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Ikviena profesija, nostādīta vienīgi uz pieredzes pamatiem,

sašaurina cilvēka garīgo redzes aploku. Katrs amatnieks būs

labāks sava darba pratējs, ja tas arī pārzinās savas speciāli-

tātes teoriju. Tas jo sevišķi sakāms par audzinātāja profesiju,

kura darbība norisinās īpatnējā apkārtnē, proti topošo cilvēku

vidū. Lai neizvērstos par šauru un īsredzīgu praktikantu, lai

paturētu plašu, filozofiski apgarotu skatu uz veselo, audzinā-

tājam netikvien jāiedziļinās un jāizprot tās abstraktās filozo-

fiskās idejas, kas atrodas paidagoģiskās prakses pamatā, bet

arī jāseko viņu turpmākam progresam. Jau Herbarts atzina,

ka „nekur nav tik vajadzīgi vispārīgo ideju plaši pamatoti filo-

zofiskie uzskati, kā paidagogikā, kur ikdienas darbs un indi-

viduālā pieredze lielā mērā sašaurina audzinātāja horizontu."

Gribētos teikt, ka mūsu parastajos strīdos par dažādām moder-

nām paidagoģiskām parādībām un problēmām bieži vien sa-

skatāma pašu oponentu domu un ideju teorētiska neskaidrība.

Plašākas filozofiski pamatotas paidagogikas teorijas trūkums

latviešu valodā mani pamudināja pārtulkot kādu no jaunākiem

sacerējumiem šai laukā, proti prof. fiessena darbu. Nedomāju,

ka šai darbā izteiktie spriedumi un secinājumi viscauri ir ab-

solūtas un neapstrīdamas patiesības, tomēr tas apstāklis, ka te

aplūkotas un iztirzātas vismodernākās idejas un problēmas

paidagogikas laukā, liek domāt, ka šis sacerējums noderēs par

avotu, no kura varēs gūt ierosinājumus un pārdomas dažādu

paidagogisko virzienu piekritēji.

Aiz cienības pret autoru un viņa sistēmu, tulkojumu esmu

izdarījis bez lielākiem izlaidumiem, vietām tikai atmezdams

dažas piezīmes, kam mūsu apstākļos nav nekādas nozīmes, kas

varētu radīt pat neskaidrību, un ar ko netiek traucēta autora

uztvertās sistēmas vienība.

Tulkošanas gaitā radās grūtības valodas ziņā, jo mūsu Va-

lodā zinātniskā terminoloģija vēl nav pilnīgi nodibinājusies.
Šai zinā man izrādīja laipnu pretimnākšanu ar daudziem pado-

miem un norādījumiem mūsu ūniversitātes docents .1. Kauliņa
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kgs, par ko viņam te izsaku savu sirsnīgāko pateicību. Tāpat

pateicību izsaku docentam A. Dauges kgm par morālisku pa-

balstīšanu un Kultūras fonda domei par piešķirto pabalstu, ar

kura palīdzību šī darba klajā laišana vienīgi bija iespējama.

Lai grāmatu padarītu vieglāk pieejamu, šā plašā darba

latvisko tulkojumu esmu sadalījis divos sējumos, pie kam otrā

sējumā ietilps sacerējuma 11. daļa (Zinātniskās izglītības teorija)

un 111. dala (Noslēgums). Otrais sējums tiek sagatavots, un

viņa klajā laišanas laiks zināmā mērā būs atkarīgs no tā ap-

stākļa, vai mūsu paidagogi laipni saņems šo pirmo sējumu.

O. Bergs.

Bolderaja, 1928. g. rudenī.



Tomskas ūniversitātes
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Priekšvārdi.

Šīs grāmatas pamatā ir liktas lekcijas, ko es vispirms la-

sīju Pēterpils Ūniversitātē, bet vēlāk (no 1917. g. līdz 1921. g.)

Tomskas Ūniversitātē, Sibirijas Augstāko Sieviešu Kursu Pai-

dagoģijas Nodaļā, tāpat arī daudzos skolotāju kursos Tomskas

un Novonikolajevas guberņās. Attiecīgas mācības grāmatas

trūkums, ko es varētu ieteikt saviem klausītājiem, kā arī uz-

manība, ar kādu tie mani pastāvīgi apveltīja, pamudināja mani

ķerties pie darba un uzrakstīt lekcijas grāmatas veidā. Manu

klausītāju līdzdalība šai darbā tomēr neaprobežojās ar pamudi-

nāšanas un iedrošināšanas momentu. Daudzās sarunas, kas

starp tiem un mani norisinājās sakarā ar manām lekcijām, bija

man jo vairāk pamācošas tamdēļ, ka mani klausītāji bija ne-

vien studenti, bet prakses cilvēki, kuriem bieži bija skolotāja

darba ilgi piedzīvojumi. Šīs sarunas, iepazīstinot mani ar sko-

lotāju saimi nodarbinošiem jautājumiem un rādot uz trūkumiem

manās lekcijās, spieda mani padziļināt savus uzskatus, tos sī-

kāki apstrādājot, un deva man iespējamību papildināt manas

bieži pārāk abstraktās konstrukcijas ar konkrētu dzīvinošu sa-

turu. Ja šī grāmata nonāks manu klausītāju rokās, tad daudzi

no viņiem tur ieraudzīs atbildes taisni viņu uzstādītiem jautā-

jumiem, atradīs tur viņu izteiktos uzskatus un sapratīs, kam-

dēļ tagad, pabeidzot savu darbu, es ar pateicību garā griežos

pie tām savu lekciju laimīgām stundām, no kurām katra man

bij jaunu paidogoģisku atklājumu avots. Tomēr ne šī pasnie-

dzēja saskaņa ar auditoriju, ne rosīgais darbs atsevišķas pai-

dagoģiskās zināšanas apvienojot vienā zinātniskā veselā ne-

būtu iespējams ārpus tās zinātniski apgarotās atmosfairas,
kas bija Tomskas Vēstures un Filoloģijas Fakultātes rakstu-

rīgā pazīme un padarīja to viņas četru gadu pastāvēšanas laikā

par vienu no galveniem zinātniskās, atsevišķi, zinātniski-pai-

dagoģiskās domas centriem Sibirijā. Es domāju, ka nekļūdī-

šos, ja teikšu, ka visi tic, kam bija lemts tas gods būt par šīs
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loti noskaņotās un zinātniski apgarotās stiprās kollēģijas lo-

cekli, ar pateicību atzīs, ka taisni piederība viņai tiem ļāva

uzturēt savu interesi par zinātni tai personīgās eksistences un

vispārīgā posta laikā, kas — diemžēl ļoti bieži — aptumšoja

viņu toreizējo dzīvi. Tamdēļ, veltījot savu grāmatu Tomskas

Vēstures un Filoloģijas Fakultātei, kas sevi vienmēr turēja par

skolotāju un skolēnu nedalāmu vienību, es tikai izpildu patei-

cības pienākumu attiecībā pret to visiem neaizmirstamo iestādi

un tās apmeklētājiem, bez kuru lietišķās palīdzības šī grāmata

nekad nebūtu sarakstīta.

Ar šīs grāmatas izcelšanos ir izskaidrojamas viņas iek-

šējās un ārējās īpatnības. Kā paidagoģikas teorētiķi, mani

pievilka uzdevums parādīt, ka pat atsevišķie un viskonkrētā-

kie paidagooģikas jautājumi savos pēdējos pamatos sakūst ar

tīri filozofiskām problēmām, un ka dažādo paidagoģisko

strāvu cīņa savā starpā ir tikai dziļāku filozofisku pretējību

atspoguļojums. Iztirzāt paidagoģikas filozofiskos pamatus —

tas man nozīmēja neaprobežoties ar vispārīgām tēzēm, bet,

paliekot tīri paidagoģisku jautājumu laukā, atklāt viņās atro-

došos filozofisko jēgu. Un ja atsevišķi sīkumi pie tam savie-

nojās harmoniskā zinātniskā sistēmā, tad tas man tikai node-

rēja par manis lietātās filozofiskās pētīšanas metodes pa-

reizības un lietderības apstiprinājumu. Tamdēļ šai grāmatā

nav nevienas nodaļas, kas, lai arī viņas sākuma spriedumi

dažreiz būtu cik abstrakti būdami, nenobeigtos ar konkrētu

paidagoģisku jautājumu pētīšanu. No otras puses, viņā ir arī

maz nodaļu, kas sevī neietilpinātu tīri filozofisku problēmu

analizēs. Kā filozofu mani taisni pievilka iespējamība rādīt

šai grāmatā- filozofijas praktisko spēku, parādīt, ka visabstrak-

tākiem filozofiskiem jautājumiem ir praktiska dzīves nozīme,

un ka filozofisko zināšanu neievērošana dzīvē atriebjas ne

mazāk, kā dabas iikumu ignorēšana. Un kaut ari es centos

ierobežot tīri filozofisko problēmu iztirzāšanu ar minimu, kas

nepieciešams grāmatas centrā stāvošo paidagoģisko jautājumu

atrisināšanai, vadošā redzes viedokļa loģika pati par sevi no-

veda pie tā, ka viņā izrādījās aizkārti visi tie jautājumi, kas

sastāda tā saucamo „filozofijas ievadu" parastos priekšmetus.

Tiesa, filozofiskās paidagoģikas uzdevums šai grāmatā ir iz-
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pildīts tikai pa pusei: es viņā esmu iztirzājis tikai lietājamo

ētiku, tiesību filozofiju un lietājamo loģiku. Tiktāl viņa sastāda

tikai zinātniskās paidagoģikas sistēmas pirmo sējumu, kas ar

laiku jāpapildina ar mākslinieciskās, saimnieciskās un reliģi-

skās izglītības filozofisko sākumu iztirzāšanu. Es tomēr iedro-

šinos laist klajā šo pirmo sējumu jau tūlīt ne tamdēļ vien, ka

tas sastāda pabeigtu veselu, bet arī tamdēļ, ka ceru, ka viņā

lietātā pētīšanas metode pamudinās citus, kas labāki pārvalda

minētos paidagoģikas nodalījumus, tos izstrādāt arī ar filozo-

fiskās metodes palīdzību, kas pēc manas pārliecības vienīgi

spēj dot drošus un auglīgus rezultātus.

Ka katra paidagoģiskā sistēma — pat tur, kur viņa pati

sevi dēvē par tīri empīrisku zinātni — ir viņas autora filozo-

fisko uzskatu Mētāšana dzīvē, — ir šīs grāmatas pamattēze.
Un ja paidagoģisko mācību vēsturē mēs, sākot ar Platonu un

beidzot ar Šleiermacheri, redzam pietiekoši daudz tīri filozo-

fiskas paidagoģikas piemēru, tad tagadnes paidagoģiskā lite-

ratūrā paidagoģikas, kā lietājamas filozofijas, apzinīgs un pa-

kāpenisks konstruējums ir sniegts, varbūt, vienīgi tikai Na -

torpa darbā. Viņa darba tipam visvairāk arī tuvinās šis pē-

tījums. Tomēr, atšķirībā no „Sociālās paidagoģikas", šai grā-

matā es cenšos pieiet konkrētiem paidagoģikas jautājumiem

lielākā mērā, nekā to gribējis vai skaitījis par iespējamu darīt

Natorps, kas paliek pašu vispārīgāko paidagoģisko un pie tam

galvenā kārtā tikumiskās izglītības problēmu robežās. No

otras puses, ar to. ka visi šie jautājumi manā grāmatā tiek pa-

darīti par filozofiskām pamatproblēmām, viņa atšķiras no ne-

sen iznākušās Kona grāmatas, kas, būdama piepildīta kon-

krēta paidagoģiskā materiāla, nestāda par savu uzdevumu pai-

dagoģisko jautājumu galīgu filozofisku pamatošanu, kaut arī

principiāli stāv uz filozofiskas paidagoģikas pamata. — Kaut

ganpašā grāmatā man nebija iespējams sīki pakavēties pie filo-

zofiskās metodes problēmas, es ceru, ka lasītājs uztvers manis

aizstāvamā filozofiskā viedokļa būtību no tiem viņas kon-

krētiem lietājumiem paidagoģiskos jautājumos, kas taisni sa-

stāda šī pētījuma priekšmetu. Šo viedokli varētu apzīmēt

kā prāta un intuicijas, monisma un plūrālisma, racionālisma

un irracionālisma sintezēs mēģinājumu. Tiktāl viņa tuvinās
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„heteroloģijas principam", ko attīsta Rikc rt s savos pē-

dējos darbos un īpatnīgā formā skicēja karā kritušais ne-

laiķis Las ks. Un tomēr, ja „heteroloģijas" būtība pastāv

iekš tā, ka divu sākumu pretestību viņa pārvērš divu momentu

vienībā, un ka viņa „vienu" uztver un sevī uzglabā tikai atklā-

jot viņā „otru", tad var teikt, ka te īstenībā atjaunojas filozofi-

skās domas mūžīgais motīvs, dialektikas motīvs, ko jau Pla-

tons izteica ar Diotīmas muti, apzīmējot filozofus kā tos, kas

atrodas „starp abiem sākumiem", kas pašā savi divējādībā

sastāda nepārtrauktu vienādību.

Šīs grāmatas rašanās dēļ no lekcijām es lūgtu lasītāju at-

vainot viņas ārējo nepilnību. Pretendēdama būt zinātnisks pē-

tījums, viņa līdz ar to vēršas pie paidagdģiski ieinteresētas pu-

blikas plašām aprindām. Ar to izskaidrojami daži atkārtojumi,

kurus novērst es nebiju spējīgs, kā arī biežie ekskursi izglītības

un paidagoģisko mācību vēstures laukā. Pēdējos atmest es

negribēju nevien tamdēļ, ka katrai filozofiskai pētīšanai, lai

tā būtu auglīga, ir jābūt vēsturiska materiāla piesātinātai, ņe-

mot šo materiālu pārvēsturiskā nozīmē, bet arī tamdēļ, ka pai-

dagoģisko mācību vēsturi lielākā daļa paidagogu-praktiķu vēl

daudzreiz saprot kā novecojušu un dzīves apgāztu uzskatu sa-

kopojumu. Parādīt, ka tagadnes ieskati ir tikai šo „novecojuš'-
uzskatu padziļinājumi un izveidojumi, kuros spulgo dzīves un

domu tīrītais vecais ideju zelts, un ka, turpretī, daudzi mūsu

dienu apžilbinoši jaunie ieskati ir patiesi novecojušu teoriju

vienkāršs izklāstījums, — to parādīt man izlikās pārāk vilinošs

un pamācošs uzdevums.

Beidzot, aiz tā apstākļa, ka šī grāmata bija sadomāta un

izstrādāta no hiropas atdalītā Krievijā, es lūgtu attaisnot trū-

kumus tagadnes citu zemju literatūras izmantošana, bet aiz tā

fakta, ka grāmata tika pabeigta Vācijā — dažas manu citātu

neakurātības un nepilnību aizrādījumos uz krievu paidagoģisko

literātūru.

Freiburgā, 1922. gada jūlijā.
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Ievads. Paidagōģiskās zinātnes problēma. Iz-

glītības un paidagōģikas iepriekšēja dēfīnīcija.

1.

Izglītība un paidagōģika. Paidagōģika kā zinātne. Paidagōģikas teōrētiskie

priekšnoteikumi. Zinātnes par materiāliem un zinātnes par mērķiem. Izglītības

mērķi ir kultūras mērķi.

Šīs grāmatas uzdevums ir izglītības jēdziena un būtības

noskaidrošana. Pagaidām nešķirot izglītības un audzināšanas

jēdzienus (vēlāk mēs katram no šiem vārdiem papūlēsimies

piešķirt stingri noteiktu nozīmi), mēs varam teikt, ka šim uzde-

vumam ir vispārīga interese. Katrs no mums taču kādu

audzina jeb izglīto, sliktākā gadījumā kaut vienīgi pats sevi.

Mēs visi esam šīs mūs neapzināmi aptverošās izglītības darbī-

bas dalībnieki. Tamdēļ mums visiem labi pazīstams izglītības

process, tāpat kā visi mēs labi pazīstam to dzīvi, kurā atroda-

mies vai nu savas gribas, vai apstākļu dēļ. Lielāko tiesu mūsu

izglītības pazīšana tomēr ir neapzinīga: ikbrīdi izglītodami ci-

tus un sevi, mēs paliekam neskaidrībā paši ar savu darbību,

tāpat kā ar mūs aptverošo dzīvi. Tikai zinātne ienes apzinī-

gumu un kritisku skatu tur, kur bez viņas valda nezināmi iegū-

tas veiksmes un dzīves neskaidrība. Izglītībai šī zinātne ir pai-

dagoģika. Vioa nav nekas cits, kā audzināšana, t. i. šā mums

visiem neapzināti jau pazīstamā procesa apzināšanās.

Paidagoģika ir zinātne. Ar to viņa atšķiras no pašas iz-

glītības, kas ir viņas priekšmets. Kāda zinātne tad viņa ir?

Visas zinātnes mēs varam sadalīt divas lielās grupās: teorē-

tiskās un praktiskās zinātnēs. Pirmās pētī esamību, kā tā eksi-

stē neatkarīgi no mūsu cilvēciskiem mērķiem un iegribām.

Viņas raugās uz savu priekšmetu vērīgi (teorētiski), bez sa-

jūsmas, objektīvi, pat cilvēciskās kaislības viņas pētī tā, it kā

tās būtu līnijas, plāksnes un ķermeņi.
1

Viņas par savu mērķi

1 Spinozas izteiciens, kas pirmais uzstādīja tīri teorētiskas, novērtējošas
zinātnes prasību par dvēseles parādibām.
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uzskata — atrast esošā likumus, kuriem šis esošais seko bieži

pretēji mūsu iegribām. Tamdēļ teorētiskās zinātnes mēs va-

ram arī saukt par likumu jeb eksaktām zinātnēm. No viņām

krasi atšķiras praktiskās zinātnes, kas uzstāda mūsu darbības

noteikumus jeb normas. Tās nav zinātnes par esošo, bet par

vajadzīgo, kuras pētī nevis to, kas ir, bet to, kā mums jārīko-

jas. Viņu mērķis ir padarīt mūsu neskaidro darbību apzinīgu,

nemākulīgo darbu mākslīgu, ienest zināšanu un mākslu tur, kur

valda veiksme un rutīna. Tās ir zinātnes par darbības māk-

slu. Tamdēļ praktiskās zinātnes mēs varam nosaukt par Mē-

tājamām jeb normātīvām, bieži mēs viņas saucam arī par

techniskām. Acīm redzot taisni pie šīm zinātnēm pieder arī

paidagoģika.

Ja mēs tuvāk aplūkosim teorētiskās zinātnes, tad redzē-

sim, ka attiecība, uz kuras viņas balstās, ir pamata un seku

jeb cēloņa un darbības attiecība. Trijstūra laukums vienlīdzīgs

pamata un augstuma pusreizinājumam. Kādi šīs parādības pa-

mati? Siltuma enerģija visa nepārvēršas derīgā darbā. Kādi

šī fakta cēloņi? — Turpretim pamatattiecība, uz kuras balstās

techniskās zinātnes, ir mērķa un līdzekļa attiecība. Dots mēr-

ķis: jāizmērī dotā trijstūra laukums. Ar kādiem līdzekļiem

panākt šo mērķi? Kādus līdzekļus izmantot tam, lai dotās sil-

tuma enerģijas maksimu pārvērstu derīgā darbā? Bet jau no

šiem piemēriem ir redzams, ka, neraugoties uz zinātnieka in-

terešu virziena izšķirību abās zinātņu grupās, šīs zinātnes at-

rodas tuvā savstarpējā attiecībā. Eksaktās zinātnes it kā

gaida savu lietāšanu dzīves darbībai. Zem viņas iespaida tās

attīstās. Un nav nevienas eksaktas zinātnes, lai viņa izliktos

cik abstrakta izlikdamās no pirmā acumirkļa, kuru nevarētu

praktiski lietāt. Turpretim praktiskās zinātnes noteic eksakta

zināšana. Lai rastu vajadzīgās rīcības noteikumus, nepiecie-

šami jāzina esamības likumi. Ar savu darbību taču mēs pār-

veidojam esamību. Kā gan iespējams to pārveidot, nezinot vi-

ņas likumus? Lietājamā zinātne pastāv un attīstās tur, kur

valda tīra interese par īstenības atziņu. Ja, tādā kārtā, katru

teorētisku zinātni var lietāt dzīvei, tad otrup, nav nevienas

praktiskas zinātnes, kuras pamatos neatrastos nepiecie-

šami tīri teorētiski priekšnotiekumi. Tā praktiskās zinātnes
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architektūras pamatā ir teorētiskas ziņas, kas jemtas no mē-

chanikas, fizikas, ķīmijas, ģeoloģijas, pat no politiskās oiko-

nomijas un citām eksaktām zinātnēm. Medicīnas pamatā ir

anatomija, fizioloģija, botānika, zooloģija un citas dabas zināt-

nes. Kādas teorētiskas zinātnes tad atrodas praktiskās zi-

nātnes paidagoģikas pamatā?

Lielākai daļai lasītāju uz šo jautājumu, droši vien, ir jau

pilnīgi sagatavota atbilde un nevar teikt, ka gluži nepareiza.

Paidagoģikas teorētiskie priekšnoteikumi ir psīcholoģija un fi-

zioloģija. Jo paidagoģika uzstāda noteikumus cilvēka izglīto-

šanas mākslai. Dzīvais cilvēks ir skolotāja un audzinātāja

darba materiāls. Kā tad var rast kādas darbības noteikumus,

ja nezina tā materiāla dzīves likumus, kuru šī darbība tā vai

citādi pārveido? Bet cilvēka psīcholoģija un fizioloģija ir zi-

nātnes par dzīvo cilvēku. Acīm redzot viņas taisni atrodas

paidagoģikas pamatā, kā pēdējās teorētiskie priekšnoteikumi.

Jo katrs audzinātājs, kas sevī kautcik noskaidro audzināšanu,

nepieciešami ievēro, bieži pašam nezinot, dažas psīcholoģijas

un fizioloģijas zināšanas. Dievs zina, no kurienes un kad viņš
tās guvis. Bieži vienkārši no viņu aptverošā garīgā gaisa, ko

sauc par apkārtnes kultūras apziņu. Viņa audzināšanas māk-

slai, ko tas neskaidri reālizē, līdzās nostājas viņa tik pat ne-

apzinīgi uztvertās psīcholoģiskās un fizioloģiskās ziņas. Viņa

mājas paidagoģikas pamatā atrodas tāda pati mājas psīcholo-

ģija un fizioloģija. Bet ja paidagoģika, kā zinātne, atšķiras no

neskaidrās audzināšanas mākslas, tad viņai jāpamatojas uz zi-

nātniski pārbaudītām psīcholoģiskām un fizioloģiskām zināša-

nām. Paidagoģikas zinātnes pamatā jābūt tādām zināt-

nēm, kā psīcholoģija un fizioloģija. Viss tas liekas skaidrs.

Mēs ir nedomājam to apstrīdēt. Mēs tikai gribam uzstādīt pa-

pildu jautājumu. Vai ar materiāla zināšanu pietiek paida-

goģisko normu darināšanai? Vai ar psīcholoģiju un fizioloģiju

tiek izsmelti paidagoģikas teorētiskie priekšnoteikumi?

Daudzi paidagoģiskās zinātnes pārstāvji patiesi tā ari

domā. Te pieskaitāma, piemēram, vesela eksperimentālās

paidagoģikas" strāva, kas domā audzināšanas zinātniskos no-

sacījumus darināt vienīgi uz psīcholoģijas un fizioloģijas zināt-
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nisko datu pamata.
2 Visu savu īpatnējo un zinātnisko vērtību

šī strāva domā pastāvošu iekš tam, ka viņa pirmā paidagoģikai

likusi īsto zinātnisko pamatu eksaktu, pieredzē pārbaudītu psī-

choloģisku un fizioloģisku faktu veidā. Tomēr, pietiek tikai

uzstādīt vispārīgu jautājumu par normas loģisko būtību, lai pār-

liecinātos par to, ka materiāla pazīšanas vien, ar ko darīšana

dotai darbībai, bieži nepavisam nepietiek, lai darinātu šīs dar-

bības nosacījumus. Tiešām, celtniecības darbības nosacījumi

acīm redzot pārveidosies ne tikai atkarīgi no tā, no kāda mate-

riāla (koka, betona jeb ķieģeļiem) ceļ ēku, bet arī atkarībā no

tā, kādu ēku (dzīvojamo māju, skolu, templi, teātri) ceļ, t. i.

kāds mērķis tiek uzstādīts. Katra darbības norma patur acīs

kādu mērķi, kuru tā reālizē ar kādu materiālu, atkarībā no pē-

dēja, lietājot tādus jeb citādus līdzekļus. Sekošā schēma rāda

katras normas loģisko būtību:

mērķis

Norma <^
materiāls (līdzekļi)

Dažādās techniskās zinātnēs šie mērķi var būt vairāk vai

mazāk sarežģīti, vairāk vai mazāk acīm redzami. Atkarībā no

tā vini var prasīt vairāk vai mazāk sīku izpētīšanu, dažreiz pat

acīm redzot neprasa nekādas sevišķas izpētīšanas. Tāds, pie-

mēram, ir medicīniskas technikas mērķis — cilvēka veselības

glabāšana un atjaunošana, kaut gan pēdējā laikā medicīna tier

cas paplašināt savus mērķus (cilvēka sugas labošanas pro-

blēma), kas neapšaubāmi prasīs jauno mērķu sevišķi kritiskas

pārbaudīšanas. Lielākā daļa techniķu-rutinieru nedomā par

mērķiem, kam vini seko savā praktiskā darbībā: vini tos vien-

kārši smeļas no savas apkārtējās dzīves, peld pa straumei, ne-

skaidri atkārtojot to, ko dara citi. Bet visi viņi seko kādiem

mērķiem, ko tie neapzinīgi pārņēmuši no iepriekšējām pa-

audzēm vai apkārtējiem cilvēkiem. Gluži tāds pats lietas stā-

voklis audzināšanā.

Katrs audzinātājs dzenas pēc kāda mērķa, kas viņam ne-

apzināmi zināms, bet ko pa lielākai daļai kritiski viņš nav pār-

2 Sīkāki par eksperimentālo paidagoģiku sk. 14. nod. (spec. § 3), kur

šīs nodaļas iepriekšējie pārspriedumi gūst vispār savu papildinājumu, attaisnojumu

un pa daļai izlabojumu.
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baudījis. Tā var būt gan nākošā virsnieka, 'ierēdņa, skolotāja,

meistara, gan arī vienkārši krietna cilvēka audzināšana, bet

dažreiz sagatavošana uz kādu augstāku mācības iestādi. Nav

zināms, no kurienes viņš šo mērķi guvis: droši vien no apkār-

tējās garīgās atmosfairas, no tās apkārtnes pasaules uzskata,

kurā viņš dzīvo, visbiežāk ne savas gribas dzīts, un kuras mā-

jas filozofiju viņš neskaidri piesavinājies. Par izglītības mēr-

ķiem mēs nedomājam taisni tamdēļ, ka šie mērķi mums izlie-

kas neapšaubāmi. Viņi ir pārāk tuvu mums, apmāna mūs ar

savu redzamo neapšaubāmību. Tamdēļ arī viņi tik grūti uz-

tverami, ar tādām pūlēm formulējami. Tomēr acīm redzamais

nenozīmē neapšaubāmo. Taisni acīm redzamais bieži slēpj

sevī grūtas problēmas, kas prasa sevišķi rūpīgu pētīšanu. Vis-

tuvākais un vistālākais no mums visvēlāk top par zinātniskas

pētīšanas priekšmetu, jo ja izbrīna ir zinātnes māte, tad par

tuvējo mums ir vismazāk iemeslu brīnīties. Bet ja paidagoģika,

kā zinātne, vairs neapmierinās ar mājas psīcholoģiju un fizio-

loģiju, vai viņa var pa vecam apmierināties ar mājas filozofiju

izglītības mērķu noteikšanā? Vai izglītības mērķi neprasa

speciālas zinātniskas pētīšanas? Kas gan tie par mērķiem ir?

Kādas tās zinātnes, kas viņus pētī? Atbildēt uz šo jautājumu

nozīmē noteikt to otro teorētisko zinātņu grupu, kas atrodas

paidagoģisko normu pamatā.

2.

Kūltūra, civilizācija, pilsoniskums un izglītība. Kultūra un vēsture. Kultūrālo

vērtību raksturojums. Vēstures brīnums.

Diezin vai kāds apstrīdēs, ka izglītības mērķi ir cieši sai-

stīti ar zināmās sabiedrības dzīves mērķiem. Dzīve noteic iz-

glītību, un otrādi — izglītība iespaido dzīvi. Saprast zināmas

sabiedrības izglītības sistēmu — nozīmē saprast viņas dzīves

iekārtu. Kādi gan ir tie mērķi, pēc kuriem cilvēce cenšas?

Ja mēs aplūkosim pirmatnējā cilvēka dzīvi, tad redzēsim, ka

galvenais, ja ne vienīgais viņa dzīves mērķis ir pašuztura, pa-

reizāk savas personas un sugas uzturēšana. Šis eksistēšanas

mērķis ir pašas dabas dots, tas apvieno pirmatnes cilvēku ar

citām dabas butēm. Tas ir kopīgs bioloģisks mērķis, pēc kā
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dzenas visa dzīvnieku valsts. Pareizi vai nē, bet modernais

cilvēks, norobežodams sevi no pirmatnējā, domā, ka viņa dzī-

ves mērķi ir augstāki par kailo pašuzturas mērķi. Nevis vien-

kāršu, bet cienīgu dzīvi viņš saprot kā eksistēšanas mērķi. Iz-

šķirībā no pirmatnes cilvēka viņš ir pieradis sevi dēvēt par

kulturālu. Tādā kārtā modernais cilvēks kultūru saprot kā

eksistēšanas mērķi, bet pašaizsardzību tikai kā nepieciešamu

kultūras priekšnoteikumu. Kas ir kultūra, kādus mērķus viņa

sevī glabā, un vai šie mērķi patiesi ir augstāki par elementāro

pašuzturas mērķi?

Lai atbildētu šim jautājumam, vispirms aplūkosim kultū-

ras" vārda sinonimus. Vārds „kultūra" taču pieder pie visvai-

rāk Mētātiem. Tamdēļ mēģināsim to salīdzināt ar citiem,

bieži viņa vietā Mētātiem vārdiem. Varbūt mums izdosies ka-

tram no šiem vārdiem piešķirt zināmu domu nokrāsu un tādā

kārtā izšķirt itkā vairākus kultūras slāņus. „Kultūras" vietā

bieži saka „civilizācija", „pilsoniskums", „izglītība". Vai katrā

no šiem četriem vārdiem nav sadzirdama noteikta, vienīgi vi-

ņam esoša domu nokrāsa? Piemēram ņemsim kādu no jaunās

farmācijas pilsētām — no tām, kuras apbrīnojamā steigā tiek

celtas kapitāla bagāto metropoļu kolonijās kā jauni rūpniecī-

bas vai tirdzniecības centri. Šīs pilsētas ir apveltītas ar visiem

ārējās kultūras labumiem: ar skaistām, ērtām dzīvojamām

ēkām, ūdensvadu, kanalizāciju, elektrisko tramvaju, kas ierī-

koti pēc modernās technikas pēdējā vārda. Jūs viņās neatra-

dīsit šauru ielu, gāzes vai petrolejas apgaismošanas, tvaika

tramvaja vai pat zirgu dzelzceļa — visus šos modernās dzīves

anachronismus, kas tik bieži sastopami vecās Eiropas galvas

pilsētās blakus visjaunākām ierīcēm, kas liecina par jaunās

technikas uzvaru. Bet jūs viņās neatradīsit arī nekādu drukas

darbu, izņemot avīzes un cenu rādītājus, nekādas zinātnes vai

mākslas biedrības, nekādas patstāvīgas politiskas dzīves, ne-

kāda nopietna repertuāra teātros. Velti jūs viņās arī meklēsit

kādu īpatnēju architektūras stilu. Jūs tādai pilsētai nevarēsit

noliegt „civilizētas" pilsētas nosaukumu, bet par „izglītotu" jūs

viņu, protams, nesauksit. Tas nozīmē, ka vārdu „civilizācija"

jūs rezervējat zemākam vai, vismaz, vairāk ārējam kultūras

slānim, tam, kas visātrāk ļaujas pārstādīties, kas savai aug-
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šanai neprasa ilgas tradīcijas. Te pieder saimniecība un tech-

nika. Turpretī vārdu «izglītība" vispareizāk būtu pielikt vai-

rāk iekšējam jeb „garīgam" kultūras dzīves saturam, kas ietver

sevī zinātni, mākslu, tikumību un reliģiju. Visus šos cilvēka

darbības laukus nevar vienkārši pārstādīt no vienas zemes

otrā, viņus var tikai „iepotēt" kā dārzābeles atvasīti mežābeles

zaram un» lēnām, pakāpeniski ieaudzēt. Neapšaubāmi starp iz-

glītību un civilizāciju pastāv visciešākā kopdarbība: izglītība

prasa zināmu civilizācijas līmeni, civilizācijas attīstībai seko arī

izglītības attīstība. Bet zināmā vietā un zināmā laikā izglītība

ne vienmēr mērojama ar civilizāciju. Attīstītai civilizācijai ne

Vienmēr atbilst augsta izglītība, un augsta izglītība bieži sa-

stopama kopā ar samērā zemu civilizāciju. Starp izglītību un

civilizāciju tomēr pastāv vēl viens kultūras starpslānis: tas

ir tiesības, kas regulē cilvēku ārējās savstarpējās attiecības,

un valstiskums, kas nodrošina tiesību normu izpildīšanu un or-

ganizē sabiedrības kopdarbību. Taisni šiem kultūras laukiem

vispareizāk piešķirt vārdu „pilsoniskums". Pilsoniskums vai-

rāk „iekšējs" nekā civilizācija, tomēr ir visu to ārējo nosa-

cījumu kopojums, kam vienīgi pateicoties arī var attīstīties iz-

glītība.

Tādā kārtā modernā cilvēka dzīves sastāvā mēs izšķiram

ītkā trīs slāņus: izglītību, pilsoniskumu un civilizāciju. Tam-

dēļ vārdu „kultūra", kā vispārīgāku un nenoteiktāku, mēs pa-

turēsim visu triju slāņu kopojuma apzīmēšanai. Sekošā schēma

vislabāk rādīs mūsu apzīmētās izšķirības:

, zinātne

māksla
izglītība <

...

tikumība
*

reliģija

Kultura
pilsoniskums { tiesības

l valstiskums

{ saimniecība
1 civilizācija { . ...

{ technika

Šī schēma pagaidām ir tikai kā kultūras ārējs katalogs.

Turpmāko nodalu uzdevums būs to attīstīt sīkāk, atrast katrai

viņā minētai kultūras vērtībai atšķirošās pazīmes un pamatot

visu schēmu, ciktāl tas paidagoģikas teorijai vajadzīgs. Acu-
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mirklī mums krīt svarā sniegt iepriekšēju jēdzienu par kultūru,

aizrādīt uz ciešo sakaru, kas pastāv starp kultūras un izglītī-

bas jēdzieniem. Laikam gan neviens nevarēs apstrīdēt mūsu

uzstādīto izšķirību. Ateisti var noliegt reliģiju kā patstāvīgu

kultūras vērtību, anarclūsti var noliegt tiesības un-valstiskumu.

Ruso un Tolstojs varēja zināmā nozīmē noliegt zinātni un

mākslu, bet ka līdz šim pie kultūras tikuši pieskaitīti visi mi-

nētie darbības lauki, — tas ir neapšaubāms fakts. Tāpat mēs

pagaidām neņemamies pārspriest, kādas mūsu kultūras kata-

logā minētās darbības mērķu vērtības vai būtības. Varbūt, ka

civilizācija ir tikai nepieciešamā zeme izglītības attīstībai. Var-

būt, ka saimniecība ir pamats, kas noteic visas kultūras stā-

vokli. Katrā ziņā civilizācija, pilsoniskums un izglītība ir trīs

skaidri izšķirami kultūras slāņi, kas savā starpā atrodas ne-

apšaubāmā kopdarbībā un viens no otra atšķiras ar jau minē-

tām pazīmēm.
3

Līdz šim kultūra bija tur, kur lielākā vai ma-

zākā mērā cilvēce centās pēc zinātnes, mākslas, tiesību, saim-

niecības un citiem ar šiem cieši saistītiem mērķiem. Šie mērķi
arī atšķir kultūras cilvēku no pirmatnējā.

Vai tā tas tomēr ir? Vai tad nav parasts runāt par «pir-

matnējo kultūru"? Vai tiešām pirmatnes cilvēkam nebija ne

zinātnes, ne mākslas, ne tikumības, ne reliģijas? Nevar noliegt,

ka pie pirmatnējo tautu pārstāvjiem mēs sastopam lielu, daž-

reiz ar savu bagātību apbrīnojamu, visdažādāko ziņu krājumu

par apkārtējo pasauli. Tur ir ziņas no botānikas un mežonim

apkārtējās kustoņu valsts paradumu un īpatnību apbrīnojama

zināšana, daudz fizioloģisku un farmakoloģisku zināšanu, daž-

reiz liels krājums astronomisku un klimatisku novērojumu. Bet

visa šī zināmā masa nav apvienota sistēmā, nav iegūta meto-

diskā patiesības meklēšanas ceļā, tas ir tikai ziņu blāķis, kas

iegūtas nejauši vienīgi kā eksistences cīņas rezultāts un kuru

3 Būtībā šī schēma ir Platona dota viņa pazīstamā valsts sadalījumā

trīs klasēs: zinātnieku klase (izglītība), sargu klase (pilsoniskums) un sai-

mnieciskā klase (civilizācija). Atšķirībā no Platona mēs tikai domājam,
ka katram kultūras slānim nav jāatbilst noteiktai sabiedrības klasei, bet

katram cilvēkam, piedaloties sabiedrības saimnieciskā un pilsoniskā (politiskā)

dzīvē, jābūt arī izglītības dalībniekam. Sk. turpmāk, 7. nod., §2. — Par

„kultūras piramidu" ar analoģiskiem trijiem sadalījumiem runā arī Radbruchs

savā ,Kulturlehre des Socialismus", B. 1922., 65. 1. p.
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vienīgais mērķis ir individa un sugas pašaizsargāšanās. Sakarā

ar šo pašaizsargāšanās mērķi zinas tiek iegūtas, atminētas un

sniegtas no paaudzes paaudzei. Atsevišķās zināšanas nav sav-

starpēji saistītas iekšēji, ar zinātniskas metodes organisku ne-

pieciešamību, bet gluži ārēji mēchaniskā kārtā sarindotas cita

ar citu, vienmēr paliekot tikai par pašaizsardzības līdzekļiem.

Viņās nav diferenciācijas, nav attīstības, vecā atkārtošanās

jaunajā, ir tikai šķirtā mēchaniskā krāšana. Bet zinātniska zi-

nāšana ir ziņu organizēta sistēma. Zinātne lai gan attīstās zem

ārējo apstākļu iespaida, tomēr seko savam likumam, savas me-

todes iekšējai nepieciešamībai. Kalpojot dzīvei un atrodoties

zem viņas nepārtraukta iespaida, zinātne pastāv tikai tur, kur

pētnieks pētī zināšanas dēļ, brīvi jautājot dabai, bet nevis ver-

dziski sekojot viņas dziņai, pūloties tikai paglābties no viņā

paslēptām briesmām. Tamdēļ zinātne vispirms parādās tikai

tur, kur cilvēks, atsvabinājies no bailēm dabas priekšā un no

nospiedošām pašaizsargāšanās rūpēm, nostādījis jautājumu par

pasaules būtību atziņas dēļ, aiz tīras intereses uz zināšanu.

Šai ziņā mēs varam teikt, ka, neraugoties uz sakrātās piere-
dzes daudzumu, pirmatnes cilvēkā mēs atrodam ziņu blāķi, kas

ir tikai pašaizsargāšanās līdzekli, bet neatrodam zinātnes.

To pašu var teikt par mežoņa māksliniecisko radīšanu.

Priekšmeti, pēc kuriem mēs spriežam par to, ir bez izņēmuma

ikdienišķās pašaizsargāšanās cīņas rīki. Tie ir dažādi mājas

dzīves rīki, ieroči, izrotājumi, kam stiprā mērā ir arī ūtilitāra

amuleta vai tēviņa un mātītes pievilināšanas mērķis. Mēs

bieži apbīnojam mežoņa vērību, viņa stipri izpausto ritma

un harmonijas izjūtu. Bet pasaules attēlošanu attēlošanas

prieka dēļ, vienkārši tamdēļ, ka cilvēks redzējis kautko jaunu

pasaulē un nevar neizteikt šo savu intuiciju lietišķā tēlā, —

mēs pie pirmatnēja cilvēka nesastopam. Ne glīti ieroči un

skaisti rīki ir pirmie mākslas darbi. Mākslinieciska radīšana

šī vārda īstā nozīmē vispirms rodas tad, kad cilvēks, pār-

steigts pasaules skaistuma, kas viņam atklājies, ar vēl neveiklu

roku mēģina attēlot šo skaistumu pašas attēlošanas dēļ, šai

tieksmei pakārtojot iespējamās derīgās sava darba sekas. Ti-

kai no šī laika māksla, kalpodama arī dzīves militāriem mēr-

ķiem, sāk attīstīties pēc iekšēja, viņai esoša likuma. Viņas
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trūkst pirmatnējam cilvēkam, neraugoties uz daudzām viņa sa-

krātām veiksmēm īstenības attēlošanā. Visas šīs techniskās

veiksmes paliek pašaizsargāšanās dzelzslikuma saistītas, vi-

ņas tiek sakrātas nekārtīgi un nejauši, būdamas pakārtotas

ārējai nepieciešamībai, bet ne mākslinieciskas radīšanas iekšē-

jiem mērķiem.
4

Arī tikumisko attiecību laukā mēs novērojam to pašu: labs

un ļauns vēl netiek izšķirti no labklājības un nelaimes.

Ja es aizvedīšu svešu vērsi vai sievu, tas ir labs; ja man aiz-

vedīs vērsi vai sievu, tas ir ļauns, — tā skan „hotentotu mo-

rāle", t. i. pirmatnējā cilvēka morāle. Bet tas nozīmē, ka ti-

kumiskie priekšstati pilnīgi saistīti ar pašuzturēšanas mērķi, ir

vienīgi eksistēšanas bioloģiskās cīņas rīki. Laba jēdziens, kā se-

višķis izturēšanas pienākums, kas dažreiz nesaskan ar individa

vai cilts uzturēšanās prasībām, bet arī nesakrītot paliek par

pienākumu, pirmatnējam cilvēkam neeksistē. Tas apstāklis,

ka arī mūslaiku „kultūrālā" sabiedrībā atsevišķu cilvēku vai

pat veselu tautu izturēšanos, kā agrāk, noteic „hotentotu mo-

rāle", negroza to faktu, ka laba jēdziens viņā ir atšķīries no

vienkāršas labklājības. Varbūt ka tā ir kultūras cilvēka illū-

zija, varbūt ka „labs ir labākā politika", kā saka angļu pa-

runa, un pie tam tikai labākā politika un nekas vairāk. To

pierādīt ir utilitārās filozofijas darbs. Bet kultūra ar to taisni

atšķiras no pirmatnējā cilvēka dzīves, ka neraugoties uz visiem

filozofu apgalvojumiem (varbūt patiesiem, varbūt nepatie-

siem), tikumība viņā tiek atzīta kā sevišķa, no vienkārša paš-

uzturas mērķa neatkarīga vērtība.

Arī ar mežoņa reliģiskiem priekšstatiem nav citādi. Vina

dievi tam ir tikai spēki, kas viņam vai nu kaitē vai labu dara.

Sakarā ar savu glābšanos no viņu dusmām un viņu palīdzī-

bas gūšanu eksistences cīņā, viņš tos pielūdz vai piedraudē

4 Pat tur, kur zīmējums (zvēra, putna vai cita kustoņa) pēc uzskata

nekalpo nekādam ārējam mērķim, viņam ir kalpības maģiski utilitāra nozīme.

Attēlojot cilts garu („totemu*), zīmējuma mērķis ir pasargāt dzīvokli, ieročus

vai amuleta īpašnieku no totēma puses varbūtējiem darbiem- Tamdēļ zīmējumu

savos sīkumos noteic paraša: savā maģiskā spēkā sevi attaisnojošā

amuleta akurāta atveidināšana, kas ir zīmējuma galvenais mērķis, sastindzina

pirmatnējā cilvēkā mostošās mākslinieka redzes un iztēles brīvību. Sal. Herne s

„Aizvēsturiskās pagātnes kultūra."
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tiem un nosoda tos. Šis dievbijības fetišisms rāda, ka arī me-

žoņa dievbijību pilnīgi noteic pašuzturas mērķis. Dievbijība

ir eksistences cīnās rīks. Cilvēks nepielūdz Dievu aiz pazemī-

bas pret Augstāko Būti. Šai nozīmē reliģijas, kā sevišķas

cilvēcības izpausmes pirmatnējam cilvēkam nav. Un atkal fe-

tišisma fakti, kas. vēl ļoti bieži sastopami modernā sabie-

drībā, neapgāž mūsu te aizstāvamo uzskatu, pēc kura reliģija,

kā sevišķa kultūras vērtība, pastāv tikai tur, kur pašuztu-

ras mērķis, kas agrāk pilnīgi noteica dievbijību, ir piekāpies

Dievības nesavtīgas pielūgšanas priekšā. To nesatricina arī

tas fakts, ka reliģija mūslaiku sabiedrībā kalpo ar ī kā pašuz-

turas rīks. Viss var kalpot pašuzturai: no tam, ka zinātni iz-

manto pašuzturas mērķiem, neizriet, ka viņa nav nekas cits,

kā tāds rīks. Ja kāds, nerēķinādamies ar neapšaubāmo star-

pību, kas pastāv starp kultūrālas sabiedrības reliģiju un me-

žoņa fetišismu, tomēr apgalvos, ka beigu beigās, savā visdzi-

ļākā būtībā reliģija ir tikai paplašināts fetišisms, rafinēts līdze-

klis pašuzturas cīņā, — tad tas jau būs reliģijas filozofisks iz-

tulkojums, varbūt pareizs, varbūt nepareizs, kas tomēr neiz-

klaidēs to redzamo starpību, kas pastāv starp dzīvē novēroja-

mām parādībām.

Bet vēl skaidrāki starpība starp kultūru un vienkāršu paš-

uzturu parādīsies tad, kad mēs piegriezīsimies zemākajam kul-

tūras slānim — saimniecībai, kuras mērķi vēl tagad daudzi

redz vienkāršā pašuzturas cīņā. Vai tiešām, mums teiks,

jūs apgalvosit, ka tikai kultūrā ir saimniecība, ka pirmatnējam

cilvēkam saimniecības nav? Ja par saimniecību sapratīsim

vienkārši vajadzību apmierināšanu un pie tam vēl viszemāko,

kas nepieciešamas mūsu organisma dzīvības uzturēšanai, tad,

protams, saimniecība ir visur tur, kur ir kailā eksistence. Bet

tā jau ir tā lieta, ka saimniecība neaprobežojas ar vienkāršu

vajadzību apmierināšanu, kas nepieciešamas organisma dzīvī-

bas uzturēšanai.
5

Otrādi, saimniecībai taisni ir raksturīgi ra-

žot lielāku daudzumu mantu, nekā patērē. Saimniecība ir tikai

5 Par saimniecības jēdzienu un tekstā minētās parastās viņas dēfīnīcijas

neapmierinošuformu sal. kaut vaiM. W. TyraH-BapaHOBCKHII b
Ochobw

skohomhh". Turpat jautājuma literātūra. Par saimniecības ne-

esamību pie mežoņa sal. K. Buchers .Tautsaimniecības izcelšanās".
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tur, kur ne visas ražotās mantas tiek patērētas, bet daļa pār-

iet jaunu mantu ražošanā, t. i. kur notiek tā saucamā kapitāla

sakrāšanās. Kapitāls šai nozīmē ir saimniecības loģiska katē-

gorija, bez kuras nav iespējama nekāda saimniecība un kura

pastāvējusi priekš saimniecības šai vārda

šaurā nozīmē un būs arī pēckapitālistiskā saimniecībā. Bet

tas nozīmē, ka saimniecība ir kautkas vairāk par vienkāršu

pašuzturu Mežonim, kas vēl nav pratis saraut savas nepie-

ciešamības pašuzturas važas un ražo mantas tikai tik daudz,

cik vajadzīgs dzīvības uzturēšanai, nav saimniecības šī vārda

īstā nozīmē. Kamdēļ tas tā? Vai tamdēļ, ka viņam ir „svešs

saimnieciskais aprēķins", kā to domā K. Buchers, vai tamdēļ,

ka, kalpojot arī kā pašuzturas līdzeklis, saimniecība realizē

sevišķu pirmatnējam cilvēkam nezināmu un par vienkāršu paš-

uzturu augstāku mērķi — proti uzvaru par dabu, — tas ir turp-

māks jautājums, no kura izšķiršanas mēs pagaidām varam

atturēties. Ja saimniecību pat dēfīnēsim kā „pašuzturu, ko

vada saimniecisks aprēķins", tad tā vairs nav vienkārša paš-

uztura. Saimniecības mērķis ir nevis to vajadzību apmieri-

nāšana, kas nepieciešamas individa un sugas dzīvības uzturē-

šanai, bet vispāri visādu vajadzību apmierināšana, ko rada

kultūras dzīve. Viņas pamatā atrodas kapitāla krāšanas fakts,

kas top iespējams tikai tad, kad cilvēks, sarāvis vienkāršās

pašuzturas važas, sācis meklēt citus, par pašuzturu augstāki

stāvošus mērķus. Tikai no kapitāla sakrišanās momenta

kļuva iespējama saimniecības attīstība, kamēr mežoņa mantu

ražošana, kas sastingusi pašuzturas elementārā mērķī, atšķiras

ar pastāvību un nemainīgumu.

Negrozāmība, attīstības neesamība raksturo ne tikai ražo-

šanas veidu, bet vispāri visu pirmatnēja cilvēka dzīvi. Daba

ir mūžīga atkārtošanās. Katra jauna diena dabā atkārto

iepriekšējo dienu. Ja dabā ir attīstība, tad to var mērot gadu

tūkstošiem. Ir vajadzīgs zinātniskas domāšanas teleskops, lai

to manītu. Neapbruņotai acij viņa nav redzama. Un to pašu

var arī teikt par pirmatnējā cilvēka dzīvi. Mežonis tikai at-

kārto iepriekšējo dzīvi. Viņš tikai atveidina pagātni, bet to

nepapildina un nepadziļina ar jaunradīšanu. Attīstība saistīta
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ar pagātnes papildināšanu un uzglabāšanu, bet nevis viņas

vienkāršu atveidināšanu. Ar citiem vārdiem attīstība pastāv ti-

kai tur, kur ir vēsture. Bet pirmatnējais cilvēks dzīvo ta-

gadnē, viņam nav vēstures.
6

Ko tas nozīmē? Par vēsturi

taču mēs saprotam cilvēka un tautas pagātni. Vai tad mežo-

nim nav pagātnes ? Ne katra pagātne ir vēsture. Mēs taču

izšķiram vēsturiskus un nevēsturiskus faktus. Ņemsim, pie-

mēram, Jāņa Bargā dzīvi. Tā visa ir pagātne. Bet tas fakts,

ka tādā dienā un tādā gadā Jānis Bargais gulēja tik ilgi, vis-

pāri sakot, nav vēsturisks fakts. Tas ir pagājis nemanīts, pa-

zudis uz visiem laikiem, aizmirsts. Bet ka 1564. g. Jānis Bar-

gais nodibināja opričinu (Jāņa Bargā miesas sargu pulks.

Tulk.), — tas fakts nav zudis, nav iznīcis, viņš ir uzglabājies

līdz mūslaikiem, viņu piemin arī tagadnē. Mēs sevī nesam šo

pagātni. Tādā kārtā vēsture nav vienkārši pagātne, bet ne-

pārejoša pagātne, tā pagātne, kas neizzūd, bet dzīvo sekojošā.

Lūk, šīs pagātnes tad arī nav mežonim: viņa pārdzīvotais ne-

tiek uzglabāts un nodots sekojošām paaudzēm, bet izzūd bez

pēdām. Katra paaudze sāk. dzīvot itkā no jauna, atkal un atkal

atveidinot bijušo, to neturpinot. Tamdēļ ne aiz gadījuma nav

pirmatnējo tautu vēstures: avotu trūkums nebaida vēstur-

nieku. Pēc samērā nedaudz datiem vēsturniekam dažreiz iz-

dodas radīt kādas tautas pagātni. Kamēr pēc pirmatnējo tautu

dzīves atliekām labākā gadījumā tiek radīta tikai viņu etno-

grāfija, bet ne vēsture. Taisni tamdēļ pirmatnējo tautu vē-

sture ne aiz gadījuma, bet pēc būtības ir neiespējama. Vēsture

ir tikai tur, kur ir kultūra. Tauta ir jo kultūrālāka, jo ilgāk viņa

dzīvojusi vēsturisku dzīvi, t. i. jo vairāk tā sakrājusi to nepār-

ejošo pagātni, kas, uzglabājoties, tiek nodota no paaudzes pa-

audzei. Sacīt «vēsturiska tauta" — nozīmē to pašu, ko sacīt

„kultūrāla tauta". Kā gan ir iespējams šāds vēstures brīnums,

šis apbrīnojamais pagātnes uzglabāšanas fakts? Kamdēļ viena

pagātne izzūd bez pēdām, bet cita tiek izrauta no laika varas

un paliek par drošu tautas mantojumu? Atbildot uz šo jautā-

jumu, mēs ne tikai atklāsim vēstures un kultūras jēdzienu lī-

6 pasaules daļai, īstenībā runājot, nav vēstures taisni tamdēļ,
ka tur neierobežoti valda paradums", skaisti saka Dž. St. Mills savā

grāmatā „Par brīvību".
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dzības pamatus, bet arī nokļūsim pie kultūras jēdziena parei-

zas dēfīnīcijas. 7

Starp mērķiem, kurus mēs uzstādām savā darbībā, daži ir

tādi. kurus mēs reālizējam nevis viņu pašu dēļ, bet tamdēļ, ka

viņi ir nepieciešami līdzekļi citu mērķu sasniegšanai. Pie tā-

diem pieskaitāmi lielākā daļa mūsu apzinīgo darbību: mēs

ēdam, dzeram, ģērbjamies, pa lielākai daļai arī strādājam citu

mērķu dēļ, dotajā gadījumā tamdēļ, lai eksistētu. Šie mērķi

ir vērtīgi nevis paši par sevi, bet tikai kā cita mērķa nosacī-

jumi, kura apstaroti tie itkā spīd. Pastāvot šim citam, tie ir

vērtīgi un paliek par mūsu centienu priekšmetu. Šai nozīmē

tie ir zināmā nolūkā pieņemti mērķi. Bet līdzās ar tiem ir

tādi mērķi, pēc kuriem mēs tiecamies viņu pašu dēļ. Viņi

mums ir vērtīgi nevis kā nosacījumi kautkā cita sasniegšanai,

bet paši par sevi. Pie šiem nenosacītiem jeb „absolūtiem"

mērķiem pieder visas tās vērtības, kas jau bija minētas kultū-

ras sarakstā: zinātne, māksla, tikumība, saimniecība v. c. Vi-

sas šīs „kultūrālās vērtības" spīd ar savu gaismu, ir „mērķi

sevī". Tiesa, mēs tos bieži arī izmantojam kā ieročus kam

citam: ar zinātni, ar mākslu mēs'bieži nodarbojamies peļņas

dēļ. Bieži mēs esam tikumīgi būdami prātīgi. Tādus vai ci-

tādus saimnieciskus mērķus mēs sev uzstādām pašuzturas dēl

jeb arī tādu vai citādu zinātnes vai mākslas uzdevumu atri-

sināšanai. Un otrādi, zinātni mēs bieži izmantojam kā ieroci

dažādu saimniecisku mērķu sasniegšanai. Vispār, ļoti dažādi

ir mūsu paņēmieni kultūras vērtību izmantošanā. Mēs nedo-

mājam apgalvot, ka kultūras vērtības ir vienīgi mērķi sevī,

ka viņas nevar kalpot jeb viņām nav jākalpo par kautkā cita

sasniegšanas ieročiem. Mēs tikai uzsveram, ka visu citu

mērķu starpā taisni kultūras vērtības atšķiras ar to, ka, kal-

7 Šim faktam pieskaras V. Kļučevskis savā darbā „Kypc pyccKoft

McropHH" i. sējumā, sakarā ar jautājumu par krievu vēstures sākuma faktiem.

Divas pazīmes apzimē, pēc KJučevska domām, tautas vēstures sākumu: „viņas

visagrākā atmiņa par sevi pašu un visagrākā sabiedriskā forma, kas to apvie-

nojusi kādam kopīgam darbam". Vai vēl būtu jārunā, ka tā saprotot vēsturi,

kas ir tautas, kopīga rīcība, bet ne vienkārši dzīve, tā stāv augstāki par pašuzturu

un ir iespējama tikai tur, kur tauta rada kultūrālās vērtības ? Kļučevska
vēsturiskā pasaules uzskatā šī doma par vēstures un kultūras jēdzienu vienību

velkas cauri kā sarkans pavediens.
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pojot par cita ieroci, viņas bez tam ir vērtīgas pašas par sevi.
8

Vienīgi šai nozīmē mēs viņas arī saucam par absolūtām vēr-

tībām. Pilsoniskuma un civilizācijas vērtības šai ziņā nav iz-

ņēmums. Saimniecība, kā cilvēka uzvara par ārējo dabu, arī

ir tāds mērķis, vērtīgs pats par sevi, kaut gan, no otras pu-

ses, tā ir arī katras kultūras nepieciešams priekšnoteikums.

Tāds pats ierocis ir arī tiesības, kas viņām neliedz tomēr arī

kategorisku nozīmi, ciktāl tiesības zināmā laikā un dotajos ap-

stākļos atrisina taisnības problēmu. Šis pēdējais apstāklis kļūs

vēl skaidrāks, ja mēs aplūkosim otru ļoti ievērojamu katēgo-

risko mērķu pusi.

Mērķiem, kurus mēs sev uzstādām savā darbībā, pēc sava

reālizēšanas rakstura ir divējāda daba. Vieni no tiem ir tādi

uzdevumi, kas pielaiž pilnīgu un pabeigtu atrisinājumu. Šie

mērķi var būt loti tāli*, atsevišķiem cilvēkiem gandrīz neaiz-

sniedzami. Daudziem tāds neaizsniedzams mērķis ir, piem.,

kļūt par miljonāru. Bet principā ir iespējams kļūt par miljo-

nāru. Miljons pastāv, viņš ir gatavā veidā, dots, un uzdevums

te pastāv tikai iekš tā, lai šo doto pa saimnieciskās dzīves

āderēm novadītu no cita piederības savā īpašumā. Bet līdzās

ar tādiem mērķiem ir arī citi, apzināmi neaizsniedzami, kas

pilnīgi nav reālizējami. Pie tādiem mērķiem ,pieder mūsu

nošķirtie „katēgoriskie" mērķi. Neviens nekad nevarēs teikt,

ka viņš ir ieguvis visu zinātni, ka viņš ir atrisinājis mākslas,

labā un taisnības uzdevumu. Ne par vienu saimniecisku

iekārtu nevar teikt, ka tā nozīmē cilvēka galīgu uzvaru par

ārējo dabu. Taisni dzenoties pēc šiem mērķiem, katrs iegu-

vums izrādās tikai etape ceļā uz vienmēr jauniem un jauniem

ieguvumiem. „Kultūras mērķi" pēc savas būtības ir neizpil-

dāmi uzdevumi, jeb, pēc Kanta vārdiem, „problēmas bez jeb-

kāda atrisinājuma". Viņas mums rāda kādu bezgalīgu ceļu, pa

kuru var virzīties uz priekšu bezgalīgā progresā, bet kuru līdz

galam noiet nevienam nav lemts. Šī uzdevuma neatrisināmība,

kas raksturo kultūras mērķus, tos nebūt nepadara par iedo-

8 Tam nerunā pretī Kanta uzskats par katra cilvēka, kā tāda, pašvērtību.
Cilvēks ir mērķis sevī un nav izlietājams tikai kā līdzeklis nevis aiz savas

psīchoiiziskās dabas, bet aiz tā iemesla, ka viņš ir tikumiskā likuma, t. i. Labā

absolūtās vērtības nesējs.
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mātiem. Mums ir zināma vesela virkne iedomātu, neatrisi-

nāmu mērķu. Riņķa kvadrātūra, perpetuum mobile, filozofi-

skais akmens, — šie visi ir nevien neatrisināmi mērķi, bet iedo-

māti mērķi, ceļā uz kuriem nav nekādu ieguvumu, nekādas

attīstības un progresa. Pavisam citāds raksturs ir kultūras

vērtībām. Zinātnes, mākslas, tiesību uzdevuma neatrisinā-

mība nebūt nenozīmē, ka šie uzdevumi — iedomāti. Šie mērķi

nav mazāk reāli, kā visi citi pilnīgi sasniedzami mērķi. No-

darbošanās ar tiem ved pie nepārtrauktiem ieguvumiem: tā

nenozīmē mīņāšanos uz vietas, bet neatlaidīgu virzīšanos uz

priekšu. Šie uzdevumi ir neatrisināmi nevis tamdēļ, ka viņi

iedomāti, bet tamdēļ, ka viņi bezgalīgi. Ja pirmā tipa mērķi

ir dotie mērķi, tad šos pēdējos mērķus, kas savā kopībā sa-

stāda kultūru, var nosaukt par uzdotiem mērķiem, t. i. par

augstākiem uzdevumiem, kas pēc savas būtības ir neaizsnie-

dzami un uz viņiem tieksmojošai cilvēcei atveroši bezgalīgas

attīstības ceļu.

Tagad mēs varam atgriezties atpakaļ un, turpinot mūsu

pārspriedumu, izskaidrot vēstures brīnumu. Vēsture, mēs tei-

cām, ir nezūdoša pagātne, t. i. pagātne, kura tiek nodota no pa-

audzes paaudzei, kā neatņemams mantojums. Viņa ir „trā-

dicija". Tāda trādicija nav iespējama tur, kur nav uzdevuma,

t. i. to neaizsniedzamo mērķu, kas savā kopībā sastāda kultūru,

Pagātne neizzūd bez pēdām, bet uzglabājas, tiek mantota tai-

sni tamdēļ, ka viņa ir etape ceļā uz mūžīgo un neaizsniedzamo

mērķi. Ja nebūtu šīs mērķa vienības un mūžības, nebūtu arī

uzglabāšanās mūžības. Glābt pagātni no aizmiršanas, uzgla-

bāt to uz mūžīgiem laikiem var tikai tas, kas pats par sevi stāv

ārpus laika, kas ir līdzīgi kultūras vērtībām mūžīgs, nekad ne-

dots, bet tikai uzdevuma veidā mums priekšā stāvošs mērķis.

Uzglabājas taisni tā pagātne, kurai ir sakars ar kultūras vērtī-

bām, ar kuru mēs sākam savu darbu, kuru mēs turpinām un

kura tamdēļ pati dzīvo mūsu darbos. Tā, strādājot zinātnē,

mēs turpinām iepriekšējo paaudžu darbu. Viņu zinātniskās

teorijas, pat mūsu apgāztās, dzīvo mūsu teorijās, jo mēs

ar savām pūlēm turpinām to darbu, ko sākuši viņi un ko savā

virzienā noteic vienmēr tas pats viengabalainais un neaizsnie-

dzamais mērķis — zinātnes uzdevums. Šai nozīmē var teikt,
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ka trādicija ir iespējama tikai ar uzdevumu. Bet tas nozīmē,

ka vēsture ir tikai tur, kur ir kultūra. Viņas ir jo vairāk, jo

vairāk zināmā tauta ir pastrādājusi kultūras vērtību. Vēsture

nav domājama bez šīm zinātnes, mākslas, valsts, tiesību un

saimniecības vērtībām, kas atrodas viņas pamatos un padara

to visupirms iespējamu.
9

Tamdēļ katra vēsture ir kultūras

vēsture: politiskā vēsture ne mazāk kā saimniecības vai zi-

nātnes vēsture. Tas, ko parasti saprot par „kultūras vēsturi",

to pretim nostādot vienkārši „vēsturei", ir vai nu civilizācijas

(saimniecības un technikas), vai arī izglītības (zinātnes, māk-

slas, reliģijas) vēsture, bet vienkārši „vēsture" — galvenā

kārtā pilsoniskuma vēsture, viss tas, kā jau aprādīts, plašākā

vārda nozīmē — ir kultūra. Tamdēļ arī vēstures sadalīšanās

atbilst kultūras sadalīšanai: cik kultūras slāņu, tik vēstures

slāņu. Ir valsts un tiesību vēsture, saimniecības, zinātnes, māk-

slas un reliģijas vēsture, bet citu vēstures veidu, kuriem neat-

bilstu nekāda vērtība kultūras sistēmā, nav bijis un nebūs.
10

Tagad mēs varam vēl tālāk atgriezties atpakaļ un dot, bei-

dzot, noteiktāku, kaut arī vienmēr vēl iepriekšēju kultūras dē-

finīciju. Mums ir pamats teikt, ka kultūra ir darbība, kas vēr-

sta uz katēgorisku mērķu un uzdevumu realizēšanu. Tas ne-

nozīmē, ka katrs cilvēks, kas dzīvo kultūrā, apzinīgi pēc tiem

tiecas. Zinātnieks var domāt vienīgi par slavu un savu zināt-

nisko karjeru. Strādnieks, kas atkarīgs no kapitāla varas, var

domāt tikai par rītdienu. Viņiem abiem var nebūt jēdziena par

kultūras vērtībām, viņi pat var, vadoties no kādas nekādas vil-

tus filozofijas, noliegt tādu vērtību reālitāti. Bet visi viņi bieži

bez savas gribas, ar savu darbu ved cilvēci uz kultūras vērtī-

9 Dotajā vēstures definīcijas tekstā mēs pievienojamies Rike r t a

filozofiski vēsturiskiem ieskatiem, ko viņš attīsta savos darbos: .Jēdzienu veido-

šanas robežas dabas zinātniskā ceļā", .Vēstures filozofija" un .Zinātnes par

dabuun zinātnes par kultūru".

10 Valodas vēsture nerunā pretī šim mūsu apstiprinājumam. Ciktāl

valoda ir patstāvīga vērtiba, arī viņas vēsture nav zinātnes, saimniecības, tiesību

un reliģijas vēstures vienkāršs savijums un atspoguļojums, — šī vērtība ir

aistētiska. Taisni šis apstāklis noderēja Kročem par pamatu konstruēt

aistētiku, kā .vispārīgo lingvistiku" (sal. viņa .Estetica, come scienza delf

espressione c linguistica generale", kā arī viņa pēcteča, pazīstamā lingvista
F o s 1 c r a apcerējumus iekš .Jloroc".
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bām: viens — sakrājot zināšanas, otrs — sakrājot kapitālu.

Paši sev neapzinoties, viņi rada vēsturi, krādami cilvēces trā-

dicijas. Pirmatnējais cilvēks nepazīst šos mērķus Līdzīgi

mūžīgi bangojošās jūras viļņiem visas viņa pūles sadrūp pret

pašuzturas bargās nepieciešamības augsto krastu. Tur, kur

cilvēkam izdevās izlauzt ceļu šai viņu ierobežojošā stichijā,

uzstādot sev mērķus, augstākus par vienkāršu pašuzturu, —

tikai tur viņa darba rezultāti spēja nevien noturēties, bet aiz-

plūst uz priekšu platā un vienmērīgā, begalīgā vēstures

straumē.

3.

Kultūras un izglītības attiecības. Filozofija ir zinātne par kultūras jēgu un iz-

glītības pēdējiem mērķiem. Paidagōģika kā lietājamā filozofija. Kultūras no-

liegšana un paidagōģikas dēfīnējums.

Uzstādot jautājumu par izglītības mērķiem, mēs šos mēr-

ķus dēfīnējām kā attiecīgās sabiedrības dzīves mērķus. Mo-

dernās kulturālās sabiedrības dzīves mērķi mums tagad ir zi-

nāmi. Šie mērķi, kā tas izriet no iepriekšējā pārsprieduma, arī

ir izglītības mērķi. Starp izglītību un kultūru pastāv tādā kārtā

noteikta saskaņa. Izglītība nav nekas cits, kā individa kul-

tūra.
11

Ja attiecībā uz tautu kultūra ir neaizsniedzama mērķu

un uzdevumu kopība, tad arī attiecībā uz individu izglītība ir

neaizsniedzams uzdevums. Izglītību pēc savas būtības nekad

nevar pabeigt. Mēs izglītojamies visu mūžu, un mūsu dzīvē

nav tāda noteikta momenta, kad mēs varētu teikt, ka mēs esam

atrisinājuši mūsu personīgās izglītības problēmu. Tikai neiz-

glītots cilvēks var apgalvot, ka viņš sev pilnīgi atrisinājis iz-

glītības problēmu.

Tā tad par izglītību vārda īstā nozīmē var runāt tikai tur,

kur ir kultūra. Pirmatnējam cilvēkam nav kultūras. Pēc

Monro pareizā formulējuma tā saucamā pirmatnējā audzinā-

11 Šī kultūras un personības veidošanās savstarpējā attiecība ir skaisti

izskaidrota Natorpa mazajā grāmatiņā «Tautas kultūra un personības kul-

tūra". Sal. arī Lešinga .Cilvēces audzināšana" sākumu, pēc kura termino-

loģijas .atklāšanās" nozīmēja to, ko mēs saucam par .vēsturi": .Kas ir audzi-

nāšana atsevišķam cilvēkam, tas atklāšanās visai cilvēcei. Audzināšana ir

atklāšanās, kas norisinās atsevišķā cilvēkā :un atklāšanās ir audzināšana, kam

bijusi vieta un kas norisinājusies cilvēcē". §§ 1.—2.
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šana nav nekas cits, kā «neprogresējoša piemērošanās apkār-

tnei." Bērns iemācās rīkoties ar stopu un bultu, izstrādāt no-

galinātā kustoņa ādu, pagatavot ēdienu, aust, taisīt māla trau-

kus vienīgi novērojot pieaugošo rīcību
...

Visas mākslas, ku-

ras bērns iegūst, viņam veicas tikai pateicoties atkārtotai pa-

kaldarīšanai ar vienmēr mazinošos neveiksmju un kļūdu

skaitu.
12

Viņa audzināšana nav atdalāma no pašas dzīves.

Līdzīgi pēdējai to vienmēr noteic pašuzturas mērķis.

Ja izglītības mērķi sakrīt ar kultūras mērķiem, tad acīm

redzot izglītības veidu jābūt tik pat daudz, cik atsevišķu kul-

tūras vērtību. Un tiešām, mēs te atrodam tādu pašu sav-

starpēju attiecību, kādu mēs jau konstatējām starp kultūru un

vēsturi. Cik kultūras vērtību, tik izglītības veidu. Mēs ru-

nājām par tikumisko, zinātnisko (jeb teorētisko), mākslas, tie-

sisko un reliģisko izglītību. Ja salīdzina veidu dēfīnējumus, kas

paidagoģiskā literātūrā pielikti vārdam izglītība, ar jau minēto

kultūras katalogu, tad pirmā acumirklī var izlikties, ka starp

kultūru un izglītību nav noteiktas saskaņas. Tā, piem., reti

kāds runā par saimniecisku izglītību, un, katrā ziņā, reti var

sastapt paidagoģikās patstāvīgu saimnieciskās izglītības no-

daļu.1,1 Tas ir neapšaubāms robs paidagoģiskā literātūrā.

Turpmāk mēs parādīsim, ka saimnieciskās izglītības teorija ir

pilnīgi iespējama. No otras puses, mēs esam paraduši runāt

par fizisko un nācionālo izglītību, kurām mūsu kultūras kata-

logā neatbilst nekādas kultūras vērtības. Tamdēļ turpmāk

mums būs vēl arī jāparāda, ka fiziskās un nacionālās izglītī-
bas, kā īpašu izglītības veidu blakus tikumiskai, zinātniskai un

mākslas izglītībai, nav un nevar būt.14

Katras izglītības uzdevums — pievienot cilvēku zinātnes,

mākslas, tikumības, tiesību un saimniecības kulturālām vērtī-

bām, pārvērst dabas cilvēku kulturālā. Kultūras dalīšana no-

teic ari izglītības dalīšanu viņas veidos. Saskaņā ar to arī

12 P. Monro .Paidagoģikas vēsture."
13 Saimnieciskās izglītības problēmu, kā īpašu izglītības veidu, vispirms

izbīdīja Pestalocijs, bet vēlāki Fichte. Sal. Pestalocija ideju par .technikas
ābeci" (ABC der Kunst), kam jānostājas līdzās parastai valodas ābecei un ģeo-
metriskās priekšstatīšanas ābecei, un Fichtes .Ruņas vācu nācijai".

14 Sal. 13. un 14. nodaļu.
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paidagoģika. ka vispārēja izglītības teorija, sadalās attiecīgās

nozarēs: tikumiskās, zinātniskās, mākslinieciskās, reliģiskās

un saimnieciskās izglītības teorijā. Mūsu izglītības jēdziena

dalīšanas pamatā atrodās tādā kārtā to mērķu pazīme, pēc kā-

diem dzenas izglītība.

Šie mērķi mums tagad ir zināmi, un mēs varam tagad at-

griezties atpakaļ pie jautājuma par paidagoģikas teorētiskiem

priekšnoteikumiem. Mēs augstāk minējām, ka katras normas

uzstādīšana prasa divu objektu teorētiskas zināšanas: mums

jāpazīst materiāls, ko dotā darbība pārveido, un mums jāpazīst

mērķi, pēc kādiem dzenamies šai sava materiāla pārveidošanas

gaitā. Audzināšanas materiāls ir dzīvs cilvēks, un zināšanas par

viņu mēs iegūstam galvenā kārtā no psīcholoģijas un fizioloģi-

jas. Izglītības mērķi ir kultūras vērtības, kurām izglītības pro-

cesā cilvēks jātuvina. Kādas zinātnes pētī kultūras vērtības, uz-

stāda šo vērtību likumus, klasificē viņas, noteic viņu savstar-

pējās attiecības? Pēc visa mūsu teiktā par kultūras vēr-

tībām nav grūti redzēt, ka šīs zinātnes ir — filozofijas dažādi

nodalījumi. Tā zinātni, kā sevišķu kultūras vērtību, pētī lo-

ģika, kas uzstāda zinātniskās zināšanas likumus, izskaidro at-

sevišķo zinātņu izšķirības un noteic zinātnes sistēmas sastāvu.

Aistētika pētī mākslas likumus un uzstāda mākslu klasifikāciju.

Tikumības jēgu un sastāvu pētī ētika. Reliģijas filozofija un

tiesību filozofija attiecīgi aplūko pārējās kultūras vērtības.

Tādā kārtā katrai kultūras vērtībai atbilst īpaša filizofijas dala

un otrādi, cik filozofijas nodalījumu, tik kultūras vērtību. Ja

mēs salīdzināsim jau minēto kultūras katalogu ar filozofijas si-

stēmas trādicionāliem sadalījumiem, tad redzēsim, ka visām

kultūras vērtībām, izjemot varbūt valsti un saimniecību, tie-

šām atbilst savi filozofijas nodalījumi. Bet valsts tiek pētīta

ciešā saistībā ar tiesībām tiesību filozofijā. Turpretī saimnie-

cībai modernā filozofijā tiek vienmēr vairāk un vairāk ierā-

dīta vieta, un mēs stāvam pie jaunas un patstāvīgas filozofijas

disciplīnas — saimniecības filozofijas 15
— rašanās. Mēs pir-

15 Filozofijas literātūrā saimniecības filozofijas problēmu ir izteicis Kroče

savā grāmatā „Filosofia della practica" un Miinsterbergs savā grāmatā

.Philosophie der Werte". Krievu valodā sk. Bulgakova interesanto grāmatu

„<Pnjioco<bHH xo3HftcTßa" (M. 1912).
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mīt redzējām, ka saimniecība nav vienkārša pašuztura, vina

sevī nes mūžīgu un neaizsniedzamu mērķi — cilvēka uzvaru

par dabu. Šī mērķa reālizēšana tiešām nozīmētu „lēcienu no

nepieciešamības valsts brīvības valstī".
16

Bet līdzīgi visām ci-

tām kultūras vērtībām šis mērķis ir uzdevums, kas nevar tikt

galīgi un pilnīgi atrisināts. Tādā kārtā kultūras, vēstures, fi-

lozofijas, izglītības un paidagoģikas jēdzienu starpā nodibinās

cieša savstarpēja sakarība. Vēsture ir vēstījums par cilvēces

pagātni, ko tā sakrājusi savā darbā ar kultūras vērtībām. Fi-

lozofija ir zinātne par pašām šīm vērtībām, viņu nozīmi, sa-

stāvu un likumiem. Bet šīs vērtības arī ir izglītības mērķi. Tā

tad katrai filozofijas disciplīnai itkā viņas lietājamās daļas

veidā atbilst īpašs paidagoģikas nodalījums: loģikai — zināt-

niskās izglītības teorija, tas, ko daudzi ne visai pieņemami

sauc par didaktiku; ētikai tikumiskās izglītības teorija;

aistētikai — mākslinieciskās izglītības teorija v. t. t. Normas,

ko uzstāda paidagoģika, protams nevar pamatoties vienīgi uz

šīm filozofijas disciplīnām, bet balstās arī uz psīcholoģijas un

fizioloģijas materiāliem.

Turpmāk mēs mēģināsim sīki attīstīt un pamatot domas,

kas šai ievadā tikai minētas. Acumirklī minēsim vēl dažas

pārdomas, kas apstiprina mūsu ieskatu par ciešu saistību, kas

pastāv starp filozofiju un paidagoģiku, kultūras problēmu un

izglītības problēmu. Ja paidagoģika tik cieši saistīta ar filo-

zofiju un zināmā nozīmē var tikt pat nosaukta par lietājamo

filozofiju, tad būtu sagaidāms, ka paidagoģikas vēsture ir filo-

zofijas vēstures daļa vai atspoguļojums. Tā tas patiesi arī ir.

Platons, Loks, Ruso, Spensers — visi šie ir ne tikai paida-

goģikas reformatoru, bet ari filozofiskas domas pārstāvju
vārdi. Pestalocijs bij tikai īpatnējs tā apvērsuma atspogu-

ļojums paidagoģikā, kas tā laika filozofijā bij iezīmēts Kanta

kriticismā. Frēbelis, kā to visi atzīst, bija Šellinga filozofi-

jas principu paidagoģikas atspoguļojums.
17

Protams, arī psī-

16 Fr. Engelsa vārdi, ko viņš izteicis savā darbā .Filozofija, politiskā

oikonomija un sociālisms" („Anti — Durings"). Nezinu, vai īpaši jāpierāda, ka

cilvēka uzvara par dabu ir bezgalīgs uzdevums, kas pilnīgi nav atrisināms

nekādā ražošanas konkrētā organizācijā, tai skaitā arī sociālistiskā."

17 Sk. turpmāk 3. nod., 2. piez.; 8. nod. § 3 un 3. nod. § 5.
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choloģijas un fizioloģijas attīstība neizzūd bez pēdām paida-

goģikas teorijā. Bet savus vadošos principus un pašu savu

sadalījumu ņemdama no filozofijas, paidagoģika lielā mērā at-

spoguļo sevī filozofiskās domas attīstību.

To pašu var teikt arī par izglītības vēsturi, tikai tā atspo-

guļo sevī kultūras attīstību visumā. Tie uzdevumi un tās vērtī-

bas, kuru kopība sastāda kultūru, vienmēr neveido draudzīgu

un harmonisku kopdzīvi. Bieži atsevišķo kultūras vērtību

starpā iedegas cīņa, kuras rezultātā viena vai otra no tām

iegūst kundzību un visai attiecīgā laikmeta kultūrai uzspiež

savu zīmogu. Var dažādi izskaidrot šās cīņas cēloņus, bet

pats savstarpējās cīņas fakts starp kultūras vērtībām ir neap-

šaubāms. Tā mēs ar tiesību runājam par vidus laiku teokra-

tisko ideālu, kas izsludināja reliģijas virskundzību, par antīkās

Romas etatismu, kas visaugstāk stādīja valsts un tiesību vēr-

tību, par atdzimšanas laikmeta aistētismu, apgaismotāju gad-

simteņa intellektuālismu ar viņa prāta visvarenības nostipri-

nāšanos. Ja mēs salīdzināsim attiecīgo laikmetu izglītības

valdošās sistēmas un paidagoģiskās mācības, tad redzēsim, ka

visas viņas sevī atspoguļo šo laika kopīgo kolorītu, kārtojot

izglītības atsevišķos mērķus kādai vienai no tām, tai, kas

laikmeta kultūras apziņā guvusi hēgemoniju. Tā vidus laiku

teokratijai atbilst reliģioza audzināšanas sistēma, senlaiku eta-

tismam — valstiski tiesiska audzināšanas sistēma, apgaismo-

tāju intellektuālismam — arī intellektuālistiska audzināšana.

Audzināšanas vēsture un paidagoģikas vēsture kļūst saprota-

mas no šī viedokļa: vēsturnieka uzdevums ir — ne tikai iz-

skaidrot dotās izglītības sistēmas izcelšanās iemeslus, bet arī

saprast visus viņas sīkumus, vadoties no vienīgā principa, kas

viņā velkas cauri kā sarkans pavediens.

Ja izglītības problēma ir kultūras problēma, tad, acīm re-

dzot, kultūras noliegšana, saistīta ar vēstures noliegšanu, ved

arī pie izglītības noliegšanas. Tāds ir dabīgs slēdziens no visa,

ko esam teikuši. Bet kā ar šo saskaņot to faktu, ka divi lie-

lākie paidagoģikas reformātori, Ruso un Tolstojs, noliedza

kultūru? Viens no divi: vai nu visa mūsu uzstādītā izglītī-

bas problēma saknē ir nepareiza, vai arī Ruso un Tolstojs pa-

tiesībā nenoliedza kultūru. Katrā ziņā, pirms dodamies tālāk,
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mums nepieciešami jāiztirzā viņu mācības. Mēs attaisnosim

savu viedokli, ja mums izdosies parādīt, ka divu lielāko pai-

dagogu kultūras noliegšana bija tikai šķietamība, maska,

aiz kuras slēpās zināma vēl dziļāka kultūras apstiprinā-

šana. Kultūras noliegšanas un no tās izrietošā brīvās audzinā-

šanas ideāla analizē mūs ievadīs tikumiskās izglītības teorijas

pamatjautājumos.

Jautājuma literātūra. Šīs un sekojošo nodaļu literāriskie norādījum

nebūt nepretendē uz pilnīgumu. Viņos mēs minam tikai pamatsacerējumus, ka

attīsta un padziļina tekstā izteiktos uzskatus. Mūsu aizstāvamais viedokli

vistuvāk pieiet P. Natorpa uzskatiem, kurus tas attīstījis savā grāmatiņ

.Filozofija kā" paidagoģikas pamats". Pēc Natorpa- vispār na

nekas cits, kā konkrēta filozofija." Pēc viņa domām paidagoģikas pamat

atrodas loģika, aistētika un ētika. Savā galvenā paidagoģiskā darbā .Sociāl

paidagoģika" Natorps dod tādas filozofiskas paidagoģikas sistēmu. Diemžē

sistēmu faktiski attīstot, ļoģika un aistētika paliek otrā vietā, un visa paidagoģik

pamatojas galvenā kārtā uz ētikas, kamdēļ Natorpa paidagoģika tiek novadīt

galvenā kārtā pie tikumiskās izglītības. Vēl lielākā mērā tas pats sakāms pa

apdāvinātā filozofa un psīchologa-eksperimentātora G. Munsterberga te

camo grāmatu .Psīcholoģija un skolotājs." Ļoti uzskatāmi Munsterbergs rād

šai grāmatā, ka psīcholoģijas vien nepietiek paidagoģikas pamatošanai, prasīdam

tai iepriekšēju orientēšanos ētikā. Tiesa, sava darba trešā daļā pirmās daļa

vienpusīgo ētisko orientāciju Munsterbergs piesātina ar veselu rindu no loģika

aizgūtiem prātojumiem. Krievu oriģinālā literātūrā mūsu izteikto viedok

vispārīgā formā aizstāv M. M. RubinŠteins savā grāmatā .O'iepK

corHiecKoft b cbh3h c oSuiefi nejxarorHKOft.
a Tomēr darba pirm

daļa izteiktais uzskats par paidagoģikas filozofiskā pamatojuma nepieciešamīb

netiek attīstīts grāmatas turpmākās daļās, kurās autors aprobežojas ar parast

paidagoģiskās psīcholoģijas materiāla iztirzāšanu, trešā daļā to papildinot ar da

žām vispārīgās paidagoģikas atsevišķām problēmām. Bez tam jautājumā pa

paidagoģikas nepietiekošo pamatošanu uz psīcholoģijas vien un tās filozofisk

attaisnojumu sal. W. Jam c s .Talks to Teachers on Psychology," un T. H. 4e.*

naHOB .llcnxo.iorHfl h uiKOJia."

Pēdējos gados vācu literātūrā novērojama intereses atdzīvošanās par pa

dagoģiskās zinātnes būtības metodoloģisko problēmu. Sal. M. Frischeisen

Kdhler .Philosophie und Pādagogik" ; R. HOnigswald .Ueber di

Grundlagen der Pādagogik" ; Th. Litt ,Die Methodik des pādagogische
Denkens" un tā paša autora .Pādagogik*. ,Systematische Philosophie" iek

.Kultur der Gegenwart". No šiem rakstiem ar izteiksmes skaidrumu un daiļu

mv sevišķi izcilu vietu ieņem Frišeizena-Kālera raksts, kas kaut gan aizstā

paidagoģikas patstāvību attiecībā uz filozofiju un prasa paidagoģikas orientēša

nos uz vēsturi, tomēr būtībā ari saprot paidagoģiku kā konkrētai īstenība

lietātu filozofiju.
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I. nodaļa.

Brīvās izglītības ideāls.

1.

Rusō kultūras noliegšana. Rusō jēdziens par kultūru: darba sada-

līšana kā viņas galvenais netikums. Rusō anarchisms. Kultūras mākslo-

tība, viņas izgudrotais plāns. Rusō intuitīvisms. Personības sabrukšana

kultūrā. Brīva un viengabalaina personība kā Rusō dabas ideāla saturs.

Kultūras noliegšana, kā sarkans pavediens, velkas caur

visiem Ruso rakstiem. Jau savā pirmajā sacerējumā „Vai

zinātņu un mākslu pieaugšana ir veicinājusi tikumu uzlabo-

šanu?" Ruso noteikti noliedz kultūru. Zinātnes un mākslas,

saka Ruso, ir sabojājušas cilvēka dabu, ir ienesušas izvirtību

dabas cilvēka tikumos. Visa turpmākā Ruso literāriskā dar-

bība ir šīs pamattēmas attīstīšana. Viņš tai pieskaras savā

otrajā apcerējumā „Par cilvēku nevienlīdzības cēloņiem", viņš

to aplūko savā „Sabiedriskā līgumā", kurā pozitīvām tiesībām

pretim nostāda dabiskās tiesības, tai ir veltīts arī viņa romāns

„Jaunā Eloiza", tāpat kā Ruso galvenais paidagoģiskais sace-

rējums, kas uzrakstīts romāna veidā, „Emīls, jeb par audzinā-

šanu" (1762.). Visos šos rakstos kultūrai pretim stāv dabas

viedokļa ideāls, — doma, kas loti spēcīgi izteikta pazīstama

paradoksā, ar kuru sākas „Emīls": „viss ir labs, kas iziet no

Radītāja rokām, viss izvirst cilvēka rokās." „Jāpieņem kā

neapstrīdama maksīma, ka dabas pirmās kustības vienmēr ir

patiesas," viņš turpina. „Cilvēks no dabas ir labs," un tikai

dzīve kultūrā viņu padara par to ļauno, liekulīgo un savtīgo

radījumu, kas mums visiem tik labi pazīstams.
1

Mēģināsim sev noskaidrot, ko Ruso saprot par kultūru,
iekš ka pastāv viņas trūkumi. Ar to pašu arī noteiktāk tiks

dēfīnēts Ruso pozitīvais ideāls — viņa „daba". Šai nolūkā

salīdzināsim Ruso atsevišķās domas no „Emīla" un citiem viņa

sacerējumiem.

1 .Emīls*.
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Kultūras galvenais ļaunums, pēc Ruso, — ir viņas māk-

slotība. Kultūra — tas ir tas, ko cilvēki darinājuši pēc agrāk

pārdomāta plāna. Te vispirms pieder māksla, kas sevišķi

atšķiras ar sadomātību un izgudrotu nolūku. „Vēstulē Delam-

beram" Ruso dod visai asu mākslas mākslotības ainu, sevišķi

teātra mākslā. Drāmaturgs pūlas lugā mākslīgi pakaļdarīt da-

bai, mērodams un svērdams iztēlot svešas jūtas un svešas

domas. Aktieri uz skatuves „izliekās v

,
tēlodami ne to, kas

viņi patiesībā ir. Zem svešu vārdu un svešu seju maskas viņi

slēpj paši savas domas un jūtas. To pašu var teikt par katru

mākslu vispār, piemēram, par dzejnieka mākslu, kas iztēlo to,

kas nav bijis patiesībā, par gleznotāju, kas imitē dabu. Līdzīga

mākslai ir mākslota arī zinātne. Viņa iziet no veselas virknes

priekšnoteikumu, kuriem tā akli uzticas. Tamdēļ zinātniekiem

ir daudz aizspriedumu, lai gan citādu nekā tie, pie kuriem turas

vienkārši ļaudis, bet vēl daudz ietiepīgāku un patvaļīgāku.

Viņi skatās uz dabu caur brillēm, kuras paši sev darinājuši,

un tamdēļ redz vienīgi tās ārējo čaumalu, bet nespēj saprast
lietu būtību. Tāpat samākslotas ir valsts iestādes un likumi,

ar kuriem valda cilvēkus: tie neatbilst cilvēka dabai, bet ir

cilvēku izdomāti ar nolūku māksloti pakārtot vienus cilvēkus

otriem. Tikpat mākslots raksturs ir arī pozitīvai reliģijai:

viņas dogmas un prasības gluži tāpat cilvēku izdomātas, lai

„attaisnotu cilvēku noziegumus un ļaužu nelaimes."
a

Kultūra, tādā kārtā, vispirms ir izgudrots darinājums, visa

tā sakopojums, ko cilvēki darījuši savu agrāk pieņemto mērķu

sasniegšanai pēc agrāk sev uzstādītiem nosacījumiem. Inte-

resanti, ka šai mākslas, zinātnes, tiesību un reliģijas sapra-

šanā Ruso bija pilnīgi vienis pratis ar savu laiku — apgaismotāju

gadsimteni, kas kultūrā vispirms redzēja prāta virskundzību.

Abas šā laikmeta valdošās strāvas — racionālisms un empī-

2 .Lettre ā cTAlembert". Sk. arī operas ievērojamo aprakstu un kritiku

.Jaunajā Eloizē". Par zinātnes mākslotību un seholasticismu: ,ja zinātniekiem

ir mazāk aizspriedumu nekā citiem cilvēkiem, tad totiesu viņi jo ciešāki turas

pie tiem." .Zinātne, lielākai daļai tiem, kas viņu kultivē, ir monēta plašai lieto-

šanai"; .Atsevišķas dogmas ... padara cilvēku lepnu, neciešamu, cietsirdīgu; tai

vietā lai radītu mieru zemes virsū, viņi tur ieved dzelzi un uguni. Es jautāju,

kam visš tas, nezinādams ko atbildēt. Es tur neredzu nekā cita, kā cilvēku

noziegumus un cilvēces nelaimes."
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risms — vienādi skatījās uz kultūru, kā cilvēka prāta ražo-

jumu: mākslas un zinātnes, likumi un ticējumi — visa kultūra

ir cilvēka apzinīgas, jēdzieniskas darbības auglis. Tamdēļ arī

kultūras līmeni mēro ar tautas prāta izglītību. Cilvēces pro-

gresēšana ir vispirms viņas prāta progresēšana, kā funkcijas

ir vienlīdz māksla un likumi, reliģija un tikumība. Voltēra

„Lielā Enciklopaidija" un „Filozofijas vārdnīca", kas eklek-

tiski sevī savienoja iepriekšējās filozofijas racionālismu un

empīrismu, ir šī prāta uzpūtīgās pašnostiprināšanās pieminekli.

Tamdēļ Ruso protests pret kultūru vispirms ir protests

pret prāta vienpusīgo virskundzību. Ruso ir intuitīvists. Ar

neparastu spēku savos rakstos viņš izteica to nekad nemitīgo,

bet racionālisma un empīrisma laikmetā it kā pagrīdē padzīto

misticisma filozofisko strāvu, kas, izejot no pasaules irracio-

itālitātes atzīšanas, prātam pretī nostāda jūtas, cilvēka apzi-

nīgai gribai — dabas instinktu un prātam neaizsniedzamo Die-

vības gribu. Ruso ir intuitīvists. Tas nozīmē, ka darbība, kas

apzināti dzenās pēc iepriekš uzstādītiem mērķiem, viņam stāv

zemāk par to darbību, kas notiek sirds tieksmju rezultātā. Jū-

tas — lūk nevainojamais, cilvēka patiesais vadītājs: tās ne-

maldīgi virzī vina gribu, tās viņam arī atklāj pasaules īsto

būtību un skaistumu, tāpat kā tuvina to Dievībai. Daba, ko

Ruso pretī nostāda kultūrai, ir aptverama jūtām un ir ari va-

dīta 3

jūtām.

Pilnīgi saprotami, ka Ruso, vērtēdams kultūru citādi, bija

saskaņā ar savu laikmetu. Cīnīdamies pret kultūru, viņš vis-

pirms, protams, paturēja acīs to līdz izsmalcinātībai māksloto

apgaismotāju civilizāciju ar savu literāro nosacījumu, modes,

mākslas gaumes, zinātniskās valodas valdonību, kas ar saviem

saloniem un parūkām izceļas mūsu priekšā tad, kad mēs mēģi-
nām atveidināt prātā XVIII. gadsimteņa apgaismotāju ainu.

Šai darinātai kultūrai piemērojās filozofija, kas pasludināja sa-

viem mērķiem apzinīgi sekojošā prāta valdonību. Bet kopā
ar to mēs tiešām ļoti vēsturnieciski un pavirši saprastu Ruso,

3
.Sirdsapziņa, sirdsapziņa! dievišķais instinkts, nemirstīgā debesu balss)

rupjās un aprobežotās, bet spriedošās un brīvās būtes uzticamā vadītāja; laba

un ļauna taisnā soģe... Bez tevis es nejūtu sevī nekā, kas mani paceltu

augstāki par kustoņiem, izjemot bēdīgo privilēģiju maldīties no kļūdas uz

kļūdu, spriežot bez likuma un prātojot bez principa*. [Emīls].
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ja visā vina filozofijā redzētu tikai protestu pret XVIII. gad-

simteņa kultūru un filozofiju. XVIII. gadsimteņa mākslotībai

pretī nostādīdams jūtu un prātīguma tiesību — intuiciju, Ruso

grib atklāt ne jau apgaismotāja laikmeta civilizācijas trūkumus

vien. Viņa protests iet daudz dziļāk, tas ir vērsts pret

katras kultūras mākslotību vispār. Un kritizējot XVIII. gad-

simteni, Ruso neapšaubāmi atklāj mums kultūras pamata ļau-

numu. lekš tā pastāv viņa paradoksu spēks, to mūžīga jau-

nība, viņu pievilcība sekojošām paaudzēm, kas spiež cilvēces

domas vienmēr atgriezties pie Ruso uzstādītām problēmām.

Kamdēļ katra kultūra neizbēgami mākslota? Uz šo jau-

tājumu Ruso atbild savā apcerējumā „Par cilvēku nevienlīdzī-

bas cēloņiem". Modernās kultūras pamatā —un taisni ar šo

kultūras stāvoklis atšķiras no dabiskā stāvokļa — atrodas

darba sadalīšana. Dabiskā stāvoklī cilvēks pats apmierina

visas savas vajadzības. Viņš reizē ir zemkopis, mednieks,

zvejnieks, lopkopis, nebūdams ne par vienu no viņiem atse-

višķi. Viņš pazīst visas viņam nepieciešamās mākslas, pats

māca savus bērnus, aizsargā sevi ar ieroci rokās. Viņš ir

gleznotājs, dziedātājs, un viņš pats, bez citu palīdzības, pielūdz

Dievu. Viņš dzīvo pilnīgu dzīvi, bez citu palīdzības un neat-

karīgi no citiem. Tamdēļ viņš ir pilnīgi brīvs. Tamdēļ ari

dabiskā stāvoklī visi cilvēki ir vienlīdzīgi savā starpā. Darba

sadalīšana, ar ko sākas modernā kultūra, iznīcina šo dabisko

vienlīdzību un brīvību. Cilvēks ierobežo savu darbību ar

kādu nekādu vienu darbu, top par arodnieku. Tādā kārtā viņš

nokļūst atkarība no citiem cilvēkiem: zemkopis nokļūst atka-

rībā no kalēja, kalējs — no zemkopja. Un jo tālāk iet darba

sadalīšanās ar viņai raksturīgo speciālizāciju, jo stiprākas top

savstarpējās saites, kas cilvēkus ierobežo: no brīvas, pašam

par sevi stāvošas butes cilvēks vienmēr vairāk top par sociāla

mēchanisma daļiņu, kur visas daļas ir vajadzīgas cita citai un

ierobežo cita citu. Tā izceļas nevienādība cilvēku starpā, jo.

gribēdami padarīt sev vieglāku savu vajadzību apmierināšanu

(kas iespējams tikai citiem strādājot vienam), katrs pūlas sev

iegūt pēc iespējas vairāk labumu, kas šiem citiem vajadzīgi.

Bet kopā ar īpašuma un nevienlīdzības rašanos tiek pazaudēta

arī brīvība: krājot īpašumu, katrs cenšas sev nodrošināt citu
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cilvēku darbu, nostādīt tos atkarībā no sevis, piespiest viņus

sev strādāt. 4

Šai darba sadalīšanas novērtējumā, ar ko tiek izskaidrots

īpašums un ar to saistītā nevienlīdzība un nebrīvība, Ruso ap-

brīnojamā kārtā sakrīt ar moderno anarchismu. Ja sociālismam

ir raksturīgs darba sadalīšanas pozitīvs novērtējums un sabie-

drības pašnoteikšanās princips, kuras dala ir atsevišķs cilvēks,

tad taisni anarchisms visos savos veidos izturas noliedzoši

pret darba sadalīšanu, turēdams par ideālu sabiedrības iekārtu

pilnīgi brīvu cilvēku vai nelielu neatkarīgu draudžu kopību,

kas patstāvīgi apmierina visas savas vajadzības, pie kam

katrs par sevi ir vispusīgi .attīstīta būte, kas netiek milzīgā

sociālā mēchanisma uzspiestās savstarpējās atkarības izsūkta.

No anarchistiem L. Tolstojs sevišķi tuvu pieiet Ruso do-

mām. Darba dabiska sadalīšana, viņš saka, atšķiras no nedabi-

skas ar to, ka viņā nav šauras speciālizācijas un profesionālisma

ar savu neiespējamību vienam iztikt bez otra. Tā sādžā ir zem-

nieks, kas labāk par citiem prot kalēja amatu. Viņš strādā kalēja

darbus citiem pēc vajadzības un par to izmanto citu pakalpo-

jumus. Ja prasība pēc kalēja darbiem mazinās, viņš nodar-

bojas vairāk ar zemkopību. Viņš nav atkarīgs no citiem cil-

vēkiem, jo viņš nav pilnīgi atmetis citus darba veidus un vaja-

dzības gadījumā var iztikt bez kaimiņu pakalpojumiem. Tādā

darba sadalīšanā paliek katras personas neatkarība. Darba

sadalīšana atbilst sabiedrības dabiskām prasībām pēc tā. Mo-

dernā sabiedrībā turpretī darba sadalīšana neaprobežojas ar

pakalpojumu dabīgo apmaiņu. Viņa ir gājusi tālāk, radījusi

arodniekus, kas neprot neko citu, izņemot savu amatu. Šie

4 .Par nevienlīdzību". «Katram jāredz, ka verdzības saites izveidojas

tikai aiz cilvēku savstarpējas atkarības un viņu kopīgām vajadzībām, kas tos

apvieno citu ar citu, un ka ir neiespējami cilvēku padarīt par vergu, iepriekš

viņu nenostādot tādā stāvoklī, ka tas nevar iztikt bez cita.

Bet tā kā dabiskā stāvoklī tāda gadījuma nav, tad katrs tur paliek brīvs no

verdzības sloga, ar to padarot nekaitīgu stiprākā likumu." .Ciktāl cilvēki nodar-

bojās ar darbiem, ko varēja veikt viens, un ar mākslām, kas neprasīja vairāku

līdzdarbības, viņi dzīvoja brīvi, veselīgi, labi un laimīgi, ciktāl tādi varēja būt

pēc savas dabas; bet no tā momenta, kad vienam cilvēkam ievajadzējās otra

palīdzības, kad viņš ievēroja, ka ir izdevīgi vienam turēt divu cilvēku krājumus,
vienlīdzība izzuda, radās īpašums, darbs kļuva nepieciešams". . .
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arodnieki, no kuriem sevišķi izceļas garīga darba cilvēkii

(ierēdņi, zinātnieki, mākslinieki, skolotāji), cenšās mākslīgit

radīt vajadzību pēc sava darba un ar īpašumu sakrāšanu lūkai

nodrošināt sev iespēju eksistēt pat tad, kad tie sabiedrībai!
īstenībā nav vajadzīgi. Tāda darba sadalīšana īstenībā ir jau

sveša darba piesavināšanās, saka Tolstojs pilnīgi Ruso garā."'

Darba sadalīšana, kā kultūras galvenais ļaunums, ar ko*

kultūras stāvoklis taisni atšķiras no dabīgā stāvokļa, ir, pēcļ
Ruso domām pakāpeniski radījusi visas citas kultūras nelai-*

mes: īpašumu, nevienlīdzību un cilvēku verdzību. Bet no tās„|
aizrāda Ruso citos savos rakstos, izriet arī kultūras cilvēka

iekšējie ļaunumi, kas vienlīdz raksturo kā civilizētās sabiedrī-ļ
bas apspiesto, tā arī valdošo slāni. Vispirms darba sadalīšana

ved pie profesionālisma, no kurienes arī izriet kultūras cilvēka

dzīves mākslotība. Speciālizācija izstrādā noteiktus tech-

niskas mākas paņēmienus, kam sākumā cilvēkam jāpalīdz, bet»

kas pakāpeniski izvēršas paradumā un rutīnā, saņemot ver-l

dzībā cilvēka brīvu radīšanu. Tā mākslinieks, lai savā radi-

5 Darba dalīšanas noliegšana, kā pamatā atrodas tieksme pēc vispusīgi

attīstītas un tādā mērā patstāvīgas personības ideāla, sastāda vienu no Kr o -

potkina pamatdomām, kas saVos anarchismu pamatojošos darbos (krievu i

valodā sk. „3eM.ne,ne;iHe, npOMbiin;ieHHOCTb peviecjia" 1903.) izseko, pēc viņa i

domām, tagadnes oikonomiskā attīstībā nobriestošo tendenci par ražošanas-!

integrāciju atsevišķos uzņēmumos, kas vienmēr vairāk savieno sevī dažādas I

ražošanas nozares, kuras agrāk bija sadalītas dažādos uzņēmumos. Nepareiza ļ
apmaiņa pakalpojumiem, kas pamatota uz īpašuma un katra cenšanās iegūt ļ
iespējami vairāk labuma, lai nodrošinātu sev citu pakalpojumus, arī pēc!
Prūdona domām sastāda tagadnes sabiedrības galveno Jaunumu. Taisnīgas I

pakalpojumu apmaiņas iekārtošana, tā, lai darba sadalīšana radītu viena cilvēka j
pakārtošanos otram, — lūk tās sabiedriskās iekārtas uzdevums, ko Priidons

sauc par .savstarpības" kārtību. Par Ruso anarchismu sal. Lamartine,

„J. J. Rousseau", 1890., 125. 1. p.: Ruso — „le grand anarchiste dc l'humanitē".

Var strīdēties par Ruso politisko anarchismu (sal. piem. G. D. Gurviča

pareizo iebildumu iekš »Pycco a JleKJiapanHfl npaß", 1918., crp. 75.), bet rad-

niecīga anarchistisko domu motīva esamība pie Rusč, kas to tuvina Tolstojam,
ir neapšaubāma. Ciešā saistibā ar anarchismu, kas uz darbu dalīšanas pamatotai
sabiedrībai pretī nostāda viengabalainas un patstāvīgas personības ideālu, stāv

Ruso intuitīvisms, kas vienmēr atsevišķam, dalošam, tikai dzīves atsevišķas puses-

aptverošam prātam pretī nostāda viengabalaino. Varētu vispāri parādīt dziļu
filozofisku sakaru starp intuitīvismu gnozeoloģijā un anarchismu ētikā.' —

Ļ. Tolstojs iztirzā savu mācību par darba sadalīšanu, kā tagadnes sabie-

drības galveno ļaunumu, apcerējumā „TaK no a<e Ha\i ne-aaTb?"
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šanas darbā izteiktu pārdzīvojamās jūtas,, vispirms domā par

to, ka tikai nesagrēkotu pret to vai citu mākslinieciskās tech-

nikas paņēmienu. Liels mākslinieks, cenzdamies izteikt savas

saviļņotās jūtas, rada noteiktu dzejas formu. Ar laiku šī forma

top par kanonu, kas obligātorisks citiem dzejniekiem, kas vairs

nepārdzīvo to, ko izjuta viņa radītājs. Lai nesagrēkotu pret

trādicionāliem dzeju darināšanas nosacījumiem, dzejnieks,

vispirms rūpēdamies par formas tīrību, zaudē jūtu svaigumu

un pārdzīvojuma īstenību. Māksla tādā kārtā izvēršas mākslo-

tībā: technika nomāc jūtas, forma nokauj garu. Tamdēļ velti

meklēt mākslas skolās īsto mākslu. Akadēmijas nav dzīvās

mākslas veicinātājas, bet postītājas. Tas pats arī notiek ar

zinātni: „Zinātniskā atmosfaira, saka Ruso, nokauj zinātni."

Lai droši ietu savu ceļu patiesības atklāšanā, zinātnieks vis-

pirms cenšas palikt uzticīgs tai pētīšanas mākai un paņēmie-

niem, ko tas ir ieguvis no saviem priekštečiem. Pašas dabas

pētīšanas vietā viņš pētī grāmatas par dabu. Grāmata zināt-

nieka priekšā aizklāj dabu. Zinātne izvēršas scholastikā.

Rodas noslēgta no dzīves atrautu, pašapmierinātu, itkā zināt-

nes trādicijas sargošu zinātnieku kasta, kas pilni zinātnisko

aizspriedumu, ietiepīgi nepielaiž savā vidū dzīvu domu, kas

nav ietilpināma tā sauktā „pētīšanas zinātniskumā". Tā darba

sadalīšana ar savu profesionālismu rada kultūru, kurā cilvēks

ir rutīnas, parašas, ieraduma un autoritātes vergs. Un atkal

neviens cits kā Tolstojs, iedams pa Ruso pēdām, tēlo šo

mākslotības valdonību spilgtās krāsās, kas raksturo kultūras

stāvokli pretēji dabiskam stāvoklim.
8

Kultūra ir mākslota. Viņā nav jūtu vienkāršības un īste-

nības, ar ko bagāta pirmatnēja cilvēka dzīve. Aiz minētās cil-

vēka vergošanas viņa paša radītai formai katra kultūra no-

zīmē prātošanas valdonību: cilvēks spriež tur, kur būtu sirsnīgi
un 'vienkārši jāatdodas savām jūtām. Teātra mākslu Ruso
noliedz taisni tamdēļ, ka aktieris „izliekas", pūlēdamies tēlot

to, ko pats nepārdzīvo, bet darina tikai ar prātu. Tamdēļ

6 Par akadēmiķiem sal. .Hcnoßejib". Par zinātni un zinātniekiem —

Emīls, (.Zinātņu akadēmijā ir vairāk maldu, nekā visā Guronu tautā"). — Par

kultūru, kā rutīnas un paraduma kundzību .Jaunā Eloiza" un .Emīls*. Sal.

Ļ. Tolstoja .Mto Tanoe hckvctbo?"
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teātra māksla ir melīga un liekulīga. Cik zemāka vina par

vienkāršu sādžas dziesmu, kas varbūt ne tik pilnīga formas

ziņā, bet izteic dziedātāja jūtu pilnīgumu! Salīdziniet ar šo kaut

Pļāvēju dziesmas aprakstu „Annā Karēi.ūnā": viņi dzied, tam-

dēļ ka nevar nedziedāt. Viņu pārdzīvojamās prieka un līksmī-

bas jūtas pārpilda viņu dvēseles un dabīgi izskan draudzīgi sa-

ticīgā dziesmā, kas pārņem un aizrauj visus klausītājus, ieskai-

tot Levinu. Cik neizdevīgi no šīs mākslas atšķiras operas iz-

rāde, kuras aprakstu mums sniedz tas pats Tolstojs „Karā un

mierā": slavenā dziedātāja te vismazāk dzied dziedāšanas

prieka mudināta. Viņa visu laiku domā par publiku, kurai

cenšas patikt, par režisoru, kura rīkojumiem padodas, par or-

ķestri un partneriem, ar kuriem baidās sajaukt taktu. Un

publika, kas pat ar interesi seko priekšnesumam, nesajūsminās

par to, ko redz, bet galvenā kārtā seko priekšnesuma techni-

kai. Māksla vilta. Tamdēļ, kā Tolstojs saka citā vietā, vien-

kārša, bet jūtu pārpilna darba laužu dziesma ir augstāka par

Bēthovena sonāti, kas sevī nesatur nekādu noteiktu jūtu un

tamdēļ ne ar ko neaizrauj.

Kultūrā cilvēki spriež, bet nejūt, tēlo, bet nerada. Tas

tamdēļ, ka viņi ir zaudējuši dabīga cilvēka viengabalainību.

„Dabas cilvēks ir viss sev pašam; viņš ir skaitliska vienība,

absolūts vesels, kam nav darīšanas ne ar ko citu, kā ar sevi

pašu un sev līdzīgiem. Pilsoniskās sabiedrības cilvēks ir tikai

daļskaitlis, kas atkarīgs no saucēja un kā vērtību atrod attie-

cībā pret veselo, ķāds šai gadījumā ir sociālais ķermenis."

Vesels, vispusīgi attīstīts radījums cilvēks top par daļu cilvēku,

par
1','ao jeb V*o cilvēka daļu, atkarībā no dažādo arodu skaita,

kādos, aiz darba sadalīšanas, ir sadalījies pirmatnējā cilvēka

kādreiz vienotais un nedalītais darbs. Tapis par sevis paša

daļu, cilvēks pārstājās saprast otru cilvēku: cilvēciskās inte-

reses viņa priekšā tika aizklātas ar arodnieciskām interesēm.

legūsti sevi no jauna. „Cilvēk, esi cilvēks, tas tavs pirmais

pienākums," izsaucas Ruso.

Dabiskā stāvoklī cilvēkam „vienmēr visi savi spēki ir viņa

rīcībā, viņš vienmēr ir gatavs katram gadījumam un itkā vien-

mēr nes līdzi sevīm visu sevi." Turpretī kultūrā, tapdams par

sevis paša daļu, cilvēks zaudē pats sevi. Viņš mitējas būt
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personība, zaudē savu brīvību, krīt atkarībā no citiem cilvē-

kiem. «Pilsoniskā sabiedrībā cilvēks piedzimst, dzīvo un no-

mirst verdzībā: kad viņš piedzimst, to ietin autos; kad viņš

nomirst, to ienaglo zārkā; kamēr tas patur cilvēka ģīmi, viņš

ir iekalts mūsu iestāžu važās." Mākslas un zinātnes ļaudis

cenšas ne tik daudz izteikt savas jūtas un uzskatus, cik patikt

publikai un autoritātei, kā tā dziedātāja „Karā un mierā"*,

kas centās vienīgi patikt citu prasībām. Bet publika? — tai

arī nav sava sprieduma: pajautājiet riirmizrādes skatītāju, vai

tam patika luga, un viņš izvairīdamies cietīs klusu. Viņam

pašam savu domu bail. Ka tikai neizblamētos. t. i. neizšķirtos

ar pazīstamā kritiķa spriedumiem, kurš tikai rīt laikrakstā vi-

siem priekšā rakstīs noteiktas domas par to, ko viņi vakar

redzēja un kas viņiem bija dvēselē jāizbauda. „Nevar iedo-

māties, ciktāl te (t. i. kultūrā) viss aprēķināts, samērots, ap-

svērts; viss tas, kā vairs nav viņu jūtās, šiem ļaudīm ir palicis

par likumu, un likums ir viss
...

Cilvēks te nedrīkst būt pats.

Jārīkojas tā, kā citi — lūk pirmais mājas gudrības likums. „To

dara, tas atļauts, parasts, bet tas nav parasts — lūk sabie-

driskās domas augstākais lēmums. Kultūra ir masas un sabie-

driskās domas virskundzība, tā ir atteikšanās no saviem uz-

skatiem, savām tieksmēm un vēlēšanām. Visi domā kā citi,

visi rīkojas pēc citu mājieniem. Nav sava, ir svešs. Nav

iekšējas brīvības. Dzīvu personību vietā — „marionetes, kas

visas pienaglotas pie viena dēļa un ko rausta aiz viena un tā

paša diega." Kultūra pēc Ruso ir mēchaniskā vara: formas

un mēchanismi, ko cilvēks radījis tam, lai tie viņam kalpotu

kā padevīgi rīki, ir uzvarējuši cilvēku, atņēmuši tam vienga-

balainību, personības brīvību un pašu to pārvērtuši mākslot ī

mēchanismā, kas darbojas pēc prāta likumiem.

Brīva un nedalīta personība,—lūk tā „dabas" ideāla saturs,

ko Ruso pretī nostāda katrai kultūrai vispār, bet sevišķi viņa

laika XVIII. gadsimteņa prāta kultūrai. No šejienes viņa in-

tuitīvisms: jūtas ir nedalītas, pilnvērtīgas, bet prāts ir dalīts,

vienpusīgs, pieņemts. No šejienes arī viņa „anarchisms" ar

savu neatkarīgās cilvēka personības ideālu, brīvo, sev uzticīgo

un vienīgi neviļošo, nemaldīgām jūtām paklausīgo — sirdsap-

ziņu. Tā Ruso protests pret kultūru tuvāk aplūkojot nozīmē
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cīņu par brīvas un nedalītas personības tikumisko ideālu.

«Cilvēks ir dzimis brīvs un visur viņš ir važās," saka Ruso.

«Daba" viņam ir ne tik daudz nepieciešamība, cik brīvība.

Tiktāl arī Ruso «dabiskā" audzināšana pirmā kārtā ir «brīvā

audzināšana".

2.

Rusō dabiskās jeb brīvās audzināšanas teorija. Pāragrās un pozitīvās

audzināšanas ļaunums. Rusō negātīvā audzināšana. Vai Emīla audzinā-

šana ir dabiska un brīva? Emīla brīvība iedomāta. Rusō «Emīla» iekšēja

pretruņa. Viņa brīvības un dabas negātīva saprašana.

Šīs audzināšanas uzdevums: radīt cilvēku. Ar šo jaunā

audzināšana atšķiras no vecās, kas stāda sev par mērķii sa-

gatavošanu kādam arodam vai skolai. Šīs audzināšanas

līdzeklis ir brīvība, vai, kas tas pats, pilnīgi dabiska dzīve,

kas norit tālu no kultūras ar viņas mākslotību un mēcha-

niskumu. Pašai dabai, kas vienmēr, pēc Ruso domām, ir laba,

jābūt cilvēka audzinātājai. Tamdēļ audzināšanas uzdevums

nav kautko izdarīt ar audzēkni, bet pasargāt cilvēku no kul-

tūras. Jāierīko tā, lai daba pati darbotos cilvēkā, jo viņa —

labākais audzinātājs. „Kas mums jādara, jautā Ruso, lai radītu

šo reto cilvēku? Bez šaubām loti daudz: aizkavēt, lai kaut

jel kas tiktu padarīts." Tādu dabisku audzināšanu pats Ruso

nosauc par negātīvu un to pretī nostāda parastajai — pozitī-

vajai. „Elementārai audzināšanai, viņš saka, jābūt pilnīgi ne-

gātīvai. Tā nepavisam nepastāv iekš tā, lai mācītu labam

darbam un patiesībai, bet iekš tā, lai sirdi izsargātu no ļaunuma

un prātu no maldīšanās. Ja jūs varētu neko nedarīt un pa-

nākt to, lai citi ar jūsu audzēkni neko nedarītu, ja jūs spētu to

novadīt veselīgu un spēcīgu līdz 12 gadiem tā, ka tas neprastu

izšķirt labo roku no kreisās, tad no pat pirmajām jūsu stundām

viņa gara acis atvērtos prātam; bez aizspriedumiem, bez

paradumiem, viņā nebūtu nekā, kas spētu pretī darboties jūsu

rūpju rezultātiem. Drīz vien jūsu rokās viņš taptu visgudrā-

kais no ļaudīm, un, sākot ar nekā nedarīšanu, jūs radītu audzi-

nāšanas brīnumu.' 4

Prast neko nedarīt ar audzēkni — lūk pirmā un grūtākā

audzinātāja māksla. Šai paradoksā formulā Ruso ir izteicis
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visas nākošās paidagoģikas klasisko domu, ko līdz pat šim

laikam dažādos variantos bez mitēšanās atkārto modernie

paidagogi. Vēlams būtu, lai ar pacietīgu atturēšanos no dar-

bības audzinātu bērnu, bet cik daudz audzinātāju viņu moka

ar savu darbošanos, saka gluži Ruso garā Montesori.
7 Daudz

vieglāk izskaidrot skolēnam teorēmu un parādīt uzdevuma at-

risināšanu, nekā, neko nedarot viņam ierīkot tā, lai viņš pats

pierāda teorēmu un atrisina uzdevumu. Rādīt, skaidrot, ru-

nāt, rūpēties — nav audzinātāja darīšana. Viņa visgrūtākais

un viscienīgākais uzdevums — sekot, pacietīgi gaidīt, „neko

nedarīt", „aizkavēt, ka nekas netiktu darīts." Šai nolūkā

Ruso arī novieto savu Emīlu dabiskos apstākļos, tālu no pil-

sētas —■ šī modernās dzīves bezdibeņa. Dabas klēpī, lauku

kiusumā pamazām nogatavosies jaunais īstais cilvēks. Pēc

viņa dzimšanas to netīs autos, bet ļaus tam kustības brīvību.

Pati māte to baros ar krūti. īstenībā tas būtu jāaudzina viņa

paša vecākiem. Bet tā kā vecāki ir ļoti pilni kultūras aizsprie-

dumu un nespēs ar vajadzīgo taktu no tās pasargāt Emīlu, —

viņu audzinās pats Žans Žaks, apbruņojies ar grūto „nekā ne-

darīšanas" mākslu.

Loti pārliecinoši un efektīvi Ruso rāda pirmajās divās

„Emīla" grāmatās pretējās, pozitīvās audzināšanas ļaunumu,

kas vienmēr steidzas priekšā dabai, steidzina cilvēka dabisko

attīstību un tamdēļ parasti ir pāragra. Savas attīstības pir-

majā periodā (līdz trešā gada beigām) bērns top patstāvīgs,

galīgi atdalīdamies no mātes klēpja. Viņš iemācās trīs lietas:

iemanās runāt, ēst un iet. Kas iznāk no tā, ka mēs skubinām

bērna dabu un pāragri to mācām iet un runāt? Parastajā

«pozitīvajā" audzināšanā mēs izmantojam dažādas ierīces tam,

lai bērns drīzāk sāktu iet: vaduļus, braucamos krēsliņus v. t. 1.

Ja tādas pāragras iešanas apmācības rezultātā bērns arī paliktu
vesels: viņam netiktu līkas kājiņas, tās pāragri nodarbinot, tad

notiktu kas ļaunāks, proti bērnam nebūs savas gaitas, viņš
ies tāpat kā citi. Jo mēs bērnam liekam iet, kad viņam vēl

nav vajadzīgs iet. lešana vēl neizteic viņa būtību, viņa inte-

reses un tieksmes. Bet tai pašā laikā mēs to piespiežam iet.

Dabīgi, ka viņš dara citiem pakal: gaita top par mēchanisku,

7 Skatiet turpmāk 3. nod. § 6.
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nenozīmīgu žestu, kaut gan tai padevīgi bij jāizteic viņa indi-

viduālitīte. Vēl spilgtāk šī mēchaniskā uzvara un patstāvības

zaudēšana redzama pāragrā runas mācībā. Bērnam vēl nekā

nav ko teikt, viņam nav iekšējas prasības runāt. Bet pieau-

gušie aiz savām personīgām (jautrības, lielības) interesēm liek

bērnam izrunāt vārdus. Bet vārdi mums ir doti, lai mēs ar

tiem izteiktu savas domas, jūtas un vēlēšanās. Bērnam vēl

nav nekā ko izteikt. Vārdi, ko tas izrunā citiem pakal, viņam

neko neteic. Līdzekļa vietā, lai izteiktu zināmu garīgu saturu,

tie top par pašmērķi. Viņš iemācās pakaldarīt citiem, mēcha-

niski atveidina svešus žestus, svešas kustības. Tā viņš no-

kļūst vārda varā, no kā vairs nav spējīgs atbrīvoties visā savā

mūžā. Tādi cilvēki nevalda par saviem vārdiem, bet otrādi,

viņi ir svešu vārdu, kā arī pašu runas vergi. Atkārtojot vār-

dus, kas neizteic viņa paša garīgo saturu, cilvēks pierod ne tik

daudz vārdos izteikt savas domas un jūtas, cik daudz paslēpt
aiz tiem savas īstās domas un jutoņas: reizē ar mēchaniskumu

viņā izveidojas liekulība. Tā cildenais satiksmes līdzeklis

\ārds top par cilvēka kungu. Forma uzvar garu, mēchanisms

— dzīvi, cilvēks zaudē pašdarbību, mitējas būt pats.
8

„Emīla" turpmākās grāmatās Ruso rāda, cik liels ļaunums

no pāragras lasīt un tikumības nosacījumu mācīšanas. Lasī-

šana un rakstīšana, kamēr tās nav tapušas par vaja-

dzību, ir kaitīgas. Tāpat kā valodai, lasīšanai un rakstīšanai

ir jāizteic iekšējs pārdzīvojums — cilvēka domas un jūtas.

Tikai tad cilvēks iegaumē izlasīto, svešo pārveido savējā:

grāmata viņam ir pārdomu priekšmets un satiksmē ar to viņš

attīsta savu es. Bet tā saucamā bērnu literātūrā (piemēram

Lafontēna fābulas) neko neteic bērna prātam un sirdij. Tam-

dēļ, tās lasot, bērns iemācās bez jebkādas kritikas atkārtot

svešus vārdus un nokļūst vārdu mēchanisma varā. — Gluži

tāpat stāv ar tikumības nosacījumiem. Mēs sakām bērnam

8 Atstāstot šis Ruso domas, ko viņš izteicis pirmās grāmatas beigās un

otrās grāmatas sākumā, mēs ar nolūku drusku sagrozām (bet Ruso garā) viņa

spriedumus. Starp citu, lūk viņa paša vārdi: .Bērniem, kurus pārāk steidzina

runāt, nav laika ne iemācīties labu izrunu (viņos izveidojas .bezpersoniga

izruna"), ne labi saprast to, ko viņiem liek runāt. . . Tamdēļ, iespējami vairāk

sašauriniet bērna leksikonu. Tas ir milzīgs trūkums —ja vārdu ir vairāk, kā

ideju, ja par lietām prot runāt vairāk, kā par viņām domāt."
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«neņemLcita mantu", kad viņš nesaprot, kas ir īpašums. Mēs

viņam dodam naudu izdalīšanai nabagiem, kad bērns nesa-

prot, kas ir nabadzība un kāda naudai vērtība. Rezultātā

bērns pierod mēchaniski pakaļdarīt lielākiem, darīt darbus,

kas neizteic viņa garīgo es, t. i. rīkoties aiz paraduma vai uz-

slavas. Tā audzina nākošo liekuli, kā rīcība slēpj īsto dvē-

seles noskaņojumu, kas būtu izteicams.

Pretēji tādai priekšlaika «pozitīvai" audzināšanai Ruso

izvirzi «negātīvās audzināšanas" ideālu, kā uzdevums — nekā

nedarīt, nekā neuzspiest, bet tikai nostādīt Emīlu tādos ap-

stākļos, kuros viņš pats visu darītu. Tamdēļ katra audzinā-

šana, būdama īstenībā pašaudzināšana, nav sākama agrāk,

iekams jau pietiekošā mērā audzēknim ir attīstījušies attiecīgie

orgāni un radušās attiecīgās prasības. Audzinātāja uzdevums

ir, sekot audzēkņa prasībām, tās apmierināt un nostādīt tos

apstākļos, kas attīsta viņa orgānus un spējas. Šis apstāklis

noteic audzināšanas sadalīšanu laikmetos. Tā kā prāts ir

orgāns, kas saved vienkopus sajūtu datus un spējīgs operēt

vienīgi pamatojoties uz sajūtu materiāla, tad prāta audzināšana

var sākties, pēc Ruso domām, ne agrāk par 12. gadu. Laiks

no 3 līdz 12 gadiem ir sajūtu audzināšanas, t. i. uztveres orgānu

attīstības un jutekļu pieredzējumu krāšanas laikmets, bez kā

prāta darbība zaudē katru saturu. Līdz šim laikam bērnam

nav nekādu prāta prasību, un tamdēļ katra prāta audzināšana

šai vecumā ir kaitīga, kā priekšlaicīga. „Mūsu pirmie filozofijas

skolotāji, saka Ruso, — ir mūsu kājas, rokas, acis
...

Šo

visu apmainīt ar grāmatām, tas nenozīmē mūs iemācīt spriest,

tas nozīmē mūs iemācīt izlietāt cita prātu, tas nozīmē mūs

iemācīt daudz ko pieņemt ticot un nekad nekā nezināt. — Lai

nodarbotos ar kautkādu mākslu, vispirms jāiegūst instrumenti:

bet šo instrumentu derīgai izlietāšanai tie jāpadara pietiekoši

izturīgi, lai tie spētu izturēt savu lietāšanu. Lai iemācītos

domāt, vajadzīgs, tā tad, vingrināt mūsu locekļus, jutekļus

un orgānus, kas ir mūsu prāta instrumenti." Tamdēļ „ja gri-

biet izglītot sava audzēkņa prātu, attīstiet spēkus, kas prātam

jāpārvalda. Lai to padarītu gudru un prātīgu, padariet to iz-

turīgu un veselīgu: lai tas strādā, darbojas, skraida un
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bļaustās, Lai atrodas nepārtrauktā kustībā; lai tas top spēka

cilvēks, tad viņš drīzi taps ari prāta cilvēks."

Bet ari prāta audzināšana, kas ietver vecumu no 12 līdz

15 gadiem, nav mācīšana šī vārda parastā nozīmē. Lai Emīls

mācas ko mācīdamies, viņš to nedara pēc agrāk visiem vienādi

pieņemtas programmas, bet sakarīgi ar patstāvīgi izdarītiem

paša novērojumiem, vajadzībām un prasībām, kas radušās

reizē ar šiem novērojumiem. Pāragras mācīšanas sekas ari

te, pēc Ruso domām, ir spriešanas spējas zaudēšana; ziņas,
ko māca agrāk, iekams skolēnam rodas jautājumi, kuru at-

bildes tās ir, rada nevis zināšanas, bet aizspriedumus. „Es

mācu savam audzēknim, saka 2ans Žaks, mākslu ļoti ilgstošu,

loti grūtu, ko jūsu skolēni taisni nezina, proti mākslu būt maz-

zinim: jo tādas cilvēka zināšanas, kas domā, ka viņš zina to,

ko zina, maz kam der. Jūs dodat zināšanas. Skaisti! Es vei-

doju orgānu, ar ko tās gūstamas". Gluži tāpat ari īsta tiku-

miska audzināšana nevar sākties agrāk, iekams attīstījušies

tikumības orgāni — jūtas un kaislības, kas izceļas cilvēka

briešanas laikmetā, t. i. 15—16 gadu vecumā. Arī te audzi-

nātāja uzdevums ir izsargāt audzēkni no ārējās kultūras ie-

spaida, sekot viņa prasību un interešu attīstībai un ar palīdzību,

padomu, zināšanām atbildēt audzēkņa uzstādītiem jautājumiem.

Bet no kurienes gan Emīlam, izolētam no ārējās apkārtnes,

radīsies šīs prasības un jautājumi? Ruso negrib audzināt me-

žoni, kas neprot lasīt un rakstīt, kas nepazīst zinātnes uu

amatus 9

.
Audzinātāja māksla — māka modināt vaja-

dzīgās prasības, intereses un tieksmes. Lūk kā to dara

Žaus Žaks ar savu Emīlu. Vai Emīls jāpieradina pie normāla,

ne visai ilga miega? ~Es būtu ļoti slikts audzinātājs, ja es ne-

prastu Emīlam pavēlēt atmosties pašam un celties, tā teikt,

saskaņa ar manu gribu, nesakot viņam ne vārda. Ja viņš guļ

par maz, nākošā diena es tam sagādāju garlaicīgu rītu, tā ka

viņš skaitīs par ieguvumu visu to laiku, ko tas varēs atstāt

9 „Bet ievērojiet vispirmā kārtā, ka, ja mēs gribam izveidot dabas

cilvēku, tas nenozimē, ka mēs to gribam pataisīt par mežoni un ievietot viņu
meža biezoknī; pietiek, lai, pārņemts sociāla saviļņojuma, viņš neļautu sevi

aizraut no kaislībām un cilvēku iespaidošanas; lai viņš redzētu ar savām acīm,

justu ar savu sirdi ; lai nekāda autoritāte par viņu nevaldītu, izņemot viņa

paša prātu."
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miegam; ja viņš gul par ilgu, es tam rādu pēc uzcelšanās

viņam patīkamo nodarbošanos. Ja es gribu, lai tas atmostos

noteiktā stundā, es viuam saku: rīt pīkst. 6 sarīkos zivju

zveju, mēs iesim uz to vai to vietu; vai gribiet piedalīties?

Viņš ir ar mieru un lūdz mani to modināt; es vai nu apsolos

vai neapsolos, raugoties pēc apstākļiem; ja viņš atmostas

loti vēlu, viņš atrod mani jau aizgājušu uz upi."

Ir pienācis laiks mācīt grāmatu: attiecīgie orgāni jau ir

attīstījušies, īstenībā ir jau arī attiecīgā vajadzība, bet Emīls

nedomā par grāmatu. Kā darīt, lai Emīls saiustu vajadzību

un ieinteresētos par grāmatu? „Emīls saņem dažreiz no sava

tēva, savas mātes, radniekiem, draugiem ielūgumus uz pus-

dienu, uz pastaigāšanos, uz vizināšanos laivā, uz kādiem sa-

biedriskiem svētkiem. Šie ielūgumi ir īsi, skaidri, akurāti, labi

uzrakstīti. Jāatrod kāds, kas viņam tos itzlasītu; šis kāds taisni

vajadzīgā momenta neatrodas mājā vai arī pārmet Emīlam viņa

vakarējo neuzmanību pret to. Tā īstais laiks paiet. lelūgumu

beidzot izlasa, bet jau par vēlu. Ak, kaut pašam būtu iespē-

jams to izlasīt! Tai pašā laikā tiek saņemtas jaunas zīmītes:

viņas tik īsas! viņās uzrakstīts tik daudz interesanta. Tā

gribētos viņas izlasīt; bet ar cita palīdzību to pa reizei var,

pa reizei nevar." Viss tas beidzot spiež Emīlu pašu ar dedzību

ķerties pie grāmatas, kurā pamataizrādījumus viņam māca

Žans Žaks.
— Vai arī ir pienācis laiks mācīties zinātnes —

kosmografiju, fiziku. Parasti ņem grāmatu jeb modeli un sāk

pec grāmatiņas jeb mākslīgā modeļa mācīties dabu. Visādi

pūlas atvieglināt mācīšanu, atbrīvot to no darba, saīsināt mā-

cīšanas laiku. Ruso rūpes pretējas: „tik daudz apbrīnojamu

metožu, saka viņš, kas vērstas uz zinātņu mācīšanas laika sa-

īsināšanu; būtu labi, ja kāds mums dotu citu metodi, kas, pa-

darot grūtāku zinātņu mācīšanu, prasītu no skolēniem pūles

mācoties. Nevis pēc grāmatām un modeļiem, bet pēc pašas
dabas Emīlam jāmācas daba. „Mēs redzējām saules lēktu

Jāņu dienā; mēs iesim to skatīt Ziemsvētkos vai arī kādā citā

ziemas dienā: jo zināms, mēs neesam kūtri, un aukstums

mums nav nekas. Es lieku šo otru novērojumu izdarīt tai pašā

vietā, kur pirmo; veiklas rīcības un pamudinošas piezīmes

pietiek, lai viens no mums abiem izsauktos: luk, tas ir inte-
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resanti! Saule uzlec ne tai vietā! Lūk, te ir mūsu vecās

zīmes, bet patlaban tā uzlēca tur v. t. t." Tā Emīls intere-

sējas par kosmografiju, viuam rodas attiecīgie jautājumi, uz

kuriem tam ari atbild Žaus Žāks.
— Jeb kā ieinteresēt par

magnēta spēku, kad apkārt nav magnēta rūdas? Var norunāt

ar apkārt klīstošiem kumēdiņu rādītājiem, lai tie tuvējā tirgū,

uz kurieni Emīls ies pastaigāties, parādītu tam brīnumus ūdens

toverī: pēc viņu pavēles kustošas vaska zivtiņas un zosis.

Pārsteigts Emīls interesēsies par šīs savādās parādības cēloni,

un Žans Žaks apmierinās viņa ziņkārību. — Vispārējos paņē-

mienos Žans Žaks tāpat organizē arī Emīla tikumisko audzinā-

šanu, kas, kā zināms, beidzas ar Sofijas un Emīla apprecēša-
nās romānu, kas tiek izspēlēts kā pēc notīm piedzīvojušā Žana

Žaka vadībā.10

.

Vai tādu audzināšanu var saukt par dabīgu un brīvu 31
vārda tiešā nozīmē? Emīls nezina vārdus «pienākums" un

«paklausība", — tie ir izslēgti no viņa vārdnīcas. Viņš dara

to, ko grib. Zinātņu mācīšana, kā mēs to jau redzējām, ir ta

nostādīta, ka viņš jautā un skolotājs atbild, bet ne otrādi, kā

tas notiek parastā skolā. Bet ko vēlas Emīls? Ko viņš jautā?

Ir pietiekoši pārdomāt augšā minētps piemērus un iejusties

R-uso romānā, lai redzētu, ka Emīls vēlas un jautā taisni to, ko

grib viņa audzinātājs Žans Žaks, lai tas vēlētos un jautātu.

Emīls atrodas zem Žana Žaka nemitīgas kontroles, kas kā ēna

seko katram viņa solim, vienmēr to sargā no kultūras kai-

tīgiem iespaidiem un izliek viņa priekšā veselu tīklu mākslīgi

radītu gadījumu, kam jārada Emīlā tādas vai citādas vajadzī-

bas un jāierosina viņā tādi vai citādi jautājumi. Katrs Emīla

jautājums jau sen iepriekš ir Žana Žaka paredzēts, katra viņa

~pastāvīga" rīcība ir viņa audzinātāja mākslīgas machinaciias

auglis. Ne velti šo audzinātāju Ruso kādā vietā nosauc par

„dabas ministri". Vai tādos apstākļos var runāt par Emīla

brīvību? Sekošiem raksturīgiem vārdiem pats Ruso atbild uz

10 Atbildot uz kāda Formēja kritiku, Ruso saka : „Asprātīgais Formēja

kgs nevarēja iedomāt, ka šī mazā scēna bija mākslīgi sarīkota, un ka ar kumē-

diņu rāditāju bija norunāts par lomu, kas tam jāspēlē". — Par Sofiju un Emīlu:
,Jau sen Sofija ir izraudzīta ; varbūt Emīls to jau ir redzējis, bet viņš to uzzinās

tikai tad, kad pienāks laiks."
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šo jautājumu. «Rūpīgākais audzinātājs pavēl un iedomājas, ka

viņš valda. īstenībā valda bērns. To, ko jūs no viņa prasāt,

viņš tā izmanto, lai no jums iegūtu to, kas viņam patīk, un

viņš vienmēr prot jūs piespiest atmaksāt viņam vienu nosē-

dētu stundu ar astoņām prieka pilnām dienām ... Ejiet ar savu

audzēkni pretējo ceļu; lai viņš domā, ka viņš vienmēr ir kungs,

bet īstenībā tas lai esat jūs. Nav pilnīgākas padevības, kā

padevība, kas ir iedomāta brīvība; tādā kārtā pati .griba jūsu

gūstniecībā. Nabaga bērns, kas nekā nezina, nekā nevar, neka

neprot, vai viņš nav pilnīgi jūsu varā? Vai tad jūsu rīcībā nav

attiecībā pret bērnu visa viņa apkārtne? Vai tad jūs neesat

spējīgi uz viņu darīt tādu iespaidu, kāds jums vēlams? Viņa

darbi, rotaļas, nelaimes — vai viss tas nav jūsu rokās, tā kā

viņam pat jēgas nav par to? Neapšaubāmi viņam nekas cits

nav jādara, izņemot to, ko viņš pats grib; bet viņam nav

nekas jāgrib, izņemot to, ko jūs gribat, lai dara; viņam nav

jāsper neviens solis, ko jūs nebūtu paredzējuši. Viņam nav

jāatver mute, pie kam jūs nezinātu, ko viņš teiks."

Emīla brīvība tādā kārtā ir tikai no audzinātāja puses iz-

darītu spaidu neapzināšanās. Bet vai šis nav sliktāks ver-

dzības veids, kad upuris pat neapzinās savus slogus? Gribas

gūstniecība — vai tā nav daudzreiz sliktāka par rīcības gūst-

niecību? Izolēts no visiem citiem iespaidiem, izņemot visspē-

cīgā un viszinošā Žana Žaka nepārtrauktu un enerģisku iedarbi,

Emīls grib to, ko audzinātājs vēlas, lai viņš gribētu — līdz pat

precībām ar Žana Žaka viņam jau iepriekš par sievu nolemto

Sofiju. Nav grūti paredzēt, ka, pieradis pie Žana Žaka neno-

gurstošām rūpēm no dzīves izolētās „dabas" siltumnīcas at-

mosfairā, Emīls, nokļuvis patiesās, īstās dzīves virpulī uz

savām kājām noturēties gan nevarēs?

No kurienes gan šī pretruna starp Ruso teorijas nodomu

un rezultātu? Kamdēļ skaistais un vilinošais brīvās audzinā-

šanas nodoms beidzot izvēršas pilnīgā pretējībā: audzinātāja

sīkumainos un uzmācīgos spaidos, kuru audzēknis nejaudā pat

apzināties? Kamdēļ pēc Ruso nodoma «dabiskā" daba pār-

vēršas tos prātošanas un mākslotības pārpilnos Emīla dzīves

apstākļos, kas daudzējādi atgādina Vato māksloto peizažu

grezno dabu? Acīm redzot tiem dabas un brīvības jēdzieniem,
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ko lietā Ruso, ir kāda iekšēja dialektika, kas vērš tā nodo-

mus pret viņu pašu. Šīs ievērojamās parādības dziļākos pa-

matus mēs atraksim vēlāk, pēc otra mēģinājuma pamatot brīvās

audzināšanas ideālu, pēc L. Tolstoja mēģinājuma analizēšanas.

Bet jau tagad mēs varam atzīmēt Ruso abu pamatjēdzienu

zīmīgās īpatnības: brīvību Ruso saprot tīri noliedzoši, bez

arējiem spaidiem. Viņam tā nav mērķis, bet audzināšanas

fakts, audzēkņam no sākta gala dota dzīves forma. Vai tam-

dēļ brīvība arī nesaskan ar „dabu", kas pēc būtības nozīmē

brīvās un nedalītās personības tikumisko ideālu, bet ko

Ruso noteic tīri noliedzoši, kā kultūras nevajadzību, kas pār-

vēršas pretī paša Ruso domām ja nu ne kādreiz bijušo zelta

laiku gatavā faktā, tad katrā ziņā kādā savādā robinsonādē,

kuras varonis izmanto tās kultūras drumstalas, ko viņas auto-

ram ir paticies paglābt no bojā ejas? 11

3.

L. Tolstoja brīvās izglītības teōrija. Brīvība un dzīve. Audzināšana un

izglītība. Jasnopoļanas skola. Vai Jasnopoļanas bērni ir brīvi? Iekšēja

pretrunība starp Tolstoja teorijas nodomu un rezultātu. Tās cēloņi.

Tolstojs, kas, kā mēs redzējām, daudzējādi līdzinās Ruso

un arī noliedz kultūru, tomēr iet tālāk par Ruso un izvairīda-

mies 110 pēdējā mākslotības, sniedz šai ziņā brīvas audzināša-

nas dziļāku pamatojumu. Ja Ruso sludina brīvību un dabu.

tad Tolstoja saukasti ir brīvība un dzīve. Tolstojs labi saprot

Ruso dabas māksloto raksturu. Būdams reālists, viņš neapro-

bežojas ar paidagoģiskā romāna rakstīšanu, bet pūlas reāli-

zēt dzīvē savus paidagoģiskos uzskatus. Kā priekš savu vē-

sturisko romānu rakstīšanas Tolstojs sīki un pamatīgi pēc avo-

tiem izpētī aprakstāmā laikmeta dzīvi un parašas, gluži tā-

pat, priekš savu iedomāto paidagoģisko plānu reālizēšanas

viņš sīki iepazīstas ar audzināšanas teoriju un praksi kā Krie-

vijā, tā arī citās zemēs. Šai nolūkā viņš apceļo Vāciju, Šveici

11 Ne par velti tā grāmata", kam ilgi būs jābūt vienīgai
Emīla lasāmai grāmatai, ir „Robinsons Krūzo". „Es gribu, lai Emīls pats vēlētos

būt par Robinsonu." Jāpasvītro, ka pats Rusē nemaldījās, ka viņa .dabiskais

stāvoklis" sadomāts, un viņš to nekad neuzlūkoja kā faktu, kas būtu kultūras

stāvokļa reāls priekštecis.



