlasīt viņu

lēniņām un ar apdomu, dziļā mīlā nogremdējoties

ikvienas drāmas personas dvēselē, cenšoties uztvert

savā fantāzijā vienīgi dzīvo īstenību, un viņam daudz-

kārt kļūs skaidrs, kādēļ senāk tā pati luga viņam

likās nesaprotama.

Ir jau pareizi: daudzreiz liekas, ka viena vai otra

persona Ibsena darbos tiešām ir tāds kā rēbuss,

kurš ar minēšanu jāuzmin. Bet tomēr, uzmanīgāk viņā

ieskatoties, daudzreiz ieraugam, ka tas ir patiesi dzīvs

cilvēks ar spilgti notēlotām individuālām pazīmēm, ka

viņš ir pareizi uztverts visos sīkumos. Bet daudzi no

Ibsena tipiem ir tik daudzzīmīgi, ietver sevī tādu

lielu dvēseles parādību daudzumu un bagātību, atgā-

dina tik daudz redzēta, dzirdēta, pārdzīvota, tajos
tik daudz vispārcilvēciska un simboliska, ka aiz šā

vispārējā un simboliskā nereti paliek nepamanīts indi-

viduālais un konkrētais.

Studējot Ibsenu, nevajaga, kā pats autors saka,

par daudz teoretizēt, bet vajaga vispirms visu lūkot

uztvert dzīvu un konkrēti individuālu. Ne filosofēt,

bet līdzi dzīvot vajag dzejniekam, un pats Ibsens

uz to mudina un apgalvo, ka tas tā pareizākā metode:

„Dzejojiet līdzi, dzejojiet manu dzeju tālāk vēl, ie-

dzejojiet viņā ko iekšā un izdzejojiet ko ārā. Dažs labs

lasītājs vēl skaistāk prot dzejot par pašu dzejnieku."

1922. g.
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Ja gribam piekrist Karlejla domām, ka tas cilvēks

ir liels un varonīgs, kas arvienu un visur ir viņš pats,
arvienu pats sev uzticīgs un dziļi patiess visā, ko domā,

runā un dara, tad varam sacīt, ka Veidenbauma īsais

mūžs bija īsta varoņa mūžs.

Es savā dzīvē esmu pazinis cilvēkus, kam bij

lielākas zināšanas, lielākas dāvanas kaut kam, lielāks

gribas spēks, nekā Veidenbaumam, bet nekad neesmu

sastapis neviena, kas būtu bijis īstāks un patiesīgāks

kā viņš. Veidenbaumam pārmet visādus grēkus un

vājības, bet nav un ari nav bijis neviena cilvēka pa-

saulē, kas viņā būtu varējis uzrādīt mazāko nepatiesību,

neīstību, vai apzinīgu netaisnību. Veidenbaums nebij

neīsts nevienā rokas kustībā, nevienā smaidā, nevienā

vismazākā vārdiņā. Viņš labāk klusēja, labāk aizgāja

kam ( garām, negribēja daudz kā nemaz redzēt, bet

nekad neteica nekā, kā nedomāja. Neviens „ja" un

neviens „nē" nekad visā mūžā nav gājis pār viņa

lūpām, kas nebūtu nācis iz dziļas pārliecības. Nekad

nevienam viņš nav gribējis iztapt, nekad nav gribējis

izlikties, izrādīties par to, kas viņš patiesībā nebij.
Nekas no visa, ko Veidenbaums ir sarakstījis un

no kā latvju tauta un latvju jaunatne viņu pazīst,

nav diezgan labs un diezgan liels, lai no tā varētu

spriest, cik labs un liels Veidenbaums pats bij kā

cilvēks. To zināja tikai tie, kas viņam dzīvē tuvu

stāvēja, kam bij tā laime, dzīvot viņa pasaules dzidrā

atmosfērā.

Veidenbauma lielā vienkāršība, atturīgā un tomēr
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katram uzreiz izjūtamā sirsnība katru darīja vienkār-

šāku un sirsnīgāku, un tur, kur bij un varēja būt kas

kopējs, tur šī kopības un iekšējas saprašanās sajūta

nodibinājās uz reiz un ari palika.

Ar cilvēku, kas ir pati dabiskā vienkāršība, pati

patiesība, ari otrs nevar būt citāds, kā vienkāršs un

patiess. Es tiku dažreiz novērojis, ka pavirši un gluži

ārišķi cilvēki, ar Veidenbaumu runājot, paši itin kā

savas neīstības sāka apzināties. Tiem itin kā kauns

bij izlikties un viņa priekšā kādu lomu spēlēt. Viņi,
kā apmulsuši, sāka pīties paši savos vārdos, itin kā

meklējot izeju no nepatīkamas, neveiklas situācijas.

Un tad, atraduši īsto valodu, uznākuši uz pareizā ceļa,
tad ikreiz redzami sāka justies brīvāki, un, pašiem tā

neapzinoties, pārvērtās visa viņu runa, visa viņu iztu-

rēšanās.

Kāds vienkāršs lauku cilvēks man reiz par Vei-

denbaumu teica tā: kad tu ar Veidenbaumu runā, tad

tevī uz reiz viss top tāds skaidrs un tu it kā savādu

vieglumu sajūti. Tev nav vajadzīga nekāda piespie-

šanās, tu runā tā, it kā pats ar sevi runātu, un runājot,
visu viegli noskaidro.

Pats atjautīgs un asprātīgs, arvienu stingri loģisks,

vissarežģītākos jautājumos viegli orientējoties, Veiden-

baums bezgala saudzīgs bij pret mazāk atjautīgiem

līdzrunātājiem, ja vien juta, ka viņu valoda plūda iz

dziļas pārliecības vai nopietnas gribas kaut ko no-

skaidrot. Sarunā ar mazāk izglītotu vai izteiksmē

neveiklu cilvēku, viņš tam nekad nelika just savu pā-
rākumu. Gluži nemanot tam palīdzēja atrast vajadzīgo

vārdu, formulēt zināmu domu, un tā savu līdzrunātāju
ik reiz veicināja gan domāšanā, gan izteiksmē.

Viņam nekad nebij no svara savu domu parei-

zību pierādīt, bet tikai patiesību atrast. Nekad savā

mūžā neesmu sastapis cilvēku, kam sarunā būtu bijusi
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tik vienaldzīga paša persona, kas tik maz butu izgājis

uz savu personīgo ieskatu uztiepšanu, kā Veidenbaums.

Es viņu šaī ziņā apbrīnoju un daudzkārt noprie-

cājos par šo lielisko nesavtību un bezgalīgo taisnības

mīlestību. Es dažreiz sarunās novēroju, kā viņam
acis iemirdzējās no prieka, kad viņš uz reiz pats sāka

nojaust savu izteikto domu nepareizību, un ar kādu

līgsmību viņš tad atzinās, ka viņš maldījies. Ja vien

tik patiesība gūta, ja vien tik skaidrība rasta!

Viņam lielu, īstu prieku darīja, kad bij jāatzīstas

par uzvarētu, ja vien uzvarēja — patiesība. Viņš tad

pateicīgs bij savam pretiniekam, viņš to pat iemīļoja.

Es zinu gadījumus, kur viņa dzīvē draudzīgu attiecību

sākums taisni bij šāda atziņa par otra pārākumu. Vi-

sam, kas bij liels un patiess un īsts, Veidenbaums

prata un mīlēja pieķerties ar dziļu sajūsmu. Viņš

prata un mīlēja dievināt. Viņa dabā bij dziļi guldīta

pietāte, godbijība pret visu, kas tam šķita lielāks un

labāks par pašu.

Neraugoties uz otra domu saturu, viņa ieskatiem,

neprasot, kāda viņa dzīves un darbības programa, viņš

cienīja un mīlēja visus lielus cilvēkus, lielus raksturus,

cilvēkus, kas zināja savu vietu pasaulē un to pildīja

dziļā pārliecībā un uzticībā. Tā viņš cienīja un pat

dievināja dažus no saviem vācu profesoriem, kuru

ieskatiem viņš pavisam nepiekrita, bet kas tam izlikās

esam lieliski raksturi, cilvēki, kas kam tic ar visu

sirdi un dvēseli un kas par savu pārliecību ik brīdi

var atbildēt ar visu savu personību. Iz vēstures lie-

liem vīriem viņam vistuvāki bij drosmes pilnie un

patiesie, kas nekad ne no kā nebaidījās un nekad ne-

palika sev neuzticīgi. Dzīvē viņš visvairāk ir mīlējis

un cienījis nevis tos, kuriem ar viņu vienādi ieskati,
bet tos, kam pašiem savi ieskati, un kas ar visu savu
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c s varēja atbildēt par katru runātu vardu un par katru

darītu darbu.

Ar ironisku žēlumu turpretim viņš lūkojās uz ļoti

daudziem „domu biedriem", kad redzēja un juta viņu

domu nepatstāvību un ieskatu paviršību, vai ari dzidra

rakstura trūkumu.

Viņam bij smalka jo smalka izjūta par katra cil-

vēka absolūtām vērtībām, par visu, kas pašā savā bū-

tībā īsts un patiess.

Un no personības vērtības, pec viņa domam,

viss dzīvē atkarājas.

Desmit gudri un godsirdīgi cilvēki vairāk dzīvē

padarīs, nekā divdesmit tūkstoši dumji un negodīgi —

tā viņš teica. Un smējās par to „demokrātismu", kas

tura par iespējamu un vēlamu visu „izšķirt pēc balsu

vairuma".

Veidenbaumam riebīga bij katra „balsošana",

katra balsu «skaitīšana".

Viņš, lai tas ari izklausītos paradoksi, pie visa

sava lielā un īstā demokrātisma, bij caur un cauri

aristokrāts, t. i. cilvēks, kas zin un jūt starpības,

kas vērtē, un kas visu noteikšanu dzīvē liek rokās

tiem «labākiem".

Demokrāts taī ziņā viņš nebij, ka viņš visus cil-

vēkus būtu atzinis par vienādiem. Viņš ticēja mū-

žīgai nevienādībai, un mechaniska nivelēšana, nolī-

dzināšana, starpību neatzīšana viņam izlikās barbariska.

Starpību noliegšana, pēc viņa domām, visu dzīvi

spieda uz leju, jo tikai tur, kur ir dzīva un spilgta

starpību izjūta, var būt dziņa iet uz priekšu, kāpt

augstāk. Tikai starpību izjūtā mostas tieksme uz lie-

lāku pilnību, un domājams progress.

Veidenbauma demokrātisms nozīmēja to: labi un

ļauni, gudri un dumji cilvēki, lieli un mazi raksturi

ir visur, visās ļaužu šķirās. Nevienai šķirai nav mo-
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nopols uz cilvēku augstāko tikumību. Valdošās šķiras
to negrib atzīt un domā, ka tikai viņu pasaulē var

mosties viss cilvēcīgi vērtīgais. Bet tā nav. Valdošās

šķiras daudzējādā ziņā ir izvirtušas. «Pilsoniskā"

morāle daudzējādā ziņā ir novecojusies. Un plašās

ļaužu masās ir guldītas lieliskas garīgas enerģijas, kas

visu veco dzīvi varētu atjaunot.

Šām enerģijām jāļauj atvērties. Tās nesīs dzīvē

iekšā neparedzēti lieliskus ierosinājumus, tās visā garīgā

dzīvē sacels augstus viļņus, tā būs veco vērtību pār-

vērtēšana un visas dzīves atjaunošana. Kad visiem

cilvēkiem būs dota iespēja brīvi attīstīties un visu la-

bāko un vērtīgāko, kas viņos ir, izkopt un izveidot,

tikai tad būs redzams, kādas bagātības guldītas cilvēcē,

kādas vērtības, neizceltas un neizkoptas, dus viņas

klēpī. Tad būs itin kā liela sacīkste, un tad tiešām

tikai tie labākie un lielākie paliks priekšgalā, un viņi

tad ari noteiks visas dzīves virzienu. Viņi, šie «la-

bākie", tad valdīs. Nevis izsūcot citus un viņu perso-

nību novārtā liekot, bet gādājot par to, lai dzīvē būtu

liela taisnība un skaista kārtība. Tādai augstai idejai

kalpojot, viņi tad par dzīvi valdīs.

Dumjiem un ļauniem nedrīkst būt nekādas noteik-

šanas par citu dzīvi, bet tikai tiem, kas savā garā un

dvēselē lieli.

Bet šādu lielu cilvēku plašās tautas masās ir bez

gala daudz, tāpat kā augstākās aprindās daudz ir tādu
?

kas ir mazi savā garā un ļauni savā dvēselē.

Jātaisa ceļi brīvi visiem. Tad izrādīsies, kur kas

ir un kur nav nekā. Dažs, kas tagad augstu stāv,

grims, un no dziļumiem kāps augšā jauns skaistums.

«Garīgi plebeji" ir visās ļaužu šķirās. «Lumpen
sind oben und Lumpen sind unten" — šos Heines

vārdus Veidenbaums allaž pieminēja: nelieši augšā —
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nelieši apakša. Bet tāpat ari lieli cilvēki rodami augša,

kā apakšā.

Veidenbaums, kas no visas sirds žēloja visus,

kas cieš netaisnību, kas pārcilvēku nabadzību un grū-
tībām prata dziļi skumt, kas, kā mums Treumanis savā

Veidenbauma biogrāfijā stāsta, labāk būtu gājis ciemā

pie pagasta übaga, nekā pie iedomīgā, turīgā mietpil-

soņa, tomēr no otras puses, nekad netika idealizējis

plašās masas. Nekad savā mūžā neesmu dzirdējis

no Veidenbauma mutes neviena vārda, kas būtu cildi-

nājis kaut kādu vienu sevišķu ļaužu šķiru.

Viņš ticēja strādnieku šķiras vēsturiskai misijai,

bij pārliecināts, ka proletariāts daudz darīs, lai nodi-

binātos pasaulē lielāka sociāla taisnība. Bet nekad

viņš neticēja, ka to izdarīs tikai proletariāts viens pats.

Viņš ari nekad neticēja, ka jaunā sociālā iekārta būs

taisni tāda, kādu viņu sev iedomājas proletariāta va-

doņi. Viņam, kā augstas garīgas un ari estētiskas

kultūras cilvēkam, bij izjūta par tām mūžīgi vērtīgām
sadzīves iekārtas formām, kas radītas no pilsoņu šķiras.
Veidenbaums bij zinātniski, it īpaši vēsturiski ļoti iz-

glītots cilvēks un nevarēja ticēt mechaniskai drīves

«pārtaisīšanai". Viņš nekad nav bijis revolūcijas
fetišists.

Viņš, protams, neliedza revolūcijas vajadzību

zināmos vēsturiskos momentos, saprata tās dabisko

nenovēršamību, bet nekad nepiekrita viņas mākslīgai

radīšanai. Smieklīgi viņam izlikās tie krievu revolucio-

nāri, kas vienu laiku uzplūda Terbatā, un visus sauca

un aicināja «revolūciju taisīt". Šie vēstures «taisītāji",

šie «pasaules aplaimotāji" un «jaunās kārtības" cēlāji,

kas paši visā savā dzīvē bij lielākie nekārtības radītāji

un nesēji, Veidenbaumam bij nepanesami, vai atkal

modināja viņā tikai Jautrību.
Pats kautrīgs un atturīgs, pats cienīdams cita
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dziļu pārliecību, ja vien tā bij pilnā saskaņā ar viņa

visu dzīvi, viņš nevarēja paciest, kad viens otram ar

saviem ieskatiem plijās virsū un par varu prasīja pie-

krišanas. Viņš no šiem aģitatoriem, jeb kā viņš viņus

sauca, „napravļenciem" bēgtin bēga.