55

un Franciju, lai uz vietas iepazītos ar tautas izglītības nostādī-

šanu tais zemēs, kas vistālāk gājušas izglītības laukā. Šīs iepa-

zīšanās rezultātā ar labākām eiropiešu skolām viņš nāk pie

slēdziena, ka modernās skolas izglītojošais iespaids ir ārkār-

tīgi niecīgs. Skola ir atdalīta no dzīves. Tas viņas galvenais

trūkums. Galīgi par to pārliecinājās Tolstojs, pēc viņa vār-

diem, savā ceļojumā pa Francijas dienvidiem, kur viņam nā-

cās aplūkot strādnieku bērniem ierīkotās mācības iestādes.

«Neviens zēns šais skolās neprata sastādīt un atrisināt

visvienkāršākā saskaitīšanas un atskaitīšanas uzdevuma, bet ar

abstraktiem skaitļiem tie operēja, reizinot tūkstošus veikli un

atri. Uz jautājumiem no Francijas vēstures uzdoto vielu atbil-

dēja labi, bet jautājot izņemto vielu, es saņēmu atbildi, ka In-

driķi IV. nokāvis Jūlijs Cezārs. Tas pats ģeogrāfijā un bībe-

les stāstos. Tas pats ortogrāfijā un lasīšanā." Cilvēks, kas

vēlētos sev radīt priekšstatu par tautas izglītību pēc tās skolām

«tiešām nodomātu," saka Tolstojs, ~ka franču tauta ir neizglī-

tota, rupja, liekulīga, pilna aizspriedumu un pat mežonīga. Bet

jāielaižas tikai satiksmē, jāparunā ar kādu vienkāršu cilvēku,

lai pārliecinātos, ka, gluži otrādi, franču tauta ir gandrīz tāda,

par kādu viņa pati sevi skaita: apķērīga, gudra, sabiedriska,

spējīga brīvi domāt un patiesi civilizēta. Paraugāties gadus

trīsdesmit vecā pilsētas strādniekā, viņš nerakstīs vēstuli vairs

tik kļūdaini, kā skolā; dažreiz viņam ir gluži pareizs jēdziens

par politiku, tā tad par jaunāko vēsturi un ģeogrāfiju ... Loti

bieži viņš zīmē un lietā matēmatikas formulas savā amatā. Kur

gan viņš visu to ieguvis? — Es šo atbildi nejauši atradu Mar-

seļā, klejojot pa ielām, skolām, dzertuvēm (cafes chantants),

mūzejiem, darbnīcām, piestātnēm un grāmatu veikaliem. Tas

pats zēns, kas man atbildēja, ka Indriķi IV. nokāvis Jūlijs Ce-

zārs, loti labi zināja «Četru muskatieru" un «Montē Kristo"

vēsturi. Marseļā es atradu 28 lētas illūstrētas grāmatas, pēr-

kamas par s—lo santīmiem Bez tam mūzeju, publiskas

bibliotēkas, teātrus, kafejnīcas, divi lielus kafēšantanus, kur

izrādīja joku lugas, dēklārnēja dzejoļus. Pēc vispaviršākā ap-

rēķina piektā daļa iedzīvotāju mācās katru dienu dzirdot un

skatot, kā mācījās grieķi un romieši savos amfiteātros. Vai

šī izglītība ir laba vai slikta, tas cita lieta; bet šī neapzinātā
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izglītošanās daudzreiz stiprāka par uzspiesto, — šī neapzinātā

skola nomākusi obligātorisko skolu un gandrīz iznīcinājusi tās

saturu." Tādā kārtā arī bez skolas tauta iegūst savu izglītību.

„Visas tautas savu izglītību galvenā kārtā iegūst nevis skolā,
bet dzīvē. Tur, kur dzīve ko māca un rāda, kā Londonā, Pa-

rīzē un vispāri lielpilsētās, tauta ir izglītota; tur, kur dzīve tuk-

šāka, kā uz laukiem, tauta ir neizglītota, lai gan skolas ir gluži

vienādas kā vienā, tā otrā vietā. Tautas izglītības ceļš iet citā

virzienā un viņas gars ir pilnīgi neatkarīgs un pa lielākai daļai

pretējs tam garam, ko grib nodibināt tautskolās. Izglītība iet

savu no skolas neatkarīgu ceļu." 12

Ja tādā kārtā skola tiešām grib tapt par izglītības faktoru,

tai jāsaplūst ar dzīvi, nevis jāizolē no dzīves, bet jābūt cieši

saistītai ar dzīvi. Līdzīgi tam, kā „Annā Karēņinā" Tolstojs

zobojas par Vronska un Annas ačgārnību, kad tie cel lauku sie-

vām dzemdēšanas māju pēc jaunākām zinātnes un mākslas pra-

sībām, kamēr zemnieku mājās paliek neievēroti viselementārā—

kie higiēnas likumi, gluži tāpat ironiski Tolstojs atsaucas par

tiem paidagogiem, kas sādžās ierīko paraugskolas pēc paida-

goģiškās technikas pēdējām prasībām. Tādas skolas atradina

no ikdienas apstākļiem, viņas atšķir no dzīves un ar to zaudē

savu izglītības nozīmi. Bet par to naudu, kas vajadzīga vienas

tādas skolas uzturēšanai, varētu uzturēt kādas desmit parastās

skolas, kuru iekārta saskanētu ar zemnieku zēna dzīves ap-

stākļiem. Skolas uzdevums nav uz dažām stundām zemnieku

zēnu nostādīt viņam svešos apstākļos. Ja skola grib būt dzī-

ves turpinājums un papildinājums, tad viņai arī jāpielāgojas

šīs dzīves apstākļiem, t. i. piemēram, jāievietojas zemnieku

mājā, bet nevis neparastā ēkā v. 1.1. Paužot saukastu «izglītība

ir dzīve", Tolstojs tādā kārtā izvairās no Ruso mākslotās «da-

bas". Kā vienmēr paradoksāli vienpusīgi un ļoti enerģiski viņš

uzstādīja jautājumu par ārpusskolas un pēcskolas izglītību. Ja

agrāk paidagoģika nodarbojās galvenā kārtā ar skolas izglītī-

bas posmu, kas patvaļīgi izķerts no cilvēka dzīves līnijas, un

ja Ruso skaidri parādīja vienu robežu, ka izglītība sākas ne

skolā, bet no «dzimšanas", tad Tolstojs papildināja šo domu ar

to, ka iznīcināja arī otru robežu, kas atdalīja izglītību no dzī-

12 .O HapOflHOM 06pa30BaHHH."
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ves: izglītība ir visas cilvēka dzīves uzdevums, tā beidzas ti-

kai ar nāvi. Dzīve ir izglītība, un izglītības teorija īstenībā ir

dzīves teorija. Ir zināms, ka Tolstojs sāka ar izglītības teoriju

un beidza ar dzīves teoriju, kuras galvenie principi jau ietil-

pināti viņa paidagoģiskos sacerējumos, kas rakstīti sešdesmitos

gados.

Brīvība nav «dabā", bet „dzīvē". Ar to atšķiras Tolstoja

brīvā izglītība no Ruso brīvās audzināšanas ideāla. Kā Tol-

stojs pamato šo domu? Tolstojs izšķir izglītības un audzinā-

šanas jēdzienus. «Audzināšana ir vienas personas patvarīga,

varmācīga iedarbība uz otru ar nolūku izveidot tādu cilvēku,

kas mums liekās labs; bet izglītība ir cilvēka brīva izturēšanas,

kuras pamatā ir vajadzība vienam cilvēkam iegūt zināšanas, bet

otram — darīt citiem zināmas jau viņa iegūtās zināšanas. Mācī-

šana (Unterricht) ir kā izglītības, tā arī audzināšanas līdzeklis.

Audzināšanas un izglītības starpība pastāv tikai varmācībā, kuru

sev piesavinājusi audzināšana. Audzināšana ir varmācīga izglī-

tība, īsta izglītība ir brīva." «Audzināšana ir viena cilvēka tiek-

sme padarīt otru taisni tādu, kāds viņš pats." Tas ir «stādīt par

principu tikumisku despotismu". Bet vai mums ir tiesības ci-

tus cilvēkus tā veidot, lai tie būtu mums pašiem līdzīgi? Vai

gan mēs drīkstam, roku uz sirdi liekot, teikt, ka mūsu dzīve

ir laba, un ka mēs varmācīgi varam citus piespiest būt tādiem

pašiem, kā mēs, lai viņos būtu tāda pati gaume un tikumiski

jēdzieni, lai tie nodarbotos ar tādu pašu darbu? Nē, atbild

Tolstojs, «audzināšana, kā cilvēku iepriekš nodomāta formē-

šana pēc zināmiem paraugiem ir neaugliga, neliku-

mīga v v neiespējam a. Audzināšanas tiesību nevienam

nav. Es tās neatzīstu; tās neatzīst, nekad nav atzinusi un arī

neatzīs visa audzināmā jaunā paaudze, kas vienmēr un visur

ir kurnējusi pret uzspiesto audzināšanu." Kad baznīca noteic

zināmu audzināšanu, tad tā motivē ar to, ka viņai ir absolūta

patiesība, pestīšanas noslēpums. Kas nav pēc noteikta šablona

audzināts, tas netiks pestīts, un tamdēļ baznīcai no sava vie-

dokļa ir tiesība audzināt, t. i. piespiedu kārtā vest pilsoņus
pie pestīšanas. Gluži tāpat arī valstij pēc saviem ieskatiem ir

tiesība piespiedu kārtā audzināt cilvēkus. Viņa ievēro pati savu

eksistenci, savu pašuzturu. Viņai ir vajadzīgi ierēdņi, tiesneši.
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kareivji, un vina piespiedu kārtā formē cilvēkus saskaņā ar sa- \
viem mērķiem un vajadzībām. Beidzot ari vecāki, „lai tie

būtu kādi būdami, vēlas bērnus padarīt taisni tādus, kādi viņi \
paši, vai vismaz tādus, kādi viņi vēlētos būt paši... Vecāki

vairāk par citiem būs atkarīgi no tā, par ko taps viņu dēls:

ta kā viņu tieksmi izaudzināt to pēc sava ieskata var nosaukt,

ja nu ne par taisnīgu, tad dabisku. Bet jūs, liberālie paidagogi,

jautā Tolstojs, jūs, kam, pēc jūsu pašu vārdiem, nav absolūtās

patiesības, bet kas apstiprināt, ka audzināt bērnus nevis kā-

diem valsts blakus mērķiem, vecāku labklājībai v. t. 1., bet viņu

pašu labumam, — ar ko jūs pierādīsit šīs audzināšanas tiesī-

bas? Es neko nezinu un nenosaku, bet jūs atzīstat un nosakāt

jaunas, mums neeksistējošas tiesības vienam cilvēkam veidot no

citiem cilvēkiem tādus, „kādus viņam gribas". Atļaujiet pašiem

bērniem zināt, iekš kā pastāv viņu labums. Viņi to zina ne

sliktāk par jums. Tamdēļ ļaujiet viņiem pašiem sevi audzināt un

iet to ceļu, kuru viņi paši sev izvēlēsies. Atšķiroties no ģime-

nes, baznīcas, valstiskas audzināšanas, — sabiedriskai audzi-

nāšanai nav ne slikta, ne laba attaisnojuma. Sabiedriskai

audzināšanai nav citu pamatu, kā vien cilvēka prāta lepnums

un tamdēļ tā dod viskaitīgākos augļus." Ja pats audzināmais

ir audzināšanas mērķis, tad audzināšanai nav jēgas. Jo nav

nevienam morālisku tiesību piespiest otru kautko darīt, itin kā

viņa paša labā, sevišķi nepielaižami ir, ja bērnus piespiež sa-

maitātie un nelaimīgie pieaugušie.
I

Audzināšana ir nelikumīga. Ir atzīstama tikai izglītība, kā

vienādu personu brīva savstarpēja attiecība, t. i. taisni tā iz-

glītība, ko sniedz pati dzīve. Tamdēļ skolai, ja tā grib tapt par

cilvēka attīstības pozitīvu faktoru, bet ne par kavēkli, jāatsa-

kās no katras piespiešanas: no audzināšanas iestādes tai jātop

par izglītības iestādi. Skolotājam nevar būt nekādas varas

par skolēniem, skolotāja un skolēnu starpā jābūt vienlīdzības

principam. Skolai tikai jādod iespēja skolēniem iegūt zināša-

nas, skolēniem ir tiesība izvēlēties to, kas viņiem vajadzīgs,

uz ko tiem ir interese pēc viņu pašu ieskata. Tāda skola būs

reizē brīva un dzīva.

Jasnopolanas skola arī mēģināja īstenībā reālizēt tādas

13 „BocnHTaHHe fl o6pa3oßaHHe.'
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brīvas, no dzīves izrietošas un dzīvei kalpojošas izglītības

ideju. Tā bija ievērojama skola. Jasnopolanas skolas chro-

niku, kurā Tolstojs apskata viņas darbu un dienu gaitu, var

lasīt ar sajūsmu. Katram paidagogam. pēc mūsu ieskata, jāiz-

lasa oriģinālā šīs sava mākslinieciskā skaistuma dēl slavējamās

lappuses. Te mēs aprobežojamies vienīgi ar Jasnopoļanas

skolas īsu raksturojumu. Šai skolā nebij nekā no visa tā, kas

ietilpst vārdos „skolas disciplīna": nebija noteikta stundu sa-

raksta, zināma laika skolas apmeklēšanai, zvanu, sodu un at-

bildības par stundu nosebošanu vai aiziešanu no tām. Līdzi

neviens nekā nenes — ne grāmatas, ne burtnīcas. Mājas dar-

bus neuzdod. Skolēni netikvien rokās neko nenes, arī galvā

viņiem nekas nav jānes. Nekādas stundas, nekas, kas vakar

padarīts, tam šodien nav jāzina. Viņu nemoca domas par gai-

dāmo stundu. Viņš nes tikai sevi, savu uzņēmīgo dabu un pār-

liecību par to, ka skolā šodien būs tikpat jautri, kā vakar."

Tādu skolēnu brīvību dažreiz pavadīja parādības, kas sagā-

dāja skolotājiem grūtības.

«Dažreiz, raksta Tolstojs, kad stundas ir interesantas un

viņu bij daudz (dažreiz ir septiņas garas stundas dienā), un

bērni noguruši, vai svētku priekšlaikā, kad mājās krāsnis sa-

gatavotas, kur vītēties, piepeši, ne vārda nerunājot, no otrās

vai trešās pēcpusdienas stundas, divi vai trīs zēni ieskrien

istabā un steigā meklē cepures. „Ko jūs?" — „Uz māju." —

«Bet mācīties? Taču dziedāšana!" — „Bet bērni saka, ka uz

māju," tie atbild un aiziet savas cepures paņēmuši. „Kas

teica?" — «Bērni aizgāja!" — «Kā tā?" prasa norūpējies sko-

lotājs, kas sagatavojis savu stundu. «Palieciet!" Bet istabā

ieskrien citi zēni sasarkušām, raižu pilnām sejām. «Ko stā-

viet?" dusmīgi viņi uzbrūk aizturētajiem, kas šaubīdamies sa-

bāž matu cirtas zem cepures: «Bērni jau tālu, jau pie smēdes!"

— «Aizgāja?" —«Aizgāja." Un visi skrien laukā pa durvīm

saukdami: «Sveiki, Ivan Ivanovič!" Un kas tie par bērniem,

kas nolēma iet uz māju, kā viņi nolēma, — Dievs viņus zina.

Kas īsti tas lēmējs, jūs nekādi neatradīsit. Viņi nav apspriedu-

šies, nav sazvērējušies, bet tā — sadomājuši aiziet. «Bērni
aiziet!" —

un kājiņas sāk klaudzēt pa trepju pakāpēm, dažs

noveļas no tām, palēkdamies un sniegā jaukdamies, pa šauro
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celiņu cits citam priekšā steigdamies, klaigādami bērni skrien

mājup. Tādi gadījumi atkārtojas vairāk reižu nedēļā. Tas

apvaino skolotāju un ir nepatīkami — par to nav šaubu, bet

tāpat nav šaubu arī par to, ka viena tāda gadījuma dēļ daudz

lielāku nozīmi gūst tās piecas, sešas, dažreiz arī septiņas stun-

das dienā, ko brīvi un labprāt bērni pavada katru dienu.14

Skola neapšaubāmi sasniedza labus rezultātus: mācīties

tās skolēni, piemēram, iemācījās grāmatu trijās četrās nedē-

ļās, kamēr kaimiņu skolās šim nolūkam vajadzēja vairāk mē-

nešu. Skolēnu uzvedībā arī nebija nekādu sevišķu kārtību

traucējošu notikumu, kas tik bieži notika tais skolās, kur kār-

tību varmācīgi uzspieda. Un tomēr, vai var teikt, ka Tolstoja

skolēni bij brīvi, ka Jasnopolanas skola, kuru uzturēja Tolstoja

entuziasms, turpinātu eksistenci savā agrākā veidā arī pēc tam,

kad Tolstojs, vīlies savā paidagoģiskā darbībā, no tās aizgāja?

Vai dzīvē neatvairāmais paraduma mēchanisms nenovestu arī

Jasnopolanas skolu varbūt ne līdz rakstītiem, bet izpildīšanai

ne mazāk obligātoriskiem nosacījumiem? Uz šo jautājumu

mums palīdzēs atbildēt Tolstoja paša aprakstītais gadījums Jas-

nopolanas skolas dzīves chronikā.

„Vasarā, ēkas pārbūves laikā, no fizikas kabineta nozuda

Leidenes banka, zīmuļi un beidzot nozuda grāmatas jau tai

laikā, kad vairs ne namdari, ne krāsotāji ēkā nestrādāja. Mēs

pajautājām zēnus; labākie un priekšzīmīgākie skolēni, mūsu

vecie draugi, nosarka un tā sabijās, ka katrs izmeklētājs nodo-

mātu, ka šis apjukums ir viņu vainas drošs pierādījums. Bet

es tos pazinu un varēju par viņiem galvot, kā par sevi. Es sa-

pratu, ka aizdomas vien jau viņus dziļi un sāpīgi apvainoja:

zēns, kuru es nosaukšu par Teodoru, apdāvinātas un maigas

dabas, gluži bāls, drebēja un raudāja. Viņi apsolījās pateikt,

ja izzināšot, bet meklēt atteicās. Pēc nedaudz dienām zagli

atrada — puiķeli no tālākas sādžas. Viņš bija pavedinājis

zemnieku zēnu, kas kopā ar viņu bij atbraucis no tās pašas

sādžas, un tie kopīgi zagtās lietas slēpa kādā kastītē. Šis at-

klājums draugos sacēla savādu noskaņojumu: itkā atvieglojumu,

pat prieku, bet līdz ar to arī nicināšanu un nožēlošanu pret

zagli. Mēs tiem likām priekšā pašiem nospriest sodu: vieni

14 „fICHOno;iHHCKaH ILIKOJia."
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pieprasīja zagli nopērt, bet katrā ziņā pašiem; citi noteica:

piešūt zīmīti ar uzrakstu „zaglis". Šo sodīšanas veidu, mums

par kaunu, mēs bijām agrāk lietājuši, un taisni tas pats zēns, kas

gadu atpakaļ pats nēsāja zīmīti ar uzrakstu „melis", nepiekā-

pīgāk par citiem tagad prasīja zīmīti zaglim. Mēs izšķīrāmies

par zīmīti un kad meitene sāka piešūt zīmīti, visi skolēni

ļaunā priekā zobodamies lūkojās uz sodītiem. Viņi vēl prasīja

soda pastiprināšanu: „esot jāved caur sādžu, jāatstāj līdz

svētkiem ar zīmītēm." Sodītie raudāja. Zemnieku zēns, kuru

bija pierunājuši biedri, apdāvināts stāstītājs un asprātis, mazs

blonds resnītis, gauži raudāja, pilnā bērna spēkā; otrs, galve-

nais vainīgais, kuprainu degunu, sausiem gudrās sejas pan-

tiem, bija bāls, zobi viņam raustoties klabēja, acis mežonīgi

L v ļauni raudzījās uz jautrājiem biedriem, un retumis raudot

viņam nedabiski sašķiebās seja. Cepure ar saplosīto nagu bij

uzlikta pašā pakausī, mati sajaukti, drēbes krīta sasmērētas.

Viss tas mani un pārējos tagad tā satrieca, itkā mēs to pirmo

reiz būtu redzējuši. Visu nelabvēlīgā uzmanība bija vērsta

uz viņu. Viņš to sāpīgi juta. Kad viņš, neatskatīdamies, galvu

nolaidis, kā izlikās, kādā sevišķā noziedznieka gaitā, gāja uz

māju, un bērni, pūlī viņam pakaļ dzenoties to kaitināja tā ne-

dabiski un savādi nežēlīgi, it kā pret viņu pašu gribu ļauns

gars tos vadītu, sirdsapziņas balss man teica, ka tas nav labi.

Bet lieta palika, kā bijusi, un zaglis nostaigāja ar zīmīti veselu

dienu. No šī laika viņš sāka, kā man likās, sliktāk mācīties, un

viņa vairs neredzēja rotaļās un sarunās ar biedriem ārpus

klases
. .

.

Kādreiz es iegāju klasē, visi skolēni šausmās man pazi-

ņoja, ka šis zēns atkal zadzis. No skolotāja istabas tas bija iz-

vilcis 20 kap. vara naudas, un viņu bij pienākuši, kad viņš to

bij mēģinājis paslēpt zem trepēm. Mēs viņam atkal piesprau-
dām zīmīti, — atkal sākās tas pats nejēdzīgais skats. Es sāku

te rāt, kā visi audzinātāji rāj; pie tam klātesošais jau pieaudzis

zēns, labs runātājs, arī sāka to pamācīt, atkārtodams, droši

v ien, no sava tēva dzirdētos vārdus. „Reiz zagi, otrreiz zagi,"

viņš runāja skaidri un cienīgi, „ieies paradumā, labu galu ne-

ņemsi." Mani sāka pārņemt dusmas, es sajutu gandrīz naidu

pret zagli. leskatoties sodītam sejā, kas bija tapusi vēl bā-



62

lāka, moku pilna un nežēlīga, es nezin kamdēļ atcerējos cie4

tumniekus, un manī piepēši sacēlās tāds kauns un riebums, ka

es viņam noplēsu muļķīgo zīmīti, pavēlēju iet, kur viņš grib,

un piepēši pārliecinājos, ne ar prātu, bet ar visu būti pārlie-

cinājos, ka man nav tiesības mocīt šo nelaimīgo bērnu, un ka

es nevaru no viņa veidot to, ko man un sētnieka zēnam nof
viņa gribētos izveidot."

Vai šis gadījums Tolstoja aprakstā nerāda, ka Jasnopola-

nas skolas bērni nebij brīvi? Viņiem bija atjauts pašiem, pēc

saviem ieskatiem izturēties pret atklāto faktu, bet viņi pret

to izturējās pēc svešiem ieskatiem, pakaļdarīdami tam, ko

viņi redzēja, kā rezultātā tomēr skolotāja apdomīgākā tiesa

izvērtās par nekārtīgu pūla tiesu. Var iebilst, ka te bijušas?

vainīgas vecās skolas parašas ar saviem sodiem, no kā uz- -

reizi nespēja atbrīvoties skolotāji, un ģimenes paradumi, kasi

bērniem rādījuši sliktu piemēru. Bet viss jautājums jau taisni

iekš tā pastāv: vai bērni spēj būt brīvi no vecāko iespaida, —

vienalga, skolā vai ģimenē? Vai skolotāju, vecāku, pieaugu-

šāko bērnu iespaids, — vai visi tie nav spaidu veidi, dažreiz

daudz spēcīgāki, nekā skolas disciplīnas spaidi? Tolstoja

kļūda, kā anarchisma kļūda vispār, pastāv loti šaurā nebrī-

vības izprašā: nebrīvība ir daudz plašāka, nekā izliekās pēc

pirmā skata. Tie organizētie spaidi, ko pazīst ar nosaukumu

«disciplīna" un kuru bija domājis atcelt Tolstojs, ir tikai daļa

no nebrīvības vispār, kas izpaužas tūkstoš iedarbībās un ie-

spaidos, kas bērnu visapkārt ierobežo, no kā to nespēj atbrīvot

neviens cits, kā vien viņš pats. Organizētās nebrīvības at-

celšana tikai pastiprina un padara redzamāku neorganizēto ne-

brīvību, kas vēl daudz vairāk ierobežo bērnu, vēl vairāk at-

ņem savu gribu, nekā ārēji uzspiestā apzinātā «disciplīna". Pats -

Tolstojs to labi novēroja. «Neraugoties uz daudzkārtēju atgā-

dināšanu bērniem, ka viņi drīkst aiziet kautkurā laikā, kad tiem

patīk, skolotāja iespaids bija tik stiprs, ka es pēdējā laikā bai- j
dījos, lai tikai klašu, stundu sarakstu un numuru disciplīna

viņiem nemanot neapgrūtinātu viņu brīvību tā, ka tie pavisam

iekļūtu mūsu viltīgi izliktā kārtības tīklā, zaudētu izvēles un

protesta iespēju." Un taisni tamdēļ Tolstojs no sirds priecājas

par tādu neparedzētu aiziešanu no stundām, par ko mēs jau
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runājām. Vai ar laiku nenāktos sarīkot tādu aiziešanu (pēc

Ruso), lai bērni justos brīvi? Vai ari te brīvību nesa-

maina ar savas brīvības apzinā š a n 0 s? Vai skolas nebrī-

vības atcelšana nenonāk pie vienas nebrīvības apmainīšanas

ar otru, vēl spēcīgāku, ja par brīvību sauc personas patstāvību,

bet ne rīcības patvaļu. Skaidrs, ka Tolstoja attīstītais izglītības

jēdziens sevi neattaisnoja Jasnopolanas skolas praksē. Kā gan

citādi tas varēja būt? Jo izglītība taču ir vienlīdzīgu cilvēku

brīva savstarpēja iespaidošana. Bet vai nepastāvīgais, svār-

stīgais, uz katru iespaidu atsaucīgais bērna temperaments nav

gatavs akli padoties skolotāja nobriedušajam raksturam un

apkārtnes nobriedušajiem tikumiem? Bērna nebrīvību ir iespē-

jams novērst nevis vienkārši to iznīcinot, kas aiz nepieciešamī-

bas izdodas tikai pa daļai, bet audzinot bērnā iekšēju perso-

nības un brīvības spēku, kas spētu pretoties visādiem spaidiem,

lai tie nāktu no kurienes nākdami. Tādā kārtā arī pie Tolstoja

mēs redzam, ka skaistais nodoms noveda pie pretēja rezul-

tāta: brīvība izvērtās patvaļībā, pakaldanšana pieaugušākiern,

neorganizētā nebrīvībā.

Vēlāk Tolstojs pats sajuta šo savu kļūdu. „Literariskas

darbības augstākās sfairās," viņš raksta „(irēku sūdzēšana"

„es sapratu," \a nevar mācīt, nezinot, kas mā-

cāms, jo redzēju, ka katrs mācīja ko citu un savā starpā strīdo-

ties tikai slēpa savu nezināšanu. Jasnopolanas skolā, kur mā-

cījās zemnieku bērni, es biju iedomāties šo grūtību novērst,

atļaujot bērniem mācīties to, kas viņiem tīk. Tagad man jā-

smejas atceroties, kā es izlietoju visādus blēdīgus paņēmienus,

lai izpildītu savu iegribu — mācītu, kaut gan dvēseles dziļumos
ioti labi apzinājos, ka es nespēju nekā tāda mācīt, kas vaja-

dzīgs, tamdēļ ka pats nezinu, kas vajadzīgs... Es tā nomocī-

jos sevišķi tamdēļ, ka samulsa
...

tik neskaidri izpaudās mana

darbība skolās, tik pretīga man tapa mana liekuļošana žur-

nālā, kas vienmēr pastāvēja vienā un tai pašā — gribēšanā
mācīt visus un apslēpt to, ka es nezinu, ko mācīt — tā samo-

cījos, ka saslimu vairāk garīgi, nekā fiziski, pametu visu un

aizbraucu stepē pie bašķīriem — elpot gaisu, 'dzert kumisu un

dzīvot kustoņu dzīvi."
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4.

Rusō un Tolstoja kopīga kļūda: brīvības kā izglītības fakta noliedzoša

saprašana. «Nebrīvības» šaura izpraša. Brīvība nav izglītības fakts, bet

uzdevums. «Brīvības vai nebrīvības» antinomijas kļūda. Brīvās izglītības

ideāla patiesība. Brīvība kā izglītības mērķis, nebrīvība kā izglītības fakts.

No kurienes gan rodas šī pretruna starp nodomu un rezul-

tātu, gluži analoģiska tam, ko mēs saskatījām Ruso paidago-

ģikā? Acīm redzot kopīgam liktenim atbilst kopīgs grēks.

Un šis grēks liekas jau ieviesies pašā sākumā, tai brīvības un

nebrīvības saprašanā, no kuras vadījās Ruso un Tolstojs: viņu

paidagoģijas rezultāti padarīja tikai redzamu iekšējo pretrunu,

kas ieviesusies jau pašā nodomā.

Mēs jau parādījām, ka Ruso un Tolstojs brīvību un nebrī-

vību saprata vienādi, kā audzināšanas faktus. Bērns ja v i r

brīvs, brīvs no dabas, viņa brīvība ir gatavs fakts, ko nomācis

cits cilvēku nebrīvības tāds pats fakts. Jāiznīcina tikai šis pē-

dējais, un brīvība uzgavilēs, atspīdēs savā īstā spožumā. Te

izceļas brīvības noliedzošais jēdziens: nebrīvības iznīcināšana

nozīmē brīvības uzvaru. No šejienes izriet pati alternatīva:

brīvība vai nebrīvība? Jo ja brīvību un nebrīvību saprot kā

faktus, kā gatavus datus, tad tās patiesi nevar kopā pastāvēt.

No otras puses, abi mūsu domātāji arī nebrīvību loti šauri

un ārēji saprata. «Pozitīvās audzināšanas" un skolas discip-

līnas nebrīvība patiesībā ir tikai dala no tās plašās nebrīvības,

kas svārstīgo un nepastāvīgo bērna temperāmentu ietver ap-

kārtnes iespaidu šaurajā riņķī. Tamdēļ nebrīvību, kuras īstā

sakne meklējama ne ārpus bērna, bet viņā pašā, var iznīcināt

tikai audzinot cilvēkā iekšēju spēku, kas spēj pretoties katrai

nebrīvībai, bet nevis vienkārši to atmetot, kas arvien iespē-

jams tikai pa daļai.

Taisni tamdēļ, ka nebrīvību var novērst tikai paša cilvēka

augošā personība, brīvība nav fakts, bet mērķis, nav gatavs

dats, bet audzināšanas uzdevums. Bet ja nu tā, tad atkrīt arī

pati brīvās vai nebrīvās audzināšanas alternatīva, un brīvība

un nebrīvība izrādās viena otrā ietilpstoši sākumi. Audzinā-

šana nevar būt brīva tās negrozāmās nebrīvības dēļ, par ko

mēs jau runājām. Nebrīvība ir dzīves fakts, ko radījuši nevis

cilvēki, bet cilvēka daba, jo cilvēks, neraugoties uz Ruso vār-
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diem, piedzimst nebrīvs, kā apstākļu vergs. Cilvēks tā tad

piedzimst kā sevi aptverošās īstenības vergs, un atbrīvošanās

no esamības varas ir dzīves un izglītības uzdevums.

Ja nu mēs atzīstam nebrīvību kā izglītības faktu, tad ne-

vis tamdēļ, ka mēs vēlamies šo nebrīvību vai arī uzskatām par

neiespējamu iztikt bez tās, bet gan tamdēļ, ka mēs to gribam

iznīcināt visos viņas veidos, bet nevien tās atsevišķās formās,

ko domāja izskaust Ruso un Tolstojs. Arī tai gadījumā, ja

Emīlu izdotos atšķirt ne tikai no kultūras, bet arī no paša

Žana Žaka, Emīls tomēr būtu nebrīvs cilvēks, sevi aptverošās

dabas vergs. Taisni tamdēļ, ka mēs plašāki saprotam nebrī-

vību, ka mēs viņu redzam tur, kur to neredzēja Ruso un Tol-

stojs, mēs ar viņu rēķināmies kā ar nenovēršamu faktu, ko

cilvēki nespēj ne radīt, ne iznīcināt. Mēs vairāk par Ruso

un Tolstoju ienīstam nebrīvību, un taisni tamdēļ mēs sākam ar

nebrīvību, kas jāiznīcina cilvēka paša personībai, audzinātai

uz brīvību. Nebrīvībai, šim nenovēršamam audzināšanas fak-

tam, jākļūst vairāk brīvības, kā sava galvenā mērķa, apgarotai

— lūk audzināšanas īstais uzdevums. Brīvība, kā uzde-

vums, neizslēdz nebrīvību, bet rēķinās ar tās fak tu. Taisni

tamdēļ, ka nebrīvības iznīcināšana ir izglītības galvenais mēr-

ķis, nebrīvība ir izglītības procesa sākums. Parādīt, kā katrs

nebrīvības akts var būt brīvības apgarots, un viņam jābūt tā-

dam, ar ko nebrīvība vienīgi arī gūst savu īsto paidagoģisko

attaisnojumu, — tas arī būs turpmākā iztirzājuma priekšmets.

Tā tad mēs aizstāvam «nebrīvo audzināšanu"? Tā tad

«pozitīvās", priekšlaicīgās audzināšanas un bērna personību
nospiedošās skolas kritika ir veltīga, un mums nav nekā ko

mācīties no Ruso un Tolstoja? Protams, ka tas tā nav. Brī-

vās audzināšanas ideāls savā kritikas daļā ir nevīstošs, viņā

atjaunojas un mūžīgi atjaunosies paidagoģiskā doma, un mēs

sākām ar šī ideāla iztirzāšanu, nevis lai kritizētu to, kas vien-

mēr viegli darīt, bet aiz pārliecības, ka ar šo ideālu ir jāiesāk.
Jauns paidagogs, kas vēl nepārdzīvojis šī ideāla apburošās va-

ras, vēl vispusīgi nepārdomājis tā, jau zin visus tā trūkumus,

nav īsts paidagogs. Pēc Ruso un Tolstoja vairs nevar aizstā-

vēt nebrīvu audzināšanu un nevar neredzēt visus tos melus,

ko rāda brīvības neapgarota nebrīvība. Nebrīvai aiz dabiskas
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nepieciešamības, izglītībai jabut brīvai pec viņa realizējama

uzdevuma.

Jautājuma literātūra. a) Ruso. „Emīls", sevišķi [~ 11. un 111. grā

mata. Bez tam savu paidagoģisko uzskatu iztirzājumu Ruso sniedz „Jaunā Eloizā"

sevišķi V. d. Par Ruso vispārīgu raksturojumu: Hensel „Rousseau\ Pa

dagoģisko uzskatu iztirzājums: P. Sakmann „J. J. Rousseau" un Coko

jiob
nHcTopHH ne;rarorHMecKHx cncieM", kur autors aprobežojies ar daudziem

citējumiem no „Emīla".

b) Ļ. Tolstojs. Apcerējumi „0 HapojiHOMo6pa3OBaHHH", ,BocnnTaHH

h o6pa3oßaHHe*, .Ilporpecc h o6pa3OBaHHH" un ,flcHono;iHHCKa

iuKOJia". Par Tolstoju kā paidagogu: Kanīepeß, .McTopna pvccKoft ne.ua

rorHKH", turpat jautājuma literātūrā. K. H. BeHuejib, .Bopbča 3a cßoāon

Hyio uiKo;iy", un žurnāls ,CBo6onHoe BOcnnīaHne\ Vācijā brīvās audzināšana

ideālu teorētiski aizstāv un mēģina praktiski reālizēt savā skolā Lichterfeld

(pie Berlīnes) Bertolds Oto. Sal. „Die Zukunftsschule" un „Die Refor

mation der Schule".
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II. nodaļa.

Disciplīna, brīvība, personība. Tikumiskās

izglītības mērķis.
Nebrīvai aiz nepieciešamības izglītībai jābūt brīvai pēc

mērķa. Nebrīvība un brīvība viena otru neizslēdz, bet tās viena

otrā ietilpst. Katrs izglītošanas akts, aiz nepieciešamības ne-

brīvs, reālizē brīvību, kam jābūt tās dzīvinošam uzdevumam.

Lūk tie slēdzieni, pie kuriem mēs nonācām analizējot brīvās

izglītības ideālu. Tagad mums, nebrīvības un brīvības jēdzie-

nus analizējot, jāatklāj viņu iekšējā vienība. Ar to pašu mēs

uzstādīsim tikumiskās izglītības uzdevumu.

1.

Disciplīnas jēdziens un mērķis. Disciplīna un tās izķēmojums —
dresūra.

Disciplīna ir iespējama caur brīvību. Disciplīnas izdzimšana dresūrā.

Dresūras pacelšanās līdz disciplīnai.

Mēs sāksim ar nebrīvības, jeb, kā to paidagoģikā sauc,

disciplīnas aplūkošanu. Disciplīna ir organizēta nebrīvība, or-

ganizēta ne tikai tai nozīmē, ka viņa pati ir kautkas sakārtots,

bet arī kārtojoša, kā mērķis ir organizācija. Tas ir, varētu

teikt, spēku saskaņošana ar esošiem līdzekļiem maksimālā

efekta iegūšanai. Disciplīnas jēdziens tamdēļ cieši saistīts ar

•darba jēdzienu. Darba ražība nepieciešami prasa disciplīnu:

lai dzīvotu un dzīvē uzvarētu, mēs esam spiesti būt discipli-

nēti. Tas attiecas kā uz atsevišķu cilvēku, tā arī uz visu sa-

biedrību. Disciplinēts cilvēks ir tāds cilvēks, kas prot saska-

ņot savu fizisko orgānu spēkus un garīgās spējas tā, ka darba

rezultātā tiek iegūts maksimālais efekts. Disciplinēta sabie-

drība ir tāda sabiedrība, kur tās atsevišķo locekļu spēki saska-

ņojas tā, ka, neraugoties uz mazāku dzīvo spēku un niecīgā-

kām dabas bagātībām, sabiedriskā darba efekts nesamērojami

pārspēj daudz bagātākas, bet mazāk disciplinētas sabiedrības
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ražošanas spējas. Būdama spēku saskaņojums, disciplīna

nevar iztikt bez varas. Disciplinēts cilvēks pats par sevi valda. |

Disciplinēta sabiedrība ir sabiedrība ar stipru, koncentrētu

varu.

Acīm redzot disciplīna, kas balstās uz varu, ir pretēja ļ
brīvībai. Vai tas patiesi tā ir? Lai pieietu tuvāk šī jautājuma

atrisinājumam, mēģināsim disciplīnu salīdzināt ar to viņas iz-

ķēmojumu, ko mēs saucam par dresūru. Ar ko disciplīna at-

ķiras no dresūras? Dresūru lietā tur, kur darīšana ar kusto-

ņiem, kuros mēs neatzīstam personības, t. i. savas gribas un

prāta. Šai nozīmē dresūras objekti var būt lietas (kaut arī dzī-

vas), bet ne personas. Turpretī disciplīnai ir darīšana ar cilvē-

kiem, kam sava griba un prāts, t. i. ar personām. No šejienes

izriet vispirms dresūras mēchaniskais raksturs: rīkojoties ar

lietām, kam nav patstāvīgas gribas un prāta, dresūrai jāaprobe-

žojas ar vienkāršu darbības uzspiešanu, kas nemitīgi un vien-

pusīgi atkārtodamās pilnīgi ignorē plašāku un patstāvīgāku, uz

paša ierosmi izpildāmu rīcību. Viņa rīkojas ar fiziska spēka j
un iebaidīšanas palīdzību. Disciplīna turpretī iespaido sev pa-

kārtoto objektu gribu un prātu: viņa prasa tādu rīcību, kādas ļ
nav sīkai vienpusībai. Tiktāl viņa ļauj vaļu pakļauto personī- jf

gai iniciātīvai. Viņa aprobežojas ar uzdevuma parādīšanu, at- j
stājot disciplinējamā paša rīcībā līdzekļu un ceļu izvēli uzde-

vuma atrisināšanai. Tiktāl tā paredz izpildītāju atbildību, kā

nav dresūrā, kas no sava objekta prasa vienmēr vienpusīgu

un stingri noteiktu rīcību.

Bet tas nozīmē, ka disciplīnā apakšnieks, neraugoties uz

savu pakļauto stāvokli, paliek tomēr līdzīgs varas nesējam: ar

savu iniciatīvas un atbildības iespēju tas atšķiras no pēdējā ti-

kai ar piešķirtās rīcības sfairas aprobežotāku lauku, bet toties [
arī ar mazāku atbildību, bet principiāli paliek tāda pati persona, I

kā «pavēlnieks". No otras puses, pavēlnieks tāpat kā apakš- i

nieks, ir saistīts ar tā darba kopēju uzdevumu, kura dēļ pa-

stāv disciplīna, par savām pavēlēm viņš ir atbildīgs arī disciplī- {
nējamā priekšā. Turpretī dresūrā starp varu un varas objektu

nav vienlīdzības: objekts tur ir tikai līdzeklis dresētāja rokās, )

rīks bez patstāvīgas vērtības viņa vienpusīgo iegribu reali-

zēšanai, — bezpersonīga lieta, principiāli nevienlīdzīga valdo- i
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šai personai. Disciplīnā ir augstākais mērķis, kam vienlīdz

kalpo vara un varai pakļautie. Dresūra ir akla lietas pakļau-

šanās savam kungam. Starp pakļautu kustoni un par viņu val-

došo cilvēku stāv nepārejama robeža, ikkatras vienošanās ne-

iespējamība.

Bet ja tā, tad ir pierādīts, ka disciplīna atšķiras no dre-

sūras ar savu brīvību. Jo kas gan cits, ja ne brīvības izpau-

dumi, ir — patstāvīga iniciātīva, atbildība, vienlīdzība augstāka

mērķa priekšā, apakšnieka personīgā cieņa?

Mūsu disciplīnas dēfīnējuma pareizība jo redzami parādī-

sies tādi, ja mēs iedomāsim disciplīnu bez brīvības. Tiešām

kas notiek tad, ja dresūra vēršas nevis uz dzīvām lietām — ku-

stoņiem, bet cilvēkiem? Tādu disciplīnas izdzimšanu dresūrā

mēs redzam tad, kad vara, kas sākumā bijusi tikai disciplīnas

nosacījums, no līdzekļa izvēršas par pašmērķi Vēlēdamās sev

nodrošināt pilnīgu paklausību, vara domā, ka šķēršļi tam ir

apakšnieku griba un prāts, kas kautkurā laikā var sadumpo-

ties pret varas pavēlēm. No šejienes izceļas katras varas

lielais kārdinājums — ignorēt apakšnieku personību, rīkoties ar

viņiem tā, itin kā tie būtu vienkārši priekšmeti, bez savas

gribas un saprašanas. Tiešām, ja disciplīna nav domājama bez

varas, bet pilnīga paklausība varai nav nodrošināta līdz tam

laikam, kamēr apakšniekiem vēl ir savi ieskati un savas

tieksmes, vai nav pareizāk atņemt viņiem gribu un prātu un

ar to pašu padarīt neiespējamu katru pretošanos varas pavē-

lēm? Tā domā daudzi, aizmirzdami, ka cilvēks ir bezspēcīgs

laupīt otram cilvēkam viņa prātu un gribu. Ja kāds cilvēkā iz-

nicinātu viņa personību, pārvērstu cilvēku par lietu, tad dre-

sūra ar cilvēkiem arī varbūt varētu darboties tikpat pareizi,

kā labi funkcionējoša mašīna. Bet lieta jau pastāv iekš tā, ka

cilvēks nespēj iznīcināt otra cilvēka personību. To ignorē-

dams, viņš var tikai pazemot šo personību, izturēties pret ci-

tiem cilvēkiem tā, itin kā tiem nebūtu savas gribas un prāta,

bet ne tā, ka tiem to patiesībā nebūtu. lekš tā arī pastāv dre-

sūrā izdzimušās disciplīnas iekšēja pretruņa, agri vai vēlu viņu

sagaidošā bojā eja. Tiešām, ja disciplīnu saprot kā aklu pa-

klausīšanu, kas tomēr nespēj iznīcināt cilvēkā personību, tad
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tā sabojā šo personību, sēdama neuzticību un naidu varas un

apakšnieku starpā. Disciplinējamie paklausa varai tikai aiz

bailēm, bet īstenībā izmanto katru iespēju izvairīties no va-

ras pavēlēm. Vispārīgās intereses, kam kalpo disciplīna, tiek

aizmirstas, to vietu ieņem atsevišķas, egoistiskas intereses.

Noliedzot apakšniekiem iniciatīvi, izķēmota disciplīna aite ne-

pieciešamības spiesta aprobežoties ar mēchaniskas, vienveidī-

gas un nemainīgas, mašīnveidīgas rīcības uzspiešanu. Bet cil-

vēka prāts un griba vienmēr pretosies cilvēka pārvēršanai ma-

šīnā. Paklausot disciplīnas pavēlēm, cilvēks savā dvēselē ne-

izjutīs īstenību. Visu spēku saskaņošanas vietā būs rīcības iz-

klaidība. Atsevišķie centieni nepapildinās cits citu, bet atkār-

tosies un sablīvēsies. Atbildības sajūtas zušana apakšniekos un

mēchaniskā šķietamā rīcība norisinās arī pavēlniekos, izpauzda-

mās varas atbildības un darbības trūkumā, kā arī tās izmanto-

šanā personīgiem mērķiem. Sabiedrība tādos apstākļos no vie-

nota vesela pārvēršas itin kā cilvēku putekļos, ko viegli aizpūš

pirmā stiprākā vētra. Organizētas darbības vietā, par ko dis-

ciplīnai jārūpējas, izceļas tīri ārēji saistītu mēchanisku darījumu

rindojums. Tādā kārtā pazaudējusi brīvību, disciplīna ārda pati

sevi.

Nepietiek ar to vien, ka nerēķinādamās ar brīvību un no-

klādama līdz dresūras pakāpei disciplīna izirst. īstai dresūrai,

kā to zin katrs mednieks un jātnieks, lai tā sasniegtu mērķi,

jāpaceļas līdz disciplīnas pakāpei un jākļūst brīvības apgarotai.

Baiļu vietā jāliek taisnības jūtas, pavēlnieka un paklausītāja at-

tiecībām jābūt vienlīdzīgām kopīga mērķa sasniegšanai. At-

ceraties tikai jāšanas sacīkstēs notikušās Vronska nelaimes lie-

hšķo aprakstu „Annā Karēņinā". Savu agrāko panākumu Vron-

skis guva sacīkstē pateicoties tam, ka ļāva savam zirgam rīcī-

bas brīvību, patstāvīgi izvēlēties līdzekļus mērķa sasniegšanai.

Ar savu zirgu viņš bija kaut kas vesels: „Fru-Fru" saprata vis-

niecīgāko pavēli, pat Vronska mājienu, bet viņš, izturēdamies

pret zirgu kā pret biedru, savukārt atbildēja katrai tā kustībai.

Vronska nelaime, „Fru-Fru" gals notika taisni tamdēļ, ka dienas

notikumu satraukts, Vronskis piepēšā izklaidībā neatbildēja zirga

kustībai un salauza tam muguru. Lai zirgs zem jātnieka ietu
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nevis kā nastu nesējs kustonis, jātniekam jāmodina zirgā tā la-

bākās īpašības un vienkāršā vara par kustoni jāpaceļ līdz drau-

dzīgai kopdarbībai ar to.
1)

2.

Brīvība kā cēloniskas nepieciešamības noliegšana. Indeterminisms

noved pie determinisma. Brīvība un patvaļība. Patvaļīgu darījumu nepa-

redzamība. Brīva rīcība. Viņas neparedzamība. Brīva akta radošais

raksturs. Brīva akta individuālais likums. Brīvība un pienākums. Brī-

vības formula: esi brīvs. Brīva rīcība veido personību. Brīvi un mēcha-

niski darījumi. Esmu brīvs — esi brīvs — esi pats.

Disciplīnas kā organizētas nebrīvības jēdziena analizē

mūs noveda pie atziņas par tās iekšējo sakaru ar brīvību.

Disciplīna ir iespējama ar kautko citu, nekā viņa pati — ar

brīvību, kā augstāku viņā esošu sākumu. Vai arī ar brīvību

nav tāpat? Arī brīvībai ir sava maska
— to sauc par patva-

ļību. Norobežojot brīvību no patvaļības, mēģināsim noskaidrot

brīvības jēdzienu. Mēs redzēsim, ka līdzīgi tam, kā sašau-

rinot disciplīnas jēdzienu mēs dabūjām brīvību, arī nodziļinā-

šanās brīvības jēdzienā novedīs mūs pie kā cita, nekā brīvības

— pie disciplīnas.

Par brīvību loti bieži saprot nepieciešamības un visa tā

vienkāršu noliegšanu, kas ir raksturīgs cēloniski noteiktiem

faktiem. Ja šiem faktiem ir cēlonis, no kā tie nepieciešami

izriet un tie iepriekš paredzami, tad brīvo darījumu būtību redz

iekš tā, ka šos darījumus nenoteic nekāds cēlonis, un tā tad

tie ir pilnīgi neparedzami. No šī redzes punkta es esmu brīvs

tādā mērā, kādā mērā vienmēr varu darīt tā, kā man iepatīkas,

gluži nejauši, bez mazākā cēloņa un pamata darīt tā, bet ne

citādi. Taisni šai rīcības nenoteiktībā, patvaļībā un nejaušībā

redz brīvības būtību tā saucamā indeterminisma mācība.

Indeterminisms saprot bīrvību vispirms kā patvaļīgas izvēles

iespēju. Vai īstenībā tas tā ir? Vai šai parastajā uzskatā,

kura filozofiskais izpaudums īstenībā arī ir indeterminisms,

brīvību nesamaina ar savu izķēmoto masku i— patvaļību? Jo

1 Fersters .Skola un raksturs", īpaši nodaļas: .Disciplīnas pro-
blēma", .Paklausības paidagoģika" un „Psīcholoģiskais un paidagoģiskais
viedoklis par skolas disciplīnas reformu."
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ja jau šis tīri noliedzošais brīvības jēdziens būtu pareizs, tad

mums patiesi par visbrīvākajiem cilvēkiem būtu jāatzīst bērni

un garīgi slimie, kuru darījumi taisni atšķiras ar pilnīgu nejau-

šību, nepastāvību, neparedzamību. Mums būtu jāpielaiž, ka

brīva rīcība sacel apkārtējos nevis cienības un paļāvības, bet

baiļu un briesmu jūtas pret cilvēku. Līdzīgi tam, kā mēs bai-

dāmies nejaušības vai sajūtam bailes mums nezināma un savā

rīcībā neparedzama dabas spēka priekšā, gluži tāpat mēs bai-

dāmies par bērniem un sajūtam bailes pret vājprātīgiem, kā

nejaušos un patvaļīgos darījumus nespējam paredzēt tā, lai

sevi iepriekš no tiem pasargātu. Gadījums, kā tāds, mums ir

neciešams. Jo kas gan var būt briesmīgāks par tādu spēku,

kas darbojas bez jebkāda pamata, bez jēgas un bez cēloņa?

Mēs visi aizvien rīkojamies patvaļīgi, bet ja vien mēs nefilo-

zofējam, par katru cenu attaisnodami mūsu aizspriedumaino

teorētisko redzes punktu, tad mēs visi labi uztveram kraso

robežu starp patvaļīgiem darījumiem un mūsu brīvo rīcību.

Kamdēļ gan mēs nespējam paredzēt bērnu, vājprātīgo un

mūsu pašu patvaļīgos darījumus? Tikai tamdēļ, ka nav mūsu

spēkos paredzēt visus tos sarežģītos daudzos apstākļus, kas

saista visus mūs un sevišķi tos, kas gatavi sekot šo ārējo

iespaidu iedarbībai. Ja mēs paredzētu visus faktorus, kas

iespaidos bērnu un tādā kārtā noteiks viņa darījumus, tad mēs

bez šaubām arī paredzētu visus vina darījumus. Patvaļīgi rī-

kojoties, viņa darījumus noteic ārējā apkārtne. Bērns vairāk

ii pasīvs, paļaujas tam iespaidam, kas zināmā acumirklī viņu

visvairāk pārsteidz. Par cilvēku, kas rīkojas patvaļīgi, nevar

teikt, ko viņš darīs rītu: šodien viņš izteica vienu domu, rīt

aizstāvēs citu, šodien ticēja vienam, rīt ticēs pretējam atkarībā

no tā, kāds ārējs iespaids zināmā acumirklī pārspēs citus. Bet

ja patvaļīgi darījumi vispirms ir pasīvi darījumi, ko noteic ārējā

apkārtne, tad ir skaidrs, ka tanīs velti meklēt brīvību. Citādi

brīvība izrādās ne tik daudz spēja patvaļīgi izvēlēties no vai-

rākām iespējamībām (kā to dēfīnē indeterminisms), cik daudz

nevarība paredzēt visas ārējās apkārtnes iedarbības, kas iz-

skaidrojams ar mūsu prāta nespēku. Līdzīgi katram gadīju-

mam, arī brīvība kā patvaļība ir tikai mūsu aprobežotās zinā-

šanas auglis, kas nespēj paredzēt visus ārējos iespaidus un ap-
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rēķināt viņu spēku samēru. Visvarenajam prātam turpretī

nebūtu brīvu darījumu, jo būdams spējīgs aprēķināt apkārtnes

paredzamās iedarbības uz cilvēku, viņš bez grūtībām pareizi

pareģotu arī visus tā darījumus. Brīvība, saprasta kā patva-

ļība, īstenībā ir mūsu nezināšanas illūzija, kas neeksistē vis-

varenā prāta acīs. Tā neatvairāmi indeterministiska, tīri no-

liedzoša brīvības kā gadījuma vai patvaļas saprašana noved

pie brīvības noliegšanas jeb determinisma.
2

Ja patvaļīgi darījumi ir nepastāvīgi, pasīvi, atkarīgi no ār-

pasaules un tiktāl nejauši un neparedzami, tad brīvā rīcība at-

šķiras ar pastāvību, īpatnību attiecībā pret apkārtnes mainī-

giem iespaidiem un pa daļai pat ar pareģošanas spēju. Tikai

par patiesi brīvu cilvēku es varu teikt, kā viņš to nedarīs, kam

nepalausies, kam nepiekritīs. Taisnību sakot tāda brīvās rīcī-

bas paredzēšana ir itin kā noliedzoša paredzēšana: mēs zinām,

ko brīvs cilvēks nedarīs, bet ar tādu pašu pārliecību paredzēt,

ko īpaši viņš darīs, mēs nevaram. Kamdēļ tas tā? Šī jautā-

juma atbilde mūs pilnīgi pievedīs pie brīvības jēdziena būtības.

Es nevaru teikt par brīvu cilvēku, kā īpaši viņš rīkosies, tam-

dēļ ka brīvs cilvēks rīkojas tā, kā priekš viņa neviens nav rī-

kojies, dara gluži ko jaunu, to, ko priekš viņa neviens nav

darījis un kā vienīgi viņš var rīkoties. Ja patvaļīgi darījumi ir

neparedzami aiz ārējo iespaidu nejaušības, kam viņi (pasīvi

pakārtoti, tad brīva rīcība turpretī ir neparedzama ar savu

neierobežoto orīģinālitāti, ar savu aktīvās dabas īpatnību.

Brīvība ir kautkā jauna radīšana, kā pasaulē priekš tam

nav bijis. Es esmu brīvs tad, kad kādu grūtu dzīves uzdevumu,

kas pacēlies manā priekšā, atrisinu pēc saviem ieskatiem, tā,
kā to neviens nevarētu atrisināt. Jo īpatnīgāks, individuālāks

mans darījums, jo brīvāks viņš ir. Tamdēļ brīvība nav pat-
vaļīga izvēle no vairākiem gatavā veidā jau dotiem, kaut

arī vienīgi iespējamiem ceļiem, bet jauna īpaša ceļa radī-

šana, kas agrāk nav eksistējis pat kā vienīgi iespējamais. Kā

katrs radīšanas produkts, brīva rīcība var tapt par imitācijas

paraugu nebrīviem cilvēkiem, bet tā pati nav kāda cita pa-

2 Sal. BeprcoH .Bpeiua h cßo6o.na bo.ih". Indeterminisma un determi-

nisma pretešķibu vienkāršāk kritizē Fuljē savā darbā .Ilpoā.ieMa CBo6oaw".

Sakari VVindelband .Ūber Willensfreiheit\
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rauga atkārtojums un tiktāl ari nav izvēle no vairākiem dotiem §

paraugiem.

Ja brīvas rīcības būtība pastāv iekš tā, ka būdama jaun-

radoša, tā ir neatvietojama, tad tas nozīmē, izšķirībā no pat-

vaļīgiem darījumiem, ka brīvai rīcībai ir pastāvīgs raksturs,

ka tā sevī ietver zināmu iekšēju secību un ir negrozāma.

Brīvā rīcība saplūst ar agrāko nevis aiz nejaušības, bet aiz \

dzijas iekšējas secības: tā turpina cilvēka agrāko rīcību, kas l

neizzūd bez pēdām, bet itin kā glabājas viņā. Patvaļīgos da-

rījumus, kas pasīvi atspoguļo ārējās apkārtnes iespaidus un

saplūst cits ar citu tīri mēchaniski, var salīdzināt ar lauztu lī-

niju, kas kaprisi un negaidot maina savu virzienu. Otrādi,

brīvu rīcību var salīdzināt ar līkni, kas savā kustībā seko no-

teiktam iekšējam likumam. Katrs punkts tādā līknē piekļaujas

iepriekšējam nevis nejauši, bet turpinādams iepriekšējā vir-

zienu un savukārt itin kā turpinādamies nākošajā.
3 Šī līkne

var būt vairāk vai mazāk īpatnīga, to var izteikt vairāk vai

mazāk vienkāršā algebraiskā formulā. Gluži tāpat arī brīva

cilvēka rīcības līnija var būt gan elementāra, gan komplicēta,

bet vienmēr ir likumīga. Brīvam cilvēkam ir sava pastāvīga
rīcības līnija, kam viņš paliek uzticīgs visu savu mūžu. Jo labāk

mēs pazīstam tādu cilēku, jo drīzāk varam paredzēt viņa brīvo

rīcību, kaut arī bieži tikai tai noliedzošā kārtā (ko viņš ne-

darīs), par ko jau runājām. Tikai pilnīgi saprotot šo cilvēku

mēs varētu prēcīzi paredzēt viņa brīvo rīcību, kas viņa priekšā

paceļas kā pienākums pašam pret sevi. Protams, faktiski

mūsu rīcība bieži vien neatbilst šai rīcības ideālai līnijai, bet

veido ap to itin kā punktūru (punktlīniju), kas gan lielākā vai

mazākā mērā maksā meslus ārējo iespaidu spēkiem un tiktāl

vairāk vai mazāk novirzī no tās. Bet tas nozīmē, ka brīvība

ir ne tik daudz mūsu dzīves fakts, cik daudz mūsu priekšā iz-

nirstošs pienākums, uzdevums, ko pilnīgi atrisināt mēs varbūt

nekad nespēsim, bet kam vairāk vai mazāk varam tuvoties.

Tamdēļ mūsu rīcība nekad nav vienkārši brīva, bet vienmēr

tikai vairāk vai mazāk brīva, un tā ir jo brīvāka, jo vairāk tā

saskan ar mums raksturīgo personības līniju. Brīvībai

ir savas intensitātes pakāpes, tā nav dabas likumus traucējošs

3 Salīdzinājums, ko agrāk jau Leibnics lietojis.
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fakts (šī indeterministiskā brīvības saprašana, būdama tīri no-

liedzoša, nespēj atšķirt brīvību no patvaļības), bet mūsu rīcī-

bas nokrāsa, ciktāl pēdējā izteic mūsu rīcības pastāvību un

veido mūsu personību. Cik neparedzami ar savu pārsteidzošo

un priekšzīmīgo jaunumu (orīģinālitāti) ir ģēnija darbi (radī-

jumi), tik neparedzama un vienmēr īpatnīga ir brīva cilvēka

rīcība. Bet gandarījums, ko mēs izbaudām, vērojot brīvas rī-

cības aktus, izskaidrojas ar mūsu nojautu, ka taisni ar brīvu

rīcību personība ir veikusi to savas uzvedības pienākumu, kas

nostājies tās priekšā, un ka personība brīvās rīcības aktā ir

turpinājusi viņa dzīves ceļa raksturīgo gaitu.

Bet tas nozīmē, ka brīva rīcība no patvaļīgiem darījumiem

atšķiras ar viņā esošo likumu, īpatnīgu nebrīvību, disciplīnu.

Atmetiet šo brīvas rīcības iekšējo likumu, un jūs dabūsit brī-

vības izķēmotu masku — patvaļību. «Brīvība ir pakļaušanās

paša dotam likumam," sludināja jau Ruso mācīdams, ka brī-

vība ir pakārtošanās „kopējai", vai pareizāki «nedalītai" gribai,

t. i. sirdsapziņas balsij, kam sekojot cilvēks „nav pretruņā pats

ar sevi."
4

Turpinot un padziļinot šo Ruso domu, Kants vēlāk

nodibināja savu brīvības kā autonomijas, jeb pašlikuinības jē-

dzienu, kas atšķiras kā no beztiesiskās patvaļības jeb anomijas,

tā arī no sekošanas citu rakstītam likumam, t. i. hetero-

nomijas (svešlikumības). «Brīvība ir pakļaušanās likumam, ko

personība pati sev uzlikusi," — šo Kanta domu vēlāk apstrā-

dāja viņa pēcnācēji Fichte, Šellings un Hēgelis, iedziļinādamies

personības likuma pētīšanā, kas arī ir brīvības pozitīvs saturs.

Ar .ievērojamu enerģiju mūsu laikos analoģisku brīvības jē-

dzienu īpatnīgā kārtā attīsta Bergsons, rādīdams, cik sekls ir

tas tīri noliedzošais brīvības jēdziens, kas brīvību pazemo līdz

patvaļībai, un atrodas visa indeterminisma un determinisma

strīdus vidus punktā, tā strīdus, kas īstajā filozofijā sen jau pār-

dzīvots un tikai aiz pārpratuma aizvien vēl uzliesmo tās pa-

galmos.

Ja brīva rīcība ir tā, kas sastāda un veido mūsu per-

sonību, tad acīm redzams, ka mūsu ikdienas daudzajos darī-

jumos brīvas rīcības samērā maz. Tā izput daudzajos mēcha-

4 Sal. Ruso ētisko uzskatu analizi sakara ar viņa politisko teoriju Gu r-

viča grāmatiņā „Pycco h jreKJiapauHH npaß."
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riskajos darījumos, ko mēs ik stundas izpildām. Mēs ģērbja-

mies, ēdam, dzeram, runājam, rakstām, staigājam un atpūša-

šamies un izpildām tūkstoš citas darīšanas un darījumus, no

kuriem sastāv mūsu gan īsā, gan garā diena, pa lielākai daļai

tīri mēcbaniski. Mēs visu to darām tā, kā citi mūsu apkārtnē

to dara vai labākā gadījumā atkārtojam to, ko paši agrāk tāpat

darījām. Tāda mēchanisko darījumu dominēšana par brīvo

rīcību ir pilnīgi saprotama un pat mērķim atbilstoša, ciktāl tā

paliek tīri kvantitātīva. Ja katra mūsu kustība, katrs mūsu

žests un katrs mūsu vārds būtu brīva rīcība, t. i. izteiktu mūsu

es, rastu kautko jaunu un neatvietojamu mūsu personības dzī-

ves ceļā, tad mūsu dzīves temps taptu daudz gausāks. Mēs

tad rīkotos un dzīvotu daudz lēnāk, nekā dzīvojam tagad. Ir

pilnīgi likumīgi, ka mēs atkārtojam citu un savus darījumus,

tos izmantodami kā gatavus mēchanismus, kas atļauj mums

koncentrēt mūsu personību uz vienmēr jaunu un jaunu rīcību

radīšanu un ar to pašu paātrina mūsu dzīves tempu. Bet tas

noder par likumu tikai tik ilgi, kamēr mēs darām šīs kaut arī

nedaudzās brīvās rīcības, kuru dēļ vien tikai pastāv visa tā

mēchanisko darījumu masa, kam jābūt brīvu aktu rīkiem. Ir

labi izmantot jauna radīšanai to, kas vienreiz jau padarīts. Bet

kad šī jaunā nav, tad mēchaniskie darījumi, kas agrāk domi-

nēja tikai kvantitatīvi, top par stāvokļa kungiem un cilvēks

pārvēršas par automātu, rutīnas un ieraduma vergu, jo katra

mūsu rīcība slēpj sevī nezināmu spēku, kas to spiež atkārtoties.

Mēs šo spēku saucam par ieradumu. Tas ir tas mēchanisms,

kas uzrauga mūs visus ar mūsu domām, vārdiem un žestiem.

Tamdēļ arī brīvā rīcība, ar ko mūsu personība iet tālāk par

visu, līdz šim viņas pašas radīto, ir rets, bet svinīgs dzīves

akts, kas pasludina mūsu es uzvaru par vina paša radītiem

mēchanismiem.

Ja turpināsim mūsu jau lietoto salīdzinājumu un vienkār-

šības dēļ mūsu rīcības līniju salīzdināsim ar apli, tad varēsim

teikt, ka katrs mūsu darījums, glabādams sevī ieraduma

ārējo spēku, tiecas iet pa taisni, attālināties no mums pa apļa

tangenti. Bieži tādi darījumi pilnīgi atdalās no mums: se-

kojot viņu attīstāmam inerces spēka centrbēdzes likumam un

citu ārējo spēku iedarbībai, kuru varā tie nokļūst pēc tam,
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kad no mums atdalījušies, turpina itin kā savu patstāvīgu, no

mums šķirtu eksistenci. Mēs tādus darījumus saucam par

netīšiem, kas izdarīti zem afekta iespaida; viņi vairs neiz-

teic mūsu personību, un personība tamdēļ nav atbildīga

par tiem. Otrādi, personības centripetālais spēks novērš brī-

vās darbības no tangentes virziena, pa kuru tās tiecas novadīt

visiem mūsu darījumiem esošais centrifugālais apkārtnes

spēks. Personības centripetālais spēks, nemitīgi darboda-

mies uz tiem, nelaiž tos no sevis, bet spiež tos itkā griezties

ap mūsu es, sekot šā es likumam un ar to pašu izteikt un

veidot mūsu personību. Un jo mazāk rīcības dinamika no-

vēršas no mūsu es ideālās līnijas, jo vairāk tā ar savu ku-

stību izteic mūsu personību, jo vairāk tā valda par ieraduma

ārējiem spēkiem un apkārtnes iespaidiem, jo brīvāka tā ir.

Tamdēļ brīvības likums izteic ne tik daudz faktisko, cik vaja-

dzīgo rīcību: nevis „es esmu brīvs", bet „esi brīvs" — ir viņa

prēcīzāka formula. Tamdēļ arī „esi brīvs" īstenībā nenozīmē

neko citu, kā „esi īsts", esi uzticīgs savam iekšējam es. Šo domu

turēja prātā Ruso, kad viņš teica, ka „kopīgā griba" īstenībā

ir mūsu katra īstā griba, kas mīt „kaislību klusumā" t. i.

ko nenovērš ieraduma un ārējo iedarbību blakus spēki, kam-

dēļ brīvība, «pēc viņa domām, arī nozīmē „cilvēka harmoniju

ar sevi pašu". Šo pašu domu ar neparastu spēku vēlāk izteica

Fichte, sevis paša un sava dzīves ceļa pareizībā redzēdams

pozitīvas brīvības būtību.
5

3.

Personība un temperāments. Rakstura jēdziens. Personības iekšēja

vienība. Personība ir iespējama ar pārpersoniskiem sākumiem. Biogra-

fijas problēma. Pārpersonisikā noliegšana ir personības noliegšana. Īstā

un šķietamā individuālitāte. Individuālitāte ir neatvietojama vienībā.

Individuālitātes sabrukšana un tās celšana. Ibsena «Pērs Ģints» un

«Hokōns». Kollektīvās personības problēma: nācija un cilts. Nācionālais

ietilpst pārnacionālā.

Te apstākļi mūs noveduši pie jauna jēdziena — personī-

bas jeb individualitātes jēdziena, kas mums tagad savukārt

sīkāki jāaplūko. Šai analizē mēs iesim jau pārbaudīto ceļu.

5 Sal. „Contrat social" un Fichtes „Bestimmung d. Menshen".
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norobežojot īsto individualitāti no tiem viņas izķēmojumiem,

kas, zaudējuši tās būtību, patur vienīgi tās ārējo redzamību.

Lai pieietu tuvāk mūsu meklējamai personības būtībai,

mums visupirms personība jānorobežo no tā, ko psīchologi

sauc par cilvēka temperāmentu. Temperāments vārda pla-

šākā nozīmē ir mantotu, no dzimšanas iegūtu īpašību kopība:

pie tā pieder lielāka vai mazāka spēja uzņemt iespaidus, ātri

vai lēni reaģēt uz tiem, kā tas mums atrodāms trādicionālā

mācībā par četriem temperāmentiem, uztveres un atmiņas

tipiem (vizuālo, akustisko, motorisko) v. t. t. Tempera-

ments ir dabas un eksistences ārējo nosacījumu, kā antropo-

loģisko, klimatisko, ģeogrāfisko un citu dāvana, ciktāl cilvēka

daba īstenībā ir tikai dala no dabas vispār, ar ko tā nedalāmi

saistīta. Būdams nevainojams par savu temperāmentu, ar ko

daba to apveltījusi, cilvēks arī nav spējīgs to kautcik ievērojami

mainīt: uztveres tips un reakcijas ātrums uz iespaidiem maz

izmainās visā cilvēka mūžā. Bet gan pavisam kas cits ir cil-

vēka personība. Tā ir cilvēka paša darba rezultāts, viņa paš-

audzināšanas produkts. Tā nepārtraukti aug vai izvirst savā

rīcībā, top komplicētāka vai nabagāka to mērķu un uzdevumu

īpašībās, ko cilvēks «pakāpeniski uzstāda savā mūžā un ko ar

savu darbību atrisina. Tiktāl personība nekad nav dota ga-

tava, bet vienmēr veidojama, viņa nav pasīva lieta, bet ra-

došs process: lai pazītu personību, tā jāredz viņas gribas

izpausmju spraigumā, kā tā izturas priekš brīva akta piepil-

dīšanas, taisni priekš paša tā acumirkļa, kad šis akts ir gatavs

no tās atraisīties. Vienu un to pašu temperāmentu, likteņa un

paša cilvēka gribas atdotu dažādu mērķu un dzīves uzdevumu

kalpībā, ir iespējams veidot pēc savas kvalitātes augstuma

dažādās personībās.
6

Tamdēļ pareizi personību mēs saucam

6 Šī doma ir spilgti izteikta Romāna Rollāna pazīstamā romāna

„Žans Kristofs" pēdējā daļā „La nouvelle journee", Kristofa un Grācijas vēstulē

sakarā ar to, ka Kristofs kādā vienkāršā kafejnīcā sastop spēlētāju, savu du-

bultnieku: „Mans draugs, redzot šo nelaimes bērnu, kam dzīve bij nepārtraukts
cietums, es domāju: lūk kāds arī es varēju kļūt. Mūsu dvēselēm bērnībā bija

bijis daudz kopīga; daudzi mūsu dzīves gadījumi bija vienādi; es pat atradu

zināmu radniecību mūsu mūzikālās idejās ; bet viņa domas ir palikušas pusceļā.
Kā gan es neesmu cietis neveiksmi līdzīgi viņam ? Protams, par to es esmu

pateicību parādā savai gribai, bet neapšaubāmi arī gadījumam. Ja pat rēķi-
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arī par raksturu, kas grieķiski nozīmē „raksts, zīmogs", jo

mīkstā un izplūdusē temperāmenta matērija, lai taptu par cil-

vēka personību, ir jāizkaldina kāda noteikta dzīves ceļa krasā

un izkristallizētā formā.

Kas gan pārvērš temperāmentu personībā, izkaldina to

rakstura formā? No sacītā jau ir skaidrs, ka šis personību

veidojošais sākums ir cilvēka darbība, un pie tam ne katra

darbība, bet nepārtraukta un pastāvīga darbība. Patiesi, ja

es šodien sāku reālizēt vienu, bet rītu gluži ko citu, ja man

nav noteikta dzīves ceļa, bet katru reizi es sāku dzīvot itkā

no jauna, tad arī nav zemes, kur rasties cilvēka personībai.

Personība ir augšana, bet augšanai ir nepieciešama vecā uz-

glabāšana jaunajā: darbība, kas reizi izdarīta, nedrīkst izzust,

bet tai jāturpinās sekojošiji darbībā, sekojošai jāizriet no

iepriekšējās, tā jāturpina. Tā sasniegšanai ir nepieciešams,

lai cilvēka darbībās būtu virziena vienība un uzdevuma ko-

pība, kā atrisināšanas secīgas etapes tās (darbības) ir. Tas

nozīmē, ka personība ir iegūstama vienīgi ar darbu pār-

personiskos uzdevumos. To veido tikai radošs darbs, kas

vērsts uz zinātnes, mākslas, tiesību, reliģijas un saimniecības

parpersonisko mērķu reālizēšanu, un ko mēro ar to, ko cil-

vēks radījis šo kultūras uzdevumu virzienā. Ja mūsu dar-

bībā nebūtu pārpersonisku mērķu, tad darbības nepapildinātu

viena otru, bet tīri mēchaniski pieklautos cita citai, nevei-

dojot veselas un nepārtrauktas vienības. Tikai tamdēļ, ka

es tagad, varbūt gluži citādi strādājot pie tā paša uzdevuma,

kas manu acu priekšā spīdēja daudz gadus atpakaļ, šī mana

senā darbība varēja arī neizzust bez pēdām, bet uzglabāties

kā manu tagadējo panākumu etape, kuros tā arī turpina dzī-

vot, gan jau kā pārsniegta pakāpe. Vēl vairāk: mana tagadējā

rīcība var būt jauna salīdzinot ar sen pagājušo taisni tamdēļ,

ka tā pielika kautko savu šai pēdējai, bet šai nolūkā viņai tā

kautkādi jāturpina, t. i. tām jābūt vienotām kopīgā uzdevumā.

Ja personībā nebūtu šo pārpersonisko uzdevumu, kā savas

rīcības priekšmeta, tad atsevišķie darījumi, vienīgi tīri mē-

nātos tikai ar savu gribu, vai par to man jāpateicas vienīgi saviem nopelniem ?

Vai par to man nav jāpateicas savai rāsai, saviem draugiem, Dievam, kas man

palīdzējis? . . (Romāns B
Žans Kristofs" tulkots latviski. Tulk.)
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chaniski pieļaudamies cits citam, būtu ka viens otru apmai-

nošu notikumu kaleidoskops, kur sekojošais notikums nesatur,

nekā jauna, salīdzinot ar iepriekšējo, bet visi ir vienādi sava

nesakarīguma un satura zinā. Tas būtu vienkāršs atsevišķu

darījumu sablīvējums bez pilnības un iekšējas likumības,

vienpusīga mīņāšanās uz vietas bez mazākās attīstības un

organiskas augšanas, kas tik svarīga personības jēdzienam.

Mūsu attīstāmā personības jēdziena taisnīgums jo skaidri

redzams tad, kad mēs teikto izlietāsim jautājumā par perso-

nības vēsturi, t. i. biogrāfiju. Ne par katru cilvēku ir iespē-

jams rakstīt biogrāfiju, un ne visi pagātnes fakti var būt bio-

grāfiska iztirzājuma priekšmets. Kā mēs jau pieņēmām par

vēsturi vispāri,
7

tā arī biogrāfijā uzglabājas tikai tie pagātnes

fakti, kam ir sakars ar pārpersoniskiem uzdevumiem, kuri

bijuši ,dotās personības radīšanas priekšmets, un kuri noderē-

juši personībai par etapēm sava aicinājuma reālizēšanā, kal-

pošanā pārpersoniskām vērtībām. Tas nenozīmē, ka biogrā-

fija ir iespējama tikai par izcilām personām — zinātnes, māks-

las, politiskās un saimnieciskās dzīves varoņiem. Biogrāfija

ir iespējama arī par neievērojamiem, vienkāršiem ļaudīm, ja

vien šo cilvēku dzīve ir viņu izvirzāmo un viņiem priekšā

stāvošo tikumisko uzdevumu reālizēšanas ceļš pakāpeniski

lielākas brīvības iegūšanai — kaut vienkāršs, bet vienīgs savā

virzienā. Tas nenozīmē arī, ka «personības uzticība sev pa-

šai" ir uzticība visu mūžu kādai vienai lietai (zinātnei, mākslai,

politikai, nemaz nerunājot par tādu vai citādu «programmu"
vai «skolu"). Nē, ļoti bieži, lai paliktu uzticīgs sev pašam,

jāatsakās no skolas, programmas, uzdevuma, pārliecības, kam

agrāk ir sekots. Bet pašā šai atsacīšanās no veciem uzde-

vumiem un mērķiem ir jāpaliek dzīves ceļa virziena saskaņai,

tā pēdējā uzdevuma vienībai, ko personība reālizē visu mūžu,

šo uzdevumu iemiesojot tādos vai citādos konkrētos mērķos

un uzdevumos. Personības ideja, viņas aicinājums tamdēļ

taisnīgi ir nosaukts par «individuālu likumu", kas nav iztei-

cams vispārīgā jēdzienā, nav ietilpināms kādā arodā vai pro-

grammas formulā, bet toties ne mazāk ir likums, kas liecina

par pārpersonisku sākumu, pēc kura tiecoties arī veidojas cil-

7 Sal. ievadu § 2.



81

vēka personība." Ir aplami biogrāfiju uzskatīt kā visu pagātnes

faktu vienkāršu atstāstījumu, par katru cilvēku tā nav iespē-

jama, to skaisti parādīja Sterns savā kādreiz pazīstamā ro-

mānā „Tristrama Šandi dzīve un domas", kā varonis, nolēmis

uzrakstīt savu autobiogrāfiju, izlietajā divi gadus tikai tam,

lai uzrakstītu savas dzīves pirmo divi dienu vēsturi, tā kā

atstāstīšanai nolemtais materiāls paradoksālā kārtā sakrājās

daudz ātrāk, nekā vajadzīgais laiks tā uzrakstīšanai.
9

Ka personības augšana un veidošanās no temperamenta

ir iespējama tikai kalpojot pārpersoniskam uzdevumam, at-

risinot viņas brīvās rīcības uzstādīto pienākumu, rāda tādu

mācību analizē, kas personības vārdā noliedz jebkādus pār-

personiskus sākumus, piemēram Štirners, kas iedomājās „likt

neko sava es pamatā." Viens no diviem: vai nu pārpersonisko

sākumu noliegšana jāuzskata par īpatnīgu personības pienā-

kumu, viņas attīstības iekšēju likumu, kas tās dzīves gaitai

dod vienību, — bet tad izmainās tikai pienākuma konkrētais

saturs cita pienākuma vārdā, turpretī pienākuma formālais

sākums, kam personība pakārtota, kā sevi pašu pārsniedzošs

uzdevums jāatzīst; vai arī personība, kas savos darījumos nav

vienojama ne ar kādu viņu pārsniedzošu uzdevumu, sabrūk

veselā rindā atsevišķu, nenozīmīgu darījumu, kam nav nekā-

das vienības, nekādas iekšējas augšanas un radīšanas, t. i.

beidz būt par personību, pārvēršas bezpersoniskā eksistēšanā,

par ko dzejnieks ir veikli teicis: „mana vieta ir uz acumirkļa

sliekšņa." 10

Personības iesakņošanās parpersoniskā mums izskaidros

arī vēl kādu citu personības ievērojamu iezīmi, proti viņas in-

dividuālo raksturu. Vienīgi nedomājot par savu individuālitāti,

8 Zimmels 3aKOH". '.. >
;> ArolllVjL f

9
„
Vēsturnieks nevar tā dzīt vēsturi, kā važonis dzen savus zirgus,

vienmēr uz priekšu . . . Vēsturniekam dažreiz ir jānogriežas no taisnā ceļa

pēc kautkā, ko nekādi nedrīkst pamest neievērotu . . . Kas uz mani attieras,

tad paziņoju, ka es sakarā ar tādu gadījumu sēdu uz vietas jau 6 nedēļas,
steidzos cik jaudas, bet vēl līdz pat šim laikam neesmu dzimis."

10 Baļm o n t a dzejolis. Štir ne r a uzskatu kritika, kas noskaidro

viņa personības jēdziena iekšējo pretrunu, atrodama Štam 1 c r a grāmatā
„Wirtsschatt und Recht nach der materialistischen Welt Anīfassung". Par pienā-

kuma iekšēju pretrunu sk. C. <t»paHK „4>p. Hnume h 9TW<a .hiočbh k jiaJibHeMy".
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bet pūlējoties ar pārindividuālistiskiem uzdevumiem, mēs to-

pam par individualitātēm. Individuālitāte nevar būt rūpju

priekšmets, tā ir dabisks auglis un dzinās rezultāts pēc pār-

individuālā. Cilvēks, kas par savas eksistēšanas vienīgo

mērķii stādītu individuālitāti un atteiktos no visiem par viņa

personību augstāki stāvošiem uzdevumiem, neizbēgami būtu

tas pats banālais cilvēks, tikai ačgārni apgriezts: rūpēdamies

vienīgi par to, lai nebūtu līdzīgs citiem, viņš dabīgi seko šo

citu rīcībai, tikai ar to starpību, ka par oriģinālu izlikdamies,

viņš rīkojas taisni pretēji citu rīcībai, t. i., īstenībā atkārto to

negatīvā veidā. Tā ir idividuālitātes maska. īsti individuālais

vispirmā kārtā ir neatvietojams, t. i. vienīgs savā nozīmē, kas

nevar kļūt par maiņas vērtību. Bet neatvietojamība ir panā-

kama vienīgi iegūstot savu vietu saskaņotā darbībā, kas

vērsta uz pārindividuāla uzdevuma atrisināšanu. Es esmu

jo individuālāks, jo vairāk es ar savu rīcību tuvinu ko-

pīgo darbību tās kopējā uzdevuma atrisināšanai un līdz ar to

pats kļūstu neatvietojams. Tikai uz vienota kopīga uzde-

vuma nedalāmības fona izceļas individuālitāte. Tikai neda-

līta personība ir individuāla samērīgi ar saviem centieniem pēc

pārpersoniskā. Personības atsevišķa darbība ir jo vairāK in-

dividuāla, jo mazāka iespēja to atvietot personības vienota

darbā, t. i. jo vairāk tā izteic personību, jeb, kas tas pats. jo

brīvāka tā ir. Katrs cilvēks, samērīgi ar savām dabas dāva-

nām un savu likteni, var ar savas gribas stingrumu sevi pa-

darīt neatvietojamu un līdz ar to izkalt no sava temperāmenta

individuālitāti, kas savās dziņās aug un briest uz pārper-

sonisko. 11

Mums šķiet, ka dziļāki par citiem domātājiem un dzejnie-

kiem šim cilvēka individuālitātes iegūšanas un zaudēšanas jau-

tājumam ir pieskāries Ibs cn s savās drāmās „Pērs Ģints" un

„Troņa tīkotāji". Pērs Gints vēl jaunībā uzstāda sev mērķi

,
kļūt par karāti, ķeizaru

44

.
Viņš sapņo par to, kā viņu trokš-

■' jj"' *

11 Sal. M. Gorkija veiklo formulējumu no „Toma Gordjejeva* : .Pasaki

man, kas darāms, lai mierīgi dzīvotu . . . t. i. lai būtu ar sevi apmierināts ? —

Jādzīvo nemierīgi un kā no sliktas slimības jāizvairās no apmierinātības . .
Dzīvē aizvien jāiemilējas kautkā tādā, kas neaizsniedzams

.
. . Cilvēks augumā

kļūst lielāks, ja aizvien tiecas uz augšu."
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ņaini saņems draugi saucieniem: «Tu esi augsta dzimuma»

tev jābūt lielam."

Padevies trollu vilinājumiem, viņš vēlāk pilnīgi sagroza

cilvēka pienākumu „esi pats" pret troļļu likumu „dzīvo pats

sev" un „esi mierā pats ar sevi". Spēcīgos tēlos Ibsens mums

rāda, kā Pērs Gints, lai iegūtu savu personību, kļūtu pats,

zaudē pats savu es. Izmetis no savas dvēseles pārpersoniskus

sākumus, viņš svaidās no zemes uz zemi: mēs to redzam gan

Marokas krastmalā, gan tuksneša oāzē, gan Aiģiptē, gan Ame-

rikā, visur no jauna iesākot savu irstošo dzīvi. Augstāk par

visu stādot savu es, viņam „nekā cita, izņemot Pēru un

tikai Pēru, nav," atgriezies dzimtenē, viņš beidzot atzīst

rūgto patiesību, ka „nekad arī nav bijis pats", ka, būdams

banāls, bet nevis nedalīts cilvēks, viņš beidzot ir spiests pie-

ņemt katra banāla cilvēka likteni, — nokļūt pogu lējēja kau-

sējamā traukā, izkust citu tikpat bezpersonisku radījumu

masā, lai no šīs masas tiktu pārliets kādā jaunveidojumā. Un

ja vēl ir kāds, kas viņu glābtu no šī «miglainā tukšuma", tad

tā ir Solveiga, kas «ticības, cerības un mīlestības" apgarota

pārpersoniskam sākumam, veltījusi savu mūžu un vienīgi

tam kalpojot iegūst savu «saules ceļu". «Troņa tīko-

tājos" Ibsens rāda karāla Hokona tēlu. kas ir īsts karālis taisni

tamdēļ, ka viņš sev nestāda mērķi būt par karāli. Karāla

vara viņam ir tikai līdzeklis uz kautko cēlāku. «Es — saka

karālis Hokons hercogam Skule, savam sāncensim —

gribu veltīt viņai savus spēkus. Norvēģija bija kara ļ-

valsts, tai jākļūst par tautu. Tagad visiem jāapvie-

nojas un stingri jāapzinās, ka visi sastāda vienu veselu,

vienu tautu! Lūk darbs, ko man uzlicis tas Kungs, lūk

darbs, kas tagad jāveic Norvēģijas karālim..." — Her-

cog s Sk u1 c (izbijies): Sapulcināt?
... Apvienot tron-

derus un vikveringus — visu Norvēģiju? (Neuzticīgi). Tā

ir neiespējama lieta! Neko tam līdzīgu nepauž Norvēģijas
teika līdz šai dienai! Hoko ns: Tikai jums neiespējama lieta.

Jums patīk tikai atkārtot veco teiku; bet man tas ir viegli, kā

vanagam viegli šķelt padebešus. Skule (uztraukts): Ap-

vienot
...

Radīt vienotu taūtu, modināt tanī apziņu, ka tā ir
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viens vesels. No kurienes jums cēlusies tāda savāda doma? ...

Hokons: Šī doma ir no Dieva, un es no tās neatteikšos, ka-

mēr vien nesīšu savā galvā svētā karāla Olafa rinki." Tā krīt

maska hercogam Skule, kas vispirmā kārtā gribēja „būt

pirmais cilvēks valstī", un attaisnojas Hokona karāliskais aici-

nājums, kas savu personību pakārtojis «lielajam karāliskam

uzdevumam".
12

Tas, ko mēs teicām par atsevišķa cilvēka personību, pil-

nīgi piemērojams arī pie tautas kollektīvās personības. Tautas

cilts īpašības ir tās, kas atbilst atsevišķa cilvēka temperāmen-

tam. Un kā ne katrs temperāments izveidojas personībā, tā

arī ne katra cilts izveidojas nācijā. Līdzīgi tam, kā personība

rodas pārpersonisku mērķu darbā, tā arī cilts top par nāciju

pārnācionālistisku uzdevumu darbā. «Tauta ir tāda iedzīvo-

tāju grupa, kas nevien kopā dzīvo, saka Klucevskis 18

,
bet arī

kopīgi darbojas," un pie tam, papildināsim mēs šā vēsturnieka

garā, darbojas kultūras vispārcilvēcisku mērķu virzienā. Nā-

cija ir jo lielākā mērā nācija, jo lielāku noguldījumu tā ar savu

dēlu centību ir ielikusi cilvēces kultūras krātuvē. Angļu nā-

cija ir tas, ko radījuši Anglijas Vestminsteras abati, Šekspirs.

Ņūtons, tiesneši un politiski darbinieki, jūrnieki, uzņēmēji un

strādnieki. Taisni šie apvienotie centieni ir padarījuši angļu

tautu par vispārcilvēciskās kultūras saimes neatvietojamu

locekli, uz kuras kopīgās radīšanas fona vienīgi arī varēja ai-

tādu apskaužamu patstāvību atspoguļoties angļu tautas indi-

viduālitāte. Krievu nāciju ir radījuši Pēteris Lielais, Puškins,

Turgeņevs, Tolstojs un Dostojevskis, Lomonosovs un Men-

deļejevs, Radonežas Serģijs un nezināmi kolonistu pulki, kas

vismazāk centušies būt nācionāli, domājuši tikai par kultū-

ras stiprināšanu un izplatīšanu un ar saviem darbiem vis-

pārcilvēcisku uzdevumu laukā krievu tautu ierindojuši vē-

sturiskās cilvēces kopībā. Līdzīgi personībai, arī nācija ne-

var būt rūpju priekšmets, bet ir dabisku dziņu auglis, kas

vērstas uz pārnācionālu vērtību reālizēšanu. Neielaižoties

12 Ibsena individualitātes ideju veikli aplūko Gurland-Eljaševa
savā apcerējumā .Hckvcctbo crapoe h HOBoe*. (Latv. vai. par Ibsenu rakstījis
un runājis A. Dauge. Tulk.).

13 ,KypC pVCCKOH HCTOpHH" m. I.
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tagad sīki šī jautājuma apspriešanā, ko mēs sīkāki aplūkosim

vienā no turpmākām nodalām, aizrādīsim tikai, ka tāds nā-

cionālisms, kas tautu novērš no pārnācionālu uzdevumu ra-

dīšanas un par nācionālās esamības galveno mērķi stāda paš-

nostiprināšanos un kundzību (analoģiski Pēra Ointa „esi mierā

pats ar sevi"), saknē izposta pašas nācionālās esamības pa-

matu, noved nāciju pie pašiznīcināšanas un sabrukuma. Māk-

slinieks, kas stādīs par savu uzdevumu nevis redzētā skai-

stuma iemiesošanu, bet katrā zinā nācionālās mākslas radī-

šanu, zinātnieks un filozofs, kas stādīs par savu mērķi nevis

zinātniska jautājuma atrisināšanu, bet par katru cenu nācio-

nālās zinātnes radīšanu, sniegs tendenciozu un neīstu mākslu

un zinātni un tā tad nevedīs savas tautas uz priekšu viņas nā-

cionālā esamībā. Tāda bija.Zagoskina māksla un Daņiļevska

zinātne, kas sen aizmirstas un nav uzglabājušās moderno

krievu mākslinieku un zinātnieku centienos. Un, otrādi, Puš-

kina un Lomonosova darbi, kas domāja par skaistumu un pa-

tiesību, bet ne par nāciju, ņēma tēmas savai radīšanai visur

un nesašaurināja savu radīšanas darbu ar pašdarināta na-

cionālisma ideālu vien, sniedza īsti nācionālās mākslas un zi-

nātnes paraugus, pie kā vienmēr vērsīsies krievu cilvēka jū-
tas un domas.14 Nācionālais, atrauts no vispārcilvēciskā,

beidz būt pats, beidz būt nācionāls, izvēršas tai persiešu ko-

stimā, ar ko, pēc Hercena liecības 15

,
lepojās gribēdams būt

īsts krievs A. K. Aksakovs. Tas ir tas „d zī v o pa t s s c v",

par ko Ibsens Pērā Gintā, pieskaroties arī nācionālisma

problēmai, dzēlīgi saka, ka „tas cilvēkam uzliek trolla

zīmogu".

Kā atsevišķa cilvēka personība, tā arī tautas kollektīvā

personība pati par sevi nav dota lieta, gatava „dvēsele" vai

..tautas gars" ar negrozīgām un viņiem no mūžības esošam

īpašībām, bet process, kas sevī slēpj tikai radīšanas virziena

v Sal. VI. Solovjova „HaunoHajjbHbift Bonpoc."

15 Sal. „Bbi;ioe h HyMbi" un mūsu apcerējumu ~H.aeH HauHH* (Grā-

matā „Bonpocbi Mnpoßon BOHHbi") tāpat arī šās grāmatas turpmāko nodaļu

„Par nacionālo izglītību". Tas apstāklis, ka „Pērā Gintā" Ibsens pieskaras arī

nacionālisma problēmai, tikai lieku reizi apstiprina personības un nācionālistna

problēmu radniecību.
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vienību un dzīvo centienos pēc pārpersoniska sākuma. Tie

beidz būt paši, zaudē savu es, sabrūk daļās, pārvēršas vien-

kāršā pārkausēšanas materiālā, ja norobežojušies no pār-

personiska un pārnācionāla sākuma, ļauj izsīkt sevī dzīvi-

nošai radīšanas sajūsmai. Kā disciplīna ir iespējama caur

brīvību, bet brīvība — caur pienākuma likumu, tā arī indi-

viduālitāte ir iespējama caur pārindividuālu sākumu. Un tam-

dēļ, ja „esi brīvs" mums nozīmēja „esi pats", tad arī „esi

pats" īstā nozīme ir — «centies pēc augstāka par tevi".

4.

Personība un kultūra (ārējā). Vienkārša un komplicēta kultūra. Per-

sonības periferija un centrs. Centripetālie un centrifugālie spēki per-

sonībā. Personības izdzimšana kultūras augšanas rezultātā. Pie dabas

atgriešanās ideāls. Kiniķi. Asīzes Francis. Rusō un Tolstojs. Kultūras

noliegšana kā morālisma maska. Kultūras noliegšanas patiesība. Tiku-

mības attīstības problēma. Statiskais un dinamiskais moments tikumībā.

Tikumības attīstība pastāv vajadzīgās rīcības komplicēšanā un attīstībā.

Salīdzināšana ar zinātni. Vienkāršošanas filozofija un kultūras filozofija.

Ar disciplīnas, brīvības un personības jēdzienu pabeigtās

analizēs palīdzību mēs tagad varam atskatīties atpakaļ, lai vēl

labāk noskaidrotu aplūkoto brīvās audzināšanas teoriju taisnī-

gumu vai'klūdīgumu, kas saistītas, kā mēs zinām, ar kultūras

noliegšanu, un līdz ar to prēcīzāki uzstādītu tikumiskās iz-

glītības uzdevumu. Ja brīvības jēdziens būtībā sakrīt ar per-

sonības jēdzienu, tad mūsu priekšā nostājas jautājums: kādas

ir personības un apkārtnes kultūras savstarpējās attiecības?

Kādi ir kultūras ārējie nosacījumi, kas visvairāk veicina cil-

vēka iekšējās brīvības attīstību? ledomāsimies kaut vai vi-

dus laiku cilvēku, kas novietots vienkāršā un nekomplicētā

kultūras apkārtnē. Vinu ierobežo iespaidiem nabadzīga, gausa,

kaut arī monumentāla iekārta. Viņam ir divas vai trīs grā-

matas, kuras tas lasa, nesteigdamies, atkal un atkal vērsda-

mies pie viņās izteiktiem tēliem un domām, ar kuriem tas sa-

runājas, kā ar uzticamiem draugiem. Viņam visa māksla le-

miesota pilsētas katedrālē: apmeklēdams to vairāk reizes

nedēlā dievkalpojumos, viņš jau no bērnības sarod ar tanī

atrodamo mākslas enciklopaidiju. Katrs tempļa skulptūras,
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tempļa glezniecības, baznīcas mūzikas sīkums viņam labi zi-

nāms, ir kautkas viņam radniecīgs, pazīstams. Viņa sabie-

driskā dzīve sastāv no norobežota pulciņa personu, divām

vai trijām galvenēm politiskām strāvām, no kurām tam jātaisa

izvēle un kuras skaidri un plānveidīgi izteic saprotamas un vi-

ņam labi pazīstamas intereses. Salīdziniet ar to modernās

kultūras cilvēku, kam jau bērnībā ir vesela bibliotēka, kas

tikko pagūst izlasīt vienu reizi pat klasisku grāmatu, — tik lieli

ir grāmatu plūdi, kas viņu ielenc. Māklas laukā viņu no-

spiež tā masa, kas sakrāta muzejos, ko izrāda teātros un iz-

pilda koncertos, nemaz nerunājot par vispasaules mākslas

darbu gravējumiem un fotogrāfijām. Sabiedriskā dzīvē ap

viņu kūsā visdažādākās politiskās strāvas, daudz savā starpa

karojošu interešu, nav nekā stingra, noteikta, neapstrīdāma.

Acīm redzams, ka šos komplicētākos nosacījumos, kvantitā-

tīvi tik lielā mērā pieaugušajā ārējā kultūrā cilvēkam daudz

grūtāk būt pašam, pasargāt savu es, viņam apkārt esošos uz-

skatus, domas un jūtas, no kurām katra to viļinā uz savu

pusi, padarīt par saviem uzskatiem, domām un jūtām, pilnā

mērā tās piesavināties, jeb ieņemt attiecībā pret tām savu

patstāvīgu poziciju. Atgriežoties pie agrāk lietātā salīdzinā-

juma, mēs varam pirmo ārēji nabadzīgās kultūras gadījumu

pielīdzināt neliela diametra perifērijai, kas aptver viņas vidū

ietilpinātās cilvēka personības centru. Šī apļa rādija garums

mērī itin kā to centrifugālo iespaidu spēku, kas pretī stāvēdami

personības iekšējai brīvībai, novada tās darbību projām pa tan-

genti. Ja dotajos nosacījumos mums ir nedalīta personība, kas

sevi izpauž individuālā, brīvā rīcībā, tad var teikt, ka centripe-
tālais spēks, sakopots centrā, sekmīgi pretojas centrifugāliem

spēkiem, ko attīsta ārējie kultūras saturi. Tai vieta, lai atrautos

no personības un patstāvīgi eksistētu, personības centripetā-
lais spēks šos pēdējos spiež griezties ap sevi. Šī ir harmoniska

attiecība starp personību un ārējo kultūru: cilvēks paspēj ie-

dziļināties kultūras ārējos saturos, pārveido tos „savējos'\

pie tam attīstot zināmu personības un brīvības spēku. Bet

lūk, aiz tādiem vai citādiem vēsturiskiem nosacījumiem pie-

pēši iestājas noteikts lūzums ārējā kultūrā: parādās jauni uz-

skati, jaunas domas un jūtas, top komplicētāka sabiedrisko
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interešu cīna; novecojušā kultūras apkārtnē iespiežas citu

zemju iespaidi. Visu to pavada ātra literātūras augšana,

piepēŽD mākslas uzplaukšana, tūliņ iestājusies politisko cīnu

vētra, beidzot, vienkārši daudz jaunu cilvēku atnākšana, kas

noārda vecos paradumus, aizspriedumus, ierašas. Un visa

šīs ārējās kultūras pārsteidzošā augšana pa lielākai daļai no-

tiek samērā neilgā laika sprīdī, kas personībai neļauj vien-

laicīgi attīstīt savas brīvības centripetālo spēku. Kas gan

tad notiek ar personību, kad šīs ārējās kultūras perifērija

piepēži paplašinās, viņas rādijs, ar ko, kā mēs zinām, mēro cen-

trifugālo iespaidu spēku, pārmērīgi pagarinās? Agrākam brīvī-

bas līmenim, agrākam personības centripetālam spēkam, kura

pietika, lai pretī stāvētu agrākai samērā aprobežotai ārējai

kultūrai, tagad nostājas pretī ārkārtīgi paplašinājusies peri-

fērija, tūliņ daudzkārtīgi pieaugušais ārējo centrifugālo ie-

spaidu spēks. Kādreiz harmoniskā attiecība starp personību

un viņu aptverošo ārējo kultūru tiek pārtraukta. lestājas

krīzes, personības un viņas brīvības un tikumu pārvēršanās

laikmets. Savā iekšējā attīstībā nespēdama sekot ārējās kul-

tūras ātrajam skrējienam personība samulst piepēži viņu ap-

tverošo jauno iespaidu daudzumā. Ārējo kultūras saturu

centrifugālie spēki pārspēj personības centripetālos spēkus, un

personība tiek itin kā gabalos saraustīta, sabrūk zem paša cil-

vēka radīto mēchanismu sloga. lestājas formas virskun-

dzība par garu, burta virskundzība par saturu, mēchanisma

virskundzība par brīvību. Cilvēks pazaudē pats sevi, sāk

domāt svešām domām, just svešām jūtām, rīkoties pēc

sveša parauga. īpatnīgā personība atdod vietu tiem

bezdvēseles automātiem, kas, pēc Ruso vārdiem, ne-

drīkst būt „paši" un kuru gudrību var pielīdzināt li-

kumam .Jārīkojas tā, kā citi." Ārēji šis personības sabrukums

izpaužas viņas izturības zaudēšanā pret apkārtnes vilināju-

miem un ar to saistīto tikumu pagrimšanu. Personības sa-

brukumam beidzot seko arī kultūras radīšanas sabrukums

vispāri, t. i. arī pašas ārējās kultūras pagrimšana, kas pārmē-

rīgi izplētusies uz ārieni, bet izsīkusi pati savos dziļumos. Tā

katram «apgaismotāju laikmetam" rodas raksturīgās iezīmes:

zinātni apmaina ar scholastiku. mākslu — ar akadēmisko a"i-
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stētismu, pētnieka vietā vaida enciklopaidists un artista

vietā — mākslas kritiķis.
16

Tādos kritiskos pārejas laikmetos nopietna domātāja

priekšā neizbēgami nostājas jautājums: kā atjaunot pār-

traukto līdzsvaru personības ccntripetālo un ārējās kultūras

eentrifugālo spēku starpā? Kādā ceļā cilvēks no jauna var

iegūt zaudēto brīvību? Pirmā atbilde, kas dabīgi pati no se-

vis rodas, ir sekoša: līdzsvars traucēts tamdēļ, ka pārmērīgi

palielinājušās ārējo kultūras saturu perifērija, kas aptver Per-

sonību. Tā tad, lai atjaunotu traucēto līdzsvaru, personība jā-

vada atpakaļ —uz veco, vienkāršo kultūru, kad personība

bija nedalīta un brīva. Sākumā šī doma izpaužas pagātni

ideālizējošas konservatīvas mācības veidā, bet vēlāk tā iet

dziļumā, aizkar kultūras problēmu vispāri un noslēdzas ar

mums jau pazīstamo katras kultūras vispāri noliedzošo san-

kastu «atpakaļ pie dabas." No kultūras smaguma centrs pār-

iet uz personību, uz šo itin kā «kultūras nulles punktu", kuras

intensīvais spēks tikai apmulst kultūras saturu ekstensīvā pe-

rifērijā. 17 Mūsu eiropiskās kultūras vēsturē mēs varam no-

rādīt uz dažiem tādiem kritiskiem laikmetiem, kas beigušies

ar vienkāršības saukastu. Grieķijas, sevišķi Atēnu vēstures

piektais gadsimtenis ir tāda vētraina kritiska laikmeta klasisks

paraugs. Tas beidzās, kā mēs zinām, ar Sokrāta spredi-

ķošanu, kas apdomīgi un dziļi uzstādīja personības un kultūras

savstarpīgo attiecību problēmu, kā cilvēka iekšējās brīvī-

bas problēmu. Pašam Sokrātam tomēr bija svešs vienkāršo-

šanās un atpakaļ pie dabas atgriešanās ideāls. Bet viņa skol-

nieki, vienpusīgi attīstījuši dažus viņa mācības mājienus šai

virzienā, sniedza mums vienkāršošanās teorijas klasiskus pa-

raugus: te vispirms pieder kiniķu skolas dibinātāja Anti-

stēna spilgtais sprediķojums, kas iet līdz galam kultūras no-

liegšanā un tādas dzīves slavināšanā, kas «saskaņota ar

dabu", kuras klēpī personība vienīgi arī var no jauna gūt zau-

16 Sal. Zimmela skaisto apcerējuma „rioHHTHe n Tparcam? KyjibTypbi."
Par ārējās kultūras nenovēršamu sabrukšanu, kā personības sabrukšanas sekām,
sk.. Fersters .Schule und Charakter" nodaļas: „Aistētisms mākslas vietā"

un .Sports fiziskās audzināšanas vietā.*
17 Personību kā

B
kultūras nulles punktu" dziļdomīgi dēfinē Natorps

-savā grāmatā „Sozialidealismus
v. .
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dēto brīvību, nedalāmību un īpatnību. Personības sabruk-

šanā ir vainojama ārējās kultūras attīstība. Tā tad jānoraida

kultūra, jāatgriežas atpakaļ pie dabas, kuras jēdziens tādā

kārtā sakrīt ar brīvības jēdzienu. Ja Dioģens šo dzīvi dabā

lielā mērā izvērta rupjā orīģinālitātē, tad daudzi kiniķi, kas

nodibināja kautko līdzīgu īstai reliģiozi sociālai sektei, to iz-

vērta plānveidīgā vienkāršošana un askētisma praksē.
lg

XII. gadsimtenī katoliskā Eiropa atkal pārdzīvo analoģisku

krīzi, ko radīja krusta kari, pilsētu kultūras izcelšanās, sa-

tiksme ar Austrumiem, ko paasināja reliģiskās un baznīcas

cīņas. Un atkal, ar vēl lielāku sparu atskan mums pazīstamais

«atpakaļ pie dabas" atgriešanās saukasts. Viņš atkal at-

skan tā laika kultūras centrā, Ziemeļu Itālijā, sv. Asīzes Franča

nabadzības sludināšanas veidā. Mums, cilvēkiem tagad, saka

sv. Francis, — „omnia habentes, nihil possidentes", „mums

viss ir, bet nekas nepieder". Mūs ielenc kultūras dārgumi,

bet mēs esam šīs pašu radītās bagātības vergi. Viņa par

mums valda, mēs nespējam to iegūt, padarīt par savu. Lai

atgūtu savu vienību un brīvību, jāatsakās no visas šīs bagātī-

bas, jānomet no sevis viņas ārējā spožuma segas, jādod na-

badzības solījums. Tad, kaut mums arī nekā nebūs, tomēr

mums viss piederēs, vispirmā kārtā mēs piederēsim paši sev.

Dvēselei jānomet šī sevi aptverošā kultūras čaula, kas viņu

gabalos sarausta, un tad kaut arī nabadzīga
,

bet toties sevī

koncentrēta, dvēsele no jauna iegūs ir brīvību, ir mieru, ir

garīgu bagātību. Bet vai šī nabadzības un brīvības ideāla at-

jaunošana nenozīmē rafinētā XVIII. gadsimtenī atskanējušā

un jau mums visiem pazīstamā Ruso dabas ideāla sludinā-

šanu? Vai to pašu cilvēces domas mūžīgo motīvu nesena

pagātnē no jauna nesludināja Tolstojs ar -savu vienkāršības

sprediķošanu 19

? Jā, viss tas ir tā pati cīņa starp personības

un brīvības tikumisko ideālu un citām, pagaidām virsroku ņē-

18 Sal. Gompercs „Griechische Denker."

19 Šo personības un kultūras cīņu stilistiski spīdoši izteica M. Geršen-

sons un V. Ivanovs dialogā „IlepenHCKa H3 jmyx To pašu

problēmu aizkustina arī Zimmels savos darbos „Der Konflikt der modernen

Kultur" un „Die Krisis der Kultur" iekš ,Der Krieg und die geistigen Ent-

scheidungen", 1917.
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mušām, kultūras nozarēm. Tikai vienmēr paviršais un pašpa-

ļāvīgais Voltērs varēja teikt par Ruso, ka „vinš mūs visus

grib piespiest atkal četrrāpus staigāt." Cik daudz taisnīgāks

bija Ruso, pats par sevi sacīdams: „nevis zinātni es nopeļu,

es aizstāvu labdarību".
20

Tagad mums ir skaidrs, ka kultūras

noliegšana ir ne tik daudz kultūras noliegšana, cik daudz cīņa

par brīvības un nedalītas personības tikumisko ideālu un tik-

tāl nozīmē pat kultūras augstāku nostiprināšanos, kas pa-

nika, kā mēs redzējām, personības sabrukšanas rezultātā.

Cilvēka tikumiskās kultūras vārdā tiek atmesta vairāk

„ārējā" intellektuālā, mākslinieciskā un tiesiskā kultūra. Kul-

tūras noliegšana ir, kā mēs tagad saprotam, maska, aiz ku-

ras slēpjas morālisms. Tamdēļ kā kiniķu, tā arī Ruso un Tol-

stoja „daba" nenozīmē vis pirmatnēju kustonisku eksistē-

šanu, bet cilvēka brīvību. Taisnība, šīs cilvēka tikumiskās

brīvības nostiprināšanās dziļais pozitīvais motīvs tērpjas

anarehistiskā, brīvību noliedzošā formā. Brīvība, kā ne-

dalītas personības pozitīvs ideāls, izceļas zem dabas maskas,

t. i. nesaistīti ar eksistences ārējiem likumiem.
21 Mēs tagad

pazīstam šīs maskarādes iemeslus, un esam rādījuši, ka tīri

noliedzoša brīvības jēdziena vien nepietiek.

Tagad mums būs arī vieglāk noskaidrot, iekš kā pastāv

tikumības attīstība, un tā tad arī atsevišķa cilvēka tikumiskā

attīstīšanās. Vai tikumība vispāri attīstās? Vai viņai ir sava

vēsture? Vai var, piemēram, sacīt, ka kādam no mums ir

izdevība sasniegt to brīvības un personības pakāpi, ko ap-

mēram divi ar pusi tūkstoš gadu atpakaļ sasniedza atēnietis

Sokrāts, un ka mēs tikumības zinā esam gājuši tālāk par se-

najiem grieķiem, kā var, • acīm redzot, sacīt, ka fizikā Ņu-

20 „Cc nest point la science que je maltraite, mc suis-je dit, c'est la

vērtu que je dēfends devant les hommes vertueux". Discours sur les sciences

et les arts.

21 Viss tas pareizi arī attiecībā uz Ruso, kas neapšaubāmi (īpaši
.Emīlā" un .Jaunā Eloizē") brīvību rādīja dabas maskā. Bet ciktāl Ruso citos

savos sacerējumos (īpaši .Sabiedriskā līgumā") krasi izšķir .instinktīvo dabisko

stāvokli" no .prātīgā dabiskā stāvokļa", tiktāl viņš noteikti izbeidz viņam rak-

sturīgos anarchisma un kultūras nihilisma motīvus un izvirzi pozitīvu tikumisku

brīvības jēdzienu, tādā kārtā būdams tiešs Kanta priekštecis. Sal. G. D. Gu r-

vi č a minēto grāmatiņu.
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tons ir gājis tālāk par Aristoteli, bet Lagranžs — tālāk par

Arhimēdu? Ja par zinātnes progresīvu attīstīšanos pa lielā-

kai daļai vairs nešaubās, tad tikumības progresu turpretī

vai nu pilnīgi noliedz, kā mēs to redzējām ar Ruso, vai arī

tam piešķir tīri ārēju tikumu mīkstināšanas nozīmi, vai arī,

beidzot, tiek izteiktas domas, ka tikumība neattīstās ne po-

zitīvā ne negātīvā nozīmē, bet stāv itin kā ārpus vēstures,

ir kautkas statisks, tā kā var salīdzināt tikai atsevišķu per-

sonu, bet ne laikmetu un paaudžu tikumības līmeni. Šai

z
: ņā tikumībai vistuvāki stāv māksla, kur ari nav nozīmes

progresa ziņā salīdzināt Danti ar Homēru, Šekspiru ar So-

foklu, Bēthovenu ar Bachu, sevišķi ja novēršamies no tīri

ārējo, technisko līdzekļu izteiksmes attīstības. Un tomēr, ja

arī ir taisnība, ka brīvības un personības līmsnis, ko kādreiz

sasniedza Sokrāts, nav mūsu paaudzes pārspēts, un ka

katras paaudzes sastāvā ietilpst visdažādākā tikumiskā lī-

meņa cilvēki, tad otrup, nav grūti parādīt, ka zināmā mērā

tikumība tomēr attīstās, ka šai ziņā tā nebūt tik krasi neat-

šķirās no zinātnes, kur arī, līdzās neapšaubāmai attīstība:,

tāpat novērojams satiskais, attīstībai nepiederošais mo-

ments. Tiešām, personības sasniegtā brīvības pakāpe un tik-

tāl viņas tikumiskais līmenis ir' atkarīgs, kā mēs redzējām,

no diviem momentiem: no viņas gribas spraiguma pakāpes

(personības centripetālā spēka) un no personību aptverošo

kultūras saturu (ārējās kultūras centrifugāliem spēkiem), kas

personībai ir jāpiesavina un jāliek griezties ap sevi. Jo per-

sonību aptverošās ārējās kultūras rādijs ir lielāks, jo intensī-

vākam jābūt personības centripetālam spēkam tai nolūkā, lai

ārēji, uz virsas, dotu tādu pašu rezultātu: tikumības un brī-

vības rīcības vienlīdzīgu līmeni. Un ja mēs nevaram sacīt, ka

atsevišķu personu rīcības brīvības un dzīves ceļa izturības lī-

menis ar vēstures gaitu paceļas, tad mēs neapšaubāmi va-

ram teikt, ka personībai' pretīm stāvošam ārējo kultūras sa-

turu materiālam ir redzama tendence pieaugt, un tā tad musu

laikos tāda paša tikumiskās brīvības līmeņa sasniegšana prasa

daudz vairāk gribas spraiguma, daudz lielāka personības

centripetālā spēka, nekā divi ar pusi tūkstoš gadus atpakaļ
Vienkārši runājot, mūs tagad ielenc daudz vairāk ārējās kul-
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turas kārdinājumu, un tamdēļ mums tagad ir grūtāki būt brī-

vām personībām, nekā mūsu senčiem.
22 Tamdēļ atsevišķu

cilvēku sasniedzamo rezultātu nozīmē, mūsos rodās cīņas illū-

zija, kas turpinās nemitīgi un itkā bez iznākuma, atgādinot

mūžīgi viļņojoša okeāna pacelšanos un krišanu. Bet dziļu-

mos, zem šīs mūžīgās un vienmulīgās viļņošanas, filozofs ar

pilnu tiesību saskata savā spēkā un apjomā nepārtraukti pa-

plašinošos strāvu, brīvības augšanu — centripetālā spēka pie-

augšanu cilvēkā, kas izpaužas personības priekšā izaugušā

pienākuma un to uzdevumu sarežģīgākumā, kas tai jāatri-

sina ar savu brīvo rīcību. Atgriežoties pie mūsu salīdzinā-

juma, mēs varam teikt, ka, ja mūsu faktiskās izturēšanās no-

virziena pakāpe, ko mēs pielīdzinājām punktūrai, no tās ne-

pārtrauktās ideālās līnijas, ko mums norāda mūsu personības

pienākums, gan palielinās, gan pamazinās, gan paliek sev vien-

līdzīga — pati šī mūsu pienākuma ideālā līnija ar laiku top kom-

plicētāka, pieņem vienmēr sarežģītākas un racionālai formulē-

šanai grūtāki padodošās kontūras. Šai personības «individuālā

likuma" komplicēšanā, kas nemitīgi norisinās dziļumos, kamēr

virs līmeņa mēs redzam to pašu viņas celšanās un krišanās mū-

žīgo viļņošanu, arī pastāv cilvēka brīvības un personības aug-

šana, t. i. tikumības attīstība. Un šai ziņā tikumības attīstība

vairs tik krasi neatšķirās no zinātnes attīstības. Jo pēdējā, lī-

dzās augšanas un attīstības momentam, nav grūti saredzēt arī

mūžīgās viļņošanas statisko momentu, ja vien par zinātni

saprot ne vienkāršu faktu sakravāšanu, bet īpatnīgu attiecību

starp jēdzienu un pieredzes datiem, nepārtrauktu spraigumu

starp metodi, kas cenšas piesavināt sakrāto pieredzi, ūn fak-

22 Sal. Ruso .Emīlu" 11. grāmatu: .laimīgas ir tas tautas, kuru vidu

cilvēki var būt labi bez piespiešanās un taisnīgi bez varonības!"

23 Ka vajadzīgais, kā tikumības īstā stichija, attīstās un aug tāpat kā

esamība, jo skaisti ir parādījis Zi mm els savā apcerējumā: .Individuālais

likums." Mēs esam atbildīgi nevien par to, ko faktiski esam darijuši, bet arī

par to, kas mums bij jādara dotajā acumirklī (sal. apcerējuma

beigas). — Tamdēļ mūsu vajadzīgās rīcības ideālā līnija mūs raksturo ne mazāk,

kā mūsu rīcības faktiskā līnija. Šī vajadzigās rīcības ideālā līnija nav mazāk

individuāla, kā faktiskā rīcības linija. Var pat teikt, ka personības pilnīgu rak-

sturojumu iegūst tikai, salīdzinot mūsu ideālo vajadzīgās rīcības līniju ar faktisko

rīcības līniju.
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tiem, kas nostājas pretī šai metodes pretenzijai. Protams,

Aristoteļa fizika zemāk vērtējama par Ņūtona fiziku un Ari-

stoteļa bioloģija stāv zemāk par Darvina bioloģiju attiecībā

uz to pieredzes datu apjomu un dažādību, uz kuriem kā vieni

tā otri bāzējas. Bet vai to pašu var sacīt par līdzsvaru starp

metodes vienību un pieredzes datiem minētās zinātniskās si-

stēmās: vai var teikt, ka Aristoteļa fizika zemāk vērtējama

par Ņūtona fiziku ar savu iekšējo nepretrunību, sistēmatisku

noapaļotību, noslēgtību, prēcīzu teorijas saskaņošanu ar zi-

nātnieka rīcībā atrodošarnies pieredzes datiem? Katrs, kas

pazīst abas zinātniskās sistēmas, pateiks, ka pats jautājums

nepareizi uzstādīts, ka tas ir tikpat aplams, kā jautājums par

to, kas stādāms augstāki — Šekspīrs vai Sofokls. Tas, ko

mēs teicām par tikumības attīstību vispāri, pilnīgi piemēro-

jams, kā mēs vēl redzēsim, arī atsevišķa cilvēka tikumiskai

attīstībai. Ar savu veidu līdzinādamās mūžīgi viļņojošai

jūrai, kur viļņi ceļās un krīt, kur personība uzvar un pazaudē,

cilvēka tikumiskā dzīve savos dziļumos nepārtraukti attīstās,

un šī attīstīšanās izpaužās tā, ka pieaugot ārējās kultūras sa-

turam, kas cilvēka augošai personībai turpmāk jāveic un jā-

piesavinās, personības priekšā paceļas sarežģītāka jābūtība.

Mūžīgi viļņojošā okeāna celšanās un krišanās skata pār-

steigts, vienkāršības filozofs, kas noliedz ārējo kultūru, ne-

mana šīs jābūtības augšanas: viņš noliedz tikumības attī-

stību, viņam fr tieksme pat gausties par tās izdzimšanu. No-

liedzoši iedomādamies brīvību, viņš to saprot statiski, bez

pakāpēm, kas uzreizi reālizējama kā gatava esamība. Bet

bez vienkāršības un askētisma ceļa
24

ir vēl otrs ceļš — ti-

kumiskās izglītības pozitīvais ceļš — nebrīvības un brīvības

sintezē. Ja personības sadalīšanās un cilvēka brīvības zau-

dēšana izskaidrojama ar agrāk pastāvējušā līdzsvara traucē-

šanu starp personības centripetālo spēku un ārējo kultūras

saturu centrifugāliem spēkiem, tad acīm redzams, ka bez at-

24 Mēs te nerunājam par konservatīvisma ideālu, kas sapņo spaidu

līdzekļiem traucēt ārējās kultūras izplatīšanos ikvienā sabiedrībā vai arī vest

sabiedrību atpakaļ veco labo laiku apstākļos. Lieki minēt, ka spaidi, kas tiecas

atjaunot pagātni un vēl .nesamaitātās" sabiedrības daļu pasargāt no augošās

ārējās kultūras vilinājumiem, nekad neaizsniedz mērķi ?
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pakaļ atgriešanās ceļa pie kultūras „nulles punkta" var būt vēl

viens ceļš uz traucētā līdzsvara atjaunošanu: sistemātiskas

un plānveidīgas personības centripetālā spēka stiprināšanas

un viņas iekšējās brīvības pakāpeniskas augšanas ceļš. Pa šo

ceļu senatnē gāja Platons, kas dziļāki par kiniķiem bij iz-

pratis Sokrāta mācības galvenos motīvus. Pa šo pašu ceļu

jaunākā laikā gāja Kants, kas dziļi izjuta Ruso uzstādīto

problēmu un zināmā mērā saprata Ruso dziļāki par viņu

pašu.
25 Mūsu turpmākā paidagoģiskās teorijas pamatu iztir-

zāšanā mēs pūlēsimies iet pa šo pašu pārbaudīto ceļu.

5.

Brīvības un personības attīstība kā tikumiskās izglītības uzdevums.

Priekšlaicīgas un nabadzīgas audzināšanas pārmērības. Ārējā materiāla

saskaņošana ar personības iekšējo spēku.

Tagad priekš pārejas pie tikumiskās izglītības pamata pa-

kāpju sīkas iztirzāšanas, taisīsim no sacītā vispārīgu paida-

goģisku slēdzienu. Vispirms mēs tagad varam noteikt tiku-

miskās izglītības uzdevumu. Tas pastāv cilvēka brīvības at-

tīstībā. Tikumiskā izglītība noslēdzas ar personības izveido-

šanos cilvēkā, jeb, kas tas pats, ar viņa individuālitātes at-

tīstīšanos. Bet tā kā brīvība un personība nav gatavā veidā

dotas un pilnīgi nekad nav realizējamas, tad arī tikumiskā iz-

glītība nav noslēdzama cilvēka mūža zināmā periodā, bet.

turpinādamās visu mūžu, var tikai varmācīgi izbeigties ar

cilvēka nāvi. No dzimšanas bērnam ir vienīgi t jmpjrāmets,

bet nav vēl rakstura un personības. Viņu var salīdzināt ar

magnetizētu bultiņu, kas novietota ēlektromagnētiskā laukā

un ar savu nemitīgo svārstīšanos p-adevīgi reāģē uz visma-

zāko aptverošās apkārtnes kairienu.
20

Viņa paša neizturība,

25 Ruso iespaids uz Kantu tagad ir jau pienācīgi novērtēts un Ruso tiek

piešķirta cienīga vieta ja nu ne kā vācu ideālisma tēvam, tad katrā ziņā kā

viņa tiešam priekštecim. Savā laikā to atzina jau Hēgelis (Geschichte der

Philosophie, 3. sēj., 477. I. p.), pretēji vēlākiem filozofijas vēsturniekiem, kas

jaunākās filozofijas vēsturē Ruso veltīja dažas lappuses un bieži pat dažas rin-

diņas, uzskatot Ruso nevis par filozofu, bet vienkārši par .kultūras parādību"

(kā to, diemžēl, vēl tagad dara Rikerts, sk. viņa „Die Philosophie des Lebens",
1920,, 179. 1. p.).

26 Ferstera salīdzinājums viņa citētā grāmatā.
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viņa iekšējā nebrīvībā, viņa dabiskā bezpersonība ir tas ne-

brīvības pamats, kam viņš no dabas neizbēgami pakļauts un

kas agrā bērnībā izpaužas sevišķi krasi pakaļdarināšanas

tieksmē. Tikumiskās izglītības uzdevums pastāv iekš tā, ka

jāiznīcina šī nebrīvība, kam pakļauts bērns. Šeit pastāv brī-

vās audzināšanas ideāla dziļā patiesība. Bet nebrīvība nav

novēršama tīri ārēji to iznīcinot. Iznīcināt nebrīvību — tas

vispirmā kārta nozīmē bērna temperāmentu izkaldināt perso-

nībā, izaudzināt viņā iekšēju brīvības spēku. Bet tas iespē-

jams, kā mēs zinām, vienīgi uzstādot personībai pārpersoniskus

mērķus, radošā dziņā pēc kuriem aug un nostiprinās tās

spēks. Tad cilvēka temperamenta maguētizētā bultiņa, kui;u

ietur zināmā virzienā pārpersoniskā sākuma lielais magnēts,
vairs nereaģēs uz apkārtnes parastiem kairieniem. Tad sa-

mērīgi ar dabisko talantu tiks izkaldināta cilvēka indivi-

duālitāte, kas savos apžilbinošos augstumos tiek saukta par

cilvēka ģēniju.

Kā tas sasniedzams? Tas jārāda tikumiskās izglītības

teorijai. Tagad, noslēguma,' mēs varam tikai aizrādīt, ka

tas ir sasniedzams, vienīgi izsargoties no divām dabiskām

galējībām. Mēs zinām, ka cilvēka brīvība ir iespējama vie-

nīgi tur, kur cilvēka ārējās kultūras saturu centrifugālie spēki

tiek noturēti harmonijā ar personības centripetālo spēku.

Priekšlaicīgas audzināšanas kļūda pastāv iekš tā, ka bērnu

aptver pārmērīgi plaša kultūras iespaidu perifērija, kas sa-

dala viņā tikko dzimstošo personības centripetālo spēku.

Tamdēļ priekšlaicīga audzināšana, kur bērnam sniegtais

ārējais materiāls pārsniedz viņa piesavināšanās spēju, neiz-

bēgami audzina aizlauztus, bezpersonīgus cilvēkus. lekš tā

pastāv Ruso paidagoģiskās kritikas patiesība. Bet arī no-

liedzošās audzināšanas ceļš, bērna izsargāšanas ceļš no ārē-

jās kultūras nozīmē vajadzīgās harmonijas pretēju traucēšanu:

centripetālais piesavināšanās spēks, pārsniegdams viņam

tīši sniegto nabadzīgo materiālu, notrulinās. Personība, kas

no ārienes nesaņem kultūras saturu, apstājas savā augšanā,

kļūst nabadzīgāka vai maldās elementārā un neauglīgā paš-

darbībā, īstas individuālitātes patstāvības vietā stājas savā

pašpaļāvībā nekulturāla autodidakta patstāvība. Gudrai au-
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dzināšanai jāizvairās kā no viena, tā no otra: bērnam

sniegtā ārējā materiāla saturam jābūt pilnīgi samērīgam ar

bērna iekšējo spēju uzņemt šo materiālu, padarīt to pilnīgi

par „savu". Ārējās apkārtnes spiedienam jāsakrīt ar bērna

augošās personības pretestības iekšējo spēku. Centripetālam

spēkam cilvēkā vienmēr japārsniedz ārējās kultūras centri-

fugālie spēki, bet arī nepārtraukti jāsajūt to pieaugošais

spiediens. Grūtajai audzinātāja mākslai uzmanīgi jāvada savs

audzēknis caur abām — aizlauztas un nabadzīgas personības

galējībām.

Jautājumu literātūra. Šī nodaļa, kas veltita tikumiskas izglītības uzde

vuma noskaidrošanai, likta visas turpmākās tikumiskās izglītības teorijas pa
matā. Tā iezīmē mūsu aizstāvamās ētiskās teorijas pamata punktus, cik ta

vajadzigs sekojošam tīri paidagoģiskam pētījumam. Mūsu ētisko uzskatu pa

reizība lielā mērā jāattaisno ar sekojošiem paidagoģiskiem slēdzieniem. T

mēs varam minēt tikai tos domātājus, kuru uzskatiem mēs tādā vai citādā ziņ

piekrītam un kurus šai nodaļā citējam. No klasiķu filozofiem tādi ir: Rus(

(.Contrat social", „Emile ou dc l'ēducation"), Kants („Grundlegung z. Meta

physik d. Sitten", .Kritik der praktischen Vernunft"), Fichte („Bestimmung

d. Menschen", .VVesen d. Gelehrten", „Die Grundzuge des gegenwārt. Zeit

alters'), Šellings („Das Wesen der menschlichen Freiheit"), Nīče („Also
sprach Zarathustra", ir latvisks tulkojums. Tulk.); no moderniem filozofiem

Bergsons (.BpeMH h CBOčoaa bojih"), pa daļai Solovjovs (.Onpaß/iamie

JXo6pa"), P. Hensels („Hauptprobleme der Ethik'), Zimmels (.noHHTue

h Tparejm» KyJibTypbi". B
3aKOH

a
); no dzejniekiem Ibsen

(īpaši lugas „Pērs Ģints", .Brands", „Troņa tīkotāji", ir latviski tulkojumi

Tulk.); no paidagogiem Natorps (.Sozialpādagogik", .Volkskultur und Per

sonlichkeitskultur*), Keršenšteiners („Charakterbegriff und Charakter

erziehung") un Fer sters („Schule und Charakter").



Izglītības pamata pakāpju sadalījuma pamatā ņemsim

mums jau pazīstamo autonomijas, heteronomijas un anomijas

izšķirību. To mēs agrāki pieņēmām aiz tā iemesla, lai krasāki

noteiktu brīvību kā pašlikumību un līdz ar to viņu norobe-

žotu no patvaļības, jeb bezlikumības. Tomēr starp minētiem

jēdzieniem pastāv- nevien tīri loģiska, bet arī secīga saka-

rība. Cilvēks piedzimst bezlikumības stadijā, lai vēlāk sevī

reālizētu pašlikumības ideālu. Pie tam viņš nepieciešami iz-

iet caur svešlikumības jeb heteronomijas pakāpi. Ja mēs

ņemsim visu cilvēci, tad redzēsim, ka sākumā tīri bioloģiskas

eksistēšanas vietu, kas bija pilnīgi pakārtota dabas likumiem,

pakāpeniski ieņem dzīve pilsoniskā sabiedrībā (kultūra), kurā
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III. nodaļa.

Tikumiskās izglītības pamata pakāpes: ano-

mijas pakāpe, jeb priekšskolas izglītības teōrija.

Brīvībai kā sarkanam pavedienam' jāvelkas cauri katram

nebrīvības aktam, kas aiz nepieciešamības tiek Mētāts izglī-

tības gaitā, un reizē ar to jāmēģina tas atmest. Tāds bija ie-

priekšējās nodaļas slēdziens, kas veltīta tikumiskās izglītības

mērķa uzstādīšanai. Tagad mums jāizskaidro, kā cilvēka

mūžā plānveidīgi reālizējas tikumiskās izglītības gala mērķis.

Brīvība un personība netiek dotas uzreizi, bet aug pakāpe-

niski, un, neielaižoties sīkumos, itnēs uzskatām par nepiecie-

šamu atzīmēt un kaut galvenos punktos raksturot šīs augšanas

pamata pakāpes. Ar to pašu mēs pārejam no abstraktām fi-

lozofiskām problēmām pie paidagoģikas konkrētiem jau-

tājumiem.

1.

Tikumiskās izglītības vispārīgs sadalījums pakāpēs: anomija (bez-

likumība) -heteronomija (svešlikumība) — autonomija (pašlikumība). Sa-

līdzinājums ar dabu, tiesībām un tikumību.
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cilvēks pakārtojas nevien savas bioloģiskās esamības, bet

arī jābūtības likumiem, kā tos viņam formulē un priekšā raksta

kāda ārēja vara, kuras virskundzība krasi atšķiras no tīri da-

bisku spēku virskundzības. Šīs varas pavēles (lai tā būtu para-

duma, cilts vecākā vai ķeizara vara) cilvēks var nepaklausīt,

ko nevar teikt par dabas likumiem, kas jāpaklausa pat tad,

kad cilvēks ņem savā varā dabu, kura, kā zināms, paklausa

vienīgi tad, ja ievēro tās likumus. Tiktāl tie ir jābūtības un

nevis esamības likumi. Šie jābūtības likumi sākumā tīri sti-

chiski izaug no apkārtnes iekārtas: cilvēcei tie izliekas ne

viņas pašas, bet dievišķas gribas radīti, kas tos iestādījusi

no mūžības vienlaicīgi ar dabas likumiem, neprasot cilvēku

piekrišanas, kā kāds svešs un augstāks spēks: tik spilgti sā-

kumā izceļas jābūtības heteronomais raksturs, kas tur savā

varā cilvēci līdz ar dabas likumu dabisku nepieciešamību. Ar

vēstures gaitu šis jābūtības svešlikumīgais raksturs izbeidzas:

cilvēce sāk vienmēr vairāk un vairāk pati sevi apzināties par

savu likumdevēju. Jābūtības likuma pieņem vienmēr auto-

nomāku raksturu tai nozīmē, ka cilvēce pati sev tos uzstāda,

tādā vai citādā veidā ņemdama apzinīgu līdzdalību to formu-

lēšanā: gluži tāpat uzskata vietā par jābūtīgo, kā aug-

stākas varas ieceltu kārtību, stājas uzskats par to, kā par tīri

cilvēcisku iestādījumu, kas pamatots vai nu uz stiprāko pat-

vaļības vai arī uz viņa objektīvās prātības apziņas. Tiktāl

tiešām var sacīt, ka cilvēce vispāri iziet trīs attīstības sta-

dijas: anomijas, heteronomijas un autonomijas stadijas. Pret

šo formulu nekas nav iebilstams arī naturālismam, kas ap-

galvo, ka visā savas vēstures gaitā cilvēce pakļaujas tikai sa-

vas eksistences dabiskiem likumiem. Ja arī uzskatām, ka

visi jābūtības likumi, pat tie, kas mums izliekas kā cilvēka

radīšanas spēju apzinīgs un patstāvīgs produkts, beidzot

stichiski izaug no cilvēku eksistences tīri faktiskām attiecī-

bām, kā atspulgs tie vienīgi arī ir, — tomēr jābūtības normu

esamība un viņu, kaut vienīgi redzama, izšķirība no negro-

zāmiem dabas likumiem ir neapšaubāms fakts, kuru, kā tādu

nāturālisms nespēj noliegt un kuru tas tikai var tuvināt tikpat

neapšaubāmam, tīri dabiskas likumības faktam. No otras puses,

tas fakts, ka visprimitīvākās mums zināmās cilvēku sabiedrī-
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bas jau pakļaujas jābūtlbai viņiem valdošās parašas veidā,

ka ne vēsture, ne etnogrāfija nepazīst tīri „dabiska" stāvokļa,

kur valdītu vienīgi dabas likumi, kā to domāja XVII. un XVIII.

gadsimtenī, mūs netraucē taisīt anomas eksistēšanas jēdzienu,

kas savā tīrā veidā arī nav novērots, bet kam vairāk vai ma-

zāk tuvinājās cilvēces eksistēšana. Ja mēs šo pirmo stadiju

nosaucam par anomijas jeb bezlikumības stadiju, tad ne tam-

dēļ, ka tai nebūtu nekādu likumu : dabas likumi pastāv mūžīgi,

un bezlikumīgas pilnīgi gadījuma rakstura eksistēšanas nevar

būt. Runājot par anomiju, mēs paturam acīs bezlikumību at-

tiecībā uz jābūt īb a s likumību, normu apziņas iztrūkšanu,

kas var arī traucēt, bet kam jāseko. Tādā kārtā anomija

nozīmē nevis gadījuma, bet patvaļīgu eksistēšanu.

Anomijas, heteronomijas un autonomijas minēto izšķi-

rību varbūt vislabāki var illūstrēt triju jēdzienu — dabas, tie-

sību un tikumības — salīdzināšana. Dabas likumi ir negro-

zāmi un mūžīgi. Cilvēks tiem pakārtojas tādā pašā mērā, kā

visi dzīvi radījumi, un viņas likumu atziņa, tiekdamās ieka-

rot dabu, nemazina tās dzelzs nepieciešamību. Bet daba ne-

pazīst jābūtības un nejābūtības. Pakārtota esamības dzelzs

nepieciešamībai, viņa ir beztiesīga attiecība pret jābūtības

likumību. Tiesību normas (tāpat kā parašas un sabiedriskās

morāles vai tikumu nosacījumi) ir jābūtība, bet šī jābūtība ir

heteronoma tiktāl, ciktāl būdamas formulētas vispārīgos jē-

dzienos, tiesību normas piemēro vienādi visām personām, pa-

redz vidējo gadījumu un vidējo cilvēka tipu, ignorējot katras

personības individuālo ceļu un to īpatnīgo pienākumu, ko

visa dzīves apstākļu kopība izvirzī taisiri dotajā momenta do-

tās personības priekšā. Nebūdamas dabas likumi, tiesību nor-

mas tomēr mēģina rīkoties tā, itin kā viņas tādas būtu, t. i. ar

to pašu vienādību, pastāvību un nepārkāpjamību. Taisni no

šejienes izriet tiesību svešlikumības raksturs: pat likumde-

vējam, kas tās kādreiz uzstādījis liekas, ka tam ir kāda

sveša īpatnība attiecībā uz viņa paša gribu, kautkā ārēji

priekšā rakstīta nozīme, kas katrā ziņā jāpilda, kaut gan paša

likumdevēja griba jau vēlētos kautkā cita, un cits pienākums

jau nostājies viņa priekšā. Kristallizēdamās pēc dabas liku-

mības tipa, tiesiskā jābūtība nespēj sekot mūžīgi kustīgās
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dzīves ritumam, kas tās pašas personības priekšā izvirzi aiz-

vien jaunu pienākumu. Lai tiesības būtu cik mainīgas būda-

mas un lai tās ir viņām pašām pakļauto cilvēku darinājums,

savas kristalliskās struktūras dēļ, tās vienmēr paglabā sveš-

likumības un jābūtības zīmogu, ko cilvēkam uzliek no ārienes

— kāda sveša griba. Tamdēļ savā novērtējumā un savās pra-

sībās tiesības aprobežojas ar darījumu kā tādu, aplūko darī-

jumu atsevišķi no viņu radītājas personības, neprasa par gara

noskaņojumu, kādā tas reālizēts. Bet taisni tamdēļ tās neap-

robežojas ar to, ka darījumam tikai jābūt reālizētam, bet,

domādamas savu nozīmi līdzīgi dabas likumu īstenības negro-

zāmībai, tās prasa jābūtības faktisku reā 1i z ēš a nu.

kā sasniegšanai nekautrējas ķerties pie ārējas varas. Šai no-

zīmē tās nav tīra jābūtība, bet jābūtība aiz dabas nepiecieša-

mības, kāda nepieciešamības (Mūssen) un jābūtības (Sollen)

simbioze. Turpretī tikumība ir tīra jābūtība. Cilvēku padarīt

tikumīgu, tāpat kā paklausīt tiesību normas, parašu vai sabie-

drisku morāli, nav iespējams. Tikai brīvi paklausot savam

pienākumam, cilvēks var izpildīt tikumības vēlējumu. Šai no-

zīmē tikumība ir autonoma: tā ir pakārtošanās likumam, ko

cilvēks pats sev uzlicis. Daba, tiesības un tikumi iezīmē cil-

vēcisku eksistēšanu no visagrākiem laikiem. Tikumība tur-

pretī savā patstāvībā rodas vēlāk — tad, kad personība vairs

nav vienkāršs cilts loceklis un atbrīvojas no paraduma varas.

Tamdēļ nav nekā nepareiza apgalvojumā, ka cilvēce no tīri da-

biskas eksistences ar tikumu un tiesību palīdzību paceļas līdz

padevībai tikumībai, ja arī atzītu par apstrīdamu dažu pat

neanarehistisku domātāju aizstāvamo uzskatu par tiesību pa-

kāpenisku apmainīšanos ar tikumību,
1

kas ar laiku tiesības pil-

nīgi izbeigtu.

Kā atsevišķs cilvēks savā attīstībā atkārto cilvēces lik-

teņus,
— šī doma, ko jau XIX. gadsimtenī Pestalocijs 2

izteica,

1 Piem. L. Petražickis „06 očmecTBeHHOM Hnea.ne".

2 lekš viņa „Nachforschungen iiber den Gang der Natur m der Ent-

wicklung des Menschengeschlechts\ 1797. Pestalocijs šai grāmatā izšķir trīs

stāvokļus: natiirlicher, gesellschaftlicher, sittlicher Stand. Tās īstenībā bija
Kanta domas, ko atzina arī pats Pestalocijs, vēstulē Fellenbergam rakstīdams:

«manas pieredzes gaita ir mani tuvinājusi būtībā Kanta filozofijas rezultātiem."

Sal. Nator p s
„Pestalozzi".
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mūsu bioloģiska gadsimtenī neprasa sevišķa pierādījuma.

Katrs cilvēks pārdzīvo mūsu izšķirtās anomijas, heteronomijas

un autonomijas stadijas, kurām īstenībā arī atbilst trīs izglī-

tības pakāpes: priekšskolas, skolas un ārpusskolas. Mēs pie-

dzimstam anomijā: jābūtības valoda bērnam ir nesaprotama

sava mūža pirmajos gados. Ruso taisnība pastāv taisni iekš

tā, ka viņš dziļi saprata šo bērnības anomo raksturu. Taisni

tamdēļ, ka bērns sajūt vienīgi lietu objektīvo spēku un savu

atkarību no tām, viņš ir gatavs pakļauties „jā" un „nē'\ ko

viņam teic pati daba, un tik viegli uzbudinās par nebrīvību

pieaugušāko cilvēku pavēļu un aizliegumu veidā. Pamato-

joties uz to Ruso arī domāja „izmest no Emīla vārdnīcas vār-

dus paklausīt un pavēlēt", tai nolūkā, lai „vairāk vie-

tas tur ieņemtu vārdi spēks, nepieciešamība, nevarība un trū-

kums (contrainte)." 3 Pati apkārtne, kurā bērns ieiet pēc pie-

dzimšanas, ir ģimenes apkārtne, kas tiek kopā saturēta rad-

niecības instinktīvām saitēm. Paša bērna attiecības pret pie-

augušākiem ģimenē regulē ne jābūtības normas, ne cilvēku

radītie likumi, bet tīri dabīgas spēka un nevarības attiecības.

Viņa darījumi necenšas pēc kāda pastāvīga mērķa, kas tanīs

radītu savu zināmu likumību, bet tos noteic vienīgi instinktīvas

dziņas, ārēji iespaidi, kas izrādījušies spēcīgāki, kā arī pieau-

gušāko darījumu atdarināšana. Tomēr šīs anomijas pakāpes

būtību mēs sapratīsim dziļāk, ja no viņas vispārēja raksturo-

juma pāriesim pie bērna dzīves galveno acumirkļu pētīšanas.

2.

Rotaļa, kā anoma darbība. Rotaļa, stunda un radīšana. Rotaļas filo-

zofiskās teōrijas. Šillers un Djui. Rotaļa un māksla. Rotaļas mērķsa-

karība. Rotaļas psīcholoģiskās teōrijas: atpūtas, spēku pārpalikuma un

vingrināšanās teōrijas.

Ja mēs jautāsim, ko bērns dara, tad saņemsim atbildi:

viņš rotaļājas. Rotaļa ir taisni bērnībai raksturīga darbība, un

pie tam ārkārtīgi nenogurdinoša darbība, kas gandrīz nepazīst

pārtraukuma. Jau sen ir pilnīgi pareizi atzīmēts, ka normāls

bērns ir vienmēr aizņemts, un ka garlaicība un laiskums aiz-

3 .Emils". 11. gr,
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vien ir sliktas audzināšanas auglis. lekš kā gan pastāv rotaļas

īpatnība, ar ko tā atšķiras no citiem cilvēka darbības veidiem?

Mēs sāksim ar rotājas filozofisko definīciju, ko īstenībā ievē-

roja jau Kants.4 Ja to padziļinām un paplašinām, tad tā līdz

šim laikam, pēc mūsu ieskata, labāki par citiem izteic rotaļas

būtību. Saskaņā ar šo dēfīnīciju rotaļa ir darbība, kur darbī-

bas mērķis neatrodas aiz pašas darbības robežām, bet kur

tamdēļ katrs acumirklis ir vērtīgs pats par sevi. Turpretī

darba atsevišķi acumirkli seko viņu pašu ārpusnostādītam

mērķim, un tamdēļ tie ir līdzekļi, kam palīga nozīme attiecībā

pret šo mērķi. Ar mērķa sasniegšanu dotais darbs izbeidzas:

tas paredz noteiktu produktu kā darbības rezultātu. Darba

mērķis ir nākotnē uzdots, un šī nākotne noteic tagadni, kas to

tuvina nākotnei. Rotaļa, turpretī, nepazīst gala. Viņa visa

tagadnē, var turpināties bezgalīgi, nedomā par nākotni, ir ne-

vīstoša savā mūžīgā jaunībā. Darbības produktam viņā nav

nozīmes, viņai ir svarīgs pats darbības process. Salīdzināsim,

piemēram, leļļu meistaru, kas pagatavo uzvalku lellei, un tur-

pat līdzās viņa meiteni, kas savai lellei šuj drēbītes. Pirma-

jam ir svarīgs viņa darba produkts, viņš cenšas pēc pašam

darba procesam ārpusstāvoša mērķa. Turpretī bērns šuj tikai

tamdēļ, lai šūtu, ar šo savu darbību nereālizējot nekāda atse-

višķa mērķa. Šī nākotne bez nodomiem, ši nodziļināšanās ta-

gadnē, itin kā izplūšana tanī ir vispāri bērnību izšķiroša līnija,

radniecīga mežonim, kas arī dzīvo tagadnē un, ja arī nododas

domām par nākotni, tad vairāk aiz bailēm, nekā aiz rūpēm.

Nekāda mērķa nevadīti, kam tie kalpotu kā līdzekļi, rotaļas at-

sevišķie momenti ir bez secības, iekšējas pastāvības un liku-

mības. Bērna rotaļa var nemitīgi mainīt savu gaitu atkarīgi

no ārējiem iespaidiem, var bez gala sākties no jauna, patvaļīgi

tikt pārtraukta, no tā neciešot nekāda zaudējuma. Tiktāl ro-

taļa ir anoma darbība. Ar to tā atšķiras no darba, kas pakārtots

noteiktam likumam. Bet arī darbs var būt divējāds. Mērķis,
kas noteic darba likumību, var būt darītājam uzdots no ārie-

nes, citu uzstādīts: tad mums ir darīšana ar heteronomu dar-

bību jeb stundu. Vai arī šo mērķi darītājam var uzstādīt pats
darītājs — tad mums ir autonoma radīšanas darbība. Stundas

4 „Kritik der Urteilskraft", 175. 1. p.
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un radīšanas īpatnību un būtību mēs sīki aplūkosim turpmākās

nodalās. Tagad mums ir no svara rotaļu pretī nostādīt dar-

bam, noskaidrot tās, kā bērna bezlikumības darbības, būtību,

kur tagadne netiek upurēta nākotnei, kā uz to vedoša pakāpe,

kur katram acumirklim, itin kā acumirkļa apskurbinātam, ;r

vērtība pašam sevī.

No šejienes izriet vēl viena svarīga rotaļas īpatnība, ko

savā laikā atzīmēja Ši 11 er s un modernā paidagoģiskā lite-

rātūrā sevišķi pastrīpo Dj v i.
5

Salīdzinot rotaļu ar darbu,

Djui saka: darbs nozīmē interesi par attiecīgu nozīmes

(mērķa, priekšstata, uzdevuma) iemiesošanu objektīvā formā,

izmantojot attiecīgu materiālu. Rotaļa turpretī apmierinās ar

vienkāršu nozīmi, vienkāršu tēlu, neprasot šī tēla iemieso-

šanas īstenībā. Lai, piem., uzbūvētu māju rotaļas kārtībā,

bērns apmierinās ar vienkāršu tēlu, nozīmi, kurā nav attiecī-

gās reālitātes. Tādā kārtā rotaļa tuvu kopā saistīta ar fantā-

ziju: viņas stichija nav reālā, bet iztēles pasaule. Bet kamdēļ

tas tā Taisni tamdēļ, ka lai tēlu, jeb kā saka Djui, nozīmi ie-

miesotu īstenībā, tā jānostāda ārpus pašas darbības procesa,

kā pilnīgi atsevišķis mērķis. Bērns taisni tamdēļ rotaļā ap-

mierinās ar vienkāršu nozīmi, dzīvo pats savā radītā iztēles

pasaulē, ka viņa savā darbībā necenšas pēc kādiem ārpus sevis

stāvošiem mērķiem. Tēla reālizācija prasa mērķa atdalīšanu,

šī atdalītā mērķa pakārtošanos zināmai līdzekļu kopībai, bez

kā mērķis nav materiālā iemiesojams. Bet rotaļā katrs dar-

bības mirklis ir sevī vērtīgs: tamdēļ arī bērns, gribēdams uz-

būvēt māju, ir spiests izvēlēties vieglāko ceļu, apmierināties

ar tās vienkāršu tēlu, iedomāties viņu tur, kur materiālā ie-

miesotas, reālas mājas nav.

Pret mūsu rotaļas dēfīnīciju var iebilst, ka tā velk pārāk
krasu robežu starp rotaļu un darbu un tamdēļ pilnā mērā ne-

atbilst reālitātei. Bērns rotaļādamies bieži vien reālizē no-

teiktus mērķus, kam arī pakārto savas darbības atsevišķus

mirkļus. Gluži pareizi! Bet iekš tā jau arī pastāv lietas ko-

dols, ka šie mērķi rotaļā ir gadījuma rakstura un nepastāvīgi,

tiem nav tā ilguma un izturības, kas ir darbam. Beidzot, pat

atdalīti no paša darbības procesa, tie vēl pārāk tuvi viņam, ka-

5 Šillers „Vestules par cilvēces aistetisko audzināšanu", 15. vēstule.
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mēr darbs sev stāda vienmēr tālākus uzdevumus. Izvirzīdami

mūsu rotaļas definīciju, mēs sniedzam tikai itin kā tās galējo

robežu jēdzienu, kas ļauj krasi norobežot rotaļu no darba, aiz

nepieciešamības ne visai pilnīgi atbilst īstenībai: īstenībā ro-

taļā jau ir nomanāms darba sākums, darbā savukārt saskatā-

mas rotaļas pēdas, tā tad*starp rotaļu un darbu pastāv nema-

nāmas pārejas. Šai ziņā ikviena rotaļas dēfīnīcija aiz nepie-

ciešamības būs loti krasa. Arī Djui, izvairīdamies no šī kra-

suma un pastrīpodams pārejas esamību starp rotaļu un darbu,

īstenībā atzīst šo krasumu. Jo tāpat kā rotaļā nav noliedzama

bērna dzīšanās pēc noteiktiem mērķiem, nav noliedzams arī

tas, ka ikvienā rotaļā kaut mazā mērā ir arī nozīmes iemieso-

šana: viens bērns māju iemieso zīmējumā, ko izgriež un no-

vieto uz galda, otrs iet tālāk un būvē māju no papes, bet tre-

šais apmierinās tikai ar tādu māju, kas būvēta no dēļiem, kurā

tas pats var novietoties v. t. t. Protams — tas viss vēl ir ap-

mierināšanās ar fantāziju, tēlu, nozīmi. Tur nav tiešas ie-

miesošanas īstenībā. Gluži tāpat arī mērķi, kurus bērns ro-

taļā sekmē un kuri noteic tās atsevišķus mirkļus, ir tik tuvi,

tik nepastāvīgi, tik lielā mērā saplūduši pašā darbības procesā,

ka ikbrīdi var kļūt sagrozīti, aizmirsti, atmesti par labu rota-

ļas patreizējam mirklim. Tamdēļ arī rotaļa norisinās acu-

mirkļos." Tur „rīcības, tēlu un ēmdeiju secība pati par sevi

apmierina."

Tas apstāklis, ka rotaļā nav mērķa, kas stāvētu ārpus tās

procesa, bet šis mērķis atrodas iztēles pasaulē, deva Šilleram

iemeslu pazīstamā „rotalas instinkta" salīdzināšanai ar mākslu.

Pēc Kanta, arī Šillers saskata mākslas raksturīgo līniju „mērķ-

sakarībā bez mērķa." Katrs atsevišķs zinātnisks jēdziens un

katra atsevišķa tikumiska darbība vienmēr iziet ārpus savām

robežām, jo tie reālizē ārpus viņiem stāvošu mērķi: nav *tāda

jēdziena, kas nebūtu jauna zinātniska uzdevuma uzstādīšanas

līdzeklis un atrisināšanas ierocis, un tāpat katra darbība ir

līdzeklis citai darbībai, pie kam pēdējais mērķis, būdams bez-

galīgs, paliek tomēr neaizsniegts. Turpretī mākslas darbs ne-

kalpo nekādam ārpus viņa stāvošam mērķim, tas stāv pats par

sevi, iekšēji ir mērķsakarīgs, jo neviens sīkums viņā nav izme-

tams bez zaudējuma veselam, un tiktāl viņš sevī reālizē ve-
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selā tēlu. Taisni tamdēļ, ka mākslas darbā mērķis nav atda-

līts, bet itin kā iemiesots pašā šai darbā bezmērķa mērķsa-

karības veidā, tas nav reālitāte, bet tikai pēc Šillera iztei-

ciena, redzamība (Schein). Ja zinātne īstenību cenšas izzināt,

bet tikumība to pārveidot — un abi šie uzdevumi sasniedzami

vienīgi bezgalībā, — tad māksla iztēlo jābūtības un esošā vie-

nību, tā tad īstenību, bet to viņa dara tikai aizejot no reālās

pasaules skaistajā iztēles valstī. Tiktāl māksla ir tikai mūsu

garīgo spēku rotaļa. Bet tikpat lielā mērā tā nozīmē arī cil-

vēcības uzvaru, un „cilvēks, pēc Šillera vārdiem, tikai tur ir

pilnīgi cilvēks, kur tas rotaļājas." Lieki vēl runāt, ka Šillera

domātā rotaļa nav mūsu patlaban pētījama bērna rotaļa. Kad

Šillers runā par rotaļu, viņš garā redz helleniešu rotaļas, šos

īstos mākslas veidojumus, kam par materiālu, līdzās marmo-

ram, noderēja cilvēka dzīvais organisms. Bērna rotaļa nedze-

nas pēc ārpus viņai stāvoša mērķa. lekš tā pastāv viņas lī-

dzība ar mākslu. Bet viņā arī nav sastopama tā „bezmērķa

mērķsakarība", kas raksturo mākslu un kas, izšķirībā no ro-

taļas, kur katrs mirklis sevī noslēgts, padara katru mākslinie-

ciskās radīšanas sīkumu nepieciešamu un savā vietā neatvie-

tojamu. Tamdēļ arī rotaļas stichija nav „skaistā mākslas re-

dzamība," bet gadījuma un patvaļīga iztēles redzamība, „kas
seko gadījuma apstākļiem un kaprisei vai iedvesmei."

Tomēr mēs loti maldītos, ja noliegtu rotaļā katru mērķsa-
karību. Līdzīgi tam, kā anomija vispāri ir bezlikumība ne

gadījuma nozīmē (dabā gadījums ir tikai neizzināta nepiecie-
šamība), bet patvaļības nozīmē (bezlikumība attiecībā uz jā-

būtību), gluži tāpat arī rotaļai nav jābūtības mērķsakarības un

techniski derīgā nozīmes, izšķirībā no darba, bet tā ir dziļi

mērķsakarīga savā dabiskā būtība. Ar to pašu no rotaļas jē-

gas pētīšanas, viņas jēdziena dēfīnīcijas, lai atšķirtu to no ci-

tiem cilvēka darbības veidiem, mēs pārejam uz viņas aplū-
košanu savā cēloņu un seku sakarībā ar citiem cilvēka un vis-

pāri organiskās dzīves faktiem, noskaidrojot viņas izcelšanos

un šai procesā viņu veicinošos cēloņus. Citādi runājot: no ro-

taļas filozofiskās teorijas mēs pievērsīsimies viņas psīcholo-

ģiskam un bioloģiskam iztirzājumam.

Labākais rotaļas psīcholoģijas pētnieks E. Gross saka,
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ka ir trijādi rotaļas izskaidrojumi.
41

Tie ir — atpūtas teorija,

spēku pārpalikuma teorija un vingrināšanās jeb sevis audzinā-

šanas teorija. Saskaņā ar pirmo teoriju, ko snieguši Šte in-

tāls un Lacaruss, rotaļa ir „vairāk aktīvas dabas atpūtar

kas rodas tos gadījumos, kad mēs kaut arī sajūtam vajadzību

atbrīvoties no darba, bet mums vēl nav vajadzīgs pilnīgs

miers." Rotaļa ir „darbīga atpūta" izšķirībā no pasīvas at-

pūtas jeb miega. Šī teorija stāv pretrunā ar faktiem un ne-

spēj izskaidrot rotaļas izcelšanos. „Jo bērns rotaļājas ne aiz

darbības pārmaiņas; viņš rotaļājas no rīta, dienā, vakarā, ka-

mēr vien pietiek spēka; un kad viņš piekūst no pašas rotaļas»

viņš atpūšas miegā." Spēku pārpalikuma teorija, ko attīstī-

jis Spensers, saka, ka augstākos dzīvniekos, kuru laiks un

spēki vairs netiek vienīgi eksistences rūpju aizņemti un kuros

tamdēļ sakrājas zināms dzīves spēku pārpalikums, atsevišķie

garīgie spēki izmanto „vairāk vai mazāk ilgstošu" atpūtu. Bet

tā kā katrs orgāns atpūšoties ilgāki par parasto laiku, no jauna

tiecas attīstīt savu darbību, tad attiecīgās īstās darbības ārē-

jam iemeslam neesot, tā vietā stājās šīs darbības atdarināšana,

no kā arī izceļas rotaļa visās savās formās. Pie tam rotaļā at-

darinoši tiek atveidinātas tās darbības, kas sevišķi svarīgas in-

divida dzīvības uzturēšanai. Gross domā, ka šī teorija vairāk

atbilst faktiem, bet arī tai ir nepilnības. Pirmkārt atdarinā-

šana nav bērna rotaļas pastāvīga īpašība, otrkārt rotaļas iz-

celšanās nav izskaidrojama ar ilgākā atpūtā sakrātu un iz-

plūstošu enerģijas krājumu. Šeit vēl saskatāmas atpūtas teo-

rijas pēdas. Rotaļa bieži rodas bez atdarināšanas (bērni loti

bieži eksperimentē) arī bez rotaļā aizņemto orgānu iepriek-

šējas atpūtas. Pats Gross sniedz trešo vingrināšanās un sevis

audzināšanas teoriju, kas pēc mūsu domām visvairāk saskan

ar aktiem un rotaļas dabu vispareizāki noskaidro. Gross uz-

stāda jautājumu bioloģiski. Kāds ir rotaļas bioloģiskais mēr-

ķis? „Augstākos dzīvos radījumos, īpaši cilvēkos iedzim-

tās reakcijas, lai tās būtu cik nepieciešamas būdamas, ir nepie-

tiekošas komplicētu dzīves uzdevumu izpildīšanai." Lai apmie-
rinātu augstāko radījumu sarežģītos dzīves nosacījumus, viņu
orgāniem labi jāfunkcionē. Tam nepieciešams vairāk vai mazāk

6 Groos
n

Das Seelenleben des Kindes".
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ilgstošs orgānu piemērošanās periods darbam. Bērnība arī ir i

tāds orgānu sagatavošanas periods patstāvīgai dzīvības uztu-

rēšanai. Jo komplicētāki un diferencētāki orgāni, jo garāks

bērnības laiks. „Tamdēļ cilvēkam ir nolemta sevišķi gara bēr-

nība — jo pilnīgāks darbs, jo tam vajadzīga ilgāka sagatavo-

šanās." Pie tam „sagatavošanās ar cilvēkam iedzimtās atdari-

nāšanas dziņas palīdzību nāk visciešākā sakarā ar vecākās

paaudzes paradumiem un spējām." Rotaļa arī ir „augošā in-

divida orgānu un dziņu izpausme, stiprināšana un attīstīšana

aiz sava iekšēja pamudinājuma un bez jebkāda ārēja mērķa."

Interesanti, ka visām trijām iztirzātām teorijām arī pai-

dagoģikā atbilst trīs uzskati par rotaļu, kuriem tā pakāpeniski

sekojusi. Ja novēršamies no Platona, tad var teikt, ka līdz pat

Frēbeļa laikiem paidagoģika īstenībā ignorēja rotaļu, kā audzi-

nāšanas līdzekli. Rotaļa ir izpriece, nevis darbs. Viņai nav

izglītojošas nozīmes un tā atļaujama vienīgi kā atpūta, ar ko

paidagoģikai kā tādai nav nekādas darīšanas. Rotaļu var iz-

mantot izglītības mērķiem, — tā skan otrs, pārejas uzskats par

rotaļu, kas atbilst tai atpūtas un vingrināšanās teorijai, kāda

īstenībā ir Spensera teorija. Turpretī Grosa teorija saka, ka

rotaļai ir liela dzīves nozīme, jo rotaļādamies bērns gatavojas

darbam. Tā ir vienīgā un īstā bērnības darbība. Tamdēļ viss

priekšskolas izglītības uzdevums pastāv bērna rotaļas pareizā

organizācijā.

3.

Rotaļas organizācijas problēma. Frēbeļa nozīme. Rotaļā jāiemieso

mācības stunda, bet tai nav priekšlaicīgi jāizvēršas par stundu. Rotaļas

izdzimšana izpriecē un mēchaniskā darbībā. Rotaļas filozofiskā jēdziena

un psīcholoģiskā izskaidrojuma vienība. Bērnu dārznieces sagatavošana.

„Bērna rotaļa nav tukša izpriece, tai ir augsta jēga un

dziļa nozīme; rūpējies par to, attīsti to, māte! glabā, sargi to,

tēvs!
...

Bērnības rotājas ir itin kā visas nākošās dzīves pum-

puri, tamdēļ, ka viņās attīstās un izpaužas viss cilvēks savos

vismaigākos sākumos, savās iekšējās jūtās." „Bērns, kas

rotaļājas patstāvīgi, mierīgi, izturīgi, pat līdz ķermeņa noguru-

mam, katrā ziņā izaugs spējīgs, mierīgs, izturīgs, pašaizliedzīgs

un gādīgs par sevi un citiem." Šos vārdos Frēbelis klasiski
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skaidri formulēja modernās paidagoģikas un rotaļas attiecības.'

Rotaļa ir bērnības dabiska darbība. Elementārās izglītības uz-

devums pastāv ne mācīšanā šī vārda parastā nozīmē, bet ro-

taļas organizācijā. Šī Frēbela rotaļas atklāšana ir tas nesatri-

cināmais fakts, kas kā sastāvdaļa tika ielikts visā sekojošajā

paidagoģijā. Var kritizēt Frēbeļa sistēmas atsevišķas daļas,

var pat pilnīgi noliegt visu viņas garu, nepiekrītot tam, kā

Frēbelis organizēja bērna rotaļu. Bet ka priekšskolas izglī-

tības problēma ir rotaļas organizācijas problēma, tas stāv aug-

stāki par atsevišķo paidagoģisko sistēmu strīdiem, tā kā pat

lai Frēbeli noliegtu, jau tagad mums ir jāiet pa viņa norādīto

ceļu.

Bet kādā virzienā jābūt organizētai bērna rotaļai? Tā vieta,

ko mēs norādījām rotaļai citu cilvēka darbības veidu vidū,

atļaus mums viegli atbildēt uz šo jautājumu. Rotaļai jābūt tā

organizētai, lai tanī būtu nojaušama turpmākā mācības stunda.

Paliekot par rotaļu, tanī kā sarkanam pavedienam jāvelkas

cauri mācības stundai, kas ir augstāka darbības pakāpe. Daži

piemēri mums var noskaidrot šo pagaidām vēl nenoteikto ap-

galvojumu. Nav gluži gadījuma raksturs latīņu vārdam finis,

kas vienlaicīgi nozīmē „mērķi" un „beigas" (salīdz, arī franču

fm). Mērķis nav nekas vairāk kā darbības iepriekš iedomātas

beigas, bet beigas nav nekas vairāk kā mērķa sasniegšana.

Tamdēļ ja reizi sāktā rotaļa tiek pabeigta, tad tā savā darbībā

drīzāki ir spējīga bērnu mudināt pēc zināma noteikta un pa-

stāvīga mērķa, kas lēnām atdalās no paša darbības procesa un

rada tur aizvien lielāku un lielāku likumību. Turpretī ja bērns

nebeidz savas rotaļas, bet mētājas, piegriežas no vienas rotaļas

otrai, tad rotaļa bērna nesagatavos mācības stundai, un stundā

noteikta darbības mērķa uzstādīšana tam nāks negaidot. No

šejienes izriet modernās paidagdģijas zināms nosacījums: ro-

taļas jāorganizē tā, lai bērni tās risinātu līdz beigām. Tad, pa-

mazām kļūstot komplicētāka, rotaļa pakāpeniski radinās bēr-

nus uzstādīt savai darbībai vienmēr tālākus un pastāvīgākus

mērķus un ar to pašu gluži nemanot pārvērtīsies darbā.
—

Tāpat arī ja bērna rotaļu materiāls nebūs elastiks, bet mēcha-

niski pastāvīgs un nelokāms, t. i. ja šo materiālu sastādīs tā

Frēbelis .Menschenerziehung".
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saucamās uzgriežamās un automātiskās rotaļlietas un rotaļas

ar noteikti zināmu gaitu (loto v. t. I.), tad rotaļa būs tikai iz-

priece. laika kavēklis, nevis izglītojoša darbība. Turpretī ja

gribam, lai bērna personība aug savās rotaļās, ir nepieciešami,

lai viņa rotaļu materiāls tā darbībai atļautu uzstādīt vienmēr

sarežģītākus un patstāvīgi atrisināmus uzdevumus. Bet šai no-

lūkā tām jābūt pietiekoša vienkāršām un līdz ar to elastikām,

ko pēc izvēles var sarežģīt un vienkāršot. Tamdēļ modernā

paidagoģijā cenšas atmest rotaļlietas, tās samainot ar nodar-

bību rotaļām, kuru materiāls (māli, papīrs, krāsas, kubiņi, klu-

cīši v. t. t.) ir vienkāršs, plastisks, bezgalīgās variācijās pār-

veidojams, savas vienkāršības dēļ slēpj sevī tūkstoš jaunu

kombināciju, un tamdēļ nekad nevar bērnam apnikt. Rotaļājo-

ties ar tādu materiālu, bērns katrreiz neatkārto vienu un to

pašu, bet aug kā personība, uzstādot sev atrisināšanai vien-

mēr tālākus, komplicētākus un pastāvīgākus uzdevumus. Ja

izprieces rotaļā nespīd cauri stunda, tad nodarbības rotaļā

šī nākošā stunda jau izjūtama kā tur apslēpts kodols. Un atkal

Frēbelis ir tas, kas pirmais apzinīgi formulē un reālizē no-

darbības rotaļas ideju, kura iespiežas visā modernā paida-

goģijā. Beidzot Frēbelis sevišķi spēcīgi pastrīpoja arī sabie-

drisko nozīmi rotaļā. Ja bērns rotaļājas viens pats, tad viņa

patvaļību un kaprisi ierobežo tikai ārējo apstākļu un paša ie-

gribas spēks. Turpretī rotaļājoties citu bērnu sabiedrībā,

bērns nāk sadursmē ar cita gribu, pierod paklausīt vispārī-

gas darbības likumam: tādā rotaļā, kuras iekārta bērnam sa-

protama, jau saskatāma nākošā sabiedriskā darba disciplīna.

Mēs ar nodomu minējām visvienkāršākās un visredzamā-

kās modernās paidagoģikas prasības, tās, kas zīmējās uz ro-

taļas pareizu organizāciju. Tās varētu minēt vēl daudz. To-

mēr mūsu uzdevums šeit nepastāv iekš tā, lai viņas visas pie-

minētu, bet iekš tā, lai paradītu, ka visas tās izriet no vienīga

augstāka principa, un proti no tā, ka rotaļā kā sarkanam pa-

vedienam jāspīd cauri nākošai mācības stundai. Tur visas šis

prasības atrod savu pēdējo attaisnojumu un vienību. Vairāk

par šā principa formulēšanu un tā apstiprināšanu ar atsevišķiem

piemēriem paidagoģika nav spējīga darīt un tai pat nav tiesības

darīt. Sniegt konkrētus piemērus par to, kā jābūt organizētai
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rotaļai, tas nozīmētu pieķerties sausai receptūrai, kas zinātni-

skas paidagoģikas necienīga. Mūsu principa kodols iekš tā arī

pastāv, ka tas ir tikai vadošais, regulātīvais princips, kas katrā

atsevišķā gadījumā ikvienam atsevišķam audzinātājam jālietā

dzīvē pēc saviem ieskatiem — saskaņā ar bērniem, audzinā-

tāju un apstākļiem. Un tiešām, kāds gan var būt iznākums,

ja audzinātājs, lai katrreiz organizētu rotaļu pēc saviem ie-

skatiem, sekos stingri noteiktām receptēm, kā to piedzīvojumi

rāda ar pedantiskajām frēbelistēm un montesorietēm, kas aku-

rāti kopēdamas savu skolotāju zināmā stundā noteic bērniem

stigri noteiktas rotaļas un nodarbošanos? Nav grūti saskatīt,

ka iznākums būs rotaļas kā tādas iznīcināšana, tās pārvēršana

stundā, bet nevis stundveidīgā rotaļā. Bērniem tiks uzstādīti

noteikti viņu darbības mērķi, un viss novedīs pie tā, ka bērni

atkārtos audzinātājas parādīto: starpība būs tā, ka skolotājas

sniegtās teorēmas pierādījuma vai grammatiska likuma atkār-

tošanas vietā viņi atkārtos zīmējumu, būvi, ķieģelīšu, pinumu,

dziesmu vai iztēles rotaļu par taureni. Mainīsies tikai stundas

tema, bet stunda kā tāda paliks, un pie tam vēl tā būs slikta

stunda, jo kā turpmāk redzēsim, arī stundai nav jāpastāv vie-

nīgi iekš tā, lai skolēni tikai atkārtotu skolotāja parādīto. To

mēs arī novērojam lielākā daļā amatnieciskā tipa bērnu dārzos,

kas no skolu sagatavošanas klasēm atšķiras ar to, ka bērniem

uzdod citādas darbu tēmas, bet darbu reālizēšanas paņēmieni

paliek tie paši. Tādas priekšlaicīgi darbā izdzimušās rotaļas

rezultātā virsroku gūst mēchanisms, kas, kā tas mums jau ir

zināms no Ruso klasiskās kritikas, ir katras priekšlaicīgas au-

dzināšanas neatvairāmas sekas. Audzinātājam nav jāseko sve-

šām receptēm, bet jārada kas jauns, savs. Tamdēļ arī zināt-

niskai paidagoģikai nav jāsniedz rotaļas organizācijas recep-

tes, bet .tikai rēgulātīvie principi, kādā virzienā rotaļai katru

reizi jābūt organizētai. Audzinātājam tā tad ari šeit jābūt ra-

dītajam. Rotaļai jābūt vērstai uz stundu. Jo atdalīdamās no

stundas, tā izdzimst tukšā izpriecā, kas gan uz īsu laiku spēj
bērnu nodarbināt, bet nevis izglītot. Un tomēr, rotaļai jāpa-
liek rotaļai, jo priekšlaicīgi izvērsdamas stunda, tā izdzimst

monotonā un mēchaniskā nodarbībā, atkārtojot to, ko rāda

pieaugušākie. Starp šīm divām galējībām audzinātājam ir jā-
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izvada bērna rotaļa. Tam vajadzīga neatlaidīga gribas mo-

drība, vismaz tikpat liela kā tam akrobātam, kas iet pa naža

asmeni, un kura to glābj tomēr no krišanas par upuri paša uz-

stādītam mēchanismam.

Tagad mums ir skaidrs, ka rotaļai jābūt tā organizētai,

lai viņā kā sarkans pavediens vilktos cauri priekšā stāvošā

stunda, ko zina tikai audzinātājs, bet bērnam pat nav jāno-

jauž šis mērķis. Tad spaidi, kas neizbēgami rotaļu organizē-

šanā un izpaužas gan rotaļas materiāla izvēlē, gan arī tās vis-

pārīgā vadībā, būs brīvības elpas apgarota, kalpos brīvībai.

Bērna personība augs gan patstāvīgāku un tālāku mērķu uz-

stādīšanā, gan arī paradumā savas kaprises pakārtot kaut arī

neredzamai, bet aizvien komplicētākai disciplīnai. Rotaļa ar to

pašu pakāpeniski izvērtīsies darbā, šai cilvēka rīcības aug-

stākā formā, kas tuvāka radīšanai, kur vienīgi cilvēka per-

sonība visā pilnībā iegūst savu iekšējo brīvību. Rotaļas orga-

nizācijas galvenais princips, ko esam atrisinājuši no viņas fi-

lozofiskās dēfīnīcijas, ietilpina sevī arī tos uzdevumus, kas

dabiski izriet no viņas psīcholoģiskās būtības: ja rotaļas psī-

choloģiskā loma pastāv iekš tā, lai pienācīgas vingrināšanas

ceļā attīstītu un sagatavotu cilvēka orgānus un spējas nāko-

šam darbam, tad acīm redzot rotaļas materiāla izvēlē jāie-

vēro nevien cilvēka personības augšana, bet arī nākošam

darbam nepieciešamo orgānu vingrināšana: sajūtu orgānu,

valodas, kustības mēchanismu attīstīšana. Montesori nopelns

taisni iekš tā arī pastāv, ka viņa, pareizi novērtējusi rotaļas

psīcholoģisko nozīmi, no šejienes taisīja pienācīgus paidago-

ģiskus slēdzienus un savā „didaktiskā materiālā" mēģināja

sniegt pirmo bērnu nodarbības materiāla zinātniski pamatotu

sistēmu. Tas ir viņas neapšaubāms un neatņemams nopelns,

kas jāatzīst arī tiem, kurus viņas audzināšanas sistēmas vispā-

rīgais gars nevar apmierināt. Rotaļas filozofija un psīcholoģija

neruna pretī viena otrai, bet atrodas harmoniskā saskaņa:

paturēdama acīs tikumiskās izglītības galveno mērķi — cil-

vēka personības attīstību, filozofija noteic rotaļas formālās

īpašības, itin ka viņas stilu, kas aizpildāms ar dažādu sa-

turu. Turpretī psīcholoģija, rēķinādamās ar rotaļu kā cilvēka

psīchofiziskā organisma attīstības līdzekli, noteic rotaļas ma-
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te riālv un šī materiāla īpašības; viņa mums pastāsta to, ar

ko bērnam jārotaļājas, bet nestāsta to, kā viņam ar to jāro-

taļājas. Tamdēļ audzinātājam jāapvieno bērna psīchofiziskā

organisma dziļa pazīšana ar tā mērķa filozofisku intuiciju, ko

tas grib sasniegt savā izglītības darbā.

4.

Spēks kā anoma vara. Spēks, autoritāte un prāts (brīvība). Jābū-

tības nesaprašana (bērnā). Jābūtība sākumā rodas dabiskas nepiecieša-

mības maskā. Spēkā jāspīd cauri autoritātei, bet nav priekšlaicīgi viņā

jāizvēršas. Rusō dabiskā soda teōrijas patiesība.

Analoģiskus slēdzienus mēs dabūsim arī tad, ja aplūkosim

jautājumu par disciplīnu jeb varu priekšskolas izglītības pa-

kāpē. Mēs jau zinām, ka bērns sākumā atzīst tikai vienu varii

un disciplīnu, proti, spēka disciplīnu. Jābūtības objektivitāte

viņam nav saprotama, viņš saprot tikai dabas objektivitāti.

Viņa attiecība pret pieaugušākiem vispirmā kārtā ir vājākā at-

tiecība pret spēcīgāko, nevarīgākā pret varenāko, nabagā —

pret bagāto. Bērns nevien neapzinīgi pakārtojas spēkam

(stiprākam iespaidam, varenākai dziņai), bet arī godina un

cienī vispirmā kārtā sfēku. Tas, kas visu prot un visu var,

viņā rada padevības un apbrīnošanas jūtas. Un šai ziņā bēr-

nam ir daudz kopīga ar mežoni, kas līdzīgi Robinsona Piekt-

dienai labprāt atzīst spēka varu par sevi, lai ta izpaustos, kā

izpauzdamās: vai nu fiziskā spēkā, techniskā varenībā vai ba-

gātībā. „Ar bērniem lietājat spēku, ar pieaugušiem prātu: tāda

ir dabiskā kārtība... Apejaties ar savu audzēkni piemēroti

viņa vecumam. Vispirms nostādiet viņu savā vietā un turiet

viņu tur tā, lai viņš nemēģinātu noiet no tās. Nekad nekā ne-

pavēliet viņam, gluži nekā, lai būtu kas būdams pasaulē. Ne-

ļaujiet viņam pat iedomāties, ka jūs gribiet par viņu tādā vai

citādā ceļā valdīt. Lai viņš zina tikai to, ka viņš ir nespēcīgs,

bet jūs stiprs; ka jūsu un viņa stāvokļa dēļ viņš aiz nepiecieša-
mības atrodas jūsu rokās; lai viņš to zina, to mācas, to sajūt.

Lai viņš jau no mazotnes sajūt pār savu galvu bargo, nepiecie-

šamības smago jūgu, ko daba uzliek cilvēkam un kā priekšā
jāliecas katram radījumam. Lai viņš redz šo nepieciešamību
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lietās, bet nekad cilvēku kaprisēs, lai viņu savaldošā saite ir

spēks, bet ne autoritāte un vara."
8 Šos vārdos Ruso formu-

lēja to, ko mēs saucam par bērnības anomo raksturu: ka nav

vēl jābūtības likumu sakarības, bet ir jau dabiskā nepiecie-

šamība. Ko tas nozīmē, ka ar bērnu jārunā vienīgi spēka

valodā? Ņemot vērā jau sacīto, mums nebūs grūti atbildēt uz

šo jautājumu. Līdzīgi tam, kā rotaļā, kas tomēr paliek tikai

rotaļa, jāspīd cauri nākošai mācības stundai, tāpat arī spē-

kam ir jābūt kautkā augstāka, nekā vienīgi spēka apstarotam.

Tikai tad bērns, pakļaudamies dabas objektīvai nepieciešamī-
bai, aiz tās nojautīs jābūtības objektivitāti, un ar to pašu cil-

vēku attiecībās sāks saprast zināmu likumību.

Kas gan tas ir, kas stādāms augstāki par spēku, kas tam

piešķir zināmu augstāku vērtību? Tā ir autoritāte. Autoritāte

ir vara, kam mēs pakārtojamies ne vienkāršu spaidu (redzamu

vai apslēptu) dzīti, bet aiz zināmas brīvprātīgas atzīšanas.

Paļāvībā autoritātei ir jau pozitīvas novērtēšanas moments,

ka nav padevībā vienkāršam spēkam. Spēkam es pakļaujos

tamdēļ, ka nevaru tam nepakļauties. Pret autoritāti es varu

sadumpoties, bet ja es tomēr tai pakļaujos, tad tamdēļ, ka

turu par vajadzīgu tā rīkoties. Tādā kārtā es varu piekrist kā-

dam uzskatam vai paklausīt kādu pavēli tamdēļ, ka šo uzskatu

vai šo pavēli ir izteikusi persona, kuru es cienu, kurai es vis-

pāri ticu, kuras vērtību es vispāri atzīstu. Tamdēļ autoritāte

jau ir saskatāma brīvprātība jeb brīvība. Bet no otras puses

īstas brīvības te vēl nav: es te tomēr pakļaujos svešam

uzskatam un svešam vārdam, ticot tam, kā kādam no ārienes

man dotam likumam. Tiktāl autoritāte ir heteronomija. Bet

tiktāl tā arī nav augstākā jeb pēdējā pakāpe. Nevar nepakār-
toties spēkam. Cildenāk pakārtoties kādam vārdam -tamdēļ,
ka to izteikusi persona, kas bauda manu uzticību. Bet vēl cie-

nīgāki ir paļauties šim pašam vārdam tamdēļ, ka es pats, to

personīgi aplūkojis, atradu to par pareizu. Pakļaušanās paša
prātam un sava paša rīcības secībai ir paklausīšanas augstāka

pakāpe jeb autonomija.

Spēks, autoritāte, prāts šī vārda plašā nozīmē, kas ietil-

pina sevī zinātni, mākslu un tikumību, — lūk valdīšanas un

8
.Emīls", 11. gr.
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paklausīšanas pakāpes, kas pakāpeniski sevī reālizē brīvību un

personību. Tikai personība, t. i. tāds radījums, kas izturas kritiski

pret sevi pašu un apkārtni, var sasniegt augstāko pakārtošanās

pakāpi, — paklausīšanu prātam, kā pārpersoniskam sākumam,

kas nicina katru ārējas nebrīvības ēnu. Paklausība prātam, kā

pakārtošanās augstākā forma, tomēr nemazina autoritātes no-

zīmi. Eksistēšana, kas pilnīgi noliedz autoritāti, tiešām būtu

neiespējama. Katram var būt savi politiski uzskati un kri-

tiska izturēšanās pret likumdošanu un tiesu, bet pilnīgi noliegt

likumdevēja un tiesas autoritāti nozīmētu noliegt pašas tiesī-

bas. Var pastāvēt sava zinātniska pārliecība, bet pilnīgi no-

liegt cita zinātnieka autoritāti, nepieņemt neviena sveša vārda,

pašam nepārbaudot tā pareizību, — nozīmētu lielā mērā apgrū-

tināt savu zinātnisko darbu, saskaldīt savu radīšanu sīkumos,
neaiziet līdz galvenajam un svarīgajam. Paklausīšana autori-

tātei ir kaitīga, kad autoritāte ir valdīšanas augstākā instance.

Bet ciktāl vispāri mēchanisms ir derīgs, atrasdamies brīvības

kalpībā, tiktāl arī pakārtošanās autoritātei ir derīga, ja tikai tā

atrodas prāta kalpībā, kam (personība vispēdīgi pakārtota.

Ja tādā kārtā par spēku netieši augstāka vara ir autoritā-

tes vara, tad kā gan jāsaprot mūsu spēka organizācijas uzstā-

dītais nosacījums: un proti, ka bērnu aptverošo lietu spēks tā

organizējams, lai tur spīdētu cauri nākošā autoritāte? Daži vis-

pārpazīstami piemēri viegli paskaidros šo stāvokli. Kad mēs no

bērniem prasām vienu, bet paši rīkojamies citādi, tad acīm re-

dzams, ka spēks, ar ko mēs tos piespiežam darīt tā, bet ne ci-

tādi, viņiem izliksies kails spēks: ja mūsu prasības var pār-

kāpt pieaugušākie un pat mēs paši, tad kamdēļ tās nevar pār-

kāpt bērni? Tikai tad pavēles nebūs kautkas vienkārši va-

jadzīgs, bet būs itin kā esošā formulējums, kad pieaugušāko

pavēles nevainojami izpildīs apkārtējie, kad tās nebūs vien-

kāršas pavēles un vārdi, bet pati objektīvā īstenība, negrozāmi

un vienmēr atkārtojošās, ko nevar pat iedomāties citādu, kā

nevar iedomāties citādu mūs aptverošo dabu. Taisni uz to ir

pamatota piemēra nozīme un ar negrozāmu prēcīzitāti secīgi
vadāmā dzīves iekārta. Ja es šodien kautko aizliedzu, bet

rīt to pašu atļauju, ja vienam bērnam atļauj to, ko otram aiz-

liedz, tad bērniem pavēles izliksies kā kails spēks, stiprākā
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patvaļība, — tanīs nespīdēs jābūtības likumība jeb autoritāte.

Un otrādi: autoritātei jāparādās negrozāmo dabas likumu

nepieciešamības tēlā. «Atļaujiet labprāt, saka Ruso, aizliedziet

nelabprāt. Bet lai visi jūsu aizliegumi ir galīgi, lai nekas tos

negroza. Lai reizi teiktais nē ir ciets, kā dzelzs, ko bērns,

vairāk reižu iztērējis savus spēkus, uz priekšu vairs nemēģinās

grozīt." Darbību secība sevī ietver arī vārdu secību, kas no-

drošina taisnīgumu attiecībās ar bērniem.

Varētu minēt daudz līdzīgus piemērus. Tie ir vispār pa-

zīstami. Mēs tiem pieskārāmies nevis tamdēļ, lai lieku reizi tos

atgādinātu, bet tamdēļ, lai parādītu, ka visi tie izriet no viena

sākuma, kur arī iegūst savu attaisnojumu. Šim spēka organi-

zācijas pamata principam tagad jābūt skaidram. Pie tā paša

īstenībā nonāk arī tā saucamā dabiskā sodā teorija, ko vis-

pirms attīstīja Ruso. „Nesodiet bērnu ne ar kādu sodu, saka

Ruso, jo bērns nezin, ko nozīmē būt vainīgam. Nelieciet ne-

kādus šķēršļus vina pārmērīgām iegribām, izņemot fiziskus

šķēršļus jeb sodus, ko rada pati rīcība." „Nekad bērniem nav

juuzliek sods, kā sods, bet bērnam vienmēr pašam jānonāk

pie tā, kā savas rīcības dabiskām sēkām." Ta, piem., ja bērns

izsitis savas istabas logu, „lai vējš pūš nakti un dienu. Nebai-

dāties no iesnām, labāk lai bērns dabū iesnas nekā kļūst vāj-

prātīgs." Spensers
9

vēl sīkāki attīsta šo dabiskā soda teoriju:

tas ir itin kā pašas dabas reakcija uz darījumu, un tamdēļ tāds

sods pieradina bērnu spriest par savu darījumu sekām (attīstīt

viņa atbildības jūtas), tas vienmēr ir taisīngs un objektīvs, bez

patvaļības elementa. Beidzot, tas nemaitā bērnu un audzinā-

tāju raksturu un uztur viņu starpā labas attiecības. Tāda

bērna atšķiršana, kas traucē citus, par ko runā Montesori,
1*

šo ..atšķiršanu" pretī nostādot sodam, īstenībā ir tas pats „da-

biskais" sods: novietots istabas kaktā atsevišķi no citiem bēr-

niem par to, ka viņš traucējis sabiedrisku kārtību, „viņš pa-

mazām pārliecinājās, cik izdevīgi ir būt tās sabiedrības lo-

ceklim, kas tik lietišķi darbojas viņa acu priekšā, un viņā

dzima vēlēšanās atgriezties un strādāt kopā ar citiem." „Tā

bija priekšmeta stunda, un cik daudz īstenāka par kaut jeb

9 Spensers .lntellektuāla, tikumiska un fiziska audzināšana"

10 Montesori .Bērnu māja".
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"kuru skolotājas vārdu." Visās šais modernās paidagoģikas tē-

zēs, kā redzams, spīd cauri doma, ka vajadzīgais bērnam jā-

rāda nevis pavēļu, vārdu, aizliegumu veidā, bet lietu objek-

tīva spēka veidā, tam jābūt maskētam kā dabas nepiecieša-

mībai, kas bērnam anomijas pakāpē vienīgi arī ir pieejams. Bet

tas nozīmē, ka spēkam, paliekot spēkam, jābūt nākošās auto-

ritātes piesātinātam. Tad, sākot ar pakārtošanos spēkam,

bērns pakāpeniski sāks pakārtoties autoritātei.

«Dabiskais sods" nav, protams, pašas dabas reakcija lī-

dzīgi ugunij, kas apdedzina rokas pie tās pieskārušamies bēr-

nam. Izsisto rūti (Ruso piemērā) neieliek un bērnu (Montesori

piemērā) neatšķir pati daba, bet audzinātājs, kas aizmaskējies

ar dabu. Te jau darbojas audzinātāja svešā griba, bet vina

darbojas tā, itin kā tas būtu pašu lietu spēks. Vajadzīgais šeit

rodas ne pats no sevis, tas tikai spīd cauri spēkā, to paceļot

līdz autoritātei. Ar to pašu kļūst skaidri redzama iespējamā abu

varas organizāciju sakropļošana anomijas pakāpē: pieaugušāko

spēks var pilnīgi saraut saites ar autoritāti, — tad tas izdzimst

patvaļībā, nekārtīgā varmācībā un, lai attīstītu bērna perso-

nību, kultivē kaprisi un patvarību. Spēks var arī priekšlaicīgi

izvērsties autoritātē: tad vajadzīgo bērniem izteic rājienu, pa-

vēlu vai aizliegumu veidā, kā arī mēchanisku sodu vai balvu

veidā. Rezultātā iznāk tīri mēchaniskā paklausīšana, neap-

zinoties tās nepieciešamību, pakļaušanās, ko uzspiež nemitīga

uzraudzība un kas gaida šīs uzraudzības vismazāko pavājinā-

šanos tai nolūkā, lai izpaustos darījumos, kas protestē pret ne-

saprotamo un uzbāzīgo pieaugušāko cilvēku varu, kam, izņe-
mot kailu spēku, nekā cita nav. Audzinātāja māksla arī te

pastāv iekš tā, lai savu audzēkni pasargātu kā no autoritāti at-

metuša, tā arī priekšlaicīgi autoritātē izdzimušā spēka abām

galējībām.

5.

Frēbeļa sistēma. Frēbelis un Šellings. Kultūra kā dabas turpinājums.
Nesadalīta vienība — sadalīšana — daudzveidības sadalīta vienība. Rotaļa
kā nesadalīta kultūras vienība. Bērna rotaļas materiāls. Frēbeļa sistēmas

simbolisms. Darba nesadalīšana. Mīts kā kultūra, kas rādīta dabas tēlā.

Frēbeļa sistēmas mitoloģiskais raksturs. Bērnu dārzniece kā vadītāja.
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Frēbeļa sistēmas aprobežotība: tās abstraktais ideālisms, kas izpaužas no-

šķirti no dzīves un simbolismā. Rotaļas psīcholoģiskās būtības ignorēšana.

Bažas frēbelismā par rotaļas izdzimšanu izpriecē.

Tagad no priekšskolas izglītības vispārīgām paidagoģikas

tēzēm varam pāriet pie to viņas konkrēto sistēmu aplūkošanas,

kas patlaban paidagoģijā ved cīņu dēļ pārsvara gūšanas. Di-

vas no šīm, un proti, Frēbeļa un Montesori sistēmas, mums

liekās tipiskas gan saviem nopelniem, gan arī trūkumiem.

Abās viņās aužas cauri vienots gars, secīgi ieturēts līdz sī-

kumiem, katra no viņām veikli uztver tikai vienu anomijas pa-

kāpes momentu, ignorējot otru. Uztvert šo pretejību, ko visi

sajūt, bet kas grūti abstrakti formulējama, ir nevien pats par

sevi interesanti, bet tās noskaidrošana mums palīdzēs sīkāki

attīstīt pagaidām vēl tikai vispārīgos vilcienos skicētās tēzes.

Mēs dabiski sāksim ar Frēbeļa sistēmu.

Šellinga laika biedrs, Frēbelis, kā zināms, savas paidagd-

ģiskās sistēmas pamatā liek identitātes filozofiju, kas to vilina

ar savu harmonisko un poētisko uzskatu par dabu un cilvēku.

Objekta un subjekta vienība, saprasta kā esamības un jābū-

tības, dabas un kultūras vienība, bija identitātes filozofijas pa-

mata princips. Frēbelis to arī padara par savas paidagoģiskās

sistēmas sākuma punktu. Kultūra ir dabas turpinājums: tas,

kas cilvēkam jāpadara, jau atrodas viņa daba pirmatnēju

instinktu veidā. Frēbelis domā, ka cilvēka audzināšana pa-

stāv taisni iekš tā, lai attīstītu no dzimšanas bērnā esošo in-

stinktu. Frēbelis saskaita četrus tādus pamata principus: tie

ir darba, zināšanas, mākslas un reliģijas instinkti. Bērns no

dabas ir darbīgs un ziņkārīgs, viņš no dabas sajūt skaistumu

un tiecas pēc Dieva, kā sava Tēva. Kultivēt šos jau bērnā

atrodošos instinktus ar pienācīgu materiāla izlasi viņa rota-

ļām un darbiem arī ir audzinātāja uzdevums. Tomēr kultūra,

pēc Šellinga domām, ir nevien dabas turpinājums, bet tās

atklāšana: tas, kas cilvēka brīvībai vēl jārāda savas sadalītās,

vienmēr diferencējošās radīšanas aktos, — viss tas jau no mū-

žības ir pastāvējis dabā, bet vēl neatklātā veidā, vēl nesa-

dalītas vienības neskaidrā tēlā. Cilvēka audzināšana, pēc

Frēbeļa, ir pāreja no nesadalītas vienības uz daudzveidības sa-

dalītu vienību. Bērna dvēselē atrodošies instinkti veido ne-
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skaidru vienību: tieksme uz darbu un zināšanām, uz skai-

stumu un Dievu ir kopā savīta, nerīkojas atsevišķi, nesastāda

atsevišķas darbības, bet rīkojas uzreizi kopā. Rotaļa arī ir

tš darbība, kur uzreizi, neskaidrā vienībā izpaužas visi in-

stinkti. Izglītības augšgalā, īstas cilvēka radīšanas aktos,

mēs redzam cilvēka darbības atsevišķu nozaru sadalītu vie-

nību: darbs, zināšanas, skaistums, te veido harmonisku vie-

nību, savā īpatnībā jau atdalītu gara virzienu sintēzi. Bet lai

no nesadalītas vienības paceltos līdz daudzveidīgā sintētiskai

vienībai, nepieciešami jāiziet vidējā diferenciācijas jeb sadalī-

šanas stadija. Tā sēklai, kas nedalīta sevī, slēpj nākošo ziedu,

iepriekš ir jāsabrūk, jāsadalās atsevišķās sastāvdaļās. Cilvēka

audzināšana, kas pastāv viņa dabas atklāšanā, arī nozīmē šo

sadalīšanas un diferenciācijas procesu.

„Katrā zināšanā ir patiesība, katrā puteklītī ir organizā-

cija (viengabalainība)", saka Šellings. Tāpat arī rotaļai jābūt

dvēseles nedalītam aktam. Tai jāapmierina uzreizi visi in-

stinkti, kuri tikai vēlāk, skolā, attīstīsies katrs atsevišķi. Tas

noteic bērna rotājas materiāla izlasi. Mēs jau zinām, ka, pēc

Frēbela domām, šim materiālam ir jābūt vienkāršam un reizē

ar to elastikam, kas atbilstu un pielāgotos bērna personības

augšanai. Bet līdz ar to tam jābūt daudzpusīgam, jāaizķer uz-

reizi visas bērna dvēseles stīgas, jāglabā sevī daudzveidības

vienība. Frēbelis uzskaita šīs atsevišķās puses: tās ir — daba,

skaitlis un ģeometrisks tēls, vārds un runa, māksla, Dievs.

Katrai rotaļai jābūt dabas mācībai, tanī jāattīstās bērna arit-

mētiskai un ģeometriskai intuicijai, vienlaicīgi tai jāvingrina

viņa valoda, jāatklāj skaistums dabā un Dievs pasaulē. Katram

rotaļas materiālam, lai tas būtu cik elementārs būdams, jāap-

mierina visas šīs cilvēka gara puses. Tamdēļ Frēbelis tik

labprāt atzīmē bumbu, kā bērna rotaļas ideālu materiālu, jo,

spēlējoties ar to, bērns mācās saprast dabu (piem., elastikumu.

inerciju), iegaumē lodes ģeometriskās pamata formas, patei-

coties nejaušām un daudzveidīgām bumbas (piem., gumijas)
pārveidībām dažādu priekšmetu tēlos, kuplina savu valodu, uz-

tver formas skaistumu un krāsu rotaļu un t. t. Ne par velti

vārds bumba, vāciski B — A. L. L., saka Frēbelis, norāda uz
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\ isumu (Bild vom All), kas tur atspoguļojas kā kādā mikro-

kosmā. 11

Visi Frēbela sistēmas sīkumi, kas izteikti viņa rakstos, vel-

tītos bērnu dārzam, izriet no aprādītā principa. Vai nu mēs

ņemsim zināmās sešas dāvanas: bumbiņas, lodi, cilindru, kubu.

kubiņus, klucīšus — visas tās izmeklētas ar tādu aprēķinu, lai

uzreizi apmierinātu visus bērna instinktus. lepazīšanās ar

dabu te iet roku rokā ar ģeometrisko formu piesavināšanos,

vienlaicīgi attīstās arī bērna mākslinieciskā gaume, — un viss

tas savijas ar valodas attīstību pateicoties tam, ka nosauc vārdā

konstrukcijas rotaļā iztēlojamos priekšmetus vai nu visiem bēr-

niem dziedot, vai noklausoties kāda atsevišķa dalībnieka

stāstā. Tas pats princips arī noteic bērnu nodarbošanās ma-

teriālu pēc piecgadīga vecuma, kam piemērota pēdējā no se-

šām dāvanām. Ģeometriskas figūras plāksnē, krāsains papīrs,

pīšana, līnijas, stabiņiem iztēlotas, un punkts — graudiem iz-

tēlots, veidošana — katrai no šīm darbībām jāaptver visa

bērna dvēsele, uzreizi jāapmierina visi viņa instinkti.

No minētiem piemēriem redzams, kādā mērā šī rotaļas

vispusības prasība Frēbela sistēmā raksturīgi tiecas uz simbo-

lismu, atrašanos iztēles pasaulē. Frēbela sistēmā tiek sevišķi

pastrīpots tas rotaļas moments, ko mēs augstāk nosaucām, se-

kojot Djui, par apmierināšanos ar vienkāršas nozīmes likšanu

īstenības vietā. Bumbiņas, kubiņi, klucīši, stabiņi un graudi —

tie nav nedzīvas lietas. Nē, visi tie ir simboli, kas tēlo vai nu

apkārtējo kustoņu un cilvēku dzīvi, vai arī teiksmainu varoņu

gaitas. Zīmēšana un veidošana arī atrodas galvenā kārtā fan-

tāzijas pasaulē. Beidzot arī ģimnastiskās rotaļas ir tēlojošas

rotaļas: varde un stārķis, kāpurs, ieslēgta tauriņa kūniņa —

lūk ģimnastisko rotaļu tēmas, kas izliekas kā savādas mistē-

rijas, kurās bērni reizē ir artisti un skatītāji. Un viss tas no-

tiek dziesmas fonā, kas atskan bērnu dārzā un pārvērš riņķa

dejā nevien ģimnastisko rotaļu, bet arī citas bērnu nodarbības.

Frēbela bērnu dārzs taisni ar to arī atšķiras no skolas, ka

tas nepazīst darba sadalīšanas, kā tas ir skolā — darba organi-

zācijā. Bērnu dārzniece sevī koncentrē visas mākas un vi-

sas zināšanas, viņa mājā ir vecākā, ja ne māte, tad krustmāte,

11 Sal. .Menschener/iehung* un .Kindergarten".
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jeb vecākā māsa. Pēc Frēbela domām, kas vispāri runājot,

aizstāvēja audzināšanu ģimenē, bērnu dārzam nav jāatvieto

ģimene. Tam drīzāki jākalpo par parauga audzināšanas ie-

stādi mātēm, kurām pie sevis mājā būtu jāreālizē Frēbela ide-

jas. Bet, no otras puses, bērnu dārzs arī nav vienkārši papla-

šināta ģimene, bērnu dārzā jau nojaušama skola: tās gars spīd

cauri tai disciplīnā un organizācijā, ko prasa un kultivē kopīga

dziedāšana un sabiedriska rotaļa. Te vēl nav visai klasei

kopīgi izpildāma darba, bet ir jau tā sākumi kopīgi izpildī-

tas rīcības veidā. Ja skolā klasi apvieno mērķis, kas kopīgiem

centieniem jāpārvērš īstenībā, tad bērnu dārzā bērnu pūli ap-

vieno tēls, ko bērni kopīgi pārdzīvo vai attēlo.

Vispārīgi varētu teikt, ka Frēbeļa bērnu dārza idejā sa-

skatāma zināma mītu radīšanas nokrāsa. Jo mītam ir rakstu-

rīgi tas, ka viņš vēl ir nedalīta apziņas vienība. Mīts izskaidro

tos jautājumus, kā atrisināšanu vēlāk uzjēmās zinātne: jau-

tājumus par pasaules būtību un spēkiem, kas viņā darbojas.

Reizē ar to tas stāsta par Labo un Ļauno, par cilvēka, kā tiku-

miskas personības, uzdevumu, par viņa vajadzīgās uzvešanās

līniju un par viņa krišanu. Līdz ar to mītā atrodas arī tiesisko

normu kodeks. Beidzot mīts runā par cilvēka vietu pasaulē,

par viņa attiecību pret Dievību, par Dieva slavināšanas paņē-

mieniem. Viss tas tiek izteikts nevis ar jēdzienu un abstraktas

pārspriešanas palīdzību, bet mākslinieciskās formās ietērptu

dzejas tēlu veidā, un bieži pat netiek izteikts, bet kopīgi iz-

tēlots riņķa dejā. Tas kas kultūrā vēlāk diferencējās atse-

višķos zinātnes, tikumības, tiesību, reliģijas un mākslas nozaro-

jumos, mītā dzīvo sakopotā, nedalītā vienībā. Mītā ietilpst

nākošā kultūra, kuru tas arī dzemdina. secīgi atdalīdams no

sevis reliģiju, tiesības, zinātni, mākslu. Bet tās vēl ir kultūras

priekšdurvis, kultūra dabas tēlā. Tāpat kā daba, mīts ir sti-

chisks, bezpersonisks: viņš nav atbilde apzinīgi uzstādītam

jautājumam, nav individuālās radīšanas produkts. Tas ir kol-

lcktīvas dabas, eksistē itin kā no mūžības, pārejot no paaudzes

uz paaudzi. — Vai Frēbeļa bērnu dārza gars nav mīta gars?

Nedalītas apziņas sakopota vienība, kultūra dabas tēlā, ne tik

daudz tā, kam jābūt, iemiesošana un īstenības pārveidošana, cik

daudz tās simboliska iztēlošana, kā pamatā liktā ne darba
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sadalīšana, bet saplūšana kopīgās jūtās, — vai visas šīs mīta

īpatnības nav arī Frēbeļa sistēmas raksturīgas iezīmes? Tik

tiešām Frēbelis ļietājamā filozofijā, kāda ir paidagoģika, no]
identitātes filozoijas izlobīja tos pašus secinājumus, pie kuriem j
savas darbības beigās nonāca arī pats Šellings savā „mītolo-

ģijas filozofijā". Mums vismaz ideāla bērnu dārzniece, kā to

domāja Frēbelis, izliekas kā bērnu vispusīga vadītāja, rotaļu

sācēja un sekmētāja, lai šī rotaļa rastos brīvi, norisinātos ko-

pīgi un aizkustinātu bērna dvēseli pašos dziļumos. Bieži vien

sastopamā frēbeliste, kas bērnos no augšas noraudzīdamās uz-

mācīgi sit plaukstas, ir tikai tās bērnu dārznieces, ko Frēbelis

saprata kā bērnu rotaļu vadītāju, rupjš izkēmojums. Taisni ši

vadīšanas spēja noteic viņas paidagoģisko gatavību, viņas zi-

nāšanu un māku krājumu: kā matēmatiķei un dabas zinātnie-

cei, tautas pasaku stāstītājai, tai reizē ar to jāprot dziedāt un

zīmēt, jāpārvalda daudz dažādi rokdarbi, bet galvenais — jā-

būt rotaļu mākslas apveltītai, jāprot tā dzīves gudrība, kas tai

ļauj sarežģītās cilvēku attiecības un kultūras dažādības sim-

boliski rādīt bērniem viņiem saprotamos tēlos, rotaļās un no-

darbībās.

No šī Frēbeļa sistēmas vispārīgā raksturojuma jau ir re-

dzams, iekš kā pastāv tās aprobežotība, Epigouu rokās, kuri

aizvien vairāk pieķeras teiktajam, nekā ar teikto saprastajam,

šī aprobežotība ar laiku atklāja savu vienpusību, kas tika ie-

vērots sekojošā frēbelisma praksē un ko jau atzīmējusi ari

kritika. Frēbeļa sistēma ir vienpusīgi ideālistiska, saka kri-

tika, un tas ir pareizi, ciktāl runa iet taisni par sistēmu, par to,

ko Frēbelis gaiši teica, ko varēja iemācīties un atkārtot kā

tādu, kas no tā palika tad, kad dzīves un bērna dziļa pazī-

šana, ar ko atšķīrās pats Frēbelis un kas no viņa pārgāja uz

nedaudziem viņa tiešiem darba biedriem kļuva jau par pa-

gātnes mantojumu. Frēbeļa abstraktais ideālisms izpaužas

viņa sistēmā divējādi. Vispirms ar savu nošķiršanos no dzī-

ves, tai simbolismā, sakarā ar ko bērni paliek vienīgi nozīmju

un iztēles pasaulē. Taisnība, Frēbela mācībā ir runa arī par

sakņaugu dobēm un pat priekšzīmīgu mājlopu sētu, kur pēc

Frēbeļa domām, bērni būtu jāpieradina apieties ar augiem un

kustoņiem un tādējādi jāsagatavo nākošam nopietnākam un
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sistemātiskākam darbam augļu un sakņu dārzā. Bet ari te

Frēbeļa sekotāji, simboliskās iztēlošanas apburti, drīzāk ga-

tavi dobi piestādīt skaistām puķēm, kas var sniegt vielu iz-

tēlei, un mājlopu sētu piemitināt trušiem, nekā radināt bēr-

nus derīgāku augu un kustoņu kopšanai. Sevišķi amerikāņu

pedantiskā frēbelisma pārstāvjos šī simbolisma un iztēles ab-

solūtā ievērošana izdzimst patiesās bailēs no visa derīgā. Tā

Stenlijs Holls kādā asprātīgā piezīmē stāsta, ka tai vietā, lai

sarīkotu īstu tējas dzeršanu, kur paši bērni vārītu tēju un

klātu galdu, tie sarīko simbolisku tējas dzeršanas rotaļu ar

simboliskām tējkannām un krūzēm. Tā nostādīta rotaļa,

mākslīgi ieturēta vienkāršas nozīmes robežās pilnīgi atšķiras

no nākošā darba: mērķi, kurus bērns sev uzstāda rotaļas

laikā, vairs nevar komplicēties un sakarīgi attālinoties no paša

darbības procesa pārvērsties darba mērķos. Rotaļā vairs ne-

spīd cauri darbs, kā tās paidagoģisks attaisnojums, un rota-

ļājoties bērns neradinas darbam. Te izceļas krasā robeža

starp pedantiskā frēbelisma bērnu dārzu un skolu: bērnu

dārzs ignorē skolu, nesagatavo tai. lestājoties skolā bērns

savu izglītību sāk no jauna, skola nav spējīga izmantot bērnu

dārzā iegūtās zināšanas un mākas. Vēl viens solis, un rotaļa

jau pilnīgi gatava izdzimt izpriecē, kas stāv pati par sevi, spēj
tikai nodarbināt bērnus, bet nepaceļ tos augstāki par viņiem

pašiem, ir nespēcīga tos vadīt pie kautkā augstāka, nekā tā

pati.

Ar šo ciešā sakarā stāv Frēbeļa ideālisma otra īpatnība.

Pamatodams tādas vai citādas nodarbības, tāda vai citāda

bērnu rotaļas materiāla paidagoģisko nozīmi, Frēbelis gandrīz

pilnīgi ignorē bērna psichofizioloģiskās organizācijas īpatnī-
bas. Viņam ir pilnīgi sveša tā rotaļas bioloģiskā izprasa, ko

attīsta modernā psīcholoģija un saskaņā ar ko rotaļas dzīves

nozīme pastāv to bērna orgānu un spēju vingrināšanā, kas

ņem dalību pieauguša cilvēka nākošā darbā. Bērna rotaļas

materiāla sīkumus viņš pamato tīri racionāli, abstrakti anali-

zējot pašu šo materiālu, kas dažreiz izvēršas komiski dziļ-

domīgā vārdu analizē, kā mēs to redzējām gadījumā ar

bumbu, kuras vācu nosaukums jau itin kā attaisno tās

paidagoģisko vērtību. Kādi orgāni, kādas psīchiskas spējas
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un cik lielā mērā attīstās pie tādām vai citādām nodarbībām,
— šo jautājumu, kuru var atrisināt vienīgi novērošana un

eksperiments, Frēbelis atstāj sāņis. Tamdēļ nav jābrīnās, ka

modernā higiēna nopēla dažas frēbeliskās nodarbības, piem.,

pīšanu ar krāsotiem papīrīšiem, kā tādu, kas kaitīgi atsaucas

uz bērnu redzi. Pilnīgi saprotami, ka Frēbelis nepazina tās

psīcholoģiskās teorijas, kas izcēlās jau pēc viņa, ievērojamā

mērā taisni tās intereses dēļ par bērna dvēseli, ko viņš bija

ierosinājis ar visu savu darbību. Bet to, kas pašam Frēbelim

bij tikai vienpusība, un kas bieži vien ir pat vislielāko atklā-

jumu neatvairāms liktenis, viņa pedantiskie sekotāji izvērta

pašapmierinātā aprobežotībā, ignorēdami modernās psīcho-

loģijas un fizioloģijas atklājumus un lieku reizi pavedinot ro-

taļu izdzimt izpriecē, bet rotaļas izdzimšanas iespēja izpriecē,
kā mēs zinām, jau tā slēpjas Frēbeļa sistēmā.

6.

Montesori sistēma. Montesori un eksperimentālā paidagōģika. «Bērnu

mājas» sociālais raksturs. Viņas dzīves un praktiskais raksturs.

Montesori «didaktiskais materiāls». «Brīvība» Montesori sistēmā. Koŗa

principa atvietošana ar ūnisonu Montesori sistēmā. Montesori jēdziens

par attīstību, viņas nopelns un šī jēdziena aprobežotība: tā mēchaniskums

un iztēles noliegšana. Rotājas filozofiskās jēgas ignorēšana. Rotaļas iz-

dzimšanas briesmas mēchaniskā nodarbībā.

Frēbelismā neievērotā psīcholoģija un fizioloģija ir

Montesori sistēmas
12

sākuma punkts. Profesionāla

ārste ar plašu izglītību fizioloģijā, Montesori nodibināja savu

audzināšanas sistēmu pēc bērna organisma daudzgadīgas pē-

tīšanas un ilgas paidagoģiskas prakses ar nenormāliem un

attīstībā atpakaļ palikušiem bērniem. Ārstu un paidagogu

Segena un Itara skolniece, kuri izstrādāja dēfektīvu bērnu

audzināšanas metodes, Montesori, pēc viņas pašas vārdiem,

nāca uz domām izlietot šos audzināšanas paņēmienus arī

12 No plašas žurnālu un grāmatu literatūras par Montesori atzīmēsim

divus spilgtus darbus krievu valodā, no kuriem katrs pēc sava viedokja un

gluži pretēji viens otram vērtē Montesori sistēmu: J. Fauseka „J\om pe-

6enKa MoHTeccopH" un E. Tichejeva „HoMa pe6em<a b Pmne, hx Teopna h

npaKTHKa*.
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ar normāliem bērniem. Viņa sevišķi lielu vērību veltī bērna

higiēnai, liek audzinātājai par pienākumu rūpīgi sekot bērna

psīchofiziskā organisma attīstībai: antropometrs (pedometrs),

svari un citi bērna antropoloģiskas pētīšanas rīki ir „Bērnu

mājas" nepieciešami piederumi. Savu metodi Montesori sauc

par «zinātniskās paidagoģikas" metodi taisni tamdēļ, ka tā,

pēc viņas domām, visa ir fizioloģijas un psīcholoģijas pama-

tota. Tā ir «eksperimentālā paidagoģika". Montesori pat ir

gatava to nosaukt par medicīnisko paidagoģiku, tik nešķirami

viņas sistēmā ir saistīta medicīna, kā zinātņu kopojums par

cilvēka organisma dzīvi, ar paidagoģiku. Un arī citā ziņā

Montesori noteikti pretojas uzticīgajam frēbelismam. Ja

Frēbelis uz bērnu dārzu skatījās galvenā kārtā kā uz skolu

mātēm, tad Montesori, nenoliedzot arī šīs «Bērnu mājas"

funkcijas, tanī redz jau noteiktu ģimenes audzināšanas atvic-

tošanu. Šai jaunajā sociālā apstāklī viņa pati redz savu

«Bērnu māju" otru īpatnību un viņu ideju saista ar strādnieku

prasību pēc lētiem dzīvokļiem. «Bērnu māja" ir visas mājas,
kā kollēktīva vesela skola, daudzu ģimeņu apdzīvota. Tā ir

kollektīva kopīgs īpašums un vecāki zina, ka «Bērnu māja"

pieder viņiem, ka tā tiek uzturēta ar viņu maksājamās dzī-

vokļa naudas zināmu dalu. «Mātes ik dienas kautkurā laikā

var šeit atnākt, noskatīties mudžošā dzīvē, novērot un pār-

domāt to." Atvietojot ģimeni, «Bērnu māja" neatdala bērnus

no vecākiem, bet it kā «sociālizē" ģimeni. Tā ir dzīves prak-

tiskā puse, ko aizstāv Montesori, pretēji uzticīgajam frēbe-

lismam. Kā viens no galvenākajiem Montesori audzināšanas

sistēmas uzdevumiem ir bērnu sagatavošana dzīvei: viņiem

jāiemācās pašiem ģērbties, mazgāties, klāt galdu, ēst, pa da-

ļai gatavot, mazgāt traukus, post istabas; katram bērnam jā-
prot paglabāt savas rotaļlietas, bērniem pēc iespējas jāiztiek
bez pieaugušo palīdzības, lai kļūtu patstāvīgi. «Bērnu mājā"

bērni jāsagatavo skolai, jāapgādā viņi ar tām veiksmēm un

mākām, kas nepieciešamas patstāvīgam skolas darbam, katrā

zinā tie jāiemāca lasīt un rakstīt.

Pati «Bērnu mājas" iekārta jau atbilst šim dzīves prak-

tiskam virzienam. Montesori atmeta skolas galdus ar so-

liem. To vietā viņa iegādāja vieglus mazus krēslus, lēnkrēs-
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liņus un galdiņus, pie kuriem var nodarboties I—3 bērni, un

kurus bērni paši var pārvietot. Darbu materiāls («didaktiskais

materiāls", kā to nosauc Montesori) glabājas garos zemos

skapjos, kas novietoti gar istabas sienām tā, ka bērni paši tos

var atvērt un tur novietot mācības līdzekļus. Trauki, kurus

bērni lieto ēdot, ir tādi, ka bērni paši tos var mazgāt, pasniegt

un noņemt dežūras kārtībā. Priekšnamā ir mazi mazgājamie

trauki, kurus bērni patstāvīgi izlieto ienākot „Mājā". Pie

„Mājas" ir rotaļu laukums, kura vienā stūrītī nodalīta vieta

sakņu dārzam un kas apgādāts ar bērnu vecumam piemēro-

tiem rīkiem. Mājas darbi un «dzīves vingrinājumi" ietilpst

darbu programmā, un taisni tiktāl Montesori runā par bērnu

māju, bet ne dārzu: pēc viņas domām šī ir vārda pilnā no-

zīmē bērnu māja, kurā bērniem pašiem jābūt saimniekiem unļ
strādniekiem.

Tomēr šis sociālais un dzīves praktiskais viedoklis stāv

otrā vietā. «Audzināšanas mērķis ir, pēc iMontesori iztei-;
ciena, — attīstīt spēkus," un šis mērķis pilnīgi noteic tā ,4-1
daktiskā materiāla" raksturu, ar ko galvenā kārtā nodarbināti

«bērnu māju" bērni un kas neapšaubāmi sastāda Montesori!

sistēmas centru. Šī materiāla aprakstīšana neietilpst mūsu:

uzdevumā, jo vairāk tamdēļ, ka ar to iespējams iepazīties

tikai tieši to redzot vai vismaz izlasot tā sīku aprakstu pašas

Montesori grāmatiņās.
13

Mēs te aprobežosimies tikai ar!

Montesori «didaktiskā materiāla" vispārīgā gara noskaidro-,

šanu, kas sevī ir ļoti noslēgts vesels. Pilnīgā saskaņā ar mo-

dernās psīcholoģijas un bioloģijas teorijām par rotaļu garu

Montesori par «didaktiskā materiāla" uzdevumu uzskata ciH

vēka atsevišķo orgānu attīstību, galvenā kārtā jutekļu attH

stību. Viņa ārkārtīgi diferencē dažādas sajūtas, pie

katrai no tām atsevišķi pielāgo attiecīgo materiālu, ar ko

vingrinoties zināmo sajūtu var attīstīt līdz maksimālai pakā-'

pei. Tā taktīlās sajūtas audzināšanai noder gludu un negludu

dēlīšu, kartiņu un dažādu drēbju sakombinējumi. Termisko

sajūtu vingrina ar metalla trauciņu salikumu, kuri pildīti ar

dažādas temperātūras ūdeni. Barisko (smaguma sajūtu) -

ar vienāda lieluma, bet dažāda smaguma koka dēlīšu sakār%;

13 „Bērnu māja", „Manas metodes vadonis".
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tcjumu. Stereognostiskāš (taustes) sajūtas attīstīšanai Mon-

tesori lietā Frēbeļa klucīšu un kubiņu sakārtojumu. Attiecīgā

kārtā audzina acumēru un formas un krāsu sajūtas. Dzirdi

attīsta ar tāda sakārtojuma palīdzību, kas sastāv no divi rin-

dām pa 13 zvaniņu un 4 āmuriņiem (toņu izzināšana), un

svilpju sērijas (skaņu izzināšana). Vadoties no tās domas, ka

audzināšanas uzdevums ir visu cilvēka spēku attīstība, Mon-

tesori neatstāj neievērotas arī garšas un ožas sajūtas: to

vingrināšanai noder dažādu pulverīšu un konfekšu savārstī-

jumi un dažādu produktu, kā svaigu tā arī samaitājušos, sa-

kārtojumi. Katrai sajūtai tiek izvēlēts speciāls materiāls un

šo atsevišķas sajūtas izolēto vingrinājumu padziļina vēl ar

sevišķu «izolācijas metodi": tā piem., dzirdes, taktīlie un ter-

miskie vingrinājumi notiek ar aizsietām acīm, t. i. izslēdzot

redzes sajūtu v. t. 1.

Analoģiskā kārtā norisinās kustību audzināšana, kas lielā

mērā pastāv dažādos kustību procesos līdzdarbināto muskuļu

vingrināšanā: bez speciāli šim nolūkam izstrādātas ģimnasti-

kas sistēmas noder vingrinājumi ar pogu aizkņopēšanu un at-

kņopēšanu (speciāla ierīce), sašņorēšanu, speciāla elpošanas,

lūpu, zobu un mēles ģimnastika. Prāta darbības audzināšana,

kas saskaņā ar Montesori aizstāvamo viedokli nav nekas cits,

kā uztveres savienošana ar motoriskiem procesiem, pastāv

sajūtu orgānu un kustību procesu kombinētā vingrināšanā: te

pieder «nomenklātūras stundas", kas saistītas ar ģeometrisku

figūru ielikšanu (formu un krāsu mācīšana) un komplicētas ar

apkārtnes novērošanu skolotājas vadībā, rotaļām ar ģeo-

metrisku figūru izgriešanu, zīmēšanu pēc izstrādātas sistē-

mas (melns, vēlāk krāsains šrafējums v. t. t.), veidošanu, ro-

taļām ar krāsu un nokrāsu nosaukšanu v. t. f. Viss tas no-

slēdzas ar vingrinājumiem, kuru mērķis ir ievadīt aritmē-

tikā (vingrinājumi ar cipariem, «stundas ar nulli", vingrinā-
jumi ciparu paturēšanā), un beidzot savu kulminācijas punktu

sasniedz sevišķu vērību guvušā lasīt un rakstīt mācīšanas

metodē.

Šās metodes pamatā atrodas rakstības psīchofizioloģiska

Pētīšana, to kustību mēcharīismu analizē, kas līdzdarbojas
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rakstīšanas procesā. Šī analīze rāda, ka bērniem ir glfH

rakstīt ne tamdēļ ka tie nepazīst burtus, bet tamdēļ ka

ņiem vēl nav pietiekoši attīstījušies tie orgāni (piem. roks

plaukstas attiecīgie muskuli), kas līdzdarbojas rakstības pro-

cesā. Tā tad rakstības mācīšanas pirmais uzdevums pastā

iekš tā, lai ar lietderīgu vingrinājumu palīdzību sagatavota

rakstīšanas procesam attiecīgos orgānus. To arī dara Moo*

tesori: pēc viņas metodes rakstības mācīšana sākas ar ģeo-

metrisku figūru zīmēšanu, pēc kā bērns pāriet uz viņu nošra-

fēšanu (tā rodas muskuļu mēchanisms. kas nepieciešam

rakstības rīka vadīšanai). Pēc tam bērnam liek aplūkot ar

pirkstu rakstītus burtus, kas izgriezti no negluda papīra un uz-

līmēti uz kartona, ar ko rodas muskuļu taktīlās un redzes sa-

jūtu asociācijas. Tikai tad bērnam nosauc attiecīgus burtas,

kā rezultātā redzes un muskuļu taktīlās sajūtas asociējas *

dzirdes sajūtu. Pēc tam seko sīki izstrādāti vingrinājām

vārdu sastādīšanā ar pagatavotiem burtiem un to rakstīšam

Rakstīt mācīšanas process tādā kārtā cieši sakombinējas ar

lasīt mācīšanu šī vārda elementārā nozīmē, saprotot par lasī-

šanu tīri mēchanisku redzes uztveres pārvēršanas procesi

skaņās. Lasīšana jēdzienu uztveres nozīmē ar rakstītu vārdi

palīdzību seko tikai vēlāk noslēdzot sevī visu lasīt un raksti

mācīšanas procesu. Šās metodes īpatnība pastāv iekš ta

ka bērni iemācās rakstīšanu nevis rakstot, bet vingrinoties

rakstīšanas sagatavošanas darbībās (zīmējot un šrafējofl.

Viņi iemācās rakstīt jau tad, kad īstenībā vēl nav rakstījusi

un tamdēļ raksta uzreizi, nejauši, vai nu patvaļīgi, vai arī kad

skolotāja, novērojumu pārliecināta, ka viņu muskuļu mēcha-

nisms ir pietiekoši sagatavots rakstīšanas procesam, liek tiefl

uzrakstīt kādu burtu vai vārdu. Viss rakstīt un lasīt mācīša-

nas process, sākot ar sagatavošanas vingrinājumiem un bei-

dzot ar patstāvīgu vēstules rakstīšanu, aizņem ārkārtīgi maz

laika. Montesori saka, ka divi no viņas četrgadīgiem mazo-

liem mazāk kā pusotra mēnešos tā iemācījušies rakstīt, k*

katrs norakstījuši laimes vēlējumu vēstuli inženierim Talamoļ
Un pie tam, kā Montesori grāmatas lasītājs var pārliecināties!
no tur ievietotām fotogrāfijām, norakstījuši gandrīz tīri kalfi-ļ
grafiski, — kamēr elementāru skolu skolēni, ķas mācās pecļ
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parastās metodes, vesela gada laikā tikko piesavinās rakstī-

šanas un lasīšanas mēchanismu.

Jāsagaida, ka atsevišķu sajūtu izolēšanai, kas raksturo

Montesori sistēmu, aiz nepieciešamības jāturpinās arī bērnu

sabiedrībā, bērnu savstarpējās attiecībās. Montesori metode

ievērojamā mērā ir ģimnastikas metode, kas katram skolē-

nam jāizdara atsevišķi, un kur kollektīva vingrināšanās ir

iespējama vienīgi visiem vienlaicīgi atkārtojot vienas un tās

pašas kustības, kā tas notiek ierindas mācībā vai ritmiska gitu-

nastikā. Un tiešām, ja Frēbela bērna dārzs savā idejā atgādina

kori, kas dibināts uz daudzveidīgā kontrāpunktiskas saskanas,

tad Montesori bērna māja vairāk līdzinās kopā sapulcinātam

bērnu pūlim, kas nodarbināti gan katrs ar savu īpašu darbu,

gan arī ūnisonā izdara vienādas kustības. Montesori savas

grāmatas sākumā noteikti noliedz katra veida kollektīvas

stundas, viņa aizstāv individuālu audzināšanu, par tādu sa-

protot skolotājas izolētu nodarbošanos ar katru bērnu atse-

višķi. Tamdēļ viņa arī skaita par iespējamu bērna mājā tik

dažāda vecuma, kā divgadīgu un sešgadīgu bērnu apvieno-

šanu. Katrs bērns, pēc viņas domām, nodarbojas ar ko grib

un kā grib, saskaņā ar savām tieksmēm un gaumi. Šai zinā

bērniem jāļauj pilnīga brīvība. Ļoti noteikti Montesori iebilst

pret parastās skolas un parastā bērnu dārza stingrību, kur

skolotāja visiem bērniem uztiepj vienu un to pašu noteiktu

darbu. Skolas soli, pat vismodernākie, saistīdami bērnus no-

teiktā vietā klasē, viņai simbolizē vecās skolas verdzisko

garu. Bērnu mājā bērni ar savu didaktisko materiālu novie-

tojas kā grib, pēc patikas nostāda galdiņus un krēslus, pēc vē-

lēšanās ierīkojas uz grīdas, „strādā" gan pa vienam, gan pul-

ciņos pa divi, pa trīs, pāriet no vietas uz vietu, pieiet pie sko-

lotājas („direktrises"), kad tiem ievajagas v. t. L Brīvās au-

dzināšanas ideāls ir tā iegājis Montesori domās, ka lasot vi-

ņas darbus dažreiz izliekas, ka lasītu Ruso. Pilnīgi Ruso

garā viņa noliedz ikvienu sodu un jo vairāk balvas.

gribas pakārtošana citai gribai ir nepieraujama, kā katra var-

mācība", saka viņa gandrīz Tolstoja vārdiem, visas šās domas

izteicot ar tāda cilvēka kaislīgumu, kas pirmo reizi atklājis

jaunu patiesību. Pilnīgi Ruso garā viņa izsmej parastā sko-
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lotāja trokšņaino un uzmācīgo daudz darīšanu, savai «direk-

trisei" ieteikdama nekā nedarīšanas ideālu. Bērnu ir vieglāk

apģērbt un pabarot, nekā ierīkot tā, lai viņš pats apģērbtos un

paēstu. Bet citam kautko darīt ir kalpa pienākums. Audzi-

nātājam nav jābūt kalpam. Skolotāja uzdevums tikai ir

«mest gaismas staru un iet tālāk". Viņa galvenais tikums ir

— nerādīt, nestāstīt, bet novērot. Audzinātājai ir jāiedzīvojas

nātūrālista garā, kas novēro dabu. Tas gan būtu krietns na-

tūrālists, kas dabai liktu mainīt savu gaitu un, neapmierināts

tās procesu lēnuma, mēģinātu paātrināt viņu attīstības tempu!

Objektivitāte, īpatnīga dabas novērošanai, — lūk augstākais

pienākums, pēc kā jācenšas audzinātājam.

Taisnība, savas grāmatas «speciālā daļā", risinot savu

paidagoģisko pieredzi, Montesori aiz nepieciešamības atkāp-

jas no saviem tik krasiem iepriekšējiem formulējumiem. Viņa

atzīst, ka sabiedrībā, un tā tad arī bērnu mājā, brīvība var

būt tikai „relātīva": «bērna brīvību ierobežo vispārīgās inte-

reses". «Nav jānomāc bērnu tiešas kustības, tieksmes, izņe-

mot nevērtīgus un kaitīgus darījumus, kas jāapspiež un jāpār-

trauc
...

Jācīnās un pamazām jāiznīcina visi bērnu darī-

jumi, kas nepielaižami," viņa saka. Tai pašā nodaļā, kur tiek

runāts par sodu iznīcināšanu, viņa pastāsta, ka viņa savā

praksē ne reizi vien esot sastapusi bērnus, kas traucējuši ci-

tus, nepiegriežot ne mazākās vērības pamācībām. Tādi

bērni esot tikuši atšķirti istabas kaktā. «levietojot ērtā

krēsliņā, mēs to nosēdinājām tā, lai viņš redzētu savus bie-

drus pie darba, dodot viņam mīļotās rotaļlietas." Tāda izo-

lācija, kaut arī saistīta ar nebrīvību, bet kurā tomēr nav

draudu un krasi saskatāma soda, gandrīz aizvien nomierinoši

iedarbojās uz bērniem. «Tādā kārtā izdevās disciplinēt visus

bērnus, kas sākumā likās nevaldāmi." Vispāri noliedzot

«kollektīvās stundas", Montesori tomēr praktizē veselu

virkni kopēju, kollektīvu vingrinājumu (piem. ritmiskā

ģimnastika), no kuriem sevišķu ievērību pelnī visai

viņas metodei raksturīgās «klusuma stundas". Šīs stundas

sākas ar «klusinu" spēli. Pakāpeniski, imitējot direktrisi, kas

pilnīgi apklus un nerada ne mazākā trokšņa («it kā manis

nav"), un cenzdamies pat «pārspēt viņu", bērni sasniedz gan-
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drīz absolūtu miera stāvokli. „Istabā iestājas klusums, gluži

citāds par to, ko mēs parasti saucam šai vārdā. Liekas, itkā

dzīve pamazām izdziest, istaba aizvien kļūst tukšāka, itkā

tur neviena vairs nebūtu palicis... Sasnieguši tādu klusumu,

mēs aptumšojam istabu un liekam bērniem aizvērt acis, bet

galvu nolikt uz rokām." Šiem kollektīviem vingrinājumiem

Montesori piešķir lielu nozīmi. Kad bērni jau iemācījušies sa-

sniegt absolūtu klusumu, šos vingrinājumus izlietā ikdienišķā

praksē: ar tiem parasti iesākas viņu „darba diena". Tādi

koīlektīvi vingrinājumi, kuros bērni ūnisonā atkārto to, ko

viņiem rāda skolotāja, papildina tās «individuālās stundas",

kad bērnu māja rāda tādu bildi, kur bērni savā starpā ne ar

ko nav saistīti, katrs strādā savu īpašu darbu un kopīgais ir

tikai tas, ka tie atrodas vienā istabā.

Kamdēļ gan Montesori, kas tik daudz runā par sociālo

audzināšanu, pati savā bērnu mājā spēj reālizēt tikai zemāko

sociālās vienības veidu —* ūnisona mēchanisku vienību? At-

bildot uz šo jautājumu, mēs līdz ar to atklāsim visas viņas

metodes galveno aprobežotību un tur paslēptās briesmas,

gluži pretējas Frēbeļa sistēmas trūkumiem. Ja Frēbelis, kas

vadījās no Šellinga filozofiskās sistēmas, ar savu bērna psī-

chofizioloģiskā organisma nevērību bij vienpusīgs ideālists,

tad Montesori aprobežotība turpretī pastāv taisni iekš tā, ka

viņa savu sistēmu pamato vienīgi ar fizioloģiju un psīcholo-

ģiju, pilnīgi neievērojot jautājuma filozofisko pusi. Viskra-

sāki tas izpaužas viņas jēdzienā par attīstību. Bērna attīstība

pēc viņas ieskata pastāv vienīgi organisma spēku

ātrā attīstīšanā: muskuļu, krūšu kurvja, redzes, ožas, dzirdes

v. t. t. attīstīšanā. Izglītības jēdzienu viņa pilnīgi noteic ar

materiālu, kas jāaudzinā. Ka s ir jāaudzinā? — lūk vie-

nīgais jautājums, ko viņa uzstāda, dabiski atbildot uz to: cil-

vēkā jāaudzinā viss, ko vien viņā atrod fizioloģija un psīcho-

loģija. Tamdēļ viņa savā audzināšanas sistēmā paredz arī,

piem., garšas un ožas audzināšanu, pati sev nejautājot, kam

vajadzīga šo sajūtu attīstība, kādu mērķi tā var sekmēt.

Jautājumu par izglītības mērķiem, kā tīri filozofisku jau-

tājumu, viņa dabiski neaizkar. Bet vai pat maksimālā uz-

tveres un kustību orgānu attīstība patiesi nodrošina to, ko
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mēs saucam par attīstīta cilvēka ideālu? Vai līdzās virtuo-

zitātei krāsu izšķiršanā un acumēram, kas nepaliek pakaļ

mežoņa acumēram, bieži nepastāv pilnīga gleznas un zīmē-

juma nesaprašana, bet līdzās spējai uztvert vissmalkākos,

trokšņus un pat absolūtas dzirdes esamībai .— banāla mūzi-

kāla gaume, kas zemisku saldenību augstāki stāda par dziļu

un nopietnu mūziku? Mākslinieciska uztvere nav vielas, bet

tās krāšņuma un mūzikālā jēgas uztvere, un tamdēļ glezniecī-

bas un mūzikas saprašanai nepavisam nepietiek attīstīta

redzes un dzirdes orgāna vien. Šai ziņā dziļi , patiess bija

Platons, sacīdams, ka mēs sajēdzam ne ar redzi un dzirdi, bet

tikai ar redzes un dzirdes palīdzību. Var dzirdēt vārdus

un nesaprast viņu nozīmes, var redzēt un izšķirt bildes krā-

sas un dzirdēt visus akorda toņus —un tomēr neieraudzīt

bildes un nesadzirdēt zonātes vai simfonijas. To pašu var

teikt arī par cilvēka zinātnisko attīstību: acumērs, bariskās,

termiskās un taktīlās sajūtas var 'būt pārmērīgi izsmalcinā-

tas, oža var sacensties ar laba medību suņa ožu, un tomēr

prāta ziņā (prēcīzāk, apkārtnes dabas izzināšanā) cilvēks

var palikt pilnīgi neattīstīts. Cilvēka mākslinieciskā un zināt-

niskā attīstība acīm redzot nesakrīt ar viņa psīchofizioloģiskā

organisma attīstību. Vispusīgi attīstīts cilvēks nav tas, kam

labi attīstīta redze, dzirde, tauste, oža, bet gan tas, kas sevī

ietvēris visas kultūras vērtības, t. i. pārvalda zinātniskās do-

māšanas metodi, saprot mākslu, apzinās tiesības, kam ir

saimnieciskas struktūras rīcība. Šai ziņā Frēbelis daudz dzi-

ļāki saprata bērna izglītības uzdevumu: ievērību pelnī tas,

ka viņš nerunā par redzes, dzirdes un taustes sajūtas attī-

stību, bet par darba, zināšanu, skaistuma, reliģisko jūtu

(jeb instinktu) attīstību. Viņš patur acu priekšā kultūras

saturu, kas cilvēkam aktīvi jāpiesavinās, un bērna izglītības

uzdevumu viņš saprot tā, ka bērnam neatlaidīgi jātuvinās

daudzpusīgai kultūras kopībai, kas sevī satur saimniecību un

zinātni, mākslu un reliģiju. Šai vārda „sajūtas" dažādā lietā-

šanā jau krasi izpaužas Frēbela ideālisma un Montesori na-

turālisma izšķirība. Frēbelis sajūtas saprot kā piesavināto

saturu, kultūrālo mērķi, un viņš runā par darba, zināšanu,

skaistuma sajūtām. Montesori, ignorējot izglītības mērķi,
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lietā vārdu sajūtas tā materiāla nozīmē, kas jāpārveido, ru-

nājot par taktīlām, redzes, dzirdes, bariskām, termiskām

v. t. t. sajūtām.

Vai no šejienes izriet, ka ārējo sajūtu audzināšana, ko

tik cītīgi modernizējusi Montesori, — ir nevajadzīga un tukša

iedoma? Nepavisam nē. Ja mēs arī izzinām ne ar dzirdi un

redzi, tad tomēr ar dzirdes un redzes starpniecību, un tamdēļ

ārējo sajūtu audzināšana ir gluži nepieciešams izglītības ele-

ments. Bet tā nebūt nav visa izglītība, vēl vairāk, tai jābūt

pakārtotai izglītības īstajiem mērķiem un tā jāattīsta tikai šiem

mērķiem vajadzīgā daudzumā, kaut gan, varbūt, priekšskolas

audzināšanā tā aiz nepieciešamības arī ieņems loti daudz

vietas. Redze, dzirde, tauste bez šaubām ir jāattīsta, bet

tikai tādā mērā, cik tas vajadzīgs zināšanas, mākslas un saim-

niecības darbībai, kā rīki un līdzekļi tie ir, un galvenais arī

ne paši par sevi, bet sakarā ar bērna atzinās, māksliniecisko

un saimniecisko attīstību. Turpretī no garšas un ožas spe-

ciālas attīstīšanas onēs labāk laikus atteiksimies, un ar vieg-

lāku sirdi, nekā Montesori, kas pati melancholiski paziņo, ka

šai ziņā mēģinājumi neesot devuši kautcik apmierinošus re-

zultātus. Tiktāl varbūt mēs būsim uzticīgāki psīcholoģijai un

fizioloģijai (vēl viens piemērs tam, ka nāturālisms, māņticīgi

izturēdamies pret dabas zinībām, runā pretī pats saviem da-

tiem). Ne aiz gadījuma, bet sajūtu sliekšņa likuma dēļ, mēs

uztveram tikai vidējas intensitātes sajūtas:
14

pārmērīga

mūsu sajūtu orgānu asināšana var izrādīties izglītības ziņā ne

tikai nederīga, bet pat bioloģiski kaitīga, kā mūsu nervu un

dvēseles enerģijas veltīga patērēšana, bet citos, ārkārtīgos

gadījumos
— tādā mērā nepanesama, ka var prasīt pat medi-

cīnas iejaukšanos.
15

Pati Montesori pa daļai atzīst šo sava attīstības jēdziena

trūkumu. Nodaļā par dzirdes audzināšanu viņa papildus

14 No bioloģiskā viedokļa pat Vebera un Fechnera likumu izskaidro

kā bioloģiski bezmērķīgu ar pārāk vāju sajūtu un sajūtu nianšu izšķiršanu.
Sal. Ebbinghaus .Grundzūge d. Psvchologie" § 46.

15 Medicīnas praksē ir zināmi tādi gadījumi, kad pārlieku asas iedzimtas

•ožas spēja ir bijusi tik traucējoša, ka ar to slimojošie subjekti ir bijuši spiest
griezties pēc chirurģiskas palīdzības („hiperestezija").
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runā par muzikālo audzināšanu, ieteicot šim mērķim arfu un

vienkāršus, primitīvus instrumentus, kā dūdas un stīgu in-

strumentus, arī vienkāršas dziesmas, ko var kopīgi dziedāt

visi bērni. Viņa pat gatava atzīt ritmiskos vingrinājumus,

acīm redzot noliegdama tikai riņķa dejas, dziedāšanu un ro-

taļas. Arī šai viņas piekāpībā Frēbela garam ir skaidri sajū-

tams viņas sistēmas otrs galvenais trūkums, cieši saistīts ar

pirmo. Proti, attīstības tīri mēchaniskais, kā orgānu ģimna-

stikas jēdziens, kas notiek ar speciāli izmeklētu aparātu pa-

līdzību, un raksturīga ar savu pasivitāti, kas tik lielā mērā

pretī runā pašas Montesori dēklārējumiem par bērna paš-

darbības kultivēšanas nepieciešamību. Mazākos apmēros te

atkārtojas tā pati pretruna, ko mēs jau atzīmējām Ruso pai-

dagdģikā. Bērnu dēklārē par patstāvīgu. Bet viņu nostāda

tādos apstākļos un viņam dod rokās tik mākslotu un asprātīgi

izmeklētu materiālu, ka no viņa patstāvības un aktivitātes

nepaliek ne pēdas. Ja pieauguša cilvēka aktivitāte vēršas

uz realitāti un pastāv apkārtnes īstenības pārveidošanā, tad

bērna aktivitāte, kas vēl neprot sekmēt atsevišķus un pastā-

vīgus mērķus, aiz nepieciešamības aprobežojas ar iztēles

sfairu: bezspēcīgs reālizēt īstenību, viņš apmierinās, kā mēs

zinām, ar vienkāršu nozīmi, ko tad arī lielākā vai mazākā

mērā ieliek īstenībā. Šo mērķu augšana arī noteic viņa ro-

taļu, kas visumā paliek iztēles sfairā un tikai pakāpeniski no-

ved to līdz darbam. Turpretī Montesori sistēma noliedz visu,

kas tādā vai citādā kārtā var sekmēt iztēli. Viņa noliedz

tēlojošās rotaļas, noliedz pat pasakas, kā tādas, kas bērnu

aizvada irreālā pasaulē. Attīstot tīri sensuālistisko iztēles

teoriju, Montesori atzīst vienīgi pasīvo iztēli, kas nav nekas

cits, kā reālitātes uztverto elementu atdarinoši-patvalīga

kombinācija. Tas, ko psīcholoģija sauc par radošu iztēli1,

viņai ir tikai komplicētāka pasīva iztēle. Radīšanas spējas

bērnā viņa noteikti noraida. Neapšaubāmi, ka šai radīšanas

spēju noliegšanā Montesori pa daļai taisnība: priekšskolas iz-

glītības teorija un prakse tiešām nelietīgi rīkojas ar terminu

«radīšana". Vārds «radīšana" īstenībā nozīmē pasaulē kaut-

kā jauna, līdz šim nebijuša izcelšanu. Radīšanas akts ir ne-

atvietojams un tiktāl individuāls akts, kas savukārt radītāju
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padara par neatvietojamu un individuālu kulturālās cilvēces

locekli. Pat virtuozs artists, kas izpilda savu lomu mums

sen pazīstamā lugā, rada tik daudz, cik lielā mērā viņš ar

savu izpildījumu atklāj gluži jaunu, līdz tam mums apslēptu

pusi, visiem pazīstamā tēlā kādu jaunu nokrāsu. Radīt no-

zīmē spēt patstāvīgi uzstādīt tālus mērķus un māku neat-

laidīgi un nelokāmi strādāt reiz uzstādītā mērķa sekmēšanā.

Tas nozīmē vīrišķīgu gatavību uzstādītā mērķa dēl upurēt

visus acumirklīgos iespaidus, kārdinājumus, vilinošās iespē-

jamības, kas mums atklājas ceļā šo mērķi sekmējot. Tikai

personība vārda pilnā nozīmē rada, turpretī bērns, kam ir

vienīgi temperāments, rotaļājas, savas iztēles aizrauts. Ra-

dīšanas autonomā darbība, kas pat mākslas aktos mūs aiz-

vada irreālā tēlu pasaulē, vienmēr vērsta uz īstenības pār-

veidošanu, uz uzvaru par matēriju, tamdēļ nav samaināma ar

rotaļas anomo darbību, kas vienmēr apmierinās ar vienkāršu

nozīmi un tās tuvinātu iemiesošanu īstenībā. Tamdēļ sprie-

delēšana par bērna radīšanas spējām teorētiski ir patiesi ap-

šaubāma, bet vēl nesen atpakaļ modē bijušās iedomas, ka

klašu sienas izdaiļojamas vienīgi ar bērnu zīmējumiem (mei-

steru bilžu izraidīšana), sarīkojot bērnu izstādes, izdodot pat

greznus bērnu žurnālus, (ja tiem nav zinātniski attaisnoja-

mas nozīmes) — ir praktiski kaitīgi, jo iedveš bērniem pār-

spīlēti lielu pārliecību par sava darba vērtību un ļoti oaviršu

priekšstatu par īsta mākslinieka darbu. Tādā kārtā tikai at-

klājas pašu šo autoru snobisms, kuri pieķerdamies primitīva-

jam, meklē dziedināšanu paši savā radīšanas bezspēkā.

Ja Montesori ir taisnība, noliedzot radīšanas spēju bēr-

nos, vai tad no šejienes arī izriet tā iztēles noliegšana, kas

raksturīga visai viņas sistēmai? Rotaļas būtība, mēs zinām,

pastāv iekš tā, ka, būdama bezspēcīga pārveidot reālitāti,

viņa apmierinās ar fantāzijas tēlu. Vai fantāzijas noliegšana

nenoved līdz rotaļas iznīcināšanai? Tiešām par Montesori

audzēkņiem vismazāk var teikt, ka tie rotaļājas. Ne aiz ga-

dījuma Montesori runā par «didaktisko materiālu",

par individuālām stundām, par klusuma stundām,

„direktrisi" sauc par skolotāju, bet pašu istabu, kur bērni no-

darbojas ar savu didaktisko materiālu, — par «garīga darba"
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istabu. Pretēji pedantiskajam frēbelismam, kas sevī slēpj, kā

mēs redzējām, rotaļas izdzimšanas draudus izpriecē, Monte-

sori sistēma sevī glabā rotaļas priekšlaicīgas pārvēršanas

draudus stundā, t. i. darbā, kā mērķi strādātājiem uzstādījuši

citi. Bet priekšlaicīga stunda neizbēgami nozīmē mēcha-

nlsma uzvaru. Dzīvojot tikai tagadnē, vēl neprotot izšķirt

savas darbības mērķi no pašas darbības bērns, kam uzdota

stunda, spēs tikai atkārtot skolotāja parādīto, bet nevis pat-

stāvīgi strādāt un pa savu ceļu tuvoties citu uzstādītam mēr-

ķim. Viņa personība neaugs šai viņam uzspiestā darbā, un

vienpusība un garlaicība būs viņa neatvairāmie ceļa biedri.

Bērna personības augšana prasa vienmēr komplicētāka ma-

teriāla, kas būdams pietiekoši daudzpusīgs, darbotos uz viņa

dvēseli, kā veselu. Te pastāv Frēbela sistēmas dziļā patie-

sība. Turpretī Montesori, sensuālistiskās filozofijas vadīta,

raugās uz bērna dvēseli kā uz atsevišķu sajūtu orgānu vien-

kāršu summu. Ja Frēbelis bērna rotaļas materiālu vispirms

novērtēja atkarībā no tā, cik lielā mērā tur atspoguļojas

bērnu aptverošās pasaules kopība, un cik lielā mērā tas uz-

reizi liek skanēt visām bērna dvēseles pusēm, tad Montesori

didaktiskais materiāls turpretī ir stingri piemērots atseviš-

ķām sajūtām: monotona pogu aizkņopēšana un atkņopēšana

mainās ar tikpat vienmulīgiem ievietošanas darbiem, šie pē-

dējie ar negludu burtu vingrinājumiem v. t. t. Bērna dzim-

stošās personības vienības vietā mēs redzam monotonas

ģimnastikas vingrinātu atsevišķu muskuļu un uztveres or-

gānu vienkāršu agregātu. Šī paša nāturālisma sekas, kam

veselais aizvien ir tikai vienkārša dalu summa, arī ir jau mi-

nētā kollektīvo nodarbību un rotaļu noliegšana. Ūnisona

vienība, kur vienu un to pašu vienpusīgi atkārto visi, un vis-

pāri runājot — tikai vienas istabas esamība, kurā katrs bērns

atsevišķi nodarbojas ar savu materiālu,
18

— cik krasi tas at-

šķiras no kora sākuma, kas raksturo Frēbela bērna dārzu!

16 Šo vienīgi individuālo stundu un kollektīvo ģimnastisko vingrinājumu

atzīšana pa daļai izskaidrojama ar dēfektīvo bērnu audzināšanu, ar ko Monte-

sori sāka. Darbs ar dēfektīviem bērniem, kas pastāv galvenā kārtā vai nu ne-

pietiekoši attīstītas sajūtas, vai arī tādas sajūtas vingrināšanā, kas atvieto iztrūk-

stošo (tauste pie akliem), aiz nepieciešamības ir Jndividuāla" rakstura.
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Bērnu sabiedrības, tāpat arī atsevišķa bērna viengabalainība

ir iespējama tikai tur, kur bērni rotaļājas, bet rotaļas stichija

ir iztēle. Sajūtu un kustību aparātu attīstībai ir vērtība tikai

tad, kad sajūtas un muskuli nestāv paši par sevi, bet kad tie

izpildi kādu nekādu bērniem iespējamu un saprotamu darbu.

Bet bērna pirmatnējā darbība ir iztēles pabalstīta rotaļa. Šī

aprobežotība, kas izriet no nāturālistiskā atomisma un attī-

stības jēdzienu cenšas izskaidrot ar mēchanisku pasivitāti,

visspilgtāk! izpaužas mums pazīstamās rakstīt mācīšanas

metodes rezultātos. Pusotra mēneša laikā četrgadīgi un

piecgadīgi bērni iemācās neparasti glīti rakstīt. Vienu acu-

mirkli novērsīsim uzmanību no skaisti un pareizi izvilktiem

burtiem un aplūkosim uzrakstītā saturu. Ko raksta Mon-

tesori bērni? „Mēs vēlam labas Lieldienas inženierim Ta-

lamo un priekšniecei Montesori." „Es vēlu labu direktrises

k-dzei, manai skolotājai Masai Silvijas k-dzei un arī d-ram

Marijai Montesori." „Bērnu Maja, Kampanji iela" v. t. t.

Mēs nenoliedzam lasīt un rakstīt mācīšanas iespējamību

priekšskolas vecumā. Mēs pat skaitām par vēlamu, lai bērns

iestājoties skolā jau prastu lasīt un rakstīt. Bet tad mācīšana

tā jānostāda, lai lasīšana un rakstīšana bērnam būtu kaut-

kam vajadzīga. Turpretī ja rakstīšanu izlietā tikai tam no-

lūkam, lai nosūtītu oficiālus sveicinājumus priekšniecībai, pie

kam, acīm redzot, tie pastāv no tādiem gadījuma vārdiem,
ko kādreiz teikusi skolotāja, tad ir skaidrs, ka nodarbošanās

ar tādu rakstīšanu būs tīri mēchaniska nodarbošanās, kas

bērnam ātri apniks, kur neizpaudīsies vina aktivitāte un ne-

augs viņa dzimstošā personība. Jāierīko tā, lai lasīšana un

rakstīšana būtu bērnam vajadzīga. Tas nozīmē, ka lasīšanai

un rakstīšanai jābūt bērna iztēles rotaļas vadošam priekš-
metam.17

Mēs jau izšķīrāmies, ka arī iztēlei nav jāstāv pašai

17 Nepiekrizdami Montesori lasīt un rakstīt mācīšanas metodes vispārīgam
garam, mēs skaitām par neapšaubāmi pareizu viņas tieksmi lasīt un rakstīt mācīšanu

uzlikt par pienākumu ne skolai, bet bērnu dārzam. Tā kā šī jautājuma aplūko-
šana mums palīdzēs vēl no otras puses norobežot bērnu dārzu no skolas, mēs

pie tā pakavēsimies drusku sīkāki. Līdzīgi valodai, lasīt un rakstīt mācēšana

(sī vārda elementārā nozīmē) ir drīzāki bērna psīchofiziskā organisma veiksme
un tamdēļ nevar būt skolas mācības priekšmets. Kā mēs redzēsim turpmākā
nodaļā, stundas būtība skolā pastāv iekš tā, ka visa klase kopīgi atrisina sko-
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par sevi. Rotaļas pareiza organizācija pastāv iekš tā, lai

rotaļājoties bērns pakāpeniski radinātos darbam. Tas no-

zīmē, ka sākumā apmierināties ar sava fantāzijas tēla mini-

mālo reālizēšanu, viņam pakāpeniski jāradinās to kompli-

cētāk un konkrētāk ielikt reālitātē. Ar to pašu viņa darbī-

lotāja uzstādītu uzdevumu. Lasīt un rakstīt mācoties, otrādi, katram skolēnam

atseviķi jāiegaumē vienādas mākas. No šejienes izriet pat vispilnīgāko un mo-

dernāko lasīt mācišanas metožu veltīgums — neraugoties uz visām šīm me-

todēm, bērni nav spējīgi nodarboties ar patiku un aizraušanos, tamdēļ ka vigu

priekšā nav mērķa, kas tiem kopīgi jāatrisina. Šai ziņā starp lasīšanas un rak-

stīšanas, runāšanas, apģērbšanās un izģērbšanās un zīmēšanas prašanu (elemen-

tāru) nav principiālas starpības. Montesori nopelns pastāv taisni iekš tā, ka

viņa parādīja, ka rakstīt mācēšana ir ievērojamā mērā tīri muskuļu spēja. Vēl

vairāk, ka nav domājams kopīgs darbs klasē ar tādiem bērniem, kas ne-

prot runāt, turēt zīmuli, brīvi pārvaldīt savas kustības, tāpat tagadnes kultūras

nosacījumos ārkārtīgi apgrūtināts ir arī kopīgs darbs tādā klasē, kas sastāv no

lasīt un rakstīt nepratējiem bērniem. Viss tas mūs noved pie slēdziena, ka

bērnam skolā iestājoties jau jāpārvalda šis kopīgā darba ierocis, t. i. jāprot
lasīt un rakstīt, un tamdēļ bērnu dārzs ir lasīt un rakstīt mācīšanas īstā vieta.

Bet tas nozīmē, ka vislabākā lasīt un rakstīt mācīšanas metode ir tā, kurā

bērni nemācas lasīt un rakstīt, bet kur abas šīs mākas ir rotaļas priekšmets.
Tam nolūkam ir vajadzīgs, lai burts tāpat kļūtu par bērna dzīves elementu, kā

tas ir piemēram ar valodu. Sen jau ir novērots, ka intelliģentās ģimenēs, kur

rakstīts vārds ir dzīves iekārtas dabisks elements, bet ja ir vecāki brāļi un

māsas — tad arī bērnu istabas elements, jaunākie bērni iemācās rakstīt un

lasīt paši no sevis, tāpat, kā visi bērni paši no sevis iemācās runāt. Lasīt un

rakstīt mācīšanas dabiskais paņēmiens tādā kārtā pastāv attiecīgā iedarbībā uz

bērna apkārtējo iekārtu: lasīšanai un rakstīšanai jākļūst vajadzīgām viņa ro-

taļā. Tad attiecīgā materiāla izlase viņa rotaļām un nodarbībām (kur Monte-

sori didaktiskais materiāls var spēlēt savu derīgu lomu) padarīs speciālo lasīt

un rakstīt mācīšanu par nevajadzīgu. Sal. līdzīga veida mēģinājumu iztirzāšanu

M. Morozovas un E. Tichejevas grāmatiņā „Cnoco6 ecrecTßeHHoro

vcBoeHHH jieTbMH rpaMOTbi" rirp. 1917. Interesanti, ka arī pati Montesori uzskata kā

nepieciešamu lasīšanu un rakstīšanu pārvērst par rotaļas priekšmetu. Ir saprotami,
ka praksē elementāro lasīt un rakstīt mācīšanu tikai tad būs iespējams pār-
vietot no skolas uz bērnu dārzu, kad obligātorisko un bezmaksas skolu tiklu

papildinās ar bezmaksas bērnu dārziem vai arī (tur, kur pastāv obligātoriska skolas

apmeklēšana sešgadīgam vecumam) skolas jaunākās klases vairāk pielīdzinās
bērnu dārzu tipam. Bet tā ka pārējai no bērnu dārza uz skolu jābūt pakāpe-

niskai, un skolas jaunākās klasēs bērnu dārza darba paņēmieni vispār jākom-

binē ar skolas metodēm, tad tādi lasīt mācīšanas paņēmieni, kad grāmata kļūst par

bērna rotaļas priekšmetu (pa daļai izlietājot arī Montesori didaktisko materiālu),

elementāro skolu skolotājiem zināmā mērā ir iespējama jau tagad, kā tas ir

piem. Itālijā.
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bas mērķi kļūs pastāvīgāki un pakāpeniski atdalīsies no pa-

šas darbības, un beidzot fantāzijas tēla reālizēšana viņu pil-

nīgi ievadīs īstenības pārveidošanā, t. i. darbā. Šai bērna

mērķu sekmēšanas komplicēšanā un nostiprināšanā, kas ne-

atvairāmi saistīta ar viņa kultūrālā redzes aploka paplašinā-

šanos, iegaumējot aizvien plašāku kultūrālu saturu, arī pa-

stāv viņa personības augšana. Bet rotaļu pakāpeniski ieva-

dīt darbā un iztēli reālitātē —
ir viens, viņus uzreizi un pil-

nīgi noliegt — ir cits. Mēs esam gatavi ticēt Montesori

ieskatanvka iztēle nav radīšana, ka tā savā būtībā ir patva-

ļīga un pavirša un tamdēļ stādāma zemāki par precīzu reali-

tātes uztveri. Taisni šai punktā arī pastāv mūsu domstarpī-

bas ar Frēbela simboliskumu, kas iztēlei piešķir patstāvīgu

nozīmi. Iztēle jāatceļ. Bet līdzīgi tam, kā nebrīvību vispāri

nevar iznīcināt vienkārši to atceļot, bet tikai pašam apspie-

stajam uzturot nemitīgu cīņu ar to, tāpat arī iztēli nevar atcelt,

bet tā jāveic pašam bērnam. Stundā tai jābūt «noņemtai
1 '

(aufgehoben), kā bērna pārvarētam, bet tomēr viņā uzgla-

bātam momentam. Bet tai nolūkā iztēle nav jāiznīcina, bet

jāorganizē mūsu rādītā virzienā. Iztēles pabalstītā bērna ro-

taļa nav radīšana. Jā, bet tā ir vienīgā viņam pieejamā ak-

tivitāte. Montesori kļūda pastāv iekš tā, ka, noliedzot bērna

radīšanu, viņa pamet novārtā arī tā aktivitāti.

Piedzīvojuša nopietna paidagoga takts, gatavība atzīties

savās kļūdās, pamatīga bērna psīcholoģijas zināšana un pra-

šana bērnu novērot, kas raksturīgi pašai Montesori, viņas

rokās mazina parādītās briesmas, bērna darbības mēchani-

zāciju. Ar kora dziedāšanu, sarunu, kas bieži pāriet gandrīz

pasakā, ar reliģisko jūtu kultivēšanu un ar visu savu aizrau-

jošos un aizraujošo personību Montesori izlīdzina savas me-

todes trūkumus un novērš tur apslēptās briesmas. Tur, kur,

kā piem. Anglijā, Šveicē un Amerikā, pastāv īstā un piedzī-

vojušu roku reālizējamā frēbelisma trādicija, Montesori

metodes lietāšana acīm redzot tikai sekmē priekšskolas izglī-

tības atjaunošanu. Bet tai nolūkā vajadzīgs, lai šo metodi

nelietātu dogmātiski, un lai to vadītu meklēšanas gars, kas

īpatnējs pašai Montesori. Tur, kur tā nebūs, kur virsroku

nems jaunais montesoriskais pedantisms, mēs bez šaubām
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būsim arī mēchanisma uzvaras liecinieki, līdzīgi tam, ko,

piem., veselā virknē Romas „bērnu mājās" novēroja E. Ti-

chejeva.

7.

Frēbeļa un Montesori sistēmu salīdzināšana. Viņu patiesība un viņu

aprobežotība. Rotaļas organizācijas uzdevums: tāda rotaļa ir atzīstama,

kuŗā vērojama stunda.

Ar Frēbeļa un Montesori sistēmu salīdzināšanu varam

pabeigt savu priekšskolas izglītības teorijas apcerējumu. Mēs

ar nodomu izvēlējāmies abas šīs sistēmas mūsu vispārīgo

težu konkrētizācijai tamdēļ, ka katra no tām, vienpusīgi iz-

celdama vienu no rotaļas ievērojamiem momentiem, satur

sevī, līdzās iekšējai patiesībai, arī briesmas, tipiskas visiem

viņas organizēšanas mēģinājumiem. Frēbela patiesība pastāv

iekš tā, ka, atzīdams par bērna dabisko nodarbošanos rotaļu,

viņš uzsvēra iztēles momentu un pastrīpoja rotaļai daudz-

pusīgās viengabalainības nepieciešamību, jo tā sevī atspo-

guļo visu dabu un kultūru un jo tuvu vēršas bērna vienotai

dvēselei. Bērnu dārzu viņš pareizi iedomājās kora veidā,

kura rotaļīgā viengabalainībā itkā saskatāma darba sabiedrī-

bas nākošā vienība skolā. Šā rotaļas būtības uzskata pamatā

stāv dziļi pārdomāts cilvēka attīstības jēdziens, saprasts kā

bērna pievienošanās kultūrai visā viņas garīgā satura neda-

lāmībā. Frēbeļa vienpusība pastāvēja iekš tā, ka, bāzējoties uz

rotaļas tīri filozofiskā jēdziena, viņš ignorēja tās psīchobiolo-

ģisko pusi un piešķīra iztēlei un pašai rotaļai pārāk patstāvīgu

nozīmi. No šejienes sapņainā simbolisma pārmērība, rotaļas iz-

vēršanās iespēja izpriecē, bērnu dārza krasa atšķiršanās no

skolas, kā sagatavošanas iestāde bērnu dārzs ir. Šās Frēbeļa

aprobežotības pamatā stāvēja, kā mēs zinām, Šellinga abstrak-

tais ideālisms ar savu mitoloģisko dabas, kā neatklātas kul-

tūras izprašu, no kam cēlās bērna reālās psīchofizioloģiskās

dabas, ārstu un nāturālistu ignorēšana.

Šai rotaļas psīchofizioloģiskā momenta izcelšanā, kuras

bioloģiskā funkcija ir personai nākotnes darbā vajadzīgo or-

gānu vingrināšana, taisni pastāv Montesori patiesība. Bāzē-

damās uz pareiza psīchobioloģiska uzskata par rotaļu, Mon-
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tesori pirmā sniedz zinātniski izstrādātu bērna nodarbības ma-

teriāla sistēmu, ar ko vingrinoties ir jāattīsta un pat jāizsmal-

cina bērna uztveres orgāni un kustību aparāti, un ar to viņa

psīchofizioloģiskais organisms jāsagatavo nākošam darbam.

Sakarā ar to ir viņas pilnīgi pareizā tendence tuvināt bērnu

dārzu dzīvei, ievadīt bērnu rotaļā dzīves praktisko strāvu, bet

pašu bērna dārzu pataisīt par skolu mājā, kur vecāki dabiski

apvienojas bērnu audzināšanai. Montesori aprobežotība pastāv

iekš tā, ka nerēķinoties ar jautājuma filozofisko pusi, viņa

pārāk šauri saprot attīstību, kā cilvēka sajūtu orgānu un ku-

stību aparātu ģimnastiku, un tādā kārtā noliedz iztēli. No še-

jienes bērna viengabalainās dvēseles ignorēšana, rotājas iz-

dzimšanas iespēja pasīvā, tīri mēchaniskā darbībā. Bērnu dārzs

draud izvērsties „garīga darba istabā", kas atšķiras no skolas

ar mācekļu iekšējo savstarpējo nošķiršanu sakarā ar t. sauc.

«individuālām" stundām. Šās Montesori aprobežotības pa-

matā ir, kā mēs zinām, viņas nāturālisms, kas pilnīgi sapro-

tams ārstam fiziologam, bet kas nevien neizriet, bet bieži

stāv pat pretrunā dabas zinātņu datiem. Šis nāturālisms, ve-

selu salikdams mēchaniski no dalām, izposta bērna dvēseli un

ignorē daudzveidīgā kontrāpunktiska sākuma saskaņu bērnu

sabiedrībā.

Caur abām rotaļas galējībām mums jāizvada audzēknis.

Tas arī nozīmē, ka rotaļai, paliekot rotaļai, ir jābūt nākošās

stundas piesātinātai. Skicēt priekšskolas paidagoģikas kon-

krētu sistēmu, kā Frēbela un Montesori sistēmu sintēzi,

stāv aiz mūsu uzdevuma robežām, sniegt paidagoģikas filozo-

fiskus sākumus, tāpat arī aiz mūsu kompetences robežām; pai-

dagoģijā dzīves spējīgas var būt tikai tās konkrētās sistēmas,

kas nevis ā priori dēducē atsevišķus principus, bet vienkārši

izteic (kā to dara Frēbelis un Montesori) paidagoģijas agrāko

pieredzi. Mēs te varam tikai teikt, ka šīs jaunās sistēmas pa-

matā, kuras kontūras vērojamas jaunā frēbelisma kustībā.

Djui un īpaši Stenlija Holla darbos, nav jāatrodas abstraktam

ideālismam un nāturālismam, bet konkrētam ideālismam, kas

vienlīdz apmierina filozofiskās idejas un dabas zinātņu nepār-

spīlētas prasības. Tai jāapvieno Montesori didaktiskais ma-

teriāls ar Frēbeļa iztēles bagāto rotaļu, lai tādā kārtā iztēli
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vadītu pie realitātes un dotu bērnam iespēju to aktīvi piesavi-

noties, pacelties augstākā darba pakāpē. Bet ja arī šī sistēma

atrastos gatava mūsu priekšā, mēs tomēr to nevarētu pasniegt

bērnu dārzniecēm kā jaunu dogmu, kas prasa neaprobežotu at-

darināšanu, īstai bērnu dārzniecei, sava darba artistei, nav

jābūt ne frēbelistei, ne montesorietei, viņai vispirmā kārtā

jābūt pašai. Viņai nav jāatdarina citu receptes, bet neatlai-

dīgi jārada, saskaņā ar apstākļiem izmantojot paidagoģisko

pieredzi. Šai nolūkā viņai jāzina sava darba teorētiskie pamati,

jābūt kā filozofiski, tā arī psīchofizioloģiski sagatavotai. Vadī-

tāja sajūsma un gudrība viņai jāsakausē ar novērotāja nāturā-

lista auksto mieru.

Jautājuma literātūra. Visa mūsu iztirzājuma pamatā likto vispārlg

sadalījumu anomijas, heteronomijas un autonomijas pakāpēs attīsta a

Natorps savā .Sociālā paidagoģikā". Krievu literātūrā to skicē M. Ru

binšteins savā .Paidagoģiskā psīcholoģija."
Par rotaļu sk. /tbiou „ricHxo;iorHH h nejiaroruKa Mbiin;ieHHfl". Rota

|as psīcholoģiska pētīšana — E. Groos .Spiele der Tiere", .Spiele dc

Menschen" un „Das Seelenleben d. Kinder".

Par spēku un autoritāti bez Ruso .Emīla" ir daudz pamācos

Pestalocija romānā .Lienhard v. Gertrud".

No speciālās literatūras par priekšskolas audzināšanu: Frēbelis „Men

schenerziehung" un .Kindergarten".
M. MoHTeccopu ,ZJ,om pe6em<a"; .PyKOBOjiCTO k MoeMy Mero;iy"

CieHJH Xojiji .neaarorHKa aeTCKoro ca.ua"; J. White .Educat. Idea

of Froebel". J. A. Mac Vannel und P. S. Hill «Kindergarten Prob

lems". Krievu literātūrā: E. Tnxeeßa h M. Mopo3oßa „Co

BpeMeHHbitt jieTCKHft caa". K. BeHuejib .Mflea/ibHbiH actckmu cafl
8
. C. h B

llļauKne h JI. IJJjierep .FlpaKrHKa aeTCKoro caja".

Latviešu valodā: M. Štāls .Audzināšana un mācīšana agrā bērnībā

kur aplūkota arī bērnu dārza teorija un prakse.

Prof. R. Gaups .Bērna psīcholoģija", iepazīstina ar bērna fizisko v

garīgo attīstību priekšskolas un skolas vecumā. Tulk.
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IV. nodaļa.

Heteronomijas pakāpe, jeb skolas teorija.

Darba skolas ideja.

lestājoties skolā, bērns pāriet no instinktīvu saistību un

pieķeršanās pasaules, kas sastāda ģimenes iekārtu, jeb no ro-

taļīgā kora atmosfairas, kas sastāda bērna dārza būtību, ārēji

regulētas sabiedrības pasaulē. Saistošais sākums šai jaunajā

pasaulē jau ir kopīgs darbs un pakārtošanās kopīgam likumam.

Kopīgā darbā parasti katrs sekmē noteiktu pastāvīgu mērķi,

t. i. darba diferenciāciju. Pakārtošanās kopīgam likumam,

bez kā ir neiespējama darba diferenciācija, parasti saistīta ar

noteiktām tiesībām un pienākumiem. Šai ziņā pāriešana skolā

ir pāreja no dabiskās anomijas pakāpes ārējā, sabiedriskās

nebrīvības pakāpē, jeb heteronomijā. Tā ir it kā pāreja no

dabas pie tiesībām. Tamdēļ attiecībā uz tikumisko izglī-

tību skolas uzdevums galvenā kārtā pastāv cilvēka tiesiskas

sajūtas un sabiedriskas apziņas audzināšanā. Bet heterono-

mijā, mēs zinām, ir vērtīga ne pati par sevi, tā ir pārejas pa-

kāpe uz autonomiju, tāpat kā tiesības, būdamas zināmā mērā

mūsu vajadzīgās rīcības izķēmojums, savu vērtību un nozīmi

gūst tikumībā izpaustajā vajadzīgā rīcībā. Tamdēļ skolā tāpat

jābūt nojaušamai autonomijas augstākai pakāpei, kā pareizi

organizētā bērnu dārzā bija jāspīd cauri nākošam kopējam

darbam un kopīgam skolas likumam. Izglītībai skolā jābūt tā

organizētai, lai tanī skaidri spīdētu cauri nākošās autonomās

Personības izveidošanās mērķis. Turpmākās nodaļās mēs arī

sīkāki rādīsim, ko nozīmē skolas organizācijas vispārīgais prin-

cips savos konkrētos lietājumos.
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1.

Stunda un radīšana. Stundas organizācijas problēma. Stundai jābūt radī-

šanas gara piesātinātai, bet ne priekšlaicīgi. Stundas izvēršanās mēcha-

niskā darbībā un dilletantismā.

Mēs jau redzējām, cik krasa robeža atšķir radīšanu no in-

stinktīvās un iztēles sfairā norisinošās bērna rotaļas. Radī-

šana sevī ietver spēju vīrišķīgi un .nelokāmi sekmēt pastāvīgus

un, vispāri sakot, tālākus mērķus. Tamdēļ stunda, t. i. darbs,

kas vērsts uz tādu pastāvīgu un tālāku, bet citu cilvēku uzstā-

dītu mērķu reālizēšanu, ir nepieciešama pārejas pakāpe no

rotaļas uz radīšanu. Lai reālizētu paša uzstādītus mērķus, cil-

vēkam vispāri jāiemācās patstāvīgi reālizēt darbības mērķus,

kaut ari šie mērķi viņam būtu citu priekšā celti. Bet taisni

tamdēļ, ska stunda nav augstākā darbības pakāpe, bet visu

savu vērtību un jēgu iegūst no pāri stāvošas radīšanas pakā-

pes, tai jābūt tā organizētai, lai tā derētu kā pāreja uz radošu

darbu. Lai viņas heteronomajā stadijā tāpat spīd cauri nākošā

autonomija, kā rotaļas anomijas stadijā bija nojaušams nākošās

stundas heteronomais gars. Slikti organizētas stundas izau-

dzina tādus cilvēkus, kas visu savu imūžu tik vien prot, kā

reālizēt citu uzstādītus mērķus, t. i. izaudzina amatniekus, jeb

„ierēdnus". Turpretī pareizi organizēta stunda aizvien cenšas

vadīt uz to, lai stundas veicot, bērns tomēr mācītos arī kautko

augstāku, nekā stunda. Kā gan iespējams stundā veicināt ra-

dīšanu? Šā uzdevuma atrisināšanai vispirms ir nepieciešami,

lai stundas mērķi, kaut tos arī skolotājs būtu skolēnam priekšā

cēlis, būtu vienmēr tādi, itkā skolēns pats sev tos būtu uz-

stādījis. Tamdēļ tiem jābūt skolēnam saprotamiem, savā no-

zīmē vienkāršiem, ko ar interesi un labprāt piesavina. Citādi

runājot, tiem jābūt skolēnam tuviem, jeb konkrētiem. Mazā-

kiem bērniem tas nozīmē, ka mērķiem jābūt galvenā Kārtā

dzīves praktiska rakstura. Bērna prātam, tāpat kā pirmatnēja
cilvēka prātam, tuvs un konkrēts ir tas, kas tūliņ izlietājams

dzīves vajadzību apmierināšanai. Secības ziņā mēs vispirms

esam darbības, bet ne izziņas radījumi. Tamdēļ sākumā tikai

tās zināšanas ir tuvas un saprotamas, kas mums derīgas mūsu

darbībā. Mūsu zināšanas ir cēlušās no ūtilitārām vajadzībām,

un pareizai paidagoģijai jāatkārto šis ceļš, ko staigājusi visa
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cilvēce. Pilnīgi pareizi saka Djui: «Aritmētikas mācī-

šana nav konkrēta tikai tamdēļ vien, ka lietā skaliņus, pupas

vai punktus; turpretī ja skaitļu attiecību īpašības un lietāšana

skaidri uztvertas, skaitļa ideja ir konkrēta, pat ja lietāti vienīgi

cipari. „Kad domāšanu izlietā kādam mērķim, cēlam vai ze-

mam pēc nozīmes, tā ir konkrēta; kad to izlietā vienkārši kā

līdzekli turpmākai domāšanai — tā ir abstrakta." 1 Protams,

bērna „derīgais" ne vienmēr ir pieauguša cilvēka „derīgais".

Bērna dzīves vajadzībās ietilpst arī viņa rotaļas un viņa iz-

prieces, kamdēļ pareizāki runāt ne tik daudz par utilitārismu,

cik daudz par bērna domāšanas prāgmatismu. Bet lai būtu

kā būdams, mēs iemācāmies zināšanas ātrāk vērtēt un saprast,

kad tās lietājam praktiski. Tikai ar mūsu dzīves redzes aploka

paplašināšanos mēs radināmies domāt abstrakti, t. i. meklēt

zināšanas pašu zināšanu dēl. Darba skolas patiesība iekš tā

arī pastāv, ka tā skaita par nepieciešamu sākt ar šo bērna

prāgmatisko interesi par zināšanām un , mākslu. No še-

jienes izriet nepieciešamība stundu organizēšanā piemēroties

bērnu aptverošai dzīves apkārtnei: lauku apkārtnē stundām

jābūt, dabiski, citāda satura, nekā fabriku rajonā, bet šai pēdējā

atkal citāda satura, nekā amatniecības apgabalā.

1 J\h k> h ~ncHxoJiorHH h ne.aarorHKa Mbiuijiemm", 10.nod. Veca abstrakcijas

teorija, kas cēlusies no Loka empīrisma, uzskatīja, ka abstraktais ir vispārīgais»

kā mūsu prāta abstrahešanas produkts, kamēr konkrētais ir tie priekšstati,

*ko var uzskatīt kā mūsu īstenības uztveres tiešu produktu. Tomēr, mēs

nekad neuztveram atsevišķas īstenības, bet tikai atsevišķus viņas mo-

mentus. Jaunākā psiholoģija rāda, ka mūsu pirmajiem priekšstatiem

•r vidēja kopība: kā atsevišķā, tā arī augstākās pakāpes kopības priekš-
stati izceļas vēlāk, sakarā ar «abstrakcijas» spējas augstāku līmeni. Tas

izskaidrojas ar to, ka mūsu praktiskai rīcībai pilnīgi pietiekoši zināt vidējās

kopības priekšmetu sugas īpašības. Kopības augstāko pakāpju kopīgais un at-

sevišķais (jo vairāk individuālais) nav vajadzīgi mūsu rīcībai, kamdēļ viņu

priekšstatišanai arī vajadzīga uzmanības speciāla intensitāte. Ka mūsu

pirmos priekšstatus raksturo vidējā kopībā, — rāda kaut vai

bērnu zīmējumi, kas taisni fiksē nevis atsevišķi individuālo, bet tikai at-

tēlojamo priekšmetu sugas īpašības. Tas pierāda, ka «abstraktais» nozīmē

nevis atsevišķās īstenības abstrakto, bet mūsu rīcības abstrakto. Kon-

krētais
— nav atsevišķa, bet dzīves praktiska īstenība. Abstrakta ir zi-

nāšana, kam ir interese pašai par sevi. Sal. BeprcoH „MaiepHfl h na-

MflTb", 2.n0d., un H./locckhA „06ocHOBaHne HHTynTHBH3Ma", B.nod. „06mee
H HHflHBHJiyaJlbHOe".
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Ja tādā (kārtā jaunākās klasēs stundas mērķus noteic gal-

venā kārtā skolēnu apkārtējā dzīve, tad vecākās klasēs, kur

praktiskā interese, kas sākumā gādāja par zināšanām un

mākslu, jau atdevusi vietu viņas pašas modinātai interesei par

zināšanām zināšanu dēļ un par mākslu mākslas dēl, stundas

mērķiem jābūt saskaņotiem ar atsevišķu skolēnu tieksmēm,

jābūt individuālizētām. Tikai tad stundas mērķi, ko īstenībā

skolēniem uzstādījis skolotājs, viņiem izliksies tādi, ko viņi it

kā paši sev uzstādījuši un tikai nav apķērušies tos formulēt

tikpat prēcīzi un noteikti, kā tas izdevies skolotājam, kas dalās

viņu interesēs, pazīst viņu tieksmes un ir tikai vairāk piedzī-

vojis un vairāk zin, nekā viņi. Kāda starpība, ja salīdzina mo-

dernās paidagoģijas atzīto uzskatu par stundas organizāciju ar

centrālistiskās un birokrātiskās paidagoģijas veco ideālu! Cik

daudz vairāk te vajadzīga skolotāja iniciātīva, gribas modrība,

radīšanas gars, spiežot to aizvien mācīties un nepārtraukti pa-

pildināties apkārtnes un skolēnu pazīšanā kādreiz itin kā visam

mūžam iegūtās oficiālās programmas un lietājamo mācības

grāmatu zināšanas vietā!

Stundā kā sarkanam pavedienam jāvelkas cauri jaunradī-

šanas procesam, un līdz ar to tai jāpaliek stundai. Tas nozīmē,

ka lai gan stundas mērķi ir skolotāja priekšā celti, skolēniem

jāļauj brīvība šo mērķu reālizēšanā, iniciātīva līdzekļu izvēlē,

kas nepieciešami stundas uzstādītā uzdevuma atrisināšanai.

Noteiktība stundas mērķu uzstādīšanā, stundas uzstādītā uz-

devuma prēcīzas atrisināšanas prasība, un, līdzās tam, patstā-

vība līdzekļu izvēlē, kas ved pie mērķa sasniegšanas, — šīs

prasības, ko modernā paidagoģijā prasa stundai, to krasi at-

šķir no vecās paidagoģijas, kas stundas būtību redzēja ne tik

daudz skolotāja uzstādītā uzdevuma prēcīzā atrisināšanā, cik

daudz tās vielas akurātā atkārtošanā, ko rādījis vai stāstījis

skolotājs. Teorēmu pierādīšanas gaitu, noteikta tipa uzde-

vumu atrisināšanas paņēmienus, grammatiskās analizēs kār-

tību, sacerējumu schēmas, — visu to skolotājs prēcīzi priekšā

rakstīja kā paraugu, kas katrā ziņā bija jāievēro, arī vēl tad,

kad jau bija atļauts atkāpties no novecojušiem aizspriedumiem.

Turpretī paši stundas mērķi bieži vien tika uzstādīti pārāk vis-

pārīgi, nenoteikti, kas savā izplūdušajā jēdzienā bija visdažādāk
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tulkojami. Lai tikai atceramies populāros sacerējumu tematus

par ūdens un jūras nozīmi cilvēka dzīvē, par sieviešu tipiem

Puškina darbos v. t. 1. Ar šo vispārīgumu bija domāts veicināt

skolēnu individuālizāciju un patstāvību, bet īstenībā ar to vei-

cināja paviršu dilletantismu, veiklu kompilāciju no dažām iz-

platītām grāmatiņām, kur bija atrodami šādu domrakstu pa-

raugi. Izjusti patiess ir Fersters, kas aizstāv darba prēcīzitā-

tes lielo audzinošo nozīmi, un tamdēļ pat vecākās klasēs ieteic

tulkošanu no svešvalodām, redzētā un dzirdētā prēcīzu aprak-

stīšanu, sacerējumus un referātus par zinātniskiem darbiem,

kam iespējami akurāti jāizteic svešu domu saturs.
2

Līdzīgi tam,

kā konkrētais nav uzskatāmais tādā nozīmē, kā attēlojums bil-

des veidā, bet ir vispirms dzīvē tuvais un praktiskais, gluži

tāpat arī vispārīgais un abstraktais nav nenoteiktais un izplū-

dušais : kāda zinātniska raksta prēcīza atstāstīšana ir nesalīdzi-

nāmi abstraktāks un vispārīgāks uzdevums, nekā sacerējums

par jau minētiem tematiem. Kļūstot vienmēr vispārīgākai un

■abstraktākai, stundai nav nekas jāzaudē no savas prēcīzitātes.

Tā kļūst tikai komplicētāka savā mērķī, un pats šis mērķis

kļūst vienmēr neatkarīgāks no ūtilitāri praktiskām interesēm

un aiz šī iemesla vienmēr tālāks. Bet jo tālāks stundas mēr-

ķis, un jo garāks ceļš, kas ved uz to, jo vairāk iniciātīvas un

patstāvības jāļauj skolēnam šī ceļa izvēlē. Taisni tādā kārtā

stunda kļūst radīšanas gara piesātināta un nevis prēcīzos un

noteiktos darba mērķus atvietojot ar nenoteiktiem un izplūdu-

šiem mērķiem, kas it kā ļautu izpausties skolēna patstāvīgai

radīšanai. Radīšanai, kā stingrai un neatlaidīgai tieksmei pēc

vienreiz uzstādītā mērķa, ir nepieciešama augsti attīstīta „di-

stances sajūta" starp nodomu un izpildīšanu, tā pati cenšanās

adekvāti un prēcīzi savas domas ielikt tēlos, kas Flobēru un

Tolstoju spieda līdz 20 reižu pārrakstīt savu darbu atsevišķās

lappuses. Tas, kas neprot prēcīzi formulēt cita zinātniskās

domas, acīm redzot, nekad nespēs tāda jautājuma pat uzstādīt,

kas vinu spētu novadīt pie savas zinātniskas teorijas intuīcijas.

2
«vSchule und Charakter» nodala «Paklausības paidagoģika» un «Nie-

cīsā paidagogiska nozīme». — Sal. Oētes vārdus «Vilhelmā Meistarā»:

«Niecīgajā, ko es pareizi daru, es redzu visa lielā tēlu, kas pareizi notiek

pasaulē.»
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Taisni tamdēļ, lai cilvēku audzinātu radīšanas garā, mēs sa-

kām: stundai ir jāpaliek stundai, t. i. vienmēr jāsatur prēcīzs

un noteikts darba mērķis, jābūt tikai radīšanas piesātinātai un

uz to vadītai, bet nav priekšlaicīgi jāizvēršas radīšanā. Tamdēļ

stundas individuālizācija vecākās klasēs nozīmē izglītības spe-

ciālizāciju saskaņā ar skolēnu tieksmēm un spējām, bet nekādā

ziņā atrisināšanai dotā uzdevuma prēcīzitātes un noteiktības

vājināšanu. Uzdotā prēcīzas izpildīšanas, „darba tīrības" pra-

sība ir katras stundas negrozāms nosacījums. Stundas priekš-

laicīga pārvēršana radīšanā veicina nevis radītāju, bet dille-

tantu audzināšanu, kas apmierinās ar izplūdušu vispārību, tu-

vinātu izpildīšanu un tādā kārtā aizsprosto ceļus īstai radīšanai.

No šejienes neizriet, ka, sevišķi vecākās klasēs, kad jau-

neklī mostas radīšanas dziņa, skolai nebūtu jāatsaucas šai da-

biskai tieksmei uz patstāvīgu darbu. Tādā gadījumā šim

darbam jābūt pilnīgi autonomam, jānorisinās skolēnu patstā-

vīgu organizāciju — zinātnisku, māksliniecisku un technisku

pulciņu robežās, un skolotājs vairs nav darba vadītājs, bet ti-

kai kritiķis. Nākošā nodaļā mēs redzēsim, cik liela izglītojoša

nozīme var būt šo skolēnu biedrību un savienību darbībai, kas

norisinās skolas robežās, bet ārpus tiešā skolas darba laika.

Tās nozīme sevišķi pastiprinās ar to, ka viņa norisinās parallēli

heteronomam skolas darbam, parallēli stundai, kas attīstās

vienmēr pieaugošas vispārības un individuālizācijas virzienā,

bet nemazina savas pamata prasības uzdotā prēcīzā un tīrīgā

izpildīšanā. Arī te autonomijai jāspīd cauri, bet nav jāiznīcina

skolas darbam raksturīgā heteronomija.

Lasītājam tagad jābūt skaidrībā, iekš kā pastāv mūsu uz-

stādītā stundas organizācijas principa jēga. Līdzīgi rotaļai,

ari stunda slēpj sevī divus izviršanas ceļus. Atšķīrusies no

augstāki stāvošas radīšanas pakāpes, no kuras tā gūst savu

attaisnojumu un jēgu, stunda izvēršas tīri mēchaniskā darbā,

skolotāja rādītā parauga atkārtošanā. Bet arī priekšlaicīgi

pārvērtusies radīšanā, tā izvēršas paviršā dilletantismā, kas

radīšanas vietā audzina izlaidīgu darbību un apmierinātību ar

tuvinātu iemiesošanu adekvātas iemiesošanas vietā. Tāda

stundas izpraša nav nekas jauns modernā paidagoģijā. Mēs ti-

kai centāmies filozofiski pamatot ieskatus, kas kļūst vienmēr
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redzamāki, un savu krasu un noslēgtu izpausmi iegūst tā sau-

camā darba skolas kustībā. Bet ap darba skolas jēdzienu tagad

sakrājies tik daudz pārpratumu, tā tagad ieguvusi tik daudz

nevēlamu draugu, ka der sīki pakavēties pie paša viņas jē-

dziena, kas tagad draud zaudēt katru noteiktību. Mēs arī

mēģināsim sniegt prēcīzu un skaidru darba skolas jēdziena

dēfīnīciju, norobežojot to no sastopamiem tās izķēmotiem sa-

pratumiem un noskaidrosim tos nosacījumus, kādos vienīgi Ir

lespējama viņas īsta reālizēšana. Tas mums dos iespēju jau

uzstādīto stundu organizācijas principu risināt savos vēl kon-

krētākos lietājumos.

2.

Darba skolas jēdziens. Djui un Keršenšteiners. Darba skolas un aroda

skola. Nedalāmības princips. Atsevišķa priekšmeta nodziļināšana dabas

un kultūras nedalāmībā. Personības un aicinājuma ideja. Keršenšteinera

papildu skolas.