Viņu strīdi tam likās kā nevajadzīga izpļāpāšanās,

viņu sapulcēs tas gāja visai reti un tad katrreiz du-

smojās. It īpaši nepanesamas viņam bij tās lielās

pretrunas, kas valdīja starp viņu mācībām un visu

viņu dzīvi, kas pati, pēc viņa domām, vispirmā kārtā

būtu bijusi Jāpārtaisa". Viņu dzīvē valdīja toreiz

īsts chaoss, un niecīgās intrigās un personīgās vai

šaursirdīgās frakciju ķildās tie izputināja visu savu

enerģiju.

Veidenbaumam daudzreiz ari žēl bij šo cilvēku,

kas tikai vienu zināja, vienu pašu priekšmetu, vienu

pašu vērtību, vienu pašu viedokli — politisko, no kura

tie lūkojās uz visu, pēc kura visu vērtēja un pie kura

visu mēroja. Viņš nevarēja saprast, kā var dzīvot

ārpus zinātnes, filosofijas, mākslas, poēzijas, īstas

draudzības. Ja, pat draudzības šo cilvēku starpā no-

dibinājās tikai uz „ieskatu vienādības". Pat precēties,

kā Veidenbaums reiz zobojās, viņi precējās tikai tad,

ja viens otra politiskos ieskatus atzina par pareiziem.

Dziļāka, intimāka dvēseļu savstarpēja radniecība un

saprašanās nebij vajadzīga.
Tu redzēsi, tā man reiz Veidenbaums teica par

vienu tādu jaunu pāri, kas uz vienādu politisku ieskatu

pamata apprecējās — tu redzēsi, ka viņi pēc pāra

nedēļām sāks kauties, tiklīdz izrādīsies, ka intimai

kopdzīvei nepietiek ieskatu vienādības vien, un ka

abi stāv „uz tās pašas politiskās platformas".

Zinātni, filosofiju, mākslu, visu viņi kalpinaja
j

visu izmantoja vienam, visu pēc tā viena vien vērtēja.
Un ta neguva attīstīt pareizu acumēru, gaumi un
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izjūtu par tīrām vērtībām, un ar laiku vairs neprata

izšķirt īsto no viltotā, kā vienā, tā otrā garīgas dzīves

novadā.

Veidenbaumam tie tāpēc likās esam lielākie kul-

tūras un progresa naidnieki, īsti reakcionāri, kaut gan

tie plātījās ar visskaņošākiem, visprogresivākiem lo-

zungiem.
Viss šeit sacītais par Veidenbauma naidu pret

vienpusīgo un ārišķo politisko radikālismu, kā ari par

viņa garīgo aristokratismu, nebūt nestāv pretrunā ar

to, ko mēs zinām par viņa simpātijām pret darbatautu,

par viņa dziļo sociālo žēlumu, par viņa sirsnīgo līdz-

jūtību visiem, kas cieš.

Personīgi pazinu visus tos radikālos politiķus,

par kuriem pašlaik runāju, un zinu, ka neviens no

viņiem nav tik dziļi mīlējis, tik karsti žēlojis un ari

tik intimi sapratis vienkāršo darba tautu, kā Vei-

denbaums. Veidenbaumam vārda īstā nozīmē sirds

asiņoja domās par to lielo netaisnību, kas valda pa-

saulē, un kā cilvēces necienīga, neciešama un grēcīga

viņam likās tā iekārta, kas tūkstošus un miljonus tura

verdzībā, tumsībā un trūkumā.

Viņa dvēselei bij tuvi „cietēju brāļu" likteņi, „kas

verdzības pinekļos smok"; viņam sirds vai lūza do-

mājot par bēdu pasauli, kur

dzelži un cirvji bez rimšanas klaudz,

pēc maizes, pēc pārtikas vergi kur kauc —

no stiprākā samīts, kur vājākais lūzt,

un asins, un sviedri ikdienas kur plūst...

Viņa skats žēlumā allaž bij vērsts turp, kur

zem vergu sloga spaidīts, darba strādnieks

nes savu grūto jūgu . . .

Un ilgās un degošā aizrautībā viņš iesaucās, un

visa viņa dvēsele, karstā žēlumā, līdzi sauca:
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mosties, mosties reiz, svabadais gars;

celies un salauzi kalpības spaidus,

atpestī cietējus, klusini vaidus,

mosties reiz, brīvības cēlajais gars!

Tā Veidenbaums juta līdz, skuma, cieta, ilgojās

un cerēja uz labāku dzīvi un sauca uz to.

Pats viņš savā dzīvē bij cietis vislielāko trūkumu,

bij dzīvojis kā pēdējais nabags, salis un badojies un

nezinājis, ko vilkt mugurā. Neizteicams žēlums mostas

sirdī, atceroties viņa auksto, mitro, drūmo studenta

istabiņu, kurā viņš, izsalcis, noplīsis, drūmā vientulībā,

daudzreiz ārprāta izmisumā pavadīja ilgus vakarus un

moku pilnas bezmiega naktis.

Pa ielām dubļainajām līst lietus, vēji šņāc, un

istabā tik tumšs ir, un auksts, un galds nav klāts...
Visu to viņš bij izbaudījis, šo bēdu kausu bij tukšojis

līdz dibenam.

Un tāpēc viņš ari varēja dziļāk līdzjust „cietē-

jiem brāļiem", nekā dažs labs no revolucionāriem

krievu «inteliģentiem", kas nedz ciešanas pazina, nedz

pašus cietējus brāļus, bet kuru revolucionārā sajūsma

bij smelta no grāmatām un plūda no sakarsētas fan-

tāzijas, bet ne no tiešiem piedzīvojumiem.

Tāpēc tad ari daudzi no viņiem vēlākā dzīvē

savu aizraušanos aizmirsa un palika par mierīgiem un

prātīgiem pilsoņiem, kamēr Veidenbauma īstais, iz

dziļiem piedzīvojumiem plūstošais sociālais žēlums

viņu visu mūžu-būtu saistījis pie «likteņa pabērniem",

kuriem arvienu piederēja visa viņa jūtīgā sirds.

Veidenbaums pēc visas savas dabas nemaz nebij

politiķis, nekad nebūtu varējis būt kaut kādas poli-
tiskas partijas aktivs biedrs un padoties viņas formulām

un likumiem. Viņam likās, ka sociālās taisnības no-

dibināšanai politika ari nebūt nav vienīgais un visla-
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bakais līdzeklis, bet ka tas laba var bez gala daudz

darīt citā ceļā, citos novados strādājot.
Tā viņš dzejā, kā līdzjūtības un cilvēku savstar-

pējās saprašanās modinātājā, redzēja lielisku sociālu

spēku. Tāpat zinātne, filosofija, reliģija viņu vistīrākā

formā, brīvi kalpojot vienīgi patiesības un visaugstākās

dzīves taisnības idejai, pēc viņa domām, tuvināja cil-

vēci lielās taisnības nodibināšanas brīdim.

Un nekad viņš nevarēja iedomāties, nekad neva-

rēja ticēt tam, ka šī lielā taisnība nāks, ja pašos cil-

vēkos viņas nebūs, un viņš zināja, ka ari brīvības

nebūs pasaulē, ja cilvēki paši nebūs brīvi savā dvēselē.

Un tāpēc, ka šie «pasaules pārtaisītāji" paši viņam

nebūt nelikās esam taisnības un brīvības īstie nesēji,

ka viņu pašu dzīve no tās nebūt nebij pildīta, viņš

ari neticēja, ka šādi cilvēki tiešām visu dzīvi spēs

atjaunot.

Un ar rūgtumu viņš atsaucās par viņu «revolu-

cionārām deklamacijam", kas viņa ausīs skanēja kā

skaļa frāze.

Veidenbaums pats nebij spējīgs «deklamēt".

Viss neīstais patoss viņa dabai bij svešs. Viņš man

reiz vācu dzejnieka Hebbeļa dienas grāmatā rādīja

vienu izteicienu, kas tam ļoti bij paticis: Feierliche

Menschen sind selten gross — svinīgi cilvēki reti

mēdz būt lieli cilvēki.

Viņam bij dziļi pretīgs viss ārišķais, visādas

tukšas ceremonijas, ārīgs svarīgums un svinība.

īsts patoss, svētsvinība, kurās izpaudās dvēseles

karsta sajūsma un godbijība un dievināšana, viņu

varēja dziļi aizgrābt ari tad, kad viņas motivi tam

bij sveši.

Viņš, kā zināms, bij studentu korporāciju princi-

piāls pretinieks, un tomēr viņš daudz ko viņu dzīvē

atzina, pat sajuta kā bezgala skaistu. Lielās, svinīgās
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procesijas, studentu varenie maija svētki pirmā maija

naktī, ap uguns sārtiem, zem karogiem, jaunības dzie-

smām plūstot, viņu aizgrāba līdz asarām. .

Es viņu esmu redzējis dziļi aizgrābtu Tērbatas

universitātes baznīcā pie varenā runātāja Oettingena

karstiem vārdiem. Viņš man pats reiz stāstīja, cik

dziļi aizkustināts viņš bijis savā iesvētīšanas dienā,
kad mācītājs Neulands viņam svētot roku uz galvas

esot licis, un kad viņam bijis tā, itin ka dzīvais die-

vības gars nu viņu visu būtu pildījis. Es viņu esmu

redzējis dziļi satricinātu, klausoties Bēthovena patētiskā

sonātē, kuru mums, varenā aizrautībā, daudzkārt spē-

lēja kāds biedrs.

Bet nekad nekas neīsts, mākslots, nekāds viltots

patoss viņu nevarēja aizgrābt. Un dziļi patiesu savās

jūtās, viņu neviens un nekas nevarēja pievilkt ne ar

ko nepatiesu.

Ārējās formas spožums, ar ko nesaistījās īsts un

skaists saturs, viņam bij nepanesams. Šajā ārējo tukšo

formu nicināšanā viņš nezināja robežu. Viņš daudz-

reiz gāja par tālu savā naidā pret tām, nīzdams pat

to. kas nebij nekas cits, kā zināma, no visiem pie-

ņemta un atzīta pieklājības zīme.

Viņam negribējās uz ielas sveicināt cilvēku, ko

tas nemīlēja, negribēja atbildēt uz tādu cilvēku svei-

cienu. Viņš daudzreiz tiepīgi klusu cieta, kad bij

jārunā, tikko viņam runātājs nebij patīkams, vai kad

viņam pašam negribējās, kad nejuta vajadzības runāt.

Mēs ar viņu un vēl ar trešo biedri kādu gadu

dzīvojām vienā dzīvoklī, un es atceros, kā viņš mums

abiem reiz paziņoja, ka viņš no rītiem mūs vairs ne-

sveicināšot un ari neatbildēšot uz mūsu labrītu, un

vispār runāšot tikai tad, ja katrā ziņā būšot vajadzīgs
runāt. Lai mēs to iegaumējot un lai viņa klusucie-

šanu neņemot par ļaunu. Tā viņš tiešām nedēļas 2
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vai 3 nodzīvoja neviena paša vārda ar mums nerunājis.

Mājās, ar vecākiem, brāļiem un māsām, viņš ari augām

nedēļām nav runājis ne vārda, kaut gan viņi visi ļoti
labi sapratās un viņš savējos ļoti mīlēja.

Ja par sīkām ikdienas lietām viņš tad neturēja

par vajadzīgu runāt, kad par tām patiesībā nekas sva-

rīgs nebij sakāms, tad vēl mazāk viņš mīlēja runāt

nevajadzīgus vārdus par lielām, svarīgām vispārības

lietām, tāpēc ka tās viņam izlikās pārāk lielas un sva-

rīgas, lai par tām vestu tukšas sarunas.

Viņš sajuta riebumu pret kādu teoloģijas studentu,
kas mūžīgi runāja par cilvēku netikumību, par ideāliem,

par gaismu, par augstākiem centieniem, bet pie tam

pats bij īsts un „ideals" mietpilsonis, kam vislielākais

prieks bij omulīgi papļāpāties un gārdi paēst. Vienreiz,
kad šis ideālais morāles sargs Veidenbaumam pārmeta

viņa vieglprātību un deva padomu par paraugu ņemt

viņu ar viņa ideāliem centieniem, un kad pie tā ga-

dījuma viņš Veidenbaumam jautāja: Nu saki man, kas

gan patiesībā ir tavs ideāls? tad Veidenbaums, mefi-

stofeliski smaidot, atbildēja: kur nu man ar tevi mēro-

ties, mans ideāls ir pīpe un pudele.

Tā vispār Veidenbaums drīzāk ar apziņu izrādījās

par sliktāku, nekā par labāku, kāds patiesībā bij. Un

daudz es zinu tādu gadījumu, kur viņš ar citiem ru-

nāja par saviem netikumiem un savu vieglprātību,

savas kļūdas stipri izceldams.

Veidenbaumu nekad nevarēja pierunāt iet kādā

„smalkā sabiedrībā", tāpēc vien, ka tur vajagot liekuļot
un melot. Ja kādreiz tam gadījās tādā būt, tad jutās

bez gala neērti un drīz vien vai nu pavisam nozuda,

vai kādā kaktā nolīdis sarunājās ar kādu simpātisku
vienkāršu cilvēku.

Lielisks Veidenbaums bij gluži vienkāršu, neiz-

glītotu cilvēku sabiedrībā, ja vien tur valdīja sirsnība.
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Ar vecu māmiņu, ar zemes strādnieku, ar lauku vecīti,

ar kalpa sievu, ar savu veco Tērbatas kalponi Līzi

viņš varēja sarunāties kā ar vistuvākiem cilvēkiem un

draugiem. ledomāties sevi par „kungu", bet veco Līzi

par „kalponi", viņš nemaz nevarēja. Viņam tā bij kā

vecākā māsa, vai kā māte. Viņš tai stāstīja par saviem

priekiem un par savām bēdām, prasīja padomu un

labprāt uzņēma visādus pakalpojumus, bet ari pats to

apkalpoja un par viņu gādāja. Attiecības starp viņu

un šo veco apkalpotāju bij īsti draudzīgas. Viņa to

daudzreiz un veselām nedēļām baroja par savu naudu,

bet tad, kad viņam labāk gāja, viņš tai deva visu, ko

varēja, un būtu atdevis pēdējo kapeiku, ja vien viņa

to būtu pieņēmusi.

Tāds bij Veidenbauma „demokrātisms". Nevis

no grāmatām izlasīts tas bij, nevis sagudrots un izrē-

ķināts kā auksts kails «princips", bet bij viņa būtības

dziļumos un viņas tiešā atspulga. Viņš to nekad nav

izteicis formulā vai lozungā, nav ari daudz par to

galvu lauzījis, bet to ir dzīvojis. Nevis programa tā

viņam bij, bet spilgta izjūta un dzīva aktivitāte. Viņš

nevarēja atzīt par pareizu, ka tiesību dažādības dzīvē

noteic dzimšanas vai kārtas vai mantas stāvokļa dažā-

dība, un pats pēc tām nerīkojās.

Viņš ticēja, ka vecā dzīves iekārta, kas tiesības

un cilvēcīgas dzīves iespēju dod tikai zināmām ļaužu

šķirām, pārvērtīsies. Viņš ari bij pārliecināts, ka šādas

dzīves atjaunošanai visvairāk darīs tā šķira, kas zem

pastāvošās kārtības visvairāk cieš — strādnieku šķira.
Tāpēc viņš ar prieku apsveica visu, kas bij vērsts uz

strādnieku šķiras garīgā līmeņa pacelšanu un uz viņu

organizēšanu apzinīgai darbībai sociālas taisnības ide-

jas garā. Viņš pats, to es droši par viņu varu apgalvot,
arvienu būtu turējies pie strādniekiem, vismīļāk būtu

strādājis ar viņiem un viņu labā. Vienkāršā darba
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tauta viņam, pašam vienkāršam darba cilvēkam, īstam

garīgam proletārietim, būtu arvienu stāvējusi vistuvāk.

Ar viņu tam bij viena valoda, ar viņu tas arvienu

vislabāk būtu varējis saprasties. Savas ■ personīgas

dzīves likteņus viņš arvienu būtu turējis par cieši sai-

stītiem ar viņas likteņiem. Arvienu visa viņa būtība

būtu protestējusi pret sabiedrisko netaisnību un spaidu,

un arvienu viņš visus cietējus būtu sirsnīgi žēlojis un

aizstāvējis.

Bet tikpat droši varu ari apgalvot, ka viņš nekad

nebūtu bijis aktivs biedrs kaut kādā politiskā partijas

organizācijā. Partijas politika, tā pavisam nebij viņa
darīšana. Viņam politiskai darbībai nebij ne mazākā

talanta, un nekad Veidenbaums nebūtu uzņēmies darīt

kādu darbu, kuram nebūtu juties pilnīgi spējīgs un

labi sagatavots.

Viņš darba tautai būtu apzinīgi un uzticīgi kal-

pojis visu savu mūžu, bet nevis kā kareivis politiskas

partijas armijā, kuras stratēģiju un taktiku viņš bez

tam ari daudzējādā kārtā turēja par pavisam nepareizu,

bet mīlot, žēlojot, mācot un viņas labā strādājot.

Veidenbaums bij pozitivs gars, viss viņā virzījās

uz pozitivo, uz pozitiva darba darīšanu, uz celšanu,

uz jaunradīšanu. Tur, kur viņš noliedza un kritizēja,

tur viņa kriticisms nebij postošs, bet arvienu radošs.

Viņš kritizēja nevis kritikas dēļ, bet lietas noskaidro-

šanas dēļ, kas vajadzīga auglīgai darbībai. Un kriti-

zējot, viņš nekad nebij šaursirdīgi tendenciozs, nekad

neaizstāvēja kaut kādas sevišķas intereses, bet arvienu

lūkoja katru lietu apgaismot no visām pusēm, lai at-

vērtos īsta un pilnīga patiesība.
Mīlot darba tautu, viņš tomēr nekad nebūtu va-

rējis domāt tā: kas darba tautai tieši par labu nāktos,

ir labs, kas nē, tas ir ļauns. Bet viņš būtu sacījis,

un tiešām ari daudzreiz izteicās tā: Ja kas darba tautai
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par labu nāk, bet nesaskan ar augstākās taisnības

ideju, tas ir ļauns; bet kas ar šo ideju saskan, ir labs,

ari tad, ja tas darba tautai pašlaik ļaunumu nes. Viņš

zināja, ka profesionālie politiķi citādi mēdza spriest.

Viņš ar mani vairākkārt ar lielu rūgtumu par

tiem runāja, sevišķi par Tērbatas krievu revolucionā-

riem, un dažreiz stipri uzbudinājās kā par viņu par-

tejisko šaursirdību, tā ari par viņu uzbāzību un ne-

ganto neiecietību. Es atceros, ka viņš reiz lielā uz-

budinājumā man veselu sprediķi nolasīja par tiem, no

vienas puses par viņu pilnīgu sociālā etosa likumu

neievērošanu, par viņu „hotentotu morāli", kas par

labu atzina tikai to, kas viņu lietai tieši par labu nāca,

lai tas ari būtu absolūti ļauns un netaisnīgs, un, no

otras puses, par viņu iedomību, nekautrību un nekau-

nīgo kāri visur sev zvejot piekritējus, uzbāzīgi aģitējot

un pat rupju demagoģiju lietojot.

Un tad šie vīri iedomājas, ka taisni viņi vien

tikai ir tie īstie tautas draugi! tā viņš ar rūgtumu ie-

saucās; ka viņi vien tikai patiesi tautu mīl! Pie velna!

Kas tas tāds ir par mīlestības monopolu! Vai es mazāk

tautu mīlu nekā viņi? Vai es mazāk vēlos, lai tā tiktu

pie gaismas un brīvības?

Veidenbaums darba tautai dziļi simpatizēja, viņš,

ja dzīvotu, tai ari tagad veltītu savas lielās zināšanas

un savu talantu, viņš tai dziedātu savas dziesmas,

viņš ar dzejas košiem vaiņagiem pušķotu viņas karogus.

Viņš pie viņas, viņas paspārnē justos kā savās mājās,

pilnīgi skaitītos par viņas lielās saimes locekli. Viņas
goda dienas būtu viņa svētki, viņas prieki un bēdas

būtu viņa prieki un bēdas.

Bet nekad, ne mūžam Veidenbaums nebūtu darījis
vai cietis kaut ko, kas, tiešu labumu nesot vienai šķirai,
reizē nebūtu bijis attaisnojams visaugstākās ētiskās

idejas priekšā.
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Draugs man mīļš, bet vēl mīļāka man patiesība.

Draugi man mīļi un tuvi, bet vēl mīļāka man taisnība.

Tā Veidenbaums domāja, runāja un ari darīja.
Un tāpēc es ar dziļu pārliecību varu apgalvot,

ka viņš nekad un nemūžam nebūtuvarējis atzīt par sabie-

driskas attīstības galveno motivu un dzinēju spēku un

reizē par izšķirošo viedokli šķiru cīņu un šķiru intereses.

To dzīves filosofiju, uz kuras balstās un no ku-

ras izriet šī mācība par šķiru cīņu, kā visas vēsturiskās

dzīves saturu, t. i. ekonomisko materiālismu, Veiden-

baums neatzina, vai atzina tikai kā dažreiz noderīgu

un parocīgu šemu pētīšanas darbā, un ne vairāk.

Ka pasaules uzskats, ka dzīves filosofija, tas viņu
pavisam neapmierināja.

Es atceros, kā viņš mani reiz spīdoši atspēkoja

un pilnīgi sakāva vienā lielā strīdā par ekonomisko

materiālismu, ar kuru es toreiz pašlaik biju iepazinies,

un kuru lūkoju aizstāvēt. Veidenbaums, kuram bij
lielas zināšanas vēsturē, simts piemēriem un asi lo-

ģiskiem argumentiem pierādīja ekonomiskā materiālisma

nepilnību un vienpusību. Tur, kur šī mācība uzstājas

ar pretenzijām, ka varot ne tik vien izskaidrot visas vē-

stures un sadzīves parādības, bet ari noteikt turpmāko

sociālās attīstības virzienu, pat atrisināt visas garīgās
kultūras problēmas, tur Veidenbaums pret to sajuta

dziļu organisku antipātiju.

Es atceros, kā es reiz vēlāk, ilgi pēc Veidenbauma

nāves, lasot Ibsena (kuru Veidenbaums no jaunlaiku

dzejniekiem visvairāk mīlēja) runas un vēstules, atdū-

ros uz vienu tādu izteicienu, kas manāsausīs skanēja,

itin kā Veidenbaums pats to būtu izrunājis. Šīs domas,

kādas Veidenbaums, varbūt citādā variācijā, pats saru-

nās ar mani, vairākkārt bij izsacījis, pie Ibsena skan tā:

Dzīves atjaunošanas darbu visvairāk veicinās divi

sabiedriski spēki: strādnieki un sievietes.
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Bet turpat, tālāk, Ibsens apmērām saka tā — un

ari šie viņa vārdi skan, kā Veidenbauma sacīti: katra

no strādniekiem un sievietēm izejošā, kā vispār kura

katra sabiedriska darbība tikai tad atzīstama par labu,

kad tā ir augsti ētiska un godsirdīga.

Un, tāpat kā Ibsens, tā Veidenbaums nīda katru

„kailu interešu" politiku un bij dziļi pārliecināts, ka

tāda politika posta un maitā dzīvi un cilvēku dvēseles.

Veidenbaumam lieliski imponēja Ibsena vīrišķība,

kas tam neļāva tapt ne par «aristokrātijas" ne par

«demokrātijas" vergu, bet arvienu palikt par brīvu cil-

vēku, kas taisnību sacīja acīs tikpat pasaules vareniem,

kā ari plašām masām, nebaidoties no tā, ka šīs viņu,
kā viņa drāmas varoni, dakteri Štokmani, varētu izslu-

dināt par tautas ienaidnieku un tam ar akmeņiem iz-

dauzīt logus.
Tads pats ari bij Veidenbaums.

Un viņam, tāpat kā Ibsena drāmas varonim, ie-

dauzīti logi maz rūpes būtu darījuši, ja vien viņš būtu

zinājis, ka viņam taisnība, ja vien sirdsapziņa viņam
būtu bijusi tīra.

Taisni apbrīnojama, gandrīz neticāmi liela bij
Veidenbauma vienaldzība pret to, ko kāds par viņu

domāja, tiklidz viņš pats ar sevi bij skaidrībā. Un

apbrīnojama bij viņa plašsirdība un lieliskā iecietība

pret citu godīgu un dziļu pārliecību. Es jau aizrādīju

uz to, ka tie cilvēki, kurus Veidenbaums dzīvē vis-

vairāk ir mīlējis un cienījis, nebūt nav piederējuši pie

viņa domu biedriem, bet daudzreiz pat pie viņa ide-

jiskiem pretiniekiem.
Tā viņš ar mani reti par kādu cilvēku ir runājis

ar tādu siltu simpātiju un sajūsmu, kā par Valmieras

mācītāju Neulandu, kaut gan viņi abi stāvējuši uz

pilnīgi dažādām «platformām".

Veidenbaums man ar sevišķu maigu prieku sta-
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stīja par savu iesvētīšanu, un kā viņš Neulanda mā-

cītājam dienu priekš iesvētīšanas vaļsirdīgi atzinies,

ka viņš bībeles Dieva un lutera katķisma neatzīstot.

Neulands viņam tad esot jautājis: „Bet vai tu tici, ka

visaugstākā mācība ir mīlestība uz tiem, kas cieš, kā

to mācīja Kristus?" Kad nu Veidenbaums atbildējis

„ja", tad Neulands sacījis: „Tad es tevi varu iesvē-

tīt ar tīru sirdsapziņu."

Vienu reizi Veidenbaums man rādīja vēstuli no

Neulanda mācītāja, kurā tas rakstīja, ka nosūtot Vei-

denbaumam pusi no visas savas naudas, kas tam bij.

Ari dažus, pēc saviem ieskatiem ļoti konserva-

tivus, vācu profesorus, kā jau augšām ieminējos, Vei-

denbaums cienīja un allaž par tiem ar sajūsmu runāja.

Daudzus „domu biedrus" turpretim viņš pavisam

necienīja un par tiem atsaucās ar rūgtu ironiju. At-

ceros, kā viņš zobojās par vienu visai kustīgu politiski

radikālu pļāpu un smiedams teica: tāds runā muļķības

ari tad, kad viņam taisnība.

Par Veidenbauma attiecībām uz saviem studiju

biedriem, kā ari pret dažādām strāvām Tērbatas stu-

dentu dzīvē es savā laikā tiku rakstījis Treumaņa sa-

stādītajai Veidenbauma biogrāfijai, kā ari 1914. gada

Maskavas Latviešu studentu gada grāmatai.
Tur ari šo to esmu atzīmējis par Veidenbauma

ideju pasauli un par viņa filosofiskām un reliģiskām
tieksmēm un meklēšanām.

Vēl te gribētu piezīmēt tikai to, ka iepazīstoties

ar kaut kāda ievērojama zinātnieka vai domātāja rak-

stiem, Veidenbaums arvien lūkoja viņu saprast un

uztvert kā cilvēku. Veidenbaumam, kā īstam dzejnie-

kam, arvien cilvēks stāvēja centrā, cilvēka dzīvā per-

sonība, viņa daba un raksturs, visa viņa dvēseles dzīve,

kurā viņš vērojās maigām dzejnieka acīm. Viņš ne-

varēja iemīlēt nevienas domas, ja reizē nevarēja mīlēt
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pašu domātāju, un nesimpātiska cilvēka domas viņam

ari ik reiz mēdza būt nesimpātiskas. Veidenbaums ne-

šķīra cilvēku no viņa domām, vārdiem un darbiem,

bet to lūkoja aptvert un saprast visā visumā, visu viņa

būtības izpaudumu dzīvā kopsakarā. Viņš ticēja, ka

katra cilvēka patstāvīgās domas un dziļās pārliecības

arvienu ir tādas, kāds viņš pats ir. Viņa izteiktās

domas dod skaidrību par pašu cilvēku, un kas saprot

pašu cilvēku, tam labāk saprotamas viņa domas.

Un tā Veidenbauma attiecības pret kaut kādu,

viņam idejiski tuvu domātāju, arvienu bij sevišķi siltas

un personīgi intimas. Un pats silti mīlot vienu otru

no lielajiem domātājiem, viņš cienīja ari citos šādas

siltas simpātijas un godbijības jūtas pret savu „domu
valdnieku". Veidenbaumam arvienu bij patīkami dzir-

dēt, ja kāds ar sajūsmu runāja par tādu savu varoni,

vadoni, skolotāju un mācītāju, ari tad, kad viņš pats

viņa nemīlēja, vai pat varbūt neatzina. Jau tas vien,

ka kāds vispārīgi spējīgs ir cienīt, dievināt, aizrauties,

Veidenbaumam bij patīkami redzēt. Viņš tādos gadī-

jumos nekad nekā neatspēkoja, viņam pat prātā ne-

nāca izjaukt ilūzijas, rādīt, ka zināmais domātājs varbūt

nemaz nepelna tādas cienības v. t. t. Gan jau, gan

jau ar laiku — tā viņš tādos gadījumos mēdza

sacīt — viņš sapratīs, ka viņš ir maldījies. Bet skaista

ir viņa sajūsma, laba tā pati meklēšana un tieksme,
kam lielākam ticēt un to dievināt.