Darba skolas jēdzienu savā tagadējā nozīmē vispirms

skicēja Pestalocijs, kas attīstīja darba izglītības ideju pretēji

tos laikos vispārpieņemtai profesionālai izglītībai. Tiešām,

darba skolu pretī nostādot profesionālai skolai, mēs, varbūt,

vislabāki aptversim vienu no darba skolas galvenām īpatnībām.

Profesionālo skolu raksturo tas, ka mācības sistēmas centrā

stāv pati profesija — attiecīgs amats vai nodarbība, kā mā-

cības priekšmets. Skola sprauž sev mērķi sagatavot cilvē-

kus, kas prot labi ražot attiecīgā amata produktus. Viņas uz-

devums ir apmierināt zināma amata produktu patērētāju inte-

reses — vispirmā kārtā valsts, šī modernās sabiedrības lielā

patērētāja intereses. Izglītības sistēmas profesionālais vir-

ziens sevišķi raksturo apgaismotāja absolūtisma skolu poli-
tiku un valsts iekārtu, kas bija valdošā Pestalocija laikmetā.

Absolūtisma būtība taisni iekš tā pastāvēja, ka visas viņa po-

litikas centrā stāvēja valsts intereses: ar atsevišķa cilvēka

personību nerēķinājās, tai nebija savas vērtības, tā bija tikai

līdzeklis visspēcīgā Leviatana, zemes dieva — valsts rokās.

Valstij bij vajadzīgi kareivji, ārsti, inženieri, techniķi, un tam

atbilstoši tika dibinātas skolas, kuru vienīgais mērķis bija ap-

mierināt šīs valsts vajadzības. Sagatavot amatniekus, kas
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dotajā laikā valstī prot vajadzīgo ražīgo darbu, — lūk profe-

sionālās skolas mērķis.

Pretēji tam darba skola, pat tur, kur tā tiek ražīga saim-

nieciska darba vadīta, izglītības centrā stāda ne vairs pašas

profesijas (amata jeb nodarbības) intereses, bet skolēna per-

sonības intereses. Sekošā, pazīstamā amerikāņu darba sko-

las teorētiķa Djui3

piemērā vislabāki var noskaidrot mi-

nēto izšķirību. ledomāsimies darba skolu, kas tāda saimnie-

ciska darba vadīta, kā „ēdiena pagatavošana", uzstādīs par

mācības mērķi skolēna personības attīstību, bet nevis labas

ķēkšas un pavāra sagatavošanu, ikas ir kulinārās mākslas pro-

fesionālās skolas mērķis. Kāda starpība būs ēdiena pagata-

vošanas mācībā abās skolās? Darba skola, kas ieinteresēta

par skolēna personības attīstību, nostādīs ēdiena (pagatavoša-

nas darbu sakarā ar visu cilvēces kultūrālo dzīvi, padarīs to

par atbalsta punktu skolēna pasaules uzskata izveidošanai,

kamēr profesionālā skola, kuras mērķis ir apmierināt tikai pa-

tērētāju gaumi, apmierināsies ar ziņu un māku sniegšanu, kas

nepieciešamas krietniem nākošiem pavāriem. Tiešām, ēdiena

pagatavošanas darbs, neraugoties uz visu savu aprobežotību
un niecīgumu, var kļūt par bazi visplašākai skolēna personī-

bas izglītībai, jo tas stāv cilvēka visas saimnieciskās dzīves

centrā, tam cilvēce neapšaubāmi veltī visa sava darba un

laika vislielāko dalu. Ēšana — kas gan tā ir? Šī jautājuma

noskaidrošana mūs ievadīs cilvēka fizioloģijā. Kādas vielas

organisms patērē ēšanas procesā: olbaltumu, taukus, stērķeli

v. t. 1. — mēs ieejam organiskās ķīmijas laukā. Kādi barības

veidi un kādā mērā sniedz nepieciešamās barojošās vielas:

mēs ieejam kustoņu un augu anatomijas un fizioloģijas laukā.

Cik lielā mērā mums pazīstamā vērša anatomija atšķiras no

kulinārās kas vērsi sadala dalās atkarībā no

tā, kādus ēdienus mēdz pagatavot no tām vai citām vērša

ķermeņa dalām! Kādus kustoņu un sevišķi augu veidus lietā

barībai, kur tie atrodas un dzīvo — mēs nonākam pie augu un

kustoņu valsts sistēmatikas un morfoloģijas, pie augu un ku-

stoņu ģeogrāfijas. Kas ir tie pusfabrikāti, no kuriem pagatavo
3 Devey «School and Society» (Skola un sabiedrība», ir latv. tul-

kojums. Tulk.).
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ēdienu (eļļas, putraimi, kafeja, tēja v. t. 1.), kā tos ražo, — ar

to pašu mēs ieejam technoloģijas laukā. Kur ražo attiecīgos

produktus, kādu darbu izlietā viņu ražošanā, kā tos mums

piegādā pa sarežģītajām saimnieciskās dzīves āderēm, — tā

mēs aizķeram oikonomiskās ģeogrāfijas un politiskās oikono-

mijas jautājumus. Mēs lietājam traukus ēdienu pagatavojot:

ar ko atšķiras savā starpā dažādi trauku veidi (vara, niķeļa,

māla, emaljēti v. t. 1.), kā ar tiem jārīkojas, — mēs ieejam ķī-

mijas laukā, mācīdamies metallu apskābļošanas procesus

v. t. 1. Mēs lietājam krāsnis (plīti, krievu krāsni). Kāda ir

krāsns ierīce? Kas ir degšanas process? Mēs aizkaram deg-

šanas fizikas un ķīmijas jautājumus. Neviens zinātnes un cil-

vēka kulturālās dzīves lauks nepaliks neaplūkots: mācot

ēdiena pagatavošanu, mēs to saistīsim ar dabas un cilvēka

dzīves visiem laukiem. Tā šķietami aprobežotā praktiskā

darbība kļūs par skolēna personības attīstības un viņa vispā-

rīgās izglītības avotu, un, otrup, pati šī darbība ar savu lielo

īiozīmi cilvēces dzīvei būs saprotama, stādot to sakarā ar

dabas un kultūras dzīves visu kopību. — Šaurā praktiskā dar-

bība gūst visaptverošu nozīmi, tiek saprasta kā dabas un cil-

vēces visas kopīgās dzīves organiska daļa un tamdēļ

noder kā personības vispārīgās izglītības avots. Profesionālā

mācībā praktiskā darbība paliek gluži savrūp, par sevi, tiek

atšķirta no citiem darba veidiem un galvenā kārtā pastāv
iekš tā, lai iegūtu atsevišķas ziņas un mākas, kas savā starpā

saistītas dotās darbības produkta nākošo patērētāju intere-

sēm.
4

Šķietami šaurā, aprobežotā darbība, ēdiena pagatavo-

šana, sevī slēpj dabas un kultūras dzīves visu pilnību, ir kā

mikrokosms, kas miniatūrā atspoguļo nedalītās un neaptvēra-
4

Sekoša schema rada šo darba skolas pusi:
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mās pasaules būvi. Tamdēļ tā saprasta praktiska darbība

kļūst personības vispārīgās attīstības avots: nodarbojoties ar

to, cilvēks aug un veidojas savā garīgā saturā. Turpretī pro-

fesionālais uzskats par darbu domā, ka praktiskā darbība, at-

šķirta no kultūras kopas un vērsta uz atsevišķu un mainīgu

vienādu darbību atkārtošanu, sastindzina cilvēka personību

un nedara to bagātāku. Pirmā gadījumā personība aug savā

praktiskā darbībā: darbs ir viņas iekšējās garīgās

bagātības augšanas avots, tā ir radīšana, kam personība pie-

ķeras brīvi un labprāt. Otrā gadījumā darbs ir pamatots uz

nebrīvību: personību tas neapmierina, darbu tā sajūt kā

smagu slogu. Cilvēks meklē savas personības interešu ap-

mierināšanu ārpus darba, atpūtā. No šī viedokļa per-

sonības izglītībai ir vajadzīgs brīvs laiks.

Senlaikos un vidus laikos bija tāds uzskats par personī-

bas izglītību un darbu. Kā izglītības vieta, skola savu nosau-

kumu dabūja no grieķu vārda kas tulkojumā no-

zīmē „atpūta". Personības attīstība stāvēja grieķu izglītības

sistēmas centrā. Bet senatnē domāja, ka šo attīstību var iegūt

tikai atpūtā. Izglītotam*cilvēkam tamdēļ jābūt atbrīvotam no

darba. Otrādi, strādnieks nevar kļūt par īsti izglītotu, tā tad

arī brīvu cilvēku. Tāpat domāja Platons un Aristotelis, krasi

sadalīdami sabiedrību divos slāņos: izglītotos jeb brīvos ļau-

dīs un strādniekos jeb nebrīvos. Reformācija pirmā grozīja

uzskatu par darbu: Luters un sevišķi reformācijas kreisais

spārns — puritāņi nevien izsludināja katru darbu par svētu

un Dievam patīkamu lietu, bet arī pateica, ka īsta kalpošana

Dievam prasa nevis atteikšanos no pasaules, bet nodziļinā-

šanos pasaulīgā darbā. Tikai strādājot pasaulē, nodarbojoties

amatā, zemkopībā, tirdzniecībā, cilvēks īsti kalpo Dievam:

personības attīstība ir iespējama ne ārpus darba, bet darbā.

Darbs nav cilvēka lāsts, bet viņa svētība. Taisni iekš tā ari

pastāvēja reformācijas laicīgais raksturs. Cilvēka profesija,

ko saprot kā personības attīstīšanu Dieva kalpošanai, ar to

pašu izvēršas cilvēka aicinājumā. Līdz pat šim laikam vācu

Beruf, reformācijas trādicija — patur kā profesijas, tā arī aici-

nājuma nozīmi, kautgan dzīvē mēs tagad reti sastopam viena

un otra savienošanu. Cik maz cilvēkiem profesija ir viņu
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Īstais aicinājums, un cik daudzi cilvēki savu aicinājumu redz

ārpus sava ikdienas darba! Apgaismotā absolūtisma laik-

metā šī reformācijas ideja apklusa: kalpošana Dievam un per-

sonības attīstība atdeva vietu zemes dievam — valsis hēgemo-

nijai, attiecībā pret ko atsevišķs cilvēks bij tikai līdzeklis bez

pastāvīgas vērtības. Izglītības ideju darbā un ar darbu, kas

kļuvis par cilvēka aicinājumu, iznīdēja profesionālās iedīdī-

šanas sistēma, t. i. cilvēku sagatavošana valstij vajadzīgām

profesijām. Profesionālai skolai pretī nostādot darba izglī-

tību, Pestalocijs no jauna pacēla apklusušo domu. Visos sa-

vos rakstos un sevišķi romānā „Linhards un Gertrūda" Pesta-

locijs atrisina šo domu par darbu, kā personību attīstošu izglī-

tības avotu. Vērpēja un audēja vienmuļīgo amatu Gertrūda

prata padarīt par tādu, kas attīsta bērna personību. Tamdēļ

arī Pestalocijs saka: „Noskatoties Gertrūdas bērnos, izliekas,

ka tie strādā kā dieninieki, bet viņu dvēseles nekalpo." Šo

dvēseles neatkarību darbā panāk ar viņas ieaugšanu darbā.

Bet tas iespējams tikai tad, kad profesija ir kultūras orga-

niskās kopības apzināta nepieciešama daļa un saistīta ar vi-

sām dabas dzīves pusēm un cilvēka darba citiem veidiem.

Tad no dieninieka darba profesija izvēršas cilvēka aicinājumā.

Ir pilnīgi iespējami un pat ļoti ticami, ka darba skolas

skolēni, kas tādā kārtā mācījušies ēdiena pagatavošanu, būs

nemākulīgāki pavāri, nekā kulinārās skolas skolēni, kas spe-

ciāli iedīdīti patērētājiem garšīgu un iemīļotu ēdienu gatavo-

šanā. Bet toties vini, ja gribat, vārīs putru ar sajūsmu, „no

visas sirds", ko nevar teikt par profesionāļiem, kas visa sava

darba nozīmi redz citu cilvēku vajadzību apmierināšanā. No

šejienes jau redzams, cik nepareizi ir darba skolas būtību

redzēt viņas ūtilitārismā. Izšķirībā no profesionālas (aroda)

skolas, kas nesniedzas pāri tīri ūtilitārismā robežām, darba

skola turpretī utilitāro un dzīves praktisko padara tikai par

savas izglītības sākuma punktu. Katru atsevišķu darba

procesu augsti vērtējot un to paceļot līdz kultūras un dabas

nedalāmībai, darba skola to atbrīvo taisni no šaurās utilitārās

aprobežotības. Tamdēļ varētu runāt par darba skolas prāg-

matismu, bet nevis par ūtilitārismu.

Kāda nozīme tautas izglītībā var būt tādam darba mācī-
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bas paņēmienam, rāda pazīstamā Minchenes darba skolas

teorētiķa un praktiķa K. Keršenšteinera pieredzējumi.

Uzņemoties 1895. g. Minchenes pilsētas skolu pārzināšanu

Keršenšteiners konstatēja, ka, neraugoties uz Bavārijā pastā-

vošo obligātorisko septiņgadīgu darbdienas un obligātorisku

trīsgadīgu svētdienas skolu, mācīšanas rezultāti izrādās ār-

kārtīgi neapmierinoši, pat tādi, ka dažreiz vērojami analfabē-

tisma gadījumi. Tam nespēja vajadzīgā mērā līdzēt arī va-

karu papildu skolas pusaudžiem no 14 līdz 18 gadu vecumam:

ievērojot to, ka šo skolu programma aizvien atkārtoja parasto

skolas programmu (tā pati aritmētika, vācu valoda v. t. 1.).,

šīs skolas, neraugoties uz mēģinājumiem tās padarīt obligā-

toriskas, iedzīvotāji labprāt neapmeklēja. Lai to novērstu,

Keršenšteiners reorganizē papildu skolas praktiska darba iz-

glītošanas garā. „Tās vairs nav agrākās papildu skolas ar

grāmatu mācīšanu, kas maz interesē skolēnus, jo tālu stāv tai

pasaulei, kurā paliek elementāru skolu beidzis skolēns. Jau-

nās papildu skolas cieši saistītas ar skolēnu amatu, ar vip

nodarbošanos, un iekārtotas ne amatu grupu nodalās vien,

bet arī atsevišķu sīku amatu nodalās. Tur ir īpašas skolas

maizniekiem, desiniekiem, miesniekiem, burtličiem, Mtogra-

fiem, galdniekiem, dekoratoriem un apzeltītājiem, varkaļiem,

skārdniekiem, atslēdzniekiem, podniekiem un mūrniekiem,

dārzniekiem, pulksteņmeistariem, drogistiem v. c." Sākumā,

kā pats Minchenes paidagogs ziņo, šais speciālizētās skolās

raudzījās neuzticīgi, bet drīz visi saprata viņu īsto nozīmi tiem,

kas viņas apmeklēja. „Daudzi uzņēmēji un meistari, kas sā-

kumā izjokoja vai ignorēja šīs skolas, vēlāk mainīja savus

ieskatus, pateicoties paši saviem skolēniem, kas atgriezās no

praktiskās skolas darbnīcās un ar interesi, svaigām un derī-

gām zināšanām ķērās pie agrākā darba. Tagad skolēns vairs

neiet uz nepatīkamo (tamdēļ ka tā stāvēja tālu no viņa darba)

papildu skolu, bet uz savu paša (sava darba) speciālo skolu:

tur līdzās sēd nevis vairs viņam vienaldzīgais kaimiņš, bet

pēc nodarbības radniecīgs viņa biedrs, pie kura tas bieži var

netieši pamācīties; viņa priekšā nestāv svešais skolotājs, bet

tāda paša amata meistars vai palīgs, ar kuru tam būs jādalās
dzīves grūtībās un likstās, kas, varbūt, būs viņa konkurents,
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bet tomēr cenšas viņā attīstīt tās spējas, kas to izveido par

lietišķu amata biedri."
5

Tādējādi darba izglītības rezultātā

profesija nevien paceļas līdz aicinājumam (kas drīz izpaudās

Minchenes pilsētas amatnieciskās rūpniecības līmeņa straujā

pacelšanā), bet arī vislabākā kārtā tiek panākts zinātniskās

izglītības un vispāri personības attīstības atrisinājums.

3.

Darba skola un pasīvā skola. Vienāda parauga atkārtošana un uzdevuma

kopīga reālizēšana. Skolotāja loma. Nedalāmības princips klases iekārtā.

Priekšmetu mācīšana saimnieciski vērtīgu darbu darot,

darba skolas iekšējai iekārtai piešķir gluži īpatnīgu raksturu.

Ar šo savu otru īpatnību darba skola atšķiras nevien no pro-

fesionālās, bet arī no vecās vispārizglītojošās skolas, ko darba

skolas aizstāvji sauc par grāmatas jeb mācības skolu, turpretī

mēs to pareizāki sauksim par pasīvo skolu. Pēdējās iekārtu

raksturo sekošas skolotāja attiecības pret skolēnu, un skolēnu

savstarpējas attiecības. Skolotājs kautko darīja: stāstīja,

pierādīja teorēmu, analizēja teikumu, izskaidroja lasīto, zī-

mēja, izgrieza no koka vai līmēja no kartona rokdarbu stundā.

Visiem klases skolēniem, skaitā 30—40, katram atsevišķi jā-

atkārto viņa stāstījums, pierādījums, izskaidrojums, zīmējums,

rokdarbs. Šādai mācības iekārtai piemērots arī klases ārē-

jais iedalījums: blakus sēdoši skolēni, kas strādā vienādu

darbu un ārpus viņiem, visai klasei redzamā vietā skolotājs,

kas rāda visiem vienādo paraugu. Mācīšanas uzskatāmību

šai skolā saprata, kā visiem vienādu paraugu.

Gluži citādi darba skolā. Te visai klasei uzdod kopīgu

darbu, ko atsevišķi skolēni, katrs savā vietā, kopīgi izpilda,

«la gadās, ka jāiekārto jaunākās klases telpas, vai jāpagatavo

rotaļlietas skolas bērnu dārzam, jāapstāda sakņu dārzs, jāsa-

dala puķu dobes, jāizskaidro klasē lasītais literāriskais darbs,

— visi kopīgi, cits citu papildinādami, rada zināmu kopēju

produktu. Skolotājs tikai uzdod uzdevumu, vada klases kopējo

darbu, palīdz ar padomu un darbu tur, kur darbs neveicas, bet

nesniedz paraugu, kas katram skolēnam atsevišķi jāatkārto.

5

«Grundfragen der Schulorganisation».
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Šai aktīvā skolā visas klases kopīgs darbs rada kautko jaunu,

līdz tam nebijušu, kamēr vecajā pasīvā skolā skolēns, izpildī-

dams vienādu darbu ar savu blakussēdētāju atkārto jau kādas

personas darīto un gatavo.
6

Šai ziņā darba skola vadās no nedalāmības principa, ka-

mēr pasīvā skola bāzējās uz vienādības principa. Kopēja uz-

devuma kopīgs darbs katram skolēnam norāda viņa indivi-

duālo vietu klases darba sabiedrībā, padara viņa darbu līdz-

vērtīgu biedra darbam, padara to par neatvietojamu darbu.

Tas diferencē klasi, izvērš klasi par organizētu, saticīgi strā-

dājošu sabiedrību, bet skolēnu — par veselā individuālu un

neatvietojamu orgānu. Turpretī pasīvā skola vadījās no

vienlīdzības principa, šī riebīgā principa, kas vienmēr node-

rējis kā varmācības un dezorganizācijas avots, par ko turp-

māk mēs pārliecināsimies. Pasīvā skola visiem diktēja fak-

tiski vienlīdzīgu (vienādu) darbu, kura paraugu

iepriekš sniedza skolotājs. Bet tā kā skolēni faktiski nekad

nav līdzīgi skolotājam, tāpat kā viņi aizvien nevienlīdzīgi savā

starpā, tad vienādās vielas atkārtošana neatvairāmi radīja

sacensību un numuru sistēmu. Darba skolā sacensībai nav

vietas, jo, strādājot kopēju darbu, katrs dara savu: darbā at-

pakaļ palikušajam neaizsteidzas priekšā, bet to pamudina vei-

cīgākie, jo viena skolēna aizkavēšanās darbā kavē visu sko-

lēnu darbu. Te mēs redzam tikai veselīgu līdzcensību, bet ne

sacensību ar savu raksturīgo dziņu pārspēt biedru. Pasīvā

skolā skolotāja paraugu atkārto katrs skolēns atsevišķi. Te

neatvairāmi rodas viena skolēna darba salīdzināšana ar

otra skolēna darbu. Rodas skolēnu darbu novērtēšana, pie

kam par mērogu ņem skolotāja priekšzīmīgo darbu: kas

visprecīzāk! atveidinājis skolotāja padarīto, tas visvairāk

veicis. Tas, kas visvairāk novērsies no skolotāja parauga, iz-

6 Pasīvas un darba skolas schēma:

. . . grāmata

skolotāja
' '

' paraugs

— — —
~ = ~ i skolēnu

— — —
—

—
— j stundas
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rādās par mazāk sekmīgu. Bet tā kā skolotāja paraugs pilnīgi

nevienam skolēnam nav sasniedzams, tad patiesi taisnīgs bija

tas skolotājs, kas nevienam nelika pieci, apgalvodams, ka pieci

viņš var likt tikai pats sev, bet vislabākam skolēnam tikai četri.

Tamdēļ pasīvā skola ir neatvairāmi saistīta ar numuru sistēmu.

Atmest to, atstājot veco pasniegšanas iekārtu, nozīmē cīnīties

ar slimības simptomiem, neizskaužot pašas kaites. Atmetiet

numurus pasīvā skolā, un tie neizbēgami atdzims vārdu apzī-

mējumu veidā: „teic", „labi", „apm.'\ kā mēs visi praksē to

redzējām. Uzliekat tos par pienākumu darba skolai, un tie ne-

būs iepotējami, jo trūks tā mēroga, ar ko izmērot visu skolēnu

vienādo darbu.

No sacītā ir redzams, cik nepareizi būtu darba skolu sa-

prast kā vienīgi vai pat galvenā kārtā rokdarbu skolu. Loti

daudzi domā, ka vēstures mācīšana, piemēram, kļūs par

darba metodes lietāšanu ar to, ka vēstures stundās bērni,

lai klausītos skolotāju vai lasītu grāmatiņu, zīmēs antīko lietu

un ieroču paraugus vai arī no papes salīmēs vidus laiku pili.

Roku darbu, tāpat kā katru citu darbu, arī var nedarīt pēc ne-

dalāmības principa, bet pēc vienādības principa, kā tas arī

vienmēr bija vecajā skolā rokdarbu stundās. Un otrādi, tīri

garīgu darbu var darināt uz kopīgu darba produktu kopējas ra-

dīšanas pamata. Lūk, lasīšanas piemērs klasē pēc darba prin-

cipa. Skolotājs vai kāds skolēns izlasa mākslas darbu. Pēc

izlasīšanas sākas lasītā kopīga apspriešana: katrs skolēns

Pasaka ievērotās lasītā individuālās puses. Kopīgas ap-

spriedes rezultātā arī rodas kopīga darba produkts:

spilgts un nedalīts mākslas darba tēls, kurā dzīvo

katrs sīkums, ko ievēroja un pēc sava ieskata aizstā-

vēja viens vai otrs biedrs. Protams, jaunākās klasēs

analizēs padziļināšanai ir lietišķi izlietāt arī noklausītās vielas

sižeta zīmēšanu, lai bērnam būtu vairāk iemeslu un laika pār-

dzīvot lasīto. Bet tas nepavisam nav nepieciešami, vecākās

klasēs pa daļai pat nevajadzīgi. Arī zīmēšanā galvenais ir ne

zīmēšana kā tāda, bet katra atsevišķa zīmējuma kopīgais no-

vērtējums. Arī te skolotāja loma pastāv tikai iekš tā, lai uz-

stādītu uzdevumu un vadītu klases kopējo darbu. Kāda star-

pība starp šādu stundu un parasto izskaidrojamās lasīšanas
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stundu, kur skolotājs runā un rūpējas par visiem, katru lasīto

vārdu sīki iztirzā un neatvairāmi novērsdamies sānis traucē

lasītā vielas pirmāko dzīvo iespaidu. Pēdīgi skolēnu priekšā

paliek tikai mākslas darba līķis, kas tiem vēlāk, atkārtojot sko-

lotāja izskaidrojumus, jāatveidina pa dalām!

Pasīvā skolā — skolotājs daudz runā, visu parāda, rūpē-

jas, bet vienādā darbā dalītā klase pasīvi uztver. Darba

skolā — kopīga uzdevuma darbā apvienotā klase aktīvi strādā,

bet skolotāju ne visi dzird, ne visi redz, tomēr tas nemanāmi

apgaro visas klases darbu. Vai viņa lomu var saukt par pa-

sīvu? Jā, ja par aktivitāti saprot rūpīgu daudzrunību. Nē, ja

par aktivitāti saprot skolotāja patstāvīgu radīšanu. Un tiešām,

pasīvai skolai raksturīgā skolēnu un skolotāja darba saskaņo-

šana izpaužas arī skolotāja darbā. Sniedzot saviem skolēniem

paraugu atkārtošanai, skolotājs pats neatvairāmi meklē pa-

raugu savam darbam un to atrod mācības grāmatā, šai vēl

vairāk autoritātīvā un zinošā skolotāja paraugā. Darba skolā

grāmatas hēgemonija ir salauzta: kā skolēni tur neatkārto

skolotāja, tāpat arī skolotājs tur nevar atkārtot grāmatu. Katra

klase ir kautkas individuāls un īpatnīgs, un tamdēļ viena stunda

te nekad nevarēs atkārtot otru. Kā tas vienmēr arī dzīvē

mēdz būt, zem darba skolas skolotāja ārējās pasivitātes slēp-

jas patstāvīga iekšēja darba spraigums, nepārtraukta gribas

modrība, kas prot uzdevumu tā stādīt, kā tas izriet no patrei-

zējiem individuāliem apstākļiem, īstā laikā prot palīdzēt tur,

kur darbs kādu nekādu iemeslu dēl aizkavējies, nekavējoši no-

vēršot sastapto traucēkli.

Līdzīgi lasīšanas stundai, pēc darba principa var organizēt

arī citu ~mutvārdu" priekšmetu stundas, piemēram vēstures

stundu, kas var pastāvēt izlasītā vēsturiskā pieminekļa kopīgā

analizē. Vispāri jāatsakās no neattaisnojamās vārda salīdzi-

nāšanas ar materiālām lietām, vienalga, vai nu ar nolūku to

pārmērīgi celt, vai arī divkārt pazemot. Līdzīgi kokam, dzelzij

un mālam vārds ir cilvēka darba cienīgs priekšmets, ja vien šis

•darbs bijis aktīvs, cilvēka personību darinošs. Fiziskais vis-

pāri ne ar ko nevar būt ne labāks, ne sliktāks par psīchisko, no

kura tas patiesībā nav atdalāms. Fizisks darbs vienmēr ir sai-

stīts ar garīgu darbu. Tāpat ļoti bieži garīgs darbs saistās ar
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runas un rakstības orgānu fizisku nodarbināšanu. Darba skolas

jēga pastāv nevis iekš tā, lai katru garīgu darbu pārvērstu fi-

ziskā, bet iekš tā, lai katru darbu, kā fizisku, tā arī garīgu,

padarītu par personības attīstības avotu. Skolēna rakstītiem

un teiktiem vārdiem, tāpat kā viņa roku darbībai ir sevī jāat-

spoguļo un reizē jādarina skolēna personība. Tad skolēns

kļūs nevien klases kopējā darba neatvietojams dalībnieks, bet

arī atradīs savu individuālo vietu pasaulē, iemācīsies katru

darbību saistīt ar dabas un kultūras nedalāmību.

4.

Darba skolas pamata principa (nedalāmības principa) secinājums. Vis-

pārizglītojošie un speciālie priekšmeti. Mācības plāna un skolotāju kollē-

ģijas viengabalainība. Dzimtenes mācība. Daudzu priekšmetu problēma.

Darba skola kā skolas modernās attīstības dabiskas sekas. Keršenšteinera

prasības. Skolas tuvums iedzīvotājiem.

Divas mūsu aplūkotās puses, kas tomēr saplūst kopīgā

principā — viengabalainībā, izteic darba skolas būtību. Lai viņu

pilnīgāki raksturotu, vēl jāpakavējas pie dažiem pamata prin-

cipa secinājumiem. Tad mēs redzēsim, ka darba skola at-

risina veselu virkni grūtību, ko pasīvā vispārizglītojošā skola

nespēja atrisināt. Ar to pašu darba skola mums kļūs sapro-

tama un paidagoģiski nepieciešama.

Vispirms darba skola galīgi izbeidz vecās skolas parasto

priekšmetu šķirošanu tā saucamos vispārizglītojošos un spe-

ciālos. Vecajā skolā šī šķirošana noveda pat līdz skolotāju da-

līšanai divās katēgorijās: vienup nostājās veco valodu, mātes

valodas, matemātikas, vēstures skolotāji, otrup-—ģirnnastikas,

dziedāšanas, zīmēšanas, rokdarbu un pat jauno valodu skolotāji.

Jau „ēdiena gatavošanas" piemērā mēs parādījām, ka šķietami
tik šaurais „speciālais" priekšmets, ja to pienācīgi māca, var kļūt

plašas un vārda pilnā nozīmē vispārcilvēciskas izglītības avots.

Bez tam atliek tikai atcerēties, kā vecajā skolā mācīja daudzos

tā saucamos vispārizglītojošos priekšmetus, lai pārliecinātos, ka

galvenais nav priekšmets, bet viņa metode. Un tiešām, vai var

sacīt, ka seno valodu mācīšana vecajā skolā izglītoja personību,
kur galvenā kārtā mācīja tikai grammatiskās formas, varbūt arī
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skolēnu nedaudz iepazīstināja ar antīkās kultūras garīgo sa-

turu, kas arī modernā kulturālā pasaules uzskatā sastāda pa-

mata elementu? Darba skola noteikti atmet aizspriedumu par

priekšmeta, kā tāda, iekšēju vispārizglītojošu vērtību. Ikvienu

priekšmetu ir iespējams tā mācīt, ka tas kļūs personības vis-

pārīgās attīstības avots, un ikviens priekšmets gluži tāpat var

apklusināt katru centienu pēc vispārīgās izglītības. Tādā kārtā

darba skola nāk sakarā ar vecās paidagoģijas labākiem pār-

stāvjiem, no kuriem, piemēram, N. Pi r o govs jau „Dzīves

jautājumos" izteica pareizu domu, ka lietas būtība nepastāv

iekš tā, ko māca, bet kā māca. Ar to pašu arī tiek atrisināts

grūtais, vecai skolai neatrisināmais jautājums par visu skolas

priekšmetu vienādu izglītojošu vērtību: visi skolotāji, lai viņi

pasniegtu ko pasniegdami, ir nedalītās skolas vienlīdz cienīgi

locekli un visiem viņiem tiesība uz vienādu autoritāti skolēnu

acīs.

Pasīvā skolā atsevišķo priekšmetu dažādai vērtēšanai bija

tās kļūmīgās sekas, ka skolu iekārtoja tīri mēchaniski, bez

organiskas viengabalainības. Līdzīgi tam, kā atsevišķi skolēni

sēdēja līdzās, tomēr ne ar ko nevienoti, izņemot vienāda pa-

rauga atkārtošanu, gluži tāpat arī atsevišķus mācības priekš-

metus izņēma parallēli citu citam, tos nestādot nekādā sav-

starpējā organiskā sakarā. Katrs atsevišķs priekšmets ar savu

īpašu materiālu bija noslēgts vesels, ko mācījās, neattiecinot uz

otra priekšmeta materiālu. Gluži tādā pašā atsevišķu priekš-

metu mēchaniskā parallēlisma garā noritēja arī vecās skolas

paidagoģisko padomju sēdes: atsevišķi skolotāji tur sastapās

tikai tai nolūkā, lai tīri mēchaniski izliktu atzīmes katram sko-

lēnam visos priekšmetos. Turpretī par galveno, kas arī no-

skaidrojams vienīgi kopīgas apspriedes rezultātā — par atse-

višķu priekšmetu savstarpēju sakaru, par to, lai fizikas stun-

dās iztirzājamiem jautājumiem un tematiem būtu iekšējs sakars

ar mātes valodas, vēstures, ģeogrāfijas stundām, nemaz neru-

nājot par dabas zinātnēm un matēmatiku, par to paidagoģiskās

padomēs neminēja ne vārda. Paidagoģisko padomju darbs pil-

nīgi līdzinājās skolēna un skolotāja darbam: viņi neradīja sava

metodiska mācības plāna, bet tikai atkārtoja jau gatavu paraugu.

Tas apstāklis, ka atsevišķie priekšmeti tika izklaidēti un viņu
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starpā nebija nekāda centra, pēdējā laikā pasīvās skolas la-

bākos pārstāvjus spieda pacelt jautājumu par tā sau-

camo „priekšmetu koncentrāciju." Agrāk šis jautājums nepa-

cēlās tamdēļ, ka ir profesionālā, ir vispārizglītojošā skola to-

mēr bij vienota gara piesātināta; viņu mācības plānos bij zi-

nāma vienība. Tāda, piemēram, bija kaut vai krievu klasiskā

skola pagājušā gadsimteņa 90.-to gadu vidū. Taisnība, šo vie-

nību panāca tīri mēchaniskā kārtā, visus priekšmetus nesau-

dzīgi aizēnojot ar „galveniem", piem. senām valodām, kurām

atvēlēja visvairāk stundu un kuras skolēnam prasīja visvairāk

pūlu. Ar klasiskās skolas sabrukšanu šis ārējais centrs izrā-

dījās zaudēts, un mūsu vispārizglītojošā skola iegāja tīra eklekti-

sma joslā. Priekšmetu koncentrācijai tur bij tīri gadījuma rak-

sturs, atkarīgi no skolotāja personīgām īpašībām: vienā vai otrā

skolā atsevišķie priekšmeti guva virskundzību tik lielā mērā,

cik lielā mērā viens vai otrs skolotājs prata vairāk par citiem

sajūsmināt skolēnus ar savu priekšmetu. Meklējot trūkstošo

koncentrāciju, pēdējā laikā tika izvirzīts populārais dzimtenes

mācības saukasts. Sākumā dzimtenes mācību saprata kā īpašu

priekšmetu līdzās citiem, kam, īpaši jaunākās klasēs, bija jā-

nomāc citi priekšmeti. Drīz tomēr pārliecinājās, ka dzimtenes

mācība nevar būt atsevišķs priekšmets, ka tā drīzāk ir metode,

ar ko jārēķinās pārējo priekšmetu mācīšanā. Bet tā kā šī

metode beidzot nonāk pie tā, ka par vadošiem tematiem mā-

tes valodas, vēstures, ģeogrāfijas, dabas zinātņu un pat matē-

matikas stundās ir ņemamas bērnu apkārtnes parādības, tad

dzimtenes mācību beidzot saprata, kā elementārās mācīšanas

sistēmu. Visas parādības sakārto itkā koncentriskos apļos at-

karībā no viņu tuvuma skolēnam. Tādā kārtā sākumā dzim-

tene" ir skolēna apkārtne ar I—2 km garu rādiju, tad ar 10 km

garu rādiju, tad apriņķis un apgabals, vēlāk visa valsts un

beidzot visa pasaule. Attiecīgi tam vienas un tās pašas parā-

dības, kuru rādijs aizvien palielinās, māca dažādu priekšmetu

stundās no dažādiem viedokļiem. Tādā kārtā starp atsevi-

šķiem priekšmetiem nostiprinās ciešas saites, skola iegūst savu

zaudēto centru, bet nu jau tādu centru, kur nevalda atse-

višķo priekšmetu despotija, bet pastāv visu priekšmetu sa-

skaņota savstarpēja iespaidošanās. — Taisni ar to pašu, un
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ņemot vēra jau teikto par konkrēto un abstrakto, mēs arī no-

nākam pie darba skolas. Patiesi, tuvo un tālo nevar mērot tīri

ārēji, ar dotās parādības rādija attālumu no skolēna. Atoms

ar savu iekšējo būvi, histoloģiskā šūniņa, infūzorija atro-

das skolēna tuvumā; tomēr saprašanas ziņā tie neapšaubāmi

stāv tālāk no viņa, nekā lauks un upe, kas atrodas Ikm at-

tālumā no skolas, vai virtuve un dzirnavas. Tuvs ir tas, kas

konkrēts, t. i. ar ko saistīta tieša praktiska vajadzība, ko tūlīt

var lietāt dzīvē, kas spēj izskaidrot tādu faktu, kam tieša

dzīves nozīme. Otrādi, tāls ir tas, kas abstrakts, kam ir pat-

stāvīga izzinoša nozīme un kas nav tieši dzīvē lietājams. Tam-

dēļ arī pareizi saprasta dzimtenes mācība sakrīt ar darba sko-

las principu: mācīšanai jābūt kādas praktiskas darbības va-

dītai, lai pēc tam pakāpeniski konkrēti praktiskās domāšanas

vietā liktu abstrakti izzinošo domāšanu un dabas izziņas vietā

dzīvei, dzīvi izziņai. Dažādās mācības pakāpēs koncentrējo-

ties ap praktiskās darbības dažādiem veidiem, atsevišķie mā-

cības priekšmeti tiek savstarpēji iespaidoti, un mācības plāns

iegūst iekšēju vienību un pastāvību. Tieši kāda praktiska darbība

pieņemama par tādu centru, tas atkarājas no apkārtnes: lauku

apkārtnē tas varētu būt sakņu dārzs, augļu dārzs, lauks un

audumu pagatavošana, mežs un galdniecības darbi; kalnainā

apkārtnē — mežs un galdniecības darbi, zeme ar savām ba-

gātībām un kalnrūpniecība; pilsētā — tāds vai citāds amats

jeb tāda vai citāda fabrikas rūpniecības nozare. „Dzimtene",

t. i. aptverošās apkārtnes dzīve, noteiks elementārās izglītības

sistēmu. Tādā kārtā arī šai ziņā darba skola atšķiras ar to,

ka priekšmetu mēchaniskas savirknēšanas vietā tiek likts or-

ganiskas vienības princips.
7

7 Luk pasīvās un darba skolas attiecīgas schemas:

Pasīva skola: Darba skola:

Sal. turpmāk 10. nod. § 3.
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Ar to, ka vecajā pasīvā skolā nebij centra, kas apvieno un

itkā savalda atsevišķos mācības priekšmetus, tai draudēja vēl

kādas citas briesmas. Proti, daudzie priekšmeti, kas rakstu-

rīgi izpaudās vecās skolas mācības plānu attīstībā pēdējos gadu

desmitos. Gandrīz vai katra reforma pielika kādu jaunu

priekšmetu skolas mācības plāna obligātoriskās programmas

sastāvā. Tas pats vērojams arī katrā atsevišķā priekšmetā:

atsevišķu mācības priekšmetu programma izrāda nelokāmu

tendenci nepārtraukti piebriest. Šī parādība dabiski izriet no

pasīvās skolas īpatnīgā vispārīgās izglītības jēdziena, kā no-

teiktu gatavu ziņu summas, kas ievietojama skolēnu galvās. Jā-

zin visa mātes valodas rakstniecības vēsture. Kamdēļ arī ne

Vakareiropas literātūras vēsture, kā arī antīkās literātūras

(grieķu un romiešu) vēsture, kam milzīga vispārizglītojoša

nozīme? Jāzin visa alģebra, ģeometrija un trigonometrija.

Kamdēļ arī ne analītiskā ģeometrija un diferenciālā un inte-

grālā aprēķināšana? Ikvienam no šiem priekšmetiem nav ma-

zāka vispārizglītojoša nozīme, tā tad izglītības pilnības labad

tie visi jāieliek mācības plānos. Modernā zinātne, kā arī visa

kulturālā dzīve, ir loti ātri progresējoša diferenciācijas pro-

cesa aizrauta: tas kas agrāk bija kādas zinātnes atsevišķa no-

dala, tagad kā ar savu apjomu, tā arī ar nozīmi kļūst par pat-

stāvīgu zinātni. Ja vispārīgā izglītība nozīmē, kā to saprata

pasīvās skolas paidagoģija, visa tā piesavināšanos, kam vis-

pārīga nozīme, tad vispārīgās izglītības perifērija neatvairāmi

pieaug taisni bīstamā proporcijā. Ja vēl 100 gadus atpakaļ visa

elementārā fizika bij ievietojama 200 lappusēs, tad mūsu lai-

kos Krajeviča sastādītā fizikas grāmata aptver jau vairāk par

500 lappusēm. Dziļi patiess ir Keršenšteiners, sacīdams:

divdesmittūkstošgadīgu cilvēces kultūru, tad

pat visrosīgākie filologi un vēsturnieki nebūs spējīgi piesavinā-

ties visas pagātnes kultūrālās izloksnes un kultūrālos retu-

mus." Ar vienkāršu mācības stundu un mācības gadu skaita

pavairošanu no šī stāvokļa nav izejams, jo paātrinājums, kas

raksturo kultūras augšanas procesu, nesamērojami pārsniedz

skolas mācības iespējamo pagarināšanu. No šī stāvokļa var

izkļūt tikai pašā pamatā mainot uzskatu par mācības uzde-

vumiem. Tagad vairs nav tādu vēsturnieku, kas zinātu „visu
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vēsturi", no Ādama laikiem līdz mūsu dienām. Tagad vairs

nav tādu fiziku, kas zinātu visus kaut tikai svarīgākos faktus

un likumus. Un tomēr vēsturnieki un fiziķi ir. Kā gan iespē-

jams zināt vēsturi un fiziku, neiepazīstoties ar visu šīm zi-

nātnēm piederīgo materiālu? Modernā paidagoģika atzīst, ka

tas pilnīgi iespējami: ne tas zin vēsturi, kas iepazinies ar visu

vēsturi no Ādama laikiem līda mūsu dienām, bet tas, kas

pārvalda vēstures pētīšanas metodi. Protams, metodi ie-

gūt nav iespējams, neiepazīstoties ar materiālu. Bet tam

nolūkam nepietiekoši vienkārši iepazīties ar mate-

riālu, tas patstāvīgi jāizpētī, un nav jāiepazīstas ar visu

materiālu, pietiek vispusīgi un dziji izpētīt dažas atse-

višķas daļas.8

Tādas vispusīgas un patstāvīgas materiāla apstrādāšanas

iespēju arī dod darba skola. Viņa stāda par mērķi iepotēt

bērna pētīšanas un mācāmā materiāla vispusīgas apstrādā-

šanas garu, kamdēļ savā mācības gaitā arī sāk ar tuvā un

konkrētā materiāla aplūkošanu. lepotējusi skolēnā pētīšanas

garu, sākumā aiz nepieciešamības dzīves praktiskos nolūkos,

vēlāk tā pakāpeniski varēs atbrīvot bērna pētīšanas interesi

no ārējās kalpošanas dzīVei un vērst viņa domas uz pasaules

pētīšanu pašas pētīšanas dēl. Bet tāda vispusīga materiāla iz-

strādāšana pēc jau minētā darba principa būs iespējama tika!

tad, kad mācības priekšmetu programmas nevien neturpinās

nepārtraukti briest, bet visnoteiktākā kārtā tiks saīsinātas,

daži priekšmeti pat izmesti no mācības plāniem. Pasīvi mācot

mūsu laiku fizikas programmu 200 mācības stundās varbūt arī

var veikt. Turpretī, lai to visu izņemtu aktīvi, pēc darba sko-

las metodes, darbnīcā un laborātorijā, būs vajadzīgs divkārt

vai pat trīskārt lielāks stundu skaits. Tas pats sakāms arī

par visiem citiem priekšmetiem. Ja skolēnam uzstāda lielākas

viņa patstāvīgā darba prasības, tad darba skolai acīm redzot

jādod ilgāks laiks šo prasību izpildīšanai. Nav nelaime, ja sko-

lēns no darba skolas izies ar mazāku zināšanu krājumu par to,

kas pušķo pasīvās skolas programmas. Viņš izies no darba

skolas piesavinājies to ieroci (zinātniskas pētīšanas metodi),

ar kuru iegūstamas kautkuras katras ziņas. Tādā kārtā darba

8 Skat. turpmāk 8. nod. §§ 3.-A.



165

skola iznīcina grūtības, kas bija nepārspējamas vecajai skolai.

Patiesi, ja nebūtu darba skolas, tā būtu jāizdomā: tādā bez-

izejas stāvoklī atrodas tās pretrunas, kas izcēlās vecajā skolā

savas dabiskās attīstības dēļ. Bet cik daudz paši sev pretī

runā tie paidagogi un tie valdības pārstāvji, kas vienup, pie-

spiedu kārtā ieved darba skolu, bet, otrup, gluži pasīvās sko-

las garā, uzņem mācības plānos vienmēr jaunus un jaunus

priekšmetus un skolām uzvel tādas obligātoriskas programmas,

kas pēc sava apjoma nevien nav mazākas, bet bieži pat pār-

sniedz vecās skolas programmas.
9

Visu mūsu jau teikto Keršenšteiners formulē sekošās trīs

prasībās, ko tas uzstāda tautskolai: 1) skolai jāaprobežojas ar

mācības materiāla minimu; 2) tikai ievērojot šo nosacījumu,

skolēnam tiek dota iespēja daudzpusīgi un pamatīgi novērot

vispirms tās parādības, kas sastopamas ārpus skolas, bet vē-

lāk arī tās, kas novērojamas pašā skolā — laboratorijās» darb-

nīcās, skolu dārzos, akvārijos, terrārijos v. t. L; 3) tikai tad

pašā darbā attīstīsies skolēna patstāvība un pašnoteikšanās.

Šīm trijām prasībām viņš pievieno vēl ceturto, proti, piegriezt

sevišķu vērību zīmēšanas mācībai. Pie šīs pēdējās prasības

mums vēl būs jāpakavējas drusku sīkāk. Vecā pasīvā skola

zīmēšanu uzskatīja kā īpašu priekšmetu, kam nav vispārizglī-

tojošas nozīmes un sakara ar citiem priekšmetiem. Skolēni

zīmēšanas stundās zīmēja pa lielākai daļai to, ar ko nebija da-

rīšanas citās stundās. Te vēl lielākā mērā bij vērojams tas,

kas raksturoja otra, gan jau vispārizglītojoša" priekšmeta,

9

Tā, piemēram, nākošā pilsoņa tiesiskās audzināšanas interesēs

būtu pareizāki, ja 34 nedējas stundām nepieliktu vēl jaunas 4 tiesību zi-

nātņu stundas, kurās pasīvi iztirzā skolotāja attīstītās domas par tiesībām,

bet labāk izmestu 4—6 stundas no obligātoriskās programmas, lai atbrīvoto

laiku varētu izlietāt kaut vai viena mācības priekšmeta izņemšanai pēc

darba principa. Pieradis redzēt otrā skolēnā nevis sāncensi, bet darba

biedru kopīgā klases darbā, skolēns tad pierastu savas personīgās intereses

pakārtot veselā interesēm. Tad viņš mācītos cienīt kā biedra, tā sava

darba oriģinalitāti, un savas personības augšanu nešķirtu no tās darba

draudzes, klases, viengabalainā darba, kuras neatvietojams loceklis viņš

Pats tad būtu. Vienīgi dzīve veselā spēj iedvest cilvēkam cienību kā pret

savu, tā arī pret otra personību un tiesībām. Tamdēļ vienīgi darba skola

sPēj sniegt nākošam pilsonim īsti tiesisku audzināšanu, bet nevis tiesību

-zinātnes, kaut tās arī mācītu vislabākais skolotājs.
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proti, mātes valodas stāvokli. Šais stundās skolēni «atstāstīja"

un „sacerēja" to, kas nebija sastopams citās stundās. No otras

puses, kad tiem bija kautkas jāatstāsta' vai jāsacerē citās stun-

dās (matemātikas, fizikas, vēstures), nepavisam netika pie-

griezta vērība stilam, mākai rīkoties ar vārdu kā domu iz-

teiksmes orgānu, Rakstot stila dēl un zīmējot zīmēšanas dēl

līdz tam laikam, kamēr skaistais mākslā tiem varēja atklāties

savā patstāvīgā vērtībā, skolēni pierada pie tukša formālisma

un novērsās no vārda, līnijas un krāsas, no šiem cilvēka dvē-

seles satura vareniem izteiksmes ieročiem. Turpretī darba

skolai, kas stāda par savu uzdevumu skolēna personības at-

tīstību tam piedaloties klases vienotā darbā, sevišķi jārūpējas

par skolēna māku ārējos simbolos izteikt savu iekšējo un ga-

rīgo saturu, savu personīgo novērojumu un domu darbības

rezultātus. Zīmējums nav mazāk cienīgs un varens izteik-

smes līdzeklis, kā vārds. Tamdēļ grafiskā valoda darba sko-

lai tikpat nopietna, kā rakstu valoda. Un tiešām, kā gan ie-

spējams praktisku darbību padarīt par vispārīgās izglītības

avotu, ja rasējumā un zīmējumā neprot izteikt galvenās un vis-

pārīgās sakarības? — Lasīt un rakstīt prašana nav pašmērķis,

tai ir lielāka jēga un viņas mācīšana vislabāki sasniedzama tad,

kad pareizi lietāts vārds un pareizi pagatavots zīmējums iz-

teic zināmu garīgu saturu. Bet tā kā šim garīgam saturam

sākumā ir galvenā kārtā konkrēts raksturs, tad arī zīmēšanas

mācībā būs jāsāk ar to, kas bērnam „tuvs" un „konkrēts".

Darba skola beidzot atrisina vēl vienu grūtību, kuras

priekšā pasīvā skola palika bezspēcīga: un proti, tikai viņa

pilnā mērā dod iespēju reālizēt vispārīgās izglītības ideālu, ko

jau vecā paidagoģika izvirzīja, tāpat arī skolas sakarus ar

dzīvi un iedzīvotājiem. Un tiešām, kamēr skolu veidoja pēc

atpūtas, bet ne darba principa, viņa varēja saistīt samērā ti-

kai nelielu iedzīvotāju slāni, kas sev varēja atļauties tādu gre-

znumu, kā bērnu ilggadīgu mācīšanu. ledzīvotāju lielākai daļai

gribot negribot skolas laiks izrādījās loti īss (8 un 9 gadi), un

tas arī bagātākās zemēs, kā, piemēram, Šveicē un Amerikā.

Turpretī citās zemēs skolas mācību aiz nepieciešamības saīsi-

nāja līdz 4—5 gadi, nespējot ilgāku laiku atraut no parasti

saimnieciskā darba tos bērnus, kas vecāki par 12 gadiem. Di-
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vos virzienos darba skola atrisina šo grūtību. Vispirms, saistot

mācību ar darbu, viņa bērnus pilnīgi neatrauj no saimnie-

ciskās darbības, bet tikai piešķir viņu darbam vispārizglī-

tojošu nozīmi. Tādā kārt.ā liela dala bērnu darba, ko agrāk

izpildīja ārpus skolas, tiek veikta skolā, netraucējot zemes

vispārējo saimniecību. No otras puses, pastiprinot interesi par

savu profesiju, paceļot to līdz aicinājumam, darba skola ar to

pašu pavairo pieaugušo iedzīvotāju vispārīgo darba ražību, kā

to rāda Minchenes „papildu skolu" piedzīvojumi, tāpat ari

Šveices skolu sistēmas pēdējā laika vispārīgā attīstības gaita.

Šveices tautskolas obligātoriskās vispārīgās izglītības skolas

8 gadi, kas pastāv no 6 „tautskolas" gadiem un 2 „atkārto-

šanas" skolas gadiem, faktiski vienmēr vairāk un vairāk iz-

vēršas 12 gadīgā vispārīgā izglītībā, ciktāl četrgadīgās „papildu

skolas" lauku iedzīvotājiem savas programmas centrā liek

nevis «vispārizglītojošos" priekšmetus šī vārda vecā nozīmē,

bet lauksaimniecību, ko māca pēc darba principa, t. i. tā, ka

tās vadīts skolēns nonāk pie dabas zinātņu un kultūras pamat-

jautājumiem. 10

Tādā kārtā skola stājas ciešā sakarā ar

vietējiem iedzīvotājiem: tā vārda īstā nozīmē kļūst jaunu

ideju, jaunu darba paņēmienu un jaunu māku ceļa rādītāja —

tā kļūst kultūras pioniere.

5.

Darba skolas izķēmojumi. Mājas darbi. Roku darbi. Ūtilitārs darbs.

Ūtilitārais nav pašmērķis, bet līdzeklis. Saimniecisks darbs.

lepriekšējos paragrāfos mēs centāmies sniegt iespējami

pilnīgāku darba skolas raksturojumu, vadoties no viena prin-

cipa, kas pēc mūsu ieskata izteic tās būtību, proti, no vienības

principa. Tagad mums vēl atliek iepazīties ar vienpusīgu un

tiktāl izķēmotu darba skolas būtības izprašu.

Tāda izķēmojuma visrupjākais tips ir uzskats, saskaņā ar

kuru darba skolas galvenā īpatnība pastāv iekš tā, ka tur nav

apkalpotāju, jo bērni paši uzpoš telpas un izpilda visus citus

nepieciešamos mājas darbus. Mēs jau pietiekoši pilnīgi parā-

dījām, ka darba skolas būtība nepastāv iekš tā, lai bērni tur da-

10
Sal. 6. nod. §3.
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ritu darbus, ko agrāk citi darījuši, bet lai viņi citādi darītu šos

darbus, un proti tā, lai darbs kalpotu kā personības attīstības

avots. Nav noliedzams, ka telpu kopšanai un veselai virknei

citiem mājas darbiem, kā to jau parādījām „ēdiena gatavo-

šanas" piemērā, var būt augsta sociāla un vispārizglītojoša

nozīme, it sevišķi tad, ja tos neuztiepj no ārienes, bet ja tie

dabiski izriet no skolas kollektīva dzīves. Bet tādā kārtā lie-

tas būtība nepastāv pašā darba faktā, bet viņa nostādīšanā.

Tamdēļ vien, ka skola iztiks bez kalpotājiem, tā vēl nekļūs

darba skola, bet tikai velti atņems bērniem viuu laiku un

enerģiju. Otrādi, ar to, ka skolā dažus darbus, kas laika un

vietas nosacījumu dēļ nav nostādāmi tā, lai tie skolēnam no-

derētu par vispārīgās izglītības avotu, izpildīs kalpotāji, skola

nezaudēs darba skolas rakstura.

Drusku plašāk darbu saprot tad, kad par to iedomājas ne

telpu uzpošanu un mājas darbus vien, bet vispār visus rok-

darbus. Mēs jau parādījām, ka tāda darba skolas saprašana

ir šaura un aprobežota. Roku darbs nebūt nav labāks par

galvas darbu. Viss pastāv iekš tā, kā norisinās viens vai otrs.

Katrā ziņā mūsu uzdevums nav ikvienu skolēna darbu pataisīt

par roku darbu, bet, otrādi, — roku darbu padarīt iespējami

lielākā mērā par patstāvīga garīga darba avotu.

levērojami plašāka un tamdēļ bīstamāka ir tā darba sko-

las izpraša, saskaņā ar ko darba princips pastāv tikai tur, kur

klases kopīga darba rezultātā rodas kāds visiem derīgs

darba produkts (piemēram, apstrādāts lauks, sakņu dārzs, mē-

beles v. t. L). Te darbu saprot vienīgi saimnieciski ražīgas

darbības nozīmē, un šādi saprasta darba skola gūst vienpusīgu

utilitāri praktisku raksturu. Darba skolas būtība patiesi pastāv

iekš tā, ka katrs skolēns vairs pasīvi neatkārto vienādu sko-

lotāja paraugu, bet visa klase kopīgā darbā rada kādu līdz

tam nebijušu produktu. Bet vai šim kopīgam produktam katrā

ziņā jābūt visiem derīgam un saimnieciski vērtīgam?

Nebūt nē, un tai piemērā, kur klasē lasa literārisku darbu,

mēs parādījām, ka tāds produkts var būt arī klasē kopīgi ra-

dītais mākslas tēls, kam aistētiska vērtība. No otras puses,

vienkārša saimnieciska nodarbošanās, kā rezultātā rodas vis-

pārnoderīgs produkts, mums vēl nedod darba skolas, ja prak-
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tiskā darbība nav saistīta ar personības vispārīgo attīstību, kur

ietilpst arī zinātnes un mākslas prasība. Arī te mūsu uzdevums

nepastāv iekš tā, lai visu darbu sašaurinātu līdz saimnieciskam

darbam,1 bet iekš tā, lai saimniecisko darbu paceltu vina vēr-

tībā, saistot to ar tādu darbu, kam tīri mākslinieciska un zi-

nātniska nozīme. Patlaban mūsu apstrīdamais uzskats ir pa-

reizs tikai tiktāl, ciktāl tas saka, ka par izglītības sākuma

punktu tautskolā ir jābūt taisni saimnieciskam darbam.

Bet no šejienes nebūt neizriet, ka saimnieciskam darbam pil-

nīgi jāaizpilda skolas darbs. Tāds utilitārisms var izrādīties loti

kaitīgs skolai, kā to veikli aizrāda G. Ferst cr s, tomēr ne-

pareizi to nosaukdams par amerikānismu. īstenībā mūsu laiku

ameriķānu paidagogi, kas izvirzīja darba skolas ideju, labi ap-

zinās, ka pārmērīgs utilitārisms beidzot izrādās kaitīgs pat

no saimnieciskās izglītības viedokļa. Tā, piemēram, Dj v i

pareizi saka: „īsti praktisks cilvēks aplūkojot kādu priekš-

metu ļauj vaļu prātam, katrā mirklī pārāk tiepīgi neprasot la-

buma iegūšanu; rūpes vienīgi par derīgām lietām tādā mērā

sašaurina horizontu, ka vēlāk noved pie sabrukuma. Neatmak-

sājas savas domas saistīt pārāk īsā valgā pie ūtilitārismā staba.

Darbības spēja prasa zināma uzskata un iztēles plašuma. Cil-

vēkiem pietiekoši jāinteresējas par domāšanu domāšanas dēl,

lai pārsniegtu rutīnas un paraduma robežas. Interese par zi-

nāšanām pašu zināšanu dēl, par domāšanu brīvas domu ro-

taļas dēl ir nepieciešama praktiskās dzīves emansipacijai,
lai to padarītu bagātu un progresīvu." Interese ne tikai par do-

māšanu domāšanas dēl, bet arī par skaisto skaistā dēļ, piezīmē-

sim mēs no savas puses. —
Šis arī ir vispārīgās izglītības sastāvā

tas nepieciešamais «apcerošais" elements, par ko runā Fersters

savā grāmatā. ' Mācot pētīt īstenību un saprast skaisto mate-

riālā, kam konkrēti praktisks raksturs, darba skolai tomēr nav

jāapmierinās ar šo materiālu, bet ar skolēna dzīves skata pa-

plašināšanos jāatbrīvo vina interese no pārlieka prakticisma

un ar to pašu jāievada tīrā zinātnē un tīrā mākslā. Tamdēļ pil-

nīgi saprotami, ka sevišķi vecākās klasēs, agrākās klases ie-

kārtas vietā, ar kailajiem soliem un skolotāja nemainīgo vie-

nāda darba paraugu, darba skolā stāsies nevien darbnīca, kur

Producēs «visiem derīgu produktu", bet arī laborātorija, kur
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skolēni pētīs dabu aiz tīri abstraktas zināšanu intereses, kā

arī istaba ar galdiem un grāmatām, kur aiz tās pašas tīrās zi-

nāšanu intereses tie mācīsies dabu, cilvēces vēsturi, literārisku

un māksliniecisku radīšanu. Bet arī jaunākās klasēs «konkrēti

praktiskā" darbība, kā mācības sākuma punkts, nav jāsaprot

pārāk utilitāri un nav jāveltī visas stundas tikai vispāmoderīgā

produkta pagatavošanai. Jo, pirmkārt, tāds visiem derīgs pro-

dukts var būt nevien mēbele, sakņu dārzs, lauks, bet ari

skaista puķu dobe, skolas teātra skatuve un dekorācijas, ro-

taļlietas bērnu dārzam v. t. 1. Otrkārt, konkrētais, t. i. „tas,

ko var tieši iemantot", nenozīmē to vien, kas derīgs pieaugušo

dzīvei, bet ari to, kam tieša nozīme bērnu dzīvē (telts un zem-

nīcas ierīkošana, uz kurieni pastaigāties, laukumiņa ierīkošana

kroketam un launtenisam, bumbu un āmuru izgatavošana kro-

ketam, vai, beidzot, vienkārši, pastaigāšanās uz mežu, upi,

vēsturiskiem pieminekļiem). Raugoties uz konkrēti praktisko

darbību, kā uz vispārīgās izglītības sākuma punktu, mēs, no

otras puses, nebūt nedomājam, ka vecākās klasēs saimnieci-

skais darbs pilnīgi jāizskauž un jāatstāj vienīgi tīri zināt-

niska un aistētiska rakstura darbi. Patiesi, tādai zinātņu un

mākslas mācībai, kas agrāk bij konkrēti praktiskas darbības

saistīta, vecākās klasēs nav vietas: to prasa zinātniskās un

mākslinieciskās izglītības intereses, un mēs to sīkāki parā-

dīsim turpmāk.
11

Vecāko klašu darbiem pa lielākai daļai jāno-

risinās labdrātorijā un bibliotēkā. Tas nenozīmē, ka vecākās

klasēs zināmu daļu laika nevarētu veltīt saimnieciskam dar-

bam, kas arī pakāpeniski iegūst patstāvīgāku nozīmi un ar to

kļūst vienmēr koncentrētāks. Vecākās klasēs saimniecisko

darbu mēs uzskatām kā pilnīgi nepieciešamu un ne tamdēļ

vien, ka lielākā daļa skolēnu pēc skolas nodosies taisni saim-

nieciskai darbībai, bet sevišķi tamdēļ, ka, pēc mūsu ieskata,

katram cilvēkam jāpieskaras nevien zinātnei un mākslai, bet

arī saimniecībai. Mēs neesam pret saimniecisko darbību, ko

mēs uzskatām par tikpat cienīgu, kā zinātnieka, mākslinieka ufl

valsts vīra darbu. Mēs tikai esam pret pārmērīgu darba jē-

dziena sašaurināšanu, tā vērtēšanu vienīgi ar saimnieciskās

darbības mērauklu. Saimnieciskais darbs ir tikai viens darba
11 Sal. 11. nod.
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veids vispāri, un tam ir nevien oikonomisks, bet arī ētisks jē-
dziens. Tamdēļ darba skolai, kas savas izglītības centrā liek

skolēna personību, ir jāvadās no darba jēdziena šādā plašā

nozīmē.

6.

Darba skolas izķēmojumi (turpinājums). Blonska «industriālā» darba skola.

Blonska skolas iekšējās pretruņas. Technika un saimniecība. Aktivitāte

un pasivitāte. Darba skolas izķēmojumi izriet no darba jēdziena sašau-

rināšanas.

Darba jēdzienu raksturīgā kārtā sašaurina P. P. Blonsikis savā

augstākā mērā interesantā grāmatiņā «Dariba skola». Blonskis, tāpat kā

mēs, ir pret darba skolu, kā rokdarbu skolu, kuras devīze ir «mācīšana

galvenā kārtā roku darbam un ar roku darbu». «Mums nav jāizvairās no

rcku darba, saka viņš, bet mums nav arī pārmērīgi tas jācildina. Mēs ejam

no tā, bet ne uz to, un tas mums aizpilda, un arī tikai pa daļai, pirmās pa-

kāpes skolu.»12 Nevar arī sacīt, ka Blonska darba skola ciestu no pār-

mērīga utilitārisma, sevišķi ja ņem vērā otrās pakāpes skolu. Taisnība,

Pusi pusaudža darba laika iedala industriālam darbam fabrikās, un tikai

pusi zinātniskam, literāriski mākslinieciskam darbam un sportam (propor-

cijā 4:2:1 :1). Taisnība arī tas, ka, lai gan zinātnes, literātūras un

mākslas darbi norisinās īpašās «studijās» (sociāli vēsturiskā, fizikas un

matēmatikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, literātūras, zīmēšanas, muzikāli vo-

kālā), tās mācāmās vielas ziņā ir saistītas ar pusaudža industriālo darbu

fabrikā (saskaņā ar principu «no mašinas darlba pie fizikas» nodalu par sil-

tumu māca tad, kad pusaudzis strādā fabrikā pie tvaika mašīnas, nodalu

par ēlektrību tad, kad viņš pāriet pie dinamo apkalpošanas v. t. Ļ). Tomēr

Blonskis tik plaši skatās uz lietām, ka uzņem savas darba skolas mācību

Programmā veselas nodaļas, kas nav saistītas ar industriālu un vispāri ar

kādu saimniecisku darbu (piemēram «gaismu» fizikā, reliģiju vēsturi v. t.

veselas zinātnes, kam tīri abstrakts raksturs (piem., filozofiju), nodarbo-

šanos ar tīro mākslu, mūziku, literātūru, pat «ievadu valodniecībā» v. t. 1.

Tamdēļ viņa skolai nav tāda utilitāri praktiska rakstura, kā tas varētu

izlikties no pirmā acumirkļa. Blonskis, acīm redzot, pilnīgi piekristu mūsu

viedoklim, ika konkrēti praktiskais ir mācības sākuma punkts, un ka skolas

uzdevums nav kavēties ar praktiski utilitāro, bet skolēnu ievadīt tīrās

zinātnes un tīrās mākslas izprašā.

Tomēr Blonskis, zināma tagadnes sociāli politiska uzskata vadīts,

darba jēdzienu sašaurina, par tādu saprotot vienīgi «industriālo darbu»,

«mašīnu darbu», «darbu fabrikās». Šā sava uzskata pamatā Blonskis liek

sekošu darba izprašu: «darbs ir tāds process starp cilvēku un dabu, kur

12
P. Blonska «Darba skola».
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cilvēks dabu pakārto savai gribai, liek tai kalpot savām vajadzībām.» No

šejienes «darba audzināšana pastāv iekš tā, ka bērns plānveidīgi un orga-

nizēti vingrinās mērķim atbilstošā darbībā, kas dotos materiālus pārvērš

cilvēcei derīgos priekšmetos, t. i. tādos, ko patērē. Darba audzināšana ir

dabas valdnieka audzināšana.» Tā kā «darba raksturīgākais ir ne tik

daudz darba produkti, t. i. no vielas radāmās patērējamās lietas, cik daudz

darba rīki un paņēmieni,» tad «vissvarīgākais darba audzināšanā ir mākas

attīstīšana bērnā rīikoties ar darba rīkiem. Darba audzināšanas būtība ir

mākas attīstīšana izmantot darba rīkus un techniku.» Bet tā kā tagadējais

laikmets ir mašīnu laikmets, tad visai darba skolas izglītībai jākoncentrējas

ap industriālo darbu. Šo viedokli arī Blonskis ievēro loti plānveidīgi visās

skolas pakāpēs; sākot ar bērnu dārzu un beidzot ar pieaugušāku vecumu.

Tā, jau bērnu dārzā bērnam jāredz amatniecības un zemkopības darba

rīki (zāģīši, āmuriņi, ēvele, lāpstas, sirpji, • arkli, pļaujammašina, aužamās

stelles), jāiepazīstas ar automātiskiem mēchanismiem, kādā nolūkā sarīko

bērnu «klejošanu», «lai tie būtu klāt pieaugušo darbam», «pakalpošanu»,

kā arī rotaļas ar automātiski regulējamām rotaļlietām. Konstruktīvo rotaļu

tēmas var būt: «skola, darbnīca, fabrika, sīktirgotava, piestātne.»

Pirmās pakāpes skolā pirmo gadu veltī «iepazīstināšanai ar apkārtējo darba

dzīvi» lielā industriālā centrā, trešo vasaru bez «mēģinājuma dobes darba»

«iepazīstināšanai ar zemkopības mašīnām», piekto gadu, bez atslēdznieka

darbiem, «kalēja darba demonstrēšanai». Otrās pakāpes skolā pusi laika

iedala darbam tuvākās fabrikās, bet ceturtdaļu zinātniskai nodarbībai.

«Industriālā darba skola savos zinātniskos darbos tikai sagatavo un izmanto

to materiālu, ko pusaudzim sniedz fabrika un rūpniecība. īstā skola ir

fabrika un rūpniecība. Tur pusaudzis mācās, šai technikas un sociolo-

ģijas lecektī. Turpretī īpašās zinātniska darba stundās viņš tikai pieņe-

mas prāta gaismā un rezumē.» «Ideālā iekārtā zinātniskiem darbiem jā-

notiek pašā fabrikā, kurai ideālos nosacījumos, kā cilvēka ģēnija izgudro-

jumu akumulātoram, jākļūst jaunatnes zinātniskai skolai. Bet patlaban,

aiz nepieciešamības, ražojošais darbs nenorisināsies vienā laikā ar pus-

audža zinātnisko darbu.» Šās industriālās skolas ir reālizēiamas arī lauku

apkārtnē, jo otrās pakāpes skolas visparastāki atver galvenā kārtā indu-

strijas centros, un šādām skolām uz laukiem vispāri jābūt ceļa rādītājām,

dažreiz pat industrijas pionieriem. Lai darba izglītību padarītu pilnīgāku,

«pusaudzis maina darba veidus, piemēram, gada laikā mainīdams divi reizes

dažādas darbnīcas.» Tā kā patlaban daudzās vietās tas būtu grūti orga-

nizēt, tad varētu «surrogata veidā tūliņ ieteikt pusaudžu pārvietošanos

dažādās skolās.» Ap industriālo darbu centrālizējas zinātniskie darbi:

sociāli vēsturiskā studijā sākuma punkts ir «zināmās fabrikas vēsture»,

fizikas un matēmatikas studijā — «pārvietojošās mašīnas», «tvaika ma-

šīna», «dinamo» v. t. 1. Tā panāk plašu «politechnisku izglītību», kas «or-

ganiski saista zinātni ar techniku, abstraktas teorētiskas formulas ar mo-

dernu praktisku rīcību.»

Mēs necelsim iebildumus pret Blonska industriālo skolu no tā vic-
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dokla, ka viņas reālizēšana neiespējama krievu dzīves tagadējos apstākļos.

Darba skolas reālizēšanai vispāri vajadzīga vesela virkne nosacījumu, kas

tagad iztrūkst, un pats Blonskis protams, būs vienis prātis, ka viņa darba

skola ir tikai ideāls, ko pilnīgi reālizēt diezin vai izdosies. Ideāla tālums

nav nopietns iebildums pret to. Tamdēļ turpmāk mēs parādīsim, ka

Blonska skola nevar būt skolas pārveidošanas ideāls, jo tā savā būtībā

ir darba izglītības idejas izķēmojums, un tās pakāpeniska reālizēšana

dzīvē skolu attālinātu no darba principa ieturēšanas viņā.

Tiešām, darba skolas pamatā stāv skolēna praktiskais darbs, pie

kam tiek pieņemts, ka sākumā uz dzīves konkrēto un tuvo vērstais bērna

darbs vēlāk, viņa personībai augot, atbrīvosies no savas utilitārās apro-

bežotības un tādā kārtā gūs vienmēr vairāk un vairāk vispārcilvēcisku un

patstāvīgu nozīmi. Ar cilvēka personības attīstīšanos «darbs dzīvei» aiz-

vien vairāk un vairāk izvēršas par «darbu darbam». «Pētīšana derīgas

lietas dēļ» pakāpeniski izaug līdz «pētīšanai pētīšanas dēj» un līdz «māk-

slai mākslas dēļ», bet parallēli tam arī praktiskā darbība, vienmēr vairāk

apzinoties savu vispārcilvēcisko nozīmi, izaug līdz «aicinājumam».

Blonskis darbu saprot šauri, galvenā kārtā, ja pat ne vienīgi, kā'industriālu

darbu. Vai tāds-darbs var veicināt iekšējo bērna personības augšanu un

ar to pašu apmierināt darba izglītības pamata principu? Blonskis pats

piekrīt, ka jaunākās pakāpes skolā, kaut tikai pa daļai, jānoteic roku darbi.

Un tomēr, nodošanās vienīgi industriālam darbam pašā saknē izķēmo

darba principu kā bērnu dārzā, tā arī pirmās pakāpes skolā. Tai vietā,

lai bērni strādātu patstāvīgi, reālizējot iespējamus un saprotamus uzde-

vumus, bērnu dārzā viņi nodarbojas ar «klejošanu», «pakalpošanu», «ap-

lūkošanu», nodarbībām, kas varbūt pasīvi iepazīstinās bērnus ar pieau-

gušo cilvēku industriālā darba ārējo veidu, bet neuztvers to aktīvi,

strādājot. Konstruktīvo rotaļu tēmas katrā ziņā ir «skola, darbnīca,

fabrika, sīktirgotava, stacija,» kaut gan, piemēram, lauku bērna acīs zem-

nieku mājai, strazdu būrim, baložu kūtij, klētij, dzirnavām (pat vējdzir-

navām) ir dziļāka jēga un dzīves nozīme. Blonskis silti ieteic automātis-

kās rotaļlietas tikai tamdēļ, ka tās ir mašīnas, kautgan loti bieži automā-

tiskā rotaļlieta, kas ar savu praktisko lietāšanu bērna iztēlē rada nesapro-

tamu un svešu mašīnu, nedos tam gluži nekādas vielas patstāvīgai, savu

personību attīstošai darbībai. Pirmās pakāpes skolas pirmie rudens mē-

neši norit «iepazīstinot ar administrātīvo un saimniecisko Maskavu», pie

kam nekaitē, ja īstenībā lieta nonāks pie tā, ka bērni stāvēs astēs un iepa-

zīsies ne tik daudz ar papīra un zīmuļu ražošanu, cik daudz ar «kancleju

varoņiem», kas pārzin šo priekšmetu sadalīšanu. Toties viņi zinās, kā

«iegūst» viņu dzīvē nepieciešamos patērējamos priekšmetus un piesavi-

nāsies jaunās industriālās sabiedrības saimnieciskās dzīves garu. Vēlākos

gados daudz laika patērē tam, ka bērni atkal tikai «iepazīstas» ar zemko-

pības mašīnām, un viņiem «demonstrē» kalēja darbu. «Industriālā darba

hegemonija», mēs redzam, īstenībā ved pie tā, ka bērna aktīvās darbības

vietā stājas pasīva iepazīstināšana, darba vietā — aplūkošana, īstenības
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patstāvīgas pētīšanas un iegūto zināšanu lietāšanas vietā — stāstu klau-

sīšanās par svešu dzīvi un citu darba gaitām. Tas pats atkārtojas arī otrās

pakāpes darba skolā. Pusi pusaudža darba laika patērē darbam fabrikās

un rūpniecībās, pie kam gada laikā (bet atskaitot vasaras mēnešus — dažu

mēnešu laikā) divi reizes maina darbnīcas. Tas nepieciešami «politech-

niskās» izglītības paplašināšanas nolūkos. Ja dotajā apkārtnē nav attie-

cīgu fabriku, tad skolēni pārvietojas uz kaimiņu apkārtni. Bet ja arī tas

ir neiespējami, tad «pusaudža industriālos trūkumus papildina ar ekskur-

sijām, lasīšanu un zinātniski teorētiskiem darbiem.» Tādā kārtā arī te

«industriālā darba» hēgemonija ved pie pasīvā sākuma atjaunošanas skolā:

stāsti par industriālo darbu un pasīva iepazīstināšana ar to izrādās

pārsvarā par amatniecisku darbu skolas darbnīcā un garīgu darbu skolas

laborātorijā. Pat kā industriālā darba surrogats amatnieciskais darbs

stāv zemāk par pasīvu iepazīstināšanu ar fabrikas darbu. Ātra

pāreja no vienas produkcijas uz otru, kas tīri ārēji iepazīstina ar fabrika

darbu, tiek augstāki turēta par skolēna personības pakāpenisku ieaugšanu

kādā vienā darbā, kas vienmēr izveidotos, ietvertu darba cilvēka vis-

dažādākās dzīves puses, tikai tamdēļ vien, ka «industriālisms» ir labāks

par «amatniecismu», un arī lauksaimniecība, pēc Blonska domām, jāindu-

strializē. Ar to pašu tiek izķēmots nevien personības organiskas un ne-

dalītas attīstības princips, bet arī darba princips, kā skolas sabiedrības

vienības radošs sākums Vai «industriālā darba» hēgemonija uzglabāsies

nedalītas darba vienības klases darbs? Nav ticams. Fabrikas darbs, kur

strādā savā jau zināmā kārtībā, mainoties ar pieaugušiem cilvēkiem, kas

neietilpst skolas sabiedrībā, ir ārpus skolas izstrādāta parauga atkārto-

šana, bet ne kopā ar biedriem uzstādīta uzdevuma patstāvīga atrisinā-

šana No otras puses, darbs zinātnes un mākslas «studijās», kā to iedo-

mājas Blonskis, arī loti bieži aprobežojas ar katra skolēna individuālā

darba kopīgu apspriešanu klasē (referātu, ziņojumu).

«Industriālā darba» hēgemonija, beidzot, noved pie to sakaru redza-

mas mākslotības, kas ieviešas starp darbu darbnīcās un darbu studijās.

«No mašīnas darba pie fizikas» Blonska schēmā īstenībā nozīmē: divi

stundas tu strādāji fabrikā pie tvaika mašīnas kopā ar saviem (pieciem

biedriem un pieciem pieaugušiem strādniekiem, izpildot paraugu, kuru

kautkur tālu uzstādījis Sovnarhoza inženiers. Pēc tam kopā ar tiem pa-

šiem pieciem biedriem un divdesmit citiem tu vienu stundu skolotāja va-

dībā (kaut arī pat labākā gadījumā tā paša inženiera) sakarā ar tvaika

mašīnu mācies termodinamikas likumus. Kā te iespējams pārliecināties,

ka kāda fiziska likuma ignorēšana rada zināmu technisku nepilnību, kāda

te iespēja pašam izmantot praktiskā darbībā pārdomas ceļā iegūtās zinā-

šanas? Arī te darba principu atvieto stāstījuma pasīva iegaumēšana, un

industriālais darbs ir tikai šī stāstījuma tema.

Nav grūti parādīt, ka rezultātā arī pats industriālais darbs iegūst

mākslotu, tīri abstraktu raksturu. Te tas izbauda katra hēgemona likteni:

cieš nevien zinātniskās izglītības intereses, bet arī saimnieciskās, pa
daļai
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arī pašas industriālās izglītības intereses. Tiešām-, techniski pilnīgais

vienmēr nenozīmē saimnieciski pilnīgo. Lai oikonomiski sevi attaisnotu,

t. i. strādātu saimnieciski izdevīgi, mašīna, līdzīgi dzīvam organismam,

prasa noteiktus kulturālus un dabas apstākļus. Techniski nepilnīgāka ma-

šīna zināmos nosacījumos būs spējīga vairāk ražot, nekā mašīna, kas bū-

vēta pēc technikas pēdējā vārda. Ta, piemēram, ja jūs tālā sibiriešu

sādžā atvedīsit komplicētu kūlu sējēju plaujammašīnu, nenodrošinot sādžai

pastāvīgu un labu satiksmi ar rūpniecības centru, no kurienes var saņemt

mašīnas rezerves daļas, smērējamas eļļas un citus materiālus, tad pēc

dažiem mēnešiem mašīna apstāsies strādāt un tādā kārtā zemniekus at-

baidīs no mašīnu lietāšanas. Kamēr primitīvāka mašīna, ikas prasa savas

darba spējas uzturēšanai vienkāršāku barību, varētu sevi attaisnot tos

pašos apstākļos, patiesi pacelt vietējās saimniecības produkciju, pieradināt

iedzīvotājus mašīnu darbam un līdz ar to sagatavot zemi tam, lai pēc da-

žiem gadiem tā pati sādža spētu jau saimnieciski izdevīgi izlietāt modernu

kūļu sējēju plaujammašīnu, kas tur priekšlaicīgi ievesta stāvētu dīkā, pa-

liekot par nedzīvu 'kapitālu. Tādā kārtā mašīnai, lai produktīvi strādātu,

jābūt apkārtnei piemērotai: tikai tad tā būs spējīga modināt snaudošos

dabas spēkus un piespiest tos itkā brīvprātīgi kalpot cilvēkam, t. i nodro-

šināt cilvēkam valdīšanu par dabu. Tamdēļ nākošā dabas valdnieka au-

dzināšanai (mērķis, ko Blonskis uzstāda savai darba skolai) nav jāapro-

bežojas ar lietas technisko pusi, t. i. ar moderno mašīnu un to darbu iepa-

zīšanos, kā tas norisinās fabrikās un rūpniecības. Saimnieciskās izglītības

uzdevumu, t. i. uzņēmības gara audzināšanu cilvēkā, bez kā nevar iztikt

neviena sabiedrība, arī kommūnistiska, nekad neatrisinās tā, ka dažas

stundas dienā pusaudži strādās kaimiņu fabrikās un rūpniecībās (divi rei-

zes gadā mainot darbnīcas), bet pārējo laiku zinātniskās studijās «no ma-

šīnas pie zinātnes», t. i. mācīsies dabas likumus, izmantojot technikas pie-

mērus. Teicami zinot techniku, Blonska skolas pusaudži tomēr būs bez-

spēcīgi konkrēta saimnieciska uzdevuma atrisināšanā: tie nepratīs ar

maksimālo saimniecisko labumu izmantot aptverošos dabas un kultūras

apstākļus un atrast taisni to, kas vajadzīgs dotai apkārtnei, lai modinātu

tur apslēptos spēkus. Jo visa viņu «jaunatnes skolas» saimnieciskā izglī-

tība aprobežojās ar to, ka viņi, no vienas puses, piedalījās citu iekārtotā

un citu vadītā industriālā darbā, un, no otras puses, apsprieda kā ska-

tītāji šo darbu no dažādiem redzes punktiem, bet paši neatrisināja ne-

viena saimnieciska uzdevuma. Viņu skola bija tikai svešas darbnīcas pa-

pildinājums, bet pati tā nebija saimnieciska vienība, saimnieciskas dzīves

centrs. Kā īstenībā skolā nostādāma saimnieciska, bet nevien techniska

izglītība, kā audzināms nākošais dabas valdnieks, — to iztirzāt būs šī pē-

tījuma nākošā sējuma uzdevums. Te mums bija tikai svarīgi parādīt, ka

Blonska darba skola saimnieciskas izglītības nesniedz un taisni tamdēļ, ka

saimnieciskā izglītība tur, lai apmierinātos ar viena svarīga darba izglītības

elementa lomu, pasludināja sevi par izglītības hegemonu, t. i. par darba

izglītību vispāri.
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Industriālā darba hēgemonija noved pie darba sākuma iznicināšanas,

tamdēļ, ka dala (industriālais darbs vien) nekad nevar stāties vispārīgi ve-

selā darba vietā. Tiešām, Blonska industriālā skolā industriālais darbs ir

vairāk zinātnisko nodarbību tema, nekā to vadošais princips. Tas ved

pie pasīvā sākuma uzvaras par aktīvo. Darba skolas pamata principu, no

konkrēti praktiskā pie atsevišķi abstraktā, saknē izķēmo industriālisms.

Jo mašīna pati par sevi nav kautkas konkrēts: loti bieži tā ir abstraktāka

par trijstūra un taisnes jēdzieniem. Ne katra mašīna ir konkrēta, bet tikai

tā, kas atbilst zināmas vietas apstākļiem, apmierina turienes vajadzības,

spiež darboties dabā un kultūrā apslēptos spēkus. Tikai tā mašīna ir kon-

krēta, kas reālizē strādnieka uzdevumus. Uz darba principiem nostādītā

techniskā izglītībā pašai mašīnai jākļūst aizvien abstraktākai un kompli-

cētākai: vienkāršu «konkrētu» lāpstu atvieto spīlarkls un modernais lemeš-

arkls, pašdarinātu dinamo atvieto tāds dinamo, kas strādā ar tvaika spēka

palīdzību. Bet tas būs iespējams tikai tad, kad skola pati būs saimnie-

ciska vienība, cieši saistīta ar zināmās vietas dabu un kultūrālo apkārtni,

kad skolēni strādās skolā, atrisinās sev tuvus uzdevumus ar «konkrētu»

un viņiem izprotamu mašīnu palīdzību, bet nevis tad, kad tos sūtīs darbā

kaimiņu fabrikās un rūpniecībās, kur tie reālizēs viņiem tālus mērķus, ap-

kalpojot neizprotamas un tādā ziņā abstraktas, kaut arī modernas ma-

šīnas.

Blonska abstraktais technicisms izpaužas nevien pasīvā sākuma uz-

varā par aktīvo, bet arī visas viņa programmas divkāršotā mākslotībā.

Roku darba skola, kas visu cilvēka darbu attiecina uz roku darbu, to pa-

nāk ar augstākā mērā mākslotu kartonāžas darbu piespraušanu vēstures

stundām v. t. 1. Iznāk kartonāžas darbi par vēsturiskām tēmām, kam to-

mēs nav nekā kopīga ar vēstures mācīšanu pēc darba principa. Gluži

tāpat industriāla darba skola, kas visu cilvēka darbu attiecina uz indu-

striālu darbu, panāk to tīri māksloti piespraužot visas zinātniskās un lite-

rāriski mākslinieciskās nodarbības fabrikas un rūpniecības darbiem. Ar

to vien, ka skolēni fizikas un vēstures stundas sāks ar mašīnu aplūkošanu,

fizikas un vēstures mācība pēc darba principiem vēl nebūs sasniegta. Mēs

nebūt nenostājamies visādā ziņā pret industriālu darbu: zināmos apstākļos,

zināmā vecumā industriālais darbs var tāpat kā kurš katrs darbs, noderēt

kā personības vispārīgās attīstības avots un tiktāl ietilpt darba izglītības

sastāvā. Nav nekas neiespējams arī tas, ka kādreiz industriālais darbs

tik lielā mērā iespiedīsies visu praktisko darbību nozarēs, ka darba skola,

vadīdamās no konkrēti praktiskā, savos pamatos patiesi kļūs industriāla

skola. Bet tas notiks tikai tad, kad mašīna izvērtīsies par visu cilvēka

darbu dabisku stichiju mājā un skolā. Tad personības attīstība dabiski

būs saistīta ar mašīnu, kā tas ir paredzēts Blonska skolā. Tamdēļ mēs

esam vienis prātis ar Blonsku: Keršenšteinera «amatniecisko darba skolu»

nevar pataisīt par darba skolas negrozāmu paraugu visām tautām un vi-

siem cilvēces laikmetiem. Bet pats Keršenšteiners nekur to arī neap-

galvo: neapšaubāmi tikai tas, ka Minchenes amatnieciskos apstākļos
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skolai, lai tā būtu darba skola, savā sākuma punktā jābūt amatnieciska

rakstura, tāpat kā zemnieku Krievijā tā var kļūt par īstu darba skolu,

liekot skolēna attīstības pamatā vienīgi lauksaimniecisku darbu. Cilvēka

darbs ir ārkārtīgi dažāds, elastiks, daudzveidīgs: tamdēļ darba skolai ir

jābūt visplašākā darba jēdziena vadītai, tā izprašu patvaļīgi nesašaurinot,

neaprobežojot. t

Blonska «darba skola» ir mākslota un abstrakta. Tamdēļ tā ir ne tikai

nereālizējama, bet arī ūtopiska. Ūtopiskā ideāls taisni iekš tā arī pa-

stāv, ka starp ideāla mērķi un līdzekļiem ir iekšēja pretruna. Industriālā

skolā šī iekšējā pretruna pastāv iekš tā, ka iepriekš pārāk sašaurinot

darba jēdzienu, tā nerēķinās ar darba principu un tā tad netuvina skolu

arī industriālam darbam, bet attālina no tā.

7.

Darba skolas reālizēšanas nosacījumi: materiālā un garīgā bagātība,

tiesiskā kultūra. Darba skola kā ūtopija un kā reāla skolas darba un skolas

vēsturiskas attīstības ideja.

Mūsu darba skolas raksturojuma noapaļošanai vēl atliek

noskaidrot jautājumu par viņas reālizēšanas nosacījumiem.
Katra skola eksistē zināmos konkrētos apstākļos, kas noteic

viņas iekšējo iekārtu. Kāda ir sabiedrības un valsts dzīve,

tāda ir arī skola. Kādos nosacījumos var eksistēt darba skola?

Kas vajadzīgs tam, lai viņa nebūtu tikai formāli dēkrētizēta,

bet arī īstenībā reālizēta? Kādā virzienā jāstrādā valdībai un

pašiem skolotājiem, lai kaut pakāpeniski dzīvē reālizētu pa-

tiesi darba izglītību?

Katrs droši vien piekritīs tam, ka darba principa patiesai

realizēšanai ir nepieciešams zināms materiāls pamats: darb-

nīcas, ierīces, darba rīki, klašu bibliotēkas, speciālas telpas un

attiecīgas mēbeles. Ja vecām skolām nebūs iespējams dot

jaunu materiālu iekārtojumu, bet jaunatveramās skolas iekār-

tos moderni, tad, neraugoties uz visiem dekrētiem skola, kā

agrāk, paliks pasīva, bet mācīšana — mācīšana „ar krītu".

Nav jādomā, ka skolas materiālās iekārtošanas jautājums pa-

stāv vienkārši iekš tā, ka viņā ir vai iztrūkst attiecīgais skolas

inventārs. Darba skolas inventārs nav kautkas nedzīvs, ko

var vienreiz izgatavot un pārvērst gatavā veidā. Tas ir ne-

pārtraukti jāpapildina saskaņā ar darba gaitu, un nevis pēc

centrā izstrādāta vienāda parauga, ar ko apmierinājās vecā



178

pasīvā skola, bet pēc dotās skolas vadītāju speciāliem pa-

sūtinājumiem. Tam nolūkam ir nepieciešams liels skaits uz

vietas esošo mācības līdzekļu darbnīču un paidagoģisku grā-

matu apgādniecību, ar attiecīgiem zinātniskiem un literārl-

skiem spēkiem.

Ja no skolas ārējās ierīcības mēs vērsīsimies pie darba

skolas dzīvajiem centrāliem faktoriem — skolēna un skolotāja,

tad redzēsim, ka arī te materiālā un garīgā bagātība ir darba

skolas nepieciešams priekšnoteikums. Taisni garīgā bagātība te

nesalīdzināmi lielākā mērā aizķer skolēna visu personību, nekā

pasīvā skolā. Tamdēļ darba skolas patiesa reālizēšana ir

iespējama tikai tur, kur eksistences nosacījumi nespiež bērnus

veltīt daudz laika un spēku ģimenes saimnieciskām vajadzī-

bām un galvenais, kur saimnieciskie apstākļi tādi, ka pusaudzis

nav spiests iespējami drīzākā laikā sagatavoties kādam no-

teiktam arodam, kas tam nodrošina vairāk vai mazāk patstā-

vīgas eksistences iespēju. Mēs jau aizrādījām, ka darba skola,

paceļot arodu līdz aicinājumam, paceļ iedzīvotāju saimniecisku

līmeni un dara iespējamu patiesi vispārīgu mācību. No otras

puses, tā savukārt prasa saimnieciskā līmeņa zināma aug-

stuma, kas ļautu iedzīvotājiem pacelties par šodienas un rīt-

dienas tiešām interesēm un tuvākā labuma dēļ neaizmirst sa-

vas, kaut attālākas, bet toties dziļākas un ilgstošas intereses.

Profesionālā skola, kas savu mācību aprobežoja ar nepiecie-

šamo māku piesavināšanu kādam arodam, vadījās nevien aiz

valsts nabadzības, kurai vajadzēja tādu skolu, kas spētu ie-

spējami īsākā laikā sagatavot tai nepieciešamos kalpotājus,

bet arī aiz iedzīvotāju nabadzības, kuri skolai prasīja tikai to,

kas nepieciešams savu bērnu iespējami ātrākai sagatavošanai

kādam darbam. Djui vārdiem mēs varam teikt, ka nabadzība

pārāk īsā valgā saista izglītību pie ūtilitārismā staba. Taisni

tamdēļ, ka darba skola praktisko darbību padara par perso-

nības vispārīgās attīstības sākuma punktu un mēģina atbrīvo-

ties no pārāk šauri saprasta ūltilitārisma, viņas reālizācijas

iespēja prasa iedzīvotāju saimnieciskās labklājības pacelšanu.

To pašu var teikt arī par darba skolas skolotāju. Atkārtot

centrā atzīto paraugu, sekot, lai skolēni šo paraugu izpildītu,

kā tas bija pasīvā skolā, viss tas prasa mazāk laika, mazāk
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pašdarbības, visu to vieglāk var iemācīties, nekā tas nepār-

trauktais paidagoģiskās radīšanas spraigums, kas ir skolotāja

darba būtība darba skolā. Jautājums nebūtu atrisināts ar to

vien, ka radītu jaunu skolotāju, kaut arī šis uzdevums prasa

milzīga priekšdarba dibinot augstākās paidagoģiskās mācības

iestādes, kas būtu jaunu paidagoģisku ideju un jaunu mācības

spēku izplatītājas. Ne mazāk svarīgi ir paturēt šo jauno sko-

lotāju, t. i. nostādīt to tādos darba nosacījumos, kur mēcha-

nisms un rutīna, kas īpatnēja katrai praktiskai, bet sevišķi

paidagoģiskai darbībai, nenomāktu viņā tās iekšējās radīša-

nas tieksmes, ko viņš būtu guvis, apmeklējot paidagoģisko

akadēmiju. Ja savas eksistences vajadzībām skolotājam tāpat

kā agrāk paliks 36 nedējas stundas, tad nekādi visstingrākie

dēkrēti neizskaudīs tīri pasīvo mācīšanu. Mainīsies tikai

skolotāja un skolēnu izpildāmais paraugs: vecā monarchistiskā

un „buržujiskā" parauga vietā izpildīs „industriāli kommūni-

stisko" paraugu, bet lietas būtība paliks negrozīta, un darba

skola būs darba skola tikai vārda pēc. Tas pats attiecināms

arī uz skolotāju un skolēnu skaita samēru: darba skolā skolēnu

skaitam jābūt daudz mazākam par to, kādu atļāva pasīva

skolā. Beidzot, katrai radīšanai vajadzīga nepārtrauktas pa-

pildināšanās iespēja: tam nolūkam ir nepieciešama plaša grā-

matu apgādniecības attīstība, populāru un zinātnisku paidago-

ģisku žurnālu un grāmatu bagātība, pareizi funkcionējoši brīv-

laika kursi skolotājiem, kuru mērķis būtu atjaunot skolotāju

zināšanas un nodibināt viņu agrākos sakarus ar ūniversitātēm

un citām augstākām mācības iestādēm. Bet visa tā sasnieg-

šanai ir vajadzīga materiālo un garīgo spēku bagāta kultūra.

Nākošā jaunā skolotāja nodrošināšanai ne mazāk svarīgi
ir arī viņa eksistences tiesiskie nosacījumi. Ja skolotājam ne-

būs iespējas brīvi aizstāvēt un dzīvē reālizēt savus paidago-

Žiskos uzskatus, kaut tie arī krasi atšķirtos no valdības ieska-

tiem, tad drīzi vien visa viņa darbība izvērtīsies uzstādītā pa-

rauga izpildīšanā, kas savukārt arī skolēnu darbu novedīs pie
tā paša. Tamdēļ skolotāju savienības, pulciņi, organizācijas, ap-

spriedes, sapulču brīvība, tāpat kā skolotāja materiālā lab-

klājība, ir darba skolas nepieciešams nosacījums. Brīva pro-

fesionāla kustība, kas sākas apakšā, bet netiek piespiedu
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kārtā izplatīta no augšas pēc kāda vienāda parauga, ir tā da-

biskā atmosfaira, kas skolotāju savienības var padarīt par sko-

lotāju īstā radošā paidagoģiskā darba šūniņām, kur savienību

sapulcēs cits citu iepazīstina ar savu darbu rezultātiem, dalās

ar kollēgām par savām šaubām, neveiksmēm, panākumiem,

pārbauda un izplata savus uzskatus.

Te pieder arī skolotāja darba tiesiskās garantijas pašā

skolā, kas mūs tieši ievada jautājumā par skolas un valsts at-

tiecībām. Patlaban tai sīki neiedziļinoties, aizrādīsim tikai, ka

darba skolā nepieciešami tādi nosacījumi, kas nodrošina gan at-

sevišķa skolotāja, gan arī skolas kollektīva patstāvību. Mēs

neaizstāvam paidagogu neaprobežotu autonomiju, bet domā-

jam, ka skolas kollektīvs, kur katrā ziņā ietilpst skolas rajona

iedzīvotāju pārstāvji, savā paidagoģiskā radīšanā nav jāsaista

pārāk šauros obligātoriskos valsts programmas rāmjos. Vie-

nīgi visām skolām iespējami sašaurinot obligātoriskās pro-

grammas minimu, atļaujot mācības programmu un plānu

lielu dažādību, valsts uzraudzību tā' nostādot, ka vispirms

prasa nevis „kas" mācīts, bet „kā" mācīts, pastāvot skolas

kollektīva pašvaldībai, kas nodrošina darba saskaņotas vie-

nības iespēju, ir iespējama reāla, bet ne šķietama darba

skolas eksistēšana. Tādas brīvības un tiesību atmosfairas ra-

dīšanai ir vajadzīga ne tikai valdības varas laba griba vien.

Tam ir nepieciešama faktiska iespēja, t. i. bagātība. Tiešām, ja

valdības rīcībā nebūs pietiekoša skaita vajadzīgo kalpotāju,

tad tādas skolas, kas tos sagatavos iespējami īsā laikā pēc no-

teikta, centra priekšā rakstīta parauga, aiz nepieciešamības
būs pārsvarā.

Tādā kārtā bagātība un tiesības, šie divi darba skolas reali-

zācijas nosacījumi saista viens otru. Vai tas nozīmē, ka naba-

dzībā un tiesiskās kultūras trūkumā jāatsakās no darba skolas

ideāla, kā apzināti nereālizējama? Tāds maksimālisms ne-

būt neizriet no mūsu attīstītās darba izglītības saprašas.

Darba skolas eksistences nosacījumus, materiālo un garīgo

bagātību un tiesības, tā arī esam formulējuši, ka tos iespējams

reālizēt pakāpeniski. Bagātībai un tiesībām pieaugot ir iespē-

jama arī secīga darba sākuma ievadīšana skolā. Skolotājam

un skolu varas orgāniem nav vienkārši jāgaida bagātība un
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tiesības, lai tikai tad it kā uzreizi sāktu mācīt pēc darba prin-

cipa. Kad skolā sašaurināsies obligātorisko priekšmetu skaits

un obligātoriski prasāmās programmas minims, nebūs vairs

jārada zināmai vietai jauni priekšmeti un nebūs vairs sīki jā-

izstrādā turienes skolu obligātoriskas programmas, bet tai

vietā pārējos priekšmetus varēs mācīt pēc darba principa. Ra-

dīsies iespēja ierīkot darbnīcas, radīt laborātorijas vai skolēnu

bibliotēkas, atkal jaunas perspektīvas darba sākuma turp-

mākai paplašināšanai skolā. Mēs neesam zaudējuši ticību par

mūsu zemes nākotni: mēs ticam viņas nākošai bagātībai un

tiesiskai iekārtai. 13 Tamdēļ mēs domājam, ka skolotājiem jau

tūlīt mūsu skolas jāsāk pārveidot par darba skolām. Katra etape

mūsu bagātības un mūsu tiesiskās kultūras pavairošanā ir at-

zīmējama ar skolotāja jaunu enerģiju šai virzienā. Tam nolū-

kam ir tikai nepieciešams noteikts un skaidrs priekšstats par

to, kas ir darba skola, prasme, vienup, krasi atšķirt produk-

tīvu darbu no viņa maskētiem surrogatiem, bet otrup, nesa-

mainīt galveno, kas slēpj bezgalīgu darba idejas daudzveidību,

ar viņas mainīgiem, laicīgiem un aprobežotiem iemiesojumiem.

Tādā kārtā darba skola nav kautkas gatavs un dots, kas

vai nu uzreizi un pilnīgi reālizējams, vai arī nav nemaz reali-

zējams. Darba skolas uzdevums ir vienības principa reāli-

zēšana katras atsevišķas stundas nostādīšanā un klases ko-

pīga darba organizācijā, kas pilnīgi atrisināms tikai tad, kad

paidagoģiskais darbs galīgi pārvarēs vilinošo mēchanismu.

Tomēr mēchanisma pilnīga pārvarēšana ir tikai mūsu iegu-

vumu mērķis, bet nekad nav mūsu dzīves fakts. Lai skolo-

tāja darba ārējie nosacījumi būtu cik labvēlīgi būdami un kaut

arī viņš pats atbilstu savam aicinājumam, viņš vienmēr aiz

nepieciešamības maksās meslus mēchanismam, kā rezultātā

kopīgais darbs izvirs vienādā, pēc kopīga parauga izpildāmā

darbā, un konkrētās vienības ideja pieņems vienādas ab-

straktas vispārības masku. Vai tas nozīmē, ka darba skola ir

chimēra, kas eksistē tikai ūtopijā? Nē, tas tikai nozīmē, ka

darba skola ir regulātīvs princips, ideja, kas atļauj savas reāli-

zēšanas dažādas pakāpes un rāda ceļu reālam skolas darbam.

13
Par tiesiskas iekārtas trūkumu te domāta kommunistiska iekārta

'agadējā Krievijā. Tulk. •
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Taisni no šī viedokļa ir jāvērtē mūsu sniegtais darba skolas

raksturojums, kas ar nolūku pārāk krass un nebūt nepretendē

uz to, lai kļūtu par neaprobežotas atdarināšanas paraugu. Lai

paliktu uzticīga darba idejai, šai skolas pamata idejai, tagadēja

skola ir jāpārorganizē tās jaunās skolas tipa virzienā, ko tik

neatlaidīgi, ar saprotamiem pārspīlējumiem, meklē modernā

paidagoģiskā doma un kuras pamatlīnijas mēs jau mēģinājām

skicēt. Bet ka šis jaunais skolas tips izriet no visas savas

agrākās attīstības, ka viņš jau bija nojaušams arī agrākā pai-

dagoģiskā literātūrā, un ka arī vecā skola ar saviem labākiem

paraugiem aizvien tiecās uz to pašu darba skolas ideju, — to

mēs paši mēģinājām parādīt.

Jautājuma literātūra: Par skolu vispāri bez Natorpa .Sozialpāda-

gogik" sal. Fersters „Schule und Charakter". Skaists briešanas laikmeta

un jaunibas raksturojums ir Stanlev Hall'a grāmatā B
The Adolescence".—

No plašās literātūras par darba skolu atzīmēsim Kerschensteiner

«Grundfragen der Schulorganisation", .Begriff der Arbeitsschule", „Charakter-

begriff und Charaktererziehung", B
Das Grundaxiom des Bildungsprozesses und

seine Folgerungen ftir die Schulorganisation". Sal. A. Obuchova grāma-

tiņu .HapoflHoe o6pa3oßaHne b MK>HxeHe". Djui .Skola un sabiedrība"

„ncHxo.norHH h ncaarorm<a Lay „Die Tatschule". lUappeJib-

mah „B HapoAHoro yMHTeji«'. 3aKHHrep h LLlnpaHrep

„LLlKo;ia n Tpya". 3 pt ;i n
B HapoflHaa uiKOJia h TpyjOßoe TapTßHr

,PyMHofi Tpya K3K MeToa o6yweHHH". njiec te n „Pymhoh Tpy,a h ero MecTO

b BocnmaHMH". H. T. Tapacoß .OnbīT cnmesa HayqHoro h xy.nc>KecTßeH-

Horo o6pa3OB3HHH". P. Blonskis «Darba skola" (ir latv. tulk. Tulk.). Jle-

bhthh ,TpyaoßaH uiKOJia — uiKOJia 6y/iymero", „Hoßbie Hflen b nca.arorHKe".

M. Py6HHutTeiiH .Ochobh TpyflOßott iukojim". Gaudig, Hugo

,Freie geistige Schularbeit m Theorie und Praxis", „Auf dem Wege zur neuen

Schule. Versuche und Ergebnisse". Ad. Ferriēre ,Lēecole active".

Par jautājuma vēsturi: Pestalocijs „Lienhard und Gertrud", ,Wie

Gertrud ihre Kinder lehrt". Robert Seidel „Der Arbeitsunterricht".
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V. nodaļa.

Heteronomijas pakāpe (turpinājums).
Autoritāte un brīvība skolā.

I.

Autoritāte un prāts. Autoritātes organizācija: autoritātē, kā sar-

kanam pavedienam jāvelkas cauri prātam, bet tas priekšlaicīgi nedrīkst

stāties autoritātes vietā. Autoritātes izvēršanās mēchaniskā paklausī-

šanā. Jezuitu skola un apbalvojumu un sodu sistēma. Soda problēma.

Soda, kā mēchaniskas iedarbības līdzekļa, izviršana. Soda noliegšana

ir neiespējama. Soda tiesiskā jēga. «Dabiskais sods» un biedru tiesa kā

soda galējie poli. Fiziskie sodi. Psīchiskie sodi, kas apvaino skolēnu

personību.

No sekošanas dabiskām dziņām un dabiskās nepieciešamī-

bas varai bērns nevar uzreizi nodoties savas dzīves misijas

reālizēšanai, kam nepieciešama sava ārējā „es" labprātīga ie-

robežošana par labu pārpersoniskiem mērķiem. Brīvprātīga

pakārtošanās pienākuma likumam rēķinās ar prasmi padoties

likumam vispāri, ierobežot savas tiešās dziņas ar veselā at-

tālākām un ilgstošām interesēm. Vajadzīgais, kas bērnam sa-

kumā pilnīgi nesaprotams un vispirms viņam atklājas dabas

dabiskās nepieciešamības tēlā, beidzot ir redzami jāformulē

kā vajadzīgais. Pareizi nostādītai izglītībai anomijas pakāpē

tāds vajadzīgā formulējums zināmu rīcības nosacījumu veidā

tam vairs neizrādīsies kautkas gluži jauns. Bērnu dārzā bērns

jau ir pieradis paklausīt noteiktam dzīves iekārtojumam, rē-

ķināties ar citu bērnu gribu un interesēm, sekot kopējās ro-

tājas nosacījumiem: viņš jau sajūt vajadzīgo cilvēku attiecī-

bās, stāv jau pie tā, kaut arī šis vajadzīgais vēl nav formulēts

zināmos nosacījumos, bet atklājas viņam tikai dabiskās nepie-

ciešamības tēlā. Pastāvot tādiem nosacījumiem no bērnu

dārza līdz skolas disciplīnai ir tikai viens solis: skolas disciplī-
nai sākumā arī ir vispārīgos nosacījumos jāformulē tas, ko

bērns jau nojauš, kā dzīves nepieciešamību un ko viņš faktiski
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jau izpilda. Te atkal apstiprinās mūsu jau izteiktā teze par

tādas attīstības atkārtošanos atsevišķā cilvēkā, ko kādreiz

nostaigājusi visa cilvēce. Jo pirmie tiesību kodeki nav ne-

kas cits, kā faktiski izpildāmo parašu formulējums. Šai ziņā

tika pareizi ievērots, ka vajadzīgais sākumā nevien nestāda

sevi pretī faktiski esošam, bet nav nekas cits kā faktiski esošā

formulējums, no kā tas pamazām un pakāpeniski atbrīvojas ar

savu savādību, atšķirībā no esamības. 1 Pienākuma ideālā lī-

nija sākumā neatšķiras no faktiskās rīcības līnijas: un sākumā

cilvēks rīkojas tā, bet ne citādi nevis tamdēļ, ka to viņam diktē

viņa individuālais pienākums, bet tamdēļ, ka tā rīkojas visi, ka

tāds ir ne cilvēku, bet it kā pašas dabas uzstādītās parašas

senais fakts.

Ja pakārtošanās ārējā likuma autoritātei izceļas no seko-

šanas faktiski izpildāmai parašai, tad autoritātes mērķis un

viņas iekšējais attaisnojums atrodas pašā prātā, autonoma pa-

kārtošanās kuram augstāki stādāma par autoritātes heterono-

miju. Autoritātes nozīme pastāv iekš tā, ka viņa ir nepiecie-

šama vidus pakāpe starp ārējo varu, kam bērns dabiski paklausa

un brīvu pakārtošanos iekšējam pienākuma likumam. Tas no-

teic autoritātes organizācijas galveno likumu: skolas varai, kā

likuma ārējam iemiesojumam, jābūt tā organizētai, lai audzi-

nātu brīvībai. Viņā arī jānomana autonoma paklausīšana prā-

tam, kā stundā jānojauš nākošā radīšana. Kā gan brīvība ie-

miesojama autoritātē? Kā ierīkot, lai pakārtojoties skolas dis-

ciplīnai, bērni ar to pašu mācītos nevis vienkārši paklausīt va-

rai, bet sekotu pienākuma balsij? Te atkal ir neiespējama no-

teikta receptūra. Paidagoģika var uzstādīt tikai vispārēju prin-

cipu, kura lietāšana atsevišķos gadījumos pārveidojas atkarībā

no apkārtnes īpatnībām, bet tas audzinātājam uzliek nemitīgu

radīšanas pienākumu. Šo principu dotajā gadījumā mēs varam

formulēt sekošā kārtā: kaut arī rīcības nosacījumus skolēnam

priekšā raksta no ārienes (skolas vara), tiem jābūt tādiem, it

kā skolēns pats tos sev būtu uzstādījis. Ar dažiem vispārpa-

zīstamiem piemēriem mēģināsim noskaidrot šās vispārīgās

1 Sal. Simmel «Einleitung m die Moralwissensehaft». 3 Aufl. 1911.,

65—84. I p.
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tēzes saturu. Mes redzēsim, ka visi tie viegli attiecināmi uz

to, kā savu pamatu.

Skola, piemēram, prasa no skolēna obligātorisku tērpa val-

kāšanu. Ja šim tērpam nav nekāda racionāla, skolēnam sa-

protama pamata, tad šīs prasības izpildīšana būs tikai vien-

kārša paklausīšana priekšā rakstītam likumam: tur nespīdēs

cauri brīvība, un tas neaudzinās pienākuma jūtas. Turpretī,

ja prasība pēc tērpa izriet no higiēnas un kopēja darba ērtības

ievērošanas, tad, izpildot skolas priekšrakstu, skolēni ar to

pašu izpildīs savu pienākumu attiecībā uz sevi un citiem (rūpes

par savu un darba biedru veselību). Tas nozīmē, ka skolas

prasāmiem rīcības nosacījumiem ir jābūt kopīga darba ap-

stākļu attaisnotiem. Tikai tad tie savos motīvos būs skolēniem

saprotami („it kā" paši skolēni tos sev būtu uzstādījuši) un ne-

sacels jaunībai dabiskā sašutuma. Kopīga klases darba pra-

sībām atbilstošas skolas disciplīnas nosacījumi, acīm redzot,

vienlīdz attiecināmi uz skolēniem un skolotājiem, kas vienādi

piedalās kopīgā darbā. Nekas vairāk nesatricina skolotāja un

skolas disciplīnas autoritāti, kā tas, ja skolēniem obligātoriskos

rīcības nosacījumus neievēro skolotājs, un otrup, nekas vairāk

nenostiprina skolotāja autoritāti, kā savas kļūdas droša atzī-

šana. Skolēnos jābūt dzīvai apziņai, ka viņiem uzstādītās pra-

sības nav varas kāro skolotāju iegriba, bet objektīva nepie-

ciešamība, kas izriet no kopdzīves fakta. Skolēni ir jānovada

Pie likuma un tiesību jēdzieniem, kuru būtība pastāv iekš tā, ka

tie saistoši nevien apakšniekiem, bet arī vadītājiem. Bet tas

nozīmē, ka skolā jāvalda tiesību garam, ka skola nedrīkst iz-

vērsties par priekšnieka neaprobežotu despotiju, bet viņai jā-
būt it kā tiesiskai valstij miniatūrā.

Skolas iekšējā organizācija nav vienmēr atbildusi tiesību

garam, kā pamatprasība ir vienlīdzība vispārīgā likuma priekšā.
Ja mēs aplūkosim, piemēram, jezuitu skolu, kas noderēja, kā

zināms, par paraugu pirmajām krievu skolām vēl priekš Pētera
laikmeta, tad mēs tur atradīsim nevienlīdzības principiālu ap-

stiprinājumu nevien starp dažādu klašu, bet ari starp vienas

un tās pašas klases skolēniem. Reālizējot skolā nopelnu prin-

cipu pēc jezuitu saprašas un pamatojot skolas disciplīnu nz ap-
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balvojumu un sodu sistēmas, jezuitu skola
2

dažādi vērtēja sko-

lēnus atkarībā no viņu nopelniem skolas priekšā, kas praksē

protams izvērtās par nopelniem priekšniecībai. Nopelnu bagā-

tiem skolēniem skolā bija prīvilēģēts stāvoklis nevien tai zinā,

ka tiem atļāva to, ko neatļāva citiem skolēniem, bet tiem bija

arī zināma vara par saviem biedriem. Tādas tiesības piešķīra

sevišķi nopelnu bagātiem vecāko klašu skolēniem par jaunā-

kiem skolēniem. Pazīstamajās Pomjalovska bursas piezīmēs

mēs redzam šāda izdzimušā un izķēmota skolas tipa attēlo-

jumu. Šās skolas privilēģiju atsevišķas vājas pazīmes uzglabā-

jās skolā ilgu laiku pēc tam, kad jezuitu skolas sistēma, vispāri

runājot, bija atmesta: te pieder skolēnu sēdināšana klasē at-

karībā no viņu nopelniem, tā saucamie skolēnu šķirošanas sa-

raksti, kuru sīka „pētīšanas" technika vēl sastopama pagājušā

gadsimteņa beigu populārās paidagoģijas rokas grāmatās, un

daudz kas cits. Jezuitu skolas privilēģiju sistēma tieši atbilda

audzināšanas pamatuzdevumam: iepotēt skolēnos absolūtu

paklausību autoritātei. Autoritāte tai bija valdīšanas un pa-

klausības pēdējā un augstākā pakāpe. Taisni reformācijas sa-

šķobītās autoritātes spēka atjaunošanā savu galveno uzde-

vumu redzēja katoliskā reformācija, kuras galvenais ierocis

un vadītājs bija jezuitu ordenis. Pretēji šim paklausības ideā-

lam vienreiz atzītai autoritātei mūsu laiku skola ir reformācijas

bērns: autoritāte, lai tā būtu augsta un neapstrīdama cik bū-

dama, viņai nav kautkas pēdējais. Augstāki par autoritāti stāv

cilvēka prāts, un paklausībai autoritātei ir jābūt prāta attai-

snotai, kas brīvprātīgi atzītu autoritātes pavēles. Paklausība

tamdēļ nav audzināšanas pēdējais mērķis: paklausība ir tikai

līdzeklis, kā mērķis ir ieaudzināt cilvēkā pienākuma jūtas, ko

apmierina viņa brīvā rīcība. Bet tas nozīmē, ka varas autori-

tātei skolā ir jābūt brīvības piesātinātai un viņas pavēlēm jāiz-

tur prāta kritika. Pēdējais ir iespējams tikai tad, kad, iz-

rietot vienīgi no kopīgā darba skolēniem saprotamiem nosacī-

jumiem, tie izpaužas vienlīdz uz visiem darītājiem. Vienīgi

tad, kaut arī no ārienes priekšā rakstīti, rīcības nosacījumi to-

2 Par jezuitu skolu sk. Fleišmana labu kopsavilkumu iekš «Handbuch

der Pādagogik Rhein'a» (IV. sējums). Krievu valodā attiecīgu nodalu

Sokolova grāmatā .McropHH ne,aarorHHecKnx chctcm".
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mēr būs tādi, it kā skolēni paši sev tos būtu priekšā rakstījuši.

Tad arī paklausība viņiem būs vairāk, kā vienkārša paklau-

sība, tā būs sava personīga pienākuma izpildīšana. Tādā kārtā

reformācijas izbīdītais ideāls ir nevien mūsu laiku skolas darba

izpraša, kā sagatavošana aicinājumam, bet arī skolas varas kā

tiesiskas varas izpraša. Tiesiskās sajūtas audzināšana cilvēkā

arī ir viena no skolas pamatfunkcijām: pareizi organizēta

skola audzina cilvēkā spēju cienīt un aizstāvēt otra un savas

tiesības, slikti organizēta skola turpretī iznīcina tiesību un liku-

mības sajūtu, lai ar tā iedalītu cik stundu iedalīdama abstrak-

tai tieslietu mācībai.3

Ja uz nopelnu principa pamatoto apbalvojumu un sodu si-

stēmu mūsu laiku skola noliedz, censdamās sevī reālizēt tiesību

sākumu, vai tad no šejienes izriet, ka „katrs sods ir ļaunums",

kā tas modernai paidagoģijā! patīk apgalvot?
4

Mēs nebūt ne-

domājam sodam piešķirt kādu izcilu spēku un viņā redzēt

audzināšanas līdzekli, kas lietājams visos gadījumos. Nav

šaubu, ka sodus sevišķi labprāt lietā tur, kur aiz laika trū-

kuma, audzēkņu daudzuma, intereses trūkuma par bērniem nav

iespējams labi iekārtot audzināšanu. Tiktāl soda, kā audzinā-

šanas līdzekļa, bieža lietošana ir acīm redzams mēchanisma

simptoms, kā varā nokļuvusi attiecīgā audzināšanas prakse.

Sodīt par sliktu rīcību ir daudz vieglāk, nekā ar pareizu audzi-

nāšanu novērst šo rīcību. Tam nav vajadzīgs ne radīšanas

spraiguma, ne audzinātāja gribas modrības, un pietiek tikai ar

priekšniecības „modru aci". Mēchanisks pēc savas izcelšanās,

sods līdz ar to izbauda katra mēchanisma likteni: tas sevī

slēpj savas iekšējās sabrukšanas sākumu. Atkārtots, tas zaudē

savu iedarbības spēku uz audzēkni, rada viņā parašu un vien-

aldzību pret sevi. Lai paturētu agrāko iedarbības spēku, sodam

atkārtojoties tas katru reizi jāpalielina, kā rezultātā sodītājam

neizbēgami beidzot jānonāk pie soda „augstākā mēra", šai ga-

dījumā pie izslēgšanas no skolas. Tādā kārtā, kā vienīgais un

pat iemīļotais audzināšanas mērs, sods neapšaubāmi iznīcina

pats sevi, izvirstot tādu mēchanisku nebrīvu darījumu lī-

3
Nat o r p «Sozialidealismus». 123., 130. 1. p.

*
Skat. piem. M. Rublnšteina izplatīto grāmatu „

UeaarormecKaH

ncHxojiornsr 3. izd. 1920.



188

dzeklī, kam audzēknis nepiekrīt garīgi, un ar to pašu audzina

skolēnā liekulību, melību un iztapību. Tamdēļ mums ir pilnīgi

saprotama noliedzoša izturēšanās pret tādu sodu, ko galvenā

kārtā izlietā kā audzināšanas mēchanisku līdzekli. Bet bū-

dama dabiska reakcija pret soda pārmērībām, vai soda pilnīga

noliegšana savukārt nav tikai meslil, ko paidagoģiskā teorija

maksā mēchanismam? Vai soda teorētiska noliegšana praksē

nenonāk pie tā, ka paidagoģiskā teorija vienkārši neievēro ļoti

svarīgo problēmu, un ar to pašu atstāj bez vadīšanas audzinā-

šanas praksi, kas vienmēr ir Mētājusi, lietā un lietās sodus, lai

pretējā teorija apgalvotu cik apgalvodama sodu kaitīgumu.

Tomēr, nav grūti parādīt, ka soda noliegšana nevien praksē

nav reālizējama, bet pat teorijā nav secīgi reālizējama. Vēl

vairāk: lai pirmā acumirklī tas skan cik paradoksāli skanē-

dams, bet var parādīt, ka paidagoģiskā teorija būtībā nekad

arī nav noliegusi soda, kā tāda. Un tiešām: ir pilnīgi iedomā-

jama nebrīvības noliegšana vispāri. Tad sods tiek noliegts ne-

vis kā sods, bet tikai kā atsevišķs nebrīvības veids, un tad

soda noliegšana ir kādas vispārīgākās noliegšanas atsevišķs

gadījums. Tā arī rīkojas brīvās audzināšanas teorija, no sava

viedokļa pilnīgi secīgi noliegdama sodu. Bet vai iespējami, no

vienas puses, noliegt brīvās audzināšanas teoriju un atzīt ne-

brīvību audzināšanā, bet no otras puses —absolūti noliegt

katru sodu? Vai šinī soda noliegšanā, kas bāzējas uz nebrīvī-

bas fona, neslēpjas pretruna un domas iekšēja neskaidrība? Jo,

nonākot līdz bērniem, kā „viņu sliktās rīcības dabiskas sekas"

un būdams „dabisks", sods paliek sods, t. i. audzinātāja apzi-

nīga reakcija uz bērna slikto darījumu, un pie tam nebrīva re-

akcija, ko viņam no ārienes uzliek audzinātājs. Starp apdedzi-

nājumu, kā dabiskām sekām aiz neuzmanīgas apiešanās ar

uguni, un aukstumu, ko Emīls cieš no tā, ka 2ans Žaks tīši ne-

ieliek Emīla izsisto rūti un pie tam taisni tad, kad Emīls iz-

sitis rūti nevis aiz neuzmanības, bet ar nodomu, ir krasa

starpība. Pirmajā gadījumā mēs tiešām redzam pašas dabas

reakciju uz cilvēka darījumu. Šai reakcijai nav nekādas tiku-

miskas jēgas, un mēs to izbaudām katru' stundu, kā pie svarīgā,

tā arī pie niecīgā. Otrā gadījumā mēs redzam tikai ar dabu aiz-

maskotu audzinātāja paša reakciju par bērna slikto darījumu.
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Sīs reakcijas mērķis ir spriest tiesu par slikto darījumu, pārlie-

cināt bērnu, kas to izdarījis, par izdarītā nepareizību un ar to

pašu pastrīpot cilvēku attiecībās vajadzīgās rīcības objektivi-

tāti, kaut arī to būtu traucējis slikts darījums. Ka anomijas pa-

kāpē vajadzīgās rīcības objektivitāte, kas savā būtībā, kā tāda,

bērnam paliek nesaprotama, jārāda tam dabas nepieciešamības

tēlā, un audzinātājam tā jāsoda, itkā ne viņš sodītu, bet pati

daba, — to mēs paši jau atzinām un iekš tā pastāv Ruso da-

biskā soda idejas neapstrīdamais taisnīgums.
5

Tomēr ar to

sods nekļūst mazāk sods, tas kļūst tikai noteikts, izveidojas

teorijas un prakses attaisnotā formā, un tiktāl pat Ruso soda

noliegšana ir visu citu soda formu noliegšana, izņemot

„dabisko."

Vai tomēr var apmierināties ar šo dabiskā soda formu?

Vienīgi noderīga anomijas pakāpē un, kā mēs redzējām, vispāri

pilnīgi reālizējama bērnu dārzā, vai tā sekmīgi lietājama arī

skolā? Protams, jau bērnu dārzā nevar par viena bērna izsistu

rūti sodīt visus bērnus, liekot tiem izbaudīt aukstuma iespaidu.

laisnība, par to ir pilnīgi iespējami, kā mēs to redzējām Monte-

sori minētā piemērā, dabiska soda kārtībā atšķirt slikti uzvedo-

šos bērnu no citiem, ar to netraucējot citu bērnu rotaļu. Bet skola,

izšķirībā no bērnu dārza, ir kopīga darba organizācija, un jo

vairāk skola reālizē darba skolas ideju, jo vairāk visi skolēni

sastāda organizētu darbinieku kopību. Tamdēļ dabiskais sods

skolā vienkārši neiespējams: vērsts uz atsevišķu skolēnu, tas

aiz nepieciešamības aizkar arī citus, kas nepelna soda. Par

laimi, dabisks sods ir skolā nevien neiespējams, bet arī nevē-

lams. Vajadzīgās rīcības objektivitātes rādīšanai dabas tēlā ir

nozīme tikai tad, kad tā vēl ir bērnam nesaprotama, bet skolā,

kur skolēnu kopīgais darbs pakārtots jau skaidri formulētiem

nosacījumiem, kas šo darbu regulē, nav vairs nekādas nozīmes

ignorēt šo nosacījumu traucēšanu, kas skolēniem saprotami

savā sabiedriskā nepieciešamībā. Paidagogu kļūda, kuri vis-

pāri atzīst nebrīvību un noliedz sodu, pastāv iekš tā, ka viņi

neizšķir audzināšanas atsevišķās pakāpes. Sods viņiem Ir

kautkas viengabalains, vienveidīgs, kam pastāvīga, tīri ārēji

iebaidošas mēchaniskas iedarbības forma. Tāda forma tam

5

.
Sk. 3. nod. §4.
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arī ir sliktā audzināšanā, kad vienādus soda līdzekļus izlietā

gan pie sagatavošanas klases septiņgadīgiem bērniem, gan arī

pie skolu absolvējošiem jauniešiem. Agrās bērnības pakāpē to

atvietojot ar „dabisko" sodu, ko tie saprot kā soda nolieg-

šanu attiecībā uz pieaugušākiem, tie gribot negribot apmie-

rinās vienīgi ar kailu noliegšanu.

īstenībā sods ir tāds, kāda ir audzināšana. Tas aizvien ir

tur, kur ir nebrīvība, un atkarībā no pēdējās rakstura izvēršas

dažādās formās. Kur audzināšana nav radīšanas gara apvel-

tīta un savā mēchaniskā vienpusībā vienādi šķiro priekšskolas

vecuma bērnus un skolu absolvējošos jauniešus, — sods gūst

paidagoģika taisnīgi noliedzamās mēchaniskās ārējās iedarbības

nelādzīgu formu, kas savā vienpusībā ignorē vecuma dažādību.

Kur audzināšanu veido pēc brīvības principa, sods vārda īstā

nozīmē iztrūkst, izvēršas apkārtnes gadījuma reakcijā vai ne-

kārtīgā pūļa linčošanā (gadījums ar zagli Jasnopolanas skolā).

Pareizi organizētā audzināšanā anomijas pakāpē sodam jā-

pieņem dabiska soda veids. Ja ir pareizi tas, ko mēs jau tei-

cām par skolu, kam vispirms jābūt tiesiskai kopībai, kur kā

sarkans pavediens velkas cauri kopīgā darbā izrietošā un vi-

siem vienlīdz obligātoriskā likuma ideja, tad acīm redzami, ka

skolā, heteronomijas pakāpē, sods jāizveido tiesiskā akta

formā. Parasti soda priekšstatos viņa tiesiskā akta jēgu bieži

aizmirst. Mēs aizvien sodu iedomājamies naudas soda, aresta

vai cietuma veidā, un tamdēļ mums ir tieksme vienpusīgi re-

dzēt viņā tikai iebaidīšanas un atriebības līdzekli. Tiek aiz-

mirsts, ka sods ir radies noziedznieka aizsardzības interesēs.

Priekš soda laikmeta mūsu vēsturē bija asins atriebības laik-

mets; likuma pārkāpēju noziedznieku izsludināja kā ārpus li-

kuma esošu, izsludināja par „vilku" un ar to pašu izraidīja no

cilvēku vidus. Sods sākumā bija maksa, ar ko noziedznieks no

jauna pirka „mieru", samierināšanos, no jauna stājās pārkāptā

likuma apsardzībā, kas to paglāba no linču tiesas un radinieku

asins atriebības upura (tamdēļ arī sākumā sodu sauca par

naudas sodu — „miera pirkšanu"). Šai ziņā dziļi patiess ir Uē-

gelis, sacīdams, ka sods ir noziedznieka gods, ko sniedz tikai

brīvam cilvēkam, izšķirībā no verga un kustoņa. Tamdēļ

nevis ļauna darīšanā un iebaidīšanā ir soda nozīme, bet



191

„miera", t. i. tiesību, arī paša noziedznieka tiesību sargāšanā,

bet tas panākams tikai tā, ka bezkaislīga un sabiedrības atzīta

autoritāte izteic tiesības traucējošā darījuma novērtējumu, no-

tiesā nevajadzīgu rīcību un ar to pašu apstiprina noziedz-

nieka pārkāptās tiesiskās normas spēku.
6

Tāds pats ir soda,

kā paidagoģiskā akta, mērķis. Tas viss ir tas pats tikumiskās

izglītības mērķis — vajadzīgās rīcības objektivitātes sajūtas

audzināšana cilvēkā. Anomijas pakāpē, kur vēl nav autori-

tātes un formulētu nosacījumu, sods aiz nepieciešamības ir

„dabisks" sods. Skolas pakāpē turpretī tam jāklust par to, kas

tas ir pēc būtības, t. i. jāizvēršas skaidri formulētā tiesiskā

akta formā.
7

Kādas prasības jāapmierina sodam, kā tiesiskam aktam?

Vispirms tam nav jābūt skolotāja tiešai reakcijai uz skolēna

noziegumu. Lai skolēns būtu cik vainīgs būdams un skolotājs

gluži taisns, tad tomēr skolotāja sodam aizvien būs atriebības

nokrāsa, tas būs itin kā atmaksa par personīgu apvainojumu.

Kā valsts tiesā sodu spriež tikai pēc visas lietas apstākļu ob-

jektīvas aplūkošanas un vainīgā paskaidrojumu izklausīšanas,

tā arī skolā tam jābūt objektīvas un bezkaislīgas nozieguma iz-

meklēšanas rezultātam, lai arī uz pirmā acumirkļa vainīgā no-

ziegums būtu cik skaidrs būdams. Ja pašā sodīšanas aktā nav

sodāmā personības apvainošanas, bet sodītājam skolēnu acīs

ir vajadzīgā autoritāte, tad var iepriekš būt pārliecināts, ka

pat stingru sodu savā dvēselē tie atzīs, arī pats sodītais, kā

6 Sal. C. TecceH „<t>n.iococpnH HaKa3aHHs", „JToroc". M. 1912. N° 2—3.

7 Ja paidagoģiskā soda jēga pastāv cilvēkā vajadzīgās rīcības sa-

jūtas ieaudzināšanā, nosodot nevajadzīgo darījumu, tad starp tiesisko un pai-

dagoģisko sodu heteronomijas pakāpē nevar vilkt principiālas robežas.

Nevar apgalvot, piemēram, ka tiesiskā soda mērķis ir «atmaksa», bet pai-

dagoģiskā — «labošana». Protams «labošana», bet labošana objektīvi

nosodot nevajadzīgo, iekš kā arī pastāv «atmaksas» īstā jēga. Sal. 6. piez.

minēto mūsu rakstu.

Taisni tamdēļ, ka sods «izlabo» darījumu, objektīvi nosodot, betne ar

iebiedēšanu, tas jāšķir no apbalvojuma. Apbalvot par vajadzīgo rīcību —

nozīmē mazināt tās apzināšanos. Ka «sods un apbalvojums nav līdzīgi

viens otram» paidagoģiskā zinā (tāpat ari tiesiskā ziņā), to vienmēr vairāk

apzinās tagadnes paidagoģika, ar to atšķirdamās no jezuitu skolas autori-

tatīvās paidagoģikas. Sal. Cohn «Geist der Erziehung». L. 1919.,

300. 1. p.
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taisnīgu un vajadzīgu aktu. Savstarpīga uzticība skolēnu un

skolotāju starpā, kas ir skolas tiesiskas atmosfairas nosacī-

jums un sekas, protams, ir taisnīga soda nepieciešams priekš-

noteikums. Tādos apstākļos soda izlietāšanā var apmierināties

ar visvieglākām formām (aprobežoties ar rājienu), un līdz ar

to tas var būt varenākais līdzeklis, sekmējot skolēnos cienību

pret skolas likuma un paša skolotāja autoritāti. Otrādi, nekas

vairāk negrauj skolotāju autoritāti klasē, kā viņa izvairīšanās

no skolēna sliktā darījuma novērtēšanas, sevišķi ja šis darījums

apvaino kādu biedri vai pašu skolotāju. īstā laikā apzīmēt

nevajadzīgo darījumu ar sodīšanas taisnīgu aktu, bez aizrau-

šanās, personīga uzbudinājuma, atriebības un sodāmā perso-

nības apvainošanas nokrāsas, —
ir audzinātāja liela un grūta

māksla.

Sodam, mēs teicām, ir jābūt tiesiska akta un tai-

snīga un bezkaislīga sprieduma rezultātam. Vai no sacītā ne-

izriet, ka tas vislabāki apmierinās minētās prasības, ja tas reizē

būs biedru tiesas prērogātīva? Neapšaubāmi, šādā formā sods

visvairāki izpauž savu tiesisko jēgu. Biedru tiesa, īpaši tāda,

kas izšķir pārpratumus skolēnu starpā, mums izliekas kā ideāls

skolas nepieciešams institūts. Tikai atkārtoti jāpastrīpo, ka

biedru tiesas pareizas funkcionēšanas nepieciešams nosacī-

jums ir, lai tā būtu autoritātīva skolēnu acīs. Tas ir iespējams

tikai tur, kur skolas pašvaldības prakse jau ir pieradinājusi sko-

lēnus savu sabiedrisko lietu atrisināšanai pašu spēkiem, kur

jau pastāv paraša paklausīt skolēnu izvēlētu varas orgānu lē-

mumiem, kur pēdējie bauda vēlētāju biedru uzticību. Sods, ko

uzliek tāda persona, kas nebauda klases uztļcību un autoritā-

tes, vienmēr pret sevi sacels īgnumu un izvērtīsies tīri mēcha-

niskā iebaidīšanas ierocī, vienalga, vai šī persona ir skolotājs

vai arī pašu skolēnu iecelts kollektīvs orgāns. Tamdēļ biedru

tiesa nav sākums, bet skolas pašvaldības noslēgums. Tikai

pēc tam, kad klase jau ir ieguvusi labu praksi pašvaldībā, tai ir

iespējams dibināt biedru tiesu un atļaut pēdējai sodīšanas tie-

sības par skolas disciplīnas traucēšanu. Tamdēļ arī tik vēlama

skolotāja līdzdalība biedru tiesā, jo tas spēj novērst pārsteig-

tus un nepareizus soļus, kas tik bīstami taisni pirmajā laikā, kad

jaunajai iestādei vēl tikai jāiekaro klases uzticība. Turpmāk
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mēs sīki pakavēsimies pie skolas problēmas un ar to cieši sai-

stītās biedru tiesas. Patlaban mēs aizkārām šo jautājumu tikai

tamdēļ, lai parādītu, cik nepareiza ir to paidagogu soda pilnīga

noliegšana, kas gatavi atzīt skolas pašvaldību savās pār-

spīlētākās formās, ieskaitot arī biedru tiesu. „Dabisks sods"

anomijas pakāpē, bet sods kā tiesisks akts skolā, kas lab-

vēlīgos apstākļos (arī tikai vecākās klasēs) ir kā biedru tiesas

prērogātīva, — lūk divas galvenās soda formas, kas atbilst ti-

kumiskās izglītības pamata pakāpēm vispāri. Regulēt starp

tām pakāpenisku pāreju attiecīgi ar bērna personības tikumisko

attjstību, kas sākumā saprot vienīgi dabiskās nepieciešamības

spēku un no tā izrietošo tīri materiālo zaudējumu, un tikai pa-

kāpeniski iedzīvojas likuma, savu un citu tiesību un pienākumu

idejās, ir audzinātāja mākas, takta un novērošanas lieta.

Ja „dabiskais sods," no vienas puses, un sods kā tiesisks

akts, no otras puses, ir vienīgi pielaižamās soda formas, vai

tad jel maz vajadzīgs sīki uzkavēties pie jautājuma par tā sau-

camo „fizisko" sodu? Vai nav skaidrs, ka fiziskais sods runā

pretī vienlīdz šīm abām formām un tamdēļ jāatzīst par nepie-

laižamu? Diemžēl, fiziskais sods biežāki, nekā to daudzi

domā, tiek lietāts praksē (par ko neapšaubāmi pa daļai vaino-

jama arī paidagoģiskā teorija, kas izvairās no soda problēmas

apspriešanas). Tamdēļ mēs te pieskārsimies arī šim jautā-

jumam, jo vairāk tamdēļ, ka tā apspriešana mums atļaus vēl

krasuki apgaismot kādu svarīgu soda pusi. Fizisko sodu pa-

rasti lietā divās formās — tiešas reakcijas veidā no skolotāja

Puses (sitiens ar līniālu, pļauka v. t. 1.), kā tas līdz pat šim lai-

kam, diemžēl, tiek praktizēts Vācijas skolās, un vairāk vai

mazāk svinīgas eksekūcijas veidā uz iepriekšēja sprieduma pa-

mata, kā tas līdz pat pēdējam laikam bija Anglijas skolās. Pir-

mais fiziskās iedarbības veids nav pielaižams tamdēļ, ka tas

atņem sodam tā morālisko pārliecību, aizsedzot fiziskās var-

mācības rupjo faktu un radot bērnā parašu pierādīt savu tai-

snīgumu ar plūkšanos. Līdzīga skolēnu sišana nesakrīt ne ar

~dabiskā soda" jēdzienu, kur spēkā, kā sarkanam pavedienam

jāvelkas cauri autoritātei un tamdēļ tas bērnam jārāda kā nei-

trāla, patvaļības nezinoša dabas reakcija, ne arī ar tiesiskā

akta jēdzienu, kur vajadzīgās rīcības objektivitāti atrod bezkai-
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sl?gās un vispusīgas apspriešanas rezultātā. Nekas nav pretī-

gāks vajadzīgās rīcības idejai, kuru izcelt savā morāliskā

spēkā ir soda mērķis, kā skolotāja patvaļība, un nekur šī pat-

vaļība, spēcīgākā rupjā vara, neizpaužas vairāk, kā skolēna

sišanā. Spēkam, kā tādam, jābūt apslēptam, tikai tad tas būs

morāliski pārliecinošs t. i., tas būs autoritātes piesātināts. Soda

uzlikšana piekrīt vai nu „pašai dabai", vai arī likumam sava

objektīvā redzamībā, un tamdēļ tas nekad nedrīkst izvērsties

par plūkšanos, kas var skolēnu tikai apvainot un radīt viņā at-

riebības kāri, kad tas izrādīsies stiprāks. Tas pats sakāms arī

par sodu eksekūciju. Tagadējā laikmetā katru varmācību pret

mūsu miesu mēs uzņemam kā personības apvainojumu. Bet

soda mērķis ir pacelt skolēna personību līdz morāliska likuma

apziņai, un tamdēļ katrs skolēna personības pazemojums ar

sodu runā pretī pašai soda idejai un iznīcina visu tā paidago-

ģisko nozīmi. Tamdēļ arī nevar aprobežoties tikai ar fiziska

soda noliegšanu. Arī psīclūskie sodi apvaino skolēnu personību,

dažreiz pat vairāk par fiziskiem. Lamāšanās, apkaunojoši uz-

raksti, nenozīmīgu un nevajadzīgu darbību pavēlēšanā, ka

franču skolās praktizējamā 300—500 reižu pēc kārtas viena un

tā paša morāliskā dzejoļa pārrakstīšana, — visi šie sodi, bū-

dami „psīcholoģiski", var būt daudzreiz sliktāki par „fiziskiem".

Psīchiskā un fiziskā izšķirībai vispāri paidagoģikā nav lielas

nozīmes. Psīchiskais, kā tāds, nav vērtīgāks par fizisko. Fi-

ziskais sods ir nepielaižams nevis tamdēļ, ka tas ir fizisks, bet

tamdēļ, ka mūsu laiku tikumiskās apziņas stāvoklī tas ir apvai-

nojošs, pazemina skolēna personību un tamdēļ ir bezspēcīgs

gūt sodītā iekšēju atzinību pret sevi.8 Viss teiktais par sodu

un tā dažādām formām, apstiprina jau izteikto tezi: var noliegt

s Lai sods paturētu savu jēgu, ir vajadzīgs, lai tam pakārtotais skolēns

apzinātos, ka sods ir vajadzīgs rīcības objektīva izpausme, bet nevis

skolotāja vai cietušā personīgu interešu izpausme, t. i. lai skolēns sajustu

ka pat izciešot sodu, tas paliek personība ar savu patstāvīgu nozīmi. Par

to runā Fichte un nostājas pret bērna parasto sodīšanu nevērības dēl, «kad

par nozieguma centru uzskata materiālo zaudējumu, ko bērns izdarījis ar

savu nevērību. Tad bērns redz, ka viuu uzlūko kā vienkāršu rīku, tas aiz-

kar vēl neskaidro, bet viuā jau esošo sajūtu par savu patstāvīgu vēr-

tību un šīs pašvērtības neievērošanu». «Reden an die deutsche Nation».

10-tā runa, 1846., VII. sējums, 415. 1. p.
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atsevišķus soda veidus, ir jāizbeidz sods kā tīri mēchanisks

iebaidīšanas līdzeklis, kas apvaino skolēna personību; var,

aizstāvot brīvās audzināšanas ideālu, noliegt ikvienu spaidu,

tai skaitā arī sodu. Pirmajā gadījumā noliegšana ir šau-

rāka (tiek noliegti tikai atsevišķi soda veidi), otrajā gadījumā

noliegšana ir plašāka (tiek noliegta katra heteronomija vispāri),
bet sods, kā tāds, nav noliedzams.

Soda problēmā kļūst sevišķi skaidras jau izteiktās vispārī-

gās tēzes par to, ka autoritātei jābūt prāta piesātinātai. Izglī-

tība brīvībai, vai, kas tas pats, sava pienākuma apziņai, prasa,

lai skolas likuma autoritātē spīdētu cauri par vinu augstākais

prāts. Skolēnam ir jāsajūt, ka skolas varas autoritāte, kam tas

pakārtots, nav kautkas pēdējais un par sevi stāvošs, bet stāv

kautkā augstāka pamatā, kam pakļauties skolēnu mudina vina

paša prāts, un īgnums pret ko būs līdzīgs īgnumam pret sevi

pašu. Autoritāte, kas nav prāta piesātināta, paklausību izslu-

dina par skolēna augstāko pienākumu, neatvairāmi izvirst

tīri mēchaniskā varā, kam atbilst tāda pati mēchaniskā, tīri

ārēja paklausība. Te atkārtojas tas pats, ko mēs konstatējam

stundas analizē, kas gluži tāpat izvēršas tīri- mēchaniskā darbā,

kad atmet augstāku un sevi dzīvinošas radīšanas sākumu. Bet

radīšanas piesātinātā stunda nedrīkst, kā mēs jau parādījām,

priekšlaikus izvērsties radīšanā. Šai ceļā tai draud dilletan-

tisms, īpatnīga novēršanās atpakaļ pie rotaļas, jo dilletantisma

būtībā taisni1 ir patvaļīga, patmīlīga izturēšanās pret gara vēr-

tībām, kurām pēc dilletanta pasaules sajūtas nav jārada, bet

tikai jāiepriecina vina par sevi stāvošā personība. Vai tas pats

nebūtu sakāms arī par autoritāti ?