Veidenbaums nekad neticēja, ka visu un pilnu

patiesību par to kas ir, mums var mācīt kaut kāds

viens domātājs. Katrs, pēc Veidenbauma domām, zin

tikai vienu mazu patiesību par vienu mazu visuma

daļu. Un tikai visu cilvēku un visu cilvēku dzimumu

lielā, kolektiva doma var būt visas lielās, visu aptve-
rošās Patiesības izpaudums.
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Šāda atziņa izsargāja Veidenbaumu no katras

šaursirdības un no katra idejiska sektantisma un pa-

darīja viņu par vienu no visplašākiem un universālā-

kiem gariem, kādi latviešiem ir bijuši.

Šis plašums un universalisms, kas savukārt atkal

itin nemaz nebij skaidru atziņu trūkuma, ari ne ide-

jiska izplūduma iezīme, bet pie Veidenbauma bij

saistīts ar dziļu pamatību un personīgi siltu pieķer-

šanos zināmām, viņa visai būtībai intimi radnieciskām

idejām, ir tas, kā mums varbūt pašlaik visvairāk trūkst.

Un ja Veidenbauma paša nu vairs nav musu

starpā, tad jāmostas no jauna viņa garam.

1920. g.



Audzināšanas zinātne un audzināšanas

māksla.

I.

Tie, kas vai nu paši darbojas kā praktiski audzi-

nātāji, vai kas par audzināšanu interesējas, pa lielākai

daļai mēdz domāt, ka audzināšanas zinātnes uzdevums

esot — meklēt, atrast un rādīt audzināšanas

mērķus, kā ari ceļus un līdzēkļus to sasnieg-

šanai. Tai esot audzināšanas darbiniekiem tieši jāmāca,

kas tiem jādara un kā jādara, lai viņu darbs

būtu auglīgs un tuvāk vestu uzstādītam mērķim.

Vieni nu domā tā, ka pedagoģiskā zinātne to spēj,

citi to noliedz, līdz ar to vispār apšaubot pedagoģisko

teoriju nozīmi, vērtību un vajadzību un zinātnisko peda-

goģiju, kā īpatnēju zinātni, pavisam neatzīstot.

Abi spriedumi iziet no pilnīgi nepareiza viedokļa,

un neviens nekā neizteic nedz par pedagoģiskās zi-

nātnes īstiem uzdevumiem, nedz par tās spēku, nedz

nespēku, ari ne par to, vai tāda īpaša zinātne vaja-

dzīga vai ne, un vai tāda maz eksistē. Abi paiet

garām šim jautājumam. Jo audzināšanas zinātnes

nozīme un attaisnojums meklējams pavisam citā sfērā.

Tā nedz spēj, nedz ari grib uzstādīt audzināšanai

mērķus un ideālus, un tās uzdevums ari nebūt nav

— meklēt līdzēkļus šo ideālu realizēšanai. To ne-

viena pati zinātne nedara. Tas nemaz nav

zinātnes uzdevums.

Mērķu un ideālu uzstādīšana ir cilvēku pārliecības,

ticības, viņu pasaules uzskata lieta, un skaidrību par

lietojamiem līdzekļiem var gūt tiešos darba piedzīvo-
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jumos, kurus tad tikai teorētiski vairāk vai mazāk var

motivēt un pamatot. Bet nekad neviena zinātne ne-

jautā: kam jābūt? kas jādara? kā jādara?

Zinātne jautā vienīgi: kas ir? kas notiek? kā

tas notiek? Zinātne pēta reālās parādības un pro-

cesus viņu būtībā. Viņa meklē skaidrību par dzīvē

notiekošo, bet ne par to, kas vēlams vai vajadzīgs.

Tā ķimija izpēta ķimiskās parādības, filoloģija

izskaidro valodas dzīvi un būtību, vēsture rāda, kā

norisinājās vēsturiskās dzīves procesi, un neviena no

šām zinātnēm nenāk kā kaut kādu ideālu sludinātāja,

vai ceļu rādītāja uz praktiskās dzīves mērķiem. Visām

viņām tikai viens mērķis un uzdevums: gūt skai-

dras atziņas par to, kas ir.

Nevienas īstas zinātnes gala mērķis nav kaut

kāds tiešs labums, neviena neļauj vadīties no kaut

kādiem tiešas lietderības motiviem, bet katra cenšas

vienīgi pēc patiesības. Ari audzināšanas zinātne

tikai tad ir īsta zinātne, ja tā nostājas audzināšanas

parādību, «pedagoģisko faktu", notikumu, fenomenu

priekšā ar vienīgo nolūku, tos novērot, tanīs iedziļi-

nāties, tos izpētīt un par tiem skaidrību gūt. Tas ir

katras īstas zinātnes vienīgi attaisnojamais viedoklis.

Neviena no pastāvošām zinātnēm no paša sākta

gala nav stāvējusi tādā augstumā. Katra no tām savas

gaitas sākumā ir bijusi tiešu lietderības motivu pildīta.

Katrai ir bijis jāskaitās ar tīri praktiskām dzīves pra-

sībām. Katrai sākumā ir piemitis šis praktiski-tech-

niskais raksturs. Tikai pamazām atsevišķas zinātnes

atbrīvojās no pirmatnējā utilitārisma un sāka kalpot

«tīrai patiesībai".

Ilgs laiks paiet, veselas cilvēku paaudzes mainās,
kamēr no primitivās empirikas un no praktisko mērķu

un lietderības viedokļiem cilvēku doma pāriet uz tīro,

nesavtīgo patiesības meklēšanu.
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Viena zinātnes nozare agrāk, cita vēlāk atsvabi-

nājās no saistības ar ikdienas tiešām vajadzībām. Visil-

gāk šinī kalpībā ir atradusies pedagoģija. Viņa visvēlāk

ir kļuvusi brīva no praktiskās lietderības prasību spaida.

Tā pastāvīgi stāvēja degošu praktisku problēmu

priekšā. Tai arvienu bija jāvada, jāmāca, jāpavēl,

jāaizliedz, jāslavē un jāsoda. No tās pastāvīgi prasīja

padomu, likumu, noteikumu, normu. Bija jāzina, ko

darīt ar nerātnu un neapdāvinātu bērnu, kā iemācīt

zināmu amatu, kā pieradināt paklausīt un būt kārtīgam.

Vislielākā daļa no visām pasaulē līdz pašam pē-

dējam laikam sarakstītām pedagoģiskām grāmatām

pastāv no šādiem padomiem un pamācībām, likumiem

un normām par to, uz kurieni bērni jāved, kā tie

mācami, kā par cilvēkiem pataisāmi. Šās pamācības

ir vairāk vai mazāk sistematizētas, vairāk vai mazāk,

psicholoģiski pamatotas un filosofiski apvienotas, bet

nekādā ziņā tās, kopā ņemot, vēl nav zinātne.

Tās neizskaidro to, kas ir, bet māca to, kam jābūt.
Kā visās šādās mācībās, tā ari šinīs, ļoti dauz subjektīva,

nepierādāma, nesaistoša. Tanīs daudzreiz var būt gul-
dīta dziļa dzīves gudrība, liela, pat ģeniāla doma, tās

var pildīt augsts etoss un patoss, bet tas tomēr nav

zinātnes, nav tīras objektivas patiesības meklēšanas

patoss. Šī mērķu un ceļu meklēšana ir tikpat mūžīga

un dabīga cilvēka gara funkcija, un šī aicināšana uz

augstu ideālu ir tikpat attaisnojama un nepieciešama,
kā tīri lietišķā skaidru atziņu meklēšana, bet jāsaprot,
kā tas ir kaut kas cits. Tā nav zinātne.

Audzināšanas zinātne ir vēl pavisam jauna. Tā

vēl nav radusi uzstādīt ne ar kādiem blakus motiviem

nesajauktas, tīri zinātniskas problēmas, bet bieži vēl

samaina lietderības, vai ideāla viedokļus ar objektivās

patiesības viedokļiem. Tā vēl arvienu pārāk stipri
ir saistīta ar tiešās, praktiskās audzināšanas prasībām,
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arvienu vēl nav galīgi atbrīvojusies no kalpības ikdienas

praktiskām vajadzībām, lai varētu pilnā mērā un brīva

no kaut kādiem citiem motiviem un interesēm nodoties

vienīgi tikai ideāli nesavtīgam tīras patiesības meklē-

šanas darbam, kā citas īstās zinātnes. Tādēļ tā pie

šām pēdējām vēl nav iekarojusi pilnīgu atzīšanu un

simpātijas. Citas zinātnes, kas dara vienīgi tīro pētī-
šanas darbu, skeptiski skatās uz šo jauno zinātni, lāga

neredzot, ko tad tā patiesībā pēta, kas ir viņa

pētīšanas objekts un kādas tai zinātniskas pē-

tīšanas metodes. Dažādozinātņu saimē pedagoģiku vēl

uzskata par nepilntiesīgu, viņas bieži pat nemaz neatzīst.

Pat paši profesionālie pedagogi mēdz būt neskai-

drībā par to, vai un cik tālu pedagoģika tiešām ir un

var būt zinātne, jeb kas tad īsti ir tas, ko par audzi-

nāšanas zinātni varētu saukt. Viņi bieži pazīst tikai

tos pedagoģisko gudrību un mācību krājumus, kādus

visbiežāk sniedz līdzšinējā pedagoģiskā literatūra, un

šās mācības par zinātniskām atzīst tad, ja tās psicho-

loģiski un filosofiski pamatotas. Viņi bieži sajauc

pedagoģiku ar psicholoģiju, vai filosofiju, vai etiķu,

neskaidrībā būdami par to, vai maz eksistē gluži ne-

atkarīga autonoma audzināšanas zinātne pati par sevi,

kā eksistē valodas, vēstures, dabas zinātne, kuras visas

protams viena otrai palīdz, viena otru iespaido un

balsta, bet kas tomēr ir un paliek gluži autonomas.

Vecākām zinātnēm, ieradušām gluži objektivi

vērot, pētīt, aprakstīt un tad sistematizēt pašas dzīvās

īstenības pētīšanas panākumus, radušām strādāt stingri

induktivi, izejot nevis no normām, mērķiem, ideāliem,

bet no īstenības, no atsevišķiem reāliem faktiem,

tām liekas audzināšanas „mērķos" un „idealos" orien-

tētās pedagoģijas deduktivie paņēmieni pilnīgi nepie-

ņemami. Tām šo patstāvīgi deducejošo, arvienu nevis

no faktiem, bet no «vispārīgām idejām" izejošo peda-
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gogu domāšanas paņēmieni izliekas nezinātniski.

Viņiem tie šķiet esam pārāk subjektivi un pretīgi īstam

ideālam objektivitātes garam, bez kāda nav domājama

neviena zinātne. Un tiešām tā ir.

Vēl mūsu jaunai zinātnei jānostiprinājas, vēl

daudz jādara, lai tā pilnīgi atbrīvotos no tai arvienu

vēl lielā mērā piemītošā utilitārisma, un lai izstrādātu

arvienu labākas īsti zinātniskas domāšanas un pētīša-

nas metodes. Viņa ir ceļā uz turieni. Pedagoģiskā
literatūrā arvien biežāk parādās tīri zinātniski pētījumi,

izdarīti teicamām, īsti zinātniskām metodēm, pētījumi

par tiešiem audzināšanas faktiem un ne prāto-

jumi par tās ideāliem. Tiek krāts materiāls, sijāts,

kārtots, salīdzināts, sistematizēts, tiek sīki un gluži

objektivi izpētītas atsevišķas parādības, kas norisinājās

audzināšanas procesos, un pamatīgi, vispusīgi un iz-

smeļoši tiek aprakstītas. Tas ir tas, ko A1oi s s

Fišers nosauc par deskriptivo (aprakstošo) pe-

dagoģiku, kuras trūkums, pēc viņa pārliecības, lielā mērā

izskaidro tik vareni izplatīto pedagoģisko diletantismu*).

Jāzin un jāsaprot taču vispirms tas, kas ir, kas

tiešām notiek zināmos apstākļos, zem zināmiem

audzināšanas iespaidiem. Viss tas ir ilgi jānovēro

un sīki jo sīki Jāapraksta". Šādu novērojumu vaja-

dzīgs bez gala daudz, un katram faktam vajaga būt

neapšaubāmi droši fiksētam.

Mēs par simts lietām audzināšanā mēdzam dot

galīgus spriedumus, mēdzam tās vai nu nosodīt vai

ieteikt, aizliegt, vai priekšā rakstīt, bez kā mums par

viņu īsto būtību patiesi būtu pilnīga skaidrība. Mēs

izejam no zināma „ideala", liekam vadīties no tā, ko

vēlamies, kam ticam, ko aiz dažādiem iemesliem turam

par vajadzīgu, bet bieži ļoti maz zinām, kas tas

*) Aloys Fischer, Descriptive Pādagogik, (Zeitschift
iūr pād. Psych. v. cx. Pād. 1914. p. 81 v. t. t.).
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pēc savas būtības ir, par ko iestājamies, vai ari

pret ko uzstājamies. Mums pati tā lieta, par kuru

spriežam, nekad vēl nav bijusi nopietna zinātniska

problēma, mēs tai piekrītam vai nepiekrītam tikai

tādēļ, ka tā mums patīkama, vai nē, ka tā saskan, vai

nesaskan ar mūsu dažādiem nolūkiem, daudzreiz pat

tādiem, kam ar audzināšanu nav nekāda sakara. Lai

ņemam kaut kuru audzināšanas principu, meto li, pa-

ņēmienu, iekārtas veidu, pret kuru ieņemam stāvokli,

un lai jautājam: vai esam pamatīgi un vispusīgi izpētī-

juši viņu dabu, funkcijas, iespaida spēku un veidus dažā-

dos apstākļos? Vai zinām, ko par visu to saka zinātne?

Piemēra dēļ ņemsim tādu audzināšanas un mā-

cīšanas veidu, kā zēnu un meiteņu kopmācību, koin-

strukciju. Mēs tam piekrītam, vai nepiekrītam, to

aizstāvam, vai noliedzam, ik pēc saviem vispārīgiem
dzīves uzskatiem, savām tikumiskām pārliecībām, sa-

vas gaumes, pēc personīgām simpātijām un tieksmēm,
bieži pat, varbūt gluži neapzinoties, vadoties no zinā-

mām sabiedriski politiskām interesēm. Reti kāds no

mums pašu to lietu ir izpētījis, vai iepazinies ar pa-

matīgiem speciālistu pētijumiem par to. Ir vajadzīgi

droši, neapšaubāmi fakti par to, kā šis princips pa-

tiesībā izpaužas, kas faktiski motiek tur, kur viņš

valda, jāzin skaidri, kādas parādības tas izsauc, kādas

viņa piemērošanai tiešas sekas dažādās vietās, skolās,

tautās, aprindās, dažādos apstākļos un nosacījumos.
Jāsalīdzina simts atsevišķi gadījumi, kas katrs par sevi

sīki izpētīts un izsmeļoši aprakstīts.
Tas ir pedagoģiskās zinātnes uzde-

vums. Varbūt zinātne teiks, ka tai šinī jautājumā
vēl nav pietiekošas skaidrības, ka problēma vēl nav

izšķirta, ka vēl par maz novērots, salīdzināts, praksē

pārbaudīts un ka tādēļ vēl nav iespējams šo fenomenu

uzskatīt par galīgi noskaidrotu. Tad ari mēs nedrīk-
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stēsim paviršā radikālismā uzstāties par, vai pret šo

principu. Ari mums vēl būs jānogaida, uzmanīgi

sekojot zinātniskiem pētījumiem, arvienu ari pašiem

vērojot, salīdzinot, izmēģinot.

Ir tādas audzināšanas parādības, kas jau pama-

tīgi izpētītas un pietiekoši noskaidrotas. Par tām tad

ari mūsu spriedumam, ja mēs tiešām būsim zinātnis-

kās domas augstumos, būs lielāks svars un nozīme.

Mēs paviršā aizrautībā tad nedz cildināsim, nedz ari

pelsim to, kā būtība mums vēl pašiem nav skaidra.

Tas pašlaik notiek visplašākos apmēros. Un vis-

radikalāki mēdz būt tie, kam vismazāk sakaru ar zi-

nātni, tāpat kā p. p. ārstniecībā visvairāk naivu opti-

mistu un lētticīgu visādu jaunu metodu un līdzēkļu

piekritēju ir to starpā, kam trūkst īstas mediciniski

zinātniskas izglītības, kādēļ tos viegli var aizraut

un apvest ap stūri katrs veikls reklamists, kas izgu-

drojis „ko jaunu". Gluži tāpat neizglītotus cilvēkus

pedagogu starpā var aizraut katrs veikls jaunu ideju
vai metodu sludinātājs, ja vien viņš taisa labi skaļu
reklāmu. Taisni starp zinātniski neizglītotiem tādam

visvieglāk iegūt piekritējus. Šie pēdējie, protams,
morāliski šeit nav vainojami, un tautas audzināšanas

interesēs bez šaubām ir — dot visiem profesionāliem

audzinātājiem pēc iespējas plašu un pamatīgu zināt-

nisku skolu. Tas ar laiku notiks, un tam jānotiek.
Tas ir drošākais līdzēklis pret pedagoģisko diletantismu

un paviršo radikālismu.

Šis arvienu vairāk izzudīs ari tad, kad pati au-

dzināšanas zinātne progresēs un kad tai ari attiecīgās
mācības iestādēs ierādīs cienīgāku un pienācīgu vietu.

Ar prieku jākonstatē, ka augstskolas visā pasaulē
arvienu biežāk atver savus vārtus šai zinātnei un ka

to atzīst par vajadzīgu ne tikai tādēļ, lai nākamiem

pedagogiem dotu viņu turpmākam praktiskam darbam
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vajadzīgās zināšanas, bet tāpēc, ka audzināšanas zi-

nātni sāk atzīt par tādu, kas nekādā ziņā nedrīkst

trūkt vispārīgo gara jeb kultūras zinātņu

sistēmā. Ja augstskolās izpēta tādas garīgās

kultūras parādības, kā reliģiju, mākslu, morāli, valsti-

skas un citas sociālās dzīves formas, tad tik pat sva-

rīgam pētīšanas objektam jābūt to parādību plašajam

kompleksam, kuras sauc par audzināšanu. Šās parādī-
bas jāizpēta un jāizprot kā cilvēku kopdzī-

ves mūžīga, nerimstoša funk ci j a, tāpat

kā valoda, ierašas, darba veidi, technika. Ja viss šis

pēdējais var būt un ir cienīgs priekšmets zinātniskiem

pētījumiem, tad tik pat cienīgām jābūt tām kultūras

parādībām, kurās izpaužas cilvēces garīgā

augša na, kā ari atsevišķo cilvēku, paaudžu, tautu

apzinīga, plānveidīga audzināšana.

Ne tik vien profesionāliem audzinātājiem jābūt

skaidrībā par šiem kultūras tapšanas fenomeniem, bet

katram izglītotam cilvēkam, jo katrs taču strādā pats

pie savas un katrs ari kaut cik pie citu izglītības un

audzināšanas. īsta universitas litterarum, kas dod vietu

daždažādo dabas un garīgas dzīves parādību pētīšanai,

nemaz nedrīkst nedot vietu ari šai kultūras zinātņu

nozarei, ari tad, ja nemaz nebūtu jāskaitās ar nā-

kamo praktisko pedagogu vajadzībām. Šī zinātne

dod tādas vērtīgas un nepieciešamas atziņas par zināma

rakstura garīgas kultūras dzīves formām, kā neviena

cita, bet ari pati par sevi, tāpat kā kura katra zinātne,

ir varen liels vispārīgas izglītības faktors. Kā dabas

zinātnes, fizika, mechanika, ķimija ir interesantas, va-

jadzīgas un nepieciešamas ne tikai praktiķim-inženie-

ram, architektam vai vīna fabrikantam, bet katram bez

izņēmuma izglītotam cilvēkam, tā ari zinātne par

cilvēces augšanu un audzināšanu nav vaja-

dzīga tikai praktiķim-audzinātājam, bet katram cilvē-
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kam. Un gluži neatkarīgi no kaut kādām speciālām

vajadzībām, pedagoģikas uzņemšana citu zinātņu saimē

ir ne tik vien pilnīgi attaisnojama, bet absolūti nepie-

ciešama. Protams, līdz ar to viņai tiek ari uzlikti

smagi pienākumi. Tai jāmācās no vecākajām zi-

nātnēm un jāņem tās par paraugiem gan problēmu

uzstādīšanas, gan ari pētīšanas metodustingrā noteiktībā.

Tai jāizstrādā un jāizsmalcina vēl diezgan neno-

teiktā un vēl pietiekoši nedisciplinētā pati «pedago-

ģiskā domāšana".*) Tai jāatbrīvojas galīgi no katra

utilitāra viedokļa, jāmācās un jāieron pie visa stāties

klāt gluži «neieinteresētai", bez jeb kādas tendences,

ideāli objektivi, bez kaut kādas gatavas, jau agrāk

par izpētāmo priekšmetu uzstādītas, teorijas. Tai ari

jānovelk stingras robežas starp atsevišķām viņai tuvu

stāvošām citām disciplinām, jānosprauž sev īstais darba

lauks un kompetences. Tā pedagoģikai stingri jāno-

robežojas no zinātniskās psicholoģijas, kuras abas bieži

samaina un caur to nevienai nedod iespējas koncen-

trēties uz saviem īpātnējiem, tikai viņai vien pienācī-

giem uzdevumiem. To šinī vietā gribētu sevišķi uz-

svērt, jo ari pie mums taisni šie divi dažādie viedokļi:

psicholoģiskais un tīri pedagoģiskais pa-

stāvīgi tiek sajaukti.

Psicholoģija un pedagoģika ir divi dažādas, gluži

patstāvīgas zinātnes. Pedagogs-zinātnieks, protams,
bez psicholoģijas nevar iztikt, bet viņa problēma nav

tīri psicholoģiska, bet pedagoģiska. Psichologs izpēta
tos vispārīgos procesus, kas norisinājās cilvēka psichē.

Pedagogs-zinātnieks izpēta tās parādības, kas novēro-

jamas cilvēku savstarpējās iespaidošanās procesos ar

tās audzinošām sekām. Psichologs ņem cilvēku pašu

par sevi un izpēta un izskaidro, kas notiek viņa dvē-

*) Sk. Th. Li 11, Methodik des pādagogischen Denkens.
Kantstudien 1921. g.
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seles dzīvē. Pedagogu-zinātnieku interesē viena cil-

vēka iespaidi uz otru. Viņš izpēta un izskaidro to, kā

cilvēks cilvēku audzina, kā viens cilvēks daudzus, kā

daudzi vienu audzina, kā tauta savus pilsoņus, kā at-

sevišķi lieli tautas darbinieki visu tautu, kā katrs cil-

vēks pats sevi audzina. Šos audzināšanas feno-

menus, šos procesus viņu būtībā un viņu kauzalos

sakaros grib izpētīt un izskaidrot audzināšanas zinātne.

Viņas problēma ir: kā cilvēki zem audzināšanas spēku

iespaidiem veidojas un kā viņu pašdarbīgā dvēseles

dzīve pieņem augstākas un augstākas būtības formas?

Un — kas viss šo dvēseles dzīvi tā pārveido ?No

kurienes nāk pārveidojošie iespaidi? Kāda šeit loma

kuram katram atsevišķam audzināšanas faktoram ?

Kādas sekas kuram katram faktoram atsevišķos ap-

stākļos, pie dažāda tīpa cilvēkiem, pie dažāda dzimuma,
dažādas tautības un šķiras cilvēkiem, dažādā vecumā?

Psicholoģijas pētīšanas objekts ir cilvēka iekšķīgā

dzīve. Pedagoģikas objekts ir šās iekšķīgās dzīves

veidošanās process zem audzinošu spēku iedarbības.

Psichologs-zinātnieks jautā: kā funkcionē cilvēka

dvēseles „aparāts", vai vispār katrā, vai zināmā atse-

višķā cilvēkā ? Zinātnieks-pedagogs jautā :kā vispār

cilvēka dvēsele, vai kā zināma atsevišķa dvēsele tiek

izaudzināta un izaug un ieaug iekšā augstākās būtības

formās, kas šo augšanu veicina un kā tas notiek ?

Bij laiki, kad pedagogi paši nemaz vēl neprata

uzstādīt tīri pedagoģiskas problēmas un ka tie

tās samainīja ar psicholoģiskām, un kad tie ari ticēja,

ka, ja kāds ir labs psichologs, ka tad viņš ari jau būs

labs pedagogs. Tā nav. Ģeniāls psichologs-zi-
nātnieks var būt vājš pedagogs-zinātnieks,

tāpat kā viņš ari var būt pavisam slikts pedagogs-

audzinātājs. Ari mediķim p. p. taču jābūt psicho-

logam, bet katrs psichologs vēl nav un ne katrs var būtlabs
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mediķis. Ari juristam jabut psichologam, bet ne katrs

psichologs varbūt jurists, nedz zinātnieks, nedz praktiķis.

Tā katrai zinātnei ir savs novads, savas īpatnējas

problēmas, savi specifiskie viedokļi. Visas ir savā

starpā sakarā, viena otrai var daudz dot un palīdzēt,

bet to katra vislabāk spēj darīt taisni tad, kad tā, tu-

roties savos dabiskoskrastos, koncentrējoties uz saviem

specifiskiem uzdevumiem, ideāli ir izkopusi savu pa-

tieso, īstāko būtību.

Audzināšanas zinātnei pamazām ir kļuvuši skaidri

viņas īpatnējie uzdevumi, un jācer, ka tā ari savās

pētīšanas metodēs un savā specifiskā domāšanas veidā

ies pretīm arvienu lielākai pilnībai. Tā viņa ne tikai

pati kļūs bagātāka un auglīgāka, bet padarīs bagātāku

un plašāku vispārīgo zinātnisko kultūru, zinātnei ieka-

rodama pavisam jaunas un vēl līdz šim svešas pasau-

les. Ja šīs zinātnes robežu un valdības paplašināšana

tā ka tā par labu nāks vispārīgai zinātniskai kultūrai,

tad ir saprotams, cik daudz tā dos profesionāliem pe-

dagogiem-zinātniekiem, kā ari, netieši, praktiskiem
audzināšanas darbiniekiem. Jo, ja ari zinātniska iz-

glītība un lielas teorētiskas zināšanas nebūt vēl tieši

negarantē auglīgu praktiskās audzināšanas darbu, tad

tomēr vispārīgas zinātniskas kultūras līmeņa pacelšana

un tās iespaidu sfēras paplašināšana un nostiprināšana

galu galā nevar nenākt par labu ari tiešai praktiskai
audzināšanai. Ja ari, kā to vēlāk vēl sīkāki aplūkosim,

pedagogs-zinātnieks un pedagogs-praktiķis ir pavisam
dažāda tīpa cilvēki, un kā var būt ģeniāls audzinātājs
tas, kas nemaz nav zinātnieks, un kā ģeniāls zināt-

nieks-pedagogs savukārt var būt pavisam slikts audzi-

nātājs, tad tomēr nav noliedzams, ka pedagoģiski zi-

nātniska izglītība nevienam, pat tam visģenialākam

audzinātājam-praktiķim nevar par ļaunu nākt, bet vidu-

vēji apdāvinātiem audzinātājiem, tā tad lielākai daļai
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no tiem, var kļūt par drošu garantiju un aizsargu pret
katru paviršību, diletantismu un sektantismu.

Zinātniska izglītība vajadzīga un nepieciešama

ne tikai faktisko derīgo zināšanu dēļ, kādas tā dod,
bet tās galvenā vērtība slēpjas tanī vispārīgajā iekšķīgā

noskaņojumā, smalkjūtībā, gaumē un mēra sajūtā, kuras

trūkums tik nepatīkami duras acīs pie katra neizglītota,

vai pusizglītota cilvēka. Šīs mēra izjūtas un īstas

gaumes trūkums tad ari izskaidro kā tiepīgi konser-

vativo, tā ari tiepīgi revolucionāro radikālismu peda-

goģijā un neļauj nodibināties tam viedoklim, kas

vienādi objektivi vērtē veco, kā jauno, kas prot un

grib gan konservēt to, kas ir konservējams, bet kas

tikpat noteikti apkaro to, kas savu laiku nodzīvojis un

kas nu tikai kavē veselīgu progresu. Zinātniski patiesi

izglītotam pedagogam, ieradušam katru lietu apskatīt

no visām pusēm, pilnīgi objektivi, bez jeb kādiem

blakus motiviem, bez kaut kādas tendences, ir pareizs

acumērs par to, kas audzināšanā iespējams, ka nē,

kas to veicina un kas to kavē un kāda nozīme un kāds

svars kurā katrā gadījumā katram atsevišķam motivaff
.

Viņa izglītība tam ir stiprs pamats sevī noslēgtam,

apvienotam un noskaņotam pasaules un dzīves uzska-

tam, no kura izriet skaidrs, plašs, pareizs skats par

reālām kultūras dzīves parādībām un to savstarpējiem

sakariem. Tāds zinātniski patiesi izglītots pedagogs

uz audzināšanas problēmām neskatās ne no „labā",

ne no „kreisā", ne no „vidējā", bet tikai no tīrā

pedagoģiskā viedokļa. Viņam, īstas zinātniskas

kultūras cilvēkam, cits viedoklis ir nepieņemams un

nesaprotams, tāpat kā izglītotam dabas zinātniekam,

vai matemātiķim, vai ari kā, sacīsim, īstam dzejniekam
tikai var būt tīras zinātnes, tīras matemātikas, vai īstas

dzejas viedoklis, un cits nekāds.

Tie, kas spriežot par parādībām visos šinīs ga-
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rīgās dzīves novados, neiziet no šiem viedokļiem, tie

sajauc jēdzienus, veicina sprieduma patvaļību un dile-

tantismu un tā grauj zinātniskas, mākslinieciskas, pe-

dagoģiskas un katras kultūras pamatus.

ii. V fid ■ -
Audzināšanas mākslai jeb technikai ar audzinā-

šanas zinātni nav tieša sakara. Tās abas pēc būtības

viena no otras neatkarīgas. Pedagogs-zinātnieks un

pedagogs-mākslinieks, jeb praktiskais audzinātājs ir

pavisam dažādi cilvēki, pēc savas iekšējas struktūras

pieder pie pilnīgi pretējiem cilvēku tipiem. Protams,

gadās, ka kāds sevī apvieno abus talantus, ka ir reizē

liels un pamatīgs teoretiķis-zinātnieks un ari liels audzi-

nātājs. Bet tā ir ļoti reta parādība un tad, protams, raksturo

sevišķi daudzpusīgu un bagātu iekšējās dzīves satversmi.