Autoritāte, kas nav prāta piesātināta un kuru priekšlaicīgi

atlīdzina brīvība, — vai tā arī neizvēršas atsevišķas personības

patvaļības kultivēšanā, viņas sīkās godkārības kundzības

tieksmes un varas veicināšanā? Vai tāda sakropļota autoritāte

atkal nesastop spēka, kā apzināts kults atvieto tikai agrai bēr-

nībai «īpatnīgo neapzinīgo pakārtošanos sev?



196

2.

Brīvības izviršana tad, ja autoritāti priekšlaicīgi atmet. «Jaunības ku-

tūras» teōrija un Vinekena «brīvā skolas draudze.» Vācu «jaunatnes ku-

stība»: viņas sākums un liktenis. Jaunatnes kustības sabrukšanas iemesli.

Autoritāte kā brīvības nepieciešams moments.

Mūsu laikos autoritātes noliegšana skolā savu galējo un

spilgtāko izpaussmi neapšaubāmi guva tagadnes apdāvinātā

vācu paidagoga Gustava Vinekena darbos. „Lauku

audzināšanas māju" (Landerziehungsheim) pazīstamā dibinātajā

d-ra Litca darba biedrs Vinekens, nebūdams mierā ar Litca

konservātīvismu, 1905. g. ar grupu skolotājiem un skolēniem

atdalījās no viņa skolas Ilzenburgā, un nodibināja Vikersdoriā

(Bavārijā) savu īpašu skolu, nosaucot to par „brīvo skolas

draudzi" (freie Schulgemeinde). Šis savā ziņā vienīgais skolas

dibināšanas fakts īpatnīgas sēcesijas ceļā un vēl kopīgi ar sko-

lēniem un skolotājiem, kas vienoti kopējā izglītības ideālā, arī

noteica visu „brīvās skolas draudzes" raksturu. Daudzos spī-

doši rakstītos teorētiskos un polemiskos sacerējumos Vinekens

pamato skolas izglītības jauno ideālu. Viņš sāk ar «jaunības

pašvērtības" ideju, ko noliedz šolaiku skolas, kas jaunību sa-

prot tikai kā sagatavošanas stadiju nobriedušākam vecumam,

jaunību kā patstāvīgu vērtību, saka Vinekens, tagad ignorē, to

upurē nobriedušam vecumam, kam itkā tiesības varmācīgi jau-

nībai uztiept savu dzīves izprašu un iekārtu. Tomēr, nav nekā

patvaļīgāka un pretrunīgāka, nekā tāds uzskats par jaunību. Jo

milzīgais vairums „pieaugušo", kas patvarīgi uzmetas jaunībai

un to spiež kļūt par savu pašu vienkāršu atveidinājumu, savu-

kārt pēc sevis neatstāj nekā cita, kā savus bērnus. Visu savu

dzīvi tie izlietā saviem bērniem, kuros viņi atveidina paši sevi.

Iznāk, ka jaunību upurē nobriedušam vecumam, ko savukārt

upurē jaunībai. Lai izkļūtu no šī burvju riņķa, no šīs vienpusīgās

un vienkāršās atveidināšanas bezgalības, pēc Vinekena

domām vienreiz noteikti jāpasaka, ka skolas mērķis nav

sagatavošana nākošai dzīvei, bet tas ir jaunības kultūra. „No ie-

stādes, kas gatavo dzīvei, tai jākļūst par dzīves lecekti." Jaunī-

bai ir savs īpašs dzīves stils, savs gars, sava kultūra. Skolai jā-

uztver šis jaunības patstāvīgais stils un jākļūst par Jaunības

kultūras" dārzu.
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Šai jaunības pašvērtības idejā skaidri sajūtama atdzimusī

un tikai īpatnīgi uz jaunības periodu attiecinātā Ruso doma par

bērnības patstāvību, kas ietilpa, kā mēs zinām, brīvās audzinā-

šanas ideāla pamatā. Tamdēļ ne aiz gadījuma Vinekena teo-

rijā īpatnīgi atspulgo ar pēdējo saistītā kultūras noliegšana. Ja

līdz šim skola īstenībā tikai pasargāja veco paaudzi ar savu

aprobežotību un aizspriedumiem, tad „brīvai skolas draudzei"

jāuzstāda par savu uzdevumu „radīt pēc visa sava rakstura

jaunu paaudzi." Jaunības mērķis nav atveidināt tagadējo kul-

tūru, bet to noliegt un tās vietā celt jaunu, „savu" kultūru.

„Mūsu uzdevums nav mācīties svešu vēsturi un svešu kultūru,

bet radīt pašiem savu." Jau Fichte teica, ka skolai jākļūst par

«nākotnes salu tagadnes pasaulē" šī vārda īstā un dziļā no-

zīmē, tai ir jāpārrada un jāatjauno tagadējā paaudze. Ja līdz

šim skolas mērķis pastāvēja iekš tā, lai jaunību padarītu ve-

cāku, tad tagad tās uzdevums ir cīna ar vecumu, nobriedušās

paaudzes jaunināšana, uzturot viņā jaunības svēto uguni. Gluži

Tolstoja garā Vinekens stāda jautājumu par izglītošanas tiesību

un atbild, ka šī tiesība būs attaisnojama tikai tad, kad izglītība

kļūs par jaunības izglītību viņas pašas dēļ, kad tā būs jaunības

kultūras radīšana.''

Pats Vinekens savu „brīvo skolas draudzi" cieši saista ar

Jaunatnes kustību", kas sastāda vācu kultūras dzīves pēdējo

gadu desmitu interesantu un ievērojamu parādību. Šīs kustī-

bas iniciātoram „gājputnu" (Wandervogel) pulciņam viņš veltī

pat savu galveno grāmatu. Izcēlies 1896. g. Berlinē, ,„gājputnu"

pulciņš, sākot ar 1901. g. kļūst plašais, visu Vāciju ietverošās

«gājputnu kustības" kristallizējošs centrs. Sākumā pulcina

uzdevums bija skolēnu patstāvīgi -ceļojumi vasaras brīvlaikā

pa Vāciju. Ar skolu neapmierinātā jaunatne, aiziedama no

pieaugušo kultūras dabā un vienkāršās tautas vidū, rada savu

pasauli, īpatnīgas un brīvas dzīves pasauli, kur apmierina jau-

nības piedzīvojumu, varonības un draudzības dziņu. Šai aiz-

iešanai no pieaugušo kultūras sākumā nebija nekādu noteiktu

mērķu: tur vienkārši izpaudās jaunībai īpatnīgā ilgošanās pēc

pašnoteikšanās un aiziešanas aiz ikdienības robežām. Neap-

9

«Schule und Jugendkultur», 99. 1. p. «Kampi fiir die Jugend», 277.,

280. L p
.
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mierinātība ar tagadni, jaunas brīvākas un pilnīgākas dzīves

nojauta te naivi savienojās ar sevis meklēšanu dabas klēpī un

satiksmē ar vienkāršo tautu, ar viņas parašām, dziesmām, svi-

nībām. Ja taisnība, ka Jaunība ir jūsmošana par bezgalīgo",

un ka „būt jaunam — tas nozīmē raudzīties no krasta uz viļņo-

jošu bezgalīgu jūru",
10

tad „gājputnu kustība" bija, varbūt, šīs

jaunības tieksmes pēc bezgalīgā tīrākais izpaudums. Palik-

dama miglaina un neskaidra kautkā jauna nojauta, šī tieksme

guva noteiktākus atbalsta punktus tikai sakarā ar protestu par

pieaugušo kultūras tādiem vai citādiem redzamiem netiku-

miem ar savu mietpilsoniskumu, alkoholismu, liekulību dzi-

muma attiecībās. Lai būtu kā būdams, neapšaubāmi ir tas, ka

~gājputniem" izdevās radīt savu īpašu stilu, jaunības stilu, kas

tos krasi atšķīra no tiem Jaunajiem cilvēkiem", kas ar savu

stila trūkumu pakaļdarīja pieaugušajiem. Vai tiem arī izdevās

radīt savu kultūru, kā to gribēja Vinekens? Vai vispāri var

runāt par Jaunības kultūru" izšķirībā no „pieaugušo kultū-

ras"? Vācu jaunatnes kustības vēsture dod skaidru atbildi šim

jautājumam.

Tā saucamie Jaunatnes svētki uz Augstā Meisnera" 1919.

g. bija visas kustības apogējs. Šos svētkos, izbrīnās pilnās

vācu sabiedrības priekšā, vācu jaunatnes kustība, kas apvie-

noja visu Vāciju, reprezentējās kā ievērojams kultūras fakts.

Tomēr paši šie svētki, neraugoties uz visu savu impozantumu,

sevī slēpa nākošā sabrukuma iedīgli. Kļuvusi par kultūras

faktu, jaunatnes kustība tūliņ pazaudēja savu patstāvību un

kļuva par cīņas priekšmetu pieaugušiem, kas dažādi izprata

tās kultūru. Un tiešām, tas vien jau bija raksturīgi, ka kustības

formula, ko pieņēma šais svinībās, piederēja pieaugušai per-

sonai — Vinekenam. „Brīvā vācu jaunatne, skanēja formula,

grib pašnoteikšanās ceļā un pamatodamās uz savu atbildību,

sirsnīgi un taisnīgi veidot savu dzīvi. Šīs iekšējās brīvības

dēl viņa visos apstākļos uzstāsies vienoti". Nākošais gads

(konference Mārburgā) jau rādīja jaunatnes kustības skaidru

savas patstāvības zaudēšanu, jo tā bija kļuvusi pieaugušo kul-

10
Sal. jaunības skaisto raksturojumu Tillicha sacerējumā «Die

Jugend und die Religion» Grabovsk y. Wa.lt c r Koch alma-

nachā 19. 1. p.
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turas cīņas strīdus ābols. „Gājputni, teica šai konferencē

(aizstāvot veco formulu) Vinekens, pulcina tikai spēkus spēka

dēl, viņiem ir vajadzīgi pozitīvi mērķi; šie mērķi ir sastopami

brīvās skolas draudzes idejās." Konferences lielākā dala to-

mēr pieņēma jaunu mērenāku formulu, kas atzina „pieaugušo

kultūras" tiesības; „vērtību transmisiju, ko sakrājuši un snie-

guši pieaugušākie, mēs gribam papildināt ar to, ka vaļ-

sirdīgi un taisnīgi uz savu atbildību pamatodamies attīstīsim

savus spēkus." Tā, agrāk vienotā jaunatnes kustība sašķēlās

„galējo" un „mēreno" grupās, pie kam pēdējie raksturīgā kārtā

apvainoja galējos, kuri aizstāvēja patstāvīgas Jaunības kul-

tūras" ideālu, par to, ka tos savas kultūras mērķos vada pie-

augušie. Tas bija vienpusīgs apvainojums; pieaugušo kultūra

iespiedās visā jaunatnes kustībā, un mērenie, šķietami it kā

aizstāvēdami jaunatnes kustības patstāvību, īstenībā arī sekoja

noteiktākai nu konservatīvākai pieaugušo kultūras ideāla

iedvesmei. Vācu jaunatnes kustības attīstībā pēc 1914. g. šis

apstāklis kļuva fatāli redzams. Šīs kustības pēdējo gadu vē-

sture ir tās nepārtraukta sadalīšanās, kas norisinājās pārsvarā

esošās pieaugušo kultūras iespaidota: tikai viņas galējā („no-

teiktā") strāva vēl uzstājās pret pieaugušo kultūru vispāri." 11

Turpretī citas strāvas kļūst par piedevām tādām vai citādām

partejiskām organizācijām. Tagad Vācijā vairs nav vienotas

jaunatnes kustības. Agrāko „gājputnu" vietu ir ieņēmušas

nacionālās, dēmokratiskās, proletāriskās, kommūnistiskās, kri-

stīgās v. t. t. jaunatnes organizācijas, un savstarpēji norobe-

žojas ar partejiskām pretešķībām, ko rada pieaugušo kultūrālie

un politiskie ideāli. Tā „vācu jaunatnes kustība" beidza būt

pati, izsīka. Dziļi patiess ir kāds no pēdējiem šīs kustības izpē-

tītājiem, sekošos vārdos izteikdams tās kopsavilkumu;

11
Sal. minētās formulas un visa strīdus vēsturi kaut vai Mes c r a

grāmatiņā (17., 27., 36. 1. p.). — Lūk «drošsirdīgās jaunatnes» manifesta

raksturīga formula: «Biedri! Mēs esam vienprātīgi naidā pret šis

dzīves un šī laika iestādēm. Mēs jautājam: kas vainīgs par šādu dzīvi,

šādām iestādēm, šādu kultūru? Uz kā sirdsapziņas gul šīs valstis,

§is skolas, šīs baznīcas, šī politika, šī prese un daudz kas cits? Uz

Pieaugušo.» Starp citu arī te ir manāms loti skaidrs sakars ar anar-

chisma pazīstamām strāvām.



200

«lemesls tam, ka jaunatnes kustība izsīka, ir meklējams citā

apstāklī. Kad jaunība no vienkāršas jūsmošanas pāriet uz ap-

zinātu darbību un stājas pie kultūras radīšanas, tad tā jau ir

gandrīz sasniegusi nobrieduša vīra vecumu un tās priekša no-

stājušies tādi uzdevumi, kas vienīgi jaunatnes spēkiem nav at-

risināmi. Jaunatnes kustībai nav mērķa: tiklīdz tā uzstāda

sev noteiktu mērķi, tā beidz būt jaunatnes kustība." „Šo ku-

stību nespēja sevī ietvert neviena partija, to nevarēja saistīt

neviena baznīca un nekāda sabiedrība. Bet arī pati tā izrādījās

nepietiekoši stipra, lai nomestu vecās kultūras varu un pār-

kausētu to jaunās vērtībās". 12

Kur meklējams šis pašsabrukšanas iemesls? Kamdēļ vācu

jaunatnes kustība izsīka un sabruka partijās, kas kultūru iz-

prata tāpat kā pieaugušie? Pēc mūsu domām iemesls meklē-

jams iekš tā, ka autoritātes īsta noliegšana ir iespējama to ne-

vis vienkārši atceļot, bet pārvarot. Pārvarēšana nozīmē tās

uztveršanu sevī, kā zemāku un pakārtotu sākumu. Kā priekš-

laicīga stundas pārvēršana radīšanā noved nevis pie stundas

pārvarēšanas, bet dilletantisma, tā arī autoritātes priekšlaicīga

noliegšana par labu prātam noved nevis pie brīvības, bet pie

tās pašas autoritātes, tikai citā maskā. Jaunība pēc savas

būtības ir tikai bezgalības jūtas, tikai atklājušās bezgalīgās

dzīves apcere, tikai dumpis pret trādicijas un autoritātes

uzstādītām kultūras formām. Lai šis dumpis kļūtu par kul-

tūras iespaidīgu pārveidojumu, autoritāte jāuztver to noliedzot,

citādi runājot, autoritāte ir jāpārsniedz, bet nevis vienkārši

jāatmet, lai tā tiešām būtu pārvarama. Tamdēļ gluži pareizi,

ka jaunībai ir savs īpašs stils, un nožēlojami ir tie cilvēki, kas

nekad nav garīgi dumpojušies pret sevi aptverošo un citu ra-

dīto, viņiem no ārienes uzspiesto kultūru, kas nekad nav karsti

jūsmojuši par visu jauno, kaut arī neskaidro, bet nojaušamo,

aizvien atzīdami pasauli tādu, kāda tā ir, pūlēdamies visur līdzi-

nāties pieaugušiem. Jaunībai ir gan savs stils, bet nav savas

kultūras. Kultūra pēc būtības ir vienīga, un patiesi kultūru no-

liegt var tikai tā vai citādi to sevī uzjemot. Vācu Jaunatnes

kustības" liktenis jo gaiši to apstiprina, un tikai aiz šī iemesla

12
Sal. Th. Herr 1 c, X, 79. 1. p



201

mēs tik sīki pakavējāmies pie šīs parādības, kas ļoti pamācoša

paidagoģiskai teorijai.
1"

Tādā kārtā autoritāte, kaut arī iespējami vairāk par sevi

augstāk stādāmās brīvības piesātināta, paliek nepieciešama

robeža, ko skola nekāda ziņā nedrīkst pārkāpt. Jaunībai

Jāklausa savas iekšējās taisnības aicinājumam, pašai jāatbild

uzstādītiem jautājumiem, pašai jāattīsta savi spēki." Tomēr

šī viņas pašnoteikšanās aiz nepieciešamības ir tikai pa-

pildinājums, kas negrauj skolu, bet tikai viņā spīd cauri.

Skolas uzdevums paliek agrākais un aprobežojas ar to, ka tā

dzīvas trādicijas kārtībā jaunībai nodod tās vērtības, ko pie-

augušie paši sakrājuši, vai savukārt mantojuši no iepriekšējām

paaudzēm.

Pašvaldības problēma skolā. «Brīva skolas draudze». Amerikāņu school-

city sistēma. Pašvaldība angļu publiskās skolās. Pašvaldībanavlīdz-
dalība pārvaldīšanā. Skola kā «jaunatnes māja». Jaunatnesbrīvs

sabiedriskums kā sākums, kas spīd cauri autoritātīvi organizētā skolā.

Uzstādīto autoritātes organizācijas principu, kas vienlīdz

izvirst, atšķirta no brīvības, tāpat arī kad to priekšlaicīgi

brīvība atlīdzina, mēs viegli varam izlietāt skolas pašvaldības
konkrētā jautājumā. Ļoti daudzi domā, ka skolas pašvaldības

problēma pastāv iekš tā, ka skolēnus saista skolas pārvaldī-

šanā. Šās problēmas pārspīlētā veida atrisinājums rādītā vir-

zienā atkal ir Vinekena mēģinājums. Vikersdorfas skolas

priekšgalā stāv „skolas draudze", kur apvienoti visi skolēni

un skolotāji. Šās „draudzes" sapulces sasauc vai nu skolas

Priekšniecība, vai arī vienas trešdaļas balsstiesīgo locekļu

pieprasījums. Tur valda pilnīga vārda brīvība. Balss tiesības

b visiem skolotājiem un skolēniem, pēdējiem tomēr nevien-

līdzīgi, bet saskaņā ar vecumu (klasi), savā ziņā daudzkārtīgs

vots. Skolas draudzei «principiāli nodod visas lietas apsprie-

13
«Vēsturiskās sajūtas trūkumā» redz Vinekena galveno kļūdu arī

Cohn's. Bez «Geist der Erziehung» sal. vina skaisto iztirzājumu un

kritiku par Vinekena paidagoģiskiem uzskatiem iekš «Logos» V, (1914.—15),

273. 1. p . Draudzīgai sarunai ar Konu mēs esam pateicību parādā arī

tekstā attīstītam uzskatam par «jaunatnes kustību».
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šanai un izlemšanai, izņemot tās, kas sava techniskā rakstura

dēl stāv skolas priekšniecības un skolotāju padomes zināšanā.

Bez „skolas draudzes" ir vēl «komiteja", ko sastāda no abu

vecāko klašu skolēniem, izslēdzot visus tos, kas balsošanā

dabūjis pret vairāk par vienu trešdaļu balsu. Šī «komiteja"

apspriež visas kopīgās lietas un kārto skolas vēsturi, iesniedz

priekšlikumus priekšniecībai., skolotāju padomei un skolas

draudzei. Katra komitejas locekļa aizgādībā skolas priekš-

niecība ļauj I—31—3 jaunāko klašu skolēnus, par kuru kārtību un

tīrību viņam jāseko un kuri viņam jāaizstāv (angļu «prēfekto-

riālās sistēmas" pēdas). Komitejas pastāvīgie orgāni ir tās

priekšsēdētājs un sekretārs, ko izvēl ikgadus. Šī pati komi-

teja funkcionē kā biedru šķīrējtiesa, kuras kompetences tomēr

ir aprobežotas un tā var izlemt tikai tos strīdus, kas izceļas

skolēnu starpā. Disciplīnas pārkāpšanas noziegumu izmeklē-

šanas, tāpat arī sodu uzlikšanas tiesību skolēnu tiesai nav.

Noliedzot, līdzīgi Tolstojam, dalīšanu audzināšanas subjektos

un objektos, kas ir vecās skolas galvenais ļaunums, un paslu-

dinot skolotāja un skolēna pilnīgu vienlīdzību, Vinekens, kā

redzam, tomēr atzīst disciplīnu, kuras uzturēšanā piedalās

paši skolēni. Brīvība viņam ir nevis nebrīvības iztrūkšana,

bet pakārtošanās pienākumam, «bruņnieciska kalpošana

Garam", un tamdēļ, pēc viņa domām, «brīvā skolas draudze"

nozīmē nevis bezvaldības anarehiju, bet īpatnīgu patriarehālu
dēmokratiju. Tomēr jāsaka, ka Vinekens pats atzīst savas

aizstāvamās skolas pašvaldības sistēmas nosacīto raksturu,

un nepastāv par tās mēchanisku ievešanu citās skolās. Viņš

pats piešķir lielu nozīmi tam faktam, ka viņa „brīvo skolas

draudzi" dibinājuši kopīgi skolotāji un skolēni, kopējas «jau-

nības kultūras" idejas pārliecināti, un ka šī «skolas draudze"

tiek reālizēta tādās skolās, kur pastāv internāts, un kur ne-

liels skolēnu skaits bez krasas vecuma izšķirības: Bez cie-

nības un godbijības pret skolu plaša pašvaldība, pēc Vinekena

domām, viegli var radīt partiju izcelšanos, šķiru cīņu, dažu

skolēnu varmācības par citiem. Tamdēļ aizstāvēdams «sko-

las draudzei" analoģiska orgāna ievešanu visās skolās (arī

skolās bez internāta), viņš uzskata par neiespējamu kopīgai

sapulcei visur piešķirt skolas likumdošanas un pārvaldes tie-
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sības, bet ierobežo tās funkcijas ar skolotāju un skolēnu sav-

starpēju sazināšanos. 14

Šie Vinekena iebildumi ir ļoti raksturīgi. Tie rāda, ka

pats Vinekens uzskata par neiespējamu autoritātes atcelšanu.

Tikai tamdēļ, ka dotajā skolā apstākli tā sagadījušies, ka sko-

las un skolotāju autoritāti visi faktiski atzīst, skolas pašval-

dība varēja formāli izpauzties tik plašos apmēros. Mēs sakām

formāli, jo praksē, kā to arī pats Vinekens atzīst, skolas orga-

nizācijas problēmas, tās mācības plāna iedalīšana, no šejienes

izrietošā skolas darba un disciplīnas iekārtošana faktiski pa-

liek skolotāju rokās. Skolēnu pašvaldība faktiski pārzin tikai

skolēnu kopīgos uzņēmumus, ciktāl tie pārsniedz skolas darba

robežas šī vārda šaurā nozīmē, ko noteic ne tik daudz paši

skolēni, cik daudz pieaugušo paidagoģiskais ideāls, kaut arī,

pēc Vinekena domām, visvairāk atbilstošais jaunības vaja-

dzībām un stilam. Neapšaubāmi, ka ar laiku, kad kopīgā aiz-

iešana no Uzenburgas un skolas dibināšana skolēnu un skolo-

tāju dzīvajā atmiņā izdzisīs un kļūs slavena skolas trādicija,

faktiskā kompetenču sadalīšana skolas priekšniecības un sko-

lēnu pašvaldības starpā izpaudīsies noteiktākās un tiesiskās

kontūrās.

Pie tāda paša slēdziena mūs noved arī citu skolas paš-

valdības tipu aplūkošana, no kuriem paidagoģiskā literātūrā

Pēdējā laikā sevišķu vērību uz sevi vērsa amerikāņu „skolu

draudžu" sistēma (school-city-system), ko dažreiz sauc arī

par Gill'a sistēmu, kāda tās dibinātāja un propagandista vārdā.

Sākumā šī sistēma izcēlās aiz vajadzības skolēnus praktiski

mācīt tiesiskas kārtības pamatprasības, zināmā kārtā dēmo-

kratiskas valsts uzskatāmu tiesību mācību, kam jāat-

līdzina abstrakta tiesību zinātnes mācīšana. Šai nolūkā klases

un skolas organizācija kopēja amerikāņu valsts iestāžu sa-

režģīto mēchanismu, konstitucionālo iekārtu ar vēlēšanām un

parlamentāriškām debatēm, tiesas procesa formas un tautas

izvēlētos pārvaldes orgānus. Piedzīvojumi tomēr rādīja, ka

sākumā šai valsts rotaļā ieinteresētie skolēni samērā ātri

kļuva vienaldzīgi pret to un vēlāk to sajuta pat kā slogu. Sa-

14
Sal. «Schule und Jugendkultur», 96., 99. 1. p.
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karā ar biežajām vēlēšanām un ikdienišķās skolas dzīves vis-

sīkāko jautājumu apspriešanu sarežģītās parlamentārisma

sistēmas kārtībā, attīstījās tieksme debatēt debatu dēļ, atse-

višķu un pat sliktāko skolēnu cenšanās pēc uzvaras vēlēšanās

un tam līdzīgas nevēlamas parādības. Izrādījās, ka skolā at-

darinātais valsts aparāts ir pārāk sarežģīts un veltīgs: trūka

nopietna darbības materiāla, forma stājās satura vietā un

sekas bij tās, ka uzvara uzvaras dēl kļuva par galveno dze-

nošo impulsu. Tādā kārtā pati dzīve spieda vienkāršot skolas

pašvaldības formas. Tagad gandrīz visās skolās, kur pastāv

school-city sistēma, ikdienas dzīves sīkos jautājumus izlemj

uz ilgāku laiku personīgi izvēlētas amata personas, kuru

skaits stingri aprobežots (komitejas priekšsēdētājs, sekre-

tārs, tiesnesis, kasieris, bibliotekārs, dežuranti kārtības

uzturēšanai). Vispārīgā sapulce un biedru tiesa izlemj tikai

svarīgākos visu klasi interesējošos jautājumus, un šai ap-

spriedē piedalās arī skolotājs. No otras puses, pašvaldības

lemj tikai par tiem jautājumiem, kas nepārsniedz skolēnu kom-

petences: visi tie jautājumi, kas stāv sakarā ar mācību pro-

grammu, skolēnu sekmēm, skolas saimniecību v. t. 1. kā agrāk

paliek skolotāju padomes pārzināšanā. Sakarā ar to skolas

pašvaldības uzdevumu jau saprot citādi: tās galvenais uzde-

vums nav dažādiem uzskatāmības līdzekļiem mācīt demokrā-

tiskas valsts likumus (tas ir tas pats, tikai drusku jaunināts

intellektuālisms, prāta, nevis gribas un rakstura audzināšana),

bet tās galvenais uzdevums ir personības tiesību un atbildī-

bas sajūtas attīstīšana. Monro «Paidagoģiskā enciklopaidijā",

kas izteic amerikāņu paidagogu caurmēra uzskatu, mēs lasām,

ka pašvaldības sistēmai „ir neapšaubāma vērtība, ciktāl tā

zināmos reālos sociālos nosacījumos attīsta personīgu paš-

kontroli, svešu tiesību atzīšanu un iecietību pret citiem bēr-

niem, likuma un autoritātes cienīšanu, kārtības un kooperā-

cijas, kā ikviena darba un sekmju pamata vērtības sajūtu."
15

Šāda veida pašvaldības sistēmu atzīst lielākā dala amerikāņu

paidagogu un to pakāpeniski sāk reālizēt skolās. 1908. £•

starptautiskā kommisija savā pārskatā jau konstatēja tās

15 Mon r o c «Cyclop. of Pādagogy», V, 322. L P
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svētīgos rezultātus: „No šī laika skolotājiem tiek atļauts pie-

dalīties pulciņā, un skolēnu „kodeks" tos vairs neuzskata kā

savus ienaidniekus, ko atjauts pievilt, nemazinot sava godī-

guma. Tie ir kļuvuši mūsu „vecākie sabiedrotie", kā tiesības

mums jāciena un kā padomi mums jāizmanto visos ārkārtīgos

gadījumos."
16

Kāds no ievērojamākiem amerikāņu paida-

gogiem Sten 1i j s Ho 11 s arī to atzīst, kaut gan norāda uz

tās briesmām. Tās briesmas, pēc viņa domām, pastāv pār-

mērīgā Jntellekta pārsvarā uz svarīgākās gribas disciplīnas

rēķina". Tamdēļ jāraugās, lai „nereflektējošās lojālitātes ve-

selīgais un svarīgais instinkts attiecībā uz autoritāti nema-

zinātos un nepadotos pārsteidzīgai kazuistiskai prātošanai."
17

Tamdēļ „skolas pašvaldībai" nav jāpastāv iekš tā, lai kopētu

valsts iestāžu formas, jo tās domātas pavisam citam mate-

riālam, bet gan jārada tādas formas, kas atbilstu skolas dzīves

materiālam un to vienkāršo jautājumu lokam, ko skolēni var

veikt un kā patstāvīgā atrisināšanā augs viņu personība.

No kurienes gan amerikāņu skolēniem rodas šis, kaut arī

vienkāršais, materiāls pašvaldībai, kas nepārtraukti sniedz

aizvien jaunas problēmas „skolas draudzes" likumdošanas,

mācības un administrācijas aparātam? Ja amerikāņu skolas

dzīve aprobežotos ar stundām un darbiem, kas paredzēti skolu

programmās, tā sakot ar tās oficiālo daļu, tad tur pat visvien-

kāršākai pašvaldībai trūktu darbības materiāla un tā izvēr-

stos vai nu fikcijā, vai rotaļā, tā kultivējot visļaunākās parla-

mentārisma kaites. Mēs amerikāņu skolas un viņas pašval-

dības neizpratīsim, ja neievērosim tās neoficiālo, bet ne

mazāk svarīgu un atzītu viņas dzīves pusi. Šī puse ir viņas

intensīvais un kāšošais sabiedriskums. Katrā klasē ir vis-

dažādākie skolēnu pulciņi un organizācijas, kas attīsta dzīvu

darbību. Tur ir gan zinātniska rakstura pulciņi (piem., ķīmi-

jas, bioloģijas, filozofijas v. t. t.), ai'stētiska — (dziedāšanas,

mūzikas, zīmēšanas), sporta — (tenniss, futbols, airēšana,

atletika v. t. 1., šachmats), biedrība žurnāla izdošanai, biedrība

brīvlaika tālām ekskursijām, marku kollekcionāru, grāmatu

18
Fersters «Schule und Charakter» (nod. «Individs un masa»).

1T
St. Hall «Moral education» («Educat. Problems», vol. I, N.-J.

1911.).
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cienītāju, putnu pētīšanas un aizsardzības pulcini un milzums

citu visdažādāko un apbrīnojamu pulciņu un organizāciju,

kam katrā apgabalā, skolā un pat klasē ir sava īpatnība. Šīs

organizācijas darbojas gan klases un skolas robežās, gan ari

sniedzas tālāk un aptver sava apgabala vairāku skolu sko-

lēnus (tādas ir sevišķi sporta organizācijas, kas amerikāņu

skolā, vispāri runājot, ir pārsvarā.) Skola labprāt cienī visas

šās organizācijas un pulciņus, no savas puses pabalstot katru

sabiedrisku izpaudumu. Amerikāņu skolēns daudz vairāk

laika pavada skolā, nekā viņa vācu vai franču biedrs. Pie

-kam lielāko laika dalu viņš nepavada stundās vai arī stundu

sagatavošanā, bet pulciņos un organizācijās, kur tas brīvi pie-

vienojas un kā dzīvi pats rada. Oficiālā programma no tā

nevien necieš, bet pat iegūst, jo skolēns visas savas intereses

sāk koncentrēt ap skolu. «Attīstīts sabiedriskums ir ameri-

kāņu skolas visraksturīgākā puse," saka tās nesenais pētnieks

prof. Resselis. „Ja amerikāņu skola savos skolēnos attīsta

pienākuma un atbildības sajūtu un līdz ar to iniciātīvas garu.

tiesību un likumu cienīšanu, tad par to tā pateicību parādā ne

tik daudz savai oficiālai programmai, cik daudz savai neofi-

ciālai pusei, proti attīstītai un intensīvai sabiedriskai dzīvei."1
"

Te slēpjas sekmīgo rezultātu izskaidrojums un novērtējums,

ko pēc vispārīgiem atzinumiem guva „school-city" sistēma:

tā bija tikai ka «valstiska" forma jau gatavā, nobriedušā un

attīstītā «sabiedriskā" dzīvē, un nepārtraukti sniedza šai

formai organizācijas darba materiālu. Tikai tur, kur pastāv

sabiedriska dzīve, ir pašvaldības vajadzība un iespēja. Kur

tās nav, tur katra pašvaldība izvērtīsies fikcijā vai rotaļā. Tādā

kārtā skolēnu patstāvīgas sabiedriskas dzīves sekmēšanai ir

jānotiek priekš pašvaldības tiesību došanas jebkurā veidā.
111

18 Jautājuma literātūrā minētās grāmatas pēdējā nodaļa.
19 Vācu paidagoģiskā literātūrā to pareizi pasvītro G. Ferstrs,

kas priekš pasaules kara ar savām grāmatām un sacerējumiem bii viens

no aktīvākiem «school-city» sistēmas propagandistiem (sal. «Schule und

Charakter» nodaļas par pašvaldību skolās). Pašvaldībai nav jābūt dēmo-

kratisku tiesību dāvāšanai, bet autoritātes uzstādītam uzdevumam, ufl

tamdēļ tai, vienup, cieši jāpiekļaujas bērnu dabiskiemsociāliem paradumiem

un organizācijām, bet otrup, principiālos jautājumos jābūt reālizētai ar

skolotāja līdzdalību. Ferstera iespaida sekas bij tās, ka pašvaldības sistē-
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Ja amerikāņu „school-city" sistēmu reālizē galvenā kārtā

dienas skolās, tad angļu vidusskolas mums rāda, ka tā sek-

mīgi reālizējama arī internātu (pansionu) skolās. Turienes

pašvaldības tagadējās formas ir izcēlušās sakarā ar to, ka

angļu kultūrai ir raksturīga tieksme piemēroties seno laiku

ierašu un iestāžu prasībām. Senajās angļu vidusskolās

(„public schools"), no kurām lielākā dala pastāv vairāk gad-

simteņus (piem. Eton, Rugbv, VVinchester, Harrow), no sen-

laikiem jau pastāvēja tā saucamā „prēfektoriālā sistēma". Šī

sistēma, kam daudz kopīga ar jezuitu skolas sistēmu, pastā-

vēja iekš tā, ka vecāko klašu nopelniem bagātākos skolēnus

nozīmēja īpar „prēfektiem" vai „konsuliem" un tie baudīja uz-

raudzības un varas tiesības par saviem jaunākiem biedriem.

Klasē („form"), stundās valda skolotājs un parastā skolas

disciplīna. „Mājā" („house") valda tā biedru un skolotāja

ciešā pulciņa disciplīna, kur tas iestājas kā jauns loceklis

(„fag"), bez ierunām paklausīdams savam vecākam biedram

— prēfektam, un kur tas vēlāk savukārt pats kļūst par prē-
fektu. Šī „māja", ko skolēns neatstāj visa sava skolas laikā

Cpublic schools" skolēnu vecums no 14 līdz 19 gadi) un kuru
ii vairāk katrā skolā, ir intensīvas sabiedriskas dzīves centrs:

līdzās sportam te izpaužas arī zinātniskas, mākslinieciskas

v. c. intereses. Šādu atsevišķu „māju" aristokrātiskā no-

slēgtība atbilda angļu aristokrātijas garam un prasībām. Tā

bija aristokrātiska pašvaldība, bet tā tomēr bija pašvaldība,
kas plaši kultivēja skolēnu pašdarbību, attīstīja viņos atbil-

dības un pienākuma sajūtu, māku pavēlēt un paklausīt, cienīt

citu un savas tiesības. No 19. gadsimteņa vidus šī aristokrā-

tiskā pašvaldības sistēma modernizējās,
20

sevī atspoguļojot
atrglu sabiedrības un valsts vispārīgo pārkārtošanos, kas

Prata uzglabāt savas senās iestādes tās pakāpeniski pārvei-
dojot: nav vairs atsevišķo „māju" noslēgtības, „prēfektus"

nias realizēšanu pēc amerikāņu parauga jau priekš kara izdarīja Vācijā,

un Austrijā ar apmierinošiem panākumiem, pie 'kam Austrijā tās re-

zultāts bija starp citu arī nācionālā naida mazināšana.

20 Šai ziņā angļu skolas un pa daļai arī prēfektoriālās sistēmas pār-

veidošanas nopelni pieder slavenā angļu paidagoga Tomasa Arnolda
feformātoriskai darbībai.
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un „konsuļus" neieceļ, bet ievēl biedri, jauno locekļu, kas agrāk

bez ierunām bij pakļauti „prēfektiem", stāvokli pielīdzina

citu skolēnu stāvoklim. Skolēniem jāpiedalās kārtības un

disciplīnas uzturēšanā nevien „mājā", bet arī klasē. Daudzē-

jādā ziņā paturot senās formas, angļu skolas pašvaldības si-

stēma pēc sava gara aizvien vairāk tuvinās amerikāņu si-

stēmai, ciktāl tam nav par šķērsli skolēnu organizāciju da-

žādie uzdevumi dienas un internātu skolās. Kā vienās, tā

otrās skolēnu pašvaldības īstā sfaira sniedzas aiz skolas ro-

bežām, skolēnu patstāvīgā sabiedriskā dzīvē. Tādā kārtā

skola it kā uztver Jaunatnes kustību", kas Vācijā norisinājās

ārpus skolas un pa daļai izturējās pat naidīgi pret to. Šī sko-

las uztvertā «jaunatnes kustība" savukārt spīd cauri skolas

pārvaldes organizācijā, kuras ikdienas darbā piedalās arī sko-

lēni sakarā ar savām faktiskām spējām patstāvīgi atrisināt ma-

zāk sarežģītas skolas dzīves problēmas.

Šī skolas pašvaldības galveno tipu īsā apcerējuma da-

biskais secinājums ir ļoti līdzīgs tam, ko mēs jau taisījām sa-

karā ar darba skolas reālizēšanas dažādiem mēģinājumiem.

Darba skolas būtība pastāv iekš tā, ka tā klases darbā rada

vienības un individualitātes sākumu. Skolas pašvaldības uz-

devums pastāv iekš tā, lai sadalīto skolēnu sabiedrību sa-

kausētu tādā vienotā organismā, kur katrs skolēns mācītos

godīgi pildīt zināmu sabiedrisku funkciju. Līdzīgi tam, kā

darba skolas ideju izķēmo, ja darba jēdzienu sašaurina par

labu galvenā uzdevuma blakus motīviem, taisni tāpat arī skolas

pašvaldība izvirst tad, kad skolēnu sabiedrības organizā-

cijas mērķa vietā uzstāda blakus uzdevumus (piem. dēmo-

kratiskas valsts formu praktisku mācīšanu v. t. t.). Darba

skolas ideju var reālizēt visdažādākās konkrētās formās,

nav noteikta darba veida, kur to reālizētu pilnīgi un absolūti,

gluži tāpat arī skolas pašvaldību var reālizēt visdažādākās

konkrētās formās, kuru dzīves spēja atkarājas no apkārtnes

apstākļu īpatnībām. Bet visur skolas pašvaldības priekš-

noteikums ir plaši attīstīta skolēnu sabiedriska dzīve, ko

reālizē brīvprātīgās savienībās, asociācijās, skolas jaunat-
nes organizācijās. Jaunībai ir savas īpašas intereses, savi

uzdevumi, kuru esamība un nozīme skolai ir jāatzīst un jāiz-
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manto izglītības mērķiem. Šādas Jaunatnes kustības" sek-

mēšana ir tiešs skolas pienākums, daudz svarīgāks par radi-

kālas dēmokratiskas «pašvaldības" reālizēšanu, jo arī pēdējā

būs dzīves spējīga tikai tad, kad pamatosies uz pirmās. lekš

tā pastāv Vinekena «jaunības kultūras" idejas dziļa patiesība.

Skolai patiesi jākļūst par dzīves centru, un nevis jāpaliek vie-

nīgi mēchaniskai sagatavošanas vietai uz to. Šai apstāklī

slēpjas amerikāņu, pa daļai arī angļu skolas apskaužamā īpat-

nība, kuras, kā mēs redzējām, ir «jaunatnes mājas", un kur

jaunatne gūst apmierinājumu pati savām interesēm, prasībām

un sapņiem. Šī neoficiālā, ārpus skolas programmas stāvošā

puse beidzot ir oficiāli jāatzīst, kā viena no viņas vissvarīgā-

kām sastāvdaļām.

Bet ar to tiek novilkta arī robeža, kas skolas pašvaldībai,

lai tās formas būtu kādas būdamas, nav jāpārkāpj. Tās pie-

nākums ir skolēnu organizēšana, to pārvēršana no sadalītas

masas vienotā, patstāvīgu personību organismā. Tamdēļ paš-

valdības atrisināmām problēmām ir jābūt pašas jaunatnes

problēmām. Vienīgi jaunatnes izbīdītu un tai pieejamu pro-

blēmu atrisināšanā atsevišķa jaunekļa personība var augt

un attīstīties brīvībai, Šie jautājumi' var būt vienkāršāki vai

sarežģītāki, bet tā kā tā dzīve, kas tai jāveido, ir jaunatnes

dzīve, tad šiem jautājumiem ir jābūt jaunības un viņas «kultū-

ras" jautājumiem. Taisni tamdēļ skolas pašvaldībai ir jāpaliek

tikai jaunatnes pašvaldībai un nav jāizvēršas skolas pārval-

dīšanā. Jo lai radītu savu īpatnēju, «jaunu" kultūru, jāpie-

savinās pastāvošā kultūra, citādi jaunradīšana izvērtīsies

dilletantismā, neauglīgā un sevi vājinošā dumpī. Tiktāl

autoritāte, kā kultūras pārmantotāja, tēvu mantojuma glabā-

tāja, ir skolā neatvietojams elements. Brivības piesātinātai,

tās attaisnotai un to radošai, autoritātei ir jāpaliek pašai, t. i.

autoritātei. Tas nozīmē, ka visi skolas jautājumi, kas saistīti

ar tēvu mantojuma piesavināšanos, ar tāda darba organizā-

ciju, kas veicina šo piesavināšanos, un no šejienes izrietošo

disciplīnu, t. i., ar to, ko parasti sauc par skolas «pārvaldīšanu"
— nav skolēnu pašvaldības priekšmets.

Krievijā skolas pašvaldības problēmu ļoti bieži veda sa-

karā ar jautājumu par skolēnu piedalīšanās veidiem skolas
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paidagoģiskā padomē.
21 Tagad lasītājam jābūt skaidrībā, ka

skolēnu pašvaldības īstā problēma tam pat nepieskaras. Arī

politiskām vēlēšanu tiesībām, ko atdod tam, kas vairāk sa-

maksā naudā vai solījumiem, nav formālu tiesību jēgas, bet

tās ir tikai tautas organizēšanas un audzināšanas ierocis uz

brīvību. Vēl mazāk spēj audzināt brīvībai un pašdarbībai

skolēnu piedalīšanās tādā kollēģijā, kuras locekļi ir piedzīvo-

jušāki un izglītotāki un kas izlemj tādus jautājumus, kuru

apspriešanā taisni godīgākie skolēni uzskatīs sevi par nespē-

jīgiem un beztiesīgiem piedalīties,
22

Sākumā, varbūt jaunā

stāvokļa ieinteresētiem, skolēniem drīzi vien savas tiesības

apniks, vai pat kļūs par apgrūtinājumu, un līdzīgi visām neiz-

mantojamām tiesībām, vēlāk tās arī nomirs dabiskā nāvē.

Jautājumu literātūra. 1. Par autoritāti:Ferstcrs «Schule und

Charakter» (sevišķi nodaļas «Disciplīnas problēma» un «Paklausības paida-

goģijā»), «Autoritāt und Selbsterziehung m der Leitung der Jugendlichen»

(«Beitrāge z. Kindcrforschung»). Beiver. 1915.

2. Par sodu: Bez Ruso un Spensera (sk. 3. nod.) — Foerster

«Strafe und Rrzielumg», Mūnch. 1913.

3. Vinekens: G. Wyneken «Schule und Jugendkultur».

Jena. 1913. «Der 'Kampi fiir die Jugend». 1920. «Der Gedankenkreis der

21 Kuriozitates dcl minēsim revolūcijas noskaņu radīto, kada

Ņevska loti aušīgi sarakstīto grāmatiņu KocTpoMa, 1920.

Amors tur apraksta savus mēģinājumus paidagoģisko padomju atcelšanā un to

atlīdzināšanā ar «skolēnu deputātu padomēm», kam skolā pieder visa vara

un kur skolotāji var būt tikai padomdevēji. Tomēr šo skolas pašvaldības
galējo formu Ņevskis attaisno ne tik daudz ar paidagoģiskiem, cik

daudz ar politiskiem aprēķiniem: paidagogi viņam ir nelabojami buržuji,

turpretī skolēni — intuitīvi kommūnisti. Kādi būs lietas apstākli ideālā

kommūnistiskā skolā, kur arī visi skolotāji būs kommūnisti, par to Ņev-

skis nekā nepasaka. Liekas, ka tad «skolēnu deputātu padomēm» savas

tiesības būs jāsašaurina, jo arī pašam autoram ir tendence tās pakārtot

tautas izglītības nodalām. Tamdēļ nerēķinādamies ar ikrievu mēģinājumu

ārējo rādikālismu, mēs uzskatām Vinekena «brīvo skolas draudzi» no tīri

paidagoģiskā viedokļa par skolas pašvaldības visgalējāko mēģinājumu.

22 īpaši tad, ja paidagoģiskās padomes būs savu uzdevumu augstu-

mos un nodarbosies ar paidagoģikas un didaktikas jautājumiem šī vārda

īstā nozīmē, bet ne tikai ar skolas dzīves ārējo mēchaniku. Sal. 4. nod. § 4.
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freien Schulgemeinde», L. 1919. — Par d-ra Lica lauku skolām, no kuram

sāka Vinekens: E. H>KyHkoßCKaa .Cpejmua iuKOJia HOBoro rana b 3an.-eßpon.

rocyaapcTßax. "Cn6. 1902. — Par Licu: Emlohstobba «Roman oder

AVirklichkeit» 1897. — «Die ersten drei deutschen Landerziehungsheime

bei Ilsenburg, Haubinda, Bieberstein. Entwicklung, Grundsātze, Ein-

richtungen, Ordnung und Bestimmungen». 1918. — Pats Lies radīja savu

skolu d-ra Redi angļu skolas iespaidots, kas dib. 1889. g. Abatsholmā.

4. Par vācu jaunatnes kustību. Dokumenta nozīme ir.

H. Bliiher «VVandervogel. Geschichte einer Jugendbewegung». B. 1912.

«Der Charakter der Jugendbewegung». B. 1921. Dr. Theo Herrle

«Die deutsche Jugendbewegung m ihren wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Zusammenhāngen». 2. Aufl. Stuttg. 1922. Prof. A. Mes s c r «Die

freideutsche Jugendbewegung» (v. 1913. bis 1919.). 3. Aufl. 1920. Ad.

Grabowsky, Walter Koch «Die freideutsche Jugendbewegung.

Ursprung und Zukunft». 2. Aufl. Gotha. 1921. Curt Bondv «Die prole-

tarische Jugensbewegung m Deutschland». 1922. —
Sal. par krievu jau-

natnes kustību: /luH3e ,OwepKH no Hcropuu nßumemia
.

Cn6. 1909.

5. Par skolas pašvaldību: .Hoßbie «sen b nejrarorHKt/

C6opH. 1. (Ca\ioynp. b uiKOJie). Cn6. 1913. Fersters «Schule und

Charakter» («school-city system» amerikāņu, austr. un šveic. skolās).

Cranson «Pupil self-gbvernment, its Theory and Practice». N. V. 1907,

G. W. Fiske «Boy life and self-governm&nt.» N. V. 1911. —
Pe-cce;ib

,Pa3BHTHe h coßpeMeH. ujko;i b Coea. LLlTaTax AMepHKii. B-najiHßccTOK

1919. — Par angļu «publisk. skolām»: Nord\vood and Hope «Higher

education of Boys m England». Lond. 1909. — Ad. Ferriēre «L'auto-

nomie des ēcoliers. Delachaux et Niestlē». Neuch. et Paris 1920.
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VI. nodaļa.

Heteronomijas pakāpe (nobeigums). Vieno-

tās skolas sistēma.

Līdz šim mēs aplūkojām skolas iekšējo organizāciju, fiete-

ronoma kā ar savu darba organizāciju, tā arī ar savu iekšējo

konstrukciju, skola, mēs redzējām, slēpj sevī nebrīvības sā-

kumu. Lai šī nebrīvība nav pašmērķis, bet tikai neatvairāmi

mesli, ko izglītība izmaksā dabai. Lai savā būtībā un savās

ārējās izpausmēs tā ir brīvības vadīta, kā uzdevums ir tās ap-

garošana. Lai stunda būtu radīšanas apgarota cik būdama un

lai autoritāte kalpo prātam, nebrīvība tomēr paliek skolas dabi-

ska robeža, ko tā ārēji pārkāpt nav spējīga. Šī brīvības un ne-

brīvības iekšējā savstarpīgā sakarība jo spēcīgi izpaužas vēl

kādā skolai raksturīgā sākumā, tā saucamā obligātoriskā skolas

mācības principā. Ciešais sakars, kas pastāv starp skolu un

tiesībām, šai principā kļūst pilnīgi redzams. Ja vispār izglītība

kautkur kļūst tiesību problēma, tad taisni skolā. Mēs arī pie-

vērsīsimies skolas tiesiskās problēmas pētīšanai.

1.

Obligātoriska skolas mācība un tiesība uz izglītību. Reformācijas nozīme.

Luters. Jānis Komenskis. Obligātoriskā mācība un absolūtisms. Obligā-

toriskā mācība un klasiskais liberālismā. Jaunliberālisms: obligātoriskā

mācība kā brīvības sekas. Tiesības uz izglītību. Tiesības uz izglītību kā

tiesību veids uz cienīgu eksistenci. Obligātoriskās mācības principa

robežas.

Obligātoriskās skolas mācības princips sākas ar refor-

mācijas laikmetu. Vidus laikos, kad no katra cilvēka prasīja

kristīgu audzināšanu, domāja, ka tas panākams pa lielākai

daļai tādā kārtā, ka cilvēki plašos apmēros piedalās baznīcas

izpildāmos sakramentos. Kristīgā ticība savā baznīcas pa-

sargātā tīrākā veidā bija vienīgā prasība, ko tā laika augstākā
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autoritāte, baznīca prasīja no katra cilvēka, *un tā bija tāda

prasība, ko, kā zināms, spēkā uzturēja nevien garīgiem, bet

arī ārējiem spaidu līdzekļiem. Turpretī skola tikai nedaudziem

bija pieejama: būdama latīniska, tā nesniedza vispārīgu un

elementāru izglītību, bet speciālu, gatavojot zinātniskai, gal-

venā kārtā, garīdznieka profesijai. Tā kā profesija nozīmēja

arī kārtu, tad skolai bij profesionāls un kārtas raksturs. Re-

formācija pilnīgi izmainīja šo uzskatu par skolu: izsludinā-

dama prātu kā svētībai līdztiesīgu ticības avotu, tā bija

spiesta atzīt prāta izglītību par kristīgās audzināšanas nepie-

ciešamu sastāvdaļu un, ciktāl pēdējā bija obligātoriskā katram

cilvēkam, izsludināt obligātoriskās skolas mācības principu.

Pie tam skolas izglītībai, protams, bija jāgroza savs raksturs:

no speciālas, zinātniskai profesijai sagatavojošas, tai bija

jākļūst vispārīgai, kas audzina cilvēka prātu. Latīniskai

skolai sava vieta bija jāatdod tautskolai, kur mācīja mātes

valodā. Jau Luters (1530.) iesniedz valstij prasību, lai tiktu

nodrošināta vispārīga obligātoriskā izglītība. Tas ir pašas

valsts interesēs, jo tai ir vajadzīgi valstsvīri, mācītāji, juristi,

rakstveži, ārsti, skolotāji. Tas ir arī kristīgās ticības inte-

resēs: „ja valdnieki savus pavalstniekus var piespiest kara

darbiem, pavēlēt tiem rīkoties ar šķēpu un šauteni, tad jo vai-

rāk viņiem jārūpējas par to, lai tie savus bērnus sūtītu skolā.

Jo visbīstamākais karš ir karš ar sātanu, kas gara tumsībai

pastāvot slepeni cenšas iznīcināt pilsētu un valšķu vajadzīgos

ļaudis." 1

Simts gadus vēlāk (1632.) Jānis Komenskis,

šīs domas tālāk attīstot, konstruē veselu nācionālās skolas si-

stēmas projektu, kam savās zemākās pakāpēs jābūt vispārīgai

un obligātoriskai. Pie tam Komenskis obligātorisko mācību

vairs nepamato ar valsts un reliģijas prasībām vien, bet iz-

virzi domu par katra cilvēka tiesību uz izglītību.
2

Lai gan

atsevišķās Vācijas valstis jau sākot ar 1619. gadu (Veimara)
1 Lutera galvenie darbi obligātoriskās mācības jautājumā: „An den

christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung"
0520), „An die Ratsherrn aller StMdte deutschen Landes, dass sie christliche

Schulen aufrichten und halten sollen" (1524) un pats galvenais „Ein Sermon

«der Predigt, dass man solle Kinder zur Schule halten" (1530).
2 Komenskis „Didactica magna". Par Komenski sal. 11. BjiohckmA

.Hh Amoc KoMeHCKHH". M. 1914.
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stājās pie obligātoriskās mācības principa reālizēšanas, to-

mēr lielākā daļā kultūras valstīs šis princips patiesi tika

reālizēts tikai XIX. gadsimteņa pēdējā ceturksnī. Kaut gan

obligātoriskā bezmaksas skolas mācība no valsts prasa mil-

zīgus izdevumus, tad tomēr minētais apstāklis nav izskaidro-

jams ar materiāliem apstākļiem vien, bet arī ar valsts uzskata

ēvolūciju par saviem pašas uzdevumiem.

Tiešām, absolūtisma laikā necilāja jautājuma par valsts

tiesībām spaidu ceļā likt vecākiem sūtīt savus bērnus

skolā. Šīs tiesības dabiski izrietēja no vispārīgās labklājības

idejas, ko valsts aicināta reālizēt, kamdēļ atsevišķie pavalst-

nieki ir tikai rīki visvarenās valsts rokās, kura savu varu

nemēdz ierobežot. No otras puses, taisni tamdēļ, ka «vispā-

rīgā", t. i. valsts labklājība (tā saucamā «polieeiskā valstī" tā

izvērtās vienkārši valdības labklājībā) bija valsts eksistences

galvenais mērķis, kas noteica tās politiku, valsts neuzskatīja

par savu pienākumu patiesi nodrošināt vispārīgu izglītību.

Izglītība viņas acīs bija ne tik daudz personas tiesību pro-

blēma, cik daudz valsts labklājības un varenības problēma.

Nekautrēdamās viscietsirdīgāko spaidu līdzekļu vajadzīgo

skolu komplektēšanā ar skolēniem (atcerēsimies šai ziņā ļoti

raksturīgo Pētera Lielā politiku),
3 absolūtiskā valsts savu iz-

glītības darbu ierobežoja ar valstiskām vajadzībām un pra-

sībām. Tamdēļ tur arī pastāv raksturīgā profesionālās izglī-

tības sistēma. Skolas uzdevums bija ne tik daudz izglītot

cilvēkus, cik daudz valstij sagatavot vajadzīgos kalpus, tikai

sakarā ar šo vajadzību tā bija obligātoriskā. Tamdēļ nerau-

goties uz to, ka XVIII. gadsimteņa beigās jaunajos kodekos

mēs sastopam skaidri izteiktu obligātoriskās skolas mācības

principu (piem., 1794. g. Prūsijas likumos pat teikts, ka «sko-

las mācībai jāturpinās tik ilgi, kamēr bērns būs ieguvis zinā-

šanas, kas nepieciešamas katram prātīgam radījumam"), ab-

solūtisma prakse tam ļoti bieži runāja pretī. Pašā Prūsija

(kā arī citās vācu valstīs) bija jānotiek Jēnas izpostīšanai un

sekojošam «reformu laikmetam", lai valsts atzītu bērnu sūtī-

šanu skolā nevien par vecāku pienākumu, bet arī par savu pie-

nākumu bērniem padarīt iespējamu izglītības iegūšanu. Bet

3 Miļukovs ,OwepKH pvccKOH KVJībTvpbi". M. 2.
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«reformu laikmets" jau nozīmē to, ka absolūtismam jau aužas

cauri liberālisma idejas: Kanta un Fichtes, kā arī Franču re-

volūcijas iespaidota, vispārīgā labklājības ideja te tiek papil-

dināta ar personas brīvības un cilvēka dabisko tiesību ideju,

kā tas spilgti saskatāms Šteina un Vilhelma Humbolta skolu

reformās.
4

Tomēr arī liberālisms, kas XIX. gadsimteņa sākumā turē-

jās pie absolūtiska uzskata par valsti, sākumā necentās

obligātorisko skolas mācības principu reālizēt dzīvē. Likās,

ka šis princips nevien iejaucās pilsoņu ģimenes dzīvē un tādi

kārtā runāja pretī brīvības sākumam, bet arī neatbilda kla-

siskā liberālisma ieskatiem par valsts uzdevumiem. No kla-

siskā liberālisma viedokļa, kā to starp citu aizrādīja arī Ben-

žamens Konstans un Vilhelms Humbolts savos darbos, valstij

jāaprobežojas ar drošības nostiprināšanu un taisnības sargā-

šanu un nav jāiejaucas pilsoņu prīvātā dzīvē. Saimniecisko

un kulturālo uzdevumu atrisināšana jāatstāj atsevišķu pilsoņu

un to asociāciju brīvai pašdarbībai, valstij tikai jāraugās uz

to, lai šī sabiedrisko spēku brīvā rotaļa norisinātos tiesiskās

formās.5 Katra valsts varas iejaukšanās saimnieciskā un kul-

turālā laukā tikai veicinās birokrātijas augšanu un pilsoņu

brīvībai bīstamo valsts aizbildniecību par iedzīvotājiem.

Obligātoriskās skolas mācības princips neatvairāmi novedīs

pie valsts kontroles par privātām skolām un ģimeni, ciktāl tā

nodarbojas ar audzināšanu, tā tad pie sabiedrības nivelēšanas.

Turpretī vienīgi privāta iniciātīva un konkurences sistēma

spēj atrisināt saimnieciskus un kultūrālus uzdevumus. Tam-

dēļ arī valsts gādība, pēc Dž. St. Milla
6

formulējuma, pastāv

4 Sal. Meinecke ,Das Zeitalter der deutschen Erhebung". 2. izd.

1913. Par Humboltu sal. Ed. Spranger „Wilhelm von Humboldt und die

Reform des Bildungswesens", 1910. Sal. tā laikmeta garam raksturīgo Šlei c r-

machera runu „Von dem Berufe des Staates zu erziehen".

5 Sal. Benžamena Konstana runu .Par senatnes un jaunlaiku
brīvību" (iespiesta vina .Cours dc politique constitut". 11. sējumā, Laboulave

izd., 1861. g.), kur lasāms (558. 1. p.): ,Lai arī tāda varas rūpēšanās būtu cik

sirsnīga būdama, mēs labāk varu palikt savās robežās. Lai tā gādā par

taisnību, gan mēs paši parūpēsimies parlaimību." — Vilhelms Humbolts

.0 rpaHHuax rocyjiapcTßeHHofi BJiac™\ (H ai m a grāmatā „B. Fym 6 oji bju"

6 Sacerējumā ,Par brīvību", īpaši 1. un 5. nod.
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iekš tā, lai iespējami mazāk izpaustos uz ārieni: visai tās rī-

cībai ir jābūt tā organizētai, lai tā būtu gluži nemanāma;

valstij jāatturas no ikvienas darbības, kas pašai sabiedrībai,

salīdzinot ar valsti, vienmēr vieglāk reālizējama, jo sabie-

drībai ir konkurences sistēmas priekšrocības. Obligātoriskās

skolas mācības jautājums sarežģījās vēl ar to, ka viņa atri-

sināšanai likumīgā kārtā bija jānoliedz skolas vecumā esošo

bērnu nodarbināšana un tā tad, jākontrolē rūpniecības iestā-

des. Bet tas jau nozīmēja tiešu iejaukšanos darba un kapitāla

brīvās savstarpējās attiecībās, pret ko stingri nostājās liberā-

lisma dogma. Tamdēļ liberālisma pirmajā klasiskā piemineklī,

1789. gada Tiesību dēklārācijā obligātoriskās skolas mācības

principa pilnīgi trūkst.

Tomēr jau četrus gadus vēlāk tas parādās 1793. gada

konstitūcijā un pie tam pirmo reizi kā likumdošanas piemi-

neklis, savā jaunajā veidā, proti cilvēka dabisku tiesību veidā

uz izglītību.
7

Ka valsts pienākums ir katram pilsonim nodro-

šināt reālu izglītības iespējamību, to atzina jau Likumdevēja

Sapulce, kas 1792. gadā nodibināja tautas izglītības kommisiju,

kuras priekšsēdētājs un iedvesmotājs bij pazīstamais filozofs

un paidagogs Kondorsē. Viņa sastādītais projekts par

elementāro skolu tīkla organizāciju valsts apmēros ir ievēro-

jamākais politiskās un paidagoģiskās domas piemineklis.

Dzīvē šis projekts gan netika reālizēts, kam par kavēkli bij

revolūcijas bangas. Tomēr šai projektā izteiktās domas ne-

pazuda bez iespaida: tās ir noderējušas par pamatu jaunāko

laiku valsts izglītības politikai. 8 Saskaņā ar šo jauno viedokli tie-

7 1793. g. konstitūcijas 22. pants: .Izglītība ir visiem vajadzīga. Sabie-

drībai visādi jāveicina sabiedriskās domas progress un izglītība jāpadara visiem

pilsoņiem iegūstama." Šis izvilkums ņemts no žirondistu konstitūcijas projekta

attiecīgā apcerējuma (par to sk. C. H. TecceH H/ien >khpohahctob"
PvccKan Mucnb, 1910, X), kura sastādīšanā piedalījās Kondorsē. Sīkāk iekš

L'instruktion publique en France pendant la Rēvolution. Discours et Rapports,

publiēs et annotēs par C. Hippeau.

8 Attiecīgie Kondorsē sacerējumi (visi ievietoti viņa Oeuvres VII. sē-

jumā, Condorcet-O'Connor un Arago izd., 1847): „Sur l'instruction publique"
1791 — 1792, kas sastāv no pieciem memuāriem: 1) Nature et l'objet dc l'in-

struction publique, 2) Dc l'instruction commune pour les enlants, 3) Sur l'in-

struction commune pour les hommes, 4) Sur Tinstruction relative aux professions,
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sības uz izglītību izriet no pašas brīvības būtības. Ja brīvība

nav patvaļība, tad tas nozīmē, ka tai ir robežas, ko liek otras

personas līdzīga brīvība. Šās robežas, kā tas jau tika izteikts

1789. gada dēklārācijā, uzstāda likums, kas pirmais brīvībai

piešķir pastāvīgas tiesiskas formas. Līdzīgi tam, kā vārda

brīvībai nav jāizveidojas apmelošanas brīvībā, bet sirdsapziņas

brīvībai patvarībā par citādi domājošiem, arī mācības brīvībai

nav jāizvēršas tādā brīvībā, kas atļautu bērnus atstāt tumsībā.

Ja minētos gadījumos valsts aizliedz brīvības izviršanu pat-

vaļībā, iejaukdamās pilsoņu savstarpējās attiecībās un aizstā-

vēdama vājākos, tad vēl vairāk viņas pienākums ir ar likumu

noteikt tā saucamo mācības brīvību. No tādas brīvības jē-

dziena, ko likums noteic un tiesas aizstāv, izriet cilvēka tie-

sības uz taisnīgu tiesu, kādu sagādāt ir valsts pienākums.

Izglītība ir nepieciešams nosacījums personas brīvības reali-

zēšanai, jo vairāk tamdēļ, ka modernā cilvēka dzīves un cīņas

apstākli kļūst arvien sarežģītāki. Lai prastu aizstāvēt savas

tiesības un nekristu par vieglu laupījumu kaimiņam,' kurš savu

brīvību nelietīgi izlietā, lai pat pakļautā stāvoklī nezaudētu

savu pašvērtību, tagadējos apstākļos, ir nepieciešams zināms

izglītības minims, kam iztrūkstot cilvēks zaudē savu cil-

vēcisko cienību un izvēršas par vienkāršu ieroci svešiem no-

domiem. Arī pašas tiesības, kļūdamas aizvien komplicētākas,

no tiesību subjektiem prasa aizvien augstāku izglītību, ko

nevar atlīdzināt ne bezmaksas juridiska palīdzība, ne kļūdīšanās

mācības attīstība likumdošanā. No šī viedokļa obligāto-

riskā skolas mācība nav vecāku brīvības ierobežošana, bet

tā ir bērnu, šo nākošo pilsoņu, brīvības aizstāvēšana, kas vēl

Patstāvīgi nevar aizstāvēt savu brīvību pret pieaugušiem, ja

tie savu brīvību nelietīgi izlietā. Valsts varas spaidi te tiek

vērsti pret vēl nesamērīgāku nebrīvību, jo tās upuri ir bērni,
ko tieši vai netieši (neliekoties zinis) pieaugušie izmanto kā

vienkāršus priekšmetus, bez savas patstāvīgas vērtības. Uz-

skatīsim par taisnīgu klasisko liberālismu ar savu sabiedrisko

5) Sur l'instruction relative aux sciences, un „Rapport dc projet et dēcret sur

l'organisation gēnērale dc l'instruction publique\ 1792. Par Kondorsē kā pai-

dagogu sal. Natorpa apcerējumu iekš
B
GesammelteAbhandlungen zur Sozial-

pādagogik", (2. izd. 1921).
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spēku un konkurences sistēmas slavējamo brīvo rotaļu. Te

brīvā konkurencē lieluzņēmējam nestāv pretī tāds strād-

nieks, ko vecāki bērnībā atstājuši neizglītotu, bet tāds, kas

baudījis vismaz minimālo izglītību un prot aizstāvēt savas

intereses, te konkurence kļūst tikumiskāka, vērtīgāka, cēlāka,

taisnīgāka. Izturēdamās saudzīgi pret tām personām, kas

sava neizglītotā stāvokļa dēl un ne aiz savas vainas nokļu-

vušas tādā garīgā nespēkā un tā tad faktiski spēku nevien-

līdzībā, ka konkurence tām nav pa spēkam un zaudē katru

cīņas spraigumu un pretestības nozīmi, tiesības it kā cīnītā-

jiem saka: cīnāties, sacenšaties savā starpā, bet šai cīņā uz-

vara jāgūst tam, kas pēc tās centies ar savas radīšanas ener-

ģijas un savas personības spēka spraigumu, bet ne tam, kas,

izmantodams vājākā bezizejas stāvokli un pārvērzdams to

par savu mērķu vienkāršu ieroci, pats atbrīvojies no radī-

šanas pūlēm. Runājot kāda ievērojamākā jaunliberālisma

pārstāvja Lloida Džordža vārdiem, konkurencei jābūt «godī-

gai rotaļai" (fair plav), tai jānorisinās ja nu ne starp vien-

līdzīgām personām (tad tā zaudētu katru jēgu), tad katrā ziņā

starp tādām personām, kam «vienādas šanses" cīņā uzvarēt,

(„equal chances for every body"). Tā vecais vienlīdzības jē-

dziens, kā visu cilvēku vienlīdzīgs stāvoklis vienāda likuma

priekšā, kas faktiski izvēršas vislielākā tiesiskā nevienlīdzībā,

jaunliberālismā tiek padziļināts līdz «sākuma punkta vienlī-

dzības", uzvaras «vienādu šansu" jēdzienam. Protams, ka

šās tiesiskās vienlīdzības padziļinātā jēdziena pamatnosacī-

jums ir izglītības minima nodrošināšana katram, lai personība

cīņā spētu aizstāvēt savas intereses un tiesības, t. i. lai cīņā
tai būtu vienādas šanses uzvarēt. Tāda brīvības un vienlīdzī-

bas izpraša nebūt nenozīmē vienpusīgu palīdzības sniegšanu

vājākam: gluži otrādi, dodot cīņā pretiniekiem vienādas šan-

ses uzvarēt, tā padara grūtāku uzvaru, bet līdz ar to padara

to atkarīgu nevis no gadījuma apstākļiem (agrāk bieži vien

priekšgalā atradās taisni nespējīgie, uzvaras necienīgie ele-

menti), bet no cīnītāju iniciātīvas, uzņēmības un radīšanas

enerģijas. Tādā kārtā tiesības tomēr neaprobežojas ar to

vien, ka piešķir lielāku brīvību vājākiem: neatļaudamas «ne-

godīgu rotaļu", tās arī spēcīgos spiež nevien noturēties savas
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iegūtās brīvības agrākā līmenī, bet vēl vairāk pavairot savas

radošās enerģijas spraigumu.

Tādējādi Jaunliberālisma" strāva, paliekot uzticīga per-

sonīgās brīvības idejai, līdz ar citām tiesībām, kas kopā sa-

stāda tā saucamās «tiesības uz cienīgu eksistenci", aizstāv arī

„tiesības uz izglītību".
9

Lai nebrīnāmies, ka personības brī-

vību te reālizē obligātoriskās skolas veidā („Schulzwang").

Ja tikumiskā brīvība sevī slēpj pakārtošanās sākumu pienā-

kumam, tad tiesiskā brīvība nekautrējas izlietāt likumveidī-

gus spaidus. Mums var iebilst, ka visi tiranni savus spaidus

attaisnojuši ar brīvību, kā mēs to redzam kaut vai Terrora

varenā saukastā: «brīvība vai nāve!" Brīvības un nebrīvī-

bas politiskais jēdziens, kā to attīsta jaunliberālisma teorija,

pilnīgi sakrīt ar mūsu jau attīstīto nebrīvības paidagoģisko jē-

dzienu. Kā paidagogs izlietā nebrīvību ne tamdēļ, ka viņš to

grib, bet tamdēļ, ka tā ir neatvairāms dzīves fakts un brīvības

uzdevuma piesātināta, gluži tāpat arī tautas izglītības politiķis,

aizliegdams bērnu darba eksploatāciju un savukārt vecā-

kiem pavēlēdams sūtīt bērnu skolā, dibināti šo nebrīvību

var attaisnot ar to, ka tā vienīgā bērnu sagatavo brīvībai un

tādā kārtā nākotnē atlīdzina sevi. Tas arī noteic robežas, kādās

vienīgi var izpausties obligātoriskās skolas mācības princips.

Obligātoriskā mācība nedrīkst tikt attiecināta uz bērnu dārzu,

jo bērnu dārzs pēc savas būtības nav pakārtots likumdošanas

reglamentācijai. Rotaļa nevar būt kādas noteiktas programmas

priekšmets, kāda var būt stunda, no kurienes gan neizriet, ka

skolas sagatavošanas klases, kā pāreja no bērnu dārza uz

skolu, nevar izlietāt bērnu dārza metodes.
10

No otras puses,

obligātoriskā mācība nav attiecināma arī uz augstskolu, jo

9 .Jaunliberālisma" filozofisks un tiesisks pamatojums: n. Hoßropcnueß

»Kpn3HCb coßpevieHHoro npaßoco3HaHHfl*, 1910 un .06 oāiuecTßeHHOM n,nea;ie",

1918. Hobhouse „The liberalism", L. 1913 (īpaši nodaļa The heart of the

liberalism). Sal. arī CaMvsjib C. M. TecceH „rio;iHTHMecKaH

CBo6oaa h flrp. 1917. No jaunliberālisma redzamiem politiskiem

darbiniekiem; Lloyd George .Better times", 1910. Wilson .The new

heedom', 1912. Clemenceau ,La mēlēe sociale".

10 Ar sacīto netiek izslēgtas valsts un pašvaldības orgānu tiesības un pat

pienākums veicināt bērnu priekšskolas izglītību, jo vairāk tamdēļ, ka tagadējā

ģimene ir nespējīga pati organizēt tādu. Mēs tikai sakām, ka priekšskolas iz-
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pēdējās pamatos ir autonoms darbs, radīšana, bet pēdējo uz-

spiest ir nevien veltīgas, bet arī kaitīgas pūles tamdēļ, ka

augstskolas gaitas vēl nenoteic personīgās radīšanas iespē-

jamības. Obligātoriskās mācības sfaira ir bijusi un paliks

skola, kas šim nolūkam ar savu heteronomo raksturu ir vis-

izdevīgākā vieta. Par «prātīgu radījumu" tiesiskā nozīmē,

t. i. par personību var kļūt tikai tas, kas faktiski prot izmantot

sev atļauto formālo brīvību, spēj aizstāvēt savas tiesības, ir

piesavinājies tēvu mantojumu, un ko skola ir sagatavojusi uz

brīvu pašnoteikšanos. No šejienes izriet obligātoriskās skolas

mācības principam īpatnīgā tendence aizvien pagarināt mā-

cības laiku. Kamēr sākumā obligātoriskais mācības laiks bija

četri gadi, tagad tas daudzās valstīs jau sniedzas līdz 12 ga-

diem.
11

2.

Skolas autonomija un valsts. Valsts kontrole par skolām kā obligātoriskās

mācības principa sekas. Iekšēja antinomija «jaunās brīvības» jēdzienā.

Tās atrisināšana. Skola, kā «iestāde» absolūtistiskā valstī. Birokrātiskais

mēchanisms. Klasiskā liberālisma mācības brīvība. Vinekena un Natorpa

skolas autonomijas pamatojumi. Skolas autonomija neatbilst viņas bū-

tībai. Skolas heteronomijā jāspīd cauri autonomijai. Valsts kontrole par

privātām skolām.

Obligātoriskās skolas mācības principa reālizēšanai ir

vajadzīga nevien valsts patstāvīga rīcība skolu ierīkošanā un

uzturēšanā, nevien plašs finansiels pabalsts privātskolai, cik-

tāl tā valsti atbrīvo no daļas savu pienākumu, — tai ir vaja-

dzīga valsts kontrole par visu skolas mācību vispāri. Pa-

darot skolas mācību par obligātorisku, valstij dabiski ir jāno-

glītībai galvenā kārtā jābūt privātas un sabiedriskas iniciatīvas lietai (kā to

domā, piem., arī Nato r p s .Sodalidealismus*. 32. 1. p.) un nevar būt valsts

iejaukšanās priekšmets tādā nozīmē, kā skolas izglitiba.

11 Ja no politiskā un paidagoģiskā viedokļa obligātoriskās mācības princips

izpaužas pilnā apmērā uz skolu, tad tā faktisko izpausmi ierobežo finansielieun

oikonomiskie aprēķini. Tikai bagāta valsts spēj uzturēt daudzgadīgās obligāto-
riskās bezmaksas skolas un tās realizēšanai - nepieciešamās jestādes (skolotāju

seminārus, kursus, ūniversitātes). Tikai bagāta sabiedrība var atļauties tādu

ērtību, kā skolas gados esošo lielāko pusaudžu atbrīvošanu no radoša saim-

nieciska darba. Vācijas papildu skolas (Fortbildungschule) sistēmas (kas pieņemta
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teic, ko viņa saprot par skolu, t. i. jāuzstāda skolai zināmas

prasības, vienīgi kuras ievērojot tā atzīstama par skolu, un

jāseko, lai skola šīs prasības pildītu. Ka valsts kontrole par

skolām ir obligātoriskās mācības principa neatvairāmas se-

kas, to rāda angļu skolas vēsture pēdējos 50 gados. Forstera

1870. gada likums, kas līdzās privātskolai (ko galvenā kārtā

uzturēja baznīca) apstiprināja arī valsts skolu (board school),
1876. gada likums par obligātorisku mācību, 1902. gada likums

un, beidzot, 1918. un 1921. g. akti, kas uzskatāmi kā jaunas
mācības sistēmas noslēgumi, — visas tās ir pakāpeniskas

etapes valsts kontroles pastiprināšanā par skolām tais zemēs,

kur līdz 1870. gadam valsts skolas nepavisam nepazina un

kur pat nebij valsts orgāna skolu pārvaldei. Vēl vairāk,

augļu skolas vēsture rāda, ka valsts skola aizvien vairāk klust

valstiska arī savas materiālās atkarības ziņā (jau 1902. gadā

78% izdevumu privātskolu uzturēšanā maksāja valsts

līdzekļiem),
12

ar vienu vārdu, ka skolai tagad ir tendence kļūt

arī Šveicē) lielā nozīme pastāv taisni iekš tā, ka tā atrisināja obligātoriskās
mācības problēmu attiecībā uz vecumu līdz 18—19 gadiem, tā tad uz visu

skolas vecumu, atstājot 14 —18 g. vecos pusaudžus saimnieciskam darbam

amatā, rūpniecībā un zemkopībā. Sākumā būdamas neobligātoriskas, svētdienas

vai vakaru skolas ar divām vai četrām stundām nedēļā, papildu skolas izvēršas

obligātoriskās darbdienu skolās un paplašina savu kursu līdz 12 stundām

nedēļā. Par tādu obligātorisku mācību gādā sociālā likumdošana, kas darba

devējiem (un vecākiem) pavēl mācības stundu laikā pusaudžus atbrīvot no

darba, nepamazinot to darba algas. No oikonomiskā viedokļa to veicina skolas

darba profesionālais raksturs, kas, kā mēs jau redzējām, pavairo audzēkņu
darba ražību un tā tad nāk tikai par svētību gan tautsaimniecībai vispāri, gan
ari atsevišķiem darba devējiem. Vācijā, Skandināvijā, lielākā daļā Šveices kan-

tonos un Anglijā tagad pastāv astoņgadīga obligātoriskā mācība, bet lielākā

daļā Ziemeļamerikas savienotās valstīs pat deviņgadiga. Obligātoriskā četr-

gadīga papildu skola ir Vācijas jaunās konstitūcijas prasība (145. pants), faktiski

tā ir jau realizēta gandrīz visās Vācijas „valstīs", Skandināvijā un Anglijā. Ka

obligātoriskās skolas mācības principa reālizēšanai ir nepieciešama attiecīga

sociālā likumdošana (pilnīgi jāaizliedz bērnu nodarbināšana vecumā no 6 līdz

12
— 13 gadiem, 14 — 18 g. veci pusaudži zināmās stundās jāatbrīvo no darba

papildu skolas apmeklēšanai), to ir atzinušas lielākā daļa Vakareiropas un

Savienoto Valšķu likumdevējas iestādes. Sal. apcerējumu Attendance, compulsorv

Monro „Paidag. Enciklopaidijā", I. sējumā, 255, 1. p.

12 Sal. Monro .Paidag. enciklopaid." tabulas apcerējumā England
U- sēj., 466. 1. p.
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par valsts monopolu pat tai zemē, kas vēl nesen atpakaļ mā-

cības brīvības ziņā bija klasiska. Vai šai tagadnes skolas

attīstībā neslēpjas iekšēja pretruņa? Kā mēs redzējām, ne

tik daudz aiz valsts labuma idejas, cik daudz personīgas brī-

vības un personas tiesību attaisnots, obligātoriskās mācības

princips rada valsts darbības paplašināšanos un valsts kont-

roles izpaušanos tai laukā, kas agrāk no tādas bija brīvs. Vai

brīvība te nevēršas pati pret sevi? Vai tas, iekš kā jaunlibe-

rālisms redzēja brīvības turpmāko attīstību un paplašināšanos,

— vai tas nav viņas iekšēja sabrukšana un iznīcināšana? Vai

Jaunā" brīvība, pavairodama valsts pienākumus pret pilso-

ņiem, ar to pašu nerada tās funkciju tādu paplašināšanos, kas

apdraud viņas eksistenci un var būt par cēloni valsts sabruk-

šanai? Tādas briesmas patiesi pastāv. Bet mums liekas, ka

tās liecina ne tik daudz par brīvības jēdziena iekšējo antino-

miju, cik daudz par viņas komplicēšanos, kas aiz nepiecieša-

mības ir katras ēvolūcijas sekas. „Jaunā" brīvība tikai rada

jaunu problēmu, varbūt grūti atrisināmu, bet tomēr iespējamu.

Lai skicētu vajadzīgo rīcību, ar ko vienīgi ir gūstams šīs

problēmas atrisinājums, aplūkosim mūsu jautājuma tos divi

vienkāršos atrisinājumus, kas vēsturiski atbilst, vienup, ab-

solūtisma, un otrup — klasiskā liberālisma teorijai un praksei.

Tie abi vienlīdz ir skolas un valsts savstarpējo attiecību vien-

pusīgi izkropļojumi un izriet kā no valsts tiesiskās dabas, tā

arī no skolas heteronomā rakstura. Absolūtismam skola ir

iestāde (Anstalt), pēc savas dabas identiska citām valsts

iestādēm. Kā tādai, tai nav sava īpaša dzīves veida, tā ir tikai

mēchanisks ierocis valsts rokās, kas ar tās palīdzību sekmē

savus mērķus. Valsts to pēc savas gribas nevien ierīko, bet

tā ar visu savu eksistenci ir valstij pakārtota. No šejienes

izceļas skolas pārvaldes centrālistiski birokrātiskais raksturs,

kā sekas ir tās pārmērīga mēchanizēšana. Šī mēchanizācija

izpaudās nevien tādējādi, ka skolotājus un skolas priekšnie-

cību iecēla no ārienes; gluži tāpat arī noteica mācāmo vielu,

mācīšanas metodes, kā arī lietājamās mācības grāmatas, dis-

ciplīnas noteikumus — ar vienu vārdu sakot visuzbāzīgākā

kārtā centās birokrātiski regulēt skolas dzīves dažādos sīku-

mus. Te rodas arī mums jau pazīstamā, pasīvai skolai rak-
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sturīgā, šablona dominēšana: nevien skolēnam, arī skolotājam

jāatkārto priekšniecības rādītais un dotais šablons. Tā kā

izglītība pēc būtības ir dzīve, kas pilnīgi nav mēchanizējama,

tad birokrātiskā skolā tomēr pastāvēja paidagoģiskā padome

un tai bija zināma individuāla fizionomija. Bet pēc būtības

tai nevajadzēja ne savas dzīves, ne savas gribas, tai bija jā-

būt skolēnu, stundu, priekšmetu un skolotāju vienkāršam ko-

pojumam. Mēs jau zinām, ka šai skolā paidagoģiskās padomes

arī nebija nekas cits, kā rezultātu mēchaniskā savilkšana at-

sevišķu skolotāju darbam. Privātskola, būdama neatkarī-

gāka materiālā ziņā, tomēr bij pakļauta tai pašai birokrātiskai,

patstāvīgu dzīvi nāvējošai kontrolei. Turpretī no klasiskā

liberālisma viedokļa bija jāvalda pilnīgai mācības brīvībai.

Šis princips, kas likumdošanas kārtā izpaudās Francijas

1830. g. hartijā un Beļģijas 1831. gada
13

konstitūcijā, savā

vistīrākā veidā tika reālizēta Amerikā un Anglijā. Būdamas

pilnīgi neatkarīgas no valsts, kas tās kontrolēja tikai vispā-

rīgo likumu robežās, bet ne speciāli skolas likumdošanas jau-

tājumos, angļu skolas bij atkarīgas vai nu no nevalstiskām

organizācijām (galvenā kārtā no baznīcas), vai arī bija pil-

nīgi autonomas (kā piem. angļu public schools). Kā reakcija

pret birokrātiski pārvaldīto skolu, paidagoģiskā literātūrā

bieži tika uzstādītas autonomijas prasības. Varbūt ka vis-

spilgtāki tā izpaudās mums jau pazīstamā Vinekena teo-

rijā. Ipatnīgi un plašd pamatota tā ir Natorpa pēdējā darbā

«Sozialidealismus". Vinekemam skolas autonomija dabiski izriet

no viņa jēdziena par skolu kā «nākotnes salu tagadnes pa-

saulē" un «jaunības dārzu". Skolai nav jāseko valsts liku-

mam, jo tai pašai ir lemts pārveidot valsti. Skolā jāvalda

tādai pašai autonomijai, kāda tagad pastāv ūniversitātēs, un

Pat vēl lielākai, jo ūniversitātēs autonomija vēl daudzējādi at-

karīga no valsts.
14

Arī Natorps zināmā mērā pieturas pie
tās domas, ka valsts un visas saimnieciskās dzīves pārveido-

šanai jāsākas ar izglītību. Pie tam viņš izglītību saprot pla-

šāki, nekā skolu, ietilpinot tanī arī priekšskolas un ārpus-

skolas izglītību. Skola ir tikai viena etape visuaptverošā iz-

13 Chartijas 69. pants (§ 8) un Beļģijas Konstitūcijas 17. pants.
14 ,Der Kampf fur die Jugend', 1920.
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glītības sistēmā, izglītībai ir jāietver visa cilvēka dzīve, bet

ne vienīgi jaunības laikmets. Izglītība ir garīga darba lauks,

kura dēl vienīgi arī eksistē saimniecība un valsts un kura

vadībai tamdēļ pēdējām jāpakārtojas, kā to jau Platons pra-

sīja. Tā kā tas patlaban tomēr ir neiespējami, tad mazākais

ir vajadzīgs, lai garu pārvaldītu autonomi. Šo „gara auto-

nomiju" Natorps iedomājas „garīga darba centrālās padomes"

veidā, kurā ietilptu pārstāvji bez partiju izšķirības no univer-

sitātēm un citām augstskolām, visām skolām vispāri, dažāda

veida izglītības un audzināšanas organizācijām, gan priekš-

skolas, gan arī ārpusskolas, skolu un ūniversitātu jaunatnes

savienībām, grāmatniecībām, tautas veselības, māšu, mākslas,

literātūras, reliģiskām savienībām v. t. t. Šai garīgā darba

padomei, kurā ietilpst visi izglītības procesa dalībnieki (kā

izglītības subjekti, tā arī objekti) neatkarīgi un patstāvīgi jā-

pārzina visa tautas izglītība. No šejienes jāsākas valsts pār-

veidošanai, kam vēlāk seko arī valsts dzīves saimnieciskais

un politiski tiesiskais lauks, tā tad par ideālu Natorps uzskata

to, ka visu valsti pārvalda analoģiskas speciālistu padomes,

kur ietilpst tautas pārstāvji no attiecīgām nozarēm. Tas arī

ir īstais sociālisms, ne masu, bet zinātnes un prāta sociālisms,

ne mēchaniski politiskais, bet organiski korporatīvais so-

ciālisms („genossenschaftlicher Sozialismus"). Pie tam

katras atsevišķas izglītības šūniņas ārkārtīgā dēcentrālizācija

un organiskā patstāvība ir šī grandiozā plāna pamats, ar ko

tas pilnīgi atšķiras no absolūtistiskas valsts birokrātiskā

mēchanisma.
15

Vai tāda autonomija tomēr atbilst skolas būtībai? Vai

šai jautājumā skolu var salīdzināt ar ūniversitāti, kā to dara

Vinekens? Turpmāk 16
mēs redzēsim, ka autonomija patiesi

atbilst ūniversitātes būtībai. Bet tas tamdēļ, ka ūniversitāte

nav tikai vienkārša skola, bet vienlaicīgi uti galvenā kārtā

zinātniskas pētīšanas lecekts. Zinātniska radīšana ir pakārtota
saviem īpašiem, un proti, loģikas likumiem, kas patiesi necieš

blakus spēku iejaukšanās, pie kādiem pieder valsts. Augstākā

izglītība, kā uzdevums ir mācekļus tuvināt zinātniskās radī-

15 .Sozialidealismus* 7.—19. Lp.
16 I. nod. (universitātes teorija).
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šanas procesam, tamdēļ prasa nevien pilnīgu mācības metožu

brīvību, bet arī mācības satura brīvību. Universitātes docentu,

kas vadās vienīgi no savas zinātniskās pārliecības un ir ap-

stiprināts par universitātes mācības spēku, nedrīkst iespaidot

nevien valsts un baznīca, bet arī pati universitāte. Tāpat arī

studentam spaidu kārtā nevar uzspiest visa īiniversitātes

kursa izmācīšanos, bet gan jāļauj brīvi izvēlēties vēlamos

skolotājus un mācības priekšmetus. Sākumā šo izvēli noteic

studenta tieksmes, bet vēlāk paša nobriedusi zinātniskā pār-

liecība. Tomēr arī universitātes autonomija, ideālā neiero-

bežota, faktiski aiz nepieciešamības ir pakārtota veselai

virknei ierobežojumu: docents un students ir pakārtoti fakul-

tātes prasībām, kas izriet no fakultātes mācīšanas vienības,

visa fakultāte — valsts un baznīcas prasībām par attiecī-

gajiem nākošiem praktiskiem darbiniekiem, kam valsts (vai

baznīca) piešķir dienesta un prakses tiesības. Tamdēļ jo

praktiskāka rakstura ir attiecīgā fakultāte, jo aprobežotāka

īstenība izrādās principiāli neaprobežotā mācības brīvība

metodes un satura ziņā. Bet skolai nav un nevar būt visu to

īpatnību, no kurām izriet autonomija, kas vismaz principiāli ir

universitātei. Skola nav zinātniskas pētīšanas lecekts. Skolas

uzdevums pastāv iekš tā, lai skolēniem sniegtu zināmu apro-

bežotu daudzumu zinātniskās pētīšanas rezultātu. Tāda kārtā

skolā mācīšanas brīvība ir ierobežota aiz nepieciešamības

izvēlēties no visa nepārredzamā zinātnes lauka noteiktu dau-

dzumu materiāla, kas visvairāk piemērots dotai apkārtnei un

kā īpatnības nenoteic zinātniskie novērojumi vien, bet arī

saimnieciskie un psīcholoģiskie. Tālāk, skola ir nevien obli-

gātoriskā, bet tā pēc savas būtības arī nevar skolēniem at-

ļaut skolotāja un mācības priekšmetu izvēli. Skolā skolotā-

jam ir iespēja skolēnam pavēlēt, kā nav ūniversitātēs docen-

tam. Tamdēļ vien jau mācības brīvība tādā pašā veidā, kā

universitātē, skolā ir neiespējama. Tiešām, «mācības brīvība"

īstenībā nenozīmēja tik daudz skolas neatkarību no valsts, cik

daudz viņas atkarību no citām nevalstiskām savienībām, gal-

venā kārtā no baznīcas. Minētā Beļģijas konstitūcijas para-

grāfa faktiskais saturs īstenībā pastāvēja neaprobežotu tiesību

došanā baznīcu savienībām, ar ko tās pēc saviem ieskatiem



226

varēja noteikt savu uzturamo un sev pakārtoto skolu dzīvi.

Līdz skolu likumdošanas sākumam tāds pats stāvoklis bija arī

Anglijā, kur tautskola faktiski bij pakārtota baznīcai, bet „pu-

bliskai skolai" bija jāpilda valdošās kārtas prasības. Lai skolas

mācības brīvība patiesi nozīmētu autonomiju, bet nevis atka-

rību no baznīcas vai kārtu organizācijām, tad skolai jāizvēršas

par universitāti, t. i. jākļūst par zinātniskās pētīšanas

lecekti, tai jāatsakās no obligātoriskās mācības, bet me-

todes un satura ziņā jāreālizē brīvība, jākļūst radīšanas, bet

nevis stundas organizācijai.

Atšķirībā no Vinekena Natorps neiet tik tālu atsevi-

šķas skolas autonomijas izprašā. Prasot „gara autonomiju"

tādā nozīmē,' lai visa izglītība būtu pakārtota nevis valstij, bet

neatkarīgai „garīgā darba padomei", viņš atzīst, ka atsevi-

šķa skola, kā tāda, nevar baudīt pilnīgas pašnoteikšanās tie-

sības. Aizstāvēdams decentrālizāciju, viņš tomēr uzskata

par nepieciešamu, lai skolas darbu hierarchiskā kārtībā vadītu

kopējā valsts „garīgā darba padome", provinciālās izglītī-

bas savienības un attiecīgās audzināšanas organizācijas, pie

kam, jo attiecīgā instance ir tuvāk skolai, jo konkrētākas var

būt viņas uzstādītās prasības un realizējamā uzraudzība par

skolu. Pie tam autonomās izglītības organizācijas orgāniem

jāievēro arī valsts, saimniecības instanču un baznīcas savie-

nību prasības. Tādā kārtā neprasot skolas autonomijas, Na-

torps tomēr iet daudz tālāk par Vinekenu: viņš rēķinās ar pil-

nīgu valsts reorganizāciju tā saucamā „korporatīvā sociālisma"

virzienā. Mēs te nevaram apspriest šo jautājumu, korporatī-

vam sociālismam", t. i valsts reorganizācijai uz zinātnes,

MiLikslas, reliģijas, saimniecības, tiesību v. t. t. „reālo inte-

rešu" pārstāvniecības sākumiem (izšķirībā no atsevišķu pil-

soņu, bet īstenībā politisku partiju atomistiskas pārstāvniecī-

bas mūslaiku dēmokratijās), pēc mūsu ieskata neapšaubāmi

pieder nākotne. Doma par tādas „garīgā darba padomes"

radīšanu, kam sākumā būtu padomdevējas tiesības, un pēc

kuras būtu jārada arī „tautas saimniecības padome", „polītiski
tiesiskā padome" un citas, ko ievēlētu uz reālu interešu pār-

stāvniecības pamatiem (bet ne uz personīga cenza, dažkārt uz

„ačgārna" cenza pamatiem, kā tas notiek Krievijas padomju
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republikā, ciktāl tur vispāri var būt runa par vēlēšanām), tai

nolūkā, lai vēlāk šīs „padomes" kļūtu par likumdošanas un aug-

stākiem administratīviem orgāniem — mums neliekās vairs tik

utopiska, īpaši tad, ja sākumā šī „padome" tiks reālizēta otrās

palātas veidā, pirmās palātas papildināšanai, kas organizēta uz

personīgas pārstāvniecības sākumiem. Katrā zinā visas šīs

padomes būs ne tik daudz no valsts neatkarīgi orgāni, cik daudz

taisni valsts orgāni. „Garīgā darba padome" būs tāds valsts

orgāns, kas izpauž viņas gribu tautas izglītības lietās un

sastādīts neatkarīgi no partiju politiskiem nogrupējumiem. No

tādas padomes atkarīgā skola nebūs autonoma, bet būs pa-

kārtota valstij, kuras griba tautas izglītības jautājumos vairs

neizkristallizēsies kā kompromiss dažādu politisku partiju

starpā (kā tas notiek valstī, kas organizēta uz personiskas, fak-

tiski partejiskas pārstāvniecības sākumiem), bet gan to per-

sonu, organizāciju un iestāžu dažādo vajadzību, interešu un ie-

skatu izlīdzināšanā, kas piedalās tautas izglītības procesā.

Tādā kārtā būdama heteronoma ar savu organizējamo dar-

bību (stunda), un ar savu iekšējo pārvaldi (autoritāte), arī

ārēji skola nevar pretendēt uz autonomiju.
17 Bet līdzīgi tam,

kā stundai jābūt radīšanas piesātinātai un autoritātei jārēķinās

ar skolēna prātu, arī skolas ārējā heteronomijā jāspīd cauri au-

tonomijas sākumam. lekš tā arī pastāv skolas atšķirība no

universitātes: ūniversitāte pēc būtības ir autonoma, un viņas

autonomiju ierobežo (valsts vai baznīca) tiktāl, ciktāl bez sava

tieša uzdevuma — zinātniskas pētīšanas un zinātniskas izglī-

tības organizēšanas — tā pilsoņus sagatavo arī praktiskai dar-

bībai, un pie tam samērīgi ar šīs savas funkcijas reālizēšanu.

Turpretī skola pēc savas būtības ir heteronoma, bet ciktāl iz-

glītības process prasa radīšanas brīvību, ciktāl tam jābūt zi-

nātnes un mākslas apgarotam, ciktāl skolai jārēķinās ar dotās

apkārtnes apstākļiem, — tai jābūt nodrošinātai pret aizbildnie-

cību un uzraudzību un valsts mēchanisku iejaukšanos, jo valsts

arī dotajā gadījumā sekmē, tā vai citādi saprotamā, sava la-

buma intereses. lekš tā arī pastāv skolu dēcentrālizācijas to

prasību jēga, ko izvirzi Natorps. Skolas attiecības pret valsti

17 Sal. Cohn „Geist der Erziehung", 1919., 253. 1. p., kur izteiktas

līdzīgas domas.
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un tās orgāniem, tad izliekas analoģiskas skolotāja un klases at-

tiecībām. Pasīvās skolas raksturs bija tas, ka skolotājs klasei

rādīja paraugu, kas katram skolēnam atsevišķi atkārtojams,

un arī birokrātiski mēchaniskās skolas īpatnība bija tā, ka skolu

priekšniecība deva zināmu paraugu, kas katrai atsevišķai skolai

bija akurāti jāatveidina. Līdzīgi tam, kā darba skolā skolotājs

uzstāda klasei kopīgu uzdevumu, kas jāatrisina visas klases

kopīgiem spēkiem, taisni tāpat ari pareizi nostādīta valsts skolu

pārvalde pastāv iekš tā, ka valsts uzstāda skolai noteiktu uz-

devumu, ko katra skola atrisina patstāvīgi. Skolai tuvākie pār-

valdes orgāni (apgabalu, guberņu, apriņķu un pilsētu pašval-

dības), ņemot vērā katrreizējos apstākļus, vēl vairāk var kon-

krētizēt šo uzdevumu, bet tam vienmēr jābūt tikai uzdevuma

uzstādījumam, bet ne noteikta parauga priekšrakstam. Tā,

piem., reālizējot obligātorisko skolu, valsts noteic vispārīgo

obīigātorisko mācību ilgumu un mācības gada garumu, bet no-

sacīt skolēnu vecumu, brīvlaikus v. t. t. jau ir tuvāko varas or-

gānu darīšana. Jeb, otrādi, valsts vispārīgā formā uzstāda

prasību par valsts valodas, likumu un amatu mācīšanu, par

kārtu skolas atcelšanu, neobligātorisku ticības mācību skolā,

bet jau attiecīgo tuvāko varas orgānu darīšana ir sīkāk kon-

krētizēt šo uzdevumu, minot jaunus mācības priekšmetus, kas

vēlami dotajos apstākļos, un, beidzot, skola izstrādā sīku mā-

cības programmu,izvēlas mācības grāmatas v. 1.1. Pie tam arī

skola nedrīkst atsevišķa skolotāja brīvību savukārt saistīt ar

gataviem paraugiem, bet vienīgi veselā idejas vadīta, uz-

stāda tam uzdevumu atrisināšanai. Beidzot vecākās klasēs

zināmo stundu skaitu var atstāt nevien skolas, bet arī skolēnu

iniciātīvai un brīvai izvēlei. Tādā kārtā ūniversitātēs auto-

nomija, kas pastāv skolotāja un mācāmā priekšmeta brīvā iz-

vēlē no skolēna puses un skolā nav reālizējama, tur tomēr itkā

spīdēs cauri. Tāpat arī ir skaidrs, ka valsts un tuvākiem varas

orgāniem skola nav jāsaista ar pārlieku stingrām mācāmo

priekšmetu programmām, bet neraugoties uz to, ir tomēr loti

vēlams, lai augstskolu orgāni izdotu mācību parauga pro-

grammas, kas nepieciešamas jau tamdēļ vien, ka atsevišķie

skolotāji nespēj sekot visiem paidagoģiskās domas un prakses

jaunieguvumiem. Šīs un analoģiskas prasības arī ir tās, ko
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parasti sauc par „grozāmo mācības plānu," atšķirībā no

..stingrā mācības plāna", kas raksturīgs birokrātiskās aizbild-

niecības sistēmai. „Grozāmais mācības plāns" tomēr ir mācī-

bas plāns, kā ievērošanu valsts un tuvākiem varas orgāniem ir

tiesība prasīt, jo obligātoriskās skolas mācības princips vispāri

prasa valsts uzraudzību un pārvaldību par skolu.
ls

Līdz šim mēs galvenā kārtā aplūkojām valsts skolu. Obli-

gātoriskās skolas mācības princips un valsts uzraudzība par to

nerada visādā zinā skolu monopolizēšanu no valsts un katras

privātas iniciātīvas izslēgšanu šai lietā. Otrādi: mācības brīvība

zināmā mērā var palikt neierobežota. Bet realizējot obligāto-

riskās skolas mācības principu, valstij ir tiesība uzstādīt tām

privātskolām, kuru apmeklēšana atlīdzina valsts skolas apme-

klēšanu, tādas pašas prasības, kādas tā uzstāda savām skolām,

un turēt attiecīgu kontroli par tām. Valsts var prasīt, lai privāt-

skola sava izglītības līmeņa ziņā nestāvētu zemāki par valsts

skolu, un lai tā kalpotu valsts neievēroto kultūrālo un izglītības

motīvu apmierināšanai. Jāraugās uz to, lai privātskola nekal-

potu tās dibinātāja bagātības vairošanai uz skolēnu rēķina, vai

arī tādu motīvu apmierināšanai, kam nav izglītojošas vērtības,

vai arī kas dēmokratiskai valsts iekārtai pretrunīgi (piem.

šķiru un kārtu). Šai ziņā jautājumu gluži pareizi atrisina

1919. gada Vācijas republikāniskā konstitūcija. Šķirojot pri-

vātskolas", kam tā ļauj brīvību pastāvošo tiesību robežās, un

privātskolas. „kas atlīdzina publiskās" (t. i., ko uztur federāla

valsts, federācijā ietilpstošās „zemes" un draudzes), tā 147. pa-

ragrāfā uzstāda veselu virkni prasību, kas tādām skolām jā-

pilda. Visu šo prasību apmierināšanas gadījumā valdības orgā-

niem jādod atļauja privātskolas dibināšanai.

Mēs nevaram sīkāki aplūkot visus tos atsevišķos jautā-

jumus, kas no šejienes izriet. Tas ir speciālas disciplīnas, proti

tautas izglītības politikas uzdevums. Mēs te tikai gribējām

skicēt viņas galvenās kontūras, ciktāl tās izriet no teorētiskās

paidagoģikas uzstādītā skolas jēdziena, un rādīt, ka neraugoties

18 Protams, varas orgānu plaša decentralizācija skolas politikas laukā

prasa pašvaldību un skolotāju augstu kulturālu līmeni, citādi decentralizācija var

"tikai radīt skolas pagrimšanu. lekš tā pastāv absolūtisma un birokrātijas
vēsturiskais attaisnojums, kas savā laikā bija progresīvs slānis valstī.
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uz likumdevēja grūto stāvokli daudzos gadījumos, kas no virja

prasa lielu taktu un redzes aploka plašumu uzstādītā uzdevuma

sekmīgai atrisināšanai, ka pats šis Jaunās brīvības" uzdevums,

kas harmoniski apvieno personības un valsts intereses, ir to-

mēr atrisināms uzdevums.

3.

Skolas sistēma, jeb «vienotās skolas» princips kā tiesību sekas uz izglī-

tību. Komenska vienotās skolas ideja Kondorsē projektā. Absolūtisma

profesionālisms: skolas sistēmas iztrūkšana. Skolas sistēmas iztrūkšana kla-

siskā liberālismā. Liberālisma skolu polītikas abstraktā vienlīdzība: vien-

līdzība izvēršas vislielākā nevienlīdzībā. Amerikāņu skolu sistēmas ēvo-

lūcija. Šveices skolu sistēma. Vienotā skola uz skolu tipu daudzveidības

pamata. Tiesiskā un faktiskā vienlīdzība. Jaunliberālisms un klasiskais li-

berālisms. Konkrētās viengabalainības princips un vienotās skolas ideja.

Vienotā skola un nācionālā vienība.

No obligātoriskās mācības principa, ko saprot kā tiesību uz

izglītību, izriet nevien brīvības saskaņošanas problēma ar

valsts tiesisko kontroli par skolu, bet arī skolas sistēmas

problēma, kas ieņem redzamāko vietu sarežģītajā un līdz šim

neizšķirtajā tā saucamās «vienotās skolas" (Einheitsschule) jē-

dziena. Tiesība uz izglītību, ciktāl tā izriet no personības un

brīvības jēdziena, prasa, lai izglītība būtu piemērota personības

prasībām un izglītības procesā dotu tai iespēju sasniegt tādas

izglītības pakāpes, kādas tā ar savu enerģiju un spējām ir cie-

nīga. Bez oikonomiskā jautājuma par materiāliem līdzekļiem,

kas katram vajadzīgi savai enerģijai un spējām atbilstošās sko-

las izglītības nodrošināšanai, te ir vēl otrs, tīri tiesiska un orga-

nizātoriska rakstura jautājums. Ja atsevišķās skolas nesastāda

zināmas sistēmas, bet tām katrai ir savs īpašs mācības plāns,

tad pāreja no vienas skolas otrā un, tā tad arī ūniversitātē vai

techniskā augstskolā, izrādās neiespējama. Tādā kārtā bērna

liktenis tiek izšķirts 7—B gadu vecumā, kad viņa spējas un

tieksmes vēl nav pietiekoši nobriedušas. Tā tad tiesība uz iz-

glītību prasa, lai atsevišķu skolu programmas būtu saskaņotas

savā starpā, t. i. prasa vienotas skolas sistēmu, kas tā konstru-

ēta, ka tur katram bērnam ir brīvs ceļš no pamatnes uz virsotni.

To jau pilnīgi saprata Jānis Komenskis un savā «Lielā
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Didaktikā" mums atstāja pirmo vienotās nācionālās skolas

projektu. Komenskis savā projektā izšķir četras skolas pakā-

pes un attiecīgi četrus skolas tipus, no kuriem katrs aptver

6 mācības gadus. Kā pirmais ir „mātes skola" līdz 6 gadu ve-

cumam, kam jābūt katrā, vai dažās sādžas labākās ģimenēs.

Māte tur liek pamatu visām nākošām bērna zināšanām. Tad

vecumam no 6 līdz 12 gadiem seko „mātes valodas skola", kam

jābūt katrā sādžā: tās mērķis ir saprātīga pilsoņa audzināšana,

kas arī noteic viņas programmu, rēķinoties ar caurmēra cil-

vēka dzīves praktiskām vajadzībām. Šī skola ir obligātoriskā.

Bērni, kas tur izrādījuši spējas uz zinātni, pēc tam pāriet «la-

tīņu skolā", kas jāierīko katrā pilsētā un kam jāsniedz pirmais

tīri zinātnisku zināšanu koncentrs. To sekmīgi beigušie 18 gadu

vecumā pēc tam pāriet nācionālā Akadēmijā jeb ūniversitātē,

kurām jābūt pa vienai mazā valstī vai lielas valsts provincē.

Ari te izglītība turpinās 6 gadi. Analoģisku vienotās skolas

projektu (tikai konkrētāku un bez Komenskim īpatnīgiem ab-

strakta konstruktīvisma trūkumiem) 1792. gadā sastādīja

Kondorsē un cēla priekšā Likumdošanas sapulcei. Kon-

dorsē vienoto skolu saprot kā vienīgo formu, kā reālizēt tiesī-

bas uz izglītību. Arī viņš izšķir četrus skolas tipus, kas at-

bilst četrām vecuma pakāpēm un četriem izglītības koncen-

triem: zemākās elementārskolas (ēcoles primaires — 4 gadi,

no 9 līdz 12 gadu vecumam), augstākās elementārskolas

(ēcoles secondaires — arī 4 gadi), institūtus (kas gatavo prak-

tiskām profesijām) un „licejus" (ūniversitātes), pie kam obligā-

toriskā mācība attiecināma principiāli uz divām pirmām pa-

kāpēm (sākumā aiz materiāliem apstākļiem tikai uz vienu

pirmo). Tāpat kā Komenskim, arī šai projektā atsevišķie sko-

las tipi ir piemēroti attiecīgām administrātīvām un ģeogrā-

fiskām vienībām." Mēs zinām, ka Kondorsē projekts palika ti-

kai projekts. Franču revolūcijai trūka laika tā reālizēšanai, bet

revolūcijas radītā Napoleona valdība, tautas izglītības poli-

tiku novērsa katram absolūtismam īpatnējās profesionālās iz-

glītības virzienā.

Tiešām absolūtisma izglītības politika ir raksturīga ar to,

ka viņā nav vienotas skolas sistēmas. Kārtas un profesionā-

lās intereses, kam tika upurētas atsevišķās personības intereses,
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radīja tādas skolas, kas savā starpā bij atdalītas gandrīz ne-

pārejamām robežām. Muižnieku skolas tika krasi norobežotas

no neprīvilēģēto kārtu skolām, skolotāju semināri no dažādām

amatniecības skolām, tāpat arī kommercskolas bij gluži atse-

višķs skolas tips. Beidzot, tautskola bija krasi nošķirta no

augstākiem skolu tipiem. Skolas tika piemērotas valsts te-

košām vajadzībām un tur valdīja visdažādāko programmu, tie-

sību un priekšniecības instanču raibs agregāts. Skolu sistēmas

nebija. Nebija vienotas skolu pārvaldes, jo katram resoram bija

savām vajadzībām piemērotas skolas, ar savām īpašām pro-

grammām un mācīšanas un audzināšanas garu. Pie tam tikai

nedaudz skolas pašķīra ceļu uz augstskolu. Lielākā dala skolu

beidzās ar „bezizeju": ievērojot pilnīgi nesaskaņotās program-

mas, pat skolu sekmīgi beigušie nevarēja iestāties augstskolā.

Augstākā izglītība tādā kārtā bij nedaudzo privilēģija, kam

pašā sākumā palaimējās iestāties tādā prīvilēģētā skolā, kas

sagatavoja universitātei. Ja no izglītības viedokļa absolū-

tismā nebija skolu sistēmas, tad no valsts viedokļa skolu po-

litika tomēr reālizēja zināmu plānu. Nebija skolu sistēmas, bet

bija skolas izglītības plāns. Turpretī klasiskā liberālismā, kā

tas izpaudās Anglija un Amerikā, skolas plāns pilnīgi iztrūka.

Privātskolu pastāvēšana vien, kuru programmas un mācīšanas

vispārējo garu noteica to dibinātāji un uzturētāji, radīja ār-

kārtīgu, savā starpā maz saistītu skolas tipu dažādību, šļ
skolu sistēmas iztrūkšana uz ārieni izpaudās tā, ka absolūtisma

vietā ar daudzajiem resoriem tagad vispāri nebija nekāda spe-

ciāla valsts orgāna skolu lietās un tā, ka ierīkoja iestāšanas

eksāmenus augstskolā, kas arī bij loti dažādi, atkarībā no

augstskolas tipa. Ja sakarā ar to augstskola arī nebija slēgta

tiem, kas tur vēlējās iestāties, tad iekļūšana tur bija ārkārtīgi

apgrūtināta: vienīgi audzēkņi no tām vispārizglītojošām sko-

lām, kuru programma atbilda ūni\ ersitātes prasībām, varēja tur

iestāties bez sevišķām grūtībām.

Neraugoties uz to, ka privātskolai nebija nekādas sistēmas,

tā bija pilnīgi neatkarīga no valsts un slēpa sevī zināmu iekšēju

korrektīvu. Privātskolu konkurence pati par sevi noveda pie

tā, ka tās centās līdzināties vispārizglītojošai skolai, kas formāli

būdama neprīvilēģēta faktiski tomēr baudīja to priekšrocību, ka
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to beigušiem atklājās ceļš uz universitāti. Ar valsts piedalī-

šanos skolas izglītības laukā šis process tika sekmēts vai nu li-

kumdošanas līdzekļiem, vai vēl lielākā mērā subsidējot lī-

dzekļus tām skolām, kas apmierināja viņas prasības un ar to

pašu nokļuva zem viņas kontroles. Liberālisma pirmā skolas

politikas etape, pēc tam, kad valsts jau sāka iejaukties skolu

lietās, arī ir unificējoša rakstura. Tā atbilda klasiskā liberā-

lisma vienlīdzības jēdzienam, ko tas, kā mēs zinām, saprata

abstrakti, kā visiem vienādas tiesiskas aizsardzības sniegšanu.

Šis skolas unifikācijas process sevišķi spilgti izpaudās Savie-

notas Valstīs. Tur tas XX. gadsimteņa sākumā pakāpeniski

noveda pie vienpusīgas vienotās skolas nostiprināšanās, kas

sadalījās divās pakāpēs, pirmā (elementārskola) aptvēra asto-

ņus gadus obligātoriskās mācības (no 6—7 gadiem līdz 13—14

gadu vecumam), bet otrā (vidusskola) — četrus mācības ga-

dus (neobligātoriskus). Pie tam visai skolai, bet īpaši vecā-

kām klasēm, kas savu kursu centās saskaņot ar universitātes

eksāmenu programmām, bija vispārizglītojošs raksturs un tā

pašķīra ceļu uz universitāti. Vienlīdzības un vienotās skolas

problēma, likās, bija atrisināta. Skola visiem skolēniem snie-

dza vienlīdzīgu iespēju, samērīgi katra spēkiem un spējām, ie-

stāties universitātē. Ja prīvātās, kārtu un profesionālās skolas

bezsistēmas stāvokli var attēlot schēmā Nr. 1., tad uniformētās

vienotās skolas plānu apmēram var izteikt schēmā Nr. 2. Ja

novēršamies no vecuma pakāpēm, tad šis plāns sakrīt ar Ko-

menska un Kondorsē vienotās skolas pirmajiem projektiem,

kas arī paredzēja tiesiskās vienlīdzības principa reālizēšanu.

Neapšaubāmi to centās panākt arī tie krievu jaunās skolu si-

stēmas projekti, ko neilgi priekš revolūcijas iesniedza Valsts

Domei apspriešanai (elementārskola — 4 gadi, augstākā ele-

mentārskola — 4 gadi, ģimnāzija — 3 vai 4 gadi, augstskola).

Tomēr jaunās vienotās skolas formāli radītā vienlīdzība īste-

nībā izrādījās vislielā/kā nevienlīdzība, un ārēji apstiprinātā

izglītības ceļa brīvība smaga un neattaisnojama varmācība.

Lai gan skola visiem sniedza vienādu iespēju iestāties ūniver-

sitātē, faktiski abas skolas pakāpes beidza un pārgāja univer-

sitātē varbūt tikai desmitā daļa no visiem skolēniem — gan aiz

cikonomiskiem apstākļiem, gan aiz nesekmības, aicinājuma
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trūkuma uz «zinātnisku" profesiju v. t. t. Skolēnu lielākā daļa

neiestājās nevien ūniversitātē, bet ari skolas otrā pakāpē, kura

sagatavoja uz ūniversitāti.- Skola nevienam nedeva tā, kas

tai bija jādod, proti, nesagatavoja savai profesijai, dzīves cī-

ņai, konkurencei, kur skolu beigušie skolēni nokļuva. Atbrī-

vodama ceļu uz ūniversitāti, skola vairumam nedeva izejas

dzīvē un vairākuma izglītības intereses pakārtoja mazākuma in-

teresēm, visus spiežot mācīties pēc tās programmas, kas pie-

lāgota mazākuma vajadzībām. Kāds šolaiku amerikāņu sko-

las pētnieks prof. Reselis
19

schēmatiski attēloja agrākā tipa

vienotās skolas iekšējo pretrunu (sk. Nr. 3.). Visiem

tiem, kas pēc skolas beigšanas stājās tieši dzīvē, kā dar-

binieki gan amatniecībās, rūpniecībās, lauksaimniecībās, tirdz-

niecības uzņēmumos vai valsts municipālā dienestā, skola ne-

deva izejas dzīvē: pašķirdama ceļu vienīgi uz augstskolu, tā

skolēnu lielāko dalu itin kā ar augstu mūri atdalīja no dzīves

un nesniedza viņiem tā, kas bija sniedzams, proti, nesagatavoja

dzīves cīņai. Skola joprojām palika prīvilēģēta un apmierināja

tikai mazākuma prasības.

Tādā kārtā uzdevums pastāvēja iekš tā, lai rastu jaunas

izejas no skolas dzīvē, saskaņā ar skolēnu vajadzībām un pra-

sībām. Šādā virzienā arī norisinājās amerikāņu skolas pārvei-

došana pēdējo 10 gadu laikā. Schēmatiski vispārīgā formā šos

Pārveidošanas rezultātus var attēlot parādītā schēmā (sk.

schēmu Nr. 4.).

Šī schēma kļūs saprotamāka, ja piebildīsim, ka vispārīgie

termiņi «lauksaimniecība", «rūpniecība", «tirdzniecība" v. t. t.

nepavisam neaptver visas savas reālās daudzveidības:

saskaņā ar apkārtnes oikonomiskām īpatnībām minētos

Priekšmetus dažādās skolās samaina ar dažādu saturu.

Pie tam katra skola pilsētā vai miestā (bet ja tur ir

vairāk skolu, tad visas tās) skolēniem nodrošina iespēju

izvēlēties un reālizēt iedomāto izglītības gaitu un, sa-

karā ar plaši nostādīto papildu darbu organizāciju, ir

dota iespēja katram, kas kļūdījies mērķa izvēlē, bez lielas laika

19 Sal. vina grāmatiņu B
Pa3BHTHe m coßpeineHHoe no.io>KeHne mnojibi b

Coen. LlJTaTax AMepHKn", B.iaiuiß. 1919., no kurienes mēs arī ņēmām schē-

mas I—4.
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N° 4

Amerikāņu (Savienoto Valšķu) skolu sistēma.

zaudēšanas pāriet uz tādu nodaļu, kas vairāk atbilst vina tiek-

smēm un spējām. Bez tam pēdējiem trijiem mācības gadiem

(ncobligātoriskiem) vēl seko ļoti plaši organizēta papildu skola,

kam dažās atsevišķās valstīs ir tendence kļūt obligātoriskā5.

Šī schēma rāda, ka skolu sistēmā agrāko mēchanisko vienlī-

dzību atlīdzina organiska vienība, kas sevī ietilpina un apmierina

daudzas dzīves konkrētas prasības. Abstraktā vienādība (Al!-

--gemeinheit) arī te atdod vietu konkrētai viengabalainībai (All-

heit), tādā kārtā formāli tiesisko vienības un vienlīdzības pra-

sību blakus nostādot ar dzīves faktisko daudzveidību, ko re-

gulēt ir tiesību uzdevums. Tādā kārtā tas viengabalainības

princips, kura konstitūējošo nozīmi skolas darba iekšējā vei-

došanā mēs jau atzinām, visumā atrodas arī skolu sistēmas

pamatā. Tiktāl «vienotā skola nozīmē organizācijas vienību,

bet nevis vienu vienīgu skolas mācības plānu".
20 Ar to pašu tiek

atrisināts vienotās skolas pamatuzdevums: «katram cilvēkam

iespējas sniegšana rast savam talantam atbilstošo ceļu, kas no-

drošinātu katras cilvēka spējas atklāšanu, lai tā nevajadzīgā
kārtā netiktu aizkavēta vai arī savā attīstībā priekšlaicīgi pa-

ātrināta tādēji, ka jau pašā sākumā skolēnu nostāda uz viņam

20 Kerschensteiner .Pādag. Zeitung" 1914, j\° 26, 527. 1. p.
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nepiemērota izglītības ceļa, kur tas tādu vai citādu apstākļu dēl

spiests palikt."
21

•

Mūsu iztirzātā vienotās skolas jēdziena evolūcija pilnīga at-

bilst vienlīdzības jēdziena ēvolūcijai, kam mēs jau pieskārā-

mies un kā labāka illūstrācija tā ir. Vienpusīgā tipa vienotās

skolas piemērā mēs jo skaidri redzam, kā abstraktā vienlīdzība,

ja to saprot kā vienādu stāvokli likuma priekšā, izvēršas vis-

lielākā nevienlīdzībā, kas šai gadījumā pastāv iekš tā, ka skolas

likums ignorē personas tiesības uz vienādu izglītības palīdzību

no valsts puses. «Izglītības tiesību" jēga pastāv iekš tā, ka

valsts katram nodrošina vienādu iespēju iziet dzīvē ar izglītī-

bas minimu, kas tam lautu aizstāvēt savas tiesības, savu

personību un kaimiņam neatļautu sevi pārvērst par savtīgu no-

domu vienkāršu rīku. Taisni aiz tā iemesla, lai patiesi būtu

vienāda iespēja, ir nejn'eciešami, lai vienlīdzīgu tiesību pra-

sības rēķinātos ar faktisko attiecību daudzveidību. «Vie-

notā skola" savā modernākā izprašā to arī dara. Tās abstrak-

tās vienlīdzības vietā, ko katrs bauda attiecībā pret likumu,

vienotā skola reālizē «katram vienādas šanses."'

Amerikāņu skolai līdzīgus rezultātus guva arī Šveices

skolu sistēma. Te vienoto skolu tā reālizēja, ka pakāpeniski

vienu otram pielāgoja jau pastāvošos, bet savā starpā ne ar

ko nesaistītos skolu tipus, tos papildinot un nodrošinot brīvu

Pāreju no viena skolas tipa otrā. Šī sistēma ir vairāk vēstu-

riska, saraibināta un neracionālāka par amerikāņu sistēmu, un

tamdēļ, schēmatiski nav tik uzskatāmi attēlojama. Tamdēļ te

ievietotā schēma vēl mazākā mērā pretendē uz precizitāti, nekā

amerikāņu skolas schēma. Mums tomēr liekas, ka tā pietiekoši

saprotami uztver Šveices skolu sistēmas vispārīgo garu, kas

mums izliekas vienotās skolas problēmas otrs tipisks un pa-

mācošs, otrs «vēsturisks" atrisināšanas paņēmiens (sk. schēmu

Nr. 5.).22

Šai schēmā ir redzams, ka uz sešklasīgas elementār-

skolas (ar vienu svešvalodu divās vecākās klasēs) bāzējas vai-

21 P. Natorp „Die Einheitsschule" B. 1919, 11. 1. p. un „sozialidea-

lismus" 128, 156, 163. 1. p.
22 Šo schēmu mums sastādīja Tomskas universitātes mācības spēks

E- Jukers pēc 1917. g. datiem.
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obligātoriskā
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punktūru—kas

tuvinās

obligātoriskai.)

rak dažāda tipa skolas, kas ta pielāgotas viena otrai, ka no

katra tipa bez laika zaudēšanas ir iespējama pāreja otrā. Ta,
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no «atkārtošanas skolas", kas īstenībā ir elementārskolas tur-

pinājums un ko apmeklē galvenā kārtā lauku iedzīvotāji, ar

„papildu skolas" starpniecību ir iespējama pāreja nevien uz da-

žādiem četrgadīgiem kursiem, kas pašķir ceļu uz technisko

augstskolu, bet ar «reālskolas" starpniecību arī uz visiem tri-

jiem ģimnāziju tipiem (klasisko, reālo un skolotāju), kas tieši

sagatavo augstskolas dažādām fakultātēm. Tas birtu tad, ja

skolēns attiecīgi apdāvināts. Ja skolas izvēle nav izdevīga,

tad ir iespējama atkāpšanas no ģimnāzijas uz «reālskolu" un

caur to uz arodskolu, kas 4 gados sniedz noapaļotu praktisku

izglītību. 23

Tāda dažādu skolas tipu savstarpējas pielāgošanās sistēma

prasa, lai plaši tiktu organizēti papildu darbi un stundas tiem

skolēniem, kas pāriet jaunā skolas tipā, bet tas bez skolēnu

nevajadzīgas pārpūlēšanas ir iespējams tikai pastāvot tā sau-

camam «grozāmam mācības plānam", kas skolēnam atļauj

brīvību izvēlēties dažas stundas. Šī sistēma arī rāda, ka vie-

nīgi skolu savstarpējā pielāgošanās, t. i. iedalīšana vienotās

skolas sistēmā, patiesi var nodrošināt «tiesību uz izglītību", kur

ietilpst iespējamība sasniegt, samērīgi ar spēkiem un spējām,

katru izglītības pakāpi. Te arī pastāv būtiska starpība starp

valsts kontroli par skolām absolūtistiskā valstī un skolu kon-

troli tagadnes tiesiskā valstī: ja pirmās mērķis, kas noteica tās

raksturu, bija «valsts labu m s". tad pēdējās galvenais mēr-

ķis ir «skolēna tiesība s".

Lai mēs aplūkotu kādu vienotās skolas problēmas atrisi-

nāšanas tipu aplūkodami, vai nu racionālas gaitu sazarošanas

vai arī savstarpējas pielāgošanās tipu, pie kam katra skola pa-

turētu savu individuālitāti, vai arī tādus atsevišķus skolu tipus,

kas radušies un vēl turpina rasties vēsturiski,
I

mēs redzam, ka

šīs problēmas nepieciešams atrisināšanas nosacījums aizvien ir

23 Šveices skolas sistēmas turpmākās attīstības tendences norisinās šādā

virzienā: ierīkot visos kantonos obligātorisku papildu skolu, to pārveidot un pēc
iespējas pielāgot iedzīvotāju profesionālām vajadzībām, atvērt par „reālskolu°

augstāki stāvošas profesionālās skolas, pavairot stipendiju skaitu ģimnāzijās un

universitātēs apdāvinātiem un trūcīgiem skolēniem.
21 Šo savstarpējās pielāgošanās ceļu iet arī vācu skolas sistēma. Sal.

kaut vai K. Reinhardt .Die Neugestaltung des deutschen Schulwe-

sens" 1919.
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valsts un tautas bagātība. Vienīgi bagātā Amerika patlaban

spēj reālizēt piecu nozarojumu skolas plānus tādās pilsētās, kur

mazāk kā 5 skolas. Tikai Šveice, kur runā trijās valodās, var

katrā elementārskolā reālizēt vairāku svešvalodu mācīšanu.

Vienotās skolas loģiskas grūtības nepastāv iekš tā vien, ka at-

tīstot katra talantu, tādējādi būdama varens tautas bagātības

faktors, tās iekārtošana vien jau prasa augstu tautas bagātības

līmeni. Likumdevēja priekšā stāv grūtais uzdevums, plašas

tautas masas pacelt līdz izglītības augstākām pakāpēm un to-

mēr nesašaurināt izglītības augstāko pakāpju līmeni. Vienotu

skolu reālizēt ir ievērojami vieglāk tad, ja no visām skolām

izmet svešvalodas, nekā tad, ja visās skolās māca svešvalodas,
vai arī ierīko papildu darbus tiem skolēniem, kas pāriet uz

augstāku skolas tipu. Vienotai skolai nav jākļūst fetišam, kam

būtu jāupurē tas, kā līdzeklim viņai pašai jābūt. Šai nolūkā tai

nav jāiet mēchaniskās šablonas ceļš, kas, kā mēs zinām, dod

taisni pretējus rezultātus, bet gan jāiet savstarpējās pielāgo-

šanās, organiskas nozarošanās un diferenciācijas ceļš, ar ko

vienīgi arī vairāk vai mazāk ir panākama konkrētas viengaba-

lainības ideja, kas ir vienotās skolas jēdziena pamatā."" Pa-

tiesi, «vienotās skolas" uzdevums «darīt katram pieejamu sa-

vām gara dāvanām atbilstošu izglītību tā, lai būtu iespējams cil-

vēkā atklāt visas viņa spējas pareizi un īstā laikā" — šis uzde-

vums pilnīgi nav atrisināms. Katram laikam to var tikai «lie-

lākā vai mazākā mērā" atrisināt, un katrs nākošais atrisinājums

var pārspēt iepriekšējo. Līdzīgi darba skolai, arī vienotā skola

dzīvē nav reālizējama uzreizi, ar vienu dēkrētu. Taisni tam-

dēļ, ka vienotās skolas problēma nekad nav pilnīgi atrisināma,

nav arī tādu apstākļu, kuros nevarētu vairāk vai mazāk tuvo-

ties tās reālizēšanai. Līdzīgi «darba skolai" arī «vienotā skola"

ir ideja, pie tam nevis kā patvaļīgas iztēles produkts, bet kā

tiesību un pašā skolas būtībā esoša prasība, kas samērīgi ar

tautas turību, likumdevēju labu gribu un skolotāju radošu

enerģiju var pakāpeniski gūt savu pilnīgāku reālizējumu.
Secinot vienoto skolu no personības tiesībām uz izglītību,

25 Sal. Cohn, cit. grām., 269. 1 p. Pēc viņa domām „sko!as sistēmas

vienība jārod nevis vienkāršojot konstrukciju, bet pavairojot skolu tipu dažā-

dību, ar ko tiek dota pārejas iespēja no viena tipa otrā.
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mēs tās galveno uzdevumu noteicām kā «izglītības pieejamību"

katram, samērīgi savām gara dāvanām." Tomēr tāda vienotās

skolas saprašana, kas ierobežota atsevišķa individa rāmjos, ir

pārāk šaura. Norobežojot cilvēka personību, ļaujot tam savām

gara dāvanām attiecīgu izglītību, vienotā un organiski sazarotā

skolu sistēma ar to pašu rada tautas kollektīvo personību. Dot

iespēju ikvienam iegūt savām gara dāvanām attiecīgu izglītību
— tas nozīmē katru nostādīt tādā vietā, kur viņam vislielākā

sabiedriskā vērtība, kur tas nevien pats sev, bet arī sabiedrībai

rada labāko, ko viņš vispāri spēj. Katru personu tuvināt tam

darbam, kas viņu «apmierina", t. i. attīsta viņa personību un

tādējādi viņam palīdz atrast «savu" vietu sabiedrībā, vai tas

nenozīmē stiprināt tautas vienību, no savstarpēju cīņu un sa-

dursmju mēchaniskā agregāta, to pārvērst nedalītā būtē, kam

sava vienota kollektīva griba? Šveices un amerikāņu, tāpat

arī itāliešu vienotās skolas piemērs, kā tā aprakstīta kaut vai

De-Amiča klasiskā «Skolēna dienas grāmatā", neapstrīdami

to apstiprina. Visi amerikāņu dzīves novērotāji, kā arī paši

amerikāņi
28

ir vienis prātis par to, ka amerikāņu tautu, kā vie-

notu veselu, vispirmā kārtā rada vienotā tautskola: taisni tā

pārveido amerikāņu nācijā, īpatnīgā tautas kollektīvā personībā,

tos dažādu valodu un ticību milzīgos emigrantu barus, kas

nepārtraukti ir ieplūduši Amerikā. Protams, ne vienmēr šī

tautas kollektīvā personība ir iekšēji vienota un ne vienmēr

tai ir sava griba. Bet, diemžēl, tas pats ļoti bieži sakāms arī

par atsevišķa cilvēka personību. Kā atsevišķa cilvēka, tā arī

tautas kollektīvai personībai gribas izpausmju vienība nav tik

daudz eksistences fakts, cik daudz dzīves uzdevums. Šī uzde-

vuma atrisināšanu vislabāk var sekmēt vienotās skolas si-

stēma. Organiski būdama tādu ceļu sazarojusi sistēma, kas

katram parāda «savu" vietu sabiedrībā, tā līdzinās asinsvadu

sistēmai, kas organismam dod vienību.
27 Te mēs vēl reizi pār-

liecināmies par personiskā un sabiedriskā sākuma līdzību.

Vienoto skolu attaisno nevien tas, ka tā rada atsevišķa cilvēka

personību, iespējami attīstot visas viņa spējas, bet arī tas, ka

26 Sal. Reseļa citēto grāmatiņu.
27 Natorpa salīdzinājums („Sozialidealismus"), kas sevišķi pasvītro šo tau-

tas vienotās gribas un šai ziņā īsti dēmokratisku skolas funkciju.
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tā rada arī tautas kollektīvo personību. Taisni tamdēļ, ka per-

sonības un tautas aicinājuma pilnīga atrisināšana ir neaizsnie-

dzama, arī vienotā skola, paturot sevī bezgalīgas diferenciācijas

iespējamības, paliek tikai ideja, kas nekad pilnīgi nav reālizē-

jama.

Jautājuma literatūra. Tautas izglītības politikas filozofiski pama

tota darba mēs nezinām. Lasītājs daudz interesanta atradīs Keršen

šteinera darbā, «Grundfragen der Schulorganisation». H. Schul

«Die Schulreform der Sozialdemokratie» 2. izd. 1919. g. Natorpa «So

zialidealismus», 1925. Par vienoto skolu sal. J. Tevs «Die deutsche Ein

heitsschule» 1916.; A. Buchenau «Die Einheitsschule» 1921.; P. N a

torp «Die Einheitsschule» >B. 1919. Kerschensteiner «Das Grund

axiom des Bildungsprozesses». B. 1917.
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VII. nodala.

Brīvās pašizglītības (autonomijas) pakāpe, jeb
ārpusskolas izglītības teorija.

Skola, kam mēs veltījām iepriekšējās trīs nodaļas, bija he-

teronomijas pakāpe. Taisnība, tās organizācijā bija jāspīd
cauri nākošai autonomijai, sagatavošana kurai tā pati ir

un no kuras tā dabū savu attaisnojumu un jēgu. Kaut arī

brīvības piesātināta, tā aiz nepieciešamības tomēr palika ne-

brīvības robežās. Nebrīvība, kuras vietu stundā aizvien mēdza

ieņemt radīšana, un kas autoritāti aizvien spieda būt brīvības

apgarotai, tomēr palika skolas darba un disciplīnas neatvai-

rāma ierobežotāja. Beidzot, ciešā sakarā ar to ir pats obligāto-

riskās skolas izglītības princips. No šās pārejas pakāpes ta-

gad mums jāpievēršas tikumiskās izglītības augstākai pakāpei,

jeb autonomijai.

1.

Radīšana un stunda. Brīvība un autoritāte. Dzīve un skola. Cilvēka ap-

kārtnes augšana. Cilvēce kā visplašākā apkārtne. Autonomijas bezgalība.

Profesijas pārvēršanās aicinājumā. Paidagōģikas pārvēršanās autonomijas

pakāpē ētikā un polītikā.

Pāreja no stundas uz radīšanu, no pakārtošanās autoritā-

tei uz pakārtošanos prātam, vispāri no skolas ierobežotās or-

ganizācijas uz dzīves neaptveramo plūsmu sevišķi spilgti kon-

statē paša izglītības uzdevuma bezgalību. Te izglītība pirmo

reizi skaidri atklājas, kā visa cilvēka mūža bezgalīgs uzde-

vums. Patiesi, ja stundas būtību ierobežo tas mērķis, kas to

noteic, un tā tad ir galīgi un visā pilnībā reālizējams, tad ra-

došam darbam, un iekš tā pastāv viņa ievērojama pazīme, nav

sava galīga reālizējuma. Radīšanā katrs ieguvums ir tikai

etape jauniem ieguvumiem. Taisni tamdēļ, ka radīšanā darba

mērķi sev uzstāda pats darītājs, iegūtais mērķis te tūlīt izvirzi
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jaunus mērķus. Apmierināšanās ar iegūto nozīmē radīšanas,

nāvi, tā liecina, ka radošais spēks jeb intuicija ir izsīkusi, un vēl

nesenais radītājs ir beidzis radīt. To pašu var sacīt arī par

cilvēka pakārtošanos sava paša prātam. Autoritātes priekšā

rakstīto var izpildīt akurāti. Bet sevī pilnīgi reālizēt iekšējās

brīvības ideālu, tas nozīmētu faktiskās rīcības līniju pilnīgi sa-

plūdināt ar vajadzīgās rīcības ideālo līniju. īstenībā mēs ti-

kai vairāk vai mazāk tuvojamies tai rīcības līnijai, ko mums

novelk pienākums. Pat tos mirkļos, kad mēs atrodamies

mūsu pienākuma augstumā, sasniegtā iedomātā pilnība tūlīt

mūsu priekšā izvirzī jaunus uzdevumus, pēc kuriem no jauna

ir jātiecas mūsu gribai. Aiz šīs pienākuma mūžīgās neapmie-

rinātības pakārtošanās sev pašam jeb brīvība paliek bezgalīgs

uzdevums. Beidzot, tas pats bezgalības moments raksturo arī

to apkārtni, kur cilvēks nokļūst pēc skolas pabeigšanas. Sko-

lēnam skola ir kautkas šaurs, un lai arī tur dzīve spīdētu cauri

cik spīdēdama, tā tomēr ir no dzīves šķirta: skolā viņš tikai

sagatavojas par pilsoni un cilvēku, bet viņa darbs tur vispirms

ir danbs sev pašam un skolai. Gluži citādi ir ar šās skolas

skolotāju, bieži vien tās neseno skolēnu: skolotājs, skolā strā-

dādams, ar to pašu strādā par visu skolotāju saimi un vispāri

visai savai tautai. Bet strādādams savai tautai, to virzīdams

uz priekšu viņas kultūras gaitā, skolotājs ar to pašu kalpo arī

visai cilvēcei. Tādā kārtā kādas skolas skolotājs izaug par

skolotāju vispāri, skolotājs — par zināmas tautas pilsoni, šīs

tautas pilsonis — par kultūrālās pasaules pilsoni. Skola, kā

tā vieta, kur skolotājs tieši ieliek savu radošo darbu, papla-

šinās līdz tautas apmēriem, bet tauta paplašinās līdz vienotās

un nedalītās cilvēces apmēriem. Ja skola, profesija, pat tauta

ir tāda sabiedriska apkārtne, ko vēl kas nekas ierobežo, tad

cilvēce, būdama kultūrālās biedrošanās augstākā kopība, ir

bezgalīga. Cilvēce, kā kultūrāla kopība, nav to cilvēku vien-

kārša summa, kas patlaban-dzīvo, tā ir veselu paaudžu dzīva

saite starp jau mirušajiem, kas ar saviem vēsturē uzglabātiem

darbiem un ieguvumiem turpina dzīvi, un vēl nedzimušiem,

kas jau to kultūras problēmu un to radīšanas uzdevumu ap-

augļoti, ko uzstādījusi, bet vēl nav reālizējusi tagad dzīvojošā

paaudze. Tā ir „cilvēce" vārda vecā nozīmē, «cilvēcības"
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(Mcnschheit-Humanitāt) nozīmē, kas bezgalīgi paplašinās ra-

dītā un uzdotā kopības vēsturiskajā procesā.
1 Bet ja tā, tad

tas nozīmē, ka sabiedrība, kā tā kulturālās darbības apkārtne,

kurā cilvēks pēc skolas beigšanas ieiet, ir bezgalīga. Jo vai-

rāk cilvēks iedziļinās savā darbā, t. i. jo vairāk viņa profesija

izaug līdz aicinājumam, jo plašāka un bagātāka kļūst viņu ap-

tverošā apkārtne: amatnieks kļūst šķiras loceklis, šķiras pār-

stāvis — pilsonis, bet pilsonis — cilvēks. Sākumā sastapda-

mics tikai ar saviem tiešiem darba biedriem, tas, samērīgi ar

to, cik daudz viņa darbs tiek radīšanas apgarots, nāk satiksmē

ar visiem savas profesijas pārstāvjiem, pēc tam ar savas tau-

tas citu profesiju pārstāvjiem un, beidzot, radoša darba aug-

stumos, stājas draudzīgā sadarbībā ar visu profesiju, visu nā-

ciju un visu paaudžu pārstāvjiem. — Tādā kārtā autonomijas

pakāpe mūsu priekšā atklājas visā savā bezgalībā. Autono-

mija patiesi ir tas «bezgalīgais skaistuma okeāns („xo -oX-j

-sXayo; tou y.aAoO") v

,
kas, runājot Platona vārdiem, visā savā

plašumā nostājas cilvēka priekšā tad, kad tas, izgājis caur iz-

glītības iepriekšējām pakāpēm, skaistumu skatījis atsevišķos

cilvēkos, vēlāk atsevišķās darbībās un profesijās un atsevi-

šķās zināšanās, ar to sastopas vaigu vaigā, pašā idējā.
2

Atrast

savu pastāvīgu vietu šai bezgalīgā dzīves okeānā, t. i. gūt

savu aicinājumu, savu individuālo, nevienam citam neizpil-

dāmo darbu pasaulē, — tas arī nozīmē atrast pašam sevi, kļūt

brīvam, atrisināt savu autonomijas problēmu.

Šī cilvēka profesijas pakāpeniskā' padziļināšana, kas iz-

aug līdz aicinājumam, un par ko saistītā cilvēka darba apkārt-

nes paplašināšanās, arī ir tikumiskās izglītības uzdevums auto-

nomijas pakāpē. Te, kur runa iet par cilvēka pašnoteikšanos,

kāda receptūra ir vēl neiespējamāka, kā iepriekšējās nodalās.

Tamdēļ nav jābrīnās, ka lielākā dala traktātu par paidagoģiku

vispāri nemēdza pētīt šo izglītības pakāpi. Ja nu šai augstākā

pakāpē cilvēka izglītība paliek tikai pašam savā ziņā, un kādu

nekādu recepšu ievērošana te sevišķi nepielaižama, tad pace-

ļas jautājums, iekš kā gan pastāv paidagoģiskās teorijas uz-

devums? Acīm redzot, šai izglītības augstākā pakāpē tai jā-

1 Tāds būtībā ir .cilvēces" jēdziens vācu ideālismā.

2 Conv. 210. D.
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izpētī divi jautājumi: pirmkārt, jānoskaidro, kas ir tikumiskās

izglītības uzdevums, t. i. jāizpētī brīvības, personības un aici-

nājuma jēdzieni, bet pēc tam — kādos kopējas dzīves ārējos

nosacījumos katrs pieaudzis cilvēks var vislabāki atrisināt ti-

kumiskās izglītības uzdevumu. Pirmo uzdevumu atrisina ētika,

kas izpētī tikumiskās dzīves būtību un likumus. Ja tikumiskās

•zglītības zemākās pakāpēs paidagoģikas teorijā kā sarkans

pavediens vilkās cauri ētika, tad te, tikumiskās izglītības vir-

sotnē, vina gandrīz saplūst ar to. Te jo spilgti izpaužas mūsu

jau agrāk konstatētais paidagoģikas un filozofijas savstarpē-

jais sakars: būdama lietājamā ētika, tikumiskās izglītības

teorija beidzot saplūst ar ētiku, kas agrāk tai bija teorētisks

pamatojums. Otrs uzdevums — kopīgās dzīves to ārējo no-

sacījumu noskaidrošana, kas vislabvēlīgāki personības pašno-

teikšanai, kā zināms, ir politikas uzdevums, kas ir zinātne par

vajadzīgo tiesisko un valstisko izbūvi. Tādā kārtā paidagoģi-

skie jautājumi, kas jau skolas pakāpē pieskārās politikas pro-

blēmām, te tieši saistās ar tām. Paidagoģika, ētika ur? politika

izrādās cieši saistītas cita ar citu, it kā tās augtu no kādas

kopīgas saknes. Ja paidagoģiku šķir no ētikas un politikas,

tad tā panīkst, iegrimstot šaurā, maznozīmīgā receptūrā. Ne

aiz gadījuma visi lielie paidagoģikas teorētiķi, kā Platons, Loks,

Ruso, Pestalocijs, Fichte, Tolstojs ir bijuši arī filozofi un po-

litiķi.

2.