Pa lielākai daļai tomēr īsti zinātnes cilvēki, pētnieki,

teorētiķi nemēdz būt ievērojami praktiķi, un — otrādi.

Pedagogu zinātnieku, kā kuru katru īstu zināt-

nieku, pirmā kārtā interesē teorētiskā problēma.

Viņa darbs ir novērot, pētīt faktus un parādības, tās

noskaidrot, gūtās atziņas skaidri jēdzieniski formulēt,

un jēdzienus loģiski savā starpā apvienot un sistema-

tizēt. Viņš ir vērotājs — domātājs, bet ne praktiska
darba darītājs. Viņa galvenais tikums ir — skaidrs,

neapmākts skats, pilnīga objektivitāte un skaidra,

stingri disciplinēta doma.

Praktiķa-audzinātāja interese un mērķis ir — vē-

lamā virzienā un garā iespaidot topošā cil-

vēka iekšējo dzīvi. Viņa interese vērsta nevis

uz teorētisko problēmu, bet uz dzīvo cilvēku, kuru tas

grib vest uz pareizā ceļa, palīdzēt viņa būtību izkopt

un piepildīt. Viņa darbības iznākums nav vis jauna

doma, jaunas atziņas, idejas, teorijas, sistēmas, bet

jauns, atjaunots, izaudzināts cilvēks.
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Ja pedagogam-teoretiķim vislielākais prieks, kad

tam izdodas pareizi uzstādīt problēmu, sekmīgi to at-

risināt, atsevišķās atziņas iekšķīgi apvienot un tā tikt

tuvāk patiesībai, tad praktiskā audzinātāja laime ir —

zem sava audzināšanas darba iespaidiem redzēt garā

un dvēselē augam jauno cilvēku.

Ja zinātnieks-pedagogs pieder pie tās psichiskās

struktūras tīpiem, kurus var nosaukt par intelektualistiem

jeb «teorētiskiem cilvēkiem", kā tos raksturo E. S p r a n -

gers
:!:), tad audzinātājā ir vairāk no «sociālā cilvēka",

no tā, kuru vada interese, simpātija, mīla uz cilvēku,

kas dara tam dārgus viņa likteņus.

Pazīstamais Mūnchenes pedagogs Keršenštei-

ners savā grāmatā «Die Seele des Erziehers" **) ir

lūkojis dot vispusīgu īsta audzinātāja dvēseles raksturo-

jumu un šeit izsaka dažas ļoti pareizas domas. Viņš

noteikti pieskaita audzinātāju pie «sociālā" cilvēka tīpa.

Pēc viņa domām tas, kas visdziļāk cilvēkus mīl, ir

vislabākais audzinātājs.

Vislabāk audzina mīloša māte. Un katrā īstā

audzinātājā ir kaut kas no mātes gara. Tas, kas nemīl

cilvēkus, kas nemīl bērnus un jaunatni, tas viņiem

nekad nevar būt labs audzinātājs, tas nekad viņu dvē-

seles nevedīs pretim augstākās būtības formai.

Keršenšteineram vislielākais un ideālākais audzi-

nātājs ir Pestalocijs, taisni tādēļ, ka tas bijis tāds

bezgalīgas mīlas cilvēks. Tikai tāds, dvēselē neizsme-

ļami bagāts cilvēks, varējis citu dvēseles modināt, kopt,

izdaiļot, jo «dvēsele tikai no citas dvēseles pieskār-

šanās aug." Mīla dara gaišredzīgu, lai nojaustu un

saprastu katra atsevišķā bērna īpatnējās garīgās vaja-

*) Eduard Spranger, Lebensformen 1913.

**) GrāmataJr tulkota latv. valodā no J. Arņa: Audzinā-

tajā dvēsele." Rīga, 1924. g. Izgl. Min. izd.
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dzības, viņa būtība guldītas vērtības un iespējamības,

lai tad tās varētu izcelt un atvērt iespējamā pilnībā.

Ja Keršenšteinera domas pēc būtības ari ir ne-

apšaubāmas tai ziņā un tik tālu, ka bez mīlas nav

iespējams audzināt, un ka mīlas bagātais cilvēks katrā

ziņā būs labāks audzinātājs, nekā vienaldzīgais un

vēsais, varbūt pat cilvēkus nicinošais, vai nīstošais,

tad tomēr man šķiet, ka redzēt simpātijas un mīlas

jūtās labas un pareizas audzināšanas visstiprāko ga-

rantiju un taisni mīlu apzīmēt par to īpašību, kas

vispilnīgāk raksturo īstu audzinātāju, par viņa būtības

visspilgtāko specifisko pazīmi, gan nebūtu pareizi.

Mīlai gan jābūt vispārīgajam audzinātāja dvēseles

noskaņojumam, itin kā visas citas viņa dvēseles kustības

pavadošai mūzikai, bet tam avotam, no kura galvenām un

pirmām kārtām viņš smeļ savus nodomus, idejas un spē-

kus, no kurienes viņa griba un fantāzija dabū visstiprākos

ierosinājumus, jābūt kaut kam citam. Man šķiet, ka šis

avots ir īpatnēja spēcīga radīšanas tieksme, rad-

niecīga mākslinieciskas radīšanas stipriem instinktiem.

Ka audzinātājam, bez šaubām, jābūt cilvēkam ar spilgtām
sociālām simpātijām, tas ir skaidrs, bet tad vēl vairāk

viņu raksturo šī garīgās radīšanas trauksme, caur ko

viņš stipri līdzīgs radošam māksliniekam. Tikai mate-

riāls, viela, no kura viņš ko grib veidot, ir citāds, nekā

citiem māksliniekiem : ne akmens, ne krāsas, ne skaņas,
ne vārdi, bet dzīvais cilvēks. Dzīvu cilvēku skaisti

pilnīgus tēlus viņš grib radīt. Caur to viņš pēc bū-

tības atšķiras no tīriem mīlas cilvēkiem. Šie pēdējie

grib, lai mīļotam cilvēkam būtu labi, lai viņš būtu

laimīgs, kāmēr audzinātājs grib, lai tas taptu par sevī

pilnīgu būtni. Tie grib, lai viņam kas būtu, šis grib,
lai viņš pats kas būtu, par ko kļūtu.

Pazīstamais ārprātīgais, kaut ari ļoti paradoksais
vācu domātājs Maksi s Šelers apgalvo, pretēji Ker-
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šenšteineram, ka mīla taisni kavējot būt par labu

audzinātāju, tāpēc ka tā darot neiespējamu to ideāli

objektīvo skatu uz audzināmo cilvēku, bez kāda au-

dzināšanas darbs nemaz lāga nevarot veikties. Mīla

vairāk domājot par otra cilvēka labklājību un laimi,

bet ne par viņa būtību un par to, kā šī būtība jāno-

dibina, jāpiepilda. Mīla esot pārāk subjektiva, strauja,

karsta, tā gan aizraujot un iesildot, bet nedodot vaja-

dzīgā miera un gara stingribas, kāda vajādzīga per-

sonības veidošanas darbam.*)

Šelera domās, bez šaubām, ir daudz patiesības.

Tiešām: mīla ir jūtas, un kā ar labām, siltām jūtām

vien cilvēks nevar būt, sacīsim, labs celtnieks, archi-

tekts, tā siltu jūtu cilvēks vēl nebūs labs audzinātājs,

kas taču ari savā ziņā ir celtnieks, jo viņš ari ko ceļ,

būvē, veido. Viņš ari redzamā tēlā iemieso savu plānu

un ideju. Priekš tam viņam vajadzīgs skaidrs un plašs

skats, pamatīga sava veidojama materiāla pazīšana, vaja-

dzīgas zināšanas, sava „amata" prašana un — galvenām

kārtām — nepārvarama radīšanas tieksme un talants.

Keršenšteiners protams gan netura mīlu par vie-

nīgo audzinātāja psiches pazīmi, bet man šķiet tomēr,

ka viņš to pārāk izceļ uz citu specifisku momentu

rēķina, un ka viņš katrā ziņā par maz uzsver šo radī-

šanas tendenci, kas tik tuvu radniecīga mākslinieci-

skai. Ka šī tendence īpašu spēku un siltumu smeļ

no personīgas simpātijas un mīlas jūtām un noskaņām,
tas ir neapšaubāms, un Kenšenšteineram ir un paliek

taisnība, ka tikai siltu cilvēcīgu jūtu pildītas dvēseles

atmosfērā var iesilt un plaukt ari cita dvēsele. Bet

Keršenšteinera mācībā par maz ir uzsvērts pats radī-

šanas process un tanī rosošies radošās fantāzijas un

reizē ari kārtojošās domas apzinīgie spēki.

*) Max. Scheler, Zur Phānomenologie und Theorie der

Svmpathiegefuhle, Halle, 193.
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Ja no visām mīlas formām tā stiprākā ir mātes

mīla, un ja ari mātes audzināšanai piemīt tāds svētīgs

spēks, kāda nav nevienā citā audzināšanas darbā, tad

tomēr ari tikai tā māte ir laba audzinātāja, kam bez

mīlas ari vēl ir šī skaidrā doma, šis plašais skats un

apzinīgā stingrība. Mātes mīla daudzreiz ir akla.

Mātei bērns tuvāks ir, nekā kādam citam cilvēkam,

bet tas viņai ari mēdz būt par daudz tuvs, tā ka

viņa daudzreiz nemaz neredz, kāds viņš īsti ir, jo lai

ko labāk redzētu, vajadzīgs zināms atstatums. Un

vismīļākās mātes vismīļākai audzināšanai divkārt vaja-

dzīgs korektivs un stingri-taisnīgi un lietišķi aizrādī-

jumi un pamācība.

Ja nu īsts audzinātājs ir kas cits un vairāk kā

„mīlas cilvēks", un ja viņš pēc savas būtības ir rada

un līdzīgs radošam māksliniekam, ja viņš tiešām pats

ir īpatnēja veida «mākslinieks", tad vienā ziņā viņš

savā darbā un ar sava darba panākumiem tomēr stipri

atšķiras no citiem māksliniekiem. Šie savu mākslas

darbu rada vieni paši. Paši sāk, paši beidz. Pie vienas

gleznas, lai tā būtu īsts mākslas darbs, nevar' strādāt

vairāk gleznotāji, vienu kompoziciju var radīt tikai

viens komponists, novele vai dzejolis var būt tikai

viena dzejnieka dzejoti. Bet neviens pats audzinātājs

nav vienīgais zināmās personības veidotājs. Katru

cilvēku audzina daudzi, uz to audzinoši iedarbojas,

apzinīgi vai neapzinīgi, visi viņa apkārtnes cilvēki.

Dažādiem āmuriem dažādi meistari kaldina topošā
cilvēka tēlu.

Stipra audzinātāja personība zināms iespēj daudz.

Dažam uz savu audzēkni ir tik liels iespaids, šis ie-

spaids rosās tik ilgi un tik intensivi, ka tiešām par

kādu cilvēku dažreiz ar pilnu tiesību var teikt: tas,

kas viņš ir, par to viņu pataisījis šis viņa audzinātājs.
Bet tas ļoti reti tā ir. Un jo sarežģītāka un raibāka



242

kļūst mūsu laiku dzīve, jo vairāk katrs cilvēks tiek

iepīts simt- un tūkstoškārtīgās sadzīves atkarībās, jo

mazāk var izdarīt atsevišķais audzinātājs. Vislabākie

nodomi dažreiz aiziet vējā, vissekmīgāk iesāktais darbs

sabrūk zem svešiem iespaidiem. Ari ja audzinātājs

ģeniāli pareizi saprot un vērtē savu audzēkni, lieliskā

gaišredzībā nojauš viņa būtības pamata motivus un

tendences, ja viņam vislielākā mērā piemīt spēja, ar

Keršenšteinera vārdiem runājot, uzstādīt sava audzēkņa

«personības diagnozi", un ja viņam ari ir pedagoģisks

takts, t. i. ja viņš kurā katrā atsevišķā gadījumā un

brīdī uzreiz izjūt, kas darāms un kādi līdzēkļi lietojami,

un ja viņš ari spējīgs, tos tūliņ lietā likt, ari tad tomēr

viņš dažureiz panāk ļoti maz.

Bet tas jau ir īsta pedagoga pazīme, ka viņš, ari

labi apzinoties saviem spēkiem un varai liktās nepār-

kāpjamās robežas, tomēr nenogurst darbā un nezaudē

ticību, ka viņš tomēr kaut ko spēj un galu galā kaut

ko panāks, un ka mūžam modra ir viņa pedagoģiskā

sirdsapziņa un pienākumu un atbildības sajūta. īstu

pedagogu, kā katru īstu cilvēku, taču raksturo tas, ka

viņa iekšķīgās dzīves tieksmes nav pārejošas, bet ilgsto-

šas, pastāvīgas, ka tās neizpaužās nejaušos uzplūdumos,

bet spēcīgā, nepārvaramā, neapturamā vienlaidu plūsmā.

Viņš nevar paredzēt un droši noteikt, kas viss no viņa

darba iznāks, bet viņš, aizrauts un pacelts no sava uz-

devuma etosa un sajūsmas, to nevar nedarījis.

Un šinī ziņā Keršenšteineram taisnība, ka bez

šīs lielās, neizsīkstošās sajūsmas un lielās, nekad ne-

rimstošās mīlas nevar būt labs audzinātājs. Mēs tikai

gribētu, blakus šai neapšaubāmai patiesībai vairāk

uzsvērt ari to, ka bez sajūsmas un mīlas īstam audzi-

nātājam vajadzīgs vēl daudz kas cits. Interese, sajūsma,

talants, takts, smalkjūtība, mīla — viss tas patiesībā
katrā profesijā vajadzīgs. To visu nekādā ziņā neva-
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rētu apzīmēt par specifiskiem pedagoga tikumiem.

Mēs vēlētos, lai katrs audzinātājs aiz visa tā neaiz-

mirstu, ka tam vispirms vajadzīgas pamatīgas, tīri

speciālas zināšanas, ka tam labi jāprot ari savs „amats"

un viņa speciālā technika, jo bez sava amata nav un

nevar būt neviena profesija, nevar būt pat visizsmalci-

nātākā māksla.

Lieli pārpratumi varētu rasties, kad p. p. skolas

praktiskie darbinieki, skolotāji-audzinātāji, uz savu

skolas uzdevumu skatītos no šī vienpusīgā, no Ker-

šenšteinera tik ļoti uzsvērtā, mīlas viedokļa. Simpātija,

personīgā interese un mīla uz skolas jaunatni protams

ari skolas darbā ir nepieciešami momenti, bet tos

nedrīkst pārāk uzsvērt un izcelt uz tādu momentu rē-

ķina, bez kuriem viss skolas darbs būtu bez jeb kādas

vērtības, lai tas ari būtu darīts ar vislielāko sirds siltumu.