Platōna sistēma kā ētikas, politikas un paidagōģikas savienojums. Indi-

vīds un valsts. Dvēseles jutekliskā, gribas un prāta daļa. Saimnieciskā,

pilsoniskā un valdītāju kārta. Platona mācība par tikumiem: atturība, vīri-

šķība un gudrība. Taisnība kā tikuma pilnība. Tikumu un valsts izvir-

šana. Platōna kommūnisms, tā atšķirība no šolaiku kommūnisma.

Platōna paidagōģika. Tās paliekošā nozīme un vēsturiskā aprobežotība.

Paidagoģikas, ētikas un politikas problēmas jo cieši sai-

stīja Platons savā dialogā «Valsts", kas reizē ir paidago-

ģisks traktāts un sacerējums ētikā un politikā. Mēs drusku

sīkāk pakavēsimies pi,e viņa ētikas un paidagoģikas teorijas

dažām pamatdomām, jo vairāk tamdēļ, ka jaunākā laikā to

ievērojami kultivē Natorps savā pazīstamā darbā «Sociālā pai-
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dagoģika". Ētikas un politikas problēmu vienību Platons iz-

teic atsevišķas personības struktūru aplūkodams parallēli ar

valsts organizāciju. Valsts Platonam ir liels cilvēks, «cilvēks,

rakstīts lieliem burtiem". Atsevišķs individs — maza valsts.

Līdzīgi tam, kā katra valsts pastāv no dažādām kārtām, tāpat

arī cilvēka personībā ietilpst vairāk sākumu. Zemākais sā-

kums, jeb, kā Platons saka, dvēseles „zemākā dala" — ir ju-

tekli. Jutekli Platonam liekas dvēseles daudzējības sākums.

Tie vērsti uz ārējiem priekšmetiem (kā, piemēram, izsalkumu,

slāpēm, bailēm) un, savienojoties ar tiem, novirzi cilvēku no

iekšējās koncentrēšanās ārpasaulē. Katrs atsevišķs juteklis cil-

vēku vilina uz savu pusi, cenšas piešķirt savu nokrāsu visai

cilvēka dvēselei un, pārvērzdamies kaislībā, aprīt savās visu

iznīcinošās liesmās citus jutekļus. Šai nozīmē katrs juteklis ir

savtīgs, vērsts pret dvēseles viengabalainību. Dvēseles ju-

teklisko dalu (kārību spēju) Platons salīdzina ar daudzgalvainu

zvēru, kura bezformīgais ķermenis, bez vienota centra, ir ga-

tavs izšķīst dalās. Dvēseles otra „dala" ir griba, 3 ko Platons

dēvē par dvēseles uzticamu sargu, un salīdzina ar lauvu vai

suni, kas sargā māju. Griba savalda atsevišķus jutekļus, ne-

ļauj tiem pārvērsties kaislībā, un tiktāl tā pasargā cilvēka per-

sonības viengabalainību. Pašai tai ir tikai tīri izpildītājas

loma. Gribu vada dvēseles augstākā dala — atziņas spēja jeb

prāts. Tas cilvēkā ir īstais cilvēciskā sākums. Tamdēļ arī

Platons runā par to, kā par «iekšēju cilvēku" cilvēkā, kas rāda

virzienu visai viņa rīcības līnijai un piešķir vienību viņa per-

sonībai. Gribas uzdevums ir sargāt šo cilvēka dzīves līniju,

ko rāda prāts, un padarīt nekaitīgus cilvēka atsevišķos jute-

kļus, kas to novērš no savas misijas. Dialogā «Faidrs" Pla-

tons cilvēka dvēseli salīdzina ar tēlu, kur kaujas ratus rauj

divi zirgi, pie kam prāts būtu braucējs, griba — iejūgtais, pa-

klausīgais zirgs, bet jutekļi — piejūgtais zirgs, kas visu laiku

skatās sānis, rauj ratus no pareizā ceļa, un tamdēļ nepārtraukti

jāmudina ar pātagas cirtieniem.
4

Atsevišķa cilvēka struktūra pilnīgi atbilst valsts organizā-

cijai. Zemākā kārta valstī ir saimnieciskā kārta: amatnieki,

8 Mes ar šo vardu tulkojam Platona tkilj.ost.ss::.
4 Phādr. — 246 A, 253 D. Par dvēseles trijām ,daļām" (uip?j) — Resp

436—441.
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zemkopji, tirgotāji. Saimnieciskās darbības pamata motīvs,

pēc Platona domām, ir egoistiska iegūšanas interese. Tam no-

doties var tikai tie cilvēki, kas nav pacēlušies līdz kopēja la-

buma idejai. Saimnieciska darbība pēc savas būtības ir sav-

tīga, dzīšanās pēc personīga labuma te ir valdošā, un tamdēļ

saimnieciskā kārta ir daudzējības sākums valstī. Ja tai atļaus

rīcības brīvību, tad viņa valsti tāpat gabalos saplosīs, kā gri-

bas nesavaldītie jutekļi ir gatavi gabalos saraustīt atsevišķa

cilvēka dvēseli. Tamdēļ saimnieciskai kārtai nav atļauts pie-
dalīties valsts pārvaldīšanā, bet tā pakārtota augstākai kārtai.

Šo augstāko valdītāju kārtu, kuras uzdevums pastāv iekš tā,
lai pasargātu valsts viengabalinību un kalpotu vispārīgam la-

bumam, Platons sauc par „sargiem". Sargi pasargā valsti no

ārējām briesmām, stāv modrībā par viņas iekšējo vienību un

reālizē izpildu un tiesas varu. Bet līdzīgi tam, kā atsevišķa

cilvēka dvēselē griba pasargā personības viengabalainību,

vienīgi pakārtodamās prāta vadībai, gluži tāpat arī valdītāju

kārta vispārīgo labumu var pasargāt, vienīgi pakārtojoties tādu

cilvēku vadībai, kas savu dzīvi veltījuši labuma idejas atziņai,

t. i. filozofiem. Ar rūpīgu izlasi rekrūtējoties no valdītāju kār-

tas, filozofi visai valsts darbībai noteic virzienu: tiem pieder

augstākā vara valstī, un tamdēļ Platons tos sauc par «archon-

tiem". Tā ir augstākā kārta valstī, kas atbilst «prātīgai daļai"

atsevišķa cilvēka dvēselē. 5

Ar šo cilvēka dvēseles un valsts izbūves analizi Platons

dibina savu ievērojamo mācību par tikumiem. Dvēseles

jutekliskā dala, *kas cilvēka dvēseli saplosa gabalos un viegli

ļaujas ārpasaules kārdinājumiem, stāda par cilvēka uzdevumu

pārvarēt juteklību. Tikai pārvarot vai «remdinot" juteklību,

varam paturēt mūsu es viengabalainību un sevī reālizēt iekšēju

brīvību. Mērenības jeb atturības (aoxfo>o<s6vY}) tikums, kā to Pla-

tons sauc, tamdēļ ir tikumiskas dzīves pirmais nosacījums. Ju-

teklību pārvarēt var divējādi. Var mēģināt to iznīcināt, pilnīgi

izskaust no dvēseles. Tā ir askētisma gaita, mums jau zināmais

kiniķu skolas ceļš, kas cilvēka glābiņu redzēja aiziešanā no

pasaules kārdinājumiem, un sludināja nabadzības ideālu. Šis

ceļš dvēseli padara nevis bagātāku, bet to izposta, un Platons,

5 Par trijām kārtam — Resp. 11. gr. 375. 1. p. un IV. gr, 428.-434. 1. p
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neraugoties uz zināmu svārstišanos savas attīstības sākumā

par labu askētismam, neiet šo ceļu. Juteklība ir jāpārvar, to

paturot dvēselē, bet nevis iznīcinot. Tā nav mēchaniski jāklu-

sina, bet jāpārveido, jāpaceļ augstākā pakāpē, un tādējādi

šķīstīta, jāvirzī uz labā pusi. Tas nozīmē, ka jutekļiem

jābūt organizētiem. Jutekļu organizācija ir otrs viņu pār-

varēšanas cejš, pretējs askētisma mēchaniskam apspie-

šanas ceļam. Paši par sevi jutekli nav ļaunums: ļaunums

viņi kļūst tad, kad nepakārtojas nekādam augstākam sā-

kumam, nekārtīgi drūzmējas dvēselē un katrā mirklī mēģina
to aizvilināt dažādām kaislībām. Jutekļus organizēt nozīmē

visus tos raidīt vienota mērķa virzienā, visiem tiem piešķirt

kustības vienību. Lai cilvēka dvēseli kā laiviņu nemētātu pa

viļņiem, tie, gribas uzstādīto buru un stūres vadīti, tikai vairos

dvēseles kustības spēku stūrmaņa norādītā virzienā. Tā

no atturības uzdevuma gribai jau izaug jauns uzdevums,

proti, nepārtraukti sekmēt vienreiz uzstādītā mērķa sa-

sniegšanu. lekš tā pastāv vīrišķības tikums. Tādā

kārtā atturība, kā juteklisks dvēseles tikums, ir iespē-

jama vīrišķībā, kā par viņu augstāk stāvošu gribas tikumu.

Ja tai atņem vīrišķību, tā izvēršas askētismā. Askētisma

maldi taisni iekš tā arī pastāv, ka tas atturību uzskata par

absolūtu, atsevišķā tikumā redz visu tās pilnību. Taisni tam-

dēļ, lai ar radošu rīcību pasauli pārveidotu, askētisms aprobe-

žojas ar gļēvulīgu aiziešanu no tās. Arī vīrišķība, savukārt,

var būt divējāda. Tā vai nu kļūst tīri mēchaniski stūrgalvīga

reiz uzstādītā mērķa veikšanā, tad mums ir darīšana ar vien-

kāršu drošsirdību vai nekautrību (itapjo;), kā piemērs

senatnē bija Ajants, bet jaunlaikos kaut vai Don-Žuans. Droš-

sirdīgs cilvēks nepazīst baiļu. Lai sasniegtu iedomāto mērķi,

vioš ne no kā nebaidās, ne pret ko nepiekāpjas. Taisni iekš

tā, ka pagaidu mērķus uzskata par absolūtiem, pastāv tā ap-

robežotība, īsta vīrišķība cilvēkam aizvien prasa, lai tas at-

kāptos no sava uzstādītā pagaidu mērķa: tā prasa, lai cil-

vēks atmestu savu neseno pārliecību, profesiju, kam sācis

iau pierast, posteni, ko beidzot sasniedzis. Vīrišķīgam cilvē-

kam, kas sekmē kādu mērķi, vienmēr ir kautkas augstāks, at-

tiecībā pret ko dotais galējais mērķis ieņem pakārtotu stāvo-
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kli. Drošsirdīgam cilvēkam pats dotais galējais mērķis ir

augstākais, tamdēļ viņš arī ne ar ko nerēķinās tā sasniegšanā,

bet reizi sasniedzis, ķeras pie jauna mērķa, ko sekmē ar tādu

pašu mēchanisku bezbailību. Ja drošsirdīgs cilvēks nekā ne-

baidās, tad vīrišķīgs cilvēks turpretī baidās. Taisnība, viņš

baidās tikai viena — kļūt neuzticīgs sev pašam, savam aici-

nājumam, savai individuālai vajadzīgās rīcības līnijai. Tamdēļ,

ja viņa līdz šim sekmētais gala mērķis sanāk konfliktā ar

eksistences mērķi, viņš no tā atkāpjas un to pārveido saskaņā

ar šī pēdējā mērķa prasībām. Tiktāl vīrišķība ir elastiska:

vienmēr vērsta uz personības uzticību sev pašai, savam aici-

nājumam, tā visus mūsu rīcības atsevišķos mērķus cenšas sa-

skaņot harmoniskā, organiski viengabalainā sistēmā. Mērķis,

no kā neatkāpjas vīrišķīgs cilvēks, nav kautkas sastindzis, ga-

tavs un dots, tas organiski aug un maina savas ārējās formas

saskaņā ar pašas personības augšanu, kas reālizē savu aici-

nājumu. Turpretī drošsirdība ir mēchaniskā: mērķis, ko

sekmē drošsirdīgs cilvēks, ir sastindzis, gatavs un dots nemai-

nīgā, galīgā veidā. Tādā kārtā vīrišķības uzdevums cilvēkam

izvēršas jaunā uzdevumā — tās labā idejas sasniegšanā, kas

ir viņa rīcības atsevišķo mērķu augstākā vērtība, tas izcilā-

kais sākums, kam vienīgi arī pieder nepārtrauktas uzticības

pienākums, ko sekmējot, personība iegūst savu aicinājumu pa-

saulē. Šā Labā idejas un sava aicinājuma sasniegšana (kas,

pēc Platona domām, ir prāta uzdevums) arī ir visaugstākais

tikums — gudrības tikums (aocpča). Kā atturībai jābūt vī-

rišķības piesātinātai, tāpat arī vīrišķībā jāspīd cauri gudrībai.

Vīrišķība bez gudrības izvirst drošsirdībā, eksistences mērķu

godkārīgā un mēchaniskā aizstāvēšanā. — Tādā kārtā katram

tikumam seko nākošais, ar kuru tas arī saplūst kā ar savu ne-

pieciešamo sastāvdaļu. Tiktāl tikums ir vienīgs: atsevišķie

tikumi ir tikai viena vienīgā tikuma daļas, kas harmoniskā sin-

tēzē sevī sakopo visas savas atsevišķās puses. Šo tikuma

pilnību, visu viņa atsevišķo daļu harmoniju, Platons sauc par

taisnību (st*fctooi3oi(j) jeb patiesību. Atsevišķa cilvēka iz-

lietota, tā nozīmē visu triju dvēseles daļu saskaņošanu, kur

katra, paliekot sev nolemtās robežās, izpilda savu uzdevumi

Valsts izlietāta, tā nozīmē iekšēju mieru atsevišķu kārtu starpā,
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no kurām katra, pakļaudamās augstākai, izpilda sev uzlikto

funkciju un pilnā mērā saņem to, kas tai pienākas.
6

Tikumu mācību Platons galvenā kārtā attīsta piemērā ar

atsevišķu cilvēku. Turpretī piemērā ar valsti viņš attīsta šīs

mācības pretējo pusi, proti, mācību par taisnīgas valsts (ko

viņš nosauc par aristokrātiju — labā idejas virskundzību) iz-

viršanu izķēmotās formās un viņas sabrukšanu. Taisnība

valstī pastāv tik ilgi, kamēr katras kārtas tikumā spīd cauri

augstāks tikums, kā pirmējo pamats. Tiklīdz zemākais ti-

kums atdalās no augstākā, harmonija izjūk, un valsts sāk iz-

virt. Izviršanas process sākas ar to, ka vīrišķība atdalās no

viņu dzīvinošās gudrības. Sargu kārta vairs nepaklausa

filozofu kārtai, zemāku mērķu godkārīga sekmēšana atlīdzina

kalpošanu vispārīgam labumam. Karš, kā valsts viengabalai-

nības sargāšanas līdzeklis, kļūst pašmērķis. Aristokrātija iz-

virst „tīmarchijā", kareivju kārtas virskundzībā, ko vada

vienkārša drošsirdība un godkārība. Kareivju kārta nesekmē

vairs vispārīgā labuma intereses, bet sāk sekmēt savas šķi-

ras intereses, nodrošina sevi ar privātīpašumu. Tā rodas

valsts sašķelšana itkā divās tautās: bagātos un nabagos. Bet

drošsirdība, izsīkusi sev pieejamo pagaidu mērķu iegūšanā,

atdod vietu prātam un gudrībai, kas iegūto cenšas paturēt

mēreni izlietājot. Sākumā oligarchijā vēl tiek ievērota mēre-

nība: valdošā šķira vēl upurē savus acumirklīgos un tuvākos

labumus attālākām un svarīgākām interesēm. Nekautrīgu sav-

tīgu interešu sekmēšanu kādu laiku vēl savalda ar saprātības

aizrādījumiem, kas gan arī paši pamatoti uz personīga la-

buma, bet, kas nejaudami izpausties patvaļībai un kaislībām,

vēl spēkā uztur zināfnas tiesības uu tikumus. Tomēr «mēre-

nība", ko vairāk nestiprina viņu dzīvinošā vīrišķība, izsīkst.

Savtīgas, sava labuma intereses, ko vīrišķība vairs nevada

uz tālāku un augstāku mērķu sasniegšanu, izpaužas visā savā

izlaidīgajā patvaļībā. Šī patvaļība izplatās gan starp valdošo,

gan arī starp pakļauto šķiru. Tā kā pakļautās šķiras pusē ir

skaitlisks pārspēks, tad pēc atklātas sašķelšanās un pilsoņu

kara masa uzvar. Oligarchijas audzināta, masa grib stāties

6 Par tikumiem — Resp. IV. grāmata. Analoģisks uzskats par askētismu

Vlr Solovjeva grāmatā .OnpaßiiaHHe Zlo6pa".
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tās vietā. Oligarchiju atlīdzina demokrātija. Demokrātija ir

masu virskundzība, ko vada vienīgi savtība un kaislības.

Valsts un indivīds te pilnīgi zaudē katru viengabalainību, sa-

dalās sīkās daļās, veido savā starpā nesaistītu atomu agregātu.

Abstraktas vienlīdzības fonā uzvaru gūst gadījuma cilvēks un

gadījuma interese, kas pārspējuši citus aiz tīri pagaidu un ga-

dījuma apstākļiem. Zaudējusi savu viengabalainību un nepār-

trauktas iekšējas cīņas plosīta, valsts beidzot kļūst diktātora

ieguvums, kas savu varu nostiprina, izmantodams vispārīgo

nogurumu un vienaldzību. Dēmokratija izvēršas tirannijā, ko

tā neatvairāmi vienmēr rada. Ar to valsts izviršanas loks

noslēdzas: tirannijā valsts beidz būt pati, no «vispārīgas

mantas" kļūst atsevišķa cilvēka īpašums. Arī individs tirannijā

beidz būt pats. Pats tiranns, baiļu vadīts, vienīgi aiz vēlē-

šanās paturēt savu varu, kļūst mainīgo un ārēji noteicamo kai-

slību vergs.
7

Kā gan valsti pasargāt no izviršanas? Kā novērst tās

sabrukšanu, kas ir neatvairāmas dialektikas sekas un kas

stājas spēkā tad, kad zemākais sākums atdalās no viņu dzīvi-

nošā augstākā principa, kad dzīve soli pa solim atdod vietu

uzvarošajam mēchanismam? Tas, pēc Platona domām, jā-

veic pareizai valsts audzināšanas sistēmai. Vispārīgā labuma

ideja jāpadara par valdošās kārtas ikviena atsevišķa locekļa

otru dabu, bet šim nolūkam tas jau no pašas dzimšanas jāno-

stāda tādos apstākļos, lai nekāda prīvāta interese to nespētu

novērst no vispārīgā labuma idejas. Valsts iekārtas uzde-

vums ir nodrošināt valstī vispārīgā labuma valdīšanu: lai būtu

«kopīgi prieki un kopīgas bēdas." Ar šo uzdevumu pilnīgi sa-

krīt izglītības uzdevums: novērst cilvēku no šauri subjektīvām

interesēm un piespiest to iedziļināties veselā interesēs. No

šejienes cēlies Platona kommūnisms, kas vienādi raksturīgs kā

viņa politikai, tā arī viņa paidagoģikai. Šī kommūnisma mērķis

ir dzīve kopīgajā. Bet tā kā no kopīgas dzīves visvairāk no-

vērš privātīpašums (kam savtīgas intereses) un ģimene (kas

rada kopīgā sākuma illūziju, bet tomēr sekmē privātus mēr-

ķus), tad abi institūti valstī pilnīgi jāatceļ. Tas nav oikono-

7 Mācība par valsts izviršanu „Valsts" VIII. grāmatā (545. D.). Tiranna

raksturojums — 562. A.
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miskais un politiskais kommūnisms. Tā motīvs nav vienas

personas eksploatācijas iznīcināšana par otru, un oikonomi-

skas un politiskas vienlīdzības reālizēšana (kā modernā kom-

mūnismā). Platona kommūnisma motīvi ir vienīgi ētiski val-

stiski: valsts un atsevišķa cilvēka dvēseles viengabalainības

pasargāšana, tos pakārtojot labuma idejai. Tamdēļ tas gal-

venā kārtā arī ir izglītības un dzīves kommūnisms. Izšķirībā

no modernā kommūnisma, kas vispirms prasa saimnieciskās

dzīves pārkārtošanu, un pie tam ne tik daudz vispār privāt-

īpašuma, cik daudz ražošanas rīku īpašuma, atcelšanu, Pla-

tona kommūnisms taisni uz saimniecisko dzīvi nepavisam ne-

attiecas. Piekrizdams klasiskās senatnes nicinoši noliedzošam

uzskatam par saimniecisku darbību, Platons domā, ka pēdējās

galvenais un vienīgais stimuls ir personīga, savtīga interese.

lamdēl arī Platona kommūnisms aprobežojas vienīgi ar val-

došo kārtu. Ražodama arī turpmāk uz privātīpašuma pama-

tiem, saimnieciskā kārta daļu savu saražoto produktu nodevu

veidā atdod valdošai kārtai, par ko arī bauda eksistēšanas

drošību un labu pārvaldīšanu. Nevis kollektīva ražošanas or-

ganizācijā, bet nodevu veidā saņemto produktu kommūnisti-

skas patērēšanas organizācija pašā valdošā kārtā, lūk iekš kā

pastāv Platona kommūnisma oikonomiskā puse.
8

Mēs te nevaram sīkāki aplūkot Platona kommūnistiskās

audzināšanas sistēmu. Piezīmēsim tikai, ka tā sākas no pa-

šas dzimšanas un pat agrāki, jo pati bērnu dzemdēšana ir iz-

strādātas eugēnijas sistēmas racionālizēta, kas regulē nevien

laulājamo vecumu, bet arī noteic, kam ar ko jālaulājas, kā ari

bez žēlastības iznīcina «nepareizos" bērnus. Bērnus, kā pui-

sēnus, tā meitenes, no pašas dzimšanas valdība audzina visus

kopā, ieceltu audzinātāju uzraudzībā, tā ka visa jaunākā

paaudze vecākos sauc par „tēviem" un „mātēm". No 1 līdz

13 gadiem norisinās viselementārākā audzināšana, un šai

laikā iemāca grāmatu. No 13 līdz 17 gadiem turpinās elemen-

tārā mācība (rēķināšana, ģeometrija, mūzika). Visā šai pe-

riodā, no dzimšanas līdz 17 gadiem, izglītība galvenā kārtā

8 Platona kommūnisms un audzināšanas teorija .Valsts" V. grāmatā. Par

Platona korrimūnismu Pohlmann „Geschichte der soz. Frage und des Sozia-

lismus m der antiken VVelt", 2. Aufl. 1912,
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izkopj dvēseles juteklisko dalu, un pat visas elementārās mā-

cības uztvērumā (grāmata, rēķināšana, ģeometrija, mūzika)

valdošā ir atturības audzināšana. Sekojošais periods no 17

līdz 30 gadiem ir gribas audzināšanas periods, te noteicošais

ir vīrišķības tikums, ko audzina nevien ar fizisku vingrošanu

(ģimnastiku un kara klausību no 17 līdz 20 gadiem), bet arī

(vecumā no 20 līdz 30 gadiem) ar sistēmatisku zinātņu mācī-

šanu (aritmētika, ģeometrija, stereometrija, astronomija un

akūstika), kur patiesība vēl veselas virknes hipotēžu saistīta,

ko pašās šais zinātnēs nevar pierādīt, bet ko pieņem ar ti-

cību, it kā prasa paša prāta paklausības un pareizības. Kas

sekmīgi veikuši zinātņu kursu, tiem periodā no 30 līdz 35 ga-

diem ļauj iegūt augstāko izglītību, kur ietilpst dialektika, zi-

nātne par esamības, zināšanas un labā pēdējiem pamatoju-

miem un hipotēzēm. Tas- ir izglītības augstākais periods,

prāta izglītība, kas audzina gudrībai. No 35 līdz 50 gadiem

norisinās valsts dienests, pie kam izveicīgākie dialektikā

ieņem augstākos administrātīvos un militāros amatus. Tikai

pēc 50 gadiem pilsoņi iegūst rīcības brīvību, kā izņēmums ir

tikai augstākie valdnieki (archonti), par kuriem kļūst sargi,

kas parādījuši vislabākās sekmes dialektikā. Šis izglītības

process, kas ietver visu cilvēka mūžu, norisinās kopīgas dzī-

ves fonā (sisitijās, kopīgās telpās zinātniskiem darbiem un at-

pūtai).

Pie Platona sistēmas mēs tik sīki pakavējāmies ne tam-

dēļ, ka skaitītu to par modernu. Citas problēmas tagad stāv

cilvēces priekšā, un citus ceļus tā iet viņu atrisināšanā. Pēc

reformācijas laika, kas atjaunoja pirmatnējās kristietības ideju,

mēs vairs nevaram vilkt tik krasu robežu starp saimniecisko

darbību un pārējo kultūru: visiem cilvēkiem jāpieskaras

saimniecībai tāpat, kā tiem jāpieskaras zinātnei un mākslai,

un, no otras puses, saimnieciskā kārta no izglītības sistēmas

nav izslēdzama." Tāpat mēs neatzīstam Platona inteilektuā-

lismu, kas izglītību identificē zinātniskai zināšanai, «gudrībai",
t. i. sava aicinājuma izprašanu saprot kā labā idejas filozo-

fisku zināšanu, un augstāko varu sabiedrībā piešķir zinātnie-

kiem. Labā ideja mums ir ne tik daudz zināšana, cik rīcība,

tā tad ne tik daudz «vispārīgs labums", ko atzinuši gudrākie
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un izglītotākie un var visiem pārējiem uztiept spaidu kārtā,

cik daudz „brīvība" un «personība", ko katrs iegūst savas

autonomās rīcības rezultātā. Tamdēļ mēs izglītības gaitu

vairs neiedomājamies kā vienotu milzīgu skolu, kas aptver cil-

vēka dzīvi no dzimšanas līdz dziļam vecumam, bet kā tādu,

kas sadalās vairāk pakāpēs, kur brīvība pakāpeniski izskauž

nebrīvību un ko vaiņago cilvēka brīva pašnoteikšanās. Pēc

stoiķiem un kristietības, labā ideja, pēc mūsu ieskatiem, ne-

ierobežojas valstī vien, bet ar cilvēka brīvu rīcību pakāpeniski

izpaužas visā cilvēku attiecību hierarehijā, sākot ar atsevišķu

personību, ģimeni, šķiru, tautību, līdz visai cilvēcei.

Tagadnes cilvēces priekšā ir atklājušās un nostājušās ci-

tas problēmas, kas Platonam nebija zināmas. Bet galvenā,

vienotā paidagoģikas problēma paliek vēl aizvien tā pati, kā

to vispirms uzstādījis Platons. Platona lietātā metode līdz pat

šim laikam paliek paidagoģiskās pētīšanas priekšzīmīga me-

tode. Personības veidošanās problēma, kas savā pamatā

identiska kultūras problēmai, un no šejienes izrietošā paida-

goģikas, ētikas un politikas vienība; indivīda un sabiedrības

iekšēja vienība un no šejienes izrietošais paidagoģikas sociā-

lais raksturs, kam personības attīstība un viengabalainība sa-

krīt ar sabiedrības attīstību un viengabalainību; beidzot, pai-

dagoģiskās problēmas atrisināšanas dialektiskā metode, kas

visu izglītības procesu padara par bezgalīgu ideju, un rāda, ka

bez augstāka dzīvinoša sākuma izglītība izvirst — šo Pla-

tona paidagoģikas galveno pazīmju dēl tā ir nepieciešama sa-

stāvdaļa ikvienā modernā paidagoģiskā sistēmā, ja vien šī

Pēdējā grib būt filozofiskās domas vajadzīgos augstumos.
9

9 Visam mūsu ekskursam Platona paidagoģikas laukā ir mērķis parādīt,
ka jau pirmās paidagoģikas filozofiskās sistēmas pamatā ir tā pati paidagoģisko
jautājumu dialektiskā pētīšanas metode, ko arī mēs šai darbā lietājam. Nerau-

goties uz to, ka mūsu dialektiskais iztulkojums par Platona tikumu mācību un

„Valsts" VIII. grāmatu te parādās pirmo reizi, mums liekas, ka tas visvairāk

atbilst nevien Platona mācibas garam, bet arī viņa burtam. Lasītājs, kas Pla-

tonu pazīst, viegli nomanīs, ka tekstā mēs esam mēģinājuši runāt Platona tēr-

iņiem un tēliem. Aristoteļa filozofijā Platona filozofijas dialektiskie motīvi īr

roācibā
par tikumiem un valdīšanas īsto formu, kas ir vidus (\ieocTQz) starp

divām izviršanas galējībām, un Dieva teorijā, kas ir kā nekustīgs dzinējspēks,
uz ko dziļā mīlestībā tiecas visa daba. Ja Aristotelis saka, ka .atturība un

Vīrišķība sabrūk pārmērībā un trūkumā, bet vidū paliek neskarta* (Nic. 1104a)
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3.

Ceļojuma problēma paidagōģiskā literātūrā. Ceļojuma nozīme: savs un

cita. Izglītojoša ceļojuma īstā jēga. Garīga ceļniecība. Sava aici-

nājuma iegūšana. Vēsture kā tautas garīga ceļniecība. Izglītojošs ro-

māns. Ģētes Vilhelma Meistera ceļniecības gadi. Romēna Rollāna Žans

Kristofs.

Ja Platonam izglītība sakrita ar dzīvi, bet pati dzīve bija

nepārtraukta stingra skola, tad paidagoģikas traktātu autoru

lielākai daļai izglītības teorija izbeidzas ar skolas vecumu.

Tikai daži tai vēl pielika nodalu, kas speciāli veltīta ceļoju-

miem. Tā Loka džentlmens viņa traktātā par audzināšanu

savu izglītību noslēdz ar ceļojumu pa Franciju un Spāniju,

sekojot angļu izglītotās sabiedrības trādicijām, un Loks jau-

najam cilvēkam sniedz veselu virkni padomu, lai tas savā

ceļojumā gūtu iespējami lielāku izglītojošu labumu. Laikam

sekojot Loka paraugam, arī Ruso savam „Emīlam" pievieno

īpašu nodalu „par ceļojumiem". No tiem laikiem paidagoģi-

skie traktāti maz nodarbojās ar ceļojuma problēmām (ja ne-

skaitām ekskursijas ar zinātnisku, bet ne tikumiski izglītojošu

nozīmi), šīs tēmas iztirzāšanu atstājot nevis filozofiem un pai-

dagogiem, bet galvenā kārtā rakstniekiem un dzejniekiem.

Tomēr Loka un Ruso nodaļas par ceļojumiem sevī, kā iedīglī,

ietver pēcskolas izglītības teoriju. letverot tās savos paida*

goģiskos traktātos, Loks un Ruso itkā nojauta, ka izglītības

teorija nenoslēdzas ar cilvēka skolas vecuma izbeigšanos.

Patiesi, ja ceļojumu dziļāki izprot, tad tam ir milzīga no-

zīme cilvēka personības izveidošanā. Lai sevi pašu labāk

pazītu, t. i. rastu savu dzīves aicinājumu, ir nepieciešami jā-

nāk satiksmē ar citām personām, ar citu, neparastu dzīves

iekārtu. Salīdzināšana ar citu mūs ved pie sava personīga

un ka viss dabā tiecas uz Dievu, kā savu augstāko dzinējspēku, tad viņa sprie-

šanas metode ir tā pati dialektiskā metode, ko ari mēs lietājam, rādīdami,

ka rotaļa ir vidus starp mēchaniskas nodarbības un izprieces galējibu, un ka

viņa kā tāda pastāv tikai tiktāl, ciktāl ar stundas starpniecību tā tiecas uz

radīšanu, kā bezgalīgu sākumu, kas viņā spīd cauri un to attaisno. Aristoteļa

nav tik daudz banālais .zelta vidus", cik daudz dialektiska „viena un

otra vienība" kā nedalāmi saplūduši un savstarpēji piesātināti sākumi, iekš ka

arī pastāv Platona dēfīnīcija par filozofiem kā tādiem, kas .atrodoties starp abām

galējībām" (Conv. 204). — Sal. Hofmaņa interesanto apcerējumu žurnālā ,So-

krates" par 1919 g. „Mathexis und Metaxy".
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mantojuma. Dzimtās valodas, dzimtās kultūras, savas profe-

sijas dziļa pazīšana ir iespējama tikai iepazīstoties ar svešu

valodu, svešu kultūru, svešu profesiju. Protams, lai gūtu iz-

glītojošu nozīmi, ceļojums ir jāsaista ar savas profesijas aug-

stāko mācības pakāpi, ar sava aicinājuma noteikšanu. Taisni

tas bija pamats celniecības paradumam Vakareiropas senatnē,

un tas bija obligātorisks tiem apakšmeistariem, kas gribēja,

Īsi cunfte tiem piešķir meistara pakāpi. Toreizējs uzskats bija

tāds, ka pilnīgi savu amatu iegaumēt un to padarīt par

savu aicinājumu var tikai tas, kas svešās zemēs iepazinies ar

citādiem darba paņēmieniem, savas zināšanas salīdzinot ar

tiem, izstrādājis savus īpašus paņēmienus un tādā kārtā nodi-

binājis sakarus ar savas profesijas vislabākiem pārstāvjiem

visā kristīgā (t. i. visā kulturālā) pasaulē. Šis celniecības pa-

radums līdz pēdējam laikam ir uzglabājies Centrālās Eiropas

universitātēs (Vācijā, bijušā Austrijā, Šveicē un Itālijā): pār-

eja no vienas ūniversitātes otrā un atgriešanās savā dzimtajā

te ļoti viegla, jo pilnīgi dibināti tiek uzskatīts, ka vienā ūniver-

sitātē kādas zinātnes valdošās metodes piesavināšanās un pē-

tīšanas paņēmienu iegaumēšana ir iespējama tikai salīdzinot

tās ar citu zinātnisko skolu pētīšanas paņēmieniem un meto-

dēm, kas bieži vien krasi atšķiras un pat apstrīd viena otru.

Ja ceļojumu saprot kā garīgu ceļniecību, tad tas ievēro-

jami atšķiras no parastā tūrisma un pat no tās pasīvās un pa-

viršās iepazīšanās ar ievērojamu valšķu iestādēm un slavenām

personām, kam, pēc Loka domām, bija jādod pēdējais noslī-

pējums jaunā džentlmeņa izglītībā. Pēc mūsu izprašas ceļo-

jums nav svešas dzīves iekārtas pasīva aplūkošana, bet aktīva

Piedalīšanās kultūras darbā aiz dzimtenes robežām, iedziļi-

nāšanās svešas kultūras radīšanas procesā. Paradoksāli ru-

nājot, pēc mūsu izprašas ceļojums nav nepieciešami saistīts ar

Pārvietošanos telpā. Var pārvietoties telpā ekspreša ātrumā

u n garīgi nemainīt apkārtni, kā to dara, piemēram, lielākā daļa

tūristu, kas visā sava ceļojuma gaitā nešķiras ar to vienmu-

līgo internacionālo sabiedrību,.kas priekš kara apņēma visu

Pasauli un kā dependences bija guļamie vagoni un visā zemes

virsū izkaisītie ērtie hoteļi, kas savus iemītniekus tā noska-

ņoja, ka tie vienaldzīgi ar parasto ekspreša ātrumu aizbrāza
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garām nevien senatnes pieminekļiem, bet arī sevi aptverošai

dzīvei. Un otrādi, var ceļot garīgi, aktīvi piedalīties kultū-

ras darbā, kas norisinās aiz dzimtenes robežām, visu mūžu

neizbraucot tālāk par četrdesmit km no savas dzimtās pil-

sētas, kā tas bija, piemēram, ar Kantu, bet kura radošais darbs

auga, uztverot sevī visu to, kas vina laikā norisinājās filozo-

fijā un tai radniecīgās gara sfairās nevien Vācijā, bet arī citās

kultūrālās zemēs, piem., Anglijā (Jūms, skoti), Francijā (Ruso,

Didro, Lielā revolūcija), Dānijā (Svedenborgs), Šveicē (Baze-

dovs).

Mūsu uztvertās celniecības garīgā jēga kļūs skaidrāka, ja

atsevišķa cilvēka personības vietā ņemsim tautas kollektīvo

personību. Ari te vienkārša pārvietošanās telpā vēl nenozīmē

garīgu ceiniecību. Staiguļu tautas vismazāk „celo", t. i. viņu

pārvietošanās telpā nemaz neveicina, bet drīzāk traucē ga-

rīgu satiksmi ar citām kultūrālām tautām un tādā kārtā kavē

pievienošanos cilvēces kopējam kultūrālās radīšanas darbam.

Pa lielākai dajai tautai jānostājas, jālaiž saknes zemē, lai stā-

joties kultūrālos sakaros ar citām tautām, sāktu savu ceļu cil-

vēces zemē. Šo ceļu, ko tautas noiet cilvēces zemē, mēs arī

saucam par tautas vēsturi, bet visu cilvēces zemi, kur atse-

višķas tautas veic savu celniecības gaitu, par vispasaules vē-

sturi. Ja tauta pievienojas vispasaules vēsturei, tad tas no-

zīmē, ka tā uzsāk sakarus ar citām tautām uz kultūrālās ra-

dīšanas pamata un caur šo garīgo sakaru izpauž pati savu es.

Jo intensīvāka un daudzpusīgāka ir tautas kulturālā satiksme,

jo spilgtāka un bagātāka ir tās vēsture, viņas celniecības gaita

cilvēces kultūras zemē. Tamdēļ arī kultūra ir pārmantojama:

pievienoties vispasaules vēsturei, gandrīz bez izņēmuma no-

zīmē pārņemt kultūru no citas, vēsturiski vecākas, tautas.

Te vēlreiz apstiprinās mūsu uzstādītā patiesība: tikai veselā

fonā izpaužas individuālitāte. Ir jāpievienojas svešajam, lai

rastu pats savu es. Atrast aicinājumu jeb savu individuālo

vietu pasaulē, nozīmē pārkāpt jau zināmā robežas, doties ceļā

uz nezināmo.

Ja paidagoģiskie sacerējumi ir maz vietas veltījuši šai

problēmai, tad beletristikā mums ir īpašs tai veltīts literārisks

žanrs. Tas ir tas, ko vācieši sauc „Bildungsroman", un ko ne
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visai prēcīzi var tulkot ar termiņu «izglītojošs romāns".
10

Oēte „Vilhelma Meistera celniecības gados",

radīdams minētā literāriskā sacerējuma tipu, konsekventi rē-

ķinājās ar šo paidagoģisko problēmu, kamdēļ arī tur iesprauda

savu paidagoģisko uzskatu iztirzājumu utopiskās «paidagoģi-

skās provinces" apraksta veidā, kur savā ceļojumā nokļūst

Vilhelms Meisters ar biedriem. Cilvēka aicinājuma atrašanas

problēma ir Qētes klasiskā romāna pamata problēma. Vil-

helms, kas «skolnieka gados" bez mērķa klīst apkārt, velti pū-

lēdamies atrast savu personību, jo tā ir viņa meklējumu vie-

nīgais priekšmets, to atrod «Celniecības gados", kad viņš tās

vairs nemeklēja, bet no visas sirds nodevās chirurga profesijai,

ar to kļūdams par «ceļotāju savienības" neatlīdzināmu locekli.

«Vilhelmā Meisterā" no sākuma līdz beigām šī pamatideja kā

sarkans pavediens velkas cauri: tas, kas sevi meklē, nekad

sevis neatradīs. Tikai darbojoties, pilnīgi ziedojot sevi kā-

dam šauram darbam, mēs gūsim šai pasaulē paši savu es.

Oēte nemitīgi pastrīpo, ka veltīgi un pat kaitīgi ir nodarboties

pašam ar savu personu vien. «Kā var sevi pazīt? Nekad to

nevar panākt vienkārši aplūkojot, bet tikai darbojoties. Pa-

mēģini izpildīt savu pienākumu, un tu tūlīt zināsi, kas tevī slēp-

jas. Bet kas ir tavs pienākums? — Dienas prasība." Perso-

nība tādā kārtā ir nevis zināšanas, bet darbības priekšmets.

Nevis «pazīsti sevi", bet «pārbaudi sevi" darot savu pienā-

kumu, lūk, personības formula. «Aplamība ir tā saucamā vis-

pārīgā izglītība, un visas iestādes, kas sev sprauž tādu mērķi.
Ir vajadzīgs, lai cilvēks kautko prastu šī vārda īstā nozīmē,

kautko darītu teicami, tā, kā neviens cits to viņa tuvākā ap-

kārtnē nevar darīt..." Nosaukdams «Celniecības gadus" arī

«Tie, kas atsakās" (Die Entsagenden), Oēte itkā grib sacīt:

mēs sevi iegūstam tikai atteikdamies no sava es. Personība

10 Kā literāriskā forma, izglītojošais romāns, kā zināms, arī radās kā ceļo-
šanas fabulas apgarotības rezultāts. Tas ir abu iepriekšējo romāna formu —

dēku un ceļojumu romāna (piem. Žils Blazs) un psīcholoģiska romāna, kas attēlo

kādu vienu cilvēka dvēseles dziju pārdzīvojumu (piem. Vertera ciešanas) sintezē.

Sintezē pastāv iekš tā, ka satikšanos ceļojuma laikā vairs neizskaidro ka vien-

kāršu piedzīvojumu, bet kā ievērojamu notikumu cilvēka garīgā dzīvē, sakarā ar

ko viss ceļojums gūst garīga ceļojuma raksturu, un šai laikā norisinās personības

iekšēja augšana. *



260

pati sevi atrod tikai tad, kad to pievienojusi veselam, bet

tas ir iespējams vienīgi to ietilpinot šai veselā, kur tā savu in-

dividuālo vietu atrod vienīgi ar savu pašaizliedzīgu darbu šau-

ras profesijas robežās, kad šī profesija pati it kā aug samērīgi

ar to, kā tur attīstās strādātāja personība. Tā saprastā sevis

atrašanā arī pastāv ceļošanas uzdevums. „Daudzi loti viegli

pierod vietai, bet grūti atrod savu misiju. Visiem tiem ietei-

cams nemierīgs dzīves veids, lai vini ar to panāktu pastā-

vīgu dzīves veidu." Personības garīgā dzimšana, tās

garīgā dzimtene atšķiras no mūsu pašu gadījuma dzimtenes

un paraduma. Uz to ved ilgas celniecības gaitas. Bet pati

šī celniecība paliek īsta gara celniecība un neizvirst tukšā

klejošanā no vietas uz vietu tikai tad, kad tā nav aiziešana no

dzimtenes sava es izpriecas dēl, bet kad ar to cilvēks meklē

savu aicinājumu, kā šauru un «radniecīgu" lauku sava darba

izlietošanai. Ar to pašu kļūst skaidra šķietami pretējo «dzim-

tenes" un «celniecības" sākumu iekšējā dialektiskā vienība.
11

Kļūmīgi izvēlēta aicinājuma problēma ir Gotfrīda Ķel-

le r a ievērojamā izglītojošā romāna «Zaļais Indriķis"

tema. Kellers apraksta šveiciešu sādžas un mazas šveiciešu

pilsētiņas šauros apstākļus, kādos dzimis un sākumā audzis

viņa romāna varonis — nākošais mākslinieks Indriķis Lejē.

Tad viņš mūs aizved Minchenes mākslas pasaules apstākļos,

kur pēc veselas virknes ceļojumu nokļūst Indriķis. Kellers ļoti

mākslinieciski rāda, kā varoņa personība pakāpeniski aug un

briest, neraugoties uz to, ka pēc daudzām cerībām, neveik-

smēm un panākumiem, tas beidzot apzinās, ka nav gājis pa

savu ceļu, un ka no viņa neizveidosies īsts mākslinieks. Jau

agrāk nobriedušo apņemšanos atgriezties dzimtenē, no kuras

tas atsvešinājies, viņš reālizē tad, kad pienācis lielākais ārējo

māksliniecisko panākumu brīdis, un pie tam nevien materiālo,

bet arī morālisko panākumu. Nevis ārējo apstākļu spiesta, bet

kā brīvs akts notiek viņa atsacīšanās no mākslas, kam tas bija

veltījis savas jaunības labākos gadus. Tamdēļ arī pārdzīvotā

neveiksme Indriķi nesalauž, bet sakrājis bagātīgus un plašus

11 «Vilhelma Meistera* līdzīgs tulkojums Radbrucha darbā „Kultur-

■lehre des Sozialismus", B. 1922, 20., 57. 1. p. Radbrucham mēs esam pateicību

parādā par dažiem veikliem formulējumiem.
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pieredzējumus savos celniecības gados, tas sevi atrod sabie-

driskā darbībā dzimtenē. Zeltīta un klusa rudens skaistos

toņos Kellers apraksta „meistera gadus" — varoņa personību,

kas iznirst visā augumā un celniecības gadu radīšanas ne-

veiksmi padara par skaidras gudrības avotu, kas atradusi savu

vietu pasaulē.

Arī mūsu laikmets ir atradis savu atspoguļojumu Ro-

ni ēna Rollāna pazīstamajā izglītojošā romānā „2 an s

Krist o f s". Romāna varonis, Žans Kristofs, savā attīstībā

iet taisnu ceļu. Nelielas hercogistes, Reinas apkārtnē, galma

orķestra nabadzīga mūzikanta dēls, tas jau agrā bērnībā rāda

sevišķas virtuoza spējas. Liktenis un māte viņu pasargā no

parastā brīnumbērna likteņa, un viņš bauda samērā labu mu-

zikālu izglītību, tai pašā laikā sevī uztverot apkārtnes dabas

un vācu tautas dziesmas mūzikālos iespaidus. Audzināts kla-

siskā garā, tas jaunībā pārdzīvo „dumpja" laikmetu: viņš uz-

traucas par visur valdošās mietpilsonības zemiskumu, un vācu

mūzikas pazīstamie korifaji viņam liekas kā apsūnojošā vācu

gara paudēji. Šai nihilismā viņu stiprina jaunas pazīšanās un

satikšanās turienes literātu un artistu jaunatnes aprindās.

Viņa kompozicijas, kurās tas mēģina izteikt savu pārdzīvo-

jamo protesta un noliegšanas noskaņojumu, paliek publikas un

kritikas nesaprastas. Garīgais spars un cerības bieži mainās

ar sāpīgu vilšanos un izsamišanu par paša spēkiem, no kā to

glābj liktenīgā satikšanās ar veco skolotāju, labu mūzikas pa-

zinēju, vecās patriarchalās Vācijas labāko īpašību iemieso-

jumu, kas pirmais Kristofā atzina nākošo mūzikas ģēniju. Ne-

laimīga gadījuma dēļ Kristofs bēg no Vācijas uz Parīzi, kur

viņš nokļūst bez naudas, gandrīz nezinādams valodas, bez pa-

ziņām. Sākumā Franciju tas redz viņas izķēmotā maskā:

Parīze viņam liekas kā „tirgus laukums", kur mūzika, lite-

ratūra, zinātne, politika ir pirkšanas un pārdošanas priekš-

mets, personīgu interešu apmierinājums, brīva laika kavēklis.

Kristofs tomēr jūt, ka aiz šīs izķēmotās maskas kautkur dzīvo

v" rada īstā Francija, bet visas viņa pūles atrast ceļu uz to

hu laiku paliek veltīgas. Tomēr viņš sev izlauž ceļu parī-

ziešu sabiedrībā, iegūst zināmu popularitāti un izkļūst no pār-

ciestā lielā trūkuma. Satikšanās un draudzība ar jauno franču
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dzejnieku Olivjē Zannēnu, tās meitenes brāli, ar ko Kristofam

jau Vācijā bija kāda no tām ārēji pārejošām, bet iekšēji likte-

nīgām satikšanām, kas paliek atmiņā visu mūžu, viņam beidzot

atklāj karsti meklēto ideālo Franciju. Tā viņam atklājas tai

mājā, kurā viņš apmetas ar savu draugu, godprātīga zināt-

nieka, inženiera, skolotāja un viņa sievas un vienkārša strād-

nieka personās, neredzama, klusa, bet īstā Francija, dziļu jūtu,

nesavtīgas radīšanas un latīņu gara apskaidrotā Francija. Rol-

iāns rāda, kā Kristofa personība sevī uzņem jaunos, skaidrās

latīņu formas motīvus, kā tie saskaņojas ar viņa teutoņa „paš-

dabību", un kā vēl nesenais nihilists un dumpinieks samierinās

ar pasauli, vēsturi, trādiciju. Tas ir Kristofa radīšanas ziedu

laikmets, kad tas rada pilnīgu un vispārīgu ievērību pelnošus

mākslas paraugus. Bet Kristofa agrākais revolūcionārais gars

nav apdzisis, tas ir kļuvis vēl dziļāks un plašāks, no vien-

kāršas noliegšanas izvērties jaunas dzīves iekārtas meklē-

šanā. Šo jauno meklējot, Kristofs kopā ar Olivjē nāk sakaros

ar revolūcionāro strādnieku kustību, kuras neizdevies un ātri

apspiestais uzliesmojums Olivjē maksā dzīvību un Kristofu

spiež bēgt no Francijas. Šveicē, kur sava drauga un cienī-

tāja mājā Kristofs atrada patvērumu, tas atkal pārdzīvo asu

garīgu krīzi: pasaule viņam atklājas savā haotiskajā un ne-

jēdzīgajā bezveidībā, un viņu pašu pārņem tīri stiehiska, dvē-

seli dedzinoša kaislība. Bet viņa dvēsele, kā nesadegošais krūms

stāv pretī stiehijas postošai liesmai, un skaidra vakara mīle-

stības izplūdumā, draudzībā ar itāliešu siņjoru, kuru tas jau

kā meitenīti pazina savas Parīzes dzīves pirmajos gados, viiiš

atrod mieru un svētību klusai gudrībai. Šis Kristofa pēdējais

ceļojums norisinās itāliešu kultūras fonā, kuras rūpīgā un kla-

siskā skaidrība sevī atspoguļo mierīgās kontūrās aizvien no-

slēgtā toskanas peizaža skaidrību. Kristofa celniecības gadi

beidzas. Tagad, kad jaunā paaudze sava dumpja asumu jau

vērš pret viņu, kā vispāri atzītu mākslas meistaru, tas at-

skatās uz visu savu noieto cīņas un radīšanas ceļu un, pace-

ļoties pāri paaudžu maiņai, saskata tuvojošās jaunās dienas

kontūras, kas būs viņa paša radīšanas noslēgums. Tā pilnā

mērā piepildās Kristofa dzīves ceļš: priekš savas pasaules

gaitas nobeigšanas, viņš, sevī uzņēmis visu tagadnes cilvēces
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mantojumu un senču radīšanas darbu, stājas sakaros ar nā-

kotnes cilvēci.12

Pie «izglītojošā romāna" mēs tik sīki kavējāmies tamdēļ,
ka tas labāk par visiem paidagoģikas traktātiem noskaidro

ārpusskolas izglītības pamatproblēmas, cilvēka personības cel-

niecības problēmas būtību savā bezgalīgā ceļā uz pašnoteik-

šanos. Mēs jau zinām paidagoģikas klusēšanas iemeslus mūs

interesējošā jautājumā. Ja paidagoģikas teorija tikumiskās

izglītības augstākā pakāpē aiz nepieciešamības izvēršas ētikā,

ciktāl runa iet par izglītības abstraktiem principiem, un poli-

tikā, ciktāl runa iet par reālizēšanas konkrētiem nosacījumiem,

tad pašai paidagoģikai, acīm redzot, atliek zināmas cilvēka

personības konkrētas attīstības gaitas iztirzāšana. Ja jau paša

nosacījuma jēdzienā, kam jāseko, lai gūtu iekšēju pašno-

teikšanos, pastāv pretruna, tad konkrētas iztirzāšanas uzde-

vums ir vēstījums tikai par to, kā tā vai cita personība fak-

tiski sasniegusi pašnoteikšanos. To var izdarīt tikai bio-

grāfijas un autobiogrāfijas veidā vai izglītojoša romāna māk-

slinieciskā formā.

4.

Pašizglītības līdzekļi kā garīgas satiksmes celi. Bibliotēka un mūzejs. To

ēvolūcija. Augstākā skola. Žurnāls.

Cilvēka izglītības gaita ir ceļošana, to mums māca „iz-

glītojošais romāns". Tā ir ceļošana gara valstī, cilvēces kul-

tūras pasaulē, kad cilvēka darbība aizvien vairāk pieņem ra-

doša aicinājuma raksturu, bet viņa satiksmes loks pakāpeniski

Paplašinās, sevī ietverot nevien visu tagadnes paaudzi ar

savām patreizējām radīšanas cīņām, bet arī pagātnes un pat

nākotnes cilvēci, kā mēs to redzējām Žana Kristofa piemērā.

Tādā kārtā satiksme ar pagātnes un tagadnes cilvēci ir izglī-

tojošas ceļošanas dabisks nosacījums. Nejauša saruna, ga-

dījuma satikšanās, izlasītā grāmata, noklausītais koncerts vai

lekcija, teātra izrāde — viss tas var kļūt par ievērojamu un

dziļu notikumu šai cilvēka gara ceļojumā. Tamdēļ ir neiespē-

12
„Ausma", B Jauniba", «Dumpis", «Tirgus laukums", «Māja", „Nesade-

gošais krūms", .Jaunā diena" —„Žana Kristofa" atsevišķo sējumu nosaukumi.
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jami sniegt kautcik pilnīgu pašizglītības līdzekļu teoriju. Tomēr

pie dažiem tādiem līdzekļiem, kas mūsu laikā izvērtušies par

plašām, patstāvīgām iestādēm, jāpakavējas sīkāki. Pie tādām

tagad jāpieskaita bibliotēkas, mūzeji, augstākās mācības iestā-

des, žurnāli, izstādes, lekcijas un referāti zinātniskās un pro-

fesionālās biedrībās — šie garīgie satiksmes celi, kas tagadnes

cilvēkam atvieglo viņa izglītojošo ceļojumu. No tiem bibli-

otēka un mūzejs, būdami glabātava tam, ko cilvēka gars savas

radošās darbības procesā tur nolicis cietu kristallu veidā, ir

galvenie satiksmes līdzekli ar pagātni un tagadni, ciktāl tā jau

pieņēmusi sastingušas un noslēgtas formas. Turpretī žurnāls,

referāti un lekcijas, atspoguļojot nepārtraukto radīšanas pro-

cesa plūsmu, ir galvenā kārtā satiksmes līdzekli ar tagadni un

viņas vienmēr jaunajam un elastiskajām formām. Jāatzīmē

tas fakts, ka izņemot augstākās mācības iestādes, visiem šiem

ievedumiem rodoties nebija izglītojoša mērķa. Bibliotēka un

mūzejs izcēlās no grāmatu un retu lietu kopojumiem pie karālu

un kņazu galmiem. Žurnāli, zinātniskas un profesionālas bie-

drības — aiz dabiskas vajadzības katrai zinātniskai un prak-

tiskai darbībai teikt savu vārdu, biedroties un apvienot inte-

reses. No otras puses, ūniversitātes un augstākās techniskās

skolas, kas savas izcelšanās laikā bija galvenā kārtā mācības

iestādes, aizvien vairāk izvērtās par tīrās un techniskās zināt-

niskās zināšanas lecektīm, ar patstāvīgu zinātnisku un pēt-
niecisku nozīmi, blakus savai agrākai paidagoģiskai. funk-

cijai. Ja pēdējās savu izglītības darbu nekad nezaudēja, bet,

otrādi, aizvien vairāk attīstīja un papildināja, tad bibliotēka

un mūzejs, sevišķi pēc Francijas revolūcijas, konsekventi guva

aizvien lielāku izglītojošu nozīmi, un pie tam taisni pieaugošā

garīgu satiksmes ceļu nozīmē.

Ja mēs aplūkosim bibliotēku (bet visu sacīto par bibliotēku

var attiecināt arī uz mūzeju), tad redzēsim, ka tās attīstība ir

norisinājusies divos virzienos. No vienas puses, tā attīstījās

kā grāmatu krātuve. Sākumā sastāva ziņā būdama gadījuma

rakstura, tā aizvien vairāk stāda par savu mērķi grāmatu

fonda sistēmatisku pilnību. Tā kā vairāk vai mazāk absolūta

pilnība ir iespējama tikai nedaudzām valsts bibliotēkām (un

tikai attiecīgās valsts literatūras robežās), tad publisko un aka-
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dēmisko bibliotēku bibliotēkaram jāraugās uz to, lai ncsamulstu

nepārtraukti augošā grāmatu ražošanā, bet ar sajēgu izvēlē-

tos ievērojamāko un raksturīgāko, bibliotēkā sakrātu visu, kas

to padarītu par cilvēces kultūras īstu atspoguļojumu. Tam

nepieciešamo prāta asumu, ievērojamo un raksturīgo īpašu

sajūtu veicina šai laikā sevišķi attīstītā bibliogrāfiskā technika.

Visa aptveršanas neiespējamība noved pie tā, ka, izņemot ne-

daudz centrālās bibliotēkas, tiek organizētas atsevišķas spe-

ciālas bibliotēkas: atteikusies no absolūtas pilnības, bibliotēka

cenšas panākt vismaz dažu zināmu nozaru sistēmatisku pil-

nību. Otra šo laiku bibliotēkas attīstības puse ir pastāvīga un

neatlaidīga grāmatas tuvināšana lasītājam. Tai nolūkā tiek

pagarināts bibliotēkas funkcionēšanas laiks, tiek atcelti

agrākie ierobežojumi, sakarā ar vajadzīgām garantijām grā-

matu uz māju izsniedzot, tāpat tiek paātrināta vajadzīgās grā-

matas izsniegšana. Tam pašam mērķim kalpo ērti pārska-

tāmie sistēmatiskie un alfabētiskie katalogi, ko agrāk vai nu

pavisam nebija, vai arī publikai tie bija nepieejami. Vairāk pie-

prasāmās grāmatas un informācijas izdevumus novieto sevišķā

istabā, kur tās apmeklētājiem pieejamas patstāvīgi, bez liekas

laika tērēšanas ar iepriekšēju pieprasīšanu un kontroles pie-

rakstīšanu. Tiek ierīkota grāmatu apmaiņa atsevišķu biblio-

tēku starpā un centrālbirojs, kas lasītājam sniedz ziņas par

Pieprasītās retās grāmatas atrašanās vietu. Bet galvenais —

ar to mainās pati bibliotēkām psīcholoģija: pamazām izzūd

vecais klasiskais bibliotēkara tips, kas bija grāmatu bagātību

vienkāršs sargs un bieži vien uz lasītāju raudzījās, kā uz savu

personīgu ienaidnieku. Par bibliotēkara darba labu toni

tagad kļūst laipna izturēšanās pret lasītāju un pēc iespējas

visu viņa prasību apmierināšana, jo sevišķi tad, ja lasītājs

jauns, nemaz neraugoties uz to, vai prasība svarīga, vai nē, un

cik tā pamatota. Šis grāmatas tuvināšanas process lasītājam

arī noteic bibliotēkas materiālo pusi, kā glabāšanu, izsniegšanu,

grāmatu inventārizāciju un kataloģizāciju, kas šos laikus kļu-

vusi ārkārtīgi komplicēta, izvērtusies gandrīz vai īpašā tech-

niskā zinātnē. Šo laiku bibliotēkas attīstību var salīdzināt ar

dzelzceļa attīstību, kas nepārtraukti pavairo pārvadāšanas

sPēju un kustības ātrumu, aizvien ērtāk saskaņo savu sarakstu
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ar tuvējo satiksmes ceļu sarakstu un vienmēr vairāk vienkāršo

tā Mētāšanu.

Analoģiska ēvolūcija viegli vērojama arī ar šolaiku univer-

sitātēm un augstākām techniskām skolām. Kā augstākā

mācības iestāde universitātē ievērojami atšķiras no skolas.

Augstākās zinātniskās izglītības mērķis — zinātniskas pētīšanas

metodes piesavināšanās — ir sasniedzama tikai pastāvot vis-

plašākai mācības brīvībai. Brīvība šeit ir nevien mērķis, kas

nojaušams disciplīnā un tai velkas cauri, bet zināmā mērā iz-

glītības faktisks nosacījums. Cik lielā mērā tā ir nepieciešama

pašas zinātniskās izglītības sekmēšanai, to mēs turpmāk redzē-

sim." Patlaban mūs interesē tikai jautājuma tikumiskā puse.

Universitātes laiks sakrīt ar celniecības pirmajiem gadiem:

tas ir laiks, kad cilvēks kļūst noteikts un rod savu individuālo

vietu pasaulē. Jau tamdēļ vien universitātes izglītībai jābūt

dibinātai uz pašdisciplīnas un pašizglītības vārda īstā nozīmē.

Universitātes organizācijai arī ir jāatbilst šai brīvības prasībai:

ūniversitātes, fakultātes, mācības plāna, skolotāja izvēle pēc

iespējas jāļauj pašam Viņam jādod iespējamība

viegli pāriet no vienas fakultātes uz otru un no vienas ūniver-

sitātes uz otru ūniversitāti. Ar vienu vārdu, ūniversitātei visādi

jāatvieglo cilvēkam viņa celniecības gadi un priekš tā sevī jā-

reāīizē tā veiklība, plūsma un elastiskums, kas raksturīga šo

laiku satiksmes ceļiem un sastāda reizē ar to arī pašas zināt-

nes dzīvi. „Mācības brīvība" šai nozīmē ir vispirmā un gal-

venā kārtā garīgas pārvietošanās brīvība. No mums pazīsta-

miem ūniversitātes organizācijas tipiem vācu ūniversitāte vis-

pilnīgāki sevī reālizē mācības brīvību mūsu norādītā nozīmē.

Tiktāl tā vismazāk ir audzinoša mācības iestāde, kādas līdz

pašam pēdējam laikam bija veclaiku angļu ūniversitātes. Tā

ir vispirmā kārtā zinātniskas trādicijas glabātuve un pētīšanas

lecekts, kas pilnīgi piemērota tam, lai, līdzīgi šo laiku bibliotē-

kai, būtu paša mācekļa izglītojoša darba rīks. Tā nav skola

mūsu jau uzstādītā vārda nozīmē, bet „garīgas satiksmes ceļš".

Tamdēļ nevis noteikta mācības plāna izpildīšanā, ne studentu

akurātā lekciju apmeklēšanā, ne labos pārbaudījumu režultā- 1

tos, pat ne savu skolotāju paidagoģiskā talantā, bet līdzekļu

13 Sal. 12. nod., §§ 2. un 4.
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pārpilnībā, ko tā sniedz zinātniskam darbam, tur aplūkojamo

zinātnisko virzienu bagātībā, slavenu zinātnieku esamībā un

atsaucībā uz zinātniskās domas jaunām strāvām tā pamato

savu cienību.

Tamdēļ arī ūniversitātes nozīme izpaužas plašāk par aug-

stākās mācības iestādes robežām, kur cilvēks pavada savas

dzīves zināmu gadu skaitu. Skolu ir iespējams pabeigt. To

beigušais nekad tur vairs neatgriezīsies kā skolēns. Ūniversi-

tāti nav iespējams pabeigt, tāpat kā nav iespējams uzjemt visu

zinātni, kā lecekts tā ir. Jo sekmīgāki ir izjemts ūniversitātes

kurss, t. i. jo vairāk cilvēks ir iedziļinājies zinātniskā domā-

šanā, jo viņam lielāka vajadzība arī vēlāk atgriezties ūniver-

sitātē, lai iepazītos ar šai laikā progresējušās zinātnes atmo-

sfairu un tādā kārtā atjaunotu savas praktiskās darbības pie-

redzi. Šai ziņā ūniversitātes, kā zinātniskās domas lecekts,

attīstība ir pilnīgi analoģiska bibliotēkas attīstībai: no slēgtas

mācības iestādes tā aizvien vairāk izvēršas par vispārpieejamu

«garīgas satiksmes ceļu". Taisni tam ari atbilst brīvklausītāju

institūts, kas jo plaši attīstīts vācu ūniversitātēs un augstākās

techniskās skolās. Tāda rakstura ir arī paradumā iegājušie

pastāvīgie speciālie ūniversitātes kursi skolotājiem, ārstiem,

juristiem, inženieriem, kuru mērķis ir nevis mācītās un aizmir-

stās vielas atkārtošana, bet praktiska iepazīstināšana ar jau-

nākiem ieguvumiem attiecīgā laukā. Tikai tādos apstākļos

profesiju iespējams saglabāt sava aicinājuma augstumos un

katra darba devēja (valsts, pašvaldības, pilsētas un privātuz-

ņēmēja) pareiza politika būtu tā, kas saviem kalpotājiem pe-

riodiski piešķirtu ilgstošu atvaļinājumu izglītības nolūkos.

Modernā kultūras dzīvē anoloģisku funkciju veic arī žur-

nāls. Ne grāmata, ne lekcija, ne izstāde vai koncerts nevar

atlīdzināt žurnālu, kas atspoguļo domu rosību zināmas nozares

teorijā un praksē un to cīņu, kas visdažādāk šeit norisinās pa-

šos savos sīkumos, kristallizācijas laikā un turpmākā procesā.
Daudzas lappuses, ko modernais žurnāls veltī bibliogrāfijai un

chronikai, jo krasāki pasvītro tā pamatuzdevumu — ievērot

ikvienu jaunu parādību attiecīgā profesijā un specialitātē,

lai katrs darbinieks justos tā, it kā tas atrastos nepārtrauktā

satiksmē ar sava aicinājuma biedriem un tādā kārtā uztvertu
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sava laikmeta galvenos centienus. Tamdēļ arī žurnālam, lai

tas būtu cik speciāls būdams, nav jāieslēdzas savas speciālitā-

tes šaurā lokā, bet, vadoties no sava speciālā lauka jautāju-

miem, jāapgaismo radniecīgas domu strāvas arī zinātnes un

kultūras blakus laukos. Pareizi vadīts žurnāls ir neatlīdzi-

nāms nevien piedzīvojušam meklētājam gara zemē, tas ir viens

no labākiem pašizglītības līdzekļiem arī iesācējam, kas tikko

dodas garīgā ceļojumā: nekas labāki nevar ievadīt attiecīgās

zinātnes un mākslas teorijas un prakses laukā, kā iepazīšanās

ar tiem degošajiem dienas jautājumiem, kas tikko kristallizējas

šais laukos, un vēl kūp kā neatdzisīs radīšanas procesa iz-

virdums.1*

5.

Tautas ārpusskolas izglītības problēma. Ārpusskolas izglītības patstāvība.

Tautas bibliotēkas. Papildu skolas pieaugušiem. Tautas lekcijas un

tautas ūniversitāte. Jaunākās strāvas ārpusskolas izglītības laukā. Viņu

sakrišana ar garīgas ceļošanas principu.

Nupat teikto par lasītāju, skatītāju un klausītāju var attie-

cināt uz tādu cilvēku, kas beidzis skolu un ūniversitāti un pie-

tiekoši sagatavots tam, lai pastāvīgi izlietātu trādicijas glabā-

tavas un radīšanas lecektis, ko viņam sniedz modernā kultūra.

Kas darāms ar tiem, kam nav tādas iepriekšējas sagatavoša-

nās un pat trūkst attiecīgo prasību, un kuri savas dzīves ap-

stākļos nespēj izlietāt jau minētos garīgās satiksmes ceļus?

Šis jautājums mūs noved pie tā, ko parasti sauc par tautas

ārpusskolas izglītību.

Agrāk par to pastāvēja uzskats, kas tagad jau atmests

(diemžēl, tikai teorijā), kas tautas ārpusskolas izglītību neat-

zina par patstāvīgu: to saprata kā skolas surrogātu, un par

14 Mēs nemaz nepieskārāmies teātrim un koncertam ne tamdēļ, ka igno-

rētu to lielo nozīmi cilvēka personības veidošanā (un ne vienīgi profesionāliem

artistiem), bet tamdēļ, ka teātra specifiskās īpatnības, kas to atšķir; no biblio-

tēkas un universitātes, ir saprotamas tikai noskaidrojot viņa, kā mākslas iestādes,

būtību, kas ir mākslinieciskās izglītības teorijas uzdevums. Sal. apcerējumu par

teātri „Kultur der Gegenwart", 1. sēj. Gluži tāpat arī aizstāvēdami garīgas ceļo-

šanas nozīmi, mēs nenoliedzam lielās izglītojošās nozīmes arī parastam ceļo-

jumam, īpaši tad, ja tas nav īsa ekskursija, bet tam ir ilgstošs un nopietnāks

raksturs
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tās uzdevumu skaitīja tautai to zinu pasniegšanu, ko tā nebija

guvusi skolā vai universitātē, bet tā kā šīs ziņas nevarēja

pasniegt sistēmatiski un pilnīgi, tad tās bija jāsniedz saraustītā

veidā un īpašā populārā izteiksmes formā. Šī uzskata neparei-

zību, kas mums saprotama pēc visa iepriekšējā iztirzājuma,

pierāda jau tas fakts, ka ārpusskolas izglītība visvairāk ir

attīstīta taisni tur, kur plaši un pareizi nostādīta skolas izglī-

tība, kas nevien nedara nevajadzīgu ārpusskolas izglītību, bet,

otrādi, rada tiešu vajadzību pēc tās," Neraugoties uz to, ar

šo uzskatu noteica visus ārpusskolas izglītības darba sīkumus.

Neaplūkojot šeit visas ārpusskolas izglītības formas, mēs paka-

vēsimies tikai pie galvenām divām: bibliotēkām un tautas ūni-

versitātēm.

Tautas bibliotēkars vispirms ir skolotājs, kas bibliotēkas

praksē dabiski lietā skolas darba paņēmienus. Tāds bibliotē-

kars-skolotājs skaitīja par savu uzdevumu lasītāju lasīšanas

vadīšanu. Pēdējā izpaudās nevien bibliotēkas inventāra iz-

lasē, bet arī bibliotēkara iedomātu vērtīgu grāmatu uztiepšanā

atsevišķiem lasītājiem. Šis vecais uzskats, acīm redzot, vis-

pārīgo izglītību iedomājās kā noteiktu, visiem vienādu iespaidu

un ziņu summu, kas arī atrodamas „labās" grāmatās. Šeit vēl

pievienojās optimistiska ticība tautai, viņas cieņai pret „labu"

grāmatu, tam, ka tā pati grib pieskarties daiļliterātūras un zi-

nātniskās literātūras vērtībām un gaida tikai attiecīgus norā-

dījumus. Šis tautiskais virziens dzīvē radīja īpašu „labas tau-

tas grāmatas" tipu, kam īpašā populārā izteiksmē bija tautai

jāsniedz visvērtīgākais, kas atrodams pasaules literātūras da-

žādās strāvās un veidos. Tāpat tas radīja īpašus bibliogrāfi-

skus rādītājus, kuru sastādītāji rēķinājās vienīgi ar grāmatas

pieietamības un objektīvās vērtības kritērijiem, neatkarīgi no

viņas partejiskās nokrāsas un virziena (tāda, piemēram, pēc

savas idejas ir Rubakina rokas grāmata „Sreģi kņig"). Do-

māja, ka lasītājs pats, no labākajiem paraugiem iepazinies ar

15 Jau Kondorsē, šķirdams «bērnu izglītību" un «pieaugušo izglītību"

Pēdējo saprata kā īpašu patstāvīgu izglītības tipu, kas pirmo neatlīdzina bet no

tā iziet. Kondorsē tam veltīja pat īpašu memuāru. «Izglītiba nedrīkst izbeigties

skolu atstājot. Tai jāaptver, viss cilvēka mūžs." (VII. sēj., 452. 1.p.). Kondorsē

ārpusskolas izglītību tomēr neiedomājas patstāvīgu: tā reālizējama svētdienu

skolās, kā arī skolas bibliotēkās un mūzejos.
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dažādiem domu virzieniem, patstāvīgi izveidos savu pasaules

uzskatu.

Arī tie, kas noliedza tādu ārpus partijām stāvošu viedokli

un abstraktiem tautībniekiem pretī nostādīja noteiktu pasaules

uzskatu ar zināmu politisku nokrāsu, palika aktīvās vadīšanas

un skološanas piekritēji. Tikai abstrakti „labas" grāmatas

vietā tāds bibliotekārs uztiepa lasītājam sava polītiskā virziena

grāmatu. Praksē kā vieni, tā otri vadījās no tautas literātūras

gataviem rādītājiem, un bibliotēkas grāmatu krājumu iegādāja

tādu, kādu to bija sagatavojusi speciālā grāmatu noliktava, kas

pēc vienāda trafarēta sastādīja dažādas vērtības bibliotēkas.

Optimistiskos tautībniekus tomēr sagaidīja rūgta vilšanās.

Izrādījās, ka plašākās masas loti vienaldzīgas pret īstām tau-

tas un pasaules literātūras vērtībām un Jabas" grāmatas vietā

priekšroku dod pūla zemākai gaumei iztapīgai lubu literātūrai.

Lasītāju lielās masas bibliotēkā neatrada tā, ko meklēja, un

savas prasības apmierināja citur. Neraugoties uz visām pūlēm,

bibliotēkai neizdevās lasītājus piesaistīt. Tādos apstākļos

radās bibliotēkas praksē jauns virziens, kā paraugs bija ame-

rikāņu bibliotēku paņēmieni. Tas pastāvēja iekš tam, ka bi-

bliotēkas atsacījās no lasītāju masu vadīšanas un par savu

mērķi uzstādīja visu prasību apmierināšanu, lai tās būtu kādas

būdamas un guva pārsteidzošus panākumus, kuri izpaudās

grandiozos statistiskos skaitļos. No šī viedokļa bibliotēkaram

pilnīgi jāatturas no padomu sniegšanas lasītājiem, bet iegādā-

jamo grāmatu izlase jāsaskaņo vienīgi ar lasītāju prasībām.

Pretēji patriarchālai aizgādniecībai par lasītāju, šis virziens

bibliotēkaru nostāda pilnīgi pasīvā lomā, jo tam jābūt tikai

mēchaniskam starpniekam starp lasītāju un grāmatu, turpretī

abstraktajiem tautībniekiem tas nozīmē veselīgu reālismu, kas

pamatots uz masu psīcholoģijas pētījumiem. Šī virziena pie-

kritējs ir vācu bibliotēkars Ladevigs, jo pēc viņa ieskatiem

tautas bibliotēka nedrīkst atteikt nevienam lasītājam. Tai jā-

kalpo visiem slāņiem vienādi un tamdēļ jāgatavo garīga barība

visādām apetītēm. Grāmatas ir tāda manta, kas brīvi pārvie-

tojama; bibliotēkārs te ir tikai kluss, godīgs un taisnīgs

maklers. Tautai jāsniedz tas, kas nāk no tautas un vistuvaki

viņai. Klasiskās mākslas darbi un modernā izsmalcinātā lite-



271

rātūra tautai ir sveša un nespēj to saistīt lasītavā. Tautai ir

sava īpaša „romantiska prasība", pēc kautkā tāla laika, telpas

un apstākļu ziņā, dēkaina un sensācionāla, kā to savos masas

psīcholoģijas pētījumos noskaidroja Zulcs. Bibliotēkai ir jā-

apmierina šīs prasības.

Abi šie uzskati ar savu vienpusību mums izliekas nepareizi.

Ja aktīva lasīšanas vadīšana nespēj lasītāju saistīt bibliotēkā

un to radināt patstāvīgai lasīšanai, tad, savukārt, bibliotēkām

darba ierobežošana ar tīri pasīvu un vienkāršu techniku,

ignorē tautas bibliotēkas, kā garīga satiksmes ceļa, nozīmi.

Pat publiska un akadēmiska bibliotēkara uzdevums, kā mēs

redzējām, nepastāv vienīgi technikā: kataloģizēšanas moder-

nizēšanai, grāmatas izsniegšanas un apgrozības paātrināša-

nai — visai šai grāmatu krājuma tuvināšanas technikai lasī-

tājam, ir nozīme tikai tai gadījumā, ja tiek ievērots bibliotēkas,

kā grāmatu krātuves, galvenais uzdevums. Tautas bibliotē-

kara uzdevums pastāv iekš tā, lai sniegtu lasītājam to, kas

viņam vajadzīgs sava izglītojošā ceļojuma veikšanai. Bet šai

nolūkā bibliotekāram ir nepieciešami jāzina lasītāju garīgās

prasības, kuras izriet no viņu ikdienišķā darba. Viņam jāzina

lasītāju garīgā atrašanās vieta, no kuras vienīgi var sākties

viņu ceļojuma gaitas: pretējā gadījumā bibliotēka nebūs izglī-

tojoša ceļojuma, bet tikai uzjautrinošas ekskursijas līdzeklis.

Lasīšana nesaistīs lasītāju, kā viņa dzīves nepieciešama sa-

stāvdaļa, bet izvērtīsies tikai uzjautrināšanā un atpūtā no

darba. No šejienes ir skaidrs, ka bibliotekāram ir jāpētī savas

bibliotēkas aktuālo un potenciālo lasītāju garīgās intereses un

kultūrālās prasības, kādu prasību arī tagad aizstāv visjaunā-

kais un visauglīgākais virziens bibliotēkas praksē, sintētiski

savienodams agrāko paidagoģismu ar vēlāko reālismu. Šis

virziens, ko Krievijā aizstāvēja D. Baliks, bet Vācijā V. Hof-

manis, raugās kritiski uz grandioziem darba panākumiem, kas

izpaužas vienīgi kailos statistiskos skaitļos. Dzīdamās pēc

kvantitātīviem panākumiem, „tautas bibliotēkas cilvēkos vei-

cina bezgaumīgu un neapzinīgu lasīšanu. Statistika lielās ar

izsniegto grāmatu skaitu, un šādu tautas muļķošanu sauc par

izglītības progresu".
16

Bibliotēkaram nav jābūt tikai vienkār-

16 Erneta vardi, kas mīnēti Eigera apcerējuma.



272

šam starpniekam, bet arī paidagogam, tikai ne skolmeista-

ram šī vārda specifiskā nozīmē, kas lasītājiem uztiepj savus

uzskatus un gaumi. Bibliotēkara darbs ir paidagoģisks darbs

sui generis, kas prasa speciālu sagatavošanu un kuru nedod

tas, ko parasti sauc par „vispārīgo izglītību". Bibliotēkas tech-

nikā pārsvarā jābūt kvalitātei pār kvantitāti, tāpat arī labi jā-

nostāda lasītāju aktivitātes veicināšana. No šejienes izriet vi-

sas jaunās technikas īpatnības: techniskā darba iespējama

vienkāršošana, visu uzmanību koncentrējot uz izsniegšanu;

„individuālizētā izsniegšana", kas rēķinās ar zināmā lasītāja

vajadzībām un individuālām prasībām; vajadzīgie grāmatu un

lasītāju formulāri; kartiņu katālogs, kas līdz minimam vien-

kāršo bibliotēkara teclmisko darbu un sakārtots pēc īpašas

priekšmetu sistēmas, kur katrai grāmatai pielikts īss rakstu-

rojums; dažādu katēgoriju lasītājiem piemēroti speciāli priekš-

metu katalogi; speciāla bibliotēkas biroja un kabineta ierīko-

šana lasītāju „psīcholoģijas" (t. i. garīgo īpatnību) pētīša-

nai v. t. L Tā saprasta bibliotēka savus lasītājus apvieno ko-

pīgā aktīvā izglītības darbā un kļūst dažādu lasītāju pulciņu

un biedrību centrs, kas labvēlīgos apstākļos var izveidoties

pastāvīgos kursos un lekcijās. Saprotams, ka sastādot jaun-

dibināmas bibliotēkas inventāru un to papildinot, bibliotēkars

vairs nevar sekot gatavām trafaretēm, bet tas jāsaskaņo ar

katrreizējiem apstākļiem un jāpiemēro iedzīvotāju prasībām.

No šejienes izriet arī sabiedriskās pašdarbības decentrālizācijas

prasība: bibliotēkas pareiza organizācija prasa, lai tā atrastos

pašu iedzīvotāju rīcībā, kurus apkalpot bibliotēka ir aicināta,

t. i. sabiedrisku un profesionālu savienību un lauku koopera-

tīvu rīcībā.

Tādā kārtā, vienup uzbāzīga pamācība, un otrup, pasīva

laika kavēšana ir tās galējības, kurās izvēršas tautas bibliotē-

kara darbs, kā īstais uzdevums ir palīdzēt personībai viņas

izglītojošā ceļojumā, sagādājot tam vajadzīgos garīgās satik-

smes līdzekļus. Prast labāki tuvoties cilvēka personībai ir ari

citu ārpusskolas izglītības veidu pamata problēma, kuras igno-

rēšana arī tos noved pie līdzīgiem rezultātiem. Šo mērķi bieži

sasniedz ar cilvēka profesijas starpniecību, ja vien profesiju

pacel līdz aicinājumam, — to mums rāda jau pazīstamās pa-
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pildu skolas evolūcija, kas ir it kā pārejas forma starp skolas

un ārpusskolas izglītību. Šo skolu «profesionālā diferenciācija"

(berufliche Gliederung), kas ir Keršenšteinera reformas būtība,

cenšas, lai izglītības materiāls atbilstu skolēna garīgam cen-

tram. No mācīšanas iestādes papildu skola kļūst ceļošanas lī-

dzeklis, „garīgās satiksmes ceļš". Arī tādai personai, kas nav

pilnīgi veikusi skolas pakāpes, tā sniedz pašizglītības un paš-

papildināšanās iespējamību, izveidodama garīgos satiksmes ce-

ļus līdz zināmas personas garīgās atrašanās vietai — līdz vina

ikdienas darbam un viņu aptverošai ikdienas apkārtnei, t. i. —

līdz viņa garīgā ceļojuma sākuma punktam. No šejienes seko-

jot pa ceļiem, ko rāda papildu skola, skolēns savu profesiju pa-

dziļina līdz aicinājumam un ievērojami paplašina savu kultū-

rālās satiksmes aploku, t. i. aug kā personība.

Ja papildu un pieaugušo skolu darbs viegli izvēršas vien-

kāršā pamācīšanā, tad tautas lasīšana turpretī draud izvēr-

sties vienkāršā izprieces ekskursijā. Var, piemēram, ļoti dzīvi

un gleznaini, ar burvju luktura vai pat kinematogrāfa palī-

dzību Sibirijas zemniekiem izskaidrot ēlektriskās strāvas īpa-

šības un Ampēra likumu, vai arī pastāstīt par Dienvidamerikas

faunu un floru. Nodarbinot klausītājus vienu stundu, tāds stāsts

nevairos viņu zināšanas fizikā un botānikā. Parādiet tiem

ēlektriskās strāvas praktisku lietošanu apgaismošanā vai arī

kā dzirnavu un kuļmašīnu dzinējspēku, pastāstiet viņiem, par

kaitīgiem kukaiņiem un kā ar tiem cīnīties, tad abstraktie jē-

dzieni par amepru un voltu, eksistences cīņu un organisko šū-

niņu kļūs viņiem saprotami un tuvi, tos ievadīs ēlektrības teo-

rijas un bioloģijas pamata jautājumos. Ja pirmajā gadījumā
te ir kautkas līdzīgs izpriecas ekskursijai, kad tūrists tīri pa-

sīvi uztver vērojamo, tad otrs gadījums ir izglītības ceļojums,

kur savējo noskaidro to salīdzinot ar svešo, un šīs salīdzinā-

šanas rezultātā izvirzās jauni rīcības uzdevumi un paceļas jau-
nas problēmas, kas gaida sava atrisinājuma. Tautas lasīšanas

mērķis arī pastāv iekš tā, lai palīdzētu atrisināt šos jautājumus
u n rādītu līdzekļus, kas nepieciešami izvirzīto rīcības uzde-

vumu veikšanai.

Vēl lielākā mērā tas pats sakāms par sistēmatisko izglī-

tības darbu tā saucamās „tautas ūniversitātēs". Ka ūniversi-
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tātei nav jāaprobežojas ar savu augstākās mācības iestādes

lomu, un zinātniskās zināšanas gaisma jāizplata tālāk par ap-

robežotā klausītāju skaita robežām, tas, kā mēs redzējām, iz-

riet no pašas ūniversitātes, kā zinātnisku zināšanu un pētīša-

nas lecekts būtības. Šīs pašas domas vadīta bija tā saucamā

«ūniversitātes zināšanu populārizācijas" (Universitv Exten-

sion) kustība, kas pagājušā gadsimteņa astoņdesmitos gados

radās Anglijā, bet mūsu laikos ir plaši izplatījusies arī citās

valstīs. Šīs kustības vēsture tomēr rāda, ka arī šai gadījumā

vienkāršas pamācīšanas no augšas nepietiek. Tur, kur «tau-

tas ūniversitātes" aprobežojās vienīgi ar zinātnes populārizā-

ciju, tās sastaipās ar masu indiferentismu, ko pārvarēt izrādī-

jās nespējīgs arī pašu iniciātoru entuziasms. Pareiza populā-

rizācija prasa saskaņotību ar cilvēka garīgām prasībām, kuras

izriet no viņa ikdienas darba. «Tautas ūniversitātei" tamdēļ

labi jāuztver savas apkārtnes iedzīvotāju prasības un jābūt at-

saucīgai visām viņu interesēm. Šai nolūkā tai jāuztur iespē-

jami tuvāki sakari ar sabiedriskām organizācijām, un jāuz-

aicina to pārstāvji. Ka vienīgi zināšanu populārizācija neizšķir

jautājumu, to apstiprināja A. Šaņavska (Maskavā) ūniversitā-

tes vēsture, kas sākumā bija ūniversitātes kursi, bet sava iz-

veidošanās procesā aizvien vairāk izvērtās dažādu profesio-

nālo un vispārizglītojošo kursu komplicētā kopībā. To rāda

arī angļu «Universitv Extension" kustības vēsture: lekciju si-

stēmas vietā šeit arvien vairāk attīstās darbs tā saucamos

«setlementos". Populāra lektora darbu šeit it kā sadala ne-

lielu rosīgu pulciņu darbā, kas norisinās tādu personu vadībā,

kuras labprāt nododas šim darbam un labi pazīst «setlementa"

apmeklētāju garīgās prasības.

Tā izveidojas «Tautas augstskolas" jaunais tips, kura pa-

raugam der dāņu skolas, ko pagājušā gadsimteņa vidū dibi-

nāja pazīstamais dāņu paidagogs un reformātors Orund-

tvi gs. Pēc Grundtviga domām tautas augstākās izglītības

uzdevums būs atrisināms tikai tad, ja izglītība pratīs tuvoties

izglītojamā personībai, t. i. kad tā no pasīvās mācīšanas izvēr-

tīsies tādā darbībā, kur cilvēks meklē savu aicinājumu. Tam-

dēļ tautas augstskolai no vienas puses jāpiemērojas iedzīvo-

tāju praktiskai dzīvei ar savām profesionālām interesēm un pra-
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sībām, bet no otras puses tās mērķim ir jābūt skolēnu indivi-

duālās vietas noskaidrošana visas tautas un cilvēces radošā

darba procesā. Ar to izskaidrojams vēstures priekšmetu pār-

svars dāņu tautas augstskolās, kur pat fiziku un matēmatiku

cenšas mācīt ar vēstures metodi, lai klausītāji jo labi izprastu

tos kultūrālos uzdevumus, kas tagadējās paaudzes priekšā iz-

ceļas no tautas dzīves pagātnes. No šejienes arī izriet iespē-

jami „personīga" mācīšanas metode, lai skolēns pārdzīvotu

mācāmo materiālu, lai veicinātu tādu pulciņu attīstīšanos, kur

lektors labi pazīst ikviena locekļa garīgās atrašanās vietu.

Šādā pašā virzienā attīstās arī tagadējā tautas augstskolu ku-

stība Vācijā, kur tā pārdzīvojusi divi stadijas, analoģiskas tām,

kādas pārdzīvoja bibliotēku prakse. Ja astoņdesmitie un de-

viņdesmitie gadi bija abstraktas tautībniecības laikmets, ķas
tautas masām centās sniegt populārizētu ūniversitātēs zinātni,

tad XX. gadsimteņa sākums'bija vilšanās laikmets tautas masu

aktīvā gribā pēc pašizglītības. Šī otrā stadija bija raksturīga

tai ziņā, ka tautai centās sniegt to, „ko tā pati grib", un mācības

labprāt saskaņoja ar plašu tautas masu gaumi, kas labprāt ap-

meklēja kinematogrāfus, gaismas bildes un koncertus (analo-

ģiski amerikāņu bibliotēku darbinieku „kvantitātīvatn meto-

dēm"). Patlaban šī kustība angļu setlementu un dāņu tautas

augstskolu iespaidota, Vācijā pārdzīvo trešo, proti, rosīga

darba stadiju nelielos centros, kas cieši piekļaujas turienes pro-

fesionālo organizāciju izglītības darbam, un uzskata par savu

uzdevumu „skolēna kultūrālās apziņas attīstīšanu un viņa per-

sonības sagatavošanu iekšējai brīvībai".17 Šā galvenā izglītī-

bas uzdevuma priekšā strīdiem starp profesijas, kā brīvas paš-

izglītības sākuma punkta aizstāvjiem (Keršenšteinera strāva),

un Grundtviga dāņu tautas augstskolas piekritējiem, kas sko-

lēnu pašizglītības darba pamatā liek katrreizējā vēsturiskā

momenta apzināšanos, liekas, nav vairs nozīmes.

17 Sal. Ho 11 ma ņ a cit. sac. XII. 1. p., kur sniegts Grundtviga tautas

augstskolas sīks raksturojums.
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6.

Profesionālo savienību nozīme personības brīvā pašizglītībā. Profesionālo

savienību izvēršanās no personīgu interešu pārstāvniecības kollektīvā per-

sonībā, kas ir pašas kultūras interesēs. Korporatīvais sociālisms. Pro-

fesionālo savienību izglītības uzdevumi. Personība un sabiedrība ir vienas

važas locekļi.

Ārpusskolas izglītības līdzekļu izvēle, vai, runājot mūsu

terminoloģijā, izglītojoša ceļojuma organizācija, ievada mūs

jautājumā par sabiedriskām, atsevišķi profesionālām savienī-

bām, kā pašizglītības organizācijām. Viņu izglītojošā nozīme

nebūt neierobežojas ar to, ka tās ir izdevīgākie orgāni ārpus-

skolas izglītības iestāžu pārzināšanai. Profesionālās savienī-

bas pašas par sevi, kā garīgas satiksmes orgāni, ir varens paš-

izglītības līdzeklis. Vienojot vienādu profesiju personas, pro-

fesionālās apvienības tādā kārtā veicina savstarpēju domu ap-

maiņu par sava darba rezultātiem un ieguvumiem. Otras per-

sonas mums radniecīgā darba paņēmienu un ieguvumu novē-

rošana neviļus rada pārdomas par mūsu pašu darba metodēm,

vieglāki parāda tā trūkumus un īpatnības, neļauj sastingt, bet

pamudina uz nepārtrauktu turpmāku progresēšanu. Šī profe-

sionālo savienību īpatnīgā puse pagaidām vēl nav pietiekoši

izcelta. Mūsu laikos tā intensīvāk izpaužas tikai tais savienī-

bās, kas apvieno tā saucamo intelliģento profesiju pārstāvjus,

un ne tikdaudz šo savienību ikdienas dzīvē, cik viņu konferen-

cēs (skolotāju, ārstu, inženieru). Jo vairāk savienība nosti-

prinās oikonomiski un juridiski, jo vairāk tur ieņem vietu tās

lietas intereses, kas apvieno savus locekļus vienā veselā, jo

neprasa vairs enerģijas tērēšanu cīņā par savu atsevišķo lo-

cekļu oikonomiskām un tiesiskām interesēm. Tas jo spilgti

vērojams Šveices skolotāju savienībās. Tur nevien savienības

gadskārtējās sapulcēs, bet arī atsevišķo nodaļu ikmēnešu sa-

pulcēs tiek lasīti un apspriesti teorētiska un praktiska rakstura

referāti paidagoģikas jautājumos. Šais sapulcēs savienības

atsevišķie locekli referē par sava darba rezultātiem, pārrunā

ar darba biedriem savus nodomus un pieredzējumus, iepazī-

stas ar jaunām strāvām paidagoģiskā literātūrā un praksē.

Tādā kārtā skolotāju savienība ir paidagoģiskās domas le-

cekts. Šveicē tās autoritāte ir tik liela, ka nebūs pārspīlējums,
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ja teiksim, ka patlaban vai visi likumdošanas nodomi tautas

izglītības laukā rodas savienībā, un katrā ziņā tikai tie nodomi

var kļūt par likumiem, ko savienība atzinusi par labiem. Par

Šveices skolotāju savienību tādā kārtā var teikt, ka viņa fak-

tiski ir kļuvusi it kā otra palāta tautas izglītības jautājumos.

Tas, ko tā saucamās intelligento darbinieku savienības

Rietumos ievērojamā mērā jau ir sasniegušas, pārējām profe-

sionālām savienībām vēl ir tikai nākotnes uzdevums. Profe-

sionālās savienības sākumā ir kailas cīņas organizācijas, kuru

mērķis ir uzlabot savu biedru oikonomisko un tiesisko eksi-

stenci. Šī cīņa ir vērsta galvenā kārtā pret darba devēju, kas

būdams ražošanas līdzekļu īpašnieks, sākumā neorganizētiem

strādniekiem uzspiež tādus darba nosacījumus, kas tiem at-

ņem katras tikumiskās augšanas perspektīvas. Bet samērīgi

ar profesionālo savienību tiešo mērķu reālizēšanu, viņu uzde-

vumi, dabiski aug plašumā. Ražošanas līdzekļu īpašums, ko

aizvien vairāk ierobežo tiesiskas valsts likumdošana, pakāpe-

niski zaudē savu eksploatātīvo raksturu. Tas zaudē savu

agrāko varmācību un pamazām izvēršas par tīri saimnieciskas

darbības posteni. Ražošanas līdzekļu tīri saimnieciskā inte-

rese par īpašumu, kādu interesi darba devējs - īpašnieks agrāk

aiz eksploatātīvas intereses bieži vien nostādīja pēdējā vietā,

tagad kļūst dominējošā. Šā procesa rezultātā jau tagad var

iedomāt tādu tiesisku iekārtu (to varētu saukt par «tiesiskā

sociālisma" iekārtu), kad īpašumam likumdošanas ceļā būs at-

ņemta katra varmācības iespējamība, un tas izvērtīsies par

tādu ražošanas līdzekli, kas kalpos vienīgi saimnieciskiem mēr-

ķiem tautas bagātības vairošanā. Šā procesa dabiskās sekas

varētu būt tās, ka par darba devējiem — īpašniekiem varētu

palikt tikai tās kollektīvās (valsts, pilsēta, pašvaldība, koope-

rātīvs v. t. 1.) un tās «atsevišķās" personas, kas sekmēdamas

tīri saimnieciskus uzdevumus, paturētu interesi par īpašumu arī

tad, kad likumdošana tam būtu atņēmusi eksploatācijas iespēju

Par citām personām. Bet līdz ar to arī paplašinātos profesio-

nālo savienību uzdevumi. Ja ar profesionālo savienību palī-

dzību īpašums no varmācības līdzekļa kļūst tīri saimniecisku

mērķu sekmētājs, tad arī profesionālām savienībām, kas sā-

kumā bija vērstas pret īpašuma eksploatātīvām tendencēm, jā-



278

patur acīs tīri saimnieciskie uzdevumi, t. i. attiecīgās ražoša-

na nozares intereses. No vienkāršiem, tā saucamās šķiru cī-

ņas līdzekļiem, kas sekmē savu atsevišķu biedru intereses, tām

pamazām jāizvēršas kollektīvās personās, vienīgi ar attie-

cīgās rūpniecības nozares tīri saimniecisko interesi. *Šā pro-

cesa sekas jau tagad ir vērojamas, jo profesionālās savienības

valsts dzīvē gūst aizvien lielāku autoritāti. No neseniem «sa-

biedriskās kārtības ienaidniekiem" tās, līdzīgi Šveices skolo-

tāju savienībai, kļūst savā ziņā par ekspertiem likumdošanas

attiecīgās nozarēs. Ka aplūkotais process ir Rietumu tagadē-

jās dzīves reāls fakts, to rāda nevien Šveices skolotāju savie-

nība, bet arī angļu tredjunionu stāvoklis, kas jau faktiski reā-

lizē ekspertu funkcijas daudzās sociālās un oikohomiskās li-

kumdošanas nozarēs. Gluži tāpat saskaņā ar vācu 1919. gada

(p. 165.) konstitūciju profesionālās savienības, kopā ar uzņē-

mēju organizācijām un dažām citām saimnieciskām vienībām,

sastāda īpašu «saimniecisku padomi", kas ir savā ziņā otra

palāta saimnieciskās un sociālās likumdošanas jautājumos.

Viss runā par to, ka šī ideja, ko jau priekš kara aizstāvēja tādi

pazīstami un politiski dažādi noskaņoti juristi, kā 0. Girke un

L. Dūgi, proti, īpašas otras palātas radīšanas ideja nevis uz

atsevišķu pilsoņu, bet sabiedrisku savienību, kā īpatnīgu kol-

lektīvu personu un kultūras «reālo interešu" nesēju pārstāvnie-

cības pamata, tuvākā laikā tiks atzītas un izplatītas. Neapšau-

bāmi šādā virzienā ir jāmeklē kā «dēmokratijas krīzes", tā arī

sociālisma problēmas atrisinājums, kā to mēģina vesela virkne

tagadnes autoru, tai skaitā arī tā saucamā «ģildes sociālisma"

strāva Anglijā, kas iekaro aizvien lielākas simpātijas.
18

Tomēr viss tas ir tālas perspektīvas, sevišķi Krievijā, kur

uz brutāla spēka un tiesību ideju noliegšanas dibinātā kommū-

nisma politika pašā saknē iznīcināja pat tos vājos profesionā-
lās kustības asnus, kas pastāvēja turienes sabiedriskās dzīves

priekšrevolūcijas laikmetā. Ja mēš šeit novirzījāmies tīri po-

18 Sal. G. Gurwitsch .Otto v. Gierke als Rechtsphilosoph" (Logos,

Bd.XI, 1922, H.J.). D ugu it .L'Etat, le droit objectif et la loi positive." 1901.

Tā paša autora npaßO h npeo6pa3oßaHHe rocy.napCTßa." Par

ģildes sociālismu: A. Penty .The Restauration of the (iuild System", 1906.

Coļe .Chaos and order m Industry*, 1919. Hobson .National Guilds and

the State", 1920. B. Russel .Roads to freedom", 1922.
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lītisku jautājumu laukā, tad tikai aiz tā iemesla, lai krasāki pa-

svītrotu no paidagoģiskā viedokļa interesējošo profesionālo

savienību pusi, kur vienādas profesijas personas vienojušās

nevien uz atsevišķu locekļu kopīgu oikonomisku un tiesisku

interešu pamata, bet arī uz sava kopīgā speciālā darba pa-

mata. Mēs redzam, ka šeit abstrakta kopība (Allgemeinheit)
izvēršas konkrētā viengabalainībā (Allheit). Ja skolotāju sa-

vienību sapulcēs var runāt nevien par skolotāju oikonomiskiem

un tiesiskiem jautājumiem, bet arī par pašas paidagoģikas teo-

riju un praksi, tad principiāli nav ne,kā neiespējama iekš tā, ka

metallistu savienības sapulcēs tiktu pārrunāti nevien cīņas jau-

tājumi ar darba devējiem, bet -arī metalla industrijas un amat-

niecības technikas un oikonomikas jautājumi. Tāda profesio-

nālo savienību uzdevumu paplašināšana, kas saistīta ar aktīvu

darbu visu to pašizglītības līdzekļu radīšanā, par ko mēs jau

runājām (papildu skolu, kursu, bibliotēku, muzeju, žurnālu), ir

svarīga nevien no paidagoģiskā, bet arī cita viedokļa: stipri-

not profesionālo savienību autoritāti sabiedrības un valsts acīs.

tām tiek piešķirta arī lielāka iespēja savu tiešo uzdevumu aiz-

stāvēšanā. Sabiedriskas savienības kollektīvai personībai ir

piemērojams tas pats, ko mēs agrāki teicām par atsevišķa cil-

vēka personību: tās iekšējā brīvība un spēks izriet no tiem

pārpersoniskiem mērķiem (šai gadījumā no saimniecības un

garīgās kultūras mērķiem), kurus tā pagaidām sekmē. Profe-

sionālo savienību un citu sabiedrisko organizāciju darbības mi-

nētās puses kultivēšanā tādā kārtā ir jāapvienojas kā tautas

izglītības darbiniekiem, tā arī praktiskiem politiķiem. Ārpus-

skolas izglītības darbiniekiem vispirms ir jāvērš sava uzma-

nība izglītojošai darbībai pašās sabiedriskās savienībās, bet

nevis patīkatnu izprieču un tautas klubu dibināšanai. Neaptrī-

dot to, ka arī pēdējiem ir sava (tomēr ļoti pārspīlēta) vērtība,

mēs gribētu vēl reiz pasvītrot, ka arī šeit, cilvēku brīvā sav-

starpējā satiksmē, īsta izglītojoša nozīme nav tai satiksmei,

kas norisinās kopīgā atpūtā un izpriecā (kā klubos), bet tai,

kas norisinās kopīgā darbā, jo tikai tāda satiksme var perso-

nību ierosināt izglītojošam ceļojumam.

Tādā kārtā atsevišķas personības izglītības interese sa-

krīt ar attīstītu un intensīvu sabiedrisku dzīvi. Tas nozīmē,
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ka sabiedriskums ir personības brīvības nepieciešams nosacī-

jums un papildinājums. Personīga brīvība, t. i. uzvara par

savu instinktīvo, ārējo es, ir iespējama vienīgi pievēršoties

pārpersoniskam mērķim. Pēdējais apstāklis padara nepiecie-
šamu indivīdu biedrošanos. Tamdēļ brīvība, kā dzīves uzde-

vums, kā vajadzīgās rīcības .priekšmets, cilvēkus apvieno,
īsta brīvība, pielaizdama atsevišķa cilvēka rīcības vienību,

padarīdama to par vienotu personību (individualitāti), līdz ar

to arī atsevišķus cilvēkus savieno sabiedriskā kollektīvā per-

sonībā, un beidzot vienotas cilvēces kopīgā personībā. Bū-

dama vienošanas sākums attiecībā uz atevišķo un niecīgo,

tā ir vienošanas princips arī attiecībā uz lielo un veselo.
19

Jautājuma literātūra. 1. Par ārpusskolas izglītības vis

pārīgiem jautājumiem: Paul Natorp .Sozialpādagogik", īpa

§§ 22.-28. Tā paša autora „Volkskultur und Personlichkeitskultur".

2. Par Platona paidagoģiku: Windelband „Platos"

M. Py6HHuiTefiH „ri;iaTOH=yqHTe;ib\ MpKyrcK 1920. P. Natorp ,Plato

Staat und die Idee der Sozialpādagogik" iekš „Gesammelte Abhandlungen" 1. Ab

3. Izglītojoša romāna paraugi: Goethe „Wilhelm Meiste

Wanderjahre". Gottfried Keller .Der grune Heinrich". Romain Rol

land „Jean Christpf" (ir latvisks tulkojums). Par izglītojošu romānu: Donne

„W. Meisters Wanderjahre und der Roman der Romantik". Max Wund

,W. Meisters Wanderjahre\ Klasisku autobiogrāfiju paraug

Goethe
B
Wahrheit und Dichtung". MHJiJib, fliK, Ct. «ABTOčnorpacj'HH

repueH „BbiJioe h n,yMbi". n. KponoTKHH „3anncKH peßOJuounoHepa

T. KopojieHKO „HcTopHfl Moero coBpeMeHHHKa". M. ropbKHfl „XI,eTCTBO

4. Par tagadnes kultūras izglītības līdzek ļ i c m (bibli
tēka, mūzejs, izstāde, teātris, grāmata v. t. t.). „Die Kultur der Gegenwar

Bd.l. „Die allgemeinen Grundlagen der Kultur". Turpat jautājum sīka literātūr

19 Aizstāvot personiskā un sabiedriskā sākuma vienību, mēs nenoliedzam

ka konkrētā vēsturiskā dzīvē personiskās brīvības un
sabiedriski interese bieži

šķiras vai pat viena otru apkaro. Ja mēs sakām, ka šie abi sākumi idejā har-

monizē, tad tas nozīmē, ka lai viņu konflikts būtu cik ass būdams, aizvien ir

iespējams atrast harmoniju, vaiadzīga tikai laba griba to darīt. Personiskā un

sabiedriskā sākuma harmonija ir uzdevums, proti vajadzīgā politiskā rīcība. Pa-

reizas politikas un paidagoģikas uzdevums ir censties pēc abu sākumu sintezēs,

bet nevis pēc viena sākuma hēgemonijas. Tamdēļ mēs noliedzam ne tik daudz,

personiskā un sabiedriskā sākuma faktisko pretešķību, cik daudz to filozofiju

kas, jau iepriekš atsacīdamās no katras sintezēs reālizēšanas, pārāk viegli gatava

upurēt vienu sākumu otram, un kuras dogmatiskā pesimismā slēpjas tas, ko

Kauts mēdza saukt par Jgnava ratio" (kūtrs prāts).
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5. Par tautas ārpusskolas izglītību: Natorp „Volkskultur

und Persdnlichkeitskultur". Baxiepoß .BHeiUKOJibHoe o6pa3oßaHue Ha-

pona" (novecojusi). MejibiHCKßli .BHeun<o;ibHoe o6pa3oßaHHe", 1915.

„CnpaBOMHHK no b.h euiKOJibHOMy o6pa3 o b a h h io*, KpacHonpcK,
1920 (īpaši D. A. Balika apcerējumi, veltīti ārpusskolas izglītības un bibliotēkas

vispārīgiem jautājumiem). Par papildu skolām: Kerschensteiner

.Fortbildungsschulen" minētā grāmatā „Die Kultur der Gegenwart". — Par

tautas universitātēm — E. Schultze
.
Volkshochschulen und Univer-

sitātsausdehnung." L. 1897. .Mockobckhh HapoflHbift
v

HHBepcHTeT HMeHH A. LLIaHHBCKoro" (pārskats). M. 1914. — Par

Grundtvi'ga dāņu skolu: A. Hollmann
„
Die Volkshochschule und

die geistigen Grundlagen der Demokratie", 2. izd. 1919. — Par «augstāko tautas

skolu" kustību Vācijā: Picht .Die deutsche Volkshochschule der Zukunft".

L. 1913. Harms .Die deutsche Volkshochschule", 1919. Weitsch .Soziali-

sierung des Geistes", 1919. Sal. žurn. .Arbeitsgemeinschaft" par 1920.—21. g.

un žurn. .Blātter zur Volkshochschulbewegung". Par tautas bibliotē-

kām. Py6a k h h .CpeflH khht". E. Schultze .Frei veroffentlichtc Biblio-

theken, Volksbibliotheken und Lesehallen", 1900. Norrenberg .Volksbiblio-

theken und Lesehallen" (Handworterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 8. 1911).

Paul Ladewig .Politik der Bucherei", Lpz. 1917. Jaunākais sociāli paidago-

ģiskais virziens —Wa 11 c r Hofmann .Die Praxis der Volksbucherei", 1922;

.Der Weg zum Schrifttum", 1922.

6. Par profesionālās kustības nozīmi — Natorp .Sozial-

idealismus". Cole „The World of Labour", XII. nodaja: The future of Trade

Unionism (1920. g. izd., 370 1. p.).
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Satura rādītājs.
Priekšvārdi 7

lEVADS. PAIDAGOĢISKĀS ZINĀTNES PROBLĒMA. IZGLĪ-

TĪBAS UN PAIDAGOĢIKAS lEPRIEKŠĒJA DĒFĪNĪCIJA.

1. Izglītība un paidagoģika. Paidgoģika kā zinātne. Paidagoģikas teo-

rētiskie priekšnoteikumi. Zinātnes par izglītības materiālu un zinātnes

par izglitības mērķiem. Izglītības mērķi ir kultūras mērķi II

2. Kultūra, civilizācija, pilsoniskums un izglītība. Kultūra un vēsture.

Kultūrālo vērtību raksturojums. Vēstures brīnums 15

3. Kultūras un izglītības attiecības. Filozofija ir zinātne par kultūras jēgu
un izglitības pēdējiem mērķiem. Paidagēģika kā lietājamā filozofija.

Kultūras noliegšana un paidagoģikas dēfīnīcija 28-

4. Jautājuma literatūra 33

DAĻA.

TIKUMISKĀS UN TIESISKĀS IZGLĪTĪBAS TEORIJA.

I. NODAĻA. BRĪVĀS IZGLĪTĪBAS IDEĀLS.

1. Ruso kultūras noliegšana. Ruso jēdziens par kultūru: darba sadalī-

šana kā viņas galvenais netikums. Ruso anarchisms. Kultūras māk-

slotiba, viņas izgudrotais plāns. Ruso intuitīvisms. Personības sa-

brukšana kultūrā. Brīva un viengabalaina personība kā Ruso dabas

ideāla saturs 37

2. Ruso dabiskās jeb brīvās audzināšanas teorija. Pāragrās un pozitīvās
audzināšanas ļaunums. Ruso negātīvā audzināšana. Vai Emīla audzi-

nāšana ir dabiska un brīva? Emīla brīvība iedomāta. Ruso „Emīla"

iekšēja pretruna. Viņa brīvības un dabas negātīva saprašana ....

46

3. Ļ. Tolstoja brīvās izglītības teorija. Brīvība un dzīve. Audzināšana

un izglītība. Jasnopoļanas skola. Vai Jasnopoļanas bērni ir brīvi?

lekšēja pretruniba starp Tolstoja teorijas nodomu un rezultātu. Tās

cēloņi 54

4. Ruso un Tolstoja kopīga kļūda: brīvības kā izglītības fakta noliedzoša

saprašana. „Nebrīvības" šaura izpraša. Brīvība nav izglītības fakts,

bet uzdevums. ,Brivibas vai nebrīvības* antinomijas kļūdīgums. Brīvās

izglītības ideāla patiesība. Briviba kā izglītības mērķis, nebrīvība kā

izglītības fakts 64

5. Jautājuma literātūra 66
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U. NODAĻA. DISCIPLĪNA, TIKUMISKAS IZGLĪTĪBAS

MĒRĶIS.

1. Disciplīnas jēdziens un mērķis. Disciplīna un tās izķēmojums-dresūra.

Disciplīna ir iespējama caur brīvību. Disciplīnas izdzimšana dresūrā.

Dresūras pacelšanās līdz disciplīnai 67

2. Brīvība kā cēloniskas nepieciešamības noliegšana. Indeterminisms noved

pie determinisma. Brīvība un patvaļība. Patvaļīgu darījumu nepare-

dzamība. Brīva rīcība. Viņas neparedzamiba. Brīva akta radošais

raksturs. Brīva akta individuālais likums. Brīvība un pienākums. Brī-

vības formula: esi brivs. Brīva rīcība veido personību. Brīvi un mē-

chaniski darījumi. Esmu brīvs — esi brīvs — esi pats 71

3. Personība un temperaments. Rakstura jēdziens. Personības iekšēja

vienība. Personība ir iespējama ar pārpersoniškiem sākumiem. Bio-

grāfijas problēmā. Pārpersoniskā noliegšana ir personibas noliegšana,
īstā un šķietamā individuālitāte. Individualitāte ir neatvietojama vie-

nībā. lodividuālitātes sabrukšana un tās celšana. Ibsena .Pērs Ģints*
un .Hokons*. Kollektīvās personibas problēma: nācija un cilts. Naci-

onālais ietilpst pārnācionālā 77

4. Personība un kultūra (ārējā). Vienkārša un komplicēta kultūra. Perso-

nības perifērija un centrs. Centripetālie un centrifugālie spēki perso-

nībā. Personības izdzimšana kultūras augšanas rezultātā. Pie dabas

atgriešanās ideāls. Ķiniķi. Asīzes Francis. Ruso un Tolstojs. Kul-

tūras noliegšana kā morālisma maska. Kultūras noliegšanas patiesība.

Tikumības attīstības problēma. Statiskais un dinamiskais moments

tikumībā. Tikumības attistība pastāv vajadzīgās rīcības komplicēšanā
un attīstībā. Salīdzināšana ar zinātni. Vienkāršošanas filozofija un

kultūras filozofija 86

5. Brīvības un personibas attīstība kā tikumiskās izglītības uzdevums.

Priekšlaicīgas un nabadzīgas audzināšanas pārmērības. Ārējā mate-

riāla saskaņošana ar personības iekšējo spēku 95

6. Jautājuma literatūra 97

111. NODAĻA. TIKUMISKAS IZGLĪTĪBAS PAMATA PAKĀPES: ANOMIJAS

PAKĀPE, JEB PRIEKŠSKOLAS IZGLĪTĪBAS TEORIJA.

1. Tikumiskās izglītības vispārīgs sadalījums pakāpēs: anomija (bezliku-

mība) — heteronomija (svešlikumība) — autonomija (pašlikumība). Sa-

līdzinājums ar dabu, tiesībām un tikumību 98

2, Rotaļa kā anoma darbība. Rotaļa, stunda un radīšana. Rotaļas filozo-

fiskās teorijas. Šillers un Djui. Rotaļa un māksla. Rotaļas mērķsaka-
rība. Rotaļas psīcholoģiskās teorijas: atpūtas, spēku pārpalikuma un

vingrināšanās teorijas 1 102

3. Rotaļas organizācijas problēma. Frēbeļa nozīme. Rotaļā jāiemieso mā-

cības stunda, bet tai nav priekšlaicīgi jāizvēršas par stundu. Rotaļas
izdzimšana izpriecē un mēchaniskā darbībā. Rotaļas filozofiskā jēdziena

un psīcholoģiskā izskaidrojama vienība. Bērnu dārznieces sagatavošana. 108
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4. Spēks kā anoma vara. Spēks, autoritāte un prāts (brīvība). Jābūtības

nesaprašana (bērnā). Jābūtība sākumā rodas dabiskas nepieciešamības
maskā. Spēkā jāspīd cauri autoritātei, bet nav priekšlaicīgi viņā jāiz-

vēršas. Ruso dabiskā soda teorijas patiesība 113

5. Frēbeļa sistēma. Frēbelis un Šellings. Kultūra kā dabas turpinājums.

Nesadalīta vienība — sadalīšana — daudzveidības sadalīta vienība.

Rotaļa kā nesadalīta kultūras vienība. Bērna rotaļas materiāls. Frēbeļa
sistēmas simbolisms. Darba nesadalīšana. Mits kā kultūra, kas rādīta

dabas tēlā. Frēbeļa sistēmas mitoloģiskais raksturs. Bērnu dārzniece

kā vaditāja. Frēbeļa sistēmas aprobežotība: tās abstraktais ideālisms,

kas izpaužas nošķirti no dzīves un simbolismā. Rotaļas psīcholoģiskās
būtības ignorēšana. Bažas frēbelisma par rotaļas izdzimšanu izpriece 117

6. Montesori sistēma. Montesori un eksperimentālā paidagoģika. .Bērnu

mājas" sociālais raksturs. Viņas dzīves un praktiskais raksturs. Mon-

tesori .didaktiskais materiāls". .Brīvība" Montesori sistēmā. Koja

principa atvietošana ar ūnisona principu Montesori sistēmā. Montesori

jēdziens par attīstību, viņas nopelns un šī jēdziena aprobežotība: tā

mēchaniskums un iztēles noliegšana. Rotaļas filozofiskas jēgas igno-

rēšana. Rotaļas izdzimšanas briesmas mēchaniskā nodarbībā 124

7. Frēbeļa un Montesori sistēmu salīdzināšana. Viņu patiesība un viņu

aprobežotība. Rotaļas organizācijas uzdevums: tāda rotaļa ir atzīstama,

kūjā vērojama stunda 140

8. Jautājuma literatūra 142

IV. NODAĻA. HETERONOMIJAS PAKĀPE, JEB SKOLAS TEORIJA.

DARBA SKOLAS IDEJA.

1. Stunda un radīšana. Stundas organizācijas problēma. Stundai jābūt

radišanas gara piesātinātai, bet ne priekšlaicīgi. Stundas izvēršanās

mēchaniskā darbībā un dilletantismā ,
• •

144

2. Darba skolas jēdziens. Djui un Keršenšteiners. Darba skola un pro-

fesionāla skola. Nedalāmības princips. Atsevišķa priekšmeta nodzi-

ļināšana dabas un kultūras nedalāmībā. Personības un aicinājuma

ideja. Keršenšteinera papildu skolas 149

3. Darba skola un pasīvā skola. Vienāda parauga atkārtošana un uzde-

vuma kopīga reālizēšana. Skolotāja loma. Nedalāmības princips klases

iekārtā 155

4. Darba skolas pamata principa principa) secinājums. Vis-

pārizglītojošie un speciālie priekšmeti. Mācības plāna un skolotāju

kollēģijas viengabalainība. Dzimtenes mācība. Daudzu priekšmetu

problēma. Darba skola kā skolas modernās attīstības dabiskas sekas.

Keršenšteinera prasības. Skolas tuvums iedzīvotājiem 159

5- Darba skolas izķēmojumi. Mājas darbi. Roku darbi. Utilitārs darbs.

Utilitārais nav pašmērķis, bet līdzeklis. Saimniecisks darbs 167
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€. Darba skolas izķēmojumi (turpinājums). Blonska .industriālā" darba

skola. Blonska skolas iekšējās pretrunas. Technika un saimniecība.

Aktivitāte un pasivitāte. Darba skolas izķēmojumi izriet no darba jē-
dziena sašaurināšanas 171

7. Darba kolas reālizēšanas nosacījumi: materiāla un garīga bagātība, tie-

siska kultūra. Darba skola kā ūtopija un kā reāla skolas darba un

skolas vēsturiskas attīstības ideja 177

S. Jautājuma literatūra 182

V. NODAĻA. HETERONOMIJAS PAKĀPE (TURPINĀJUMS). AUTORITĀTE

UN BRĪVĪBA SKOLĀ.

1. Autoritāte un prāts. Autoritātes organizācija: autoritātē, kā sarkanam

pavedienam jāvelkas cauri prātam, bet tas priekšlaicīgi nedrīkst stāties

autoritātes vietā. Autoritātes izvēršanās mēchaniskā paklausīšanā.
Jezuitu skola un apbalvojumu un sodu sistēma. Soda problēma. Soda

kā mēchaniskas iedarbības līdzekļa izviršana. Soda noliegšana ir ne-

iespējama. Soda tiesiskā jēga. .Dabiskais sods" un biedru tiesa kā

soda galējie poli. Fiziskie sodi. Psīchiskie sodi, kas apvaino skolēna

personību 183

12. Brīvības izviršana tad, ja autoritāti priekšlaicīgi atmet. .Jaunības kul-

tūras" teorija un Vinekena .brīvā skolas draudze". Vācu .jaunatnes

kustība": viņas sākums un liktenis. Jaunatnes kustības sabrukšanas

iemesli. Autoritāte kā brīvības nepieciešams moments 196

3. Pašvaldības problēma skolā. ,Brīvā skolas draudze". Amerikāņu

school-city sistēma. Pašvaldība angļu publiskās skolās. Pašvaldība

nav līdzdalība pārvaldīšanā. Skola kā .jaunatnes māja". Jaunatnes

brīvs sabiedriskums kā sākums, kas spīd cauri autoritatīvi organizētā
skolā 201

4. Jautājuma literatūra 210

VI. NODAĻA. HETERONOMIJAS 5 PAKĀPE (NOBEIGUMS). VIENOTAS

SKOLAS SISTĒMA.

1. Obligātoriskā skolas mācība un tiesības uz izglītību, Reformācijas no-

zīme. Luters. Jānis Komenskis. Obligātoriskā mācība un absolū-

tisms. Obligātoriskā mācibā un klasiskais liberālisms. Jaunliberālisms:

obligātoriskā mācība kā brīvības sekas. Tiesība uz izglītību. Izglī-
tības tiesības kā tiesību veids uz cienīgu eksistenci. Obligātoriskās

mācības principa robežas 212

2. Skolas autonomija un valsts. Valsts kontrole par skolām kā obligā-
toriskā mācības principa sekas. lekšēja antinomija .jaunās brīvibas"

jēdzienā. Tās atrisināšana. Skola, kā .iestāde" absolūtiskā valstī.

- Birokrātiskais mēchanisms. Klasiskā liberālisma mācības brīvība. Vi-

nekena un Natorpa skolas autonomijas pamatojumi. Skolas autonomija

neatbilst viņas būtibai. Skolas heteronomijā jāspīd cauri autonomijai.

Valsts kontrole par privātām skolām 220
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3. Skolas sistēma, jeb .vienotās skolas" princips kā tiesību sekas uz

izglītību. Komenska vienotās skolas ideja pēc Kondorsē projekta.
Absolūtisma profesionālisms: skolas sistēmas trūkums. Sistēmas trū-

kums klasiskā liberālismā. Liberālisma skolu politikas abstrakta vien-

līdzība: vienlīdzība izvēršas vislielākā nevienlīdzībā. - Amerikāņu skolu

sistēmas evolūcija. Šveices skolu sistēma. Vienotā skola, kas pama-

tota uz skolu tipu daudzveidības. Tiesiska un faktiska vienlīdzība.

Jaunlibērālisms un klasiskais liberālisms. Konkrētās viengabalainības

princips un vienotās skolas ideja. Vienotā skola un nācionālā vienība 230

4. Jautājuma literatūra 242

VII. NODAĻA. BRĪVAS PAŠIZGLĪTĪBAS (AUTONOMIJAS) PAKĀPE, JEB

ĀRPUSSKOLAS IZGLĪTĪBAS TEORIJA.

1. Radīšana un stunda. Brīvība un autoritāte. Dzīve un skola. Cilvēka

apkārtnes augšana. Cilvēce kā visplašākā apkārtne. Autonomijas bez-

galība. Profesijas izvēršanās aicinājumā. Paidagoģikas izvēršanās au-

tonomijas pakāpē ētikā uu politikā * 243

2. Platona sistēma kā ētikas, politikas un paidagoģikas savienojums.

Individs un valsts. Dvēseles jutekliskā, gribas un prāta daļa. Saim-

nieciskā, pilsoniskā un valdošā kārta. Platona mācība par tikumiem:

atturība, vīrišķība un gudrība. Patiesība kā tikuma pilniba. Tikumu

un valsts sabrukšana. Platona kommūnisms, tā atšķirība no šolaiku

kommūnisma. Platona paidagoģika. Viņas mūžīgā jēga un viņas vē-

sturiskā aprobežotība 246

3. Ceļošanas problēma paidgoģiskā literātūra. Ceļošanas nozīme: savs

un cita. Izglītojoša ceļojuma istā jēga. Garīga ceļošana. Sava aici-

nājuma iegūšana. Vēsture kā tautas garīgs ceļojums. Izglītojošs ro-

māns. Ģētes Vilhelma Meistera ceļniecības gadi. Romēna Rollāna

2ans Kristofs 256

4. Pašizglītības līdzekļi ka garīgas satiksmes ceļi. Bibliotēka un muzejs.

Viņu ēvolūcija. Augstākā skola. Žurnāls 263

5. Tautas ārpusskolas izglītības problēma. Ārpusskolas izglītības patstā-
vība. Tautas bibliotēkas. Papildu skolas pieaugušiem. Tautas lekcijas

un tautas ūniversitāte. Jaunākās strāvas ārpusskolas izglītības laukā.

Viņu sakrišana ar garīgas ceļniecibas principu 268

6. Profesionālo savienibu nozīme personības brivā pašizglītībā. Profesi-

onālo savienību izvēršanās no personīgu interešu pārstāvniecības kol-

lektīvā personībā, kas ir pašas kultūras interesēs. Korporatīvais so-

ciālisms. Profesionālo savienibu izglītības uzdevumi. Personiba un

sabiedrība ir vienotas važas locekļi 276

7- Jautājuma literatūra 280
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lepriekšējā daļā mēs pētījām iekšējo un visdziļāko, bet arī

visformālāko izglītības pusi. Cilvēka darbības stils, cilvēku

savstarpējo attiecību forma un no šejienes izrietošās izglītības

iestāžu organizācijas problēmas bija mūsu pētījuma dominējo-
šais priekšmets. Tagad mums jāpiegriežas tām izglītības pu-

sēm, kas vairāk attiecas uz viņas saturu, ne vairs uz stila, bet

cilvēka darbības priekšmeta noteikšanu. Šo pāreju diktē pats

tikumiskās izglītības mērķis, kā mēs to jau noteicām. Perso-

nība aug samērā ar savu tieksmi pēc pārpersoniskiem kultūras

uzdevumiem. Ne askētiskā atsacīšanās no kultūras, bet kultū-

ras iegūšanā un radošā pārvarēšanā (citādā «aiziešanas" veidā

no tās) tā gūst savu īsto brīvību un pati sevi. Brīvība un per-

sonība, kā formāli sākumi, prasa kulturāla satura materiāla.

Šīm izglītības vairāk „ārējām" pusēm mēs tagad arī piegrie-

zīsimies, un vispirmā kārtā — zinātniskai izglītībai.

Ar šo termiņu — «zinātniska izglītība" — mēs apzīmējam
to izglītības veidu, kā mērķis ir zinātne jeb zināšana. Mēs

varētu arī teikt — «patiesība", kaut arī šo vārdu tagad tik

labprāt vairs nelieto kā agrāk, intellektuālistiskās ticības laik-

metā zināšanu visvarenībai. Zinātne, zināšana, patiesība ir

tāds pats vispārīgās izglītības mērķis, kā personība, brīvība,

tiesības. Kā katram sevī jāizveido personība, gluži tāpat ka-

tram arī jāpiekļaujas zinātnei un patiesībai. Ne visi kļūs pro-

fesionāli zinātnieki un pat ne visi nokļūs līdz zinātniskās iz-

glītības augstākām pakāpēm, tāpat kā visi nespēs reālizēt sevī

brīvās pašnoteikšanās augstākās pakāpes. Bet katram ir jā-

piesavinās zinātne. Jo nav divu zināšanu -n zinātniskas un

bet katra zināšana, ja vien tā ir patiesa, jau ir zi-

nātniska zināšana. Atziņas gūstošs bērns, izdarot savus pir-

mos novērojumus par īstenību un taisot slēdzienus par tiem,

neapzinīgi jau padodas tiem likumiem un nosacījumiem, kas

regulē arī zinātnieka darbu. «Zinātniska domāšana", «zināt-
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niska izglītība" ir tikai tā procesa augstāka pakāpe, ka pir-

-mākās etapes ir bērna ikdienišķie spriedumi un dzīves atziņas.

Zinātnisku izglītību parasti nosaucot par intellektuālu, pai-

dagoģika nevien patvaļīgi dala to, kas pēc būtības pieder viena

un tā paša tipa parādībām (zinātnieka pētniecības darbu un

bērna orientēšanos viņu aptverošā īstenībā), bet arī maksā me-

slus vecajam, tagad jau visu atmestam aizspriedumam par

psīchiskām spējām, it kā pielāgotām noteiktiem izglītības mēr-

ķiem. Tikumiskā izglītība jeb izglītība uz labo bija, kā mēs

redzējām, visa cilvēka, bet ne tikai gribas vien, audzināšana.

Cilvēka iztēle, viņa jūtas, viņa prāts un viņa miesa, ar vienu

vārdu sakot, viss cilvēks visumā bija jānostāda uz radīšanas

un brīvas pašnoteikšanās ceļa. Gluži tāpat arī zinātniskā iz-

glītībā tiks runāts par visa cilvēka audzināšanu, bet ne tikai

par viņa prāta spējām vien. It kā cilvēku vispāri varētu da-

līt daļās un pēc tam atkal to sastādīt no gabaliņiem! Zinā-

šanu un patiesības ceļš nav vienīgi prāta ceļš vien. Šis ceļš

prasa neatlaidīga gribas spraiguma, fantāzijas vēriena, entu-

ziasma, tas pat paredz noteiktas ķermeņa veiksmes —
ar

vienu vārdu sakot, visam cilvēkam, un ne tikai viņa prātam

vien, kas atsevišķi nekad pat neeksistē, jābūt zinātniskās iz-

glītības matereiālam. Kā uzvest visu cilvēku uz zināšanu

ceļa, likt piesavināties viņam zinātni, — tas tad arī jāatrod
zinātniskās izglītības teorijai. Jo līdzīgi tam, kā aplami būtu

mākslinieku uzskatīt par muļķi (uz tā pamata, ka mākslinie-

ciska darbība ir it kā vienīgi jūtu sfaira), gluži tāpat aplami būtu

iedomāties zinātnieku kā domāšanas mašīnu bez jūtām un bez

gribas. Zinātnieku biogrāfijas pietiekoši rāda, ka tikai tur, kur

stiprs prāts apvienojies ar cietu gribu un liesmainu entūziasmu.

zināšana atklājas cilvēkam. Jo vairāk tas sakāms par zināša-

nas zemākām un vidējām pakāpēm. No savas subjektīvās pu-

ses zināšana ir process, kas aizrauj visu cilvēku.

Tas nevien vēl lieku reizi apstiprina mūsu pieņemtā izglī-

tības jēdziena sadalījuma pareizību pēc viņas mērķiem (tiku-

miskā, zinātniskā, mākslinieciskā v. t. t.), un ne pēc viņas ma-

teriāla (intellektuālā, fiziskā, gribas, atmiņas v. t. t.), bet arī

attaisno turpmākā iztirzājuma raksturu. «Zinātniskās izglitī-
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bas teorijā" lasītājs aiz nepieciešamības sastapsies ar problē-

mām, kas pārsniedz parastās «didaktikas" robežas, kura līdz

šim darinājusi savu saturu tuvu «prāta audzināšanas" jēdzie-

nam.
1

1 Ja tagad daudzi autori «izglītības» jēdziena sadalīšanu divos prin-

cipos (mērķī un materiālā) jauc vai ari tam piešķir gadījuma un ekletisku

raksturu (sal. piem. Spensera grāmatas pašu virsrakstu «Intellektuālā, tiku-

miskā un fiziskā audzināšana»), tad agrāk tam bija noteiktāka un princi-

piālāka nozīme. Tā Platons katrai dvēseles daļai (jūtām, gribai, prātam)

Piešķir noteiktu izglītības mērķi. Tamdēļ aistētiskā izglītība (ģimnastika,

mūzika) viņam bija jūtu audzināšana, ētiski tiesiskā
— gribas audzi-

nāšana un filozofiski zinātniskā — prāta audzināšana. No otras

puses Ruso, izglītības mērķus noteicot ar audzināšanas materiālu,

katru izglītības veidu pakāpeniski piemēro noteiktam vecumam: laikmets

no 12 gadiem ir ārējo jutekļu audzināšanas laikmets (sensations —
fiziskā

audzināšana); laikmets no 12 līdz 15 gadiem — prāta audzināšanas laik-

mets: no 15 līdz 20 gadiem — tikumiskās un reliģiskās audzināšanas

laikmets (t. i. iekšējo jūtu audzināšana — sentiments).
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VIII. nodaļa-

Zinātniskās izglītības mērķis.

1.

Antinomija: domāšanas formāla attīstīšana vai ziņu iegūšana. Abu

viedokļu argūmentācija. Praktiski secinājumi no tiem: izglītības saturs,

skolēnu darba kontrole, skolotāja un mācības grāmatas loma.

Pastāvot prāta jeb intellektuālas izglītības paša jēdziena

nenoteiktībai, ir pilnīgi saprotami, ka jautājums par tās mērķi

tiek atrisināts loti dažādi. Tomēr šī jautājuma dažādo teoriju

lielajā pulkā var vērot divas pamatstrāvas, krasi pretējas

vienu otrai, kuru starpā svārstās parastie uzskati par mācī-

šanas mērķi. Šie divi galējie viedokļi, no kuriem vienu varētu

saukt par formālās, otru — par reālās izglītības viedokli, sa-

stāda zinātniskās izglītības teorijas galveno antinomiju. ana-

loģisku tai, ko tikumiskās izglītības problēmā radīja brīvās un

nebrīvās audzināšanas pretišķība.

Formālās domāšanas attīstīšanas viedoklis savu taisnī-

gumu pierāda apmēram šādā kārtā. Izglītības mērķis nevar

būt vienkārša ziņu piesavināšanās. Ziņas ātri aizmirstas, tās

ir bezgala dažādas, tā kā visumā nezinot, kā iekārtosies nā-

kotnē skolēna dzīve, pilnīgi neiespējami izcelt taisni to, kas

skolēnam patiesi noderēs dzīvē. Beidzot, ziņas noveco: tas

kas šodien skaitās par pastāvošu likumu un neapšaubāmu faktu,

rītu tiek jaunas zinātniskas teorijas, prēcīzāka novērojuma ap-

gāzts. Tamdēļ, ja mācīšanas uzdevums ir ziņu sniegšana, tad

skola, aiz nepieciešamības vienmēr iepakaļ palikdama zinātnei

un varēdama pasniegt tikai vakarējās patiesības, nekad nespēs

atrisināt šo uzdevumu: tā vienmēr sniegs ziņas, kas nevien

tad, kad tās būs jāizlietā dzīvē, izrādīsies novecojušas, bet būs

novecojušas jau pašā mācīšanas brīdī. Bet ja ziņu sniegšana

nevar būt mācīšanas mērķis, tad acīm redzot skolas uzdevu-
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mam jābūt domāšanas spējas formālai attīstīšanai. Attīstīts

prāts vēlāk aizvien spēs iegūt tās ziņas, kas tam dzīvē būs

vajadzīgas un kuras nespēj paredzēt nekāda mācīšana. Cil-

vēks, kas prot spriest, ir ziņu iegūšanas rīka īpašnieks, pie

kam šis rīks vienmēr noderīgs, neaizmirstas un nekad neno-

vecojas.

Tā tas ir teorijā, pret ko iebildumus ceļ reālās izglītības aiz-

stāvji. Praksē «domāšanas formālā attīstīšana" izvēršas no

dzīves nošķirtā abstraktā skolā, kur derīgu un interesantu

ziņu mācīšanas vietā, kas paplašina cilvēka prāta aploku, sko-

lēna garīgo darbu ierobežo ar grammatikas nedzīvā materiāla

un tīri formālās matēmatikas iekalšanu. Ne aiz gadījuma tā-

das skolas mācību centrā nostādītas nedzīvās valodas, kā arī

ģeometrijas un alģebras teorēmu tā saucamā stingrā pierādī-

šana. Formālās domāšanas attīstīšanas viedoklis vadās pēc

kautkādas gatavas schēmas, spriešanas likumu un paņēmienu

esamības, kuru iegūšana it kā pieradinātu bērnu disciplinētai

loģiskai domāšanai. Tā kā dzīva domāšana tādām schēmām

nepadodas, tad arī neatliek nekas cits, kā jemt vairs neprogre-

sējošas valodas un no dzīves šķirtas matēmatikas materiālu,

kuras galvenais mērķis nav matēmatisku atziņu izlietošana

dzīvē, bet loģiskais schēmai atbilstošs pierādījums. No šejie-

nes rodas tādu grammatisku likumu mācīšana, kādus savā

tīrā loģiskā veidā nav lietojuši pat senie autori, un bezgalīgi

uzdevumi par fantastiskiem baseiniem, vilcieniem, tilpumiem,

nolīdzinājumiem (vienādojumiem) un logaritmiem, kuriem ne

tikdaudz jāatklāj prātam dabas matēmatiskā struktūra, cik

daudz jāapstiprina un jāpaskaidro matēmatiskais likums. Tam-

dēļ ir saprotami, ka tad, kad fizikas stundās jāizlietā matēma-

tika, formāli attīstītais prāts izrādās bezspēcīgs. Jo vairāk bez-

spēcīgs tas izrādīsies dzīvē, kas prasa apķērības, kriticisma,

iniciātīves. Formālā izglītība tādā kārtā ir tāli no tā, lai dotu

rīku, ar ko patstāvīgi iegūt vajadzīgās ziņas. Gluži otrādi, pēc

būtības tā ir padevīga prāta audzināšana, kas domā gatavās

schēmās, pēc agrāk sniegtiem likumiem. Nē, skolai jādod bēr-

nam atbildes uz tiem jautājumiem, ko tam izvirzi viņa apkār-

tējā dzīve, jāsniedz viņam vērtīgas ziņas, ar kurām cilvēks var

orientēties dzīvē un būt noderīgs sabiedrības loceklis.
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Kadi praktiski secinājumi izriet no abiem viedokļiem, kas

tik veikli pierāda savu taisnīgumu ar pretinieka trūkumiem?

Mēs jau redzējām, cik dažādi tie iedomājas mācīšanas mate-

riālu: formālās domāšanas attīstīšanas viedoklis dabiski no-

stāda izglītības centrā formālās zinātnes — grammatiku, ma-

tēmatiku, loģiku, vispāri dažāda veida teoriju, kā saturs pa-

kāpeniski un nepārprotami dēducējas no nedaudzām pamata

aksiomām un tēzēm. Turpretī ziņu sniegšanas viedoklis izvē-

las tā sauktos „reālos priekšmetus" — dabas zinātni, ģeogrā-

fiju, lietājamo matēmatiku, jaunās valodas. Vēl vairāk — pa-

šus priekšmetus tas cenšas nostādīt nevis kā sevī noslēgtas,

citu no cita loģisku priekšnosacījumu norobežotas disciplīnas,

bet kā ziņu kopu, ko vairāk noteic praktiskās vajadzības:

„dabas mācība" (kur ietilpst arī astronomija ar fiziku, ķīmija

un ģeoloģija, botānika un zooloģija), „dzimtenens mācība" vai

„apkārtnes mācība" (kur ietilpst vēsture, statistika, ģeogrā-

fija, etnogrāfija, politiskā oikonomija) v. tml. cenšas šeit izspiest

vecos priekšmetus — zinātnes.

Gluži tāpat arī skolēnu darba kontroles problēma abiem

viedokļiem jāatrisina dažādi. Ja mācīšanas uzdevums ir noteik-

tas summas ziņu iegūšana, tad darba sekmīgums, acīm redzot,

jāpārbauda skolēnus iztaujājot, jo tikai tieša aptauja var kon-

statēt, vai vajadzīgās ziņas ir piesavinātas vai ne. Tādā kārtā

eksāmeni ir reālā viedokļa nepieciešams secinājums. Turpretī

formālās domāšanas spējas attīstību noteic grūtāka vai vie-

glāka uzdevuma atrisināšana: ekstemporāļi, rakstu darbi un

uzdevumi ir šī otrā viedokļa mācības sekmīguma pārbaudes

dabiskie paņēmieni. levērojami, ka tā sauktā eksperimentālā
paidagoģika, vispārīgi nebūt nepiekrizdama formālās izglītības

ideālam, aiz iekšējas dialektikas arī nonākusi pie bērna inte-

lektuālās attīstības analoģiska noteikšanas paņēmiena. Pēc

tās domām, pēdējo nenoteic piesavināto ziņu summa, bet intel-

lekta psīcholoģiska pētīšana. Praksē tomēr psīcholoģiska pē-

tīšana pastāv dažādu pakāpeniski grūtāku uzdevumu atrisi-

nāšanā. Binē vēlāk pat izstrādāja pārlabotu bērna prāta at-

tīstības skālu, kas pastāv no vecumam piemērotiem pakāpeni-

ska grūtuma uzdevumiem, kuri normālam bērnam ātri un bez

sevišķām pūlēm atrisināmi.
2

No uzdevumiem, kas raksturo
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formālā prāta attīstīšanas paidagoģiku, šī «apdāvinātības

schēma" atšķiras tikai ar to, ka tur pilnīgi trūkst loģiskas

sistēmas, un tā pastāv no kombinētiem jautājumiem, kuru atri-

sināšanā, acīm redzot, jādarbojas līdzi intellekta dažādiem ele-

mentiem (atmiņai, iztēlei v. t. t.) un kam pa lielākai daļai ir

tīri sporta raksturs. Domāšanas disciplīnas vietā tās sma-

guma centrs šeit atrodas apķērībā.

Beidzot, tikpat dažādi abi mūsu viedokli iedomājas arī sko-

lotāja un mācības grāmatas lomu. Ja mācīšanas mērķis ir

ziņu sniegšana, tad skolotāja uzdevums pastāv sava priekšmeta

saprotamākā izskaidrošanā. Skolotājam pēc iespējas labi jāiz-

stāsta savs priekšmets, tā, lai viņa stāsts spilgti iespiestos sko-

lēnu atmiņā. Viņa iztirzājumam jābūt interesantam, dzīvam,

sīkam, illūstrātīvam, saistītam ar ziņām, ko skolēni jau iepriekš

piesavinājuši. Tā kā ziņas ir iztirzājamas arī mācības grāmatā,

tad skolotājs ir neatlīdzināms tikai tiktāl, ciktāl iztirzājums

vārdiem spilgtuma un sakarības ziņā vienmēr pārspēj rakstu

iztirzājumu. Pati mācības grāmata tamdēļ pieņem lasāmas

grāmatas raksturu: tai jābūt labi izdotai, sarakstītai dzīvā,

spilgtā, tēlainā valodā, apgādātai izskaidrojošām un priekšmeta

paturēšanu veicinošām illūstrācijām. Ja skolotājs pats pārzina

to ziņu kopu, ko viņš nodomājis sniegt skolēniem, tad viņa

galvenāi enerģijai jau jābūt vērstai uz šo ziņu mācīšanu. Tam

noder speciāla, psīcholoģiski pamatota mācīšanas technika,

kuras zināšana un pārvaldīšana ir paidagoģiskās sagatavošanas

pamats. Pēdējās nozīme bieži stādāma augstāki par skolotāja

tīri zinātnisko sagatavošanu: skolotājs, mazāk zinādams savu

priekšmetu, bet prasdams to dzīvi un interesanti sniegt skolē-

niem, ir labāks par tādu skolotāju, kas lieliski zina savu

priekšmetu, bet nepārvalda tā iztirzāšanas metodes. Tādā

kārtā skolotāja un mācības grāmatas starpā nav principiālas,

ievērojamas starpības. Skolotājs tikai pārspēj mācības grā-

matu ar sava dzīvuma, skatārnības un intereses pakāpi, bet

viņa uzdevums taisni iekš tā pastāv, lai atvieglotu skolēnu

2 Bez paša Binē sacerējumiem («Jaunas idejas par bērniem») sal.

Binē pārlabotu skālu Meimaņa grāmatā «Abriss d. exsperim. Pādagogik»

un Rubinšteina
— .rieiiaronmecKaH ncH.\o/iornH" (Skat. arīß. Gaups «Bērna

Psīcholoģija» un Piorkovskis «Cilvēka mtellekts» —
tulk. piez.).
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darbu, palīdzētu viņiem piesavināties to, kas jau atrodas labā

mācības grāmatā. Protams, bez tā viņš vēl pārbauda skolēnu

darbu, liek tiem pāriet nepārieto, izskaidro tiem nesaprasto,

papildina grāmatā izlaisto. Katrā ziņā grāmata stādāma mā-

cīšanas centrā, un skolotāja darbība pēc būtības pastāv mācī-

bas grāmatas papildināšanā un palīdzēšanā skolēniem piesavi-

nāties tās saturu. — Turpretī pēc pretējā viedokļa mācības grā-

matai nav tādas nozīmes. Tai jābūt ne tikdaudz lasāmai grā-

matai, cik daudz to domāšanas likumu īsam konspektam, kuru

iegaumēšana ir prāta formālās attīstīšanas uzdevums. Tā kā

pēdējais panākams ar vingrinājumiem, tad mācīšanas smaguma

punkts šeit nav vairs mācības grāmata, bet labi sastādīts uz-

devumu krājums, un skolotāja loma pastāv iekš tā, lai rūpētos

par to, kā skolēns atrisina no uzdevumu krājuma viņam priekšā

celtos uzdevumus, lai izlabotu viņa kļūdas un savā ziņā ar

prāta vingrināšanu disciplinētu viņa domāšanu.

Varbūt abus viedokļus vienu otram pretī nostādot, mēs zi-

nāmā mērā nolīdzinām tos secinājumus, pie kādiem katrs no

tiem nonāk, un nerunājam tikdaudz par to, ko viņi īstenībā ap-

stiprina, cik daudz par to, kas tiem būtu bijis jārunā, ja tie

pakāpeniski attīstītu savu uzskatu pamatā liktos principus.
Tomēr šī nolīdzināšana ir nepieciešama, ja mēs gribam nevien

saprast katra viedokļa patiesīgumu, bet arī atklāt abiem ko-

pējo aprobežotību. Lasītājs, kam pazīstama attiecīgā literā-

tūrā, diezin vai atradīs mūsu iztirzājumā to, ko patiesi nebūtu

teikuši abu didaktisko strāvu galējie pārstāvji. Ja viņš daudz

kā neatradīs, ko tie bez tā vēl teikuši, tad tikai tamdēļ, ka abas

strāvas neaprobežojas ar sava viedokļa attīstīšanu, bet savu

taisnīgumu pierāda, galvenā kārtā sagāžot pretinieka nepa-

reizos uzskatus. Vienīgi ar to, ka aplūkojamo strāvu uzskatus

mēģinājām tīrīt no viņus aptverošās polēmikas čaumalas,

izskaidrojams mūsu iztirzājuma schēmatiskums. Lai lasītāju

neuztrauc tas apstāklis, ka šis schēmatiskums ieturēts karrika-

tūras robežās. Pēc Platona dziļdomīgā teiciena, komēdija un

traģēdija savos pēdējos pamatos sakrīt.
3

Patiesi, aiz mūsu iz-

tirzātās paidagoģikas antinomijas filozofs viegli saskatīs vēl

dziļāku un traģiskāku gnozeoloģijas antinomiju. Visus

3 Conv. 223. D.
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mūsu aizkustinātos jautājumus par eksāmeniem, mā-

cības grāmatām un uzdevumu krājumiem parasti izšķir
dažādi atkarībā no pieņemtiem uzskatiem par zi-

nātes un zināšanu būtību, kaut gan šie uzskati pa lielākai daļai

ir nepareizi. Mēs arī mēģināsim atrast šo pamata antinomiju

zināšanu teorijā, kura savukārt veicina didaktisko uzskatu cīņu.

Mēs redzēsim, ka pēdējā nav gadījuma epizode, bet dziļas un

nenovēršamas filozofiskas pretrunas paidagoģisks atspoguļo-

jums.

2.

Zinātniskās izglītības antinomija ir gnōzeoloģiskās — racionālisma un empī-

risma
— pretruņas atspoguļojums paidagōģikā. Empīrisma gnōzeoloģija.

Racionālisma zināšanas teōrija. Šīs pretējības pārvarēšana kriticismā. Kri-

tiskās (transcendentālās) zināšanas teōrijas pamatvilcieni.

Šī traģiskā antinomija gnozeoloģijā ir racionālisma un em-

pīrisma antinomija. To šeit sīki un speciāli neapspriežot, mēs

aprobežosimies ar to viņas galveno punktu iztirzāšanu, kuru

noskaidrošana ir nepieciešama mūsu paidagoģiskai problēmai.

Lai noskaidrotu, kas ir zināšana, saka empīrisms, nepieciešami

jāsāk ar jautājumu par tās izcelšanos. Visa mūsu zināšana iz-

ceļas no pieredzes, tā ir sajutu datu sakrāšanās rezultāts mūsu

prātā, kā vienkāršs abstrahējums ir visi vispārīgie jēdzieni.

Tā kā zināšana rodas no pieredzes (1), tad tā arī ir ticama ti-

kai tiktāl, ciktāl balstās uz pieredzi. Pieredze ir vienīgais zi-

nāšanas pareizības pamats (2). Visiem mūsu jēdzieniem un

spriedumiem ir nozīme tikai tamdēļ, ka viņu avots ir pieredze,

t. i. sajutu uztveres dati. Tamdēļ arī mūsu zināšana ir aprobe-

žota sajutu pieredzes robežās (3). Mēs nespējam nokļūt

aiz pieredzes robežām, izzināt parādību īstos cēloņus, t. i.

pieredzē neuztveramo lietu būtību, un pats jautājums, vai

vispār kautkas eksistē aiz pieredzes, ir veltīgs jautājums. Vis-

maz pēc mūsu saprašanas esamība beidzas ar to, kas uztverams

Pieredzē. Bet ja zināšanā nekā nav, kas iepriekš nebūtu dots

uztverē („nihil est m intellektu, quod non fuerit m

sensu" — prātā nav nekā, kas nebūtu bijis sajūtā), un tā

kā mēs vienmēr uztveram tikai daļas, turpretī veselais nav
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uztverei pieejams, tad zināšana sastādās no daļām, tās tīri mē-

chaniski sablīvējot un savienojot (4). Lietas jēdziens, kas sai-

sta daudz uztveres vienā nepārtrauktā veselā, cēloniskā attie-

cība, kas ietur divu uztveru starpā nepieciešamo sakaru —

viss tas ir tikai paraduma auglis uzjemt (vienlaicīgi vai tiešā

secībā) vienādas uztveres, viņu daudzkārtīgās citu uz citas sa-

blīvēšanās rezultāts. Lieta pastāv uztverto daļu kopībā, dvē-

sele nav nekas cits, kā atsevišķu uztveru kopojums. Vispārīgi

jēdzieni par lietām un likumi par maiņu procesiem nav nekas

cits, kā pieņemti apzīmējumi, kam neatbilst nekāda realitāte,

faktu iegaumēšanas un paturēšanas rīki, uztverei vienīgi pie-

ejamie. Reāli jeb patiesi ir tikai pēdējie. Ja nu mēs zinātnē

veidojam jēdzienus un uzstādām likumus, tad tas tikai nozīmē,

ka zinātne ne tik daudz cenšas pieiet reālitātei un uztvert pa-

tiesību, cik daudz palīdzēt cilvēkam iegūt faktus," kurus viņš

visā to daudzumā nav spējīgs paturēt savā atmiņā. Tamdēļ zi-

nātne un zināšana ir ne tik daudz patiesības sasniegšanas rīki,

cik daudz cīņas ieroči par eksistenci. Viņu kritērijs ir noderība,

nevis patiesība. Izceldamās no pieredzes, pieredzes noteikta

un pieredzes aprobežota zināšana tādā kārtā ir tikai rīks at-

sevišķu faktu iegaumēšanai un prātā paturēšanai, ciktāl šie

fakti ir cilvēkam noderīgi (5). Kā redzams, taisni šis empīri-

skais uzskats par zināšanu, kā par atsevišķu un tikai noderības

ārējo faktu saistītu mēchanisku agregātu, atrodas pamatā arī

tam mācīšanas uzskatam, kas par pēdējās mērķi stāda noderīgu

ziņu sniegšanu ar dzīva, interesanta un atmiņā paliekoša iztir-

zājuma ārēju mēchanisku līdzēkļu palīdzību (6).4

Ka zināšana nav uztveru mēchanisks sakopojums, — šī

pašā sākumā tīri noliedzošā tēze ir racionālisma sākuma

punkts. Ja zināšana būtu vienkārša uztveru kopība, tad pēc

viņas nebūtu nekādas vajadzības un tā nebūtu pārliecinoša.

Uztveres ir tīri subjektīvas, kamēr zināšana pēc visas savas

4 Tam nerunā pretī arī tas fakts, ka Loks, angļu empīrisma nodibi-

nātājs, pa daļai stāvēja par formālās domāšanas attīstīšanas jeb prāta

disciplīnas viedokli. Lieta tāda, ka empīrisms līdz pat Jūma laikam pilnīgi

sapratās ar racionālismu par to, ka matēmatika ir tīri analitiska zinātne, kas

izlietā vienīgi analizi un dedukciju. Tamdēļ reālā izglītība, par ko

Loks stāvēja, vēl papildināma ar prāta disciplinu.
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būtības ir objektīva. Pieredzes dati, kā tādi, vienmēr apšau-

bāmi. Tikai tas, kas neapšaubāms, ir zināšanas priekšmets.
Zinātne sāk ar šaubām, lai nokļūtu pie pārliecinošā un neap-

šaubāmā. Taisni tamdēļ, ka pieredze nespēj sniegt kautko

pārliecinošu, zinātne aiziet no pieredzes, lai nokļūtu pie patiesī-

bas un īstās reālitātes, kas ar savu redzamību atšķiras no tās

vienmēr apšaubāmās pieredzes reālitātes, kas mums tiek dota

jutekliskā uztverē. Zināšanas vai nu nemaz nav, vai arī tā

savu pārliecinātību negūst no pieredzes (2). Bet ja zināšanu

nespēj attaisnot pieredze, tad tā ir cēlusies priekš pieredzes.

Tās pamatā cilvēka dzēselē katrai pieredzei jābūt noguldītām

viņā iedzimtām idejām. Šīs iedzimtās idejas, kas izteic ievē-

rojamu likumību un pasaules viengabalainību, ir zināšanas pār-

liecinātības, viņas objektivitātes un nepieciešamības īstais

avots. Tās noliegt nozīmē noliegt pašu zināšanu. No šām ne-

daudzām iedzimtām idejām arī izriet visa zināšana (1), un,

otrādi, tikai tas, kas no tām secināms ar analizēs palīdzību,

var pretendēt uz zināšanai esošo pārliecinātību. Zinātne ar

analizēs un dēdukcijas palīdzību loģiski izriet no šām nedau-

dzām iedzimtām idejām (4), tamdēļ tā arī nepaliek pieredzes

robežās (3). Uztveres dati sniedz prātam labākā gadījumā ti-

kai iemeslu savu iedzimto ideju analizēšanai, kuras ietver sevī

vēl nedalītas iespējamības veidā visu zināšanas pilnību. īstā

zināšana tamdēļ nav pieredzes, bet pārjutekliska zināšana.

Caur vipu mēs tuvojamies patiesībai un īstai reālitātei un, iz-

šķirībā no vienmēr atsevišķajiem un saraustītajiem uztveres

datiem, apjaužam pasauli, kā nedalītu veselu, kā no nedaudziem

pamatnoteikumiem izrietošu likumu un patiesību kopību. At-

taisnot pasauli kā vienotu, sevī pabeigtu un tiktāl prātīgu un

taisnīgu veselu, arī ir zinātnes augstākais mērķis (5). Zinā-

šana par šo veselo ir metafizika, kurai arī pakārtotas visas

citas zinātnes. Pie tam loģika, kā analizēs un dēdukcijas

māksla, dod iespējamību nevien pārbaudīt patiesību, bet arī at-

klāt to. Tamdēļ arī zināšanu mācīšanai nav jāpastāv kaut-

kādu faktu un zinu mācīšanā. Pēdējie ir tikai cēlonis un pamu-

dinājums uz zināšanu, kas nekad nav sniedzama no ārienes,

bet radāma tikai no iekšienes, no paša izziņošā subjekta, no viņa

Prāta patstāvīgās aktivitātes. Zināšana ir spēja sadalīt un dēdu-
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cēt, un zināšanas mācīšanai prāts jāpieradina šiem domas lo-

ģiskiem paņēmieniem (6). Formālās izglītības viedoklis ir ti-

kai gnozeoloģiskā racionālisma atspoguļojums paidagoģikā.

Tādā kārtā mēs redzam, ka taisni šī tīrā filozofijā jau at-

mestā racionālisma un empīrisma pretišķība joprojām iespaido

lietājamo filozofiju, kāda ir zinātniskās izglītības teorija.
5 Pa-

raudzīsim, kādi paidagoģiski secinājumi izriet no tā trešā vie-

dokla gnozeoloģijā, kam, kā zināms, izdevās pārvarēt norādīto

gnozeoloģisko antinomiju, proti, no kritiskās filozofijas. Fi-

lozofiskās pretišķības pārvarēšana sasniedzama nevis mēcha-

niski savienojot abu pretnieku apgalvojumus, bet atrodot tiem

kopīgu kļūdu. Tikai tad, kad aiz tēzes un antitezes antino-

mijas mēs atradīsim abiem kopēju priekšnoteikumu, var at-

mest pašu šo pretišķību, kā nepareizi uzstādītu, un atrast

trešo viedokli, kas vienlīdz atšķirdamies no abiem un nepie-

skārdamies viņu kopīgai kļūdai, paceļas augstāki par abiem

un apmierina nesamierināmo virzienu likumīgos motīvus. Pēc

kritiskās filozofijas nodibinātāja Kanta domām, tāds vispārīgs

racionālisma un empīrisma priekšnoteikums pastāv iekš tā, ka

tie nešķir jautājumu par zināšanas nozīmi un jēgu no jautār

juma par tās izcelšanos. Empīrisms saka: tā kā mūsu zinā-

šana ceļas no pieredzes, tad tās nozīmi var attaisnot vienīgi

pieredze. Racionālisms spriež: tā kā zināšanu savā pārlieci-

nātībā nevar attaisnot pieredze, tad tā izceļas no iedzimtām

idejām, kas cilvēka dvēselē atrodas priekš jebkuras pieredzes.

Tomēr jautājumam par zināšanas izcelšanos nav nekā kopīga ar

jautājumu par tās jēgu un nozīmi. Ir viena lieta — konstatēt,

no kurienes ceļas mūsu zināšana, kā mūsu psīcholoģiskās dzī-

ves fakts, un otra — noskaidrot, kā tā iespējama, ar ko tā at-

taisnojama savā pārliecinātībā. Pirmējais ir psīcholoģijas uz-

devums, tikai otrs ir zināšanas teorijas uzdevums. Pieņemsim,

ka visa zināšana ceļas no pieredzes: psīcholoģijas uzdevums

ir noskaidrot to sīkāki un konstatēt, vai tas patiesi tā ir, un

vai cilvēks nedzimst jau ar zināmu krājumu intellektuālu dispo-

5 Ka šāda pretišķība paidagoģikā līdz pat pēdējam laikam nav no-

vērsta, rāda kaut ari vai Kona grāmata «Der Geist der Erziehung». At-

tīstīdams kritiskās filozofijas viedokli, Kons tomēr runā par
«formālo iz-

glītību», sal. 65. I. p.
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ziciju. kas pārgājušas no iepriekšējās paaudzes aiz bioloģiskas

iedzimtības. No šejienes tomēr nepavisam neizriet, ka zinā-

šana savā pārliecinātībā ir pieredzes attaisnojama, no piere-
dzes cēlusies. Atbildēt jautājumam: kā iespējama zināšana, uz

ko pamatojas tās nozīme vai pārliecinātībā — tas nozīmē at-

bildēt jautājumam par zināšanas jēgu, kā atrisinājums neatka-

rājas no atbildes uz jautājumu par viņas izcelšanos (1).
Ja mēs tā uzstādīsim jautājumu, tad mums būs jāpiekrīt

racionālismam, ka zināšanas pārliecinātību nevar attaisnot ar

pieredzi (2). Lai arī zināšanas izcelšanās būtu kāda būdama,

zināšana nav uztveru vienkārša kopība. Tas jau ir skaidrs

kaut vai no tā, ka pats empīrisms, kas zināšanu uzlūko kā uz-

tveri, nemanāmi tiek spiests pakāpeniski tā pārveidot un pa-

plašināt savu jēdzienu par uztveri, ka pēdējā zaudē savu

pirmatnējo jēgu. Zināšana ir uztveru kopība un, tā

tad, „esamība ir tas, ko uztver". Šo savu apgalvojumu drīzi

vien empīrisms ir spiests iztulkot tai nozīmē, ka «esamība ir

tas, kas var būt uztveres priekšmets, kaut arī faktiski to

neuztvertu". Empīrisma turpmākā attīstība vēl lielākā mērā

vājina savu paša tezi. Neviens cilvēks nekad, piemēram, ne-

spēs uztvert zemes griešanos ap sauli, bet viņa uztvere vien-

mēr tam teiks pretējo, kamēr zināšana, pretēji uztverei, apsti-

prina taisni zemes griešanās reālitāti. Lai saskaņotu daudzus

analoģiskus faktus no tagadnes zinātnes attīstības ar savu tezi,

empīrismam arī galu galā ir jānonāk pie sekojoša tās iztulko-

juma: «esamība ir tas, ko kaut arī reāls cilvēks nekad pilnīgi

nespēj uztvert, bet kas atrodas nepārtrauktā likumiem atbilstošā

sakarā ar to, ko mēs tieši uztveram." Tas nozīmē, ka zinā-

šana nav uztveru vienkārša kopība, bet viņu likumiem atbil-

stoša sakarība. No šejienes jau tikai viens solis līdz tā atzī-

šanai, ka pat pati uztvere, ja vien tā nav vienkārša, neskaidra,

tīri dzīvnieciska rakstura sajūta, bet ir patiesi uztvere, t. i.

Priekšmeta zināma apzināšana, slēpj sevī kādu loģisku mo-

mentu, kas nevien rada viengabalainību viņā pašā, bet to arī

ieliek, kā nepieciešamu dalu, izzināmā pieredzes kopībā. To

arī izteica Kants savos pazīstamos vārdos, kas deva kopainu

Par viņa izturēšanos pret empīrismu: «skatāmi priekšstati bez

iēdzieniem ir akli."
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Kas gan ir šie Jēdzieni", šis loģiskais moments zināšanā,

bez kā zināšana nav zināšana, bet neskaidru manljumu vienl

kārša masa, bez kuriem arī pati pieredze nav pieredze, bet

~aklu priekšstatu" nekārtīga kaudze? Kants šo loģisko mo-

mentu zināšanā, kam pastāvot ir iespējama pati pieredze, sauc

par āpridrām formām un katēgorijām. Šeit pieder, piemēram,

telpa, laiks, cēlonība. Visu šo jēdzienu ticamība ar pieredzi

nav pierādāma aiz tā iemesla, ka ikviens pieredzesveidīgs pie-

rādījums, kas grib būt pārliecinošs, šo ticamību jau uzskata kā

esošu. No racionālisma iedzimtām idejām šīs formas, kas lo-

ģiski ir pieredzei un šai zinā āprioras, atšķiras ar to,

ka būdamas zināšanas vienības un nedalāmības sākumi, tās ir

tikai formas, t. i. tikai zināšanas nokārtojošs un sistematizējošs

elements, bet pašas par sevi tās vēl nesniedz zināšanas.

Jau tamdēļ vien tās nespēj radīt zināšanas, ka zināšana nav tik

daudz kādu gatavu ideju sadalīšana un analizē, cik daudz ne-

pārtraukta konstruēšanas sintezē ar vienotas pieredzes uz-

tveres datu palīdzību, kā formālo struktūru tās tikai izpauž.

Racionālisma kļūdu Kants salīdzina ar baloža kļūdu, kurš li-

dojot sajutis gaisa pretestību iedomātos, ka pilnīgi izkļūstot no

gaisa sfairas tas savu lidojumu padarītu vieglāku. Tamdēļ arī

Kants, savu uzskatu kopsavilkumā par racionālismu saka: Jē-

dzieni bez skatāmiem priekšstatiem ir tukši." Visa zināšanas

aprioro formu nozīme un jēga pastāv iekš tā, ka tās ir pie-

redzes formas. Ārpus pieredzes, pašas par sevi tās tikpat maz

var noderēt par zināšanas avotu, cik maz iespējams baloža li-

dojums tukšā telpā bez gaisa. Savā pēdējā stadijā tas bija jā-

atzīst arī pašam racionālismam, kas Leibnica personā iedzimtās

idejas sāka iztulkot kā „virtuālās", t. i. nevis kā tādas, kas atro-

das cilvēka dvēselē kā reāla zināšana jau priekš pieredzes, bet

kā tādas, kurās zināšana vienīgi iespējama un kļūst reāla sa-

karā ar pieredzi. Kants iet vēl tālāk un saka: ir tikai viena

zināšana, proti zināšana ar pieredzi, bet šī vienotā pieredzes

veidīgā zināšana pastāv no diviem elementiem — formāli lo-

ģiskā, kas ir zināšanas ticamības un viengabalainības pamats,

un jutekliskā, kas zināšanai sniedz materiālu. Tamdēļ empī-

rismam ir taisnība, ka zināšanu ierobežo pieredze (3). Zinā-

šanas āpriorās formas var attaisnot tā ticamību. Tās pieredzei
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piešķir viengabalainības un likumības raksturu, ar ko tā at-

šķiras no vienkāršas uztveru kopības. Taisni tamdēļ arī pašām

apriorām formām ir nozīme nevis ārpus pieredzes, bet vienīgi
nolaižoties tās dzijumos.

Tādā kārtā kritiskā filozofija zināšanu neuzskata par pie-
redzes datu mēchanisku sablīvējumu (izšķirībā no empīrisma),

tāpat arī neuzskata par dažu pamattēžu analizēs produktu (iz-

šķirībā no racionālisma). Zināšanai ir organisks un sintētisks

raksturs (4). Veselais nav racionālas zināšanas priekšmets, kas

šķirta no atsevišķas uztveres, bet princips, kam zināšana seko

savā pieredzes sistēmas konstruēšanā un kurai sevī jāietilpina

jutekliskās uztveres dati. Tamdēļ zināšana nespēj izprast pa-

sauli tās absolūtā un pabeigtā veidā, kas ar loģisku nepiecie-

šamību izrietētu kā vesels no kāda vienota sākuma. Bet at-

sacīdamās izprast veselo,zināšana arī nevar apmierināties ar ju-

teklisko uztveru mēchanisku sadrumslošanu. Zinātnes uzdevums

taisni pastāv iekš tā, lai radītu viengabalainību mūsu uztverēs.

Šis uzdevums nekad nav atrisināms. Pieredze, kā vesels,

ir tikai ideja, kurai nepārtraukta progresa gaitā mēs varam

tikai tuvoties, un taisni tamdēļ pieredzes viengabalai-

nība ir zināšanas princips, saskaņā ar ko zināšana veido īste-

nības pasauli. Zināšanas āpriorās formas arī ir šās pieredzes

viengabalainības izpaudumi.

Ja empīrisms, vadīts no tā viedokļa, ka zināšana ceļas no

pieredzes, zināšanu nostādīja atkarībā no jutekliskās esamības

un tamdēļ uz to raudzījās kā uz līdzekli, kas kalpo dzīvei, bet

racionālisms turpretī apgalvodams, ka zināšana ceļas no

iedzimtām idejām, to stādīja atkarībā no pārjutekliskās esa-

mības, kuras attaisnošana ir zināšanas īstais un augstākais uz-

devums, — tad kriticisms pasludina zināšanas neatkarību no

ikvienas esamības, pasludina tās «autonomiju". Zinātne nav

dzīves līdzeklis, tāpat arī viņas uzdevums nav attaisnot pa-

saules prātīgumu un taisnīgumu. Zināšana ir mērķis sevī (5),

kas tomēr to netraucē būt arī par dzīves cīņas līdzekli. Bū-

dama tāli no tā, lai stāvētu esamības aizbildniecībā, zināšana

ir drīzāk tas faktors, kas vispirms rada esamību. Jo mēs par

Pastāvošo saucam tikai to, kas zināšanas attaisnots, kas ieņem

noteiktu vietu zināšanas darinātā pieredzes ainā. Tā, eksistē-
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šana, ko zināšana nav attaisnojusi, vai nu. nav pārliecinoša (kas

zināšanai vēl jāizskaidro), vai arī pastāv tikai iedomās (ciktāl

tā ir pretrunīga pieredzes likumībai un ar zināšanu nav attai-

snojama). Tādā kārtā esamība nav kautkas neatkarīgs no zi-

nāšanas vai tāds, kas loģiski pastāvējis priekš tās, bet ir loģiska

katēgorija, zīmogs, ar ko zināšana apzīmē jutekliskās uztveres

datus, tādējādi tos padarīdama par patiesi esošiem. Šai esa-

mības loģiskās jēgas atklāšanā ari pastāv Kanta «koper-

nikāniskais darbs
6

". Jo līdzīgi tam, kā Koperniks atklāja zemes

griešanos ap sauli, Kants atklāja esamības griešanos ap zinā-

šanu, kamēr racionālisms un empīrisms zināšanā redzēja esa-

mības (jutekliskās vai pārjutekliskās) atspoguļojumu.

Zinātniskā zināšana iepriekš neatrod pieredzi, bet to da-

rina. Zināšanas āpriorās formas arī ir tie likumi, kas sadrumslo-

tos jutekliskos iespaidus sakopo viengabalainā sintētiskā vie-

nībā. Lai arī empīrismam būtu taisnība, ka ikviena zināšana

ir relātīva. Lai būtu pareizi arī tas, ka zinātniskās sistēmas

maina savus radītos likumus un faktus, pieņemot nevien jaunus

likumus, kas bieži vien ir pretrunā ar vecajiem, bet atzīstot ari

jaunus faktus, kuri bieži vien noliedz nesenos faktus. Pati zi-

nātnisko sistēmu maina nenotiek nejauši, bet sevī slēpj iekšēju,

nemainīgu un mūžīgu likumu. Ja zinātniskā sistēma mainās, tad

tikai aiz tā iemesla, ka jaunie pieredzes dati vairs neapmierina

tās prasības, ko zināšana vispāri aizvien prasa no zinātniskas

sistēmas. Tiktāl zināšana maina tikai savu saturu. Tās forma

ir pastāvīga, absolūta. Ikviena jauna zinātniska sistēma turpina

tā uzdevuma atrisināšanu, ko nav atrisinājusi iepriekšējā.

Jaunie zinātniskie likumi un fakti stājas veco likumu un faktu

vietā aiz tā iemesla, ka tie labāk reālizē viengabalainības un

vienības prasības, ko zinātne prasa no katra likuma un fakta.

Tamdēļ lai arī zinātnisko patiesību saturs mainās cik mainī-

damies, tomēr tas virziens, kādā zinātne darina «pieredzes"

ēku, ir nemainīgs. Zināšanas āpriorās formas arī nav nekas

cits, kā ceļa rādītājas, pa kuru zinātnei jāseko darinot pieredzi.
Grieķiski ceļš ir «metode". Tamdēļ, ja zināšanu pareizību at-

taisno āpriorās formas, tad tas nozīmē, ka to attaisno viņas me-

tode. Metode ir zināšanas dvēsele, viņas dzīvība, tā rada at-

6 Lask «Die Logik der Philosophie und *die Kategorienlehre».
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sevišķas zinātniskas sistēmas, tāpat arī atmet, kad tās vairs

apmierinoši neatrisina zinātniskās konstrukcijas uzdevumu.

Atsevišķi liku/mi var kļūt veci un aizmirsti, metode nekad ne-

noveco un neaizmirstās, jo tā vienlīdz darina ir vecos ir jaunos

likumus un faktus. Bet metode arī nav kas atsevišķs no pie-

redzes, likumiem un faktiem, ko varētu piesavināties neatkarīgi

no tiem. Vienīgi radot pieredzi, to izlietājot pieredzes datos ir

iespējams piesavināties metodi. Tā aužas cauri pieredzei gluži

tāpat, kā organismaim aužas cauri dzīvība, kā mākslas darba

forma aužas cauri tā saturam. Kants tik krasi pastāv par for-

mas saplūšanu ar matēriju, ka bieži vien pat matēmatiku, kā

tīri formālu zinātni, negrib uzskatīt par patstāvīgu zināšanu, bet

tikai par zināšanas elementu, dabaszinātniskās pieredzes dari-

nāšanas metodi, kas visu savu spēku un pirmatnību gūst šai

darināšanas procesā. Kāda didaktika gan izriet no šā kritiskā

uzskata par zināšanu kā esamības darināšanu saskaņā ar viņā

esošām pamata formām? Ja negrozīga ir nevis patiesība, bet

tās atrašanas metode, bet tā ir zināšanas metode, tad acīm re-

dzot arī mācīšanas uzdevums pastāv zinātnes, kā viņu dzīvi-

noša sākuma, metodes iegūšanā (6)
T

.

7 Ja empīrisma, racionālisma un krīticisma galvenās tēzes sarindo

sekošā schēmā, tad kļūst viegli pārskatāma to līdzība un dažādība:

Empīris m s

1. Zināšana ceļas no

pieredzes. Tā tad

2. zināšanas ticamība ir

pamatota vienīgi uz pie-
redzes. Tā tad

3- zināšana atrodas
pieredzes robežās un

4- ir vienkārša uztveru

kopība,

uzdevums ir, lai
ta butu derīgs dzīves ie-

rocis.

ļļ- Tamdēļ mācīšanas uz-

devums ir ziņu iegūšana.

Racionālisms.

1. Zināšana izceļas no ie-

dzimtām, cilvēka dvēselē

esošām idejām, kas tur

atrodas priekš katras pie-

redzes, jo
2. zināšana nav pamato-

jama ar pieredzi.

3. zinātnes neatrodas pie-

redzes robežās, bet

4. ir analizēs un dēdukcijas

produkts no nedaudziem

aprioriem sākumiem.

5. Tās uzdevums ir pasaules,
kā sevī pabeigta, prātīga
un patiesa vesela attaisno-

šana.

6. Mācīšanas uzdevums ir

domāšanasformālaattīstība.

Kriti c i s m s

1. Jautājumam par zināša-

nas izcelšanos nav nekā ko-

pīga ar jautājumu par zinā-

šanas jēgu un būtību.

2. Zināšanas ticamība nav

pamatojuma ar pieredzi.
To var pamatot vienīgi

apriori sākumi, kas tomēr

ir tikai jutekliskā materiāla

formas. Tamdēļ

3. zināšana atrodas piere-

dzes robežās,_bet pieredze
tomēr ir

4. nedalīta un sintētiska

vienība.

5. Zināšanas uzdevums ir

viņā paša.

6. Mācīšanas uzdevums ir

zinātnes metodes piesavi-
nāšanās,
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3.

Kriticisma didaktika. Mācīšanas uzdevums ir zinātnes metodes iegūšana.

Formālās izglītības teorijas un reālu zināšanu teōrijas taisnīgums. Zinātniski

attīstīts prāts. Metode kā subjektīvisma un objektīvisma vienība.

Kants pats netika taisījis paidagoģiskus secinājumus no

savas zināšanas teorijas. Savās «Paidagoģikas" lekcijās viņš

galvenā kārtā aprobežojās ar tikumiskās izglītības problēmām,

tikai garām ejot pieskārdamies zinātniskai izglītībai savos citos

sacerējumos. Gandrīz reizē ar Kanta «Kritikas" parādīšanos

šos didaktiskos secinājumus pauda Pestalocijs savos sacerē-

jumos. levērojami ir tas, ka Pestalocijs pie tiem nokļuva neat-

karīgi no Kanta. Tik lielā mērā bija nobriedusi un īstā laikā

parādījusies Kanta kritika un tās praktiskie lietājumi. Jau laika

biedri (piem. Fichte) atzina tuvu radniecību starp Kanta filo-

zofisko apvērsumu un Pestalocija paidagoģisko revolūciju.

Mūsu laikos to labi ir aprādījis Natorps, veselā virknē Pesta-

locijam veltītos darbos, izskaidrodams šā apbrīnojamā fakta

nozīmi un pamatojumus, ka vienlaicīgi un neatkarīgi vienam no

otra ir atklāta teorija un tās praktiska izlietāšana. Pats Na-

torps savos sistemātiskos paidagoģiskos sacerējumos skicē kri-

tiskās didaktikas pamatus, kas bija uz XIX. un XX. gadsimteņa

sliekšņa atdzimušās kritiskās filozofijas tiešs rezultāts, pie tam

tik īpatnīgā un savam laikam radniecīgā iztulkojumā, kāds tai

tika piešķirts Natorpa skolotāja Kohena darbos. 8

Mācīšanas uzdevums ir zinātnes metodes iegūšana. Lai

šo tezi pilnīgi izprastu, .mēģināsim šo kritiskās didaktikas vie-

dokli vēl krasāki norobežot no abām jau mūsu aplūkotām strā-

vām. Zinātniskas zināšanas metodes iegaumēšana no vienkār-

šas ziņu sniegšanas atšķiras ar to, ka katra atsevišķa zināšana

šeit tiek sniegta nevis sevis, bet itin kā kāda svarīgāka sākuma

dēl, kas atrodas aiz tā, ko māca, un to rada. Tā, piem., divē-

8
Sal. 3. nod. 2. piez. —

Fichte izsakās par Pestalociju «Runās vācu

nācijai». Natorps par Pestalociju un Kantu izsakās grāmatiņā «Pestalozzi»

un apcerējumos iekš «iGesammelt!e Abhandlungen» I. Bd. Kohena darbi

zināšanas teorijā: «Kants Theorie der Erfahrung», «Logik des reinen

Denkens.» Natorp «Die logischen Grundlagen der exakten VVissen-

schaften.» Par Kohena un Natorpa «Mārburgas skolu» B. Ce3eMaH „TeopH«

3HaHHH MapovprcKOti iukojim
"
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jādi var mācīt kaut vai teorēmu par trijstūru vienlīdzību. Viou

var izskaidrot tā, ka bez tās skolēns nekā cita nepiesavināsies.

Šī teorēma skolēnam teiks tikai to, ko tā saka, un viņš to varēs

atkārtot, kā iegaumētu atsevišķu zināšanu. Bet šo pašu teo-

rēmu ir iespējams skolēnam mācīt tā, ka aiz tās skolēns pa-

manīs to metodi, ar kuras palīdzību šī teorēma atrasta un pie-

rādīta. Šāda teorēma skolēnam teiks vairāk, nekā tas

acumirklī izliekas. Skolēns te sapratīs arī to, ko tā nepauž, bet

ko var iedomāt: proti to gaitu, to dzīvo domu vērienu, kas to

radījis, kā viņu aptverošās ģeometriskās zināšanas viengabalai-

nības dalu. Dabūjis redzēt gaitu, kā tika konstruēta šī ģeo-

metriskā teorēma, skolēns jau pats spēs turpināt iegūto domu

virzienu, patstāvīgi atrast un pierādīt jaunas analoģiska tipa

teorēmas. Šī būs zinātniskās zināšanas metodes mācīšana, iero-

sinājuma un virziena došana skolēna patstāvīgai domai. Pir-

majā gadījumā tiek mācīta vienīgi nedzīva ziņa, kurā nekā cita

bez sevis pašas nav. Otrajā gadījumā tā pati ziņa (teorēma)

tiek mācīta kā kautkas dzīvs, kas sevī it kā slēpj to (ziņu) ra-

došo metodes dzīvo sākumu un tamdēļ spēj radīt jaunu zinā-

šanu, kas tieši tur neatrodas. Taisni to turēja acīs Pestalocijs

teikdams, ka skolotāja uzdevums ir sniegt skolēnam «pave-

dienu", piešķirt viņa domai noteiktu virzienu («Leitfaden").*

Ikviena vārda spēks nav tas, ko ar to saka, bet tas, ko ar to

iedomājas. Tāds vārds, kas pilnīgi izteicis visu, ko gribējis

teikt, aiz kura klausītājs vairs nejūt nekā neizteikta, ir paviršs

un sekls, maz teicošs vārds. Valodas māksla pastāv iekš tā,

lai aiz izteiktā liktu sajust neizteiktā plašumu, attiecībā pret ko

izteiktais saturs ir tikai niecīga daļa, bet tomēr sevī slēpj neiz-

teikto veselo. Vienīgi tādi vārdi saceļ nemieru, ierosina, māca.

Gluži tāpat arī tikai tā zināšana ir īsta zināšana, kas sevī slēpj

citu zināšanu viengabalainību. Arī atsevišķa zināšana kā tāda

ir iespējama ar kautko augstāku, nekā viņa pati, proti ar sevi

radošo metodi, kas viņā spīd cauri.

Formālās izglītības teorijas neapšaubāmā patiesība pastāv

iekš tā, ka tā neatzina vienkāršu zināšanu mācīšanu, bet tai

vietā stādīja par mācīšanas uzdevumu, lai skolēnam tiktu dots

ierocis, ar ko zināšanas iegūstamas. Bet šo ieroci ta nesaprata

9
Pestalozzi «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt».
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kā dzīvu metodi, kas ir viņas radītās ziņās un reālās zināšanās,
bet kā kādu abstraktu, no reālas zināšarias šķirtu analizēs un

dēdukcijas psīchisku spēju. Pilnīgi psīcholoģiskā racionālisma

garā, kas domāja, ka visa zināšana izriet no iedzimtām idejām

un no tām iegūstama dēducējot, formālās izglītības teorija uz-

skatīja, ka mācīšanas uzdevums ir, radināt prātu pildīt no-

teiktas operācijas saskaņā ar formālās loģikas gataviem nosa-

cījumiem. Tamdēļ tā arī aprobežojās ar to, ka skolēna prātam

sniedza gatavu un nedzīvu vienmuļīgu vingrinājumu materiālu

par noteiktiem abstrakti formulētiem nosacījumiem. Bet zināt-

niskās zināšanas metode nav abstrakta spēja darināt sillo-

ģismus, analizēt jēdzienus, formulēt dēfīnīcijas. Metodi nevar

iegaumēt atsevišķi no zinātnes, ko tā rada. lemācīties formālo

loģiku nepavisam vēl nenozīmē piesavināties zinātniskās zinā-

šanas metodi. Zinātnes metodi var iegaumēt vienīgi izlietājot

šo metodi reālas zināšanas konkrētu problēmu atrisināšanā.

Kanta saprastās formas jēga pastāv iekš tā, ka tai pilnīgi ..jā-

saplūst ar pieredzi". Metodi var piesavināties vienīgi radot

jaunu zināšanu, ar tās palīdzību aizvien atklājot jaunas patie-

sības, bet nevis vingrinoties ar atklātu un jau gatavu zināšanu

nedzīvo materiālu. Te meklējama Sokrāta „maieutikas" dziļā

un mūžīgā nozīme: skolotāja loma līdzinās bērnu saņēmējas

lomai. Skolotājam nav jārada skolēns, bet vienīgi jāpalīdz
skolēna garīgai radīšanai, jābūt skolēna radītās zināšanas

krusttēvam. lerosināt, ievirzīt pareizā ceļā, pa kuru sekojot

skolēns pats sev atklās jaunu patiesību, bet nevis rādīt šablonu,

pēc kura viņam jāanalizē gatavā un jau atklātā patiesība. —

lūk ko nozīmē „iedot ieroci, ar ko zinātnes iegūstamas". For-

mālās izglītības teorijas kļūda pastāvēja iekš tā, ka sekodama

racionālisma zināšanas analītiskai teorijai, tā ignorēja zināt-

niskās metodes sintētiski radošo raksturu. Zināšana ir patie-

sības radoša atklāšana. Tamdēļ „ieroča došana zināšanu iegū-

šanai" ir iespējama tikai ar pašām zināšanām, mācot reālās zi-

nāšanas, izskaidrošanas ainu papildinot ar reālās pasaules pie-

redzes pazīšanu, bet nevis atsevišķi un neatkarīgi no zinā-

šanām. lekš tā pastāv reālās izglītības teorijas neapšaubāmā

taisnība, kas pilnīgi dibināti pretojās tīri formālās izglītības ne-

vajadzīgai scholastikai.
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Eksperimentālā paidagoģika, cilvēka intelektuālās attī-

stības būtību redzēdama vina prāta, kā arī tīri psīchiskas spējas,

papildināšanā, sakarā ar savu psīcholoģismu īpatnīgā veidā at-

griežas pie formālās izglītības teorijas maldiem. Zināmā mērā

par mācīšanas uzdevumu tā uzskata cilvēka prāta papildinā-
šanu tādā pašā nozīmē, kā vingrošana attīsta viņa ķermeņa

muskuļus un orgānus, un domā to padarīt it kā gudrāku līdzīgi

tam, kā vingrošana viņu padara spēcīgāku. Nav nekā nepa-

reizāka par tādu uzskatu. Pieņemsim, ka pārlabotā Binē skāla

sniedz prāta jaudas un asuma, apķērības un veiklības noteik-

šanas kritēriju. Visas šās īpašības, pat kopā ņemtas, tomēr

mums nesniegs tā, ko mēs saucam par prāta zinātnisku kultūru.

Visintensīvākais, apķērīgākais un veiklākais prāts var palikt

pilnīgi nekultūrāls un nepazīt zinātniskās pētīšanas metodes,

var veltīgi šķiest savus spēkus un pūlēties apļa kvadrātūras un

mūžīgās mašīnas (perpetuum mobile) meklēšanā. Un otrādi, —

gauss un neveikls prāts, kas piesavinājies zinātniskas zināšanas

metodi, bieži vien var lepoties ar nopietniem radošiem atklā-

jumiem. Mācīšanas uzdevums nepastāv iekš tā, lai cilvēku pa-

darītu gudrāku (jo prāta, kā tīri psīchiskas spējas, uzlabošana

vispāri ir iespējama tikai zināmās loti šaurās robežās), bet iekš

tā, lai viņa prātu padarītu kultūrālāku, uzlabotu tam iepotējot

zinātniskās zināšanas metodi, lai viņu iemācītu zinātniski stādīt

jautājumus un nostādītu uz tāda ceļa, kas vestu pie šo jautā-

jumu atrisināšanas. Attīstīts prāts nav vienkārši spēcīgs prāts,

bet tas ir zinātniski izglītots prāts, kas sevī uzjēmis zinātnisku

kultūru un savu patvaļīgo domāšanu prot pakārtot metodes ob-

jektīvām prasībām. Tas ir tāds prāts, kas prot cienīt patiesību

un ielāgojis to ceļu, pa kuru šī patiesība meklējama. Tāda

prāta attīstīšanai Binē skālas triki ir tikpat nenozīmīgi, cik ne-

auglīgi tam ir mēchaniski vienpusīgi vingrinājumi ar gatavu ne-

dzīvu materiālu.

Tagadnes didaktikas attiecība pret formālās izglītības di-

daktiku ir analoģiska Kanta transcendentālās loģikas attie-

cībai pret veco formālo loģiku. Ja pēdējās mērķis bija vispā-

rīgu un abstraktu nosacījumu uzstādīšana, kam domāšana seko

neatkarīgi no paša domāšanas priekšmeta, tādu formu radīšana,

kas šķirtas no pieredzes un esamības, ietverdamas sevī dažādu
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saturu, tad Kanta transcendentālā loģika, nostādīdama formu

~pašā pieredzē", ir zinātniskas zināšanas loģika, cieši saistīta

ar pašu priekšmetu, ko zināšana darina. Tā ir priekšmeta lo-

ģika, tās gaitas apzināšanās, kam bieži neapzinīgi seko zināt-

nieks, pētīdams pieredzes pasauli un to paplašinādams ar sa-

viem atradumiem. Šai transcendentālai priekšmeta loģikai, kas

it kā ieaužas pašā zinātnes miesā, atbilst kritiskā didaktika, kas

mācīšanas mērķi redz skolēna pievienošanā domas radošam

darbam, kura izlietā zinātnes metodi, skolēnu ievilkdama zināt-

niskās pieredzes metodes konstruēšanas procesā. Un līdzīgi tam,

kā Kanta transcendentālā loģika iznīcina pašu racionālisma un

empīrisma pretišķību, gluži tāpat arī metodes jēdziens, kā mācī-

šanas īstais priekšmets, iznīcina formālās un reālās izglītības

pretišķību. Zinātniskās zināšanas metodi var piesavināties

vienīgi sakarā ar zinām un nevis abstrakti no tām. Metodes

piesavināšanu nepieciešami pavada zinu iegūšana. Bet tā kā

skolēns zinas iegūst tās no jauna atklādams, tās patstāvīgi kon-

struēdams, ar vārdu sakot prāta darbā, tad ar to pašu neatvai-

rāmi tiek iegūta arī prāta disciplīnēšana, spēja analizēt un

dēducēt, tāpat kā tiek arī panākta vina, kā tīri psīchiskas spē-

jas, iespējamā papildināšana. Jo arī šai zinā darbam ar no-

teiktu mērķi ir priekšrocība salīdzinot ar vingrošanu bez jeb-

kāda mērķa.

Ir viegli saskatāms, ka mūsu atrisinātai antinomijai zināt-

niskās izglītības laukā ir daudz līdzīga ar antinomiju, Kas

atradās tikumiskās izglītības laukā. Brīvības jēdzienā,

kā autonomijā, mēs atradām brīvas un nebrīvas audzi-

nāšanas antinomijas atrisinājumu. Gluži tāpat ari metodes jē-

dziens, ka sintētisks un zināšanu radošs sākums, iznīcina reālas

un formālās izglītības pretišķību. Zinu iegūšanas viedoklis, ko

aizstāv empīrisms, ignorēdams zināšanas loģisko likumību un

iekšējo vienību, īstenībā pauž izzinošā subjekta patvaļību. Zi-

nāšana ir tas, kas cilvēkam derīgs, un zinu iegūšanā cih

nav saistīts ne ar ko citu, kā vienīgi ar savām vajadzībām, vē-

lējumiem un interesēm. Tai rupjā apvainošanā par skolēnu iz-

lutināšanu, ko formālās izglītības piekritēji raida saviem pre-

tiniekiem, ir neapšaubāma dala patiesības. No otras puses,

domāšanas formālās attīstības viedoklis, atspoguļodams paida-
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goģikā racionālisma analitisku zināšanas saprašanu, pauž prāta

pakārtošanos no ārienes sniegtiem nosacījumiem, gataviem un

dotiem domas šabloniem. Formālās izglītības teorijas pretinieki

aiz zināmiem pamatojumiem paklausības audzināšanu uzskata

kā šādas šabloniskas rīcības īsto apslēpto motīvu.
10

Līdzīgi

tam, kā kriticisms zināšanu atbrīvoja no ārējās esamības atka-

rības un nostiprināja renesanses pausto, bet viņas nereālizēto

zinātniskās zināšanas autonomiju, gluži tāpat arī kritiskā didak-

tika, zināšanas metodes piesavināšanā redzēdama mācīšanas

augstāko mērķi, audzina īstai domāšanas brīvībai. Jo zinā-

šanas metode nav kautkas ārējs, skolēnam ārēji pasniedzams.

Pašam skolēnam sava dvēsele itin kā jānoskaņo zināmai zi-

nātniskai kārtībai. Šai ziņā metode ir subjektīva, tā rāda, kā

subjekts izturas pret pasauli. Bet otrup, metode nav subjekta

psīchisko īpašību kopība. Tā ir objektīvs, pārpersonisks sā-

kums, kam izzinošais subjekts ir spiests pakārtoties kā kaut-

kam obligātoriskam, ja vien viņš ar savu domu negrib vien-

kārši rotaļāties, bet ar to grib aptvert patiesību, pievienoties

pasaules zināšanai. Tas ir domāšanas likums, kam var pakār-

toties vienīgi to sevī labprātīgi uzjemot. Neatrazdamās ārpus

cilvēka, kā viņu aptverošās fiziskās pasaules priekšmets, me-

tode arī nav kautkas psīchisks, kā uzmanība, atmiņa, jūtas,

prāts. Tā vēl reiz apliecina, ka pasaulē eksistē nevien fiziskā

un psīchiskā īstenība, ka bez fiziskā un psīchiskā pasaulē vēl ir

trešā valstība, vērtību un jēgas valstība, kur tad arī līdzās zi-

nāšanu formām mūžīgi neatrisināma mīt cilvēka brīvība. Var-

būt taisni tamdēļ, ka racionālisma un empīrisma acīs šo vērtību

un jēgas valstību bija aizklājusi psīchofiziskā īstenība., tie zinā-

šanas būtību un mācīšanas mērķi arī veltīgi meklēja: empī-

risms — ārējās fiziskās pasaules iespaidos, racionālisms — cil-

vēka dvēseles iedzimtās īpašības.
11

10 Protams, ka ne aiz gadījuma formālā izglītība bija paklausības

audzināšanas iemīļots līdzeklis, kā mēs to redzam, piem. jezuitu skolā.

11
R ieķert «System der Philosophie», Bd. I. (Allgemeine Grund-

'egung der Philosophie).
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4.

Kritiskās didaktikas praktiskās sekas: izglītības saturs, skolēna darba
kontrole. Dzīva, mutvārdos glabāta trādicija ,kā zinātniskas metodes iz-

platītāja. Skolotāja, kā zinātniskās trādicijas iemiesojuma, loma. Skolotājs

ir neatlīdzināms. Viņa galvenais uzdevums —
klasē domāt. Skola kā zi-

nātniskās trādicijas glabātāja.

Kādas praktiskas sekas kritiskai didaktikai izriet no viņas

uzstādītās mācīšanas uzdevuma definīcijas? Ja mēs vispirms

pievērsīsimies jautājumam par mācīšanas materiālu, tad mums

būs jāsaka, ka mācīšanas priekšmetu izvēlē nebūs noteicošā

loma ne vinu dzīves derīgumam, ne formāli loģiskam rakstu-

ram. Ja mācīšanas uzdevums ir zinātnes metodes piesavinā-

šanās, tad ir skaidrs, ka par derīgāko mācību materiālu jābūt

tām zinātnēm un zinātņu nodalījumiem, kur zinātniskās pētī-

šanas metode ir izpaudusies sevišķi spilgti un redzami, ir de-

vusi vissajūtamākos rezultātus.

Pārliecināties par to, vai skolēns ir piesavinājies zinātni-

skās domāšanas metodi, nav iespējams ne izjautājot, ne arī lie-

kot atrisināt vienu vai vairākus uzdevumus. Pārvaldīt zinātni-

skās zināšanas metodi nozīmē tās izlietāšanas prasmi visdažā-

dāko jautājumu atrisināšanā, spēju pašam iegūt jaunas zināša-

nas, bet zinātniskās izglītības virsotnē — paplašināt zināšanu

sfairu ar patstāvīgiem pētījumiem. Kamēr pats skolēns tādu

pētījumu rezultātus nav sakopojis patstāvīgā darbā (kas

iespējams tikai jzinātniskās izglītības augstākā pakāpē), tik-

mēr konstatēt, vai un cik lielā mērā skolēns ir piesavinājies

zinātniskās domas metodi, acīm redzot ir iespējams vienīgi

ilgāku laiku novērojot viņa zinātnisko darbu. Vienīgi novēro-

jot, kā skolēns ikdienišķā darbā izmanto zinātniskās domas

metodi, kā viņš uzstāda jautājumus, kā apstrīd jautājuma

sniegtos atrisinājumus, kā pats to atrisinā un kā pamato savu

atrisinājumu, kā to izlietā citu jautājumu uzstādīšanai, — ar

vārdu sakot, vienīgi skolēna laba pazīšana, kur dažreiz vina

nejaušai gadījuma piezīmei ir izšķiroša loma, bet nevis eksā-

meni un rakstiski uzdevumi var konstatēt viņa zinātniskās

gatavības pakāpi.

Tomēr skolotājs ir neatlīdzināms nevien tamdēļ, ka tikai

viņš viens, novērodams skolēnu tā ikdienišķā darbā, Ir spējīgs
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konstatēt šā darba sekmīgumu. Jo vairāk neatlīdzināms viņš
ir kā skolotājs. Zinātniskās zināšanas metodi var piesavinā-
ties vienīgi to novērojot tās dzīvajā darbā. Parasti metodi ne-

iegūst no grāmatām, bet tā pāriet tieši no viena cilvēka uz

otru. Tamdēļ skolotāja pirmais uzdevums klasē, auditorijā un

laboratorijā ir zinātniska domāšana, metodes kā dzīvās domas

ieroča lietošana. Vienīgi pastāvīgs domas spraigums, ar kādu

skolotājs dzīvā darbā izlietā zinātniskās zināšanas metodi, uz-

stādot skolēniem problēmu, ar tās (metodes) palīdzību atrisinot

klasē paceltos jautājumus, rādot apgalvojumu neskaidrību

atrisināšanā, vienīgi tāda domas modrība var skolēnu

tuvināt zināšanas metodei. Skolotāja rokās metodei aiz-

vien jābūt rosīgai, kas neatlaidīgi sev meklē aizvien jaunu

darbu, priecīgi pieķeras katrai grūtībai, tai nekad nav jārūsē

dīkā, bet aizvien jāspulgo gan kā smaga arkla lemesim ne-

skartu zemes velēnu uzplēšot, gan kā šķēpam pretinieka cir-

tienus neatlaidīgi atsitot. Ikviens domājošs subjekts īpatnīgā

veidā izlietā zinātniskās zināšanas metodi, šai savā individuālā

lietāšanā atklājot jaunas nokrāsas un jaunas iespējamības.

Taisni tamdēļ kopīgs darbs klasē, sēminārā, laboratorijā lielā

mērā skolēnus tuvina zinātniskās zināšanas .metodei, pie kam

nejaušam mājienam, domas nokrāsai, piepēšai perspektīvai

jautājuma atrisināšanā dažreiz ir izšķiroša loma. Vadīt šo ko-

pīgo klases darbu, parādīt tam virzienu, atsaukties katram jau-

nam variantam, kas radies uzdevuma atrisināšanas gaitā, pa-

mudināt sava atrisinājuma meklētājus, — lūk skolotāja īstais

uzdevums. Aizvien prasot no skolotāja „modru garu", tas no

viņa prasa lielu iekšēju godīgumu, pastāvīgu interesi par savu

priekšmetu, tā pamatīgu un plašu zināšanu. Šis uzdevums ir

daudzkārt grūtāks, nekā visrūpīgākais un visinteresantākais

ziņu iztirzājums, jo tam nevar sagatavoties — uz to vienmēr

jābūt gatavam, iemantojot visus psīcholoģijas norādījumus.

Vienīgi metode var skolēnu ieinteresēt ilgāku laiku, jo vienīgi

tā ikreizes viņu virzī uz priekšu. Vienīgi tā viņā var radīt

meklēšanas garu, radināt viņu pareiziem jautājumu atrisināša-

nas paņēmieniem, viņu saistīt cilvēces zinātniskās domas

darbā. Tas attiecināms nevien uz zinātniskās izglītības aug-

stākām pakāpēm, bet vienlīdz arī uz tās zemākām pakāpēm, kā
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mēs to turpmāk redzēsim. Pie tam ir skaidrs, ka neviena

mācības grāmata un neviens uzdevumu krājums nespēj atlī-

dzināt šās metodes dzīvā darba, kur skolotājam kā tādam, kas

metodi pārvalda, pakāpeniski jāsaista savi skolēni. Jo neviena

mācības grāmata un neviens uzdevumu krājums nespēj pare-

dzēt, kādas jaunas ziņas klase iegūs savas kopīgās domas

darbā, un tieši kāds uzdevums šai darba procesā tam būs jā-

atrisina. Tādā kārtā īstas mācīšanas centrā atrodas nevis mā-

cības grāmata un uzdevumu krājums, bet skolotājs ar savu

mūžīgi modro domu. Mācības grāmata un uzdevumu krā-

jums ir tikai nosacīti derīgi palīga līdzekli, bet skolotāja dzīvo

darbu tie nekad nevar atlīdzināt. Tamdēļ arī skolotāja iekšē-

jai interesei un galvenām rūpēm jābūt vērstām uz pašu mā-

cāmo priekšmetu, uz viņa uzstādīto un atrisināmo zinātnisko

jautājumu, bet nevis uz priekšmeta iztirzāšanas ārējiem pa-

ņēmieniem, ar ko to skolēniem padarīt vieglāk saprotamu un

interesantu. Tādā gadījumā skolēni drīzi vien apķersies, ka

pats priekšmets skolotāju neinteresē, ka viņš to neskaidro no

visas sirds, bet ar kādu blakus nodomu, ka ar savu iztirzājumu

viņš tos kautkādi grib piemānīt. Vienīgi īsta, tieši pār-

dzīvota, bet nevis aiz aprēķina sagatavota interese, spēj

patiesi un ilgāku laiku ieinteresēt un saistīt.

Sacīt, ka zinātniskas domāšanas metode pāriet tieši no

cilvēka uz cilvēku, tas nozīmē sacīt tikdaudz, ka tā pāriet mutes

vārdu trādicijas veidā, kuras iemiesojums nekad nemēdz būr

nedzīvs vārds, bet aizvien dzīvais cilvēks.12 Taisni iekš tā arī

pastāv skolotāja un skolas neatlīdzināma loma. Neviena grā-

mata nekādos apstākļos nespēj sniegt to, ko var dot laba skola.

lekš tā pastāv skolas funkcija, no zinātniskās izglītības vie-

dokļa, papildinot to viņas nozīmi, kāda tai ir tikumiskās izglītī-

bas laukā, cilvēku audzinot darbam un tiesībām un viņam pa-

līdzot atrast savu vietu apkārtnes dzīvē. Ja kādreiz aiz kā-

diem nezināmiem cēloņiem skola tiktu iznīcināta un tādā kārtā

12 Dzivās trādicijas nozīmi ļoti spēcīgos vārdos ir rādījis Platons

«Faidrā», kur sakarā ar mītu par to, ka cars Teuts izgudrojis rakstus,

«dzīvais un apgarotais vārds» tiek pretī nostādīts rakstītam vārdam.

Vienīgi pirmais «spēj pats sevi aizstāvēt» un tamdēļ zināšanas likdams citu

dvēselēs, var tās padarīt mūžīgas. Phādr. 274. B.
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zinātniskās metodes mutesvārdu trādicija pārtraukta, tad zināt-

ne šai cilvēces apkārtnē izsīktu. Tur nelīdzētu nekādas uzglabā-

jušās bibliotēkas un laboratorijas. Tās cilvēcei nekā vairs

nepaustu, jo cilvēce tās vairs nesaprastu un nejēgtu izlietāt

zinātniskās domāšanas dzīvajā darbā. Vēsturē tāds gadījums

reizi ir bijis, proti Romas valsts sabrukšanas laikmetā. Sakarā

ar saimnieciskās dzīves iziršanu un pasauli uzvarējušo kristie-

tību, kas sākumā naidīgi izturējās pret zinātni, skolas tika slēg-

tas un zinātniskā trādicija pārtraukta. Daudz gadsimteņu bija

jāgaida, lai vēlāk radušās jaunās skolas cilvēci aizvestu līdz

tādai zinātniskās domas attīstības stadijai, kad mēmās senat-

nes grāmatas sāka runāt ar jauno lasītāju viņam saprotamā

valodā. Skola ir zinātniskās trādicijas glabātāja, bet skolo-

tājs — tās dzīvais iemiesojums. Šai skolotāja neatlīdzināmā

darba attaisnojumā arī pastāv pašas kritiskās didaktikas parei-

zības augstākais attaisnojums.

Jautājuma literātūra.JReālās izglītības teorijas klasisks pārstāvis ir

tikumisikā un fiziskā audzināšana», 1. nod. For-

mālās izglītības teorijas spilgts pārstāvis Krievijā bija M. Katkovs (sal.

KariTepeß .Hciopns pvccKofl nejiarorHKH", XXVIII. nod.)

Kritisko didaktiku (šī vārda mūsu izprašā) mūsu laikā attīsta

Natorps (sal. ne tik daudz «Sociālo paidogoģiku», cik daudz apcerējumus

Par Pestalociju un Herbartu iekš vina «Gesammelte Abhandlungen»). Tai pie-

vienojas arī Djui savā grāmatā «Domāšanas psīcholoģija un paidagoģijā»,

kas arī mācīšanas mērķi redz zinātniskās zināšanas metodes piesavināšanā

Racionālisma un empīrisma pretišķību ir labi iztirzājis N. Loskis

savā darbā b kur sniegts arī zināšanas kritiskās

teorijas apcerējums. Sal. arī Riker t s «levads transcendentālā filozofijā»

(«Gegenstand der Erkenntnis»). Psīcholoģismu, kā racionālisma priekšno-

teikumu, klasiski kritizē Huse r 1 s, «Logischfe Untersuchungen» Ļ Bd.
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IX. nodaļa.

Zinātniskās izglītības sastāvs.

Ja mācīšanas mērķis ir zinātniskās pētīšanas metodes

iegūšana, tad zinātniskās izglītības sastāvu noteic tas spilgtums

un skaidrums, ar kādu atsevišķās zinātnēs izpaužas zinātniskās

pētīšanas metode. Tādu secinājumu mēs ieguvām iepriekšējā

nodaļā. Kādas zinātnes gan zinātniskās pētīšanas metodi iz-

pauž jo spēji un redzami, pie tam kļūdamas sevišķi derīgas mā-

cīšanai? Vai visām zinātnēm ir vienāda metode, jeb vai zi-

nātniskās zināšanas metode sadalās vairākos pamatvirzienos,

kas savā starpā krasi atšķiras? Šie jautājumi neatvairāmi ved

pie galvenā jautājuma par dažādu zinātņu attiecībām savā

starpā, t. i. pie viņu klasifikācijas jautājuma. Un patiesi ir

viegli parādīt, ka zinātniskās izglītības sastāvu paidagoģikā no-

teica saskaņā ar to zinātņu klasifikāciju, ko atklāti vai slepeni

pieņēmuši attiecīgie autori. Tādā kārtā arī no šā viedokļa ap-

stiprinās jau konstatētā didaktikas un loģikas sakarība.

1.

Izglītības sastāvs un zinātņu klasifikācijas problēma. Monistiskā un plu-

rālistiskā zinātņu klasifikācija. Konta nāturālistiskais monisms. Spensera

klasifikācija. Moderno klasifikāciju plurālistiskais raksturs.

Daudzās zinātņu klasifikācijas, ko snieguši loģikas pār-

stāvji, var sadalīt divos galvenos tipos: monistiskā un plurā-

listiskā klasifikāciju tipā. Pirmā tipa klasifikācijas neatzīst

nekāda zinātniskās metodes sazarojuma. Tās uzskata, ka ir

tikai viena un vienveidīga zinātniska metode visām zinātnēm,

un ka atsevišķas zinātnes savā starpā atšķiras vai nu ar pētī-

šanas materiālu, vai arī ar „prēcīzitātes", t. i. pilnības pakāpi,

ar kādu viena un tā pati metode izpaužas dažādo īstenības
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lauku izzināšanā. Šeit pieder, piem. no senajām — Platona zi-

nātņu klasifikācija, bet no jaunlaiku — Konta un Spensera kla-

sifikācijas. Plurālistiskā klasifikācija turpretī uzskata, ka da-

žas zinātnes savā starpā atšķiras nevien kvantitātīvi (precizi-
tātes ziņā), bet arī kvalitatīvi. Zinātniskā metode, kaut tā sa-

vos pamatos arī būtu vienīga, tomēr sadalās vairākos virzienos,
kas savā starpā principiāli atšķiras. Zinātnes savā starpā at-

šķiras nevien materiāla ziņā, bet arī pētīšanas mērķu zinā.

Taisni šeit pieder visjaunāko laiku, kā Vunta, Kohēna un Na-

torpa. Mūnsterberga un Rikerta klasifikācijas.

Kā monistiskās klasifikācijas piemēru aplūkosim Konta

klasifikāciju, kurai savā laikā bija vislielākais iespaids un kura
vēl tagad dabas pētnieku aprindās bauda plašu atzinību. Konts

zinātnes uzdevumu saprot kā parādību likumu uzstādīšanu. Ja

agrāk zinātne centās atrast nemainīgus un mūžīgus parādību

cēloņus un iedziļināties to būtībā, kas novērošanai un pieredzes

faktiem palika nepieejama, tad tas notika tikai tamdēļ, ka cil-

vēce vēl nebija pārdzīvojusi savas attīstības teoloģisko stadiju,

kurā tai visa pasaule izlikās kāda atsevišķa vai vairāku dievu,

t. i. augstāku cilvēkveidīgu būtņu, radījums. Pēc atsacīšanās

no antropomorfisma, cilvēces domāšanas nākošā metafiziskā

stadijā joprojām meklēja parādību cēloņus, nu gan jau kā bez-

personiski saprastas apslēptas būtes. Mūsu laikos zinātne, pēc

Konta domām, ir sasniegusi augstāko pozitīvo attīstības sta-

diju. Ja nu tā joprojāmpaliek ar mūžīgi mainīgās īstenības skatu

neapmierināta, kāda tā izliekas mūsu jutekliskai novērošanai,

tad ne tamdēļ, lai ārpus tās un aiz tās meklētu nemainīgas bū-

tes, bet tamdēļ, lai pašā mūžīgās mainīšanās procesā rastu tās

likumus. Viss mainās, bet šai mainīšanās procesā mainīgo

faktoru starpā var uztvert atkārtotas attiecības, un šās

atkārtbtās kopīgās attiecības konstatēšana savā vienbūtībā ne-

atkārtotu faktu vidū, t. i. mainīšanās likuma uzstādīšana arī ir

zinātniskās zināšanas uzdevums. Tiktāl ikviena zinātne tiek

novērsta no konkrētās īstenības. Tās uzdevums ir vispāri-

nāt un abstrahēt. Ikviens apraksts, nespēdams aptvert īste-

nības daudzveidību, ir īstenības likumveidīgas izskaidrošanas

sākums. Un otrādi, kā to vēlāk savā būtībā Konta domu biedrs

Machs izteica, ikviens parādību izskaidrojums ir to vienkār-
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šots apraksts.
1

Tamdēļ tā saucamām aprakstošām jeb konkrē

tām zinātnēm nav patstāvīgas nozīmes. Tās ir tikai īsto, ab-

strakto zinātņu materiāls, kas vienīgās uzstāda īstenības li-

kumus un atturas no tās konkrētiem sīkumiem. Konts šīs ab-

straktās zinātnes savā klasifikācijā savirknē rindā saskaņā ar

to, cik vienkārši vai komplicēti tās uzstāda savus likumus. Šās

zinātņu hierarchijas priekšgalā stāv matemātika (bet matēma-

tikas priekšgalā — algebra), kā zinātne par patieso procesu

visvienkāršākām attiecībām. Tās likumiem ir vislielākā kopība

un tie bez izņēmuma izpaužas uz visām īstenības parādībām.

Tad seko komplicētākie un ar mazāku kopību priekšmeti, kā

astronomija, fizika, ķīmija, bioloģija, un beidzot visu šo virkni

vainago Konta paša radītā zinātne par sabiedrību jeb sociolo-

ģija, kura pētī viskomplicētākās parādības, kamdēļ tās uzstādā-

mie likumi aptver tikai norobežotu parādību loku un ir viskon-

krētākā

Pie tam ikviena sekojoša zinātne rēķinās ar iepriekšējās

rezultātiem, t. i. tās likumi ir tikai iepriekšējās zinātnes vien-

kāršāko un vispārīgāko likumu komplicējums un kombinējums.

Tiktāl matēmatika ir sastopama visās zinātnēs. Tās visas sa-

vus likumus izteic matēmatiskās formulās. Zinātnes ideāls

būtu, pēc Konta priekšteča Laplasa vārdiem, „izteikt vienā for-

mulā vislielāko debesspīdekļu un vissīkāko atomu kustības".

Tādam prātam, kam to izdotos atklāt, „nekas vairs nebūtu ne-

skaidrs: nākotne un pagātne būtu atklāta viņa skatam".
2 Ne

tik vien atklāta, bet arī atrastos viņa varā. Jo, ja jau zinātne

ir pareģošana, tad līdz ar to tai arī vara par paredzamām pa-

rādībām, iespēja tās atkārtot pēc savas vēlēšanās. Natūra pa-

rendo vincitur, — daba tiek uzvarēta pakārtojoties tās liku-

miem. Šai techniskā uzvarā par dabu, kas atklāj perspektīvu

racionāli iekārtot visu dzīvi, Konts arī redz zinātnes galveno

uzdevumu, sludinādams no renesanses (Bekons, Kampanella)
mantoto cilvēka ideālu, kā sava likteņa pilnīgu kungu. Tamdēļ

arī likumu zināšana ir zinātnes galvenais uzdevums. Visa īste-

nība, tai skaitā arī cilvēka dzīves īstenība tiek saprasta kā vie-

1 E. Machs «Atzina un maldi».

2 Laplass «Essai philos. sur les probabilitēs».
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nīga daba, kas pakārtota vispārīgiem likumiem un par kuru var

racionāli un techniski valdīt. Zinātne ir zināšana par dabu.

Tamdēļ Konta zinātņu klasifikāciju ar pilnu tiesību var

saukt par „nāturālistisko monismu". Noliegdams filozofiju kā

patstāvīgu zinātni, savā hierarchijā ignorēdams filoloģijas un

vēstures zināšanas (ko viņš saprata tikai kā materiālu abstrak-

tām zinātnēm), attiecinādams dabaszinātnisko metodi uz so-

ciālo parādību lauku, Konts ar savu hierarchiju izsludināja da-

baszinātniskās metodes hegemoniju. Paidagdģiskos secināju-

mus no šās zinātņu klasifikācijas Konts tikai skicēja, bet netika

sīki attīstījis.
3

„liierarchijā" ierindotās abstraktās zinātnes viņš

atzina par vispārīgās izglītības vienīgiem priekšmetiem, pie

kam to mācīšanas kārtībai bija jāatbilst hierarchiskai iekārtai

nevien tamdēļ, ka visabstraktākais vienlaicīgi ir arī visvienkār-

šākais, bet arī tamdēļ, ka sekojošās zinātnes bāzējas uz ie-

priekšējām. Tamdēļ socioloģija, vaiņagodama zinātņu hierar-

chiju un pamatodama pašu procesa likumu (likumu, ka cilvēce

pārdzīvo trīs stadijas: teoloģisko, metafizisko un pozitīvo), ar

to pašu ir arī zinātniskās izglītības kalngals. 4

3
Sal. «Svstēme dc politique positive» L sēj. Konts te zinātnisko iz-

glītību sadala septiņiem gadiem: pirmajos divos gados matēmatikas un

astronomijas priekšmeti, sekojošos divos gados— fizika un ķimija, tad (pa

vienam gadam) bioloģija un socioloģija. Pēdējais gads tiek veltīts morāles

mācīšanai, kas pamatota uz socioloģijas. Sal. 3. dalu «Discour prēli-

tninaire».

4 Arī Platona zinātņu hierarchija, ko tas attīsta «Valstī» sakarā ar

audzināšanas gaitu (VII, 518c—535a), ir monistiska. Arī Platons visas zi-

nātnes dala pēc vienkāršības vai komplicētības pakāpes (bet nevis abstrak-

tas kopības), pie kam šādai loģiskai kārtībai atbilst arī viņu mācīšanas

kārtība. Vispirms seko aritmētika, kas tiek dēfīnēta kā zinātne par tīriem

skaitļiem izšķirībā no jutekliskām lietām. Tad seko ģeometrija, kas pēti

Patiesi esošas attiecības, kaut arī pie tam iezlietā jutekliskas konstrukcijas.

Komplicētākas attiecības pētī «stereometrija», kas acīm redzot ar savu

saturu līdzinās tagadnes mēchanikai. Pēc tam seko astronomija, kā zi-

nātne par patiesām (bet ne šķietamām) ķermeņu .kustībām, un akustika,

t- i. mācība par harmoniskām kustībām. Bet savā vērtībā visām tām pāri

stāv dialektika, kuras priekšmets ir ideja par labo, līdz ar to būdama ari

kā augstākā hipotēze (pamatojošais sākums) visām tām aksiomām, kas

atrodas visu iepriekšējo zinātņu pamatā. Loģiski būdama pirmā zinātne.

Paidagoģiski tā ir pēdīgā, kas sevī noslēdz visu zinātnisko izglītību, jo la)

{ ieši skatītu labā ideju, ir jāpieradina savs skats tās izpausmju skatīšanā.

Sal. Natorp «Platos Jdeenlehre».
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Visa turpmākā zinātņu klasifikācijas problēmas attīstība

XIX. gadsimtenī nozīmē nemitīgu un pakāpenisku atsacīšanos

no „nāturāiistiskā monisma", kas tik spilgti bij reprezentēts

Konta hierarchijā. Jau Spensers Konta hierarchijā izdara

divus nopietnus labojumus. Viņš visas zinātnes sadala abstrak-

tās (loģika, matēmatika), abstrakti konkrētās (mēchanika, fi-

zika, ķīmija v. t. t.) un konkrētās (astronomija, ģeoloģija, bio-

loģija, psīcholoģija, socioloģija v. tml.). Pie tam abstraktās

zinātnes pētī formas, kādās parādības mums atklājas, abstrakti

konkrētas zinātnes pētī pašu parādību elementus, bet konkrētās

zinātnes pētī parādības viņu nedalītā veidā. Tādā kārtā izšķi-

rībā no Konta viņš matēmatiku neatzīst par kāda procesa vien-

kāršāko abstrakciju, bet par abstrahēšanas procesa formālu pa-

matu (neapšaubāmi Kanta iespaidots). Otrkārt, viņš izšķir iz-

skaidrojošās zinātnes, kuru uzdevums ir matēmatiski formulē-

jamo likumu uzstādīšana pēc Konta parauga, un aprakstošās zi-

nātnes, kas rīkojas ar sugas jēdzieniem, bet nevis ar likumu

jēdzieniem, un kuru mērķis nav absolūti pastāvīgu attiecību uz-

stādīšana, bet pētījamā materiāla sakārtošana grupās un kla-

sēs pēc pazīmēm, kas atkārtojas relātīvi nemainīgi. Beidzot

arī filozofijai, kaut arī vienīgi kā loģikai, Spensers piešķir pat-

stāvīgāku nozīmi, kā zinātnei par parādību formām, Tomēr

visumā Spensers ir nāturālistiskā monisma piekritējs un, ne-

raugoties uz Konta hierarchijas aso kritiku, viņš līdzīgi pēdē-

jam, ignorē filoloģiskās un vēsturiskās zinātnes, kuras arī viņa

klasifikācijā netiek ierindotas.

Pretēji tam modernā loģika noteikti atsakās no nāturāli-

stiskā monisma. Visas pēdējā laikā uzstādītās zinātņu klasifi-

kācijas no Konta un Spensera klasifikācijām atšķiras ar to, ka

bez dabas zinātnēm tās atzīst arī īpašu filozofisko un humāni-

tāro zinātņu grupu. Šo empīriskās (nefilozofiskās) zināšanas

nozari saprot dažādi: gan kā „gara zinātnes" (Geisteswissen-

schaften) izšķirībā no „dabas zinātnēm (Natunvissenschaften)
— šeit pieder V v n t s, kas „dabas zinātnes" pamato ar matē-

matiku, bet ~gara zinātnes" ar psīcholoģiju, un Kohēns ar

N a to r p v, kas pirmās pamato ar loģiku un matēmatiku, bet

otrās ar ētiku un tiesībām; gan kā „subjektīvās zinātnes" iz-

šķirībā no „objektīvajām zinātnēm", kur vienlīdz ietilpst fizika.
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psīcholoģija un socioloģija — tāda ir Munsterberga klasi-

fikācija; gan kā „kultūras zinātnes" izšķirībā no „dabas zi-

nātnēm", kā to Rike r t s dara. levērojams ir tas, ka visas

modernās zinātņu klasifikācijas, būdamas plūrālistiskas, atzīst

vairākus zinātniskās metodes pamatvirzienus. Visas tās cen-

šas ne tik daudz reformēt zinātni un piešķirt tai noteiktu me-

todi, kā to Konts darīja, cik daudz izprast zinātni visā viņas

izpausmju daudzveidībā. Mēs šeit nevaram sīki apspriest šo

interesanto un nopietno zinātņu klasifikācijas problēmu. Mēs

šeit aprobežosimies paši ar savu viedokli, kas vispārīgi pievie-

nojas Rikerta teorijai, kura, pēc mūsu domām, labāki par ci-

tām ir izpratusi „dabas zinātniskās metodes robežas" un to, ka

„dabas zinātnes" nepieciešami jāpapildina ar citām zinātniskās

zināšanas nozarēm.

2.

Dabas zinātnes uzdevums un metode. Likums un suga. Dabas zinātne

un matēmatika. Dabas zinātnes praktiskā nozīme: technika un tās veidi.

Dabas zinātnes robežas. Rikerta teōrija.

Konts vispārīgi bija pareizi sapratis sava laika dabas zi-

nātņu uzdevumu un metodi. Senlaiku zinātne, pūlēdamās at-

rast lietu nemainīgās pazīmes, galvenā kārtā izlietoja sugas jē-

dzienus, un pieredzē novērotās parādības grupēja savā starpā

krasi šķirtās klasēs, turpretī modernā zinātne cenšas uzstādīt

parādību pastāvīgus likumus. Dabas zinātnes vispārīgais jē-

dziens vispirms ir likuma jēdziens, t. i. pastāvīgas attiecības jē-

dziens divu mainīgu lielumu starpā, bet nevis sugas jēdziens,

kā zināmu nemainīgu pazīmju kopība. Senlaiku zinātnei kādas

parādības izskaidrošana nozīmēja atrast tās ideālo tēlu, ko tā

sevī itin kā reālizē. Tā piem. Aristotelis izskaidroja akmens

krišanu un gaisa kustēšanos uz augšu ar tq, ka pašā akmens un

gaisa jēdzienā ir pazīmes, kas tiem piešķir noteiktu vietu pa-

saulē
— vai nu „zemes", vai arī apkārtējā „gaisa" sfairā. Ak-

mens tamdēļ krīt, ka tas gluži tāpat tiecas pēc savas «dabiskās

vietas" — zemes, kā bērns savā augšanas gaitā tiecas sevī re-

ālizēt visas īpašības, kādas ietilpst cilvēka sugas jēdzienā:

augšanu, vairošanos, pārvietošanos telpā, jušanu, nemieru,
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prāta darbību. Turpretī modernā zinātnē noskaidrot kādu pa-

rādību nozīmē „konstruēt" šo parādību, t. i. rast to, kā vispārīgā

likuma vai likuma kopības atsevišķu gadījumu, atrast likumu iz-

teicošai formulai nenoteiktos koeficientus, atlīdzinot tos ar no-

teiktiem skaitļiem. Tā, lai izskaidrotu kāda akmens krišanu,

krišanas likuma vispārīgā formulā V ?==V2gt
2 nenoteiktā koefi-

cienta g vietā, kas nozīmē smaguma spēka paātrinājumu, liek

noteiktu skaitli, kas šo paātrinājumu dotajā reizē patiesi izteic.

Tad mēs katrā sekundē zināsim akmens krišanas pareizo ātru-

mu, tikai nenoteiktā t vietā, kas nozīmē laiku, liksim pakāpe-

niski noteiktus skaitļus (1, 2, 3, 4,... sekundes). Pašu krišanas

likumu savukārt var dabūt no vispārīgāka gravitācijas likuma,

ja tur dažus koeficientus atlīdzina ar skaitļiem. Tiktāl ikviens

dabaszinātnisks likuma jēdziens ir pastāvīga attiecība divu jeb

vairāku mainīgu lielumu starpā, no kuriem vienu (argūmentu)
uzskata par neatkarīgu mainīgu lielumu (mūsu piemērā kri-

šanas laiks), otru par atkarīgu mainīgu lielumu (funkciju, —

mūsu piemērā krišanas ātrums). Šai nozīmē likuma jēdziens ir

funkcionāls jēdziens, kamēr sugas jēdzienu var saukt par sub-

stanciālu, jo tas ar sevī ietilpstošo pazīmju un parādību kopību

mēģina izteikt nemainīgu būtību (substanci).

Tādā kārtā matēmatika ir formāls pamats tam, lai būtu

iespēja konstruēt dabaszinātniskus likumu jēdzienus. Tamdēļ

ir nepareizi tur skatīt vienkārši apvienošanas augstāko pakāpi,

kā to domāja Konts. Drīzāki tā ir pastāvīgo attiecību uzstā-

dītāja mainīgo parādību plūsmā un tiktāl dabaszinātniskās zinā-

šanas formālā sakne. Tādā kārtā rodas matēmatikas uzstādīto

likumu neapšaubāmais un ideālais raksturs, kamēr dabas zi-

nātnes tikai cenšas, pētāmos reālos procesus sadalot atsevišķās

virknēs, izteikt to raksturīgākās attiecības matēmatiskā formā.

Taisni ar to apstākli, ka matēmatika pētī ideāla rakstura esa-

mību, izskaidrojama tās iegūstamo rezultātu neapšaubāmā pre-

cizitāte. Pietiek, piem. salīdzināt tā saucamo matēmatisko in-

dukciju ar to indukciju, ko lietā dabas zinātnes, lai pārliecinātos

par šo matēmatiskās esamības ideālo raksturu.
5 Ja arī reālo

5
Par matēmatisko un dabaszinātnisko indukciju salīdz. Puankare

«Zinātne un hipotēze» Ļ nod. un Kasirers «Atziņa un īstenība»

3. daļa.
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īstenību, ko pētī dabas zinātnes, nevar absolūti sadalīt atse-

višķās ideālās virknēs (kamdēļ arī visām dabas zinātnēm paliek
nosacīts un relātīvs raksturs), tad tomēr tāda sadalīšana ir

dabas zinātnes apslēpts mērķis. Dabas zinātnes savos rezultātos

ir jo precīzākas, jo vairāk tās sevī ietilpinājušas matēmatiku.

Tās ir jo pilnīgākas un ticamākas savos apgalvojumos, jo vai-

rāk tām ir izdevies matēmatizēt savus likumu jēdzienus. Taisni

tamdēļ fizika un ķīmija, kuru jēdzieni matēmatikas piesātināti,
ir prēcīzākas par bioloģiju un psīcholoģiju, kurām tādas piesā-

tinātības nav. Dabas zinātņu progress ir cieši saistīts ar matē-

matisko zinātņu progresu.

Tomēr būtu gluži nepareizi domāt, ka konstruējot vispā-

rīgus likumus, dabas zinātnes pamet novārtā atsevišķo, ka tās

novēršas no konkrētiem faktiem tamdēļ, lai atrastos vienīgi

vispārīgu jēdzienu līmēm. Tā domāja Konts. Šā uzskata pēdas

sastopamas arī šolaiku domātājos. Pamatos tās saskatāmas

piem. Vindelbanda un Čuprova zinātņu sadalījumā „nomogra-

fiskās" un „idiografiskās". Tam meslus maksā arī Rikerts

savas teorijas pirmajos vēl nepilnīgajos iztirzājumos.
6

Patiesi

jau Laplasa formulas rūpīga analizē, kas klasiski izteica dabas

zinātnes ideālu, rāda šī uzskata nepareizību. Laplass saka:

„Prāts, kas tikai kādu zināmu mirkli zinātu visus

dabā darbojošos spēkus un visu dabā esošo ķermeņu sav-

starpēju stāvokli, un ja pie tam tas būtu pietiekoši spēcīgs, lai

šos datus aprēķinātu, — tas vislielāko debess spīdekļu un vis-

mazāko atomu kustības ietvertu vienā kustības formulā." Tādā

kārtā ikviena likuma lietāšanai ir vajadzīga atsevišķas īste-

nības zināšana. Kā likums tas izteic tikai parādību nosacītu

sakaru: ja ir A, tad ir B. Bet vai ir A, par to tas nekā nesaka.

Lai y būtu iespējams atrast noteiktu nozīmi, formulā y = f (x)

ar noteiktiem skaitļiem jāatlīdzina x, tāpat ari pastāvīgie koe-

ficienti (piem. g krišanas likuma formulā v==
2

). Lai li-

kumu izlietātu īstenībā un lai paredzētu nākotni, nepieciešami

jāzina atsevišķs fakts.
7 Bez tā likums paliek itkā gaisā karā-

0 Sal. mūsu ievadrakstu tulkojumam .HayKM o npHpoae h HayKH o

KVJIbTVpe".
7 Šo domu sevišķi skaidri risinā Zimmels «Vēstures filozofijas

Problēmās» (2. nod. «par vēstures likumiem»).
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joties un tam nav nekādas nozīmes. Likums vispāri neeksistē

šķirti no atsevišķiem faktiem, bet tos piesātina. Fakti gūsi

savu izskaidrojumu tikai tad, kad tos darina no likuma, bei

savukārt arī likums tiek atrasts un attaisnots tikai tiktāl, ciktāl

tas konstruē atsevišķus faktus. Tamdēļ nevar sacīt, ka dabas

pētnieks novēršas no atsevišķiem faktiem. Galilejs un Nutons

ar saviem likumiem izskaidroja īstenības atsevišķus faktus,

un tāpat ikvienam dabas pētniekam, izdarot eksperimentu, ir

darīšana ar atsevišķu īstenību. Par sugas jēdzienu pareizi

varētu teikt, ka tas novēršas no īstenības: jo tas vispārīgāks,

t. i. plašāks tā apjoms, jo mazāk pazīmju ietilpst tā saturā.

Sugas jēdziens atmet tās atsevišķās pazīmes, kas sastopamas

tam pakārtotos veidos un atsevišķos īpatņos, un patur tikai

visiem kopīgās pazīmes. Tamdēļ sugas jēdziena schēmā at-

gādina kastīti, kas aptver jēdzienam pakārtotos eksemplārus

(veidus un īpatņus) un atrodas itin kā ārpus tiem:

Sugas jēdziena apjoms. Sugas jēdzienasaturs.

Bet kopīgajam likuma jēdzienam nav mazāk pazīmju, kā

tam pakārtotajam atsevišķam likumam vai atsevišķam faktam.

Metalla jēdziens piem. nenozīmē kautko tādu, kam nav blī-

vuma, krāsas, specifiskā svara v. t. t. izšķirībā no zelta, si-

draba, dzelzs v. t. t. jēdzieniem. Metallam ir visas tās pašas

pazīmes, tikai nenoteikta formā, kamēr zeltam, sidrabam, dzel-

zij v. t. t. visas tās ir tādā formā, ko noteic attiecīgs skaitlis.

Gluži tāpat arī krišanas likumam, kas ir gravitācijas likuma

atsevišķs gadījums, nav mazāk pazīmju, kā pēdējam, bet taisni

tās pašas. Tikai krišanas likumā tās ir attiecīgu skaitļu nosa-

cītas, kamēr gravitācijas likumā tās paliek nenoteiktā formā.

Likuma jēdziena schēmā tamdēļ atgādina maiksti, kurā tā at-

sevišķie gadījumi savērti noteiktā kārtībā, un piestiprināti tur

zināmā vietā:
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Likuma jēdziena schēma.

Šai nozīmē likuma jēdzienu pareizi nosauca par rindas

jēdzienu. Tas patiesi sev pakārtotos atsevišķos gaidījumus sa-

kārto noteiktā rindā, kur katrs no tiem ieņem savu vietu, kādu

tam piešķir attiecīgais skaitlis. Tamdēļ likums nenovēršas no

atsevišķiem gadījumiem, bet piesātina tos, un atsevišķos gadī-

jumus (īstenības atsevišķus faktus) dabas pētnieks konstruē kā

tādus, kas likuma izteiktā parādību rindā ieņem noteiktu vietu.

Kā citādi gan tas varētu būt! Jo tikai ar šo likuma kā

rindas jēdziena īpašību izskaidrojams dabas zinātņu konstruk-

tīvais raksturs, saskaņā ar ko, zinot parādības likumu un vienu

vai divas tā pazīmes, kas izpaustas skaitļos, mēs varam kon-

struēt arī citas mūs interesējošās atsevišķas īstenības pazīmes.

Tā, zinādami izsviesta ķermeņa kustības likumu, leņķi, kādā

mēs doto ķermeni sviežam, tā ātrumu un paātrinājumu, mēs

varam pateikt, kur šis ķermenis nokritīs, kādu ātrumu krītot

tas būs attīstījis, laiku, kad tas nokritīs dotajā vietā, t. i. domās

mēs varam konstruēt atsevišķu faktu ar visiem sīkumiem, kas

mūs var interesēt. Visa eksperimentēšanas technika būtu ne-

saprotama, ja likums atsevišķo īstenību nekonstruētu tās īpat-

nībās, bet no tās novērstos. Vienīgi šīs atsevišķā, kā vienrei-

zējā, un vispārīgā kā likuma par vienreizējo, savstarpējās piesā-

tināšanās dēļ dabas zinātne arī īpatnīgi atrisina ikvienai zinā-

šanai atrisināmo uzdevumu. Šis uzdevums, ko mēs varam de-

finēt kā īstenības uzglabāšanu, skaisti ir izteikts grieķu valodā,

kurā zināšanu sauc opXiijseta, t. i. tas, kaspasargātsno

aizmiršanas. Patiesi, likuma jēdzienam īpatnīgā kon-

strukcijas spēja pasargā un saista pie mums īstenību, kas ikbrīdi

gatava mūs atstāt uz visiem laikiem. Šīs spējas dēl astronoms
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domās atveido sīkumus par saules aptumšošanos, kas noti-

kusi senā pagātnē un ko neviens vairs nevar novērot, tāpat

arī visos sīkumos paredz tādu aptumšošanos, kas vēl nav iestā-

jusies un kuru tamdēļ neviens vēl nav novērojis. Visa īstenība

glabājas zināšanā, jo zināšana to kautkurā brīdī var konstruēt.

Ar to pašu dabas zinātne pārspēj telpas un laika varu, itin kā

bezgalīgi paplašina cilvēka novērošanas spējas, padarot par

iespējamu cilvēkam novērot to, ko vairs nevar jeb vēl nevar

redzēt parastais novērotājs. Vienīgi šai nozīmē par zināšanu

varbūt var runāt kā par bezgalīgi plašu, visu īstenību sevī

ietverošu uztveri. Tā dabas zinātne īpatnīgi reālizē zināšanas

uzdevumu, ko jau Parmenīds formulēja kā „neesoša iegūšanu

par esošu".
8

Taisni uz šo dabas zinātnes spēju domās konstruēt trūk-

stošo īstenību arī bāzējas visa tās praktiskā nozīme. Vienīgi

tamdēļ, ka mēs iedomās varam paredzēt, kurā vietā uz zemes

nokritīs ķermenis, ja mēs to izsviedīsim ar zināmu ātrumu

kādā zināmā leņķī, mēs to patiesi varam mest uz vēlamo vietu

un ar vēlamo krišanas ātrumu. lekš tā pastāv valdīšanas jēga

par dabu, pakārtojoties tās likumiem. Bet technika, kā dabas

zinātnes praktiska izlietāšana, būtu pilnīgi neiedomājama, ja

dabas zinātne aprobežotos tikai ar vispārīgiem jēdzieniem un

nepētītu pašu atsevišķo īstenību. Taisni tamdēļ, ka senatnē

nepazina likuma jēdziena, bet rīkojās vienīgi ar sugas jēdzienu,

kas novērsās no atsevišķās īstenības, antīkā technika arī bija

ļoti nepilnīga.

Būtu tomēr nepareizi teikt, ka sugas jēdziens moderna

dabas zinātnē vairs netiek lietāts. Neapšaubāms, ka prēcīzajās

zinātnēs, kā fizikā, ķīmijā, astronomijā, to aizvien vairāk iz-

spiež likuma jēdziens. Bet likuma jēdziens šais zinātnēs vispāri

varēja nostiprināties tikai tamdēļ, ka likumveidīgai „izskaidro-
šanai" nolemtais materiāls jau bija sugas jēdziena sīki „aprak-

stīts". Sugas jēdziena loma arī pastāv iekš tā, lai tas būtu zi-

nāšanas pirmā etape. Dabas zinātne to izlietā materiāla iepriek-

šējai sistēmatizēšanai un sakārtošanai, izsūta to iepriekšējai
izlūkošanai līdzīgi tam, kā jātniekus izsūta tā apgabala iepriek-

šējai ieņemšanai, kuru nolemts iekarot, un tikai pēc tam šā ap-

8 Fragm. 2 (Diels).
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gabala paturēšanu nodrošina ar likuma jēdziena smago ar-

tillēriju un kājniekiem. Tamdēļ ja likuma jēdziens izspiež sugas

jēdzienu no dažiem zinātnes laukiem, tas iespiežas jaunos, tikko

atklātos zināšanu laukos. Tomēr jo komplicētāki ir izskaidro-

šanai nolemtie īstenības procesi, jo mazāk tie matēmatizējami,

jo lielāka loma piekrīt sugas jēdzienam. Šai likuma jēdziena
kundzībai sevišķi pretojas organiskā pasaule, tamdēļ līdz pat

šim laikam bioloģisko zinātņu galvenā metode ir bijusi apraksts
ar sugas jēdziena palīdzību, bet nevis likumveidīga izskaidro-

šana.
9

Tamdēļ arī bioloģijas technika (.agronomija, medicīna

v. t. t.) ir vismazāk prēcīza. Tas tomēr nenozīmē, ka princi-

piāli likuma jēdzienam organiskās dzīves lauks ir nepieejams.
Gluži otrādi, pēc Darvina tas arī šai laukā gūst arvien jaunas

sekmes. Principiāli vispāri nevar celt nekādus šķēršļus likuma

jēdziena iespaidam empīriskās īstenības laukā. Tas fakts,

piem., ka psīcholoģija un socioloģija līdz pat šim laikam nav uz-

stādījušas tik prēcīzus likumus, kas atgādinātu fizikas vai ķī-

mijas likumus, vēl nepierāda, ka psīcholoģijas un socioloģijas

likumu uzstādīšana vispāri ir neiespējama. Tamdēļ no tīri lo-

ģiska viedokļa pret tādu likumu uzstādīšanas iespējamību nekas

nav iebilstams. Socioloģija kā dabas zinātne, kas darina da-

bīgās dzīves likumus, principiāli ir pilnīgi iespējama. Dabas

zinātnes gan nekad neapmierināsies ar „tabū", ko daži zinātnieki

dabaszinātniskai metodei uzstāda sabiedrisko un psīchisko parā-

dību laukā, vadīdamies no gribas brīvības jēdziena un ievēro-

jamu vīru rīcības, kas groza parādību likumību. Nāturālistiskā

monisma patiesība, ar visu savu pašpaļāvīgo patosu, pastāv

taisni šai ticībā, ka dabaszinātniskā metode ar laiku spēs ie-

spiesties organiskās un sabiedriskās dzīves noslēpumos un ar

to pašu pakārtot technikai nevien ārējo dabu, bet arī atsevišķa

cilvēka un sabiedrības dabu.

Tomēr no ārienes nekādu šķēršļu neierobežota, būdama

Pilnīgā gatavībā savu kundzību attiecināt uz visu empīrisko

īstenību, dabaszinātniskā metode aiz nepieciešamības ir iero-

bežota iekšēji, pati savas rīcības likuma pēc. To ir

parādījis Rikerts, un tas ir viņa milzīgais nopelns teo-

rētiskās filozofijas laukā. lekš kā gan pastāv šī ro-

9 Sal. Kronēr «Zweck und Gesetz m der Biologie».
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beža? Rikerts to redz dabaszinātniskai izskaidro-

šanai pieejamās īstenības eksemplāriskā raksturā. Pēc viņa
domām dabas zinātne var izskaidrot un zināšanai paturēt tikai

tās īstenības parādības, kas ir kāda kopīga sugas jēdziena vai

likuma jēdziena eksemplāri. Šai nozīmē Rikerts dabaszināt-

nisko metodi arī nosauc par „ģeneralizējošu". Mēs jau zinām,

cik nepareizi ir, no tā, ka dabas zinātne cenšas uzstādīt vispā-

rīgus īstenības likumus, taisīt secinājumu, ka atsevišķa īstenība

dabaszinātniskai zināšanai pazūd. Tāpat būtu nepareizi sacīt,

ka dabas zinātne īstenībā izskaidro tikai to, kas atkārtojas, un

tiktāl aprobežojas vienīgi ar vispārīgiem gadījumiem, kamēr

atsevišķa īstenība, kā tāda, visā savā daudzveidībā, ir neatkār-

tojama. Neviena zinātne nespēj aptvert īstenību visā viņas

daudzveidībā, un tamdēļ visā savā daudzveidībā neatkārtojamā

īstenība nozīmē ikvienas zinātnes, bet nevis taisni dabas zi-

nātnes robežu. No otras puses, dabas zinātne loti bieži iz-

skaidro neatkārtojamus atsevišķus faktus, kaut arī ne visā viņu

daudzveidībā. Tā, piem., astronomija konstruē atsevišķos un

neatkārtojošos sīkumos kādreiz notikušu saules aptumšošanos,

ģeoloģija konstatē zemes garozas struktūru visos sīkumos,

kāda tā kādreiz bijusi un kāda tā turpmāk nav atkārtojusies. Pēc

būtības katrs eksperiments, ko izdara dabas pētnieks, stingri

runājot, ir neatkārtojams. Šī neatkārtojamā īstenība dabas

pētniekam nezūd, bet to zināmā mērā aptver un ietilpina sevī

likuma jēdziens. Jo katrs neatkārtojamais īstenības atsevišķais

fakts ieņem īpašu, tikai tam noderīgo vietu rindā, ko likums uz-

stādījis. Tamdēļ fiziķim, kas „atkārto" savu eksperimentu,

otrs eksperiments nav identisks pirmajam, bet atšķiras no tā

skaitliskā ziņā, kaut arī šī starpība skaitliskā ziņā bieži ir loti

niecīga. Tā atkārtot eksperimentu, lai tā formulas skaitliskie

komponenti paliktu identiski, nekad neizdosies. Eksperimentu

ir iespējams atkārtot vienīgi līdz zināmai robežai prēcīzi, dažus

nosacītus lielumus atmetot. Lai divi atsevišķi fakti būtu savā

starpā cik līdzīgi būdami, nav tomēr tādas līdzības, kurā ar

doto faktu skaitlisko komponentu starpību nevarētu pierādīt

to principiālu izšķirību. lekš tā pastāv Ņūtona un Leibnica at-

rastās nepārtrauktās skaitļu rindas lielā nozīme, ka tā patiesi

padarīja iespējamu matēmatikas Mētāšanu dabas zinībās. Pro-
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tams, neatkārtojamā atsevišķā īstenība kā tāda ir irracionāla.

Tamdēļ, lai mēs dotā fakta formulas skaitliskos komponentus

aprēķinātu cik prēcīzi aprēķinādami, principiāli aizvien ir

iespējams konstruēt otru faktu, ko veido tie paši komponenti un

kurš tamdēļ itin kā pilnīgi atkārto pirmo. Vajaga tikai tur-

pināt aprēķināšanu līdz nākošai prēcīzitātes pakāpei, lai abi

identiskie fakti izrādītos kā dažādi. Šai ziņā to skaitlisko kom-

ponentu irracionālitātē, kas sastāda atsevišķa fakta formulu,

it kā atspulgo neatkārtojamas atsevišķas īstenības irracionāli-

tātē. Savā praksē dabas pētnieks dotā fakta komponentu ap-

rēķināšanā nekad nenokļūst līdz tādām prēcīzitātes pakāpēm,

līdz kādām tas ar matēmatisko aprēķināšanas līdzekļu palīdzību

varētu nokļūt, bet apmierinās ar interesējošā fakta skaitliskās

īpatnības tuvinātu aprēķināšanu. Tādā kārtā viņš to nedara

nevis tamdēļ, ka to nevar izdarīt, bet tamdēļ, ka negrib

to izdarīt. Izskaidrojamā atsevišķā fakta komponentu aprēķi-

nāšanā dabas pētnieks nesasniedz tādas prēcīzitātes, kas šo'

faktu šķirtu no citiem līdzīgiem faktiem, bet apmierinādamies

ar šo komponentu tuvinātu skaitlisku nozīmi, atmet augstākas

kārtības lielumus tamdēļ, ka šīs dažādības kā tādas viņu vien-

kārši neinteresē. Kamdēļ gan dabas pētnieku neinteresē tā

īpatnība, ka atsevišķs fakts ir neatkārtojams? Kamdēļ šās

īpatnības uztveršanai viņš neizmanto pat tos līdzekļus, ko tam

sniedz matēmatika? Tamdēļ, ka tā ir tikai skaitliska īpatnība.

Tamdēļ, ka atsevišķiem m neatkārtojamiem faktiem, kā

tādiem, ar to savu īpatnību, ka tie ir neatkārtojami, viņa acīs

nav nozīmes, un tie var atlīdzināt cits citu. Ne tas ir eksem-

plārisks, kas atkārtojams (stingri runājot, visi eksemplāri savā

starpā kā nekā atšķiras), bet tas, kas atlīdzināms, kam ir

maināma, bet nevis absolūta, vienāda vērtība. Dabas pētnieka

acīs visiem neatkārtojamiem un skaitliski savā starpā dažā-

diem atsevišķiem faktiem ir vienāda vērtība, tie visi viņa sirdij

ir vienlīdz mīļi, kā viena un tā paša likuma eksemplāri. Taisni

iekš tā pastāv dabas zinātņu zinātniskā izšķirība senatnē un

modernos laikos, kā to veikli atzīmējis Bergsons.
10

Savā dabas

izskaidrošanā pētnieki senatnē sāka ar priviliģētiem stā-

vokļiem: tā, lai aplūkotu cilvēku no bioloģiskā viedokļa (vai

10
«Radoša evolūcija» 4. nod.
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arī kādu citu organisku formu), senatnē pētnieki neizvēlējās

kuru katru cilvēku, bet tādu, kas patlaban atradās savas dzīves

ziedonī, kurā pilnīgi izpaudās visas cilvēkā sastopamās spējas.

Analizējot šo priviliģēto gadījumu, viņi izbīdīja parādības ideālo

tēlu, parādību savā ziedonī, un šai formai, kā mērķim, uz ko

tiecas visi attiecīgā veida īpatni, bija jāizskaidro visu to daudz-

veidība viņu vienībā. Tā izskaidrojot akmens krišanu Aristo-

telis, kā mēs redzējām, aplūkoja akmeni visā tā eksistences

izpausmē, kur ietilpst tā īpašība atrasties savā dabiskā vietā.

Tamdēļ senatnes zinātni var pielīdzināt ģīmetnei, kas cilvēku

neattēlo ikkurā viņa eksistēšanas laikā, bet itin kā viņa mūža

izvēlētā mirklī, kas sevī pilnīgi koncentrē visas viņa īpatnības.

Turpretī moderno dabas zinātni var pielīdzināt kinematogrā-

fam. Tā izvēlas parādību kurā katrā viņas eksistēšanas mirklī,

un šim patvaļīgi izvēlētam procesa mirklim ir jāizveido viss

pilnīgs process, ar visiem viņa atsevišķiem mirkļiem. Ikviens

mirklis te sevī pilnīgi ietilpina visus pārējos mirkļus. Tā pro-

cesu aplūko viņa nepārtrauktajā mirkļu maiņā, kamēr senajo

zinātne izvēlējās sastingušu pozu, kas izpauž parādības dzī-

vības pilnību līdzīgi sastingušajiem zirgu reljefiem Partenonā.

Modernā dabas zinātne savu mērķi sasniedz uzstādot likumu,

ko atrod, konstruējot vispārīgu gadījumu, kur zināšana no-

vēršas no atsevišķu gadījumu skaitliskas dažādības, un novie-

tojot uz maiksts visus tos atsevišķos mirkļus, ko satur procesa

likums. Taisni tamdēļ, ka dabas zinātnes metode ir īstenības

iegūšana ar skaitli, tā visus atsevišķos gadījumus vērtē vie-

nādi, kā tādus eksemplārus, kas aizvien var atlīdzināt viens

otru. Tamdēļ neatlīdzināmais, kam gluži īpatnēja un vienreizēja

vērtība, dabas zinātnei ir nepieejams. Taisni tas ir dabaszi-

nātniskās metodes robeža. Bet dabas zinātnei šī robeža, kā

mēs redzējām, neizceļas no ārienes, bet gan no iekšienes —

viņas pašas metodes iespaidota. Tā ir arī dabaszinātniskās

technikas robeža. Technika rada vienīgi maināmas vērtības. Ta

konstruē tikai to, ko var atlīdzināt arī cita tā paša veida vēr-

tība, ko reizi iznīcinot, uz vēlpšanos var uzcelt no jauna. Tur-

pretī tur, kur technika rada ko neatlīdzināmu, ar savu īpatnīgu

un vienreizēju vērtību, tā jau izvēršas mākslā. Bet vai pasaulē
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vispāri ir kas neatlīdzināms? Un ja ir, vai tas ir izzināms?

Varbūt neatlīdzināmais ir nevien dabaszinātniskās metodes,
bet vispāri zināšanas robeža?

3.

Individuālais un vienreizējais. Individuālais kā vēstures priekšmets. Vē-

sturiskās zināšanas objektivitāte. Izskaidrošana vēsturē. Individuālo jē-

dzienu normatīvais raksturs. Vēstures praktiskā nozīme: polītika. Jē-

dzieniskā nāturālisma aprobežotība.

No iepriekšējā iztirzājuma mums jau zināms, ka neatlī-

dzināmais pasaulē pastāv, un ka šo neatlīdzināmo sauc par

individuālo. Individuālais atšķiras no eksemplāriskā nevis ar

to, ka ir vienreizējs un neatkārtojams (arī eksemplāriskais ir

vienreizējs un neatkārtojāms), bet ar to, ka ir neatlīdzināms, ka

tam nav maināma, bet absolūta vērtība, kas tam piešķir īpatnī-

bas nozīmi. Individuālais tad arī ir vēsturiskās zināšanas īstais

priekšmets. Tādā kārtā mūsu uzstādītais individuālitātes jē-

dziens ir plašāks par to, ko parasti ar šo nosaukumu saprot.

Nevien cilvēks var būt individuāls (Mikel-Andželo), bet arī

notikums (Ņūtona un Leibnica diferenciālās aprēķināšanas at-

rašana) un ģeogrāfiskais stāvoklis, cilvēka vidējais tips, šķira

un partija. No otras puses, ikviens cilvēks nav katrā ziņā in-

dividuālitāte. bet tikai tas, kas savā vietā kļuvis neatlīdzināms.

Tamdēļ arī vēsture kā zinātne par individuālo, nepastāv ievē-

rojamu cilvēku biogrāfijās, neapstiprina negrozāmi „garīgā

principa prīmatu" v. t. t. Ražošanas oikonomiskā forma var

būt tik pat individuāla, kā domātāja izteikta ideja. Starpībai

starp psīchisko un fizisko, kam liela loma dabas zinātnē, vē-

sturē vispāri nav nozīmes. Individuālais kā tāds ir indiferents

šai pretišķībai. 11 Individuālajam īpatnīgā viengabalainība ir

tikai tā neatlīdzināmības sekas. Izšķirībā no vienkārša ele-

menta vieliskas nedalāmības un matemātiski nedalāmā atoma,

individu kvalitātīvi un kvantitātīvi var dalīt. Individs ir ne-

dalāms tikai tiktāl, ciktāl dalīšana iznīcina viņa īpatnīgo un

neatlīdzināmo vērtību, līdzīgi tam, kā saberzts Kohinoor's

11 To skaisti ir parādījis Rikerts savās «Robežas», 2. un 3. nod.
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zaudē visu savu vienreizējā un īpatnīgā briljanta vērtību un šai

ziņā pielīdzinās ogļu putekļiem, vai arī kā drumslās sasista

Veneras statuja, kas labākā gadījumā savu vērtību saglabā kā

archaioloģisks dokuments.

Kā gan iespējams, ka indivīds savā vērtībā ir neatlīdzi-

nāms? Mums nav grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo mums jau

no iepriekšējā zināms, ka individuālais kā neatlīdzināmais un

nedalāmais ir iespējams vienīgi caur pārindividuālu sākumu,

uz ko individuālais nepārtraukti tiecas un kā īpatnīgais atra-

dums tas ir. Mēs to sīki jau aprādījām piemērā par indivi-

duālu rīcību un cilvēka individuālu personību.
12 Tas pats at-

tiecināms uz visiem individuālā veidiem. Ja mākslas, valsts,

matēmatiskās zināšanas un saimniecības vērtībām būtu tikai

pagaidu, bet nevis pāri laikam esoša nozīme, tad ne Mikels-An-

dželo, ne diferenciālās aprēķināšanas atklāšana nevarētu būt

individi t. i. savā īpatnīgajā vērtībā neatlīdzināmas vienības.

Tikai tamdēļ, ka katra persona un katrs notikums ir ielikuši

kautko jaunu pāri laikam stāvošo kultūras uzdevumu atrisi-

nājumā, tie varēja ieņemt savu īpašu vietu cilvēces radīšanas

procesa kopībā, ko neviens cits nav spējis atlīdzināt. Vienīgi

kultūrā, kā ārpus laika stāvošu uzdevumu kopībā, pagātne ir

glābjama no iznīcības, ir iespējama tās sniegšana no paaudzes

paaudzei, proti ir iespējams tas trādicijas brīnums, ko mēs

saucam par vēsturi.
13

Tagad mums ir saprotami, kamdēļ vē-

sturiskais ir ari individuālais, vienīgi tas, kas pārvērsts kul-

tūras vērtībā, ir reizē neatlīdzināms un pasargāts no aizmir-

stības. Vēsturiskais ir aizmirstības pasargāts tamdēļ, ka tas

kultūras bezgalīgajā veselā ir neatlīdzināms, tā tad individuāls.

Tamdēļ Rikerts vēsturi pareizi sauc par «individualizējošo kul-

tūras zinātni" (individualisierende Kulturvvissenschaft) un pa-

reizi norobežo kultūras vērtības darinājumu no novērtējuma.

Individa „normātīvais" raksturs vēl nenozīmē, lai tas ra-

dītu mūsu pozitīvo vai negātīvo novērtējumu. Mēs varam

kritizēt Ņūtona telpas un laika izprašu, mēs varam rene-

sanses laikmetu uzskatīt vai nu kā maldīšanos, vai arī va-

ram to apsveikt kā cilvēces atbrīvošanu — viss tas gluži

12 2. nod. §§ 3. un 4.

13 Sal. ievadu, §2.
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vienalga, jo visi tie aplūkotie notikumi, kurus mēs dažādi varam

vērtēt, ir vēsturiski individi, neatkarīgi no mūsu novērtējuma.

Kaut gan mēs tos dažādi vērtējam, visi tie tomēr vienlīdz

ieņem savu noteiktu vietu cilvēces kultūras kopībā, jo katrs

tie ir likuši kautko savu cilvēcei priekšā stāvošo, pāri laikam

esošo, kultūras uzdevumu atrisināšanā. Šo uzdevumu ob-

jektivitāte, kultūras vērtību stādīšana augstāk par atsevišķu

personu, grupu un partiju pārejošām tieksmēm, padara drošu

pašas vēstures objektivitāti un ļauj visām šām tieksmēm sa-

glabāties kā no paaudzes paaudzē pārejošai trādicijai, kā īpat-

nīgai nokrāsai, cilvēcei vienus un tos pašus uzdevumus atri-

sinot, neatkarīgi no tā, vai mēs no sava šaurā viedokļa tanīs

saskatām tādus savus priekštečus, kuru darbs mums jāturpina,

vai arī savus naidniekus, ar ko mums jācīnās. Jau pati šī ne-

pieciešamība cīnīties ar mirušiem, rāda, ka mūsu nosodāmā

pagātne nav vēl gluži mirusi, bet saglabājusies kā dzīva .trā-

dicija, ka tā ir daļa no mūsu pašu es, kaut mēs arī to no-

liedzam.

Tamdēļ vēsturei, kā empīriskai zinātnei, ir svešs progresa

jēdziens, kas nozīmē nevien attīstību, bet tādu attīstību, kur

sekojošā pakāpe savā vērtībā stāv augstāki par iepriekšējo.

jēdziens katras pakāpes novērtējumu saprot no

zināma kultūras ideāla viedokļa. Uzskatīt, ka visa iepriek-

šējā vēsture ir pastāvējusi tikai tamdēļ, lai reālizētu mums

patīkamo kultūras ideālu, tas patiesi būtu šaurs provinciālisms,

kam savas intereses ir eksistēšanas augstākās intereses. Vē-

sture, kā empīriska zinātne, ir nesavienojama ar tik aprobe-

žotu subjektīvu viedokli. Tamdēļ ir gluži aplami apgalvot, ka

vēsture ir subjektīva zinātne (krievu «subjektīvā socioloģijas

skola", pa daļai arī Mūnsterbergs), ka vēstures mērķis ir pa-

gātnes tiesāšana un vērtēšana, ka vēsturiskā zināšana atkarīga

nevien no loģikas, kā zinātnes par esamību, bet ari no ētikas,

kā zinātnes par vēlamību (Kohēns. Natorps, Štamlers). Ja ne-

viens vēsturnieks nevar atturēties notikumus vērtēt no sava

subjektīvā ideāla viedokļa, tad tas nepavisam nenozīmē, ka

tāda vērtēšana ir loģiski saistīta ar vēsturiskās zināšanas bū-

tību. Nē, tas ir tikai pielikts psīcholoģisks pluss, kas rēķinās

ar iepriekšēju vienkāršu «attiecināšanu uz vērtību," kas vienīgi
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ari ietilpst vēstures, kā zinātnes par individuālo, loģiskā jē-

dzienā. Kā reāls process, vēsture ir sastopama nevien vēlamā

esamības reālizēšanā, bet arī tiesībās un saimniecībā, zinātnē un

mākslā, tāpat arī reliģijā, tā tad visā vērtību un uzdevumu ko-

pībā, kas sastāda kultūru un ko izzina nevien ar ētiku, bet vispāri

ar visām filozofijas disciplīnām. Šai nozīmē visai filozofijai, bet

nevis vienīgi ētikai būtu «jāpamato" vēsture. Bet kā zinā-

šana vēsture ir atkarīga vienīgi no loģikas, un tās uzdevums

nav vērtēšana un tiesāšana, bet izzināšana, t. i: viņas pētījamās

individuālās īstenības paturēšana zināšanā, „ar prāta palīdzību

neesošā kā esošā izprašana".
14

14
Ja tādā kārtā vienkārša jēdziena par atsevišķo kā neatkārtojamo

(Vindelbanda, Čuprova un Zimmela viedoklis) nepietiek vēsturiskās me-

todes patstāvības pamatošanai, tad jēdziens par vēsturi ikā vērtējošu zi-

nātni, kā progresa teoriju (Kohena, Natorpa, pa daļai arī Mūnsterberga

viedoklis) sevī satur pārāk daudz priekšnoteikumu, kamdēļ arī nevar vē-

sturi pamatot kā objektīvu zinātni. Pret pirmo viedokli uzstājas X a s ī re r s.

sal. cit. grāmatu, 4. nod. § 9., un Rīls (sal. «Loģika un zināšanas teorija»

almanachā «Sistēmatiskā filozofija»). Pret otru viedokli uzstājas Rikerts

«Grenzen», 3. un 4- nod.

Vēstures kā individualizējošas zinātnes par kultūru saprašanā mēs

esam vienis prātis ar Rikertu, kas, pēc mūsu domām, dziļāki par citiem

ir sapratis vēstures metodes būtību. Mūsu uzstādītā zinātņu klasifikācija

tomēr atšķiras no Rikerta klasifikācijas ar to, ka jēdziens par individuālo

mums ir nepārtraukti saistīts ar jēdzienu par kultūrālām vērtībām, kamdēļ

arī mēs nepiekrītam ne «individuālizējošām zinātnēm par dabu», nedz ari

(ja novēršamies no kultūras filozofiskas izzināšanas) «ģeneralizējošām zi-

nātnēm par kultūru». lekš tā pastāv mūsu acīs Miinsterberga zinātņu kla-

sifikācijas patiesība (īpaši kā tā formulēta iekš viņa «Philosophie der

Werte»), no kuras mūsējā tomēr atšķiras ar to, ka: 1) vēsture mūsu acis

ir tikpat objektīva zinātne kā dabas zinātne, kamdēļ mēs tās nosaukumu

par «subjektīvu» zinātni uzskatām, kā neizdevušos un 2) vēsture arī operē

ar cēlonības un napiecešamības jēdzieniem, un neuzstāda par savu mērķi

vienīgi izpaust cilvēces kustību saturu, kā to domā Munsterbergs. Bei-

dzot no «Mārburgas skolas» viedokļa (Kohens, Natorps, Štamlers) mūsu

viedoklis atšķiras ar to, ka mēs vēsturi neuzskatām kā mācību par pro-

gresu un vēlamību, un ka vēsture nav atkarīga no ētikas. Sal. minēto mūsu

apcerējumu par Rikertu (6. piezīme) un mūsu grāmatu «Individuelle Kau-

salitāt», kur jau esam snieguši arī «vēsturiskas izskaidrošanas» teoriju, kas

arī turpmāk tiek tekstā attīstīta. Par «vēsturiskās dabas zinātnes» pro-

blēmu sal. Kro ne r «Das Problem der historischen Biologie». Šai grā-

matiņā arī Kroners taisa secinājumu, ka «vēsturiskais» ir nedalāmi sai-

stīts ar «kultūrālo». '
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Kā vēsture atrisina šo zināšanas uzdevumu? Citādi ru-

nājot, kā tā «izskaidro" individuālo īstenību? Mēs jau zinām,

ka pārindividuālajā esošais individuālais ir jo individuālāks, jo
tas vairāk ietilpināts arī sevi aptverošajā, tikai plašāka indivi-

duālā kopībā. Mūsu rīcība ir jo individuālāka, jo neatlīdzinā-

māka tā ir tai veselā, ko radījusi personība. Mūsu personība
ir jo individuālāka, jo lielākā mērā tā sevi padarījusi neatlī-

dzināmu tautas radīšanas nedalāmībā. Analoģisks stāvoklis

ir arī ar individuālā izzināšanu. Ko nozīmē, piem., vēsturiski

izskaidrot Kanta „Tīrā prāta kritiku"? Tas nozīmē, ka tā jā-

izprot kā daja no Kanta filozofiskās radīšanas un attīstības, ka

Kanta gnozeoloģijas problēmas atrisinājums jānostāda sakarā

ar viga uzskatiem par polītiku, zinātni, reliģiju un aistētiku.

Šai visu Kanta pasaules uzskatu aptverošā fonā „Tīra prata

kritikas", kā visas Kanta filozofijas nepieciešamas sastāvdaļas,

īpatnība izpaudīsies jo spilgti. Turpretī izskaidrot šo pēdējo

nozīmē to ievietot viņu aptverošās tā laikmeta filozofijas un

vispārkulturālās radīšanas kopībā, t. i. «izsekot" racionāli-

stiskās filozofijas (Leibnics), angļu empīrisma (Jums), intuitīvās

filozofijas (Ruso, Jakobi), angļu zinātnes (Nulons), tā laika mi-

sticisma (Svedenborgs), vācu pietisma un laikmeta paidago-

ģisko centienu iespaidus, kāds bija iestājies sakarā ar liberā-

lisma (dabiskās tiesības, Loks, amerikāņu konstitūcijas, Fran-

cijas revolūcija) jaunajām saimnieciskām attiecībām v. t. t.

Visu minēto kultūrālo strāvu fonā Kanta filozofija būs sapro-

tama kā nepieciešama un individuāli neatlīdzināma, tāpat būs

saskatāms tas, ko īpaši jaunu un īpatnīgu tā ielikusi cilvēces

kultūrā, un nevis nejauši, bet ko jau bija iediedzējusi visa

iepriekšējā attīstība un tā laika kultūrālās apkārtnes kopība,

savukārt neatvairāmi radīdama sev radniecīgas filozofijas

strāvas. Vai arī iekš kā pastāv tas Francijas revolūcijas iz-

skaidrojums, kas padarīja slavenus tās divus visizcilākos vē-

sturniekus — Tokvilu un Soreli? Priekš Tokvila Francijas

revolūciju lielā mērā iedomājās kā nejaušību: kā ļaunu atga-

dījumu, tās pretinieku kļūdīšanās rezultātu, un tās apoloģētu

entūziasma un pašpalīdzības brīnumu. Un ja pēdējie tās sa-

brukšanā saskatīja kļūdīšanās rezultātu, ko bija iespējams no-

vērst, tad pirmie raudzījās uz Francijas revolūciju kā Dieva
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sodību. Bet kā vieni tā otri tai saskatīja kautko gluž

jaunu, kas pilnīgi sarauj visas saites ar pagātni, kautko

neparastu un brīnišķīgu. Tokvils pirmais parādīja, ka Francijas

revolūcija ar to jauno, ko tā patiesi reālizējusi (zemnieku zemes

jautājuma nokārtošana, pilsoniskās vienlīdzības apstiprināšana

administrācijas centrālizācija v. t. t.), ir tikai piepildījusi karaļu

varas ilgo politiku, ka tā ir atrisinājusi tos uzdevumus, ko jau

bija uzstādījis taisni „vecais režīms" un ko pats tas bija nespē-

jīgs atrisināt. Gluži tāpat Sorelis parādīja, ka Francijas revo

lūcijas ārpolitika, norisinādamās ar neparastiem un gluži jau

niem tautu brīvības un mūžīgā miera saukastiem, īstenībā bija

karāla varas ārpolitikas noslēgums, kas Francijai centās iegūt

«dabisku robežu" — Reinu. Šī politika nebij kosmopolītiska, be

dziļi nācionāla, ko Sorelis arī rāda, nostādīdams to sakarā ar tā

laikmeta visu pārējo Eiropas valšķu ārpolītiku. Ar to pašu

Francijas revolūcija ieguva savu noteiktu vietu kultūras kopībā

un to vienlīdz sāka saprast kā neatlīdzināmu un nepieciešamu.

Aplūkota no saimniecisko, tiesisko, politisko, garīgo un citu fak-

toru kopības viedokļa, tā pazaudēja savu nejaušā brīnuma rak-

sturu un vairs netika vienpusīgi vērtēta, t. i. ieguva savu vēstu-

risko izskaidrojumu.

Tādā kārtā vēsturiski izskaidrot kādu individuālu parādību

nozīmē to ielikt sevi aptverošajā un arī individuālajā veselā,

to izprast pēc viuu aptverošās savstarpējo kultūrālo attiecību

kopības. Tamdēļ vēsturiskā jēdziena schēma ir mums jau pa-

zīstamā konkrētās viengabak

nības schēma, kur individuālais

savā īpatnībā izpaužas jo spilg-

tāk, jo vairāk tas tur iemiesots.

Vēsturnieka uzdevums ir sada-

līt izskaidrojamo individālo pa-

rādību viņu sastādošos kultūras

komponentos (saimnieciskā, zi-

nātniskā, tiesiskā, politiskā,

mākslinieciskā, reliģijas un citos

«faktoros") un ar to pašu „no-

stādīt to sakarā" ar viņu tic

aptverošo plašāko, bet arī individālo veselo, kas savukārt jā-
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saprot kā apkārtnes kulturālo „iespaidu" individuāla kopība.

Šis pakāpeniskās ievietošanas process ir bezgalīgs. Vēsturiskai

zināšanai vēsturiskais ūniversums, kas prēcīzi iezīmētu vēstu-

res sākumu un beigas, ir tāda pati neatrisināma ideja,
15

kāda

dabas zinātnei ir tas pēdējais likums, tā Laplasa vispārīgā for-

mula, kas visus dabas likumus nostāda vienīgā krustrindu

kopībā un katram notikumam dabā ierāda tur savu no-

teiktu, ar skaitli apstiprinātu vietu. Kā dabas pētnieks pētī-

jamo faktu vai likumu uzskata par izskaidrotu tad, kad tam to

izdevies uztvert uz kāda vispārīgāka likuma maiksts, gluži tā-

pat arī vēsturnieks empīriķis uzskata savu uzdevumu par iz-

pildītu, kad tam izskaidrojamo vēsturisko parādību izdevies

vispusīgi savienot ar vigu tieši aptverošo individālo veselo,

kura fonā tā izceļas kā neatlīdzināma un nepieciešama. Tam-

dēļ līdzīgi tam, kā nepareizi ir teikt, ka dabas zinātne aprobe-

žojas tikai ar vispārīgo un ignorē atsevišķo, gluži tāpat arī ir

nepareizi teikt, ka vēsture aprobežojas vienīgi ar atsevišķo un

nepazīst vispārīgā. Ja dabas zinātnē vispārīgais ir likums, kas

atsevišķo sakārto ar skaitli noteiktā vienveidīgā rindā, tad vē-

sturē vispārīgais individuālais veselais, kas aptverdams at-

sevišķās individuālās parādības savā kopībā izplūst telpā un

laikā. Vispārīgā un atsevišķā pretišķība nespēj mums izskai-

drot vēstures un dabas zinātnes izšķirību jau tamdēļ vien, ka

vispārīgais un atsevišķais nerunā viens otram pretī, bet sa-

stāda vienotas savstarpīgas loģiskas attiecības locekļus. Tai-

sni šī vispārīgā un atsevišķā savstarpīgā loģiskā attiecība vē-

sturē un dabas zinātnē ir dažāda, vienā gadījumā pieņemot li-

kuma un vienreizēja gadījuma, otrā gadījumā veselā un daļas

savstarpējās attiecības. Pie tam «vispārīgākam" vēsturiskam

15 Šeit slēpjas ari pamats tam, kamdēļ vēsturnieks nekad nepiekri-

tīs jēdzienam par cilvēces priekškultūras eksistēšanu, ko arī mēs izlietājām

šā darba ievadā, lai prēcīzāki norobežotu kultūras jēdzienu. Jēdziens par

«Pirmatnējo cilvēku», kas sekmē vienīgi pašuzturas mērķus, t. i. dzīvo

tiri bioloģiski, viņam vienmēr izliksies kā «fikcija», bet ne īstenība tam-

dēļ, ka lai ari «pirmatnējā cilvēka» dzīve būtu cik primitīva būdama, vē-

sturnieks jau pašas savas metodes dēļ ir spiests tur meklēt kultū-

ras sākumus. Pretējā gadījumā vēstures sākums būtu jāpieņem par tādu,

tam vairs nav sava vēsturiska cēloņa, t. i. būtu jāiziet no vēstures ro-

bežām, kas vēsturniekam kā tādam, protams, nav izdarāms.
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jēdzienam («renesanse") salīdzinot ar atsevišķāku jēdzienu

(«Bokačio") ir nevien lielāks apjoms, bet arī bagātāks saturs,

ar ko tas arī atšķiras no sugas jēdziena, kā saturs atrodas pre-

tējā attiecībā viņa apjomam.
10

Tādā kārtā savā individuālās īstenības izzināšanas gaita

vēsture, līdzīgi dabas zinātnei, sadala īstenību viņas elementos

un to konstruē ar jēdzienu palīdzību. Tās mērķis nebūt nav

«īstenības atveidošana pilnīgi skatāmā daudzveidībā", viņas

„atdzīvināšana" spilgtā intuicijā,
17

kas nekādi nav vēstures zi-

nātnes uzdevums, varbūt gan vēstures mākslas uzdevums. Pē-

dējā, līdzīgi katrai mākslai, mums sniedz veselu un sevī iero-

bežotu tēlu, kas pats sevi attaisno, glabā sevī īpašu pasauli ar

savu īpatnēju dzīvi. Tamdēļ māksla pat tad, kad tās saturs ir

vēstures īstenība, to itin kā atšķir no reālās pasaules, nerada

tos sakarus un attiecības, kas sniedzas aiz mākslinieciskā te-

mata, kādā nolūkā pat nekautrējas sagrozīt vēstures patiesību.

Rakstura viengabalainībai un traģēdijas iekšējai patiesībai jr

daudz lielāka nozīme, nekā tai reālo sakarību un savstar-

pējo attiecību kopībai, kādā reālā vēstures parādība īstenība

atrodas. Mākslas tēla individuālitāte nepazīst vispārīgā un at-

sevišķa pretišķību, kas raksturīgi ikvienai zināšanai un kas

traucē tiešu uztveri. Vēsture ir tikpat abstrakta zinātne, kā

dabas zinātne, protams, savā īpatnējā veidā. Ja nu tā par sava

uzdevumu uzstāda izzināt kādreiz bijušu un savas neatlīdzinā-

mības dēl neatkārtojamu notikumu individuālo cēlonību, indivi-

duālo attīstību, individuālās sakarības, bet nevis uzstādīt vis-

pārīgus likumus, tad nevis tamdēļ, ka viņa tādus likumus nespēj

uzstādīt, bet tamdēļ, ka viņa tos negrib uzstādīt. Lai sociolo-

ģija uzstāda cilvēces sabiedrību likumus, šai procesā sekojot

18 lekš tā, ka vispārīgais un atsevišķais nav atdalāmi viens no

otra, un ka vēsturei ir savs vispārīgais, bet daibas zinātnei savs vienreizējais,

pastāv Miinsterberga patiesība. Sal. «Grundzūge der Psvchologie», 3. nod.

§ 2, un «Philosophie der Werte».

17 Tā vēstures uzdevumu saprata Miš 1 ē (histoire comme res-

surrection, sal. «Histoire dc France» un «Le peuple»). Šādai saprašanai

bagātīgus meslus maksā arī Ri ķerts, īpaši sava sacerējuma «Zinātne

par dabu un zinātne par kultūru» pirmajā izdevumā. Pat vēl savu «Robežu>

tiešajā izdevumā Rikerts joprojām par vēsturi runā kā par «VVirklichkeits-

wissenschaft» izšķirībā no dabas zinātnes, kas novēršas no īstenības.
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dabas zinātņu metodei. Vēstures uzdevums ir izzināt to, ko

nespēj izzināt dabas zinātne, un kas tomēr pasaulē reāli eksi-

stē un tamdēļ jāizzina, proti, individuālo īstenību.

Nāturālistiskajam monismam nekad neizdosies cilvēcē iz-

nīdēt šo izzināšanas interesi par individuālo. Nevien tamdēļ

neizdosies, ka zināšana aizvien centīsies saprast visu īstenību

(bet individālais ir tāda pati īstenība, kā eksemplāriskais), bet

arī tamdēļ, ka zināšanai par individuālo ir milzīga praktiska
nozīme. Lai rīkotos, jāprot dabu sev pakārtot. Šai dabas pa-

kartošana cilvēkam, izzinot tās likumus, arī pastāv dabas zi-

nātnes utilitārais mērķis, ko reālizē technika. Tomēr rīcības

noteiktība un stingrība liek cilvēkam bez dabas stichijas pakār-

toties vēl kādai stichijai. Šī otra stichija, kas cilvēkam jāveic,
lai viņa rīcība būtu sekmīga, ir citu cilvēku griba, centieni, vē-

lējumies, rīcība. Mēs zinām, ka jau saimniecība neapmierinās

ar vienkāršu mēchanisku dabas pakartošanu, kas ar technikas

palīdzību ir pilnīgi iespējams, bet grib dabā snaudošos spēkus

atmodināt itin kā brīvprātīgai kalpošanai cilvēkam.
18

Tas tam-

dēļ, ka nepietiek dabu sev pakārtot tīri mēchaniski. Tāda

uzvara nepastāvēs ilgi, bet prasīs pastāvīgu uzraudzību no uz-

varētāja puses, kas līdz ar to būs saistīts pie sava vienmēr dum-

pim gatavā verga. Ir vajadzīgs, lai tā rīcība, ko reizi radījis un

raidījis cilvēks, būtu spējīga iekšķīgai pretistībai, varētu dzīvē

pastāvēt sava iekšējā organiskā derīguma dēl. Šai nolūkā tai

nav jābūt no ārienes uzspiestai, saskaņā ar šķirto no dzīves zi-

nāšanu abstraktām schēmām, bet jāizaug no visas apkārtnes kul-

tūras iekārtas, jāatrisina tādas problēmas, ko patiesi dzīve uz-

stādījusi, un arī no pašas dzīves jāsaņem pamudinošie un auglī-

gie ierosinājumi. Tas jo vairāk sakāms par polītiķa rīcību, kura

vēl daudz lielākā mērā, nekā «saimnieka" rīcība, vērsta uz citu

personu gribu un rīcību, un kuru pretišķība ir izjūtama. Ne-

vēsturiskas domāšanas aprobežotība iekš tam taisni pastāv, ka

tās .vadītai rīcībai ir tīri mēchanisks raksturs un tamdēļ tā ilgi

nepastāv. Tā domāja un rīkojās tā paaudze, kas vadīja Fran-

cijas revolūciju, un ko tik skaisti raksturojis Tēns.
1 " Šās pa-

audzes pārstāvji domāja, ka nav šķēršļu tā cilvēka varenībai,

18 Sal. 4. nod. § 6.

10 «Vecā iekārta un revolūcija» 1. sēj.
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kas izzinājis dabas likumus. Viņi domāja, ka pietiek domās

konstruēt ideālu «dabisku" kārtību un to uzlikt par pienākumu

citiem, lai šī kārtība patiesi tiktu reālizēta. Uzstādīdami šo

kārtību, viņi rēķinājās vienīgi ar cilvēka sabiedrības «dabu",

ciktāl tā kopīga visiem cilvēkiem, neatkarīgi no vietas, laika un

apstākļiem. Viņi pie tam ignorēja savas tautas individuālo stā-

vokli, viņas atsevišķo grupu centienus, tās kulturālo mantojumu

un kultūras līmeņa sasniegumus. Pakaļdarīdami Grieķijas un

Romas varoņiem un raudzīdamies vienīgi uz cilvēka dabas vis-

pārīgiem likumiem, viņi neiedomāja sakopot tos kultūras la-

bumus, kas jau bija viņu tautas rīcībā, bet uzstādīja par savu

uzdevumu darināt jaunu pasauli atmesto vēsturisko krāmu

vietā. Rezultātā viņi krita kā savas uzpūtīgās pārliecības

upuri. Viņu atmestā vēsture tos nesaudzīgi izjokoja, visus viņu

nodomus vērzdama pret tiem pašiem un izmantodama tos kā

apmaināmas un pārvietojamas figūras pati saviem mērķiem.

Ne velti nākošā paaudze, kas pārdzīvoja Francijas revolūcijas

uzpūtīgo saukastu sabrukumu, saka sludināt pasīvu padevību
visam vēsturiskam un izbīdīja teoriju par «vēstures gara

viltību", kas ar cilvēkiem rīkojas kā ar marionetēm sava

cilvēku skatiem slēptā ūniversālā nodoma reālizēšanai.
20

Cilvēka rīcībai, lai tā būtu ilgstoša un radoša, vienlīdz jā-

izvairās no nāturālistiskā racionālisma lepnuma un no vēstu-

risma pasīvās padevības. Vēsture ir jāveido, bet tikai tāds vi-

ņas pārveidojums būs pastāvīgs, kas sabiedrībā slēptos rado-

šos spēkus tā izmanntos, ka tie itin kā brīvi un labprātīgi pado-

sies tās kalpībā. Bet šādam nolūkam ir jāzina sabiedrības i in-

dividuālais stāvoklis, tās patlaban pārdzīvojamais vē-

sturiskais mirklis, t. i. jāpazīst līdz šim sakrāto kultūras labumu

kopība un no tās izrietošie sabiedrības radošie centieni. Šo zi-

nāšanu var sniegt vienīgi vēsture. Tamdēļ politiķim nepietiek

būt vienīgi techniķim. Lai vēsturi pārvarētu, jāprot tai

tāpat pakārtoties, ka tas bija ar dabu. Šo vēstures ūtilitāro no-

zīmi politiķa darbībā dziļi saprata un skaisti formulēja K1 u-

čevs ki s, vēsturiskās zināšanas praktisko derīgumu saska-

tīdams iekš tā, ka tā ir itin kā tautas kultūrālās bagātības in-

2Q «Universālā prāta» izmanība ir He&eļa «Vēstures filozofijas» pamat-

jēdziens.
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ventārs, t. i. tie līdzekli, kas atrodas politiķa rīcībā, un tie

pašas sabiedrības spēki, uz kuriem tas var paļauties." 1 Vēsture

tam sniedz to punktu zināšanu, no kuriem tam jāsāk sava rī-

cība, kuros tas var ielikt savu gribu. Vienīgi tad vina rīcība sa-

plūdīs ar kultūrālās apkārtnes veselo, organiski izaugs no tās

un, līdzīgi visam organiskam, pati sevī paturēs savas pastāvī-
bas un augšanas pamatus. Šai mākā aprobežot savu gribu ar

to individuālo neatkārtojamo (neatlīdzināmo) apkārtni, kurā po-

litiķa griba rīkojas, arī pastāv vina augstākā māksla. Tā ne-

būt nav gatavība uz vienkāršu piemērošanos un oportūnistisku

kompromisu. Nē, tā ir māka uzvarēt pašam sevi pārvarot, par

ko Qēte Saka: „Von der Gewalt, die aile Wesen bindet, be-

freit der Mensch sien, der sich ūberwindet" (no tā spēka, kas

visus saista, atbrīvojas tikai tas cilvēks, kas sevi pārvar). „Vē-

sturiskai domāšanai" šī māka ir tas pats, kas «dabaszinātniskai

domāšanai" ir māka mēchaniski uzvarēt dabu. No sevis pār-

varošas pašaprobežošanās politiskā rīcība kā tāda nevien ne-

kļūst vājāka, bet taisni tādā kārtā iegūst savu izturību. Izšķi-

rībā no vienkāršas technikas tīri mēchaniskās varas, šim spē-

kam ir organisks un tikumisks raksturs. Mācīdama mākslu

pašam sevi ierobežot un savu rīcību ietilpināt aptverošās ap-

kārtnes veselā, vēsture rīcībai piešķir ētisku spēku. lekš tā pa-

stāv vēstures ētiskās teorijas relātīvā patiesība. Tomēr kā zi-

nātnei atrodoties tālu no tā, lai sevi padarītu atkarīgu no ētikas

vēsturei tikai savā praktiskā lietāšanā ir ētiska nozīme.

21
«Tautas vēsture, zinātniski atveidināta, kļūst tautas ienākumu

un izdevumu grāmata, ar kuras palīdzību var ajprēķināt tās parādus un

Pārmaksās pagātnē.. Katrai paaudzei var būt savi ideāli, un nožēlo-

jama ir tā paaudze, kurai nav nekādu... Mūsu ideāli nepieder vienīgi

mums vien un nav mums vieniem nolemti: mēs tos esam mantojuši no sa-

viem tēviem un vectēviem vai arī kā kultūrālu mantojumu guvuši no ci-

tām sabiedrībām... un tos ceļot nepavisam netika vērā ņemti mūsu, bet

gan pavisam citi, spēki, citi līdzekļi un citi stāvokļi. Tamdēļ tie nav de-

rīgi visiem, vienmēr un visur. Lai zinātu, kādus ideālus var reālizēt zi-

nāmā laikā un zināmā sabiedrībā, pamatīgi jāizpētī visi esošie spēki un

līdzekļi, ko sev sakrājusi ši sabiedrība; bet šim nolūkam ir pareizi jāno-

vērtē vēsturiskie pieredzējumi un iespaidi, ko tā pārdzīvojusi, un tikumi

nn paradumi, kādi tai ieaudzināti.» „Kypc pyccK. hct.* 1. d. 2 lekc.
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4.

Vēsturiskās zinātnes prēcīzitāte. Vēsturiskās matēmatikas problēma.

Psīcholoģija kā vēstures pamats. Vunts un Diltejs. Filoloģija kā vēstu-

res formālā sakne. Filoloģijas būtība. Uzenera un Zeļinska teorija.

Mēs tomēr pilnīgi neizpratīsim vēstures zinātnes īpatnību,

ja nenoskaidrosim, iekš kā pastāv vēsturiskās zināšanas for-

mālais pamats jeb tās formālā sakne, kas šai zināšanai piešķir

viņas precizitāti līdzīgi tam, kā matēmatika piešķir precizitāti

dabaszinātniskai zināšanai. Nāturālistiskais monisms domāja,

ka vēsture kļūs prēcīza tad, kad tā izvērtīsies socioloģijā. To-

mēr neraugoties uz to, ka socioloģijai līdz pat šim laikam nav

izdevies uzstādīt neviena prēcīza likuma, vēsture kā prēcīza

zinātne neapšaubāmi taisni XIX. gadsimtenī ir guvusi noteiktus

panākumus. Lai tikai salīdzinām iegūto panākumu prēcīzitātes

ziņā kaut vai Momzenu un Gibonu. Daudzi domāja, ka vēstu-

rei zinātnes prēcīzitāti piešķir psīcholoģija. Šis uzskats ir

Vunta zinātņu klasifikācijas pamatā, kas empīriskās zinātnes

sadala divās pamatgrupās — dabas zinātņu grupā, kas balstās

uz matēmatikas, un „gara zinātņu" grupa, kuru pamati atrodami

psīcholoģijā. Tā kā pie gara zinātnēm pieder arī visas vēstu-

riskās zinātnes, tad. pēc Vunta domām, psīcholoģija arī ir ap-

lūkojama itin kā vēsturiskās zināšanas matēmatika. Šo uz-

skatu tomēr apstrīd vispirmā kārtā vēsturiskās zinātnes attī-

stības gaita. Patiesi vēsturiskās zinātnes attīstībā XIX. gad-
simteņa sākums ir pilnīgi skaidri saskatāma etape. No šī laika,

kas saistīts ar Volfa, Beka, Šampoljona un Šlīmana vārdiem,

vēsture sāk itin kā jaunu gaitu, ko iezīmē aizvien jauni atklā-

jumi un iegūto rezultātu progresējošā prēcīzitāte. Vēstures at-

tīstībā XIX. gadsimteņa sākumam ir tāda pati nozīme, kāda

dabas zinātnē bija XVII. gadsimteņa laikmetam, kad Galilejs,

Keplers un Ņūtons pirmo reizi sāka izlietāt matēmatiku dabas

pētīšanā. Turpretī psīcholoģija kā patstāvīga empīriska zi-

nātne savus pirmos ievērojamos panākumus sāka gūt tikai ar

XIX. gadsimteņa otro pusi (pirmo psīcholoģijas laboratoriju

Vunts nodibināja 1879. g.), un diezin vai var teikt, ka taisni

šai laikā vēsturiskās zinātnes attīstībā būtu noticis izšķirošs lū-

zums. Tomēr neatkarīgi no tā, ir nesaprotams, kāda sevišķa

nozīme vēsturē, kura, kā mēs zinām, pētī individuālo, var būl
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psīcholoģijai, kas konstatē psīchisko procesu plūsmas vispārī-

gos likumus un, līdzīgi visām dabas zinātnēm, pētī cilvēka dvē-

seles eksemplārisko pusi. Raksturīgi ir tas, ka arī kritizējamā

uzskata aizstāvji beidzot bija spiesti izšķirt itin kā divējādas

psīcholoģijas, vienu kā «izskaidrojošo" un ~konstrūktīvo" (lī-

dzīgi dabas zinātnei), otru kā «aprakstošo" un «analizējošo",

kura vienīgi arī ir vēstures pamatā kā to piesātinoša «matē-

matika". Šā uzskata aizstāvis Diltejs gan domā, ka «aprak-

stošā" psīcholoģija vēl neeksistē kā zinātne, ka tā vēl jārada.