Skolotājs drīzāk var būt labs skolotājs bez mīlas,

nekā p. p. bez zināšanām. Ja viņš slikti pārzin savu

pasniedzamo priekšmetu un neprot to pasniegt racio-

nāli, teicamām metodēm, tad viņa sirds var pāri kūsāt

no mīlas, bet viņš tomēr būs slikts audzinātājs, jo

skolotājs taču taisni mācot audzina. Slikti mācot

slikti audzina; labi mācot, labas darba un domāšanas

ierašas bērnos attīstot, tos pieradinot pie pamatības,

apzinības, patstāvības, mācības darbā attīstot un dis-

ciplinējot domu, ierosinot fantāziju, vingrinot gribu,

viņš tos taču audzina. Skolā bērnu audzi-

nāšana galvenām kārtām notiek mācības pro-

cesā un tikai netieši caur visu skolas dzīves iekšējo

un ārējo iekārtu un caur skolotāja paša tieši personī-

giem iespaidiem. Bet ari šie pēdējie taču izpaužas

taisni viņa ikdienas mācības darbā, un tas, kas viņā

ir, plūst no katra viņa vārda un no viņa mācības

sīkākā paņēmiena. Tas skolotājs, kas savu priekšmetu
lieliski pārvalda, kas prot interesi par to modināt un
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iemāca bērniem tanī patstāvīgi orientēties, kas savas

stundas padara dzīvas un tās pilda ar spirgtu darba

prieku, tāds skolā ari vislabāk audzina. Un slikts

sava priekšmeta pārzinātājs un pasniedzējs, lai tas viss

vai degtu audzināšanas sajūsmā, tomēr būs slikts au-

dzinātājs, un ieradinot bērnus pie paviršības un viegl-

prātīga darba, tos pat samaitās.

Nepārprotama diletantisma pazīme ir, kad sko-

lotāji skolā pārāk daudz par audzināšanu domājot

un pārāk maz par mācīšanu, gudro par visādām

jaunām metodēm un ik brīdi izved visādus jaunus

eksperimentus ar nolūku caur to darīt sevišķi lielu

vispār audzinošu iespaidu uz bērniem, bet kad

pie tam nepagūst nekā teicama iemācīt.

Daudzu jaunlaiku skolu reformatoru un revolu-

cionāru darbībā, viņu naivi radikālos eksperimentos,

viņu kārē pēc jaunām un jaunām metodēm un prin-

cipiem un skolas iekārtas formām, izpaužas šāds dile-

tantisms. Tie, zinātniski neizglītoti, bieži mēdz būt

pilnīgā neskaidrībā par audzināšanas faktiskām parā-

dībām, par to, ko audzināšana vispār spēj, kādas tās

kompetences un robežas. Naivā optimismā tie iedo-

mājas, ka ievedot kādas efektīgas jaunas metodes,

kādu jaunu ārēju skolas iekārtu, tie nu izaudzinās

skolās pavisam jaunas formācijas cilvēkus. Pārmērīgā

jaunināšanas kāre, iedomas, ka ar kādu lieliski izdo-

māta jauna projekta izvešanu ar vienu rāvienu izdosies

visu audzināšanas jautājumu atrisināt un noskaidrot,
ir veselīgas un auglīgas organiskas attīstības lielākais

kavēklis. Sabiedriskās dzīves dziļa un pa-

tiesa kā lielās, tā mazās

lietās, ir ilgai ilgas organiskas briešanas

rezultāts, bet ne racionālas technikas un

doktrināras konstrukcijas panākums.
Bez šaubām, skolas visādu mācības metodu iz-
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mēģināšanai vajadzīgi eksperimenti, un smieklīgi ir

katrā kaut kurā izmēģināmā un ievedamā jauninājumā

tūliņ redzēt pasaules gala iesākumu. Par to, kas šinīs

lietās labs, kas slikts, ne arvienu var gūt pilnīgu

skaidrību teorētiski vien to apspriežot. Ir nepieciešami

daudz ko praksē izmēģināt un pārbaudīt. Uzņēmīgiem,

apdāvinātiem, pie tam caur un cauri nopietniem un

godīgiem skolu darbiniekiem zināmās robežās ir jādod

pilnīga brīvība izvest jaunus mēģinājumus. Nedrīkst

tikai kuram katram atļaut patvaļīgi eksperimentēt zilā

gaisā, it īpaši ja šādi paši eksperimenti no citiem

darbiniekiem jau daudzkārt ir izdarīti un jau varbūt

simtkārt izrādījušies par neauglīgiem un ari teorētiski

nekādi nav attaisnojami.

Neizglītoti un pusizglītoti pedagogi ir viskārāki

uz visādiem jauninājumiem. Zīmīgi ir, ka tie paši

savu priekšmetu daudzreiz ļoti slikti pārzinot, nevis

par to domā, kā vairot un padziļināt savas zināšanas,

bet gudro vairāk par to, pēc kādiem „principiem", ar

kādām „skunstigām" jaunām metodēm šis priekšmets

pasniedzams. Tādiem skolotājiem tad jāsaka: Pirmām

un galvenam principam jābūt tam, ka tev jāstudē pa-

matīgi savs priekšmets. Ja tu to labi pārzināsi, tad

tas būs pirmā un visdrošākā garantija, ka

tu to labi pasniegsi. Ja ari sākumā tu kļūdīsies un

par daudz ko būsi neskaidrībā, tad pie labas gribas,
noskatoties kā klasē strādā vairāk piedzīvojušie tavi

biedri, un nopietni vingrinājoties, ari teorētiski iepazī-
stoties ar vispārīgās un speciālās didaktikas mācībām

un dažādām metodēm, tu ar laiku iegūsi vajadzīgo

technisko veiklību. Un tad, kā patiesa autoritāte savā

arodā, tu savā mācības darbā, šinī pašā ikdienas mā-

cības darba procesā, lielisku iespaidu darīsi uz saviem

audzēkņiem, lielā mērā veicināsi viņu vispārīgo izglī-
tību. Tā metodiski strādādams, tu viņos modināsi
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dzīvu interesi, mobilizēsi visus viņu garīgos spēkus,

un intensivā darbā liksi viņiem augt, briest un norū-

dīties par garīgi spēcīgiem cilvēkiem. Tu tad tiešām

mācot reizē audzināsi, būsi labs skolotājs un

īsts audzinātājs vienā personā.

Protams, ja sava priekšmeta nevainojama un tie-

šām teicama nostādīšana ir katra skolas darbinieka

pirmais un galvenais darbs, tad tomēr ari visādā citā

ziņā tam ik brīdi jādomā par to, ka viņš ar visu savu

personu, caur katru vārdu, caur visu savu izturēšanos

labi vai slikti iespaido savus audzēkņus. Uz visu tam

jāgriež vērība. Vismazākais sīkums šeit ir no svara.

Bet vissvarīgākais, pirmais un galvenais, skolo-

tāja visu izturēšanos pret skolniekiem noteicošais, lai

būtu viņa nelaužamais, absolūtais taisnīgums. Es

gribētu Keršenšteinera mīlas motiva vietā taisni uz-

stādīt šo taisnības motivu kā tādu, kam pār visām

lietām skolā jāvalda. Mīlas nevar prasīt, mīlēt nevar

pavēlēt, bet būt taisnīgam, to drīkst un vajag prasīt,

to katram var uzstādīt, kā nelaužamu likumu. Gluži

neiespējams ir un nemaz nav iedomājams, ka skolo-

tājs savus audzēkņus tiešām varētu mīlēt visus vienādi.

Bet taisnīgs viņš tiešām varbūt pret visiem

bez izņēmuma. Skolnieki paši ne pret ko nav tik

atsaucīgi, kā pret taisnību, ne pret ko iekšķīgi tā ne-

saceļas, kā pret katru netaisnību. Tādēļ ir ļoti aplam,

kad daži skolotāji, kā to bieži var novērot, mēdz ar

vienu, otru bērnu mīlināties, caur to itin kā viņam iz-

rādot sevišķu simpātiju. To citi izjūt kā netaisnību,

kā zināmu pāri-darīšanu viņiem. Tādēļ, lai nemodi-

nātu nevienā pašā skolniekā šādu ar zināmām skau-

dības jūtām savienotu netaisnības sajūtu, skolotājam

jāatturās no katras tādas pārliecīgas intimitātes. Visiem

viņa skolniekiem taču ir gluži vienādas tiesības uz

viņa uzmanību un uz viņa glāstu. Un tāpēc, ka viņš
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taču nevar visu klasi „pie sirds spiest," viņš to nedrīkst

darīt ne ar vienu. Lai viņš nez cik silti savus bērnus

mīlētu, lai viņš būtu nez cik karsts un īsts bērnu

draugs, tad tomēr viņam jāievēro zināms atstatums no

tiem, viņam tie sev nav jālaiž pārāk tuvu klāt. Tikai

tad viņš varēs būt absolūti objektivs un taisnīgs, un

taisni tādu viņu bērni paši visaugstāk cienīs un vis-

vairāk mīlēs. Un viņš pats savu īsto mīlu tiem tā

vislabāk pierādīs.
Kā vienu no audzināšanas mākslas galveniem

motiviem, kas svarīgs gan intimi personīgā, gan klases

audzināšanas darbā, Keršenšteiners pareizi uzsver au-

dzinātāja psicholoģisko smalkjūtību un gaišredzību.

Bet ja nu tādas lietas, kā lielas zināšanas savā priekš-

metā un ari sava amata techniku katrs skolotājs-audzi-

nātājs var piesavināties pamatīgā nopietnā darbā, tad

„psicholoģiskā smalkjūtība" ir vairāk iedzimta dāvana.

Bet gluži bez tās neviens nav, un šo īpašību un spēju

var ari attīstīt un padziļināt.

Viens ceļš uz to ir — pamatīga nodarbošanās

ar zinātnisko psicholoģiju visās tās nozarēs. Bet šo

zināšanu svaru un nozīmi no otras puses tomēr ne-

drīkst pārāk augstu vērtēt. Zinātniskā psicholoģija ar

savām metodēm un ar saviem eksperimentiem līdz šim

tomēr ir spējusi atvērt un izskaidrot tikai vispārīgās

un vairāk elementārās parādības cilvēka dvēselē. Viss

sarežģītais un viss spilgti individuālais zinātnisku

eksperimentu ceļā tomēr nav atverams. Zināt un sa-

prast vispārīgus notikumus, procesus un parādības

psichē ir kaut kas cits, nekā tiešām dziļi saprast

visu veselu dzīvo cilvēku, visā viņa indi-

viduāli konkrētā īpatnībā un vienreizībā.

Tas ir reta un liela „Dieva dāvana" un tāda piemīt
vairāk lielām intuicijas spējām apbalvotam dzejniekam,
nekā teoretiķim-zinātniekam. Un tādēļ katram audzi-
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nātājam jāiet skolā ne tikai pie psicholoģiem-zināt-

niekiem, bet ari pie lieliem gaišreģiem-dzejniekiem,
šiem visdziļākajiem cilvēku dvēseles tulkiem. Ja katram,

kas speciāli gatavojas jaunatnes audzināšanas darbam,

nepieciešami iziet stingru zinātniskās psi-

choloģijas skolu, tad, tikpat nepieciešami tam ir

pastāvīgi dzīvot vislielāko mākslas un

dzejas ģēniju pasaulē. Pēc manām domām,

katrā skolotāju un audzinātāju sagatavošanas iestādē

tās mācību programās jāieņem sevišķi ievērojama vieta

pasaules lielāko dzejnieku darbu dzejiski-psicholo-

ģiskiem iztirzājumiem*).

Keršenšteineram, kurš protams varen augstu vērtē

zinātnisko psicholoģiju un tās studijas tura par obli-

gatoriskām pat tīri formālās izglītības labā, kā nepie-
ciešamu stingru skolu, kurā, ari dvēseles prob-
lēmas iztirzājot, katrs ieron būt eksakts,

neizplūst miglainās nojautās, bet turēties pie tiešām

reāli esošā, Keršenšteineram, es saku, tomēr taisnība,
kad viņš apgalvo, ka zinātniskās psicholoģijas vien

nekādā ziņā nepietiek, un ka individuālās

dvēseles īstie noslēpumi taisni tur ie-

sākas, kur vispārīgā zinātniskā psicholoģija beidzas.

*) Es mūsu universitātes ped. nodaļā visus gadus no vietas

ziedoju šādam darbam. Dzejnieku daibus es iztirzāju ne no filo-

loģiskā, ne no formali-estetiskā un ari ne no vēsturiskā viedokļa,
bet noskaidrojot tanīs tēloto cilvēku_ būtību, dabu, raksturus un

visas attēlotās tiešās dzīves ainas. Šāds mans darbs var izlikties

nepieņemams filologiem, estetiķiem, vai vēsturniekiem, bet ir abso-

lūti attaisnojams no pedagoģiski-psicholoģiskā viedokļa, pie kam

es šeit psicholoģiju uztveru ne zinātniskās analīzes nozīmē, bet

kā intuitivi-dzejisku saprašanu, kas cilvēku uztvef
visā viņa visumā, visā viņa dzīves verdošā konkrētībā un sakaros

ar visu, kas 'ap viņu ir, un kāds tas attēlotsjizejā.
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KAUDZĪTES MATĪSS

ATMIŅAS
no

laikmeta" un viņa lielākiem aizgā-

jušiem darbiniekiem.

Piedzīvojumi un novērojumi cēlā pagātnē. Laika

biedriem par atmiņu, bet pecnakamiem par piemiņu.

Pirmais sējums.

Saturā: Tautiskā laikmeta priekšvakarā. Pirmās

tautības jūtu zīmes līdz «Mājas Vieša

sākumam. Atmiņas par A. Leitanu. «Pē-

terburgas Avižu" laiks. P. Krumberģis

un Kr. Valdemārs. Atmiņas par J. Ru-

ģēnu. Pirmie studenti. Atmiņas par

E. Dūnsberģi. B. Dīriķis ar «Baltijas

Vēstnesi". Andrejs Pumpurs. Biedrību

Sākums. Atmiņas par Lapas Martinu.

Pirmie vispārīgi dziesmu svētki. Sadursme

Starp Kronvaldu, Cimzi un Bīlenstcinu.

Cimze un Kronvaids tuvāka amata. At-

miņas par Fr. Mālberģi. Vispārējas sko-

lotāju sapulces. Par Kronvaldu Ata pe-

dējām mūža dienam. Atmiņas par Ausekli,

līdzā pieminot savadniecīgo Madlienas

prātnieku Schvarbacku.

Atsauksmes:

Tā ir grāmata, kurai jānovēl jo plašas lasītāju aprindas

mūsu tautā. Viņu var lasīt ar vienādu interesi ta vēstur-

nieks, kā katrs ziņkārīgais, ta jauns, ka vecs. Atmiņu htera-

risko vērtību pavairo ari autora uzskatamais, spēcīgais tēlo-

jums. Ir daudzas vietas, kuras attēlojot iesilis pats autor_s,
un tāpat nemanot'iesilda ari lasītāju. — Šo interesanto grā-

matu no sirds varam ieteikt visiem.

(Jaunības Tekas 1924., 5. nra.)