Patlaban ir tikai tās sākumi, kas nav meklējami tikdaudz zi-

nātniskos darbos, cikdaudz lielo mākslinieku, šo cilvēka dvē-

seles dzijo pazinēju un tulkotāju, ražojumos." 1'

Mēs šeit nevaram šo jautājumu sīki pārspriest. Aizrādīsim

tikai, ka ir savādi vēsturiskas zināšanas precizitātes pamatus

redzēt tādā zinātnē, kas pati vēl ir neizveidota un tā tad vis-

mazāk prēcīza. Būtībā šis uzskats ir vēstures kā kautcik pre-

cīzas zinātnes noliegšana. Tomēr loģikas uzdevums nepastāv

iekš tā, lai izdomātu jaunu zinātņu projektus un vecas zinātnes

spiestu atsacīties no tradicionālajām pētīšanas metodēm, bet

gan iekš tā, lai saprastu zinātnes ar viņu dažādo metožu un cen-

tienu īpatnību. Pie tam šai gadījumā pietiek tikai iedomā-

ties minēto vēsturiskās zinātnes apvērsumu, lai redzētu, ka tā

matemātika, kas vēsturiskai zinātnei un tās secinājumiem pie-

šķir precizitāti, ir filoloģija šā vārda plašā nozīmē. To

saprata jau Šleiermachers, saskatīdams «hermeneutikā", kā

viņš nosauca filoloģisko zinātņu kopību, ko lietā vēsturiskos

jautājumos, vēsturiskās metodes formālo būtību.23 Un taisni

ar savu «filoloģiju" prēcīzais Tukidids atšķiras no lētticīgā fie-

rodota. Patiesi viss tas individuālais, kas ir vēsturiskās pē-

tīšanas priekšmets, vēsturniekiem tieši ir nepieejams: filozofijas

sistēma, mākslas tēls, tiesības, valsts institūts, reliģsikā pārlie-

cība, rūpniecības forma — visi šie pagātnes fakti, kuru kultū-

rālais saturs vēsturniekam ir par jaunu jākonstatē un kuri jā-

22 Vu nta kritiku ir sniedzis Rikerts («Grenzen» 2. nod.) Di I-

teja sacerējumi: «Einleitung m die Geisteswissenschaften», «Ideen iiber

eine beschriebende und zergliedernde Psychologie». Sal. nod. «Vom hi-

storischen Verstehen» iekš Rikerta «Grenzen».

23 Sal. Schleiermacher «Ober den Begriff der Hermeneutik».
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konstruē savā savstarpējā sakarībā, nevar būt viņa tiešās no-

vērošanas priekšmets. Viņa rīcībā ir vienīgi «pieminekļi", t. i.

materiālas zīmes — grāmatas, oficiāli dokumenti, uzraksti, mo-

nētas, mākslas ražojumi, mājas dzīves priekšmeti, technikas

rīki, iedzīvotāju valoda un paradumi, ģeogrāfiskie dati, kas visi

viņam jāiztulko, no kuriem tam jāizlobī to kultūrālais saturs,

to kulturālo ieguvumu jēga, kuru materiālas atliekas un liecinā-

jumi tie ir. Filoloģija arī ir zinātne par materiālo pieminekļu

jēgas tulkošanu (ko arī gribēja teikt Šleiermachers, to nosauk-

dams par «hermeneutiku"). Tā ir «satura un formas sakrišanas

izzināšana", atsevišķi to savstarpējo attiecību izzināšana, kas

pastāv valodas matērijas un tās ārējās čaumalas starpā.
24 Tik-

tāl grammatika ir viena no filoloģijas galvenām disciplīnām.

Filologa uzdevums pastāv iekš tā, lai «no nedzīvas vielas iz-

dabūtu tur paslēpto jēgu" ( X6yov £vsia#-ctov kā teica stoiķi), 25

ņemot no pieminekļa visu to, ko tas teic, un nepieliekot tur

nekā lieka. Protams, šai tulkošanā filologam palīdz viņa in-

tuicija, tāpat kā dabas pētnieku vēl priekš paša eksperimenta

tīri psīcholoģiski vada intuicija un nojauta. Bet līdzīgi tam, kā

dabas zinātnē intuīcijai seko jēdzienos konstruēts stingrs pierā-

dījums, gluži tāpat arī filoloģiju raksturo stingrs abstrakts pie-

rādījums. Filologam nav vienkārši jāiejūtas svešā laikmetā un

tas itin kā «jāpārdzīvo", bet gan ar loģiskiem domu paņēmie-

niem jākonstruē iztulkojamā materiālā pieminekļa redzamais un

visiem obligātoriskais saturs. Ar to filoloģija atšķiras no māk-

slas, un būtībā tas ir tas pats uzdevums, ko filoloģija jau sen

2*
Sal. Usener. «Filoloģijas» terminu mes šeit lietajam tadā no-

zīmē, kādu tam starp citu ir piešķīris Z c 1i n s ki s. Neraugoties uz to, ka

Zelinskis vispārīgā loģiskā koncepcijā piekrīt Vuntam, viņš loti pareizi iz-

skaidro vēstures un filozofijas savstarpējās attiecības un sniedz loti pieņe-

mamu filoloģisko zinātņu klasifikāciju. Atkarībā no lietišķo zīmju rak-

stura, kuru restaurēšanu, kritiku un jēgas izskaidrošanu filoloģija sekmē,

Zelinskis filoloģiju sadala: 1) ģeogrāfijā (daba kā kultūras piemineklis),

2) etnoloģijā (dzīva tauta kā kultūras piemineklis), 3) archaioloģijā (zinātne

par lietišķiem, ne rakstiskiem pieminekļiem) un 4) bibliologijā (rakstu

pieminekli).
25 Sal. J. WilJamowitz-Mollendorf, apcerējums «Philolo-

gie», iekš «Kultur der Gegenwart» I. d. (1913.).
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risina un ko Di 11 ej s uzstāda savai «aprakstošai" psīcholo-

Šijai.
26

levērību pelnī tas, ka savu rezultātu prēcīzitātes un kon-

struktīvā rakstura ziņā filoloģija daudzējādi atgādina matēma-

tiku. Atcerēsimies kaut vai prēcīzitātes un konstrūkcijas ziņā

Šampoljona ievērojamos atšifrējumus, ko tas izdarīja XIX. gad-

simteņa sākumā salīdzinādams un analizēdams pie Rosetas at-

rastos trīs identiska satura uzrakstus (hieroglifu, demo-

tisku un grieķu), kas vēstures zinātnē atklāja veselu jaunu

vecās kultūras pasauli un pirmo reizi padarīja iespējamu Aiģip-
tes vēstures prēcīzu darināšanu. 27 Kā dabas zinātnē Keplera-

atklātie likumi bija atkarīgi no neizskaidrotās «niecīgās skaitļu

starpības", gluži tāpat arī vēsturē visniecīgākā nesaskaņa

filoloģiskās «aprēķināšanas" rezultātos rada problēmas un at-

klājumus. Arī šeit pamatojoties uz dažiem datiem tiek zinā-

šanā atveidota novērošanai vairs nepieejamā individuālā

īstenība, līdzīgi tam, kā matēmatika, balstīdamās uz pētījamā

procesa dažiem lielumiem dod iespēju dabas pētniekam atrast

tā pārējās puses. Ne velti filologs, tāpat kā matēmatiķis, runā

par «interpolāciju".
28

Taisni tamdēļ, ka XIX. gadsimteņa sā-

kumā filoloģiju vispirms sāka sistēmatiski izlietāt vēsturiskās

īstenības izveidošanā, vēsture šai laikā pārdzīvoja tik krasu

lūzumu. Tamdēļ dziļi patiess ir Uzeners sacīdams, ka «no

visām vēstures metodēm vienīgi filoloģiskā metode pati par

sevi ir visticamākā. Izpētot saglabātos rakstus, filologi savā

kritikā sniedz gandrīz matēmatiski prēcīzus iztulkojumus".

Teiktais vienlīdz attiecināms uz visām vēstures disciplīnām:

26 Sal. Dilteja «saprašanas» (Verstehen) definīciju, kas ir viņa ap-

rakstošās psīcholoģijas galvenā metode. «Par saprašanu mēs saucam tādu

procesu, ar kura palīdzību mēs pēc ārēji, jutekliskā kārtā sniegtām zīmēm

izzinām iekšējo.» Sal. apcerējumu «Der Aufbau der geschichtlichen Welt

m den Geisteswissenschaften (Abhandlungen der Akad. der VVissen. zu

Berlin, 1910.). Sal. Ed. Spranger «Zur Theorie des Verstehens».

27
Sal. šā atklājuma veikli un interesanti sarakstītu iztirzājumu:

Maspero «Austrumu tautas senā vēsture». Nod. par alfabētu.

28
Līdz kādai prēcizitātei nokļūst filoloģija pieminekļu teksta atjau-

nošanā, skaidri pierādīja papirusu atklāšana XIX. gadsimteņa beigās. Lie-

lāko dalu izlabojumus, ko filologi izdarījuši seno autoru tekstos, un kas

viduslaiku rokrakstos nokļuvuši līdz mums, par pareiziem ir apliecinājuši

atrastie daudz senākie papirusu saraksti.
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oikonomijas vēsturei, kas saimniecības un rūpniecības formas

arī aplūko ar lietišķu pieminekļu (un arī galvenā kārtā ar rak-

stu pieminekļiem) iztulkošanas un kritikas palīdzību, ne mazāk

par literātūras un politisko vēsturi jālietā filoloģija, ja vien tā

grib gūt precīzus, pamatotus rezultātus. „Visām vēsturiskām

disciplīnām jābalstās uz filoloģiju un jālietā filoloģijas metode." 2"

Bet filoloģijas metode izpaužas tāli aiz vēsturisko zināšanu ro-

bežām. Savos elementārākos pamatos tā ir jurisprudences un

politikas formāls ierocis, līdzīgi tam, kā matēmatika ir dabas-

zinātniskās technikas nepieciešams formāls ierocis. Jo prasme

prēcīzi izteikt vārdu formulā tiesisko domu. iztulkot likuma, lī-

guma un citu tiesisku aktu jēgu, izlobīt no tiem ne vairāk un ne

mazāk par to. ko tie nosaka — šī prasme, kas nepieciešama

politiķim, likumdevējam, tiesnesim, advokātam, ir tā pati filo-

loģijas māksla izlobīt no lietišķām zīmēm tur paslēpto kultūrālo

saturu, „satura un formas sakrišanas izzināšana".
30

5.

Filozofija, tās priekšmets un metode. Filozofijas dialektiskā metode. Di-

alektika un intuitīvisms. Filozofijas lietājamā nozīme: paidagōģika.

Sludinādams dabaszinātniskās metodes kundzību, nāturāli-

stiskais monisms neaprobežojas ar vēsturnieciskās un filolo-

ģiskās pētīšanas metožu noliegšanu vien. Kā mēs jau aizrādījām,

tas noliedza arī filozofiskās zināšanas patstāvību. Sofistu un pat

vēl Platona laikmetā termiņš „filozofija" sevī ietvēra visu zi-

nātni, kas agrāk nebij sadalīta atsevišķās disciplīnās, bet bija

viengabalaina nesadalīta vienība. Zinātņu attīstība arī pastā-

vēja iekš tā, ka no filozofijas vienotā klēpja pakāpeniski atda-

29
Usen c r.

80 Taisni uz to pamatojās romiešu tiesību lielā paidagoģiskā nozīme.

Ja arī var piekrist tam, ka no tā laika, kopš jaunās tiesības ir pārtrauku-

šas sakarus ar romiešu tiesību garu, pēdējās tagadnes juristam materiāli ir

kļuvušas «nevajadzīgas», tām tomēr palika ļoti liela nozīme tiktāl, ciktāl

viņu mācīšanās nākošam juristam sniedza ikvienam juristam nepieciešamo

filoloģisko skolu. Tamdēļ romiešu tiesību atmešana no juridiskās fakul-

tātes obligātoriskās programmas būtu jāatlīdzina ar kāda analoģiska ju-

ridiski filoloģiska ■ priekšmeta mācīšanu.
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lijās atsevišķas disciplīnas, kas kļūdamas patstāvīgas, piesavi-

nājās precīzas zināšanas metodes. Ar to pašu zinātne savā

iekšējā attīstībā turpināja to diferenciācijas impulsu, kas viņu

pašu bija dzīvē raidījis. Jo priekš savas patstāvības iegūšanas

Grieķijā, tā pati bija mīta nedalāma sastāvdaļa, bet mīts savu-

kārt bija zinātnes, mākslas, reliģijas, morāles un tiesību nesa-

dalīta vienība. Kā pirmā no filozofijas atdalījās matēmatika,

tad fizika, drusku vēlāk ķīmija un bioloģija un pēdīgi, pateico-
ties Konta darbiem — socioloģija. Tādā kārtā no filozofijas at-

dalījušās atsevišķās disciplīnas savā starpā sadalīja visu empī-

riskās īstenības pasauli, kā rezultāts bija tas, ka filozofijai, acīm

redzot, vairs nepalika sava īpaša pētīšanas priekšmeta. Un tie-

šām, ja pieņem, kā to dara nāturālistiskais monisms, ka pie-

redzē vērojamā daba ir vienīgais zināšanas priekšmets, tad

filozofijas loma aiz nepieciešamības izvēršas aizgādņa lomā,

kas empīriskās zinātnes patur savā aizgādniecībā tai viņu at-

tīstības stadijā, kad tās, jau atbrīvojušās no mitoloģiskiem

priekšstatiem, vēl nav sasniegušas to patstāvību, ko iegūst iz-

lietājot dabas zinātņu prēcīzās metodes. Kontam filozofija ari

nav nekas cits, kā metafiziska stadija, caur kuru jāiziet katrai

zinātnei savā attīstības gaitā no teoloģiskās stadijas uz pozitīvo

stadiju. Tagad tās uzdevumus pilnīgi atrisina atsevišķās zināt-

nes, īpaši socioloģija, kuras daļas jeb praktiski pielikumi ir lo-

ģika, ētika, politika un citas filozofijas disciplīnas. Konta «Po-

zitīvās filozofijas kurss" arī nav nekas cits, kā «abstrakto" zi-

nātņu svarīgāko težu enciklopaidisks iztirzājums zināmā mums

jau pazīstamas ln'erarchijas kārtībā. Atstāta bez sava īpaša

Pētīšanas priekšmeta, filozofija no nāturālistiskā monisma vie-

dokļa, kāds ir Konta pozitīvisms, aiz nepieciešamības izvēršas

par zinātnisku enciklopaidiju. Tā izvēršas par dabas zinātņu

kalponi līdzīgi tam, kā vidus laikos tā bija teoloģijas kalpone.

Mēs nekavēsimies sīkāki pie šā uzskata sagāšanas. Mēs

redzējām, ka jau Konta tuvākais pēctecis Spensers bija

spiests filozofijai piešķirt patstāvīgu vietu zinātņu klasifikācijā,

kaut arī pagaidām tikai vienai disciplīnai — loģikai. Visas

turpmākās klasifikācijas vienprātīgi saprot filozofiju kā patstā-

vīgu zinātni (pareizāk zinātņu grupu), kam ir savs īpašs pētī-

šanas priekšmets un sava īpaša metode. Arī visa mūsu iepriek-
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sējā paidagoģisko jautājumu pamatā bija filozofija kā patstā-

vīga zinātne par kultūras vērtību jēgu, sastāvu un nozīmi, kuru

piesavināšanās ir izglītības uzdevums. Ka jautājums par zi-

nāšanas sastāvu, jēgu un pareizību nesakrīt ar jautājumu par

tās izcelšanos un viņas psīcholoģisko, bioloģisko un sabiedrisko

funkciju cilvēces dzīvē — to mēs jau agrāk aizrādījām. Mūsu

pētījums par personības brīvības jēgu un nozīmi kā vēla-

mību īstenībā arī rādīja starpību starp ētiku un psīcholo-

ģiju, kas apiūko cilvēka temperāmentu, un socioloģiju, kas ap-

lūko tautas esamības rases īpašības. Gluži tāpat arī mūsu pē-

tījuma turpmākās daļas rādīs, ka jautājumi par mākslas, saim-

niecības un reliģijas nozīmi un sastāvu nesakrīt ne ar jautājumu

par tiem psīchiskiem procesiem, kas faktiski norisinās cilvēka

dvēselē tam pārdzīvojot mākslas, saimniecības un reliģijas vēr-

tības, nedz arī ar jautājumu par to lomu, kāda saimniecībai,

mākslai un reliģijai ir cilvēku sabiedrību uzturēšanā un attīstībā,

un ka tamdēļ mākslas filozofijai (aistētikai), saimniecības un

reliģijas filozofijai ir savs īpašs pētīšanas priekšmets un me-

tode, tāpat kā psīcholoģijai un socioloģijai. Šo filozofijas priekš-

metu vārda visplašākā nozīmē mēs varam dēfīnēt kā to vērtīgo

uzdevumu jēgas un nozīmes pētīšanu, kas savā kopībā sastāda

cilvēces kultūru. Taisni ar to filozofija atšķiras no vēstures,

kas nepēti pašus uzdevumus pēc viņu jēgas un nozīmes, bet

gan viņu reālizāciju cilvēces dzīvē, t. i. viņas kultūrālo trādiciju.

Strādājot pie kultūras uzdevumu atrisināšanas, kā visa cilvēce,

tā arī atsevišķs cilvēks piesavinās šos uzdevumus, padara tos

par sava radošā darba saturu. Tā, izzinot īstenību, cilvēks

iegūst zinātnes metodi. Izvērzdamies par personību, viņš sevi

reālizē brīvību un sava pienākuma individuālo likumu. Uztver-

dams un radīdams mākslas darbu, viņš piesavinās pasaulē esošo

skaistumu. Šo kultūrālo vērtību piesavināšanos sava radošā

darba procesā cilvēks var izdarīt neapzinīgi. Tā mākslinieks,

sajuzdams skaistumu un to reālizēdams matērijā, pazīst to tikai

intuitīvi, līdzīgi tam, kā slimnieks labāk par ikvienu ārstu «in-

tuitīvi" pazīst savu pārdzīvojamo slimību. Un līdzīgi tam, kā

slimnieks, nebūdams ārsts, bieži nespēj izteikt jēdzienos savas

slimības dabu, cēloņus un sekas, gluži tāpat arī pat liels māksli-

nieks, nebūdams aistētiķis, bieži nespēj izteikt jēdzienos, kas ir



65

skaistums, kaut gan intuitīvi viņš to tik labi saprot. Pat zināt-

nieks, pārvaldīdams zinātnes metodi un ar saviem atklājumiem
paplašinādams pētījumu lauku, var kļūdīties zinātnes būtību dē-

fīnējot, atkārtodams šai ziņā parastos filozofiskos aizspriedu-
mus. Filozofija arī ir tā zinātniskā apzināšanās, kas intuitīvi,
neapzinīgi tik labi pazīstams katram cilvēkam, kurš piedalās
kultūras radīšanas procesā. Tā kā vienīgi šis process cilvēka

dzīvi padara cēlāku par vienkāršu eksistēšanu, piešķir tai jēgu

un vērtību, tad var teikt, ka filozofija ir cilvēka sevis pazīšana,
ir cilvēcības izzināšana cilvēkā, par cilvēcību saprotot nevis

bioloģisku un psīcholoģisku eksistēšanu, bet to radošo uzde-

vumu kopību, ko cilvēks savā dvēselē uzstāda. Šai ziņā filo-

zofija paliek uzticīga tai devizei, ko tai jau Sokrāts norādījis, —

proti, Delfu dieva devizei: pazīsti pats sevi. „Es", tās izzinā-

šanas objekts, tomēr nav subjektīva psīchiska būte, kas pame-

sta pasauļu telpās un laiku bezgalībā, bet to kultūras objektīvo

uzdevumu viengabalainība, pēc kuriem jaunradīšanas trauksmē

tiecas cilvēka dvēsele un kas, paši būdami pārpersoniski sā-

kumi, rada cilvēka personību, viņa autonomo „es".

Lai šo kultūras būtību jēgu izzinātu, tās, protams, jāpār-

dzīvo, Jāredz". lekš tā pastāv filozofiskā intuitīvisma patie-

sība. Tomēr, būdama zināšana, filozofija nevar aprobežoties

ar šo kultūras būtību vienkāršu apcerēšanu, viņai tās jāizprot

visās viņu savstarpējās attiecībās un sakarībā. lekš tā pastāv

dialektiskās metodes patiesība, ko jau Platons ka mantojumu

atstāja filozofijai un ko viņš tik veikli tika izlietājis mums jau

pazīstamā mācībā par tikumiem. Platons savu filozofa uzde-

vumu gluži pareizi saskatīja nevis atturības, vīrišķības un gu-

drības vienkāršā aprakstīšanā, bet viņu iekšējo attiecību un sa-

karību pierādīšanā, tā „cela uz augšu" pamatošanā, ko atturība

ievieš vīrišķībā, bet vīrišķība'gudrībā, un tā „cela uz leju" at-

rašanā, kas no gudrības šķirto vīrišķību spiež izvirst drošsir-

dībā, bet no vīrišķības šķirto atturību — askētismā.
31 Arī fi-

lozofijas «vispārīgais" nav ne dabas zinību likums, ne arī vē-

stures individuāls vesels, bet drīzāki „pilnīgums" ar

31
Par «ceļu uz augšu» avco) skat. kaut vai iekš Resp. 517.

A. Par «izviršanu savā pretējībā ļi£xaj3aXXeiv) atdaloties no

augstāka sākuma — 547. C, 564. A.
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ko saplūst tam pakārtotais atsevišķais, — saplūst taisni tāpat,

kā rotaļa saplūst ar stundu, bet stunda ar radīšanu, jeb arī kā

spēks tiecas uz autoratāti, kas savukārt cenšas izvērsties par

pilnīgu brīvību, sevī ietilpinot visas iepriekšējās pakāpes un ar

to pašu novēršot viņu aprobežotību. 32

32
Līdzīgi sugas jēdziena, dabaszinātniskā likuma un individuālā jē-

dziena schēmām, kas sniegtas tekstā, filozofisko jēdzienu (ideju) varētu

attēlot sekojošā schēmā:

Vispārigākais jēdziens šeit ir arī «pilnīgākais» jēdziens, kas sevī ietver

atsevišķu jēdzienu, kā atmestu, bet līdz ar to arī vioā paturētu momentu

(iekš kā arī pastāv Hēgeļa «Aufheben» jēga). Tā kā filozofija ir zinātne

par kultūrālo vērtību formālo struktūru (zinātnes metodi, tikumības for-

mām, mākslas formām v. t. 1.), tad viņā forma un matērija sakrīt. Tamdēļ

metodes filozofiskam virzienam ir svešs tas sadalījums zinātnē un tās

formālā serdē, kā tas ir dabaszinātniski matēmatiskā un vēsturiski filoloģi-

skā virzienā. Filozofisko metodi nosaukdami par dialektisko, mēs ar to

nebūt nenostājamies vienā vai otrā dialektikas vēsturnieciskas saprašanas

pusē (piem. Hēgeļa). Mēs par dialektiku saprotam arī to dialektikas mi-

nimu, ko savos pēdējos darbos attista piem. Rikerts un ko tas, atšķirībā

no Hēgeļa dialektikas, nosauc par heteroloģisko metodi (Sal. Svstem der

Philosophie» I. sēj.). Ciktāl filozofiskās metodes būtība pēc Rikerta do-

mām pastāv «viena un otra» vienībā, pie kam, izšķirībā no trādicionāli sa-

prastās Hēgeļa dialektikas, šis «otrs» nav iegūstams no «viena» to vien-

kārši domāšanā noliedzot, bet tur atrodams ar ī-patnīgu intuiciju, mēs pil-

nīgi piekrītam Rikertam. Ja «heteroloģijas» būtība izšķirībā no «dialekti-
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Lai pēdējie piemēri lasītājam atgādina to faktu, ko mēs

jau agrāk tikām konstatējuši, ka filozofija, līdzīgi visām citām

tīrās zināšanas nozarēm, patur savu praktiskās lietāšanas īpa-

šību, savu «techniku", un ka šī filozofiskās zināšanas izlietāšana

dzīvē nav nekas cits, kā paidagoģika, kuras paraugu šai sace-

rējumā mēs mēģinām sniegt.

6.

Zinātņu klasifikācijas vispārīga schēma. Abstrakta zināšana un lietājama
zināšana. Zinātnes par saimniecību. Tīrās un heteronomās zinātnes: ju-

risprudence un teoloģija. Šo pēdējo vieta zinātņu klasifikācijā.

Visu teikto kopā saņemot, varam taisīt secinājumu, ka

nelokāmā un taisnā nāturālistiskā monisma zinātņu hierarchijā

jāatlīdzina ar elastiskāku un daudzējādiem zinātniskiem novir-

zieniem atbilstošāku zinātņu plurālistisku klasifikāciju. Vienīgs

zinātnes metodes koks, kas izaug no zināšanas kopīgās saknes,

sadalās piecos galvenos zaros: dabas zinātņu, matēmatikas,

vēstures, filoloģijas un filozofijas. Šie zari attīstās trijos galve-

nos virzienos: eksemplāriskās īstenības matēmatiskā izziņā,

individuālās īstenības filoloģiskā izziņā un vērtību nozīmības

jēgas dialektiskā izziņā. Ja īpaši neuzsveram izteiksmes pre-

cizitāti, tad var pieņemt Mūnsterberga veiklo tēlaino for-

mulējumu par aprādīto triju virzienu dažādību: 'f zinātniskā

zināšana sadalās zināšanā par ārējo pasauli, kas aptver ~es'u"

(Welt). tās cilvēces pasaules zināšanā, kuras kulturālā radī-

šana „es" piedalās (Mitwelt), un beidzot zināšanā par pašu

ves" (Ich). Mums tikai jāpatur vērā, ka visas šīs pasaules nav

cilvēka subjekta patvaļīgi radījumi, nav vienkārši viņa «priekš-

stati", bet ir objektīvas reālitātes, kas savā dažādībā pastāv

neatkarīgi no tā, vai cilvēks faktiski mēģina tās izzināt vai nē.

Pēc būtības savā starpā būdamas dažādas, kā eksemplāriskā

kas» pastāv atzīšanā, ka, lai noliegšana dchltu radoša, tai sevī jāietver in-

tuicijas pozitīvs moments, un ka filozofijā «viens» nav domājams bez «otra»,

tad mēs savu ipētījumu varam nosaukt par «heteroloģiskās» metodes iz-

lietājumu paidagoģikā. Sal. 7. nod. 9. piez.
33 «Philosophie der VVerte».
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īstenība, individuālā īstenība un kultūrālās vērtības jēga, attie-

cībā pret subjektu tās gūst ārējās pasaules, cilvēku pasaules un

iekšpasaules raksturu. Sekojošā schēmā var redzami attēlot

mūsu iegūtos rezultātus:

Dažādo zinātnisko virzienu trijādībai atbilst trīs galvenie

zinātnisko jēdzienu tipi: 1) likuma jēdziens, kas viņam pakār-

totos eksemplārus ierindo skaitliski noteiktā rindā; 2) indi-

vīda jēdziens, kas no sevis veido veselu un sevī ietver arī pa-

kārtotās individuālās daļas, un 3) idejas jēdziens, kas savā

pilnībā ietver pakārtotās aprobežotās idejas. Sugas jēdzienam,

ko trādicionālā formālā loģika vienīgi tikai zināja, kas tai bija

nevis viens no iespējamiem jēdzieniem, bet jēdziens vispāri,

šai schēmā nav vietas tamdēļ, ka visas zinātnes vienlīdz izlietā

sugas jēdzienu. Tas ir nevien nepieciešams materiāls, ko da-

bas zinātne izlietā konstruējot likumu jēdzienu ēku, bet ir ne-

pieciešams rīks materiāla iepriekšējai sakārtošanai (tālāk par

ko daudzu zinātņu nozares varbūt līdz pat šim laikam nav klu-
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vušas), kā vēsturiskā zināšanā par individuālo, tā ari filozofiskā

zināšanā par jēgu. Dēfīnīcijai un klasifikācijai saskaņā ar trā-

dicionālās loģikas nosacījumiem, ir sava likumīga un neatlīdzi-

nāma vieta visos piecos zinātniskās metodes nozarojumos. Ari-

stotelis savā loģikā šo vispārīgo un bezpersonisko zināšanas

rīku, t. i. tos materiālus, kas ierobežo zinātnes ēku, pieņēma par

pašu ēku, ko pilnīgi attaisno tas apstāklis, ka senlaiku zinātne

vēl nezināja likuma jēdziena un rīkojās tikai ar sugas jēdzienu.

Tamdēļ arī Aristoteļa loģika bija tīri „formāla": jēdziens tai

nebija zināšanu veidotās īstenības skelets, bet tīri ārējs rīks, ar

ko zināšana uztver tās priekšā esošās īstenības materiālu. Pēc

tam, kad Kants loģikai bija atklājis pašu zinātnes ēku, sugas jē-

dziena „formālai" loģikai pretī nostādot savu dabas zinātņu

«transcendentālo loģiku", loģikas turpmākā ieviešanās pašā zi-

nātnes ķermenī kļuva neatvairāma. Idejas jēdziena loģika, ko

pirmais sniedza Hēgelis,
34

un individa jēdziena loģika, kas

attīstījusies jau mūsu laikā, ir loģikas iespiešanās zinātņu tie-

šajos dziļumos, kas sākās jau Kanta laikos, tiešs turpinājums.

Tādā kārtā loģika, kas joprojām ierobežotos ar sugas jēdziena

teoriju, tagad izliktos kā rupjš anachronisms. No mūsu schē-

mas kļūst arī redzams, ka katram zinātniskās metodes vir-

zienam atbilst savs praktiskas lietāšanas lauks: ja lietājamā

dabas zinātne ir technika, bet lietājamā filozofija — paidago-

ģika, tad politika ir vēstures praktiskās lietāšanas lauks.
3

'

Mums var taisīt iebildumus, ka mūsu konstruētā zinātņu

klasifikācijā netiek ievietota diezgan plaša humanitāro zināšanu

34
Mūsu laikos filozofijas loģikas problēmu loti spilgti tika iekustinājis

Lasks («Logik der Philos. und die Kategorienlehre»).

35
Būtu gluži nepareizi mūsu uzskatu iztulkot tai nozīmē, ka poli-

tikai vienīgais teorētiskais pamatojums ir vēsture. Līdzīgi tam, kā technika

dabas zinātne sniedz tikai zināšanu par to materiālu, kam pievienojas mērķu

zināšana, ko -sniedz dzīve (sal. ievadu § 1.), gluži tāpat arī politikai vē-

sture sniedz tikai zināšanu par to individuālo apkārtni, kur politiskā rīcība

iāizlietā. Rīcības mērķu zināšanu politiķim sniedz dzīve, to kritisku pār-

baudījumu sniedz filozofija (īpaši tiesību filozofija). Paidagoģika lielākā

mērā nekā technika un politika ir atkarīga no mērķu zināšanas, un tam-

dēļ tā ir filozofijas tieša izlietāšana. Tomēr daudzos savos nodalījumos

$ tuvojas gan technikai (eksperimentālā paidagoģika), gan politikai. Šeit

Pastāvošās neskaidrības atrisinājumu sniegsim turpmāk 14. nod. § 4.
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grupa, un proti, politiskā oikonomija, jurisprudence un teoloģija.

Šo zinātņu metode nav ne filozofiska, ne vēsturiska, ne arī da-

baszinātniska, bet šie ir patstāvīgi zināšanu lauki, kas pat at-

raduši savu iemiesojumu universitātes īpašās fakultātēs. Kas

attiecas uz politisko oikonomiju, tad mēs tomēr turamies pie

tām domām, ka tai nav savas īpašas metodes, bet tā svārstās

mūsu izšķirto zinātniskās metodes triju virzienu starpā: tā,

ja klasiskā un matemātiskā skola politiskās oikonomijas sistēmu

cenšas konstruēt pēc dabaszinātniskā parauga, bet vēsturiskā

skola oikonomiskās pētīšanas uzdevumu redz individuālu jē-

dzienu konstruēšanā, tad sociālistiskā skola lielā mērā piesāti-

nāta filozofiskās metodes tendencēm. Beidzot politiskās oiko-

nomijas ievērojama dala nav nekas cits, kā sugas jēdziena schē-

mās sakārtots materiāls, kur pārsvarā ir vienkāršas definīci-

jas un klasifikācijas, un ko vienlīdz cenšas izmantot savām kon-

strukcijām kā dabaszinātniskais, tā arī vēsturiskais virziens.
3 "

Lietas stāvoklis ir citāds ar jurisprudenci, kuras liela dala pa-

tiesi nav ietilpināma mūsu izšķirtajos trijos metodes virzienos.

Tiesību pētīšanā ņem dalību visas trīs mums pazīstamās me-

todes: līdzās filozofijai (I) un tiesību vēsturei (II) ir pilnīgi

iespējama to psīcholoģija un socioloģija (III), kas tiesības pētī

cilvēka psīchiskās un sabiedriskās dzīves kopībā, pie tam iz-

lietājot dabaszinātnisko metodi. Visām šīm tiesību tīrās zi-

nātnes nozarēm ir sava praktiska izlietāšana tiesiskās izglītības

teorijā (1), tiesību politikā (II) un tiesību technikā (III), kuras

ideju pēdējā laikā sekmīgi izvirzīja, starp citiem, L. J. Petražic-

kis. 37 Tomēr tiesību zinātne nav ierobežota tikai pieminētos
36 Šis sugas jēdziena schēmās sakārtotais saimnieciskās dzives ma-

teriāls, pastāvēdams no saimniecības un tiesību individuāliem jēdzieniem,

kas darināti «attiecinot uz kultūras vērtībām», Ri k ert a m deva iemeslu

radīt īpašu grupu «ģeneralizējošās zinātnes par kultūru» (pie kādām viņš

arī pieskaita politisko oikonomiju). Pretēji tam mums vēl reiz jāpasvītro,

ka ģeneralizējošās zinātnes noteic likuma jēdziena tendence. Turpretī sugas

jēdziens nevar būt īpašais metodes avots, jo tas ir bezpersonisks rīks, ko

vienlīdz izlietā visas metodes, tā tad arī vēstures un filozofijas, bet ne vie-

nīgi dabas zinātnes. Tamdēļ tas pieder «reflektīvo», bet nevis «konstitui-

tīvo kategoriju sfairai. (Tādā nozīmē, kā to Lasks aplūko savā «Logik

der Philos.»).
:!V Sal. vina „Teopna nparia* un „Hayi<aH yHHßepcnTeT". Taisnība, pats

Petražickis nešķir tiesiskās izglītības teoriju, tiesību politiku un tie-
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laukos vien. Ārpus tiem ir tā saucamās dogmātiskās jurispru-

dences plašs lauks, kas tiesības aplūko kā izpildīšanai nolemtu

uzvedības normu noslēgtu sistēmu. No parastajām technikas

normām šīs normas atšķiras ar to, ka tās nav dabas objektīvas

pavēles, kurām spiests sekot tas, kas grib valdīt par dabu,

bet gan cilvēka autoritātes izpaustie nosacījumi, kas loģiskā

jēdzienu formā izteic noteiktu vēlamību. Tiktāl tiesību normas

nav tīra zināšana. Tās arī nav vienkārši lietājamas zināšanas,

kas būtu vienīgi tīrās zināšanas pielikums dzīvē. Viņu īstais

avots ir tikumiska vēlamība, kas tiesības tomēr iedomājas tā (un

ar to tiesības atšķiras no tikumības), itin ka tās būtu dabas

likumi, kamdēļ arī tās tiek formulētas vispārīgos jēdzienos, ar

to pašu zaudējot tikumiskai vēlamībai esošo individuālo raksturu.

Ja tīrā vēlamība ir tikai rīcības priekšmets, bet tīrā zināšana ti-

kai zināšanas priekšmets, tad tiesības ir reizē kā rīcības, tā arī

zināšanas priekšmets. Šai ziņā gan tiesības līdzinās technikas,

paidagoģikas un politikas normām, bet izšķirībā no tām, tiesību

avots nav tikai reālitātes (eksemplāriskās, individuālās un vēr-

tību reālitātes) izzināšana, bet arī noteikta konkrēta tikumiska

vēlamība. Tiktāl tās ir itin kā zinātnes un tikumības maisījums,

būdamas reizē atkarīgas kā no loģikas, tā arī no ētikas. Ciktāl

tiesības ir zināšana, tiktāl tās izlietā iztulkošanas metodi šā

vārda plašākā nozīmē, kas ir filoloģiskās metodes īpatnīgs izvei-

dojums. Tamdēļ arī mūsu schēmā tā ir attēlota lietājamo zi-

nātņu sektorā, un nevis zināšanas plāksnē, bet īpašā plāksnē,

kas krustodamās ar pirmo, veido itin kā zināmu savu leņķi, ko

noteic tikumiskā vēlamība. Tāds pat lietas stāvoklis ar teolo-

ģiju. Ja no teoloģiskām zinātnēm atskaitīsim reliģijas filo-

zofiju, reliģijas vēsturi, reliģiju psīcholoģiju un socioloģiju, tad

pāri paliks dogmātiskā teoloģija, kas arī nav vienkārši zinā-

šana, bet reliģiska ticība, kas formulēta zināšanas loģiskā

formā.38

Teoloģija ir reliģiskas ticības un zināšanas maisījums,

sību techniku. Vēl vairāk, tā kā pēc Petražicka domām tiesību politika

balstās uz psīcholoģijas un socioloģijas, tad tai būtu jāizvēršas- par tiesību

techniku, ja vien Petražicka psīcholoģija un socioloģija nebūtu maskēta

tiesību filozofija. Noteiktāki tiesību politikas un tiesību technikas satura

starpību skicē Miinsterbergs savā „Grundziige der Psvchotechnik" (nod. „Recht")

38 Tiktāl mēs piekrītam teoloģijas dēfīnīcijai, ko devis Šleier m a-

chers. Sal. kaut vai «Die christliche Sitte».
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jeb pareizāk — tā ir ticība, kas itin kā laista caur loģiskās jē-

dzienu stichijas prizmu. Līdzīgi tiesībām, tā nav tīra zināšana,

bet ir atkarīga no kāda likuma, kas zināšanai pilnīgi svešs,

no ticības likuma. Mūsu schēmā tas formulēts tā, ka arī tā

nav ievietota zināšanas plāksnē, bet īpašā plāksnē, kas ar

pirmo krustojas zem sava leoķa, ko noteic reliģiskās ticības

prasības. Lai neliek mums brīnēties tas fakts, ka jurisprudence

un teoloģija ir guvušas savu iemiesojumu universitātes īpašās

fakultātēs. Turpmāk mēs redzēsim, ka tas liecina tikai par to,

ka izceldamās vidus laikos, ūniversitātēs nav bijušas tikdaudz

zinātniskās zināšanas mitnes, cik daudz profesionālās un kārtu

skolas. 39

7.

Didaktiski secinājumi. Loģiskie kritēriji izglītības sastāva noteikšanā.

Psīcholoģiskie un utilitārie kritēriji. Vispārīgā didaktika un atsevišķu

priekšmetu metodikas.

Tagad mums būs jau viegli no mūsu loģiskā pētījuma iegū-

tiem rezultātiem taisīt paidagdģiskus secinājumus. Vispirms no

mūsu uzstādītās zinātņu klasifikācijas izriet, ka vispārīgās zi-

nātniskās izglītības sistēmā jābūt reprezentētām visām piecām

zinātniskās metodes nozarēm. Zinātniski attīstīts cilvēks ir tas,

kas in'eskāries visiem zināšanas galveniem virzieniem, un pie

tam ir iecietīgs un spēj saprast cilvēces zinātnisko darbu visās

viņa daudzveidīgās izpausmēs. Vienīgi tāda vispusīga zināt-

niska izglītība arī skolēnam palīdzēs apzinīgāk izvēlēties savu

zinātnisko speciālizāciju. Kādas vienas zinātniskās metodes

galvenās nozares trūkums vispārizglītojošas skolas mācības

39 Tādā kārtā izšķiramas trīs zinātņu grupas: abstraktās zinātnes

(dabas zinātne, matēmatika, filozofija, vēsture, filoloģija), lietājamās zi-

nātnes (technika, paidagoģika, politika) un heteronomās zinātnes (tiesības,

teoloģija). Pēdējo noteiktība un nozīmība ir atkarīga arī no neloģiskiem

momentiem (tikumiskās vēlamības, reliģiskās ticības), kamēr otrās savā no-

teiktībā un .nozīmībā būdamas atkarīgas vienīgi no loģikas, tikai satura

zinā tiek neloģisku momentu noteiktas (techniku noteic saimniecība, pai-

dagoģiku — izglītība v. t. t). Tiktāl pirmās divas zinātņu grupas varētu

nosaukt par tīrām zinātnēm. Technikas, paidagoģikas un politikas (kā zi-

nātņu) lietājamais raksturs tām netraucē palikt tīrām zinātnēm, t. i. tā-

dām, kuru likumu nozīmību noteic vienīgi loģikas pamatojumi.
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plānos nevien nesniegs atsevišķam skolēnam pilnīgu prāta kul-

tūru, un ievērojot milzīgo praktisko nozīmi, kāda katram atse-

višķam zināšanas galvenam virzienam ir dzīvē, ierobežos arī

viņa, kā praktiska darbinieka, iespējamības, bet arī visā valstī

draudēs ar attiecīgās zinātniskās intereses izsīkšanu, kas neat-

vairāmi radīs pienācīgā kārtā sagatavotu praktisku darbinieku

trūkumu.

Cik lielā mērā paidagoģiski trūcīgus secinājumus var ra-

dīt vienpusīgs filozofisks uzskats par zinātni, rāda Dž. St.

Mi 11 a raksturīgais apgalvojums kādreiz viņa loti pazīstamā

runā „Par ūniversitātes izglītību". Filozofijā būdams nāturā-

listiskā monisma piekritējs, bet pie tam ieguvis arī labu filo-

loģisko izglītību un būdams iecietīgs, Mills savā uzstādītā vis-

pārīgās izglītības mācības plānā dabas zinātnes papildina ar

filoloģiskiem priekšmetiem (galvenā kārtā ar senajām valo-

dām) un tāpat arī stāv par skolēna nepieciešamu iepazīstinā-

šanu ar vēsturi. Pie tam vēsturi viņš pilnīgi izmet no skolas

mācību sistēmas, turēdamies pie tādām domām, ka vēstures

mācīšana ir „lasīšanas" jautājums. Pēc Milla domām, vēsturi

skolā var arī nemācīt, jo vēsturi var katrs pats mājā mācīties,

izšķirībā no matēmatikas, dabas zinātnes un valodām, kuru mā-

cīšana prasa, lai skolotājs skolēnam tieši sniegtu domāšanas

paņēmienus un veiksmes. Tāpat kā daudziem citiem, arī Mil-

lam vēsture ir vienkāršs ziņu kopojums. Pretēji tādam uzska-

tam mums vēl reiz jāpasvītro, ka vēsture ir īpaša domāšanas

metode, subjekta īpaša izzināšana attiecībā pret īstenību, ko var

cilvēks no cilvēka piesavināties vienīgi tieši mutes vārdiem

stāstot. Nevis tas ir vēsturiski izglītots, kas zina vēstures fak-

tus, bet tas, kas pamatodamies uz dažiem vēstures datiem, var

spriest par attiecīgās paaudzes vai tautas individuālo un kultu-

rālo stāvokli, kas var kultūrālās radīšanas pieminekli iztulkot

kā tautas kulturālā līmeņa liecību, un pēc šādas analizēs noteikt

tautas individuālo vietu cilvēces kultūrā. Tā tad arī vēsturē

faktiem ir jāteic skolēnam vairāk, nekā tie sāka, un iemācīt šo

šo faktos paslēpto viņu vēsturisko jēgu spēj vienīgi

skolotāja tiešs stāstījums, ko reālizē skola.

Tomēr ar šo mūsu uzstādīto nosacījumu vēl nepietiek, lai

noteiktu vispārīgās izglītības sastāvu. Zinātniskās metodes
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katra nozare taču ietver daudzveidīgas atsevišķas zinātnes.

Kādas no tām izvēlamas kā skolas mācības priekšmeti? Otrs

tīri loģisks didaktikas likums skan tā: zinātniskās zināšanas

katrā nozarē jāizvēlas tādas zinātnes, kas vispilnīgāk un vis-

spilgtāk izpauž attiecīgā sazarojuma zinātniskās metodes bū-

tību. 'Ja mēs dabas zinātņu robežās salīdzināsim dažādas zi-

nātnes, tad novērosim, ka tādas zinātnes, kā fizika vai ķīmija

daudz spilgtāk un pilnīgāk izpauž dabaszinātniskās metodes

būtību, nekā psīcholoģija vai socioloģija. Pēdējās zinātnes vēl

itin kā nav atradušas pašas sevi, tur vērojama daudzu skolu

savstarpēja cīņa, viņās vēl nav stingri nodibinājusies zinātniskā

trādicija. Tamdēļ šo zinātņu mācīšana nevar sniegt materiāla

dabaszinātniskās metodes piesavināšanai tādā mērā, kādā

iespējams šo metodi piesavināties, mācoties „eksaktās zināt-

nes", kurām tad arī jādod priekšroka vispārīgās izglītības si-

stēmā. Gluži tāpat arī vēsturisko zinātņu laukā aiz tiem pa-

šiem pamatiem priekšroka jādod valsts politiskai un oikono-

miskai vēsturei, kas jau ir sasniegušas lielāku prēcīzitāti, bet

nevis literātūras un mākslas vēsturei, kas līdz šim vēl nav ra-

dušas savas metodes. Filoloģisko zinātņu laukā latīņu valodai

aiz tā iemesla ir tik liela nozīmē, ka tās mācīšana vairāk par

citu priekšmetu mācīšanu spēj skolēnā ieaudzināt to „gramma-

tisko taktu", kurā Uzeners dibināti saskata filoloģiskās metodes

galveno pazīmi. Beidzot no filozofijas lauka visdabīgāk iz-

vēlēties loģiku ne tamdēļ vien, ka tā no filozofiskām disciplī-

nām tomēr ir „visprēcīzāka", bet arī tamdēļ, ka būdama zi-

nātne par zinātni, tā skolēnam palīdz noskaidrot zinātniskās

domāšanas metodes piesavināšanos, kas aizvien bija viņa sko-

las darbu centrs, un tamdēļ loģikas mācīšana itin kā vaiņago to

zinātnisko izglītību, ko sniedz skola.

Bet arī šis loģiskais kritērijs atsevišķo zinātņu izlasē vis-

pārīgas izglītības sastāvam ir nepietiekošs. Ja ņemam kādu

atsevišķu zinātni (matēmatiku, dabas zinātni, vēsturi, loģiku),

tad neatvairāmi rodas turpmākais jautājums: kādas atsevi-

šķās zinātnes nodaļas jāizvēlas mācīšanai? ledziļināšanās zi-

nātniskās metodes būtībā mums dos atbildi arī šim jautājumam.

Zinātniskā metode nav zinātnes nedzīvs skelets, bet dzīvs un

sazarojis koks, itin kā zinātnes asins trauku sistēma. Zinātni-
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skās metodes atsevišķie zari savukārt sazarošanu turpina. Tā

F. Kleins savā pazīstamā grāmatā «Elementārās un augstā-
kās matēmatikas jautājumi" izšķir trīs matemātiskās domāša-

nas galvenās līnijas. Viņš tās sauc par A metodi, B metodi

un C metodi, pie kam pirmo metodi, pēc vina domām, rak-

sturo tas, ka tur matēmatiskās pasaules atsevišķos laukus pētī
norobežoti citu no cita. Atsevišķu lauku sadalīšana, krasas

robežas viņu starpā, palīglīdzekļu minims pierādīšanai, lo-

ģiska noslēgtība, ar kuru no aprobežota aksiomu skaita tiek

veidotas teorēmas un secinājumi, ir šā matēmatiskās domāša-

nas virziena īpatnība, pie kuras Kleins pieskaita gandrīz visu

sengrieķu matēmatiku, galvenā kārta Euklida ģeometriju, tri-

gonometriju, logaritmu teoriju, analitisko funkciju teoriju

v. t. t. Turpretī B metodi raksturo tas, ka atsevišķu lauku star-

pas ir pārejas, ar kurām viņš uzstāda organiskas savstarpējas

attiecības, atsevišķu lauku savstarpēju izlīdzināšanos pierādot

attīstāmās tēzes, cenšanos aptvert vienā sistēmā matēmatiskās

pasaules veselo. Šeit pieder Dekarta analitiskā ģeometrija,

visa XVII. gadsimteņa matēmatika, diferenciālā un intergrālā

aprēķināšana, mācība par bezgalīgām rindām, tā sauktā jaunā

ģeometrija v. t. t. Beidzot C metode, kur ietilpst algoritms un

formālā skaitīšana un ko sevišķi kultivēja indusi un arābi, ko

raksturo tīri formālu elementu pārsvars. Tagadnes skolā, pēc

Kleina domām, visas šīs metodes ir reprezentētas ļoti nevien-

līdzīgi. Tur gandrīz bez izņēmuma valda vienīgi tāds mācīša-

nas materiāls, kas izpauž tikai vienu pašu A metodi. Tādā

kārtā tagadnes skolā skolēni gūst ārkārtīgi vienpusīgu jēdzienu

par matēmatisko metodi, neuztver to visā viņas pilnībā. Tam-

dēļ arī matēmatiskās izglītības reformai, pēc ievērojamā mate-

mātiķa un paidagoga Kleina domām, ir jānorisinās tā, lai pa-

vājinātu A metodi un pastiprinātu Cun it īpaši B metodi. Tad

skolā matēmatika tuvināsies tai matēmatikai, ko māca ūniver-

sitātēs, un skola sniegs vispusīgu matēmatisku izglītību, kas

atbilst tagadnes zinātnes līmenim. Zinātniskās metodes ana-

loģiska nozarošana pamatlīnijās vērojama arī citās nozarēs. Tā,

piemēram, dabaszinātniskā metode sadalās divos galvenos, ne-

dzīvās un dzīvās dabas virzienos, vai arī izskaidrojošā un ap-

rakstošā dabas zinātnē, kam abām (fizikas un kaut vai zoolo-
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ģijas veidā) jābūt reprezentētām vispārīgās izglītības sistēmā.

Bet visi šie jautājumi savas sīkumos jau sniedzas aiz vispārīgās

didaktikas robežām un attiecināmi uz atsevišķo mācības

priekšmetu metodikām, kam tāpat jāpamatojas uz attiecīgo zi-

nātņu metodoloģijas, kā vispārīgā didaktika bāzējas uz zinā-

šanas vispārīgo teoriju. Vispārīgā didaktika atsevišķām meto-

dikām var sniegt tikai sekošu (trešo) likumu, kas tām jāpatur

vērā: mācības materiāla izvēlē kādas zinātniskās metodes no-

zarē jācenšas pēc tā, lai skolēns varētu iepazīties ar šās noza-

res visiem galveniem sazarojumiem.

Protams, ka arī šā kritērija vēl nepietiek, lai galīgi noteiktu

vispārīgās zinātniskās izglītības sastāvu. Pat mūsu uzstādīto

loģisko kritēriju robežās vēl paliek ievērojams plašums dažādu

zinātņu nodalu vai pat veselu zinātņu izvēlei. Šeit mēs jau

atkāpjamies no tīri loģiskā viedokļa un atrisināšanu atstājam

psīcholoģiskiem un ūtilitāriem kritērijiem. Šos pēdējos mēs

nenoliedzam, mēs tikai noliedzam viņu virskundzību. Pakār-

toti loģiskiem kritērijiem, tie var pildīt savu lomu mācāmā ma-

teriāla noteikšanā. Vienādos apstākļos no aprādīto loģisko kri-

tēriju viedokļa dažas zinātnes un zinātņu nozares mēdz būt sa-

protamākas, dzīvākas, interesantākas, skolēnam tuvākas, nekā

citas zinātnes, kas no loģiskā viedokļa tām līdzvērtīgas. Gluži

tāpat arī no diviem loģiski līdzvērtīgiem zināšanu laukiem

viens var būt derīgāks par otru (ņemot vērā iegūto zināšanu

izlietošanu dzīvei vai arī citu zinātņu mācīšanai). Tādā kārtā

no šiem viedokļiem varbūt zooloģiju ir izdevīgāk mācīties nekā

paleontoloģiju vai ģeoloģiju, analitisko ģeometriju izdevīgāk

par projektīvo ģeometriju, savas valsts vēsturi par Spānijas

vēsturi, vācu valodu par grieķu valodu. Literātūras vēsture

acīm redzot ir derīgāka, saprotamāka, interesantāka, nekā

glezniecības vēsture, bet pašā literātūras vēsturē — jaunākās

literātūras vēsture interesantāka, nekā senlaiku literātūras vē-

sture. Atsevišķo mācības priekšmetu metodikām, atstājot lo-

ģiskiem kritērijiem vispārīgo vadošo līniju, jāņem vērā arī visi

šie daudzveidīgie psīcholoģiskie un ūtilitārie kritēriji.

Ar to tikai lieku reizi tiek apstiprināta tā ciešā sakarība,

kas pastāv loģikas un zinātniskās izglītības paidagoģikas star-

pā. Šeit mēs vērojam pilnīgu analoģiju ar to, ko jau novērojām
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tikumiskās izglītības teorijā: tur paidagoģiskā teorija balstījās
uz ētikas, šeit tā balstās uz loģikas. Lai pareizi nostādītu zi-

nātnisko izglītību, ir jānoskaidro tās mērķis un sastāvs, — bet

visi tie ir tādi jautājumi, uz kuriem atbildēt var vienīgi loģika.
Pat tās paidagoģiskās mācības, kas domāja ignorēt loģiku, sle-

penībā to izlietāja. Taisni šī pagrīdē iedzītā loģika tām iepo-

tēja to šauro neiecietības garu, kas ir vispāri ikvienas pagrī-

des galvenais ļaunums.

Jautājuma literātūra. 1. Nāturāli s t i sk a i s monisms. Zi-

nātņu klasifikāciju ir iztirzājis 0. Konts sava «Pozitīvās filozofijas kursa

pirmajās divās lekcijās. G. Spensers «Zinātņu izcelšanās» un «Zinātņu

klasifikācija».

2. Modernās plurālistiskās zinātņu klasifikācijas: Wun d t «Einlei

tung m die Philosophie» un «Logik», 11. sēj.; li. Mūnsterberg «Grund

ziige der Psvchologie», L daļa, «Philosophie der Werte» un «Psvchologi

und Lehrer» XXIII. nod.; Windelband «Prāludien».Hvupoß „OiepK

aaTHCTHKH" I. un II.; Natorp «Individualitāt und Gemeinschaft» (iekš «Phi

losophie und Pādagogik». Štamlers «Saimniecība un tiesības no mate

riālistiskā vēstures iziprašas viedokļa». Rikerts «Jēdzienu dabaszināt-

niskas veidošanās robežas», «Vēstures filozofija» un «Zinātnes par dabu un

zinātnes par kultūru». Jlanno-itaHMJieBCKHH „<Ph;ioco({)hh n MeTo.no

•iornH HCTopHH" I. sēj.

3. Dabaszinātniskais un matēmatiska4.s jēdziens

Kasi re r s «Atziņa un īstenība». Meiersons «Identitāte un īstenība»

Natorp «Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften».

4. Vēsturiskais jēdziens: Minētās Rikerta un Lapo Daņiļev-

ska grāmatas. ,

5. Filoloģija kā zinātne: 3e.iHHCKHft Sacerējums «Filolo

ģija» Brokhauza enciklopaid. vārdn. 70. sējumā. Th. Zielinski, ap-

cerējums «Die Geisteswissenschaften» iekš «Schaffen und Schauen»,2. sēj

H. Usener, apcerējums «Philologie und Geschichtswissenschaft» iekš

«Vortrāge und Aufsātze».

6. Filozofija kā zinātne: Windelband «Prāludien»

Rikerta, Vindelbanda, Huserļa, Natorpa, Hartmaņa v. c. apcerējumi žurnālā

«Logos» 1910.—1914. Rickert «Svstem der Philosophie», I. sēj. (Allge-

meine Grundlegung). Lask «Die Logik der Philosophie und die Katego-

rienlehre*. C. <ļ> pa h k „ripeAMeT 3H3Hhh".

7. Mācība par izglītības sastāvu (didaktiski seci-

nājumi): Mūnsterberg «Psychologie und Lehrer», XXIII. nod.
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X. nodaļa.

Zinātniskās izglītības pamata pakāpes. Pirmā

pakāpe: epizodiskais kurss.

1.

Vecā skolas kursa raksturojums. Tendence priekš sistemātiskā kursa radīt

«propaideutisko» jeb «epizodisko» skolas kursu. Zinātniskās izglītības vis-

pārīgs sadalījums pakāpēs: epizodiskā kursā, sistēmatiskā kursā un zināt-

niskā mācīšanas kursā.

Lai gan ikviens cilvēks tuvinās zināšanai pa savu indivi-

duālu ceļu, tomēr visus zināšanas ceļus noteic viens un tas pats

mērķis, kur tie sastopas savā kopīgā uzdevumā, līdzīgi tam,

kā viena un tā pati bāka rāda ceļu no dažādām pusēm nā-

košiem un uz dažādām ostām ejošiem kuģiem. Loģika ir

mācība par šo zināšanas gaismu, kas vada visus tos, kas grib

kautko izzināt. Mācēšana izlietāt savā izzinošā rīcībā šo

identisko un pārindividuālo zināšanas gaismu, ar tās palīdzību

sava izzinošā ceļojuma noteikšana bezgalīgajā īstenības oke-

ānā arī nozīmē zinātniskās domāšanas metodes piesavinā-

šanos, kas ir zinātniskās izglītības mērķis. Metodes piesavi-

nāšanās nav vienkārša zināšana par to, kas ir metode, bet gan

tāda zināšana, ar kuras palīdzību ir iespējams to iemantot.

Līdzīgi tam, kā labā iegaumēšana, t. i. sevī iekšējas brīvības

audzināšana nesakrīt ar ētisku zināšanu par to, kas ir brīvība

(kamdēļ arī tikumiskā izglītība atšķiras no ētikas, kas ir tikai

zinātniska apzināšanās par to, ko cilvēks savas tikumiskās

dzīves laikā sevī rada kā savas tikumiskās eksistences mērķi),

gluži tāpat arī zinātnisko izglītību nesniedz loģika, kas ir tikai

pārskats par to, ko cilvēks jau ir piesavinājies darbīgas un.

varētu arī teikt, intuitīvas iegūšanas procesā. Tamdēļ loģikas

mācīšanās tikai vaiņago zinātnes mācīšanos, bet neatlīdzina

to un neseko tai. Līdzīgi tam, kā tikumiskā izglītība

ir process, kura mērķi izzina ētika un kur tikumiskās izglītības
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teorijā izšķir vairākas pakāpes, gluži tāpat arī zinātniskā iz-

glītība ir ilgstošs process, kas zinātniskās izglītības paidago-

ģikai (didaktikai) jāizpētī visās viņas galvenās etapēs.

Ja aplūkojam literātūru par metodēm un skolas priekš-
metu programmas, pēc kurām mācījusies vēl tagad dzīvojošā

paaudze, tad pašā skolas kursā nekāda sadalījuma pakāpēs

nevaram izšķirt. Skolas kurss ir itin kā īpatnīgs viengabala

monolits, kā kautkas vesels, kas nostājas pretī zinātniskam

kursam, ko mācās ūniversitātē, bet tai pašā nav nekāda prin-

cipiāla sadalījuma. Visi priekšmeti tiek izjemti nepārtraukti
vienā kursā, kas sākas jaunākajās klasēs un beidzas vecā-

kajās, un kas darināts pēc viena plāna. Šai plānā ir noteikti

izpausts loģisks raksturs: mācīšanu sāk ar vienkāršiem ele-

mentiem un pēc tam kāpina līdz vienmēr komplicētākiem viņu

kombinējumiem ar izlietāšanu dzīvē. Tā, piemēram, ģeo-

metriju sāk ceturtā klasē (ģimnāzijā) ar Euklida aksiomu un

dēfīnīciju mācīšanos, pēc kam seko planimetrijas un stereo-

metrijas teorēmas. Ģeometrijai seko trigonometrija un dažreiz

arī analitiskā ģeometrija. Arī alģebras kurss ir viens, sadalīts

dažādām klasēm materiāla loģiskā secībā. Valodas mācību

(grammatiku) sāk pirmajā klasē ar fonētiku, kam seko vārdu

mācība un teikumu mācība. Vēstures mācīšana sekoja tādam

pašam plānam: tā sākās ar senlaiku vēsturi (ģimnāzijas trešā

klasē), tad sekoja vidus laiku un jaunlaiku vēsture, kam līdzās

mācīja savas tēvijas vēsturi. Ceturtās klases mācības grāmatas

(senlaiku vēsture) un septītās klases mācības grāmatas (jaun-

laiku vēsture) bija iekārtotas pēc vienāda plāna, proti, pēc

sistemātiska kursa. Šai homogenā kursā, sadalītā dažādām

klasēm saskaņā ar loģiskās sistēmas prasībām, bija arī daži

izjēmumi. Piemēram, tēvijas vēsturi izjēma divi reizes: pašās

jaunākajās un vecākajās klasēs. Bet abi kursi (jaunākais un

vecākais) viens no otra atšķīrās tikai ar savu apjomu. Tie abi

bija darināti pēc viena plāna: jaunākais kurss bija gluži vien-

kārši drusku īsāks kurss.

Jau U Tolstojs aizrādīja, ka šāda mācīšana ir nepamatota.

«Skolotajam, viņš saka, liekās viegls visvienkāršais un vispā-

rīgais, turpretī skolēnam ir viegls tikai komplicētais un intere-

santais. Visas dabas zinātņu mācības grāmatas sākas ar vis-
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pārīgiem likumiem, valodas mācības grāmatas — ar definī-

cijām, vēsture — ar sadalījumu laikmetos, pat ģeometrija —

ar telpas un matemātiskā punkta definīcijām. Gandrīz ikviens

skolotājs, tādas pašas domāšanas gaitas vadīts, kā pirmo dom-

rakstu uzdod galda vai sola tematu un nemaz nemēģina pār-

liecināties par to, ka, lai dēfīnētu galdu vai solu ir jāatrodas uz

augstas filozofiski dialektiskās attīstības pakāpes, un ka tas

pats skolēns, kas raud pie domraksta par solu, skaisti aprakstīs

mīlēstības un naida jūtas, Jāzepa satikšanos ar brāļiem vai arī

plūkšanos ar biedru."1

Doma, ka mācīšanas gaitā nav jāsāk

ar loģiski vienkāršo un abstrakto, bet ar praktiski konkrēto,

interesanto un tiktāl loģiski komplicēto, aizvien vairāk iesak-

ņojas modernās metodikas literatūrā. Pieskārdamās darba

skolas idejai tā aizvien vairāk izvēršas itin kā par jaunu pai-

dagoģisku dogmu.
2

Tomēr būtu nepareizi uzskatīt, ka darba

skolas idejām šeit ir bijusi izšķirošā loma. Ja mēs aplūkosim

modernas metodikas literātūru, tad pārliecināsimies, ka pa lie-

lākai daļai taisni tīri didaktiska rakstura aprēķini uzstāda pra-

sību pēc īpaša „propaideutiska" kursa, kam jāseko iepriekš

sistēmatiskas zinātņu mācīšanās. Mācīšanai jābūt interesantai,

tamdēļ tai jāsāk ar to, ar ko skolēnam ir darīšana savā ikdie-

nišķā dzīvē, ko tas tūliņ var izlietāt savā darbībā. Tai jābūt

skatāmai, jāpamudina skolēns patstāvīgi novērot un spriest,

tamdēļ tai «vispirmā kārtā jāvērš skolēna uzmanība uz tu-

vāko", uz to, kas atrodas viņam apkārt. Tā, piemēram, dzīvās

dabas mācīšana nav jāsāk ar vienkāršiem organismiem un

tiem, kas šo organismu sistemātiskā klasifikācijā ietilpst kā

pirmie, bet „pirmais kustonis un pirmais stāds, kas skolēnam

jāizpētī, ņemami no viņam pazīstamo priekšstatu aploka, jo

mācīšanai jāsakrīt ar tādiem novērojumu faktiem, kas viņam

jau priekš tam pierasti." 3

Ģeometrijas mācīšana jāsāk ar lau-

1 flcHonc-JiHHCKaH iuKO-rca.

2
Vienotās skolas ideja no savas puses ari sekmēja vecā skolas kursa

sairšanu, modinot jautājumu īpar pirmās (kura vienīgi pagaidām obligā-

toriskā) pakāpes mācības patstāvību un nepieciešamību viņas sniegto mā-

cības materiālu izveidot sevī pabeigtā «koncentra» formā.

3 Šīs citātes ar nolūku jemtas no dabas zinātņu metodikas, kas do-

māta ģimnāzijām un reālskolām, kur gan dabas zinātņu .kurss vairāk vai

mazāk noteikti netiek dalīts divās pakāpēs, bet kur (minētā metodikā)
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kurnu aprēķināšanu, kā arī horizontāles un vertikāles (svēr-

teņa) uzstādīšanu. Vēstures mācīšana — ar senatnes pie-

minekļu izskaidrošanu. Pat nedzīvo valodu mācīšana jāsāk

ar viņu praktisku piesavināšanos, jo tikai pēc tam, kad skolēns

iemācījies lasīt, rakstīt un saprast sarunu senajā valodā, var

sākt grammatikas mācīšanos, kas kopo un padara skaidrākas

jau iegūtās mākas.
4

Visi šie psīcholoģiskā rakstura aprēķini arī sašķēla skolas

kursa viengabalaino monolitu divi pakāpēs. Priekš sistēma-

tiskas zinātnes mācīšanās jāiepazīstas ar to materiālu, kas si-

stemātiskā; kursā jāizskaidro. Priekš sistēmatiskā kursa

jābūt propaideutiskam kursam, kā uzdevums pastāv iekš

tā, lai vērstu skolēna uzmanību uz viņa apkārtnes īste-

nības faktiem, kas savā kopībā ir sistemātiskā kursa ma-

teriāls. Šā sākas kursa uzdevumus dažādi noteic un pat

dažādi to sauc: gan par „propaideutisko", gan „epizodisko".

gan „elementāro". Bet tā īpatnību un nepieciešamību aizvien

vairāk apzinās. Ja aplūkojam atsevišķo priekšmetu modernās

metodikas, modernās mācības grāmatas un programmas, ko pa

daļai dzīvē jau realizē, tad redzam, ka visur jau tiek runāts

par viena priekšmeta diviem kursiem. Tiek piejemts, ka ve-

cākās klasēs ģeometrija vienkārši neturpina jaunāko klašu

programmu, bet tā tiek mācīta īpatnīgā kārta no sakuma. Tiek

piejemts, ka vēsture jaunākās klasēs jāpāriet īpaša elemen-

tāra" kursa veidā, bet pēc tam jāatkārto vecākās klasēs un

Pēc jauna plāna, kam jau savi jauni uzdevumi. Ikviena priekš-

meta metodikas literātūrā ir daudz mēģinājumu konstruēt šā

priekšmeta epizodisko kursu, kas jāpāriet priekš sistēmatiskas

priekšmeta mācīšanās. Ja tādu mēģinājumu ir ļoti daudz dabas

zinātņu, ģeometrijas, ģeogrāfijas un vēstures laukā, bet mazāk

aritmētikas, alģebras un valodu laukā, tad tas izskaidrojams

tikai ar to, ka šo pēdējo vairāk formālo zinātņu epizodisko

kursu daudz grūtāk konstruēt. Tādā kārtā arī zinātniskās iz-

glītības laukā izmanāms trejāds sadalījums pakāpēs. Epizo-

diskais, sistēmatiskais un zinātniskais jeb ūniversitātes kurss,

tomēr veikli atspoguļojas metodiskās domas un (prakses jaunākās strāvas.

Sal. Sch.6nich.en «Methodik des naturwissenschaftlichen Unterrichts».

4 Sal. interesanto mēģinājumu —
«The Oxford latin book».
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— šīs trīs pakāpes mums iziiekās visdabīgākās mācības pa-

kāpes, kas savā starpā neatšķiras ar materiāla apjomu un dau-

dzumu, bet ar pašiem mācīšanas pajēmieniem un uzdevumu.

Gluži dabīgi rodas analoģija ar tikumiskās izglītības trijām pa-

kāpēm. Vai arī šeit mūsu izšķirtajā epizodes, sistēmas un zi-

nātniskās metodes gradācijā nav izmanāms kautkas analoģisks

personības un brīvības augšanai, kas norisinājās mums pazī-

stamās anomijas, heteronomijas un autonomijas pakāpēs? Mēs

redzēsim, ka zinātniskās un tikumiskās izglītības pakāpju

starpā patiesi pastāv ne tikai vienkārša ārēja analoģija, bei

dziļa iekšēja radniecība. Vispārīgai didaktikai, prēcīzi defi-

nējot katras pakāpes īpatnības un tās specifiskos uzdevumus,

jādod mācības priekšmetu atsevišķām metodikām izturīgs pai-

dagoģisks pamats.

2.

Epizodes jēdziens. Bērna domāšanas epizodiskais raksturs. Pirmatnējās

domāšanas prāgmatisms. Epizodiskā kursa nepieciešamība. Tā organizā-

cija. Sistēmas iemiesošana epizodē. Epizodiskais kurss kā elementārais

kurss. Epizodiskā kursa paraugi ģeometrijā, ģeogrāfijā, dabas zinātnēs,

vēsturē.

Termins «epizodiskais", pēc mūsu ieskatiem, vislabāk ap-

zīmē tā sākas jeb iepriekšējā kursa būtību, kas pēdējā

laikā atdalījies no sistēmatiskā kursa, kas to agrāk ietvēra

sevī. Un tiešām tā bērna apkārtne, kas ir vipa rīcības sā-

kuma punkts, no zinātniskā viedokļa ir epizodiska. Bērns to

iedomājas kā par sevi esošu un savā starpā nesaistītu notikumu

kopību, proti kā epizodu summu, bet nevis kā savās sastāv-

daļās vienotu sistēmu. Bērna domāšana, līdzīgi pirmatnējā

cilvēka domāšanai, norisinās brīnuma katēgorijā. Brīnuma

būtība pastāv iekš tā, ka tā izskaidrojums atrodas viņā pašā,
bet nevērš pētītāja prātu aiz dotā objekta robežām, uz citu

objektu. Bērns uztver pasauli kā atsevišķu notikumu agre-

gātu, no kuriem katrs ir notikums par sevi, un no kuriem katru

rada savs īpašs cēlonis. Rīcība, kuras cēlonis atrodas viņā

pašā, nozīmē brīvu rīcību. Tiešām bērnam pasaule ir brīvu

būtņu mitne, kuras slēpjas aiz viņu radītām parādībām. Tam*
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dēl parastais nesaista pie sevis bērna uzmanību. Turpretī

izbrīna, neparastu notikumu radīta, gūst prātu apmierinošu iz-

skaidrojumu ar to speciālo, brīnišķīgo cēloni, kas savā brīvā

iedarbībā šo izbrīnu radījis. Šo cēloni atradis pašā parādībā,

prāts apmierinās un beidz brīnēties. Tādā kārtā brīnums tik

daudz neatbalsta, cik apmierina izbrīnu, kas to radījusi. Taisni

iekš tā arī pastāv pirmatnējās domāšanas fetišisms. Protams,

apgalvojums, ka fetišisms parādības izskaidro ar viņās ap-

slēptu cēloni, ka notikumu izskaidrošanā tas neiziet no paša no-

tikuma robežām, tādā kārtā paliekot kā atšķirta un par sevi

esoša epizode, ir tik pat nepareizs, kā apgalvojums, ka rotaļā

katrs mirklis ir pats par sevi norobežots un patstāvīgs, bet

nav kā otra mirkļa līdzeklis.

Ja tādā kārtā attiecībā uz zinātnisko sistēmu bērna domā-

šana ir epizodiska, tad tas nozīmē, ka viņa prātam ir sveša

ikviena sistēma un katra vienība. Gluži otrādi, bērns savas ap-

kārtnes īstenības kopo sistēmā, kuras centrs ir viņš pats ar

savām vajadzībām un prasībām. Apkārtnes īstenību bērns

vērtē no tā viedokļa, cik labuma vai ļaunuma viņam sniedz

šī apkārtne, līdzīgi tam kā pirmatnējā cilvēka daimoni un dievi

rada dažādus dabas notikumus ar nodomu, raugoties no tā vie-

dokļa, vai šie notikumi cilvēkam sagādās labu vai ļaunu. Prāg-

matisms ir gluži kļūmīgs kā loģiska mācība, saskatot zināšanas

būtību tai dzīves labumā, ko tas sagādā cilvēkam, ļaujot tam

orientēties apkārtnē. Apgalvot, ka zināšana ir darbības funk-

cija, un ka tās attīstība vada vienīgi mūsu praktiskās vaja-

dzības un prasības, tas nozīmē nesaprast zināšanas loģiskās

būtības, kas mums nevien palīdz apmierināt mūsu ēmocionā-

litāti, bet ar laiku pati kļūst par cilvēka varenu prasību, kuras

apmierināšanai cilvēks bieži attīsta ļoti intensīvu ēmocionālu

darbību (tīri bioloģisku, saimniecisku, māksliniecisku v. c).

Būdams aplams kā loģiska teorija, prāgmatisms ir patiess kā

psīcholoģiska mācība, izskaidrodams cilvēkā intereses un

tieksmes izcelšanos pēc zināšanas. Ciktāl zināšanas iegū-

šana prasa cilvēka darbību, tiktāl šās darbības izcelšanās pa-

tiesi izskaidrojama ar cilvēka dzīves praktiskām prasībām, ar

vina dzinu darboties, ar šo darbību sevi norobežojot no bī-
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stamā, kaitīgā un nepatīkamā. 5

Tamdēļ arī bērnu interesē

tikai tas, kam viņa dzīvē ir praktiska vērtība, ko tas var tūliņ

izlietāt savā darbībā. Tikai šā viņam derīgā dēļ tas ir ga-

tavs patstāvīgi attīstīt to darbību, kas nepieciešama zināšanas

iegūšanai. Zināšanas būtība pastāv taisni iekš tā, ka tā prasa

izzinošā subjekta aktīvu darbību. Vienīgi tas, kas patstāvīgi

nokļuvis pie zināšanas, patiesi ir piesavinājies, un nevien at-

miņā paturējis viņam cita parādīto faktu. Tamdēļ arī zinā-

šanas mācīšanai savā pirmatnējā stadijā jāsākas ar dzīves

praktisko, ar darbīgo. Lai arī no zinātniskās sistēmas vie-

dokļa dzīves praktiskais ir gadījuma rakstura, fragmentārisks.

saraustīts. Zināšanas sākumā šis zinātniskais epizodiskums

ir nepieciešams zināšanas mācīšanā, jo vienīgi tas bērnā rada

patstāvīgu darbību, vērstu uz zināšanas iegūšanu, bez kā zi-

nāšana kā tāda nav iegūstama.
6

Teiktais atļaus mums prēcīzāki dēfīnēt jēdzienu par epizodi,

kā mācīšanas sākuma punktu. Katra epizode, kas sastopama

bērna apkārtnē, nav vēlamais mācīšanas sākuma punkts, bet

tāda ir tikai tā epizode, kas bērnu spēj ieinteresēt, par izziņu,

t. i. spēj to pamudināt uz darbību, kas vērsta uz zināšanas

iegūšanu. Tas nozīmē tādu epizodi, kas pēc mūsu saprašanas

būdama bērnam konkrēta un tuva, ietilpst viņa egocentriskās

pasaules attiecības dzīves aktīvā vienībā. Taisni tamdēļ arī

epizode ir tikai elementārās mācīšanas sākuma punkts, un tai

te nav jāapstājas. Līdzīgi tam, kā rotaļa ir tikai cilvēka, kā

darbīgas būtes, izglītības sākuma punkts, un tamdēļ tā organi-

zējama augstākas pakāpes stundas virzienā, gluži tāpat arī

epizodei, ja tā grib būt zināšanas sākums, jābūt kautkādi orga-

nizētai. Epizode kā tāda, kas pati sevī satur pietiekošu pa-

matojumu, jāatmet. Tā jārāda bērnam kā kautkas saistīts ar

pasaules citām parādībām, vienādiem likumiem, un kuras iz-

skaidrojums tiktāl meklējams citur. Pirmatnes domāšanas fe-

tišisms, kas ar brīnuma važām to saista pie atsevišķiem, par

sevi stāvošiem notikumiem, jāiznīcina. Izbrīnai nav jāapmie-

rinās ar brīnuma konstatēšanu, bet jācenšas izskaidrot tā pa-

Tada karta darbības funkcija nav zināšana ka tada, bet tikai

darbība, vērsta uz zināšanu iegūšanu.
8 Skat. 4. nod. § 1.
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radība, kas pārsteigusi prātu, sakarā ar citām parādībām. Tai

jānobriest līdz problēmai. Epizodei, kā zinātnei kaitīgam brī-

numam, jāizvēršas epizodē kā problēmā, kas vienīgi ir īstās

zināšanas sākums. Problēmas īpatnība arī pastāv iekš tā, ka

problēma neapmierinās ar zināmo, bet meklē kautko citu, kur

zināmais var gūt savu izskaidrojumu. Problēma no brīnuma

atšķiras ar to, ka brīnums atrod savu izskaidrojumu brīvā rī-

cībā, t. i. tādā rīcībā, kas vairs nerada nekāda turpmāka jau-

tājuma, kamēr problēmas raksturīgā puse ir tā, ka tā neapmie-
rinās arī ar šā cita izzināšanu, bet ar katru jaunu lēmumu tūliņ

Uzstāda jaunu jautājumu. Taisni tamdēļ, ka problēmas atrisi-

nāšana ir skolēna patstāvīgs darbs, un tā tad prasa no tā zinā-

šanas tieksmes izturību, mācīšana jāsāk ar to, kas viņam

„tuvs" un „saprotams" — saprotams nevis savā zinātniskā iz-

skaidrojumā, kas vēl tiek tikai meklēts, bet savā dzīves ak-

tīvā nozīmē, tai savā prāgmatiskā vērtībā, kuras dēl tā ar zinā-

šanu izskaidrojama.

Tas arī nozīmē, ka epizodiskā kursā epizodei nav jāpaliek

kautkam par sevi stāvošam un pēdējam, bet jābūt ar kautko

par viņu augstāki esošu piesātinātam, proti ar zinātniskās si-

stēmas sākumu. Ar epizodēm jāsāk tamdēļ, ka zināšana kā

tāda bērna neinteresēdama, vismaz cer modināt viņa iz-

zinās interesi. Skolēnam jāizjūt tā sistēma, kas paslēpta aiz

epizodes un to izskaidro, un kurai tur jāvelkas cauri kā sar-

kanam pavedienam, kā viņa izzinošai darbībai uzstādītai pro-

blēmai. Tādā kārtā epizodiskā kursa uzdevums pastāv iekš

tā, lai analizējot tās epizodes, kas atrodas ap skolēnu un

to interesē kā darbīgu būti, viņu aizvadītu līdz to pa-

mata elementu apzināšanai, no kuriem šīs epizodes radušās,

kā arī tās sistēmas apzināšanai, kas visas tās sevī apvieno, jo

tikai kā sistēmas daļas tās atrod savu izskaidrojumu. Ar to

pašu bērna domāšana būs pilnīgi pievesta pie sistēmas, kas

tam vairs neizliksies kā kautkas abstrakts un no ārienes uz-

spiests, bet gan kā tāda, kas viņam izskaidro jau zināmo, kas

apvieno jau agrāk sakrāto materiālu, jo aiz agrākā epizodisma

viņa doma jau ir paredzējusi, gaidījusi un meklējusi šā mate-

riāla saistošo un nedalīto vienību. Tamdēļ mēs ar Vine-

kenu varam teikt, ka epizodiskā kursa uzdevums pastāv iekš
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tā, ka „bērns atklāj zinātnes". „Zinātnei ir jābūt zināma mērā

jaunā prāta organisko vajadzību apmierinājumam, piedāvā-

jumam uz viņa prasījumiem, līdzeklim, kas viņa domāšanai ir

vajadzīgs taisni tai brīdī, kad tā pie viņa atnāk." Bet tamdēļ

skolotājam nav anarchiski jāaplūko viena epizode pēc otras,

apskatot visu, kas atrodas bērna apkārtnē un var viņu inte-

resēt. Skolotājam jāizvēlas no bērna apkārtējās īstenības tas,

kas var būt sevišķi noderīgs vēlāk mācoties zinātnisko si-

stēmu, un tada kārtībā, kas jo sevišķi var veicināt bērna ap-

ziņu par tiem nedaudziem pamata elementiem, no kuriem sa-

stāv visa tā brīnišķīgā, daudzveidīgā un komplicētā bērna ap-

kārtējo atsevišķo epizodu pasaule. Būdama skaidra skolo-

tājam, šī didaktiskā tendence nav jāmana skolēnam. Zināt-

niskā sistēma skolēnam nav sniedzama, bet meklējama aiz tā

materiāla, kas viņam pieejams nejauši fragmentāriski, bet ja

tas veido viņam saprotamu vienību, tad tikai tiktāl, ciktāl tā

kalpo viņa kā darbīgas būtes vajadzību apmierināšanai. Tas

arī nozīmē, ka epizodiskā kursā epizodei jābūt tikai zinātniskas

sistēmas piesātinātai, jābūt uz to vērstai, bet nav priekšlaicīgi

par tādu jāizvēršas. „Skolēna domāšanai aizvien jābūt prie-

cīga apmierinājuma apgarotai par to konkrēto, kas dotajā

mirklī ir viņa aplūkošanas priekšmets, lai tas būtu kustoņa

dzīves veids vai arī varoņa liktenis."
7 Epizodē ir jāspīd cauri

zinātniskai sistēmai, bet reizē ar to tai arī jābūt no skolēna

skata slēptai. Epizodei jābūt sistēmas piesātinātai, bet to-

mēr jāpaliek epizodei. Vai tas nenozīmē, ka sistēmai jābūt

uzdotai tikai epizodēs, kā viņu augstākam paidagoģiskam at-

taisnojumam? Vai arī, izlietājot Platona terminus, ka sistēmas

zināšanai jābūt pamatotai uz viņas nezināšanas zināšanu?

Modernā metodiskā literātūrā netrūkst atsevišķu mācības

priekšmetu epizodiska kursa darināšanas mēģinājumu. Neiz-

tirzājot šos mēģinājumus, skaidrības labad mēs šeit minēsim

dažus raksturīgus piemērus. Tā, ģeometrijas epizodisko kursu

sāk ar laukumu mērīšanas uzdevumiem, kas skolēnam sapro-

tami viņu praktiskā derīguma dēl (piem., no papīra izgriezta

trijstūra pārveidošana tā, lai to varētu izmērīt kā taisnstūri,

bet vēlāk arī kā kvadrātu). Mācības stundas prātīga no-

7 Vinekens, cit. rak. 135., 141. 1. p
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stādīšana novedīs pie tā, ka skolēni, mācīdamies šo ģeometrijas

epizodi, pilnīgi nokļūs pie jēdzieniem par perpendikuli, mēra

vienību, perimetru un laukumu, leņķu kvadrātūru un summu

v. t. t. Šīs epizodes salīdzināšana ar analoģiskām citām epizo-

dēm bērnos stiprinās visus šos radošos jēdzienus par plani-

metrijas pamata elementiem. Nav nekāda «nelaime, ja tādas

epizodes nesniedz šo elementu prēcīza loģiska definējuma. Kad

būs jāsāk mācīties ģeometrijas sistemātisks kurss, tad tur sa-

stopamās šo elementu definīcijas, tāpat arī attiecīgās teorēmas

viņiem nebūs vairs svešs un abstrakts atmiņas materiāls, bet

loģisks formulējums par tā priekšmeta intuitīvo zināšanu, kas

viņiem jau ir. Loģiskais jēdziens vairs nebūs „tukša", bez kāda

satura forma, bet viņiem jau esošā materiāla loģisks apgaismo-

jums, atbilde uz jautājumu, kas viņu domāšanā jau nobriedis.

Tiktāl arī pats šis materiāls, apzināts kā loģiska problēma, nav

~akls" skatāms priekšstats, vienkāršas mākas un veiksmes

priekšmets, bet ir kautkas jau loģiski izveidots, tāds, kas ved

pie zināšanas.8 Tā, mācīdamies epizodi par trijstūru pārvei-

došanu kvadrātā, skolēni iemācās vairāk par vienkāršu epizodi,

tie sāk apzināties ģeometriskās sistēmas elementus. Kā ģeo-

grāfijas epizode var noderēt skolēnu ekskursija uz tuvumā te-

košo strautu. Novērodami tā augsto un zemo krastu, straumē ra -

dušās krāces un ūdenskritumus, gultnes izmainīšanos v. t. t,

skolēni iegūs intuitīvu zināšanu par galveno ģeoloģisko faktoru

darbību, un šī zināšana pastiprināsies salīdzinot novērošanas

rezultātus par strautu ar novērojumiem par upi, dīķi v. t. t.

Tādā kārtā ģeoloģijas zinātniskās sistēmas elementi būs intui-

tīvi piesavināti, novērotais materiāls būs loģizēts ar jautājumu

par novērotā kopīgiem cēloņiem, un ģeogrāfijas sistēmatiskā

kursa uzdevums vairs pastāvēs tikai iekš tā, lai jau pazīsta-

mam materiālam piešķirtu loģisku apgaismojumu. Vispāri da-

bas zinātne sniedz jo pateicīgu materiālu epizodiskam kursam.

Visparastākās apkārtnes īstenības parādības šeit ir pārvērša-

mas pamācošā epizodē. Tā, piemēram, novērojot kaķi un kon-

statējot, kā tas uzglūn laupījumam, kā to noķer, kā nogalina un

apēd, ko vispāri tas ēd, bērni viegli iegūst jēdzienu par plēsīgu

8
Sal. Kanta formulu: «jēdzieni bez skatāmiem ipriekšstatiem ir tukši,

skatāmi priekšstati bez jēdzieniem ir akli,» sk. 8. nod. § 2.
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zvēru un arī pamatjēdzienus par kustoņu morfoloģiju un

sistēmatiku. Viņi šos elementus piesavināsies intuitīvi, un

sistemātiskam kursam atliksies tikai sistematizēt jau sakrāto

novērošanas materiālu, kā arī elementus prēcīzi formulējot un

parādības klasificējot, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kas sko-

lēnos jau nobrieduši. Rietumu elementāro skolu vēstures mā-

cības plānu piemērs rāda, ka arī vēsture tikpat labi var no-

derēt par epizodiskā kursa priekšmetu (šai ziņā ir priekšzīmīgi

Minchenes elementāro skolu mācību plāni)
9

,
kas attaisnojies ilgā

un sekmīgā paidagoģiskā praksē. Arī šeit mācīšanas uzdevums

nepastāv iekš tā, lai bērnus ieinteresētu ar aizraujošu stāstu,

bet iekš tā, lai, novērojot apkārtnes senatnes pieminekļus (et-

nogrāfiskus, arehaioloģiskus, glezniecības un literātūras ražo-

jumus) ieaudzinātu viņos māku uzstādīt un atrisināt vēsturiskus

jautājumus par to, ko liecina zināmais piemineklis kā vēstures

avots, kā šā pieminekļa vēsturnieciskā analizē atveidina mums

tik svešo agrāko paaudžu dzīvi, kādi savstarpēji sakari ir tech-

nikai un saimniecībai, tirdzniecībai un valstiskumam, militāri-

smam un sabiedrības kārtām, garīgai kultūrai un mākslai.

Rādīt, kā kultūra pāriet no tautas uz tautu, no kārtas uz kārtu,

kā sablīvējas kultūra uz kultūras, — tas nenozīmē vienīgi likt

bērnam sajust vēsturiskā procesa nepieciešamību, vēsturiskā

laika konkrētību, iepotēt viņā gaumi izprašai par ■ individuālo,

kā tagadnes eksistences neatlīdzināmu etapi, bet vadīt viņu

pie izprašas par kulturāli vēsturisko dzīvi (techniku, saimnie-

cību, valsti, tiesībām, zinātni, reliģiju, mākslu) un audzināt viņā

tieksmi sistemātiski un pilnīgi iepazīties ar savas un kaimiņu

tautu kultūrālo attīstību, lai radinātos atrisināt tādus jau-

tājumus, ko epizodu analizē viņam tikai skicējusi.
10

3.

Epizodiskā kursa izviršana: a) interesi apmierinošā mācīšanā (Rusō pie-

mērs), b) priekšlaicīgā sistēmatiskā kursā (Pestalocija piemērs). Zināt-

niskās sistēmas elementi ir galīgs, bet nevis epizodiskā kursa sākuma

9 Sal. Tyjiynoß h LUecTaKOB „HeMy yqaT b HapojiHOH Ha 3anane."

10
Par grammatikas epizodisku kursu skat. turpmāk 13. nod. § 4.
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punkts. Epizodiskais kurss un darba skola. Epizodiskais .kurss un «dzim-

tenes mācība». «Dzimtenes» jēdziena ēvolūcija. Epizodiskā kursa

viengabalainība.

Ja mēs, neaprobežodamies ar epizodiskā kursa idejas illū-

strāciju, šeit mēģinātu rādīt, kā tas praksē konstruējams, tad

tā būtu iejaukšanās speciālo metodiku sfairā. Mūsu uzdevums

nepastāv iekš tā, lai metodiķiem rakstītu priekšā jaunus darba

paņēmienus, bet iekš tā, lai filozofiski apzinātos tagadnes meto-

diskās domas kustību. Toties svarīgāk ir parādīt, kādā vir-

zienā ir iespējama epizodiskā kursa izviršana. Tā būtība, kā

mēs jau teicām, pastāv iekš tā, ka epizodei kā tādai, skolēnam

saprotamai ar savu konkrēto tuvumu, jābūt zinātniskās sistē-

mas piesātinātai, kas visur epizodē spīdētu cauri kā tur meklē-

jams uzdevums. Šo abu elementu — dotās epizodes un uzdo-

tās sistēmas — līdzsvars tamdēļ ir nepieciešams epizodiskā

kursa pareizai organizēšanai, kas neatvairāmi izvirst tad, kad

epizode atšķiras no sistēmas un izvēršas par kauto sevi

esošu, kā arī tad, kad epizodes analizē priekšlaicīgi izvēršas

zinātniskās sistēmas elementu iztirzāšanā. Pirmā gadījuma

epizodiskais kurss izvirst par interesantu nodarbināšanu. Brī-

nums salīdzinot ar problēmu tad ieņem valdošo stāvokli.

Skolēna prāts šeit anarchiski pāriet no vienas epizodes uz

otru, kas modinājusi viņa iztēli, un tai vietā, lai iegūtu mākslu

priekšmetu novērot un analizēt, izzināt tur apslēpto zināt-

nisko problēmatiku, tiek kultivēta chaotiska ziņkārība, kas

drīzi vien savu apmierinājumu gūst skolotāja atbildē. Kā

tādas ziņkārību apmierinošas mācīšanas klasisks piemērs, kur

epizode šķirta no zinātniskas sistēmas, minama mums jau zi-

nāmā Emīla mācīšana. Emīls neanalizē epizodes, nenovēro

sevi aptverošās ikdienas īstenību, bet izbrīnēdamies par chao-

tiski viņam rādāmiem brīnumiem, par tiem jautā Žanu Zaķu,

kas apmierina viņa ziņkārību, iztirzājot attiecīgos zinātnes ele-

mentus. Tamdēļ arī „Emīls jautā, bet Žans Žaks atbild". Itin

kā jautāšana kā tāda jau garantētu patstāvīgu domāšanu, kaut

gan viss pastāv iekš tā, kā uzstāda jautājumu, kura pareiza or-

ganizācija aizvien prasa, lai skolotājs jautātu skolēnu! Nevis

otrāda „katēchizācijas metode", pārmainot skolotāja un skolēna

lomas, bet dzīvs dialogs, kur skolēns dažreiz sīki pamato savu
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iekšējo jautājumu, kam nemaz katru reizi nav jāizpaužas ārējā

vaicāšanā, un kur prot aizstāvēt savu priekšmeta izprašu pret

skolotāja biežiem iebildumiem, kas tiek uzstādīti jautājumu

formā, ir mācīšanas dabiska forma. Pie tam vēl epizodiskā

kursā epizodei jāatbrīvojas no tās īpatnības, kas to raksturo

kā brīnumu, un tamdēļ epizodiskais kurss nepastāv tādu ga-

dījumu sablīvēšanā, kas nodarbina un pārsteidz skolēna iztēli,

bet tādu, kas metodiski atklāj brīnumu, vai pareizāki — proble-

mātisko, apkārtnes īstenības visparastākās parādībās. Tikai

tādā kārtā ir uzturama īsta un pamatīga interese uz mācīšanos.

„Bērni instinktīvi izjūt, ka anarchija rada garlaicību."
11 Inte-

rese, balstīdamās vienīgi uz interesi, iznīcina pati sevi, līdzīgi

sodam, kas sekmē tīri mēchaniskas iebaidīšanas mērķi. Iztēle

iznīcina savu priekšmetu, palikdama tomēr neapmierināta, un

katru reizi prasa intereses kāpināšanu. Tā tiek izaudzināti ga-

rīgi vienaldzīgi cilvēki, kurus nekas vairs nevar pārsteigt, kuri

ne par ko nebrīnās, jo viņiem viss jau apnicis. īstu interesi

uztur domāšanas process, kas brīnišķīgo atklāj ikdienišķajā,

jauno vecajā. Apkārtnes interese pieaug, bet nenotrulinās īste-

nības materiālu pārstrādādama. Tamdēļ neraugoties uz atse-

višķo epizodu izšķirību un gadījuma raksturu, kuras analizējot

rodas epizodiskais kurss, ikviena stunda šai kursā skolēnam

jāiziet-nevien kā tāda, kas sniedz kautko jaunu, bet arī tādu,

kas to virzī tuvāk pagaidām tikai nojaušamās sistēmas meklē-

jamiem elementiem. Tamdēļ arī epizodiskā kursa pedantiska

ierobežošana vienīgi ar to materiālu, ko skolēns tieši pats var

vērot oriģinālā, var traucēt līdzsvaru sistēmas un epizodes

starpā. Protams, viss tas, kas sastopams bērna apkārtnē un

izmantojams epizodiskā mācīšanā, skolotājam jāizmanto. Bet

ar to netiek izslēgta vēlamība, dažreiz pat nepieciešamība, aiz

materiāla sagatavošanas intereses nākošam sistēmatiskam kur-

sam, lai tiktu analizētas un apspriestas arī tālākas epizodes, kas

skolēnam priekšā ceļamas vienīgi modeļa vai stāsta veidā, jo

īstu skatāmību par doto priekšmetu neiegūst vienīgi ar ārējiem

sajutu orgāniem, bet gan ar uzdevuma intuiciju par doto

priekšmetu, ar zinātniskās problēmatikas metodisku atklāšanu,

kaut arī šis priekšmets netiktu tieši uztverts ar sajutu orgāniem.
11 Vinekens, cit. rakst. 139. 1. p.



91

No otras puses epizodiskā kursa priekšlaicīga izvēršanās

sistēmatiskā kursā, kas notiek tad, kad sistēmu viņā pārlieku

piekopj un tā kļūst skolēnam redzama, noved pie epizodiskā

kursa izviršanas. Šā otrā tipa izviršanas piemēram var node-

rēt tas mācīšanas elementārais kurss, ko praktiski reālizēja

Pestalocijs. Pestalocija elementārā kursa pamatideja, no ku-

rienes arī cēlies «elementārās" mācīšanas termins, pastāvēja

iekš tā, ka vispirms piesavināmi zināšanas elementi un pie tam

piesavināmi nevis ar abstraktu zināšanu, bet aktīvu un

dzīvu intuiciju. Skolēnam ir jāsaprot katrs elements, tas jā-

atrod apkārtnes īstenībā un atkārtoti jāizlietā dzīvē. Tikai tad,

kad skolēna dzīvā intucija to būs vispusīgi uztvērusi, bet šai

gadījumā intuīcija ir vienlaicīgi zināšana un darbība, var pievēr-

sties nākošam elementam. Šai ziņā mācīšanai jābūt nepār-

trauktai, t. i. tai neatlaidīgi jāvēršas no elementa pie elementa,

neatstājot nekādus robus. Skaitlis, skatāms priekšstats un

vārds ir tās trīs sistēmas, no kurām, pēc Pestalocija domām,

rodas cilvēka zināšana, un šie elementi piesavināmi elementā-

rās mācīšanas kursa laikā. Tamdēļ arī pēdējais norisinās arit-

mētikas, ģeometrijas un valodas laukā, kuras ābece vēl papil-

dināma ar „skatāmas priekšstatīšanas ābeci" un „skaitļa

ābeci". Šo „ābeču" piesavināšanās norisinās sekojošā kārtā:

skolotājs aplūko elementu (piemēram taisnu līniju vai patskani

„a") un liek skolēniem to atrast apkārtnes īstenībā (griestu, grī-

das, sola līnija; skaņa „a" tos vārdos, kas apzīmē klasē esošo

priekšmetu nosaukumus), pēc tam aktīvi to veidot visdažādā-

kās formās un kombinācijās (līniju rasēt, veidot, izgriezt no

koka vai papes v. t. t.; skaņas izrunāt, rakstīt savienojumos

ba, va, ga ... ab, av, ag ... v. t. t). Katram elementam tādā

kārtā tika patērētas vairākas dienas, bet dažreiz pat nedēļas,

un tikai pēc tam, kad Pestalocijs bija pārliecinājies, ka skolēns

elementu ir vispusīgi un stingri iegaumējis, viņš pārgāja pie nā-

košā. Liekās, nav jāpierāda, ka tāda mācīšana, neraugoties uz

Pestalocija mākslu to atdzīvināt, kopīgi ar bērniem analizējot

viņus aptverošās dzīves apkārtni, pati par sevi izvērtās mēcha-

niskā un garlaicīgā tās vielas atkārtošanā, ko rādījis skolotājs,

pie kam bērni nekārtīgi centās atminēt tādas atbildes, kas sko-

lotājam vēlamas. Acīm redzot sava mūža pēdējos gados Pcsta-
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locijs arī pats bija sapratis, ka tas elementārās mācīšanas kurss,

ko viņš bija konstruējis un reālizējis, nespēja veikt tā uzde-

vuma, ko viņš bija uzstādījis elementāram kursam: proti, zi-

nāšanas elementu piesavināšanos ar dzīvu un aktīvu intuīciju.

Vesela virkne iemeslu, kuru apspriešana mūs aizkavētu pā-

rāk ilgi,
12

nelāva Pestalocijam atrisināt šo ļoti pareizi izprasto

un prēcīzi formulēto elementārā kursa uzdevumu. Viens no

viņa neveiksmes cēloņiem tomēr bija tas, ka sistēma viņa

kursā guva lielu pārsvaru par epizodi. Sistēmai ir tikai jāspīd

cauri epizodēs, bet nav tās jāiznīcina, dēgradējot tās par vien-

kāršām illūstrācijām, kā sistēmas elementu sastāvdaļām. Tai

aizvien jāpaliek kā meklējamam un nojaušamam uzdevumam,

bet tā nekad nav skolēnam uztiepjama kā gatavs un redzams

dats. Epizodiskam kursam skolēns jāaizvada līdz zinātniskās

sistēmas elementiem, tomēr nav jāsāk ar tiem, bet gan ar to

pasauli, kas skolēnam tuva un sastāda kautko praktisku un

konkrēti veselu. Pretējā gadījumā skolēna domāšana tiks vā-

jināta mēchaniski piemērojoties atsevišķiem, savā noslēgtībā

aprobežotiem, elementiem.

Tādā kārtā zinātniskās izglītības prasības sakrīt ar tiku-

miskās izglītības prasībām. Epizodiskais kurss vispirmā kārtā

ir didaktiska nepieciešamība: tas ir labākais līdzeklis skolēna

ievadīšanai zinātniskā domāšanā un zinātniskās sistēmas tīri

izzinošās vērtības atklāšanai. Mums arī ir zināms, ka tas ir

vienīgais veids, ar ko šai vecumā iespējams ieaudzināt māku un

interesi uz darbu. Ja epizodiskais kurss nebūtu zinātniskās

izglītības pirmā pakāpe, darba skolas idejas reālizēšanās

praksē varētu tikai kaitēt cilvēka zinātniskai attīstībai. Par

laimi tas tā nav. Nav tamdēļ, ka zināšanu iegūšanas process

arī ir aktivitāte, darbs, kas var norisināties un kam arī jānori-

sinās saskaņā ar tikumiskās izglītības teorijas formām.

Epizodiskā kursā tiek apmierināta arī tā tagadnes paidago-

ģikas strāva, ko raksturo pēc mūsu ieskata nepiemērots ter-

mins „dzimtenes mācība". Raksturīgi ir tas, ka pat Vinekens,

kas labāk par citiem izpratis epizodiskā kursa uzdevumu, to-

12
Par Pestalocija didaktiku skat. Natorp «Pestalozzi» (kur autors

maz pakavējas pie Pestalocija kļūdām) un Heubaum «Pestalozzi» (no

sērijas «Die grossen Erzieher»).
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mēr to iedomājas īpašu „dzimtenes mācības" stundu (vienu

stundu dienā) veidā (tiesa, viņš to izprot kā Heimatsunterricht.

bet nevis kā Heimatskunde). Tomēr «dzimtene** nav īpašs mā-

cības priekšmets vai metode, bet tas materiāls, ar kuru jāsākas

elementārai mācīšanai. Šis materiāls no zinātniskās sistēmas

viedokļa, būdams epizodiska un gadījuma rakstura, tomēr no

sevis veido dzīves praktisku vienību, skolēnam tuvu un sa-

protamu, kas saistīta ar viņu tūkstošiem viņa eksistenci notei-

cošiem pavedieniem. Attīstoties skolēna domāšanai un uz-

tverei, kas kļūdama par zināšanu paplašinās
13

— paplašinās arī

šis materiāls, «tuvinādams" bērnam aizvien lielāku parādību

aploku. Šai ziņā dziļa patiesība ir Vinekenam, pēc kura do-

mām „dzimtenes mācībai" no „skatāmas" jāizvēršas par «ne-

redzamu". 14 Tā pakāpeniski nobriest tas brīdis, kad var ķer-

ties pie sistēmatiskā zinātņu kursa mācīšanas, kas savu mate-

riālu iekārto neatkarīgi no tās gadījuma vienības, kurā to iero-

bežo primitīvās domāšanas egocentriskais prāgmatisms. Tādā

kārtā «dzimtenes" jēdziena paplašināšana līdz «pasaules" apjo-

mam, bet nevis bērna redzes aploka mākslīga ierobežošana ar

zināma «apgabala" robežām («apgabala mācība"), ir epizodiskā

kursa īstais uzdevums. Bet taisni «dzimtenes" jēdziena speci-

fiskā rakstura dēļ termins «dzimtenes mācība" vismazāk no-

derīgs elementārā mācības kursa uzdevuma apzīmēšanai. «Epi-

zodes" termins ir bezpersoniskāks un specifiskāks, un ietver sevī

didaktiski pareizāku «dzimtenes mācības" motīvu. Lielā mērā

to ir atzinuši arī «dzimtenes mācības" metodiķi, kas tagad aiz-

13 Skat. jau sacīto par zināšanu kā «paplašinātu uztveri», 9. nod. §2.
14

Pats Vinekens dzimtenes mācības kursa vielu iekārto šādi:

«1. gads. Tieša parādība (apraksts). Spīdekļu redzamā kustība. Gads

un diena. Debesu izplatījumi. Kustoņu un augu novērošana, bioloģiskas

sabiedrības. Siltuma iespaids. Termometrs. Tvaika mašīna. Par cilvēka

ķermeni: barošanās, elpošana. Kalns un ieleja, upes, strauti v. t. t. Jūra

(Vidus punktā — aprakstošā dabas zinātne).. 2. gads. Cēloniska

Parādība. Debess spīdekļu īpatiesā kustiba un forma. Globs, karte

(vispāri priekšroka ģeogrāfijai). Gravitācija. Vienkāršākie gadījumi no

mēchanikas (svārsts). Gaiss. Temperatūra. Vējš. Barometrs. Kustoņu un

augu sistēmatika. Zemes vēsture. 3. gads. Neredzamais. Mikro-

skops. Tāļskats. Magnētisms un elektrībā. Ķīmija. Fotogrāfija. Minerāli.

(Mācību vidus punktā — fizika un ķīmija). Sal. Wyneken, cit. raksti,

138., 140. 1. p.



94

vien vairāk „dzimtenes mācību" sāk saprast nevis kā atsevi-

šķa priekšmeta mācīšanas īpašu metodi, bet kā „elementārās

mācīšanas sistēmu", kura saista vienotā dzīves praktiskā ve-

selā visus pirmo gadu mācīšanas priekšmetus. Patiesi epizo-

diskam kursam ir tā raksturīgā īpašība, ka tur' atsevišķie

priekšmeti vēl nav diferencējušies īpašās zinātnēs, bet savā

starpā saauzdamies, kopīgi veido dzīves praktisku „dzimtenes"

vienību, kas savā apjomā nepārtraukti paplašinās.
15

Vienīgi zinātniskā sistēma zināšanu sadala atsevišķās, diez-

gan šaurās disciplīnās, ko noteic tās īpašie elementi. Bet šī zi-

nāšanas sadalīšanas procesa prasība ir, lai domāšanu atbrīvotu

no prāgmatisma pinekļiem, kas to sākumā saistīja. Tamdēļ epi-

zodiskam kursam vēl ir sveši tā atsevišķo priekšmetu mācīša-

nas diferenciācija, kas ir sistemātiskā kursa raksturīga īpašība.

Te vēl nav botānikas, zooloģijas, aritmētikas, alģebras, valo-

das, valsts vēstures, literātūras vēstures, bet ir tikai visu šo

disciplīnu nedalīta vienība. Šī sadalīšana ir tikai nojaušama

un tiek meklēta, kā mācīšanas uzdevums, bet tā vēl mācīšanu

nenoteic, kā jau dots vadošs punkts. Skolēnam jāatrod sada-

lījums, sākot ar vēl nesadalītu zināšanas vienību. Tamdēļ kā

ideāls būtu uzstādāma prasība, lai elementārās mācības laikā

visi mācību priekšmeti tiktu koncentrēti viena skolotāja rokās.

Kaut gan skolēnam paliek labi neizprotama un paslēpta zinā-

šanu sadalīšana atsevišķās disciplīnās, tomēr tā ir skaidri jāiz-

prot skolotājam, kas tikai tad varēs epizodes piesātināt ar si-

stēmu, kad pats labi pārzinās zināšanas zinātnisko sistēmu, un

tā kā visu zinātņu enciklopaidiska zināšana mūsu laikos ir gan-

drīz nesasniedzama, tad praksē tomēr aiz nepieciešamības zi-

nātniskā mācīšana elementārā skolā būs jāsadala divu skolotāju

starpā, proti, dabas zinātņu un matēmatikas priekšmetu vienup.

vēstures un filoloģijas priekšmetu — otrup. Nav nelaime, ja arī pat

šinīs robežās skolotājs aiz nepieciešamības „visa nezinās" un

bieži nespēs atbildēt skolēnu jautājumiem. Viņam vienmēr ir

iespēja vērsties grāmatā. Tāda savas nezināšanas atzīšana pa-

reizi nostādītā mācīšanā vismazāk spējīga kaitēt skolotāja auto-

15 Sal. 4. nod. § 4. Ar to pašu mācīšanas pirmajā pakāpē tiek sa-

sniegta tik vēlamā mācišanas «koncentrācija». Otrajā pa/kāpē tā sasnie-

dzama ar lietpratīgi reālizētu «furkāciju» (priekšmetu sadalīšanu).
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ritātei. Turpretī vēršanās grāmatā skolēnos ieaudzinās pareizu

izturēšanos pret grāmatu kā padomdevēju un draugu, kas sevī

sakrājusi cilvēces zināšanu un kollektīvu pieredzi, un skolēnus

iemācīs patstāvīgi izlietāt grāmatu to jautājumu atrisināšanai,

kas paceļas viņu priekšā.
10

Atsevišķās disciplīnās nesadalītais

epizodiskais kurss tikai atkārto to pirmatnējā cilvēka nedife-

rencēto zināšanu, par ko mēs jau runājām un ko izskaidrojām

ar viņa izzinošās rīcības sastingumu, kur visu nomāc pašuz-

turas sākums.
17

Ja vēstures rīta blāzmā praktiski derīgais cil-

vēkam aizsedza zinātnisko sistēmu, tad šeit, mācīšanas pirmajā

pakāpē, mācīšanai katrā ziņā skolēna domāšana ir jāaizvada

līdz zinātniskās sistēmas elementu piesavināšanai. Šai punktā

epizodiskais kurss atkal nāk sakarā ar rotaļu: līdzīgi tam, kā

rotaļa ir dažādu savā starpā saaustu kultūras lauku nesadalīta

vienība, kamdēļ to arī var pielīdzināt mītam, kur kultūra atspo-

guļojas nesadalītā dabas tēlā, 18 gluži tāpat arī epizodiskā kursa

zinātniski nesadalītā „dzimtene" sevī slēpj vēl neatklātu atse-

višķu zinātnisku disciplīnu kopību.

4.

Epizodiskā kursa priekšnoteikumi. Bērna lasīt prašana. Ārējo jutekļu at-

tīstība un grafiska izteiksme. Skolotāja vispārīga sagatavošana un saga-

tavošanās atsevišķai stundai. Skolotāja loma epizodiskā kursā. Kas ir

«skatāma mācīšana». Empīriska vai illūstrātīva skatāmiba. Kritiska ska-

tāmība kā sistēmas elementu aktīva intuicija.

Laikam nebūs īpaši jāpierāda, ka pareizi nostādītam epizo-

diskam kursam ir nepieciešama kā skolotāja, tā arī skolēna spe-

ciāla sagatavošana. Patiesi, ja agrākais elementārās mācīšanas

kurss, kas sāka ar attiecīgā priekšmeta elementu sistēmatisku

iztirzāšanu skolēniem, nepiegrieza vērību nekam citam, kā vien

skolēnu vienkāršai lasīt prašanai, tad epizodiskais kurss prasa

no skolēniem attīstītu uztveres spēju. Skolēna apkārtējās kom-

plicētās pasaules patstāvīga novērošana prasa acumēru un

dzirdes attīstību, krāsu precīzu izšķiršanu un vispāri uztveres

18 Sal. WyneJten, cit. raksti XIII. nod

17 Sal. ievadu, § 2.

18 Sal. 3. nod. § 5.
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orgānu attīstību. Epizodiskais kurss vārda pilnā nozīmē ir

vēstures pieminekļu un dabas lasīšana, un tamdēļ lasīt prašanas

vārda parastā nozīmē, kuras pilnīgi pietiek grāmatu lasīšanai

par dabu un vēstures mācības grāmatu lasīšanai, šeit vairs ne-

pietiek. Lasīt prašanas jēdziens, kas vajadzīgs epizodiskā

kursā, paplašināms. Tam sevī jāietver arī „sajūtu orgānu at-

tīstība". Šeit ari pastāv Montesori un Ruso patiesība, kas pa-

reizi teica, ka „mūsu pirmie filozofijas skolotāji ir mūsu kā-

jas, rokas, acis". īstenībā sajutās gan nav zināšanas skolotāji,

bet tās ir nepieciešams uztveres rīks, kura metodiska un pa-

kāpeniska paplašināšana aiz „redzamā" robežām, t. i. kura pār-

vēršana zināšanā arī ir elementārās mācīšanas mērķis. Tamdēļ

arī bērnu dārzam ir jāatrisina šis bērna sagatavošanas uzde-

vums mācīšanai skolā, ko panāk piemērīgā kārtā attīstot bērna

sajutu orgānus tādā virzienā, kā tas vajadzīgs nākošam epizo-

diskam kursam. Skolā, kur sākas zinātniska izglītība, bērnam

jāiestājas jau kā lasīt pratējam vārda plašā nozīmē, tiktāl, ka

tas jau patstāvīgi varētu darboties līdzi klases kopīgā pētīšanas

darbā. Bez sajutu orgānu attīstības šeit pieder arī tas, ko

mēdz saukt par grafisku attēlošanu. Bērnam nevien jāprot

lasīt un rakstīt, pēc acumēra noteikt attālumus, izšķirt krāsas

un skanas, viņam jāprot izlietāt arī zīmulis un krāsas savu

domu un savu novērojumu rezultātu izteikšanai. Protams, gra-

fisko attēlošanu šī vārda pilnīgā nozīmē var sniegt tikai skola,

tāpat kā parasto lasīt prašanu. Epizodiskam kursam, kas iz-

lietā nevien visus uztveres orgānus, bet arī visus izteiksmes

līdzekļus (vārdu, rasējumu, zīmējumu), taisni jāattīsta bērnā ši

prašana. Aizvadot skolēnu līdz zinātniskās sistēmas elementiem,

epizodiskam kursam ir jāreālizē un jānoslēdz bērna lasīt māka

šī vārda visplašākā nozīmē.
19

Tomēr šādas grafiskas attēlošanas

prašanas sākumi epizodiskā kursa sākumā jau jāprot un tamdēļ

sniedzami jau bērnu dārzā, līdzīgi tam, kā lasīt, rakstīt un skai-

tīt mācēšanu dabīgi uzskatīja kā esošu priekš viselementārākās

mācību priekšmetu mācīšanas.

19 lekš tā arī pastāv elementārās mācības, kā sevī noslēgta kon-

centra, mērķis, ko vērā turēja arī Pestalocijs savas «ābeces» sastādot

(A B C des VVortes, ABC des Anschauung, A B C der Zahl un A B C der

Kunst). Sal. Natorp «Pestalozzi», §§ 7.—8.
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Nevien skolēnam, bet arī skolotājam ir jāiegūst speciāla sa-

gatavošana epizodiskā kursa mācīšanai. Mācības grāmatas un

programmas zināšanu te, protams, nevar uzskatīt kā apmieri-

nošu. Prātīgi uzstādot epizodi, ir vajadzīgs, lai bez zinātni-

skās sistēmas pamatīgas zināšanas, kurai epizodē jāspīd cauri,

pamatīgi pazītu skolēna apkārtējo pasauli, tāpat arī skolēnu

„psīcholoģiju", t. i. viņu intereses, centienus un vēlējumus. No

šejienes izriet nepieciešamība, lai elementāras skolas skolotājs

vismaz zinātu pamata zinātņu sistēmatisku kursu, t. i. lai viņa

vispārīgā zinātniskā izglītība būtu tik plaša, kādu sniedz vi-

dusskolas pilna kursa piesavināšanās. No šejienes izriet arī ne-

pieciešamība, lai skolotājs pazītu tās apkārtnes dabu un vēsturi,

kur tas strādā, tāpat arī valodu un izloksni. Tamdēļ ne aiz ga-

dījuma, bet pilnīgi dibināti skolotāju kursu programmās pē-

dējos gados aizvien vairāk vietas ierāda «apgabalu mācībai".

Tāpat ne aiz gadījuma vēstures skolotājiem uzliek par pienā-

kumu izstrādāt savas apkārtnes vēsturi.
20

Epizodiskā kursa

skolotājs nav bezpersonīgs «pasniedzējs", kas savu priekšmetu

var vienlīdz sekmīgi mācīt gan ziemeļos, gan Sibirijā, gan Tur-

kestanā. gan Ukrainē. Nē, viņam ir jāpazīst tā apgabala indi-

viduālās īpatnības, kur viņš māca. Protams, zinātniski izglītots

skolotājs, kas būs mācījies vēl skolotāju atkārtošanas kursos,

spēs viegli orientēties jaunajos apstākļos. Apstākļu maiņa var-

būt ir pat vēlama mācīšanas svaiguma dēļ, lai novērstu skolo-

tāja rutīnes izveidošanos, kas mācīšanas darbā noved pie bī-

stamās mēchan-izācijas. Bet šis apstāklis jo vairāk prasa plašu

skolotāju atkārtošanas kursu tīkla attīstību, kuru programmās

līdzās vispāri paidagoģiskām un zinātniskām disciplīnām ietilptu

arī speciālas nodarbības, veltītas zināma apgabala dabai, vē-

sturei un valodai. Epizodiskā kursa jēdziena analizē jo redzami

rāda, ka skolotājs savā mācīšanas gaitā nevar sekot kādai vie-

nai mācības grāmatai un saistīt sevi' ar šauru programmu, kur

paredzēta noteikta mācības viela. Pat tām mācības grāmatām

un programmām, kas speciāli domātas kāda apgabala īpatnī-

bām, skolotāja acīs var būt tikai parauga nozīme, jo skolotā-

20 Šai zinā ļoti raksturīgs ir Francijas izgl. ministra cirkulārs no

1913. g. 2. jūl., kas minēts žurnālā h >KH3Hb" par 1913.—14. g. g

Sal. Ulānova. c r. 258. 1. p.
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jam aizvien jārada pašam sava mācības grāmata. Katrā zinā

ir vajadzīgs, lai katram skolotājam būtu šāda paša sastādīta

mācības grāmata, kuru pie tam tas nepārtraukti pārstrādā. Sko-

lotājam jāzina nevien tas, ko viņš skolēniem māca gada laikā,

bet arī tas, ko māca ikvienā stundā. Stundas mērķis, bieži ne-

apzināms skolēniem, ir skaidri un prēcīzi jāapzinās skolotājam.

Lai ekskursija epizodiskā kursā skolēniem liekās kā interesanta

pastaigāšanās, un atklājumi šās ekskursijas laikā — nejauši.

Šie atklājumi var būt patiesi nejauši, bet gatavojoties ekskur-

sijai un stundai, skolotājam ir jābūt sagatavotam šādām nejau-

šībām, viņam ir noteikti jāzina, kādus jautājumus viņam var

uzstādīt skolēni, kādi apstākli viņiem var sagadīties patstāvīgas

novērošanas procesā, un kā viņam šis materiāls izmantojams

skolēnu novadīšanai līdz zinātniskās sistēmas elementiem, jo

šī pēdējā ir epizodiskā kursa apslēpts mērķis un attaisnojums.

Bez šādas sagatavošanas un provizoriskas materiālu sadalīša-

nas epizodiskais kurss neatvairāmi izvērtīsies anarchiskā un

nekārtīgā atsevišķu epizodu aplūkošanā, kas nebūs attaisno-

jama arī tad, ja materiāla ārējais apstrādājums ir dzīvs un saistošs.

Tagad mums būs arī viegli novērtēt un atrast īsto jēgu tik

iemīļotajam, kaut arī tagad jau zaudējušam savu noteiktību,

saukastam (lozungam) — „skatāmība". Neaplūkojot šeit visas

šā termina nozīmes, mēs pakavēsimies tikai pie diviem viņa

sapratumiem, kas savā starpā krasi atšķiras ar tiem filozo-

fiskiem viedokļiem, kas viņos izpaužas, un kuru iespaidā at-

rodas visi mazāk nozīmīgie „skatāmības" dēfīnējumi. Skatā-

mību vārda pirmajā nozīmē var nosaukt par „empīrisko" ska-

tāmību. Šī ir illūstrātīvā skatāmība, kas pastāv iekš tā, ka mā-

cāmo priekšmetu tuvina skolēna uztveres orgāniem un iztēlei,

visbiežāki izmantojot redzes sajutu. Skolēnam priekšmetu ne-

vien nosauc, ar ko aprobežojās, piem., vidus laikos, bet pa-

rāda arī uz bildes vai pat attēlotu modelī. Šo skatāmību paida-

goģijas teorijā un praksē reālizēja Jānis Komenskis, kas

pirmais sastādīja illūstrētu mācības grāmatu („Orbis pictus")."
1

21 Ap 1650. g. Mēs sakām, «(kas viņu padarīja slavenu», jo citi Ko-

menska vēl nopietnākie paidagoģiskie uzskati tikai pēdējā laikā tika iz-

celti no aizmirstības, kurai tie bija lemti aiz tā iemesJa, ka laika biedri tos

nesaprata. Sal. Bjiohckh tt ,Hh Amoc KoMeHCKun" 1915 r.
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kas viņu padarīja slavenu. No tiem laikiem tā kļuva par paida-

goģiskās prakses galveno īpašumu un, izlietodama mo-

dernās technikas līdzekļus (fotogrāfiju, kinematogrāfiju, gram-

mofonu), sasniedza apbrīnojamu pilnību. Savu dabisko robežu

tā sasniedz paša mācāmā orīģmāla demonstrēšanā. Mēs šo

skatāmību nosaucām par empīrisku tamdēļ, ka tā atbilst zinā-

šanas empīriskai izprašai, kā uztverei pieredzē: priekšmetam

jābūt ar sajutu orgāniem manām, lai to varētu uztvert ar

prātu. Šī Loka zināšanas izpraša arī atrodas to paidagoģisko

teoriju pamatā, kas vienīgi uz šo illūstrātīvo skatāmību attiecina

sekmīgas mācīšanas mākslu. 22

Taisni pret šādu šauru skatāmības izprašu, bet nevis pret

illūstrātīvu skatāmību kā tādu, pēc mūsu domām, ir jāceļ iebil-

dumi veselīgai didaktikai. Illūstrāciju un modeļu (tāpat arī Ko-

menska mācības grāmatas) derīgums mūsu laikos nav

vairs apšaubāms. Jautājuma būtība pastāv iekš tā, vai vienīgi

šai izprašā ierobežojas skatāmās mācīšanas īstā jēga. Kad Ko-

tncnskis vidus laiku skolas mācīšanai vārdiem pretī nostādīja

savu „illūstrēto pasauli", viņš cīnījās pret veco abstrakto un

mēchanistisko mācīšanu. Patiesi viņa laikos illūstrācija bija

Pietiekošs jaunievedums, lai revolūcionizētu mācīšanu, kas bija

izvērtusies rutīnā. Vai tā tomēr pati sevī neslēpj mēchanisma

un rutīnas elementu? Pati par sevi illūstrācija diezin vai ievē-

rojami atšķiras no vārda. Abi tie vienlīdz ir iztrūkstošu priekš-

metu simboli, ārēji līdzekli, kuru uzdevums ir skolēna prātam

tuvināt no viņa tālu esošu īstenību. Ar ko gan vārda simbols

sliktāks par zīmējuma vai modeļa simbolu? Ir taču vārdi, kas

dedzina cilvēku sirdis un no kuriem uzliesmo viņu prāts, tāpat

ir arī bildes un modeli, kurus uzlūkojot, cilvēku sirdis un prāts

paliek auksti. Lieta nepastāv iekš tā, lai priekšmetu tuvinātu

skolēna uztverei, bet iekš tā, lai liktu iedegties viņa aktīvai

domāšanai. Taisni illūstrātīvā skatāmība kā tūja, W PfiSfiS 17-~
—i

22
Savos priekšvārdos sacerējumam «Orbis pictļi»*- iKoiiicnskrs"liešr

~

atsaucas uz sensuālistiskā empīrisma pamattēzi, sacjdaJfusJMhjo ir acīm

ledzams, ka nekā nav prātā, kas nebūtu bijis sajūt*—Tamdēļ rūpīgi

vingrinot jutekļus dabas priekšmetu dažādibu izzināšanā liekam pamatus

ikvienai gudrībai, ikvienai daiļrunībai un ikvienai krietnai un prātīgai

rīcībai.»
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darīt. Gluži otrādi, cenzdamās tīri ārējiem mēchaniskiem attē-

lošanas līdzekļiem tuvināt priekšmetu skolēnam, tā itin kā grib

atbrīvot skolēnu no domāšanas aktīvām pūlēm, padarīt vieglāku

priekšmeta iegaumēšanu. Empīriskā skatāmība pēc savas būtī-

bas ir pasīva skatāmība. Arī tā var mēchanizēties, izvēr-

sties kaitīgā „vārdu mācībā" (t. i. priekšmeta apmaiņā ar tā

vielas zīmi), kā vidus laiku tīrais verbalisms. Ar to

pašu mēs nonākam pie otra skatāmības jēdziena, kas atbilst

zināšanas kritiskai teorijai, ko vispirms paidagoģiskā literātūrā

jo krasi uzstādīja Pestalocijs un Fichte, un ko nesen

atpakaļ pilnīgi skaidri pamatoja Natorp s.
23 Šīs skatāmības

nozīme pastāv ne tik daudz priekšmeta ārējā redzamībā, ko

skolēns uztver pasīvi, cik daudz skolēna iekšējā domāšanas

aktivitātē priekšmeta izzināšanas procesā. Pats termins ska-

tāmība, būdams tulkojums no vācu Anschauung, šeit nepiemē-

rots un būtu labāki atlīdzināms ar terminu „intuicija". Skatā-

mībai jābūt aktīvai. Tas nozīmē, ka skolēnam priekšmetu

iegaumējot, zināšana nav pasīvi jāuzņem ar illūstrāciju

palīdzību, kas vēršas vienīgi pie viņa iztēles un atmiņas, bet

patstāvīgi, kaut arī skolotāja vadībā, jāatrod pašam, jāiegūst un

jāatklāj pašam ar savu, domāšanu. Skolēnam jāizjūt, intuitīvi

Jāpārdzīvo" priekšmetā apslēptā zinātniskā problēmatika un

jāuztver tas virziens, kādā šī problēmatika domāšanai atrisi-

nāma. Tamdēļ skatāmība nav kautkas vienāds, kas sasnie-

dzams ar vieniem un tiem pašiem illūstrācijas līdzekļiem. Zi-

nātniskās izglītības dažādās pakāpēs tā ir dažāda, līdzīgi tam,

kā sods nav vienāds mēchanisks iebaidīšanas līdzeklis, bet

23 Fichte «Runas». Bergmann — Fichte als Erzieher. Jau

empīriskā skatāmības teorija spēra noteiktu soli no pasīvās skatāmīrbas uz

aktīvo, ietverot to jutekļu skaitā, kas nodarbināmi uztveršanas laikā, ne-

vien redzes, bet arī tā saucamos motoriskos jeb kustību jutekļos. Turpmākā

eksperimentālā domāšanas pētīšana jo vairāk apstiprina jau agrāki filozo-

fiskās paidagoģikas izteikto uzskatu, ka īstā «skatāmība» nav nekas cits,

kā skolēna domāšanas aktivitāte. Sal. jautājuma literātūrā minēto

N. Rumjanceva apcerējumu. Šis apcerējums lieku reizi rāda, ka

eksperimentālās paidagoģikas liktenis itin kā pastāv iekš tā, lai ar savfl

komplicēto eksperimentu palīdzību bieži vien nokļūtu pie tiem pašiem seci-

nājumiem, ko jau sen priekš viņas, pamatojoties uz zināšanas loģisku

analizi, jo skaidri formulējusi filozofiskā paidagoģika.
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formas ziņā ir dažāds tikumiskās izglītības dažādās pakāpēs.

Epizodiskā kursa pakāpē skatāmība nenozīmē neko citu, kā zi-

nātniskās sistēmas, kura vēl slēpjas aiz epizodes, to elementu

intuiciju, no kuriem epizode sistemātiski tiek darināta un ar

kuriem to zinātniski izskaidro. Epizodiskā kursā skatāmi mā-

cīt, nozīmē tā mācīt epizodes, lai skolēns tur intuitīvi izjustu

sistēmas elementus. Turpmāk mēs redzēsim, ka sistēmatiskā

kursa pakāpē, kur sistēma jau ir skaidri saskatāms mācīšanas

priekšmets, skatāmība izmainīsies. Tā nozīmēs skolēna do-

māšanas vēršanu uz to, kas atrodas aiz sistēmas, lai skolēnam

intuitīvi kļūtu izprotams tas, kas rada pašu zinātnisko sistēmu,

proti, zinātniskās pētīšanas metode. Tomēr visur skatāmība

pastāv iekš tā, lai mācītu vairāk par to, kam redzami tiek

mācīts. Tā pastāv iekš tam, lai skolēna domāšanu pamudinātu
tādā virzienā, kam sekojot, viņš pats nokļūtu pie tā veselā, kura

organiska daļa ir tas priekšmets, ko viņš tieši novēro un pētī.

Tā, patstāvīgi atrast kaķī — plēsoni, strautā — ģeoloģiju, at-

raktā pilsētā — vēsturi, tāpat paidagoģikā filozofijas dialektisko

metodi, — šai intuitīvā pētījamā priekšmeta pamatu iegūšanā

arī pastāv īstā iekšējā, aktīvā skatāmība. 24 Bet tas nav panā-

kams ar tādu mācīšanu, kas pārlieku cenšas nodarbināt visus

skolēna uztveres orgānus, viņam iegaumējamo priekšmetu iz-

tēlojot skaistiem vārdiem, bildēm un modeļiem, itin kā tai no-

lūka, lai tikai skolēnu atbrīvotu no domāšanas. Nē, tā paveras

tikai tos klusuma brīžos, kad dvēsele sevī koncentrējusies, un

panākama tikai tam skolotājam, kura vārdi nozīmē vairāk,

nekā saka, kas ikvienā epizodē prot skolēniem parādīt tur ap-

slēpto problēmu un tādējādi tos tuvināt zinātniskās domas li-

dojumam.

24 Lai izvairītos no pārpratumiem, ko var radīt termina intuicija

bieža lietāšana šeit, teiksim ka intuicija, tāpat ikā juteklisks skatāms priekš-

stats, mūsu acīs ir tikai viens zināšanas elements, kas prasa, kā otru

elementu, formāli loģisku sākumu. Vienkārša jutekliska skatāma priekšstata

zināšanas nepietiek. Tikai tad var runāt par jutekliska objekta zinā-

šanu, kad jutekliskais materiāls ietverts empīriskās zināšanas loģiskās

formās. Tiesa, šās pēdējās empīriskā zināšanā tiek tikai tieši pārdzīvotas,

tās «intuitīvi» dotas zinātniekam, kas tad šais formās refleksē uz izzināmo

juteklisko materiālu. Tamdēļ arī pašas zināšanas formas empīriskā zi-

nāšanā netiek izzinātas . Tiklīdz tās tiek izzinātas (jau filozofiskā zi-
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Jautājuma literātūra: 1. Epizodiska kursa vispārīgā

te o r i j ā nav speciāla darba. Sal. Djui «Domāšanas psīcholoģija un pai-

dagoģijā». Wyneken «Schule und Jugendkultur», XIII. nod. (Heimats-

unterrichl). L. Gurlitt «Der Verkehr mit meinen Kindern» un «Pflege

des Heimatsinnes».

2. Raksturīgākie metodikas darbi krievu valodā, kas sniedz epizo-

diskā kursa teoriju atsevišķos priekšmetos: matemātikā

(galvenā kārtā ģeometrijā) — Kulišera un Frauteleina (pēd. tulk.)

darbi; dabas zinātņu metodikā — Pinkēviča, Polovceva, Rai-

kova, Uļjaijinska darbi (sal. arī H. H. EcJ)hmob — llpnMepHbie ypoKH

ecrecTßo3H hhh b Haqa;ibHOHinKOJie); ģeogrāfijā— Aržānovs; vēsturē, bez

tekstā minētām grāmatām, BojDKaHDH
„Hcrcpnu kuk npe/iMeT HanaJībHoro

o6yHeHHfl"; y;ibHHOB ~OnbiTMeTonnKHHCTopnn b HaiajībHon ujKO/ie", 1-oe H3a.

3. Par «skatāmo mācīšanu» saJ. Natorp «Pestalozzis Prinzip der

Anschauung» (iekš «Gesammelte Abhandlungen zur Sociapādagogik»,
1. Abt.); H. PyMflHueß „ripo6;ieMa Haivw,aHOCTH b CBeTe coßpeMeHHbix ītcc.ie-

JIOBaHHH MbIUI^eHHH".

4. Par dzimtenes mācību. Skat. 4. nod. 7. piez.

nāšanā), tās kļūst zināšanas materiāls, kamdēļ arī prasa sava veidojuma

jau filozofiskās zināšanas katēgorijās, ikas pašas tomēr šai pēdējā atkal ir

tikai intuicijas un tieša pārdzīvojuma priekšmets. Kad šīs pēdējās savu-

kārt .kļūst zināšanas materiāls (filozofijas loģikā), tad viņas izveidojas itin

kā pašas ar savu palīdzību, un iznāk, ka filozofijas loģikā tiek izzināts tas

pats, kas intuitīvitiek pārdzīvots, t. i. zināšanas forma un matērija sakrīt. Sal.

Lask «Logik der Philosophie». Tamdēļ mācīšanas uzdevums pastāv iekš

ram, lai skolēnu pamudinātu uz intuiciju jeb aktīvu formas pār-

dzīvošanu, kas atrodas itin kā aiz tieši izzināmā materiāla, apgaismo

to ar zināšanas loģisko gaismu un tādējādi to paceļ tādā pakāpē, kur tas

ir izzināšanas cienīgs. Zīmējoties uz epizodi tāda formāla rakstura ir zi-

nātniskās sistēmas elementi, zīmējoties uz zinātnisko sistēmu —
zināt-

niskās pētišanas metode. Intuitivisma patiesība pastāv tikai iekš tā, ka

tas paplašina intuicijas jeb tiešās uztveres jēdzienu, rādot, ka ir iespējams

uztvert nevien jutekliskus priekšmetus, bet ari loģiskas un citas filozo-

fiskas būtiskas vienibas. Tomēr, lai arī zināšanai līdzīga «būtņu uztvere»

būtu cik nepieciešama būdama, vipu vienkāršas uztveršanas zinā-

šanai tomēr nepietiek. Sal. Šill c r a vārdus vina vēstulē Gētetn

(23. VIII. 1794): «Jūsu (pareizā intuīcijā daudz pilnīgākā veidā

atrodams viss tas, ko analizē ar tādām pūlēm meklē, un tikai tamdēļ, ka

tā Jums ir kā kas vesels, Jūsu paša bagātība ir no Jums slēpta, jo,

diemžēl, mēs zinām tikai to, ar ko mēs varam dalities.»
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XI. nodala.

Zinātniskās izglītības pamata pakāpes. Otrā

pakāpe: sistemātiskais kurss.

1.

Sistēmas jēdziens: vienība, posmainība. nepārtrauktība. Sistemātiskā

kursa, priekš kuŗa seko epizodiskais, izšķirība no vecā skolas kursa. Si-

stēmatiskais kurss kā sagatavošana zinātniskam kursam. Sistēma un

metode. Zinātne kristalliskā un atšķaidītā stāvoklī. Sistēmatiskā kursa

nepieciešamība.

Ja epizodiskā kursa pakāpē zinātniskās sistēmas elementi

ir tikai mācīšanas apslēpts balsts, tīši vērsts uz skolēnam

„tuvu" epizodi, tad sistēmatiskā kursā, attiecībā uz kuru epi-

zodiskais kurss bija kā ievads, sistēma jau izvēršas par skaidri

saskatāmu mācīšanas priekšmetu. Izšķirībā no epizodiskā

kursa, sistēmatisko kursu raksturo tas, ka tas nenokļūst pie

elementiem, bet sāk ar tiem, kā ar pamattēzēm, kas ietvertas

definīcijās un aksiomās jeb pirmajos likumos un faktos. No

šiem elementiem nepārtrauktā kārtā tiek konstruēts veselais

sevī noslēgtā zināšanas laukā, norobežots no citiem laukiem

un savukārt sadalīts relātīvi pabeigtos nodalījumos. Sistē-

matisko kursu raksturo tas, ka viņš ir pilnīgs un pabeigts, pro-

tams, ne tādā nozīmē, ka būtu kādreiz iespējams aplūkot visus

sīkumus, bet tai nozīmē, ka tur tiek aplūkoti visi tic sistēmas

nodalījumi, kur katram nepieminētajam sīkumam jāieņem sava

noteikta vieta. Ar to pašu tur izpaužas sistēmas galvenās

īpašības, ko norādīja jau Kants, un proti: vienība, posmainība

un nepārtrauktība. Visi fakti un likumi šeit tiek sakārtoti no-

teiktā kārtibā, kuru noteic tīri loģiskas prasības, kas izriet no

attiecīgās zinātniskās metodes likumiem. Viss tas vienādi at-

tiecināms nevien uz dabas, matēmatiskām un filozofiskām

zinātnēm, kuru sistemātiskais raksturs, vispāri runājot, ir ne-

apšaubāms, bet arī uz vēsturiskām zinātnēm, no kurām ik-
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viena arī veido īpatnēju sistēmu, ko ne mazāk par dabas zi-

nātnēm, raksturo vienība, posmainība un nepārtrauktība.
1

Sistēmatiskais kurss mūsu izprašā atšķiras nevien no

viņam iepriekšējā epizodiskā kursa, tas ievērojami atšķiras arī

no vecā skolas kursa, kam vienīgi ārēji bija sistēmatisks rak-

sturs, bet kas īstenībā vismazāk bija sistēmatisks. Patiesi

vecais skolas kurss, savā materiālā sakārtojumā sekodams si-

stēmas loģiskai kārtībai, nespēja skolēniem atklāt viņu mā-

cāmā priekšmeta sistēmas, jo sistēmu, kā veselo, nomāca mil-

zums to sīkumu, no kuriem sastāvēja kursa materiāls un aiz

kuriem pazuda zinātnes veselais. Zinātnes sistēma nebija or-

ganiska vienība, bet atsevišķu dalu mēchanisks agregāts, kuru

starpā ikviena loģiska saistība skolēniem palika neievērota.

Turpretī sistēmatiskais kurss, priekš kura sekojis epizodiskais

kurss, tikai nokārto bilanci jau skolēna iegaumētam materiā-

lam, tas vieš vienību un nepārtrauktību, aizpildot epizo-

diskā kursa trūkumus. Sistēmatiski atrisinot no attiecīgām

teorēmām, piemēram, trijstūra laukumu, sistēmatiskais kurss

tikai loģiski izskaidro to, kas praktiski skolēnam jau zināms,

kamdēļ arī skolēna doma. var pievērsties nevis pašam šim at-

sevišķajam pierādāmam gadījumam, bet tai vietai, kuru šis

atsevišķais sīkums ieņem planimetrijas sistēmā urt tā, kā ģeo-

metriskas teorēmas, pierādīšanas paņēmienam. Taisni tam-

dēļ, ka sistēmatiskais kurss atbild jautājumiem, kas skolēniem

jau zināmi, un izskaidro viņiem jau pazīstamas īstenības pa-

rādības, tā mācību pirmā plānā nostājas zinātnes sistēma, kas

vecajā skolas kursā skolēnam nebija redzama, jo to aizklāja

toreiz pirmajā plānā esošie sīkumi. Ja vecajā skolas plāna

ikviena jauna teorēma un ikviens jauns likums, lai tie sko-

lēnam kjūtu skaidri, skolotājam bija jāillūstrē daudziem pie-

mēriem un vingrinājumiem, kas skolotājam (pareizāki skolas

grāmatai un uzdevumu krājumam) bija jāsadomā, tad siste-

mātiskā kursā šos piemērus un vingrinājumus viegli atradīs

paši skolēni tai bagātā krājumā, ko tie jau ieguvuši epizodiskā

1
Protams, vēsturisko zinātņu «sistēma» ir gluži kas cits, nekā filo-

zofiskā sistēma, vai arī dabas zinātņu sistēma. Tomēr vēsturiskās zinātnēs

noliegt sistēmu, kā to dara, piemēram Rikerts («Die Philos. des Lebens»,

1920. g. 48. 1. p.), mums liekās vairāk par vienkāršu terminoloģijas kļūdu.
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kursā. Tas pats sakāms arī par pamata teorēmu un likumu se-

cinājumiem: skolēni paši tos viegli izlobīs no sistēmatiskā

kursa pamattēzēm, jo praksē šī „izlobīšana" nebūs nekas cits,

kā nedaudzu pamattēžu sakārtošana un kristallizācija, pie kam

šo težu materiāls skolēniem jau iegaumēts. Viss tas sistēma-

tisko kursu padara ievērojami elastiskāku, jo no turienes viegli

izmetams viss tas materiāls, kura mērķis vecajā skolā bija

illūstrēt, attīstīt un padarīt uzjemamas pamattēzes, kas tomēr

palika abstraktas un maz noderīgas tam, lai tās kļūtu tieši pie-

savināmas. Tamdēļ salīdzinot ar veco skolas kursu, sistē-

matiskais kurss atšķiras ar savu īsumu. Tā, piemēram, ģeo-

metrijas kurss, ko agrāk ietilpināja 3 gados, sistēmatiskā kursā

viegli izjemams IV2 gados. Kaut arī kopējais mācības laiks

tādā kārtā varbūt netiek saīsināts, jo epizodiskais kurss arī

aizjem daudz laika, tomēr sistēmatiskā kursa īsums, ko panāk

tam priekšā nostādot epizodisko kursu, noapaļo attiecīgā mā-

cības priekšmeta sistēmu, un tādā kārtā mācības kurss kļūst

nevien sistēmatisks ar materiāla ārējo sakārtojumu, kā tas bija

vecajā skolas kursā, bet arī pēc būtības, tai nozīmē, ka zi-

nātnes sistēma šeit kļūst īstais mācības priekšmets. TamdēJ

sistēmatiskā kursa jaunajām mācības grāmatām jābūt vispirmā

kārtā koncentrētām. Viņu „skatāmībai" jāpastāv ne tik daudz

izteiksmes skaistumā un illūstrāciju apgādāšanā, cik daudz iz-

teiksmes skaidrībā, ar kādu tur izpaužas sistēmas veselais,

nebūdams aizklāts sava paša daļām."

Ja epizodiskais kurss, būdams propaideutisks, pabeidz sko-

2 Ka tagadnes metodiskā literātūrā sistemātiskā kursa ideja, loti tuva

mūsu izprašai, gūst aizvien lielāku piekrišanu, redzams kaut vai no agrāki

minētās Šonichena grāmatas sekošas citātes (sal. 10. nod. 3. piez.):

«mācišana sākās ar atsevišķu faktu vākšanu un atsevišķu jēdzienu uzstā-

dīšanu. Pēc tam uzdevums pastāvēja lielā daudzumā sakrātā atsevišķā

materiāla grupēšanā. Tuvākais solis tagad var pastāvēt tikai iekš tam,

lai sniegtu pārskatu par veselo. Ar to pašu ir parādīts augstākās

pakāpes bioloģijas mācīšanas ceļš. Šeit uzdevums pastāv iekš tam, lai iz-

zinātu dzivību kā tādu, viņas galvenākās izpausmēs»1! No šejienes Šo-

nichens secina botānikas un zooloģijas apvienotas mācīšanas nepiecieša-

mību, noteicot mācīšanas gaitu apmēram sekošā kārtā: 1) vielu mairjas

Procesi (fizioloģiski mēģinājumi, anatomiski un histoloģiski pētījumi, oiko-

loģiskas ekskursijas v. t. 1.): 2) vairošanās un attīstība; 3) ikustība un

refleksi (sal. 115.—117. 1. p-.).
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lēna lasīt prašanas attīstību tai vārda plašā nozīmē, ko mēs

jau konstatējām,
3

tad, otrup, arī sistēmatiskais kurss nevien

pabeidz un apvieno iepriekšējās pakāpes mācības rezultātus,

bet reizē ar to ir arī sagatavošanas kurss. Lieta pastāv iekš

tā, ka sistēma zinātnē nav augstākais un pēdējais. Augstāki

par to stāv zinātnes metode, kas rada un iznīcina atsevišķas

zinātniskas sistēmas, kas ir tikai kā metodes