Jau no titula vien lasītājs nopratīs, ka mūsu priekšā

patlaban īsti oriģinela grāmata._ Originela taisni sava vecmo-

dīgā sirsnībā. Varbūt, taisni šada forma «Atmiņas» vispievil-
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KRITIKA, RAKSTNIECĪBA, MEMUĀRI.

cīgākas. — Tie labākie šajā grāmatā) ir vairāki tautiskā laik-

meta darbinieku — censoņu raksturojumi ... Faktiska mate-

riāla bagātībā un dažādībā sevišķi interesantas Kaudzītes

Matīsa atmiņas par Andreju Pumpuru, kas ilgāku laiku darbo-

jies Piebalgā un tāpēc autoram vislabāk pazīstams. Tam

līdzās stādāmas atmiņas par otru piebaldzenu, Kronvalda Ati.

Abu šo lielo darbinieku teli spilgti reljefi un dzīvi no Kaudzī-

tes tēlojuma paceļas mūsu acīm. (Domas 1924., 5. nra.)

Pēc daudziem mūsu dienu literariskiem sacerējumiem,
kur necienīga stilā seklas godkārības apraksta tikpat seklas

kaislības, beidzot viena grāmata, kuras izteiksmes veida no-

pietnība saskan ar viņas satura nopietnību. Šī grāmata ir

Kaudzītes Matīsa atminas. Ar viņam tas pieskaras laikme-

tam, kurš pēc savas būtības tlkpat_interesants, bet tikumiska

cēluma ziņā pārāks par laikmetu, kadu esam pārdzīvojuši jeb

patlaban pārdzīvojam. Tas ir tā saucamais tautiskais laik-

mets jeb latviešu renesanses sākums, kurā latvieši sāka ap-

zināties sevi par tautu, cienīt savu valodu un pagātni un

uzstādīja nākotnes mērķus saimnieciskās, literariskās un loti
miglaini — ari politiskās sfēras. — Lasīt «Mērnieku laiku»

autora «Atmiņas» ir divkārtīgs prieks un baudījums. Vispirms
to sniedz viņa stils un veids, kādā viņš aplūko lietas, kas

viņam pagājušas gar acīm Kaudzītes Matīsa stils ir spoža

šķila no tā zemnieciski kristianiskā pasaules uzskata, kurš
toreiz apvienoja visus. Caur to ari izskaidrojas lielais pa-

matīgums viņa spriedumos. — Varbūt pēc piecdesmit ga-

diem parādīsies par Latvijas valsts dibinātājiem tikpat skaisti

uzrakstītas atmiņas, kādas par mūsu tautas atmodas laik-

metu uzzīmējis «Mērnieku laiku» nemirstīgais autors.

(Brīvā Zeme 1924., 132. nrā.)
Šo grāmatu izlasot paliek tāds iespaids, ka mums ir

tiešām kautkas no tādām vērtībām, kuras mēdz apzīmēt par

kultūras tradicijām. Kaudzītes Matīss kavējas ne tikdaudz

pie vairākkārtīgi rakstniecībā cilātās tautiskās kustības pa-

rādībām vispār tautā un pie masu psichologijas,_bet pie at-

sevišķam, viņam labi pazīstamām personām — tālaika popu-

lārākiem, aktivakiem darbiniekiem.
— Katrs latvietis, kas ap-

zinās, ar kādām grūtībām viņa nacionālās tiesības izcīnītas,
pateiksies Kaudzītes Matīsam par šiem viņa piedzīvojumiem
un novērojumiem cēlā pagātnē. (Latvija 1924., 41.)

Kaudzītes Matīss starp dzīvājiem ir vienīgais no slave-

najiem tautiskā laikmeta dzejniekiem. — Lielāko dalu autors

raksta no pieredzējumiem, daudzko no dzirdējuma un šo to

no senākos rakstos atrodamā. Pats interesantākais mūsu vē-

stures posms nostājas apziņa noskaidrotā pakāpenībā un sa-

karībā. — Ievērojams ari grāmatas stils. Atmiņas ir grā-

mata, kas mūsu dienu izdevumu plūdos nekad nepazudīs.
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Pēc viņas sniegsies katrs, kas kautko lasa, un nevis tie iz-

redzētie vien, kas pērk visu ievērojamu.
(Latvju Grāmata 1924., 3.)

KAUDZĪTES MATĪSA

75 gadu jubileja.

Saturs: Priekšvārds. Dāvinājums. Svinības Rīgā.

Svinības vietejībā- Rakstiski un telegrā-

fiski apsveikumi. Izvilkumi no laikrakstu

atsauksmēm. Bibliogrāfiskas piezīmes.
Atsauksmes:

Šinī grāmatā vispirms pats jubilārs apraksta notiku-

mus, kas savirknējušies ap goda dienu, — sakot jau no Vec-

piebalgas, tad pārejot uz Rīgu, un beidzoties atkal rakstnieka

dzimtenē. Atjautībās pamanām te vienu, te otru raksturīgu

vienmēr žirgtā rakstnieka izteicienu un novērojumu. Tad nak

T. Zeiferta vērtīgais apcerējums par Kaudzīti un viņa

padarīto literarisko darbu. Kā turpmākas ir J. Misiņa
atzīmes par Kaudzīšu izstādi, laikrakstu atsauksmes u. t. t.

Ar vārdu sakot
— sakrāts viss, kas sakarā ar Kaudzītes

Matīsa jubileju. (Latvis 1924., 824.)

ATZINĀS.

Latvju rakstnieku autobiogrāfijas.

K. Egles sakārtojums un bio-bibliografija.

Pirmā daļa.
Saturā: Kr. Barona, J. Lautenbacha, Kaudzītes

Matīsa, P. Blau'a, Riemela, Apsīšu Jēkaba,
Fridr. Adamoviča. J. Janševska, T. Zei-

ferta, Valda, J- Raiņa, Ed. Treimaņa,

Aspazijas, Zeltmata, Andreja Mezīša,

Annas Brigader, Lindula, L. Bērziņa un

Fridr. Plostnieka sevis pašu rakstījumi.

Atsauksmes:

... pārrunājamā grāmata dod mums tādu saturu, kāds

līdz šim nekur nav parādījies. Tie ir pirmavoti, no kuriem

plūst šī_ straume, šī atziņa: —
to es par sevīm atminu, to es

no savām atmiņām darbā un dzīvē gribu ari citiem pastāstīt.
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Ikvienā skolā, ikvienā lielākā grāmatu plauktā jābūt šīm

«Atzinām», šai kultūras vēsturei bildēs, saistošās sadzīves

ainās. (Mūsu Nākotne 1924., 8.)

....
visumā grāmata ir glīti sakārtota un aptver mūsu

vecākās paaudzes rakstniekus, sākot ar Kr. Baronu un bei-

dzot ar Fr. Plostnieku. Grāmatas beigās ievietoti ari sakār-

totāja rūpīgi sastādītie bibliogrāfiskie materiāli par visu šo

autoru darbiem un kritiķu spriedumiem. Cerams, ka grāmata

iemantos plašākās publikas simpātijas un tuvinās lasītājus
rakstniekiem. Jāgaida ar interesi turpmākās daļas.

(Jaunākās Ziņas 1924., 52.)

Mūsu literatūrā šāds izdevums parādās pirmo reizi un

apsveicamais nodoms jau ari realizēts, ieslēdzot gandrīz visus

labākos (t. i. no dzīvājiem) autorus, kuri dzimuši agrāk par

1870. gadu. Grāmata, kura tiek iedalīta trijās dalās, t. i. trijos

sējumos, sola būt literariski vērtīgs ieguvums, kas attaisnos

savu nosaukumu. — Šīs Atziņas pieskaitāmas tā sauca-

majiem memuāru rakstiem, kādu latvju literatūrā tikpat kā

vēl nav. — Sakarā ar visu pārrunāto, interesantā grāmata
loti ieteicama visiem mūsu garīgās kultūras un sevišķi rakst-

niecības_ mīļotājiem. (Latvis 1924., 770.)
Tās ir visinteresantākās grāmatas, kurās autors pats

runā tieši par sevi: viņās redzam autora stilu, autora ga-

rīgo seju, visu to piedzīvojumu un pārdzīvojumu kopsakarību,

kurā augusi un veidojusies rakstnieka mākslinieciskā dar-

bība. — Aplūkojamai grāmatai divējāda interese: no vienas

puses viņa sniedz daudz kā interesanta ik kuram lasītājam,
kurš grib ieskatīties taī apslēptā pasaulē, ko sauc par autora

personīgo dzīvi. Bet no otras puses šai grāmatai ir ari

teorētiska interese: viņā daudz vērtīga materiāla, kuru iz-

lietos kā kulturvēsturnieks, tā biogrāfs un kritiķis.
(Br. Zeme 1924., 52.)

Rakstnieks K. Egle, kurš kā kluss un saprātīgs darbi-

nieks jaunatnes literatūras laukā un bibliogrāfijā, uzņēmies

pūles, savākt no pašlaik vēl dzīviem latviešu rakstniekiem

viņu autobiogrāfijas. Tā iznācis saistošs krājums. Ar lietas

mīlestību sakārtotā grāmata silti ieteicama visiem lasītājiem.

Literarvēsturnieki tur varēs smelties drošas ziņas par rakst-

niekiem. (Jaunības Tekas 1924., 2.)

Caur šadu pasākumu mūsu literatūrā radusies skaisti»

un vairāk kā vienā ziņā interesanta grāmata. «Atziņās» mūs

redzam savas literatūras darboņus kā bērnus, skolas jaunatni

un jaunekļus — viņu mazajās bēdās un priekos. Še viņi

runā tieši un bez valšķības. Caur to sastādītājs pievedīs
viņus mums cilvēcīgi tuvāku un padarījis viņus mīļākus. —

Sevišķi vērtīgas būs bio-bibliografiskās piezīmes par katru

rakstnieku atsevišķi, kas ievietotas grāmatas beigās. Še
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var viegli orientēties par katru rakstnieku, ir audzēknis, ir

audzinātājs, ir atklātības darbinieks, jo nebūs vajadzīgs sa-

meklēt vajadzīgās ziņas par literatūru vēsturu dažādām no-

dalām un darbības posmiem. (L. Sargs 1924., 95.)

... antoloģijā īsti daudz interesantas biogrāfiski bele-

tristiskas lasāmas vielas. (Domas 1°24., 4.)

ATZIŅAS
Latvju rakstnieku autobiogrāfijas.

K. Egles sakārtojums un bio-bibliografija.
Otrā daļa.

Saturs: E. Birznieka-Upīša, Lejas-Krūmiņa, A. Balt-

purviņa. E. Pīpiņa (Vizuļa), Ansa Gulbja,
Līgotņu Jēkaba, Ata Ķēniņa, M. Liepas,
Fr. Jansona, J. Akuratera, Antona Bir-

kerta, A. Melnalkšņa, Tirzmalietes, Ivan-

des Kaijas, Viktora Eglīša, J. Jaunsudra-
bīņa, Andr. UpīŠa, Emilijas Prūsas, Pāvila

Gruznas, K. Jēkabsona un Arveda Smil-

gas sevis pašu raksturojumi.
Atsauksmes:

Šis biogrāfiju kopojums vēl interesantāks par pirmo.
Kamēr pirmajā daļā par sevi bij runājuši tie tautas darbiniek!,
kuru darbs ir viņiem jau ari padarītā darba vaiņags, otra

daļā nāk mūsu pašreizējie daiļdarbu darītāji. — Atziņām

jabut katra bibliotēkā, katrā skolā ir jāzin, ka ir tāda grā-

mata, kur rakstnieki runā paši par sevi. Tad grāmatas
plauktos nepelēs, tad rakstnieki būs bruģējuši sev cietu ceļu

plašajās tautas aprindās. (Mūsu Nākotne 1924., 9.)
Tā ir interesanta un savāda grāmata. Latvju rakst-

nieki, chronoloģiskā kārtībā pēc dzimšanas gadiem, še sniedz

paši par sevi ziņas. —
...

iznākušās dalās sakopots ārkārtīgi

daudz interesantu un vērtīgu literaturvēsturisku, biogrāfisku,

bibliografisku_ kultūrvēsturisku materiālu. Te redzam Kārla
Egles lielo rūpību un mīlestību uz latvju rakstniecību.

(Ritums 1924., 4.)

Rakstnieku autografija ir tāds sacerējums, kuru satura

ziņa nevaram atzīt vai nokritizēt, katrs autors še rakstījis
par sevi to, kas viņam škities ievērojamāks, labāks

...
Varam

tikai priecāties, ka viens otrs rakstnieks savu dzīves stāstu

pratis uzraktīt visai pievilcīgi. — Šādai grāmatai būs vērtīga
nozīme tuva un tālā nākotnē. (Jaun. Ziņas 1924., 100.)
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Autografiju krājums «Atziņas» būs daudziem mīļiem
cilvēkiem iepriecinoša balva, kurā ikviens rakstnieks centies

dot visdārgāko, visintimāko un neaizskarami maigāko no se-

vis: — sevi pašu, savu dzīvi, savu individualitāti. — Lai šīs

«Atziņas» tuvina sabiedrību rakstniekiem.

(Ilustrēts Žurn. 1924., 25./26.)

Pašbiografijas ir ievērojama un interesanta vēstures no-

zare, vai nu šī vēsture aizņem rakstniecību, mākslu vai kādu

zinātni. Tādēļ K. Eglēm bijusi laba ideja, savākt mūsu rakst-

nieku autobiogrāfijas. Krājuma otrā dala, kurā ievietoti vai-

rāk jaunāku laiku rakstnieki, nosaucama par interesantāku,
nekā pirmā daja. Visiem mūsu literariskās dzīves un darbības

cienītājiem var tikai ieteikt šo Egles izdevumu iegādāties un

baudīt. (Valdības Vēstnesis 1924., 148.)

■■■■■■■■

LĪGOTŅU JĒKABS

Krišjāns Barons savā dzīvē

un darbā.

Biogrāfija.

Atsauksmes:

Līgotņu Jēkaba sastādītās biogrāfijas mūsu kultūras

celmlaužus zīmē loti apmierinoši, savāktās ziņas sakārtotas

pārskatāmi, lai soli pa solim pieietu tuvāk nacionālajiem va-

roņiem. Skolām un bibliotēkām viņas nekavējoši jāiegādājas,
lai tā ideālisma straume, kas nesusi Baronu, neliek sevi pie-

mirst ari mūsu dienās.

(Ritums 1924., 3.)

Šis biogrāfiskais raksturojums ir gaišs ieskats lielā

cilvēka dzīvē un darbā; mazs attēls no bezgalīgā izplatījuma.
Krišjāņa Barona darbs ir tik liels, ka viņa priekšā pats darba

darītājs kļuvis mazs. — Šim biografis. raksturojumam Līgot-
ņu Jēkabs krājis daudz materiālu un rakņājies pa vecām grā-

matām, jo kaut tas nav visai garš, tomēr koncentrēts un ko-

dolīgs. — Darbs teicams un vērtīgs, tam jāvēl labas sekmes.

(Jaun. Ziņas 1924., 24.)

Ar interesi gaidīsim simpātiskā pasākuma turpinājumu.

(Latvija 1924., 22.)
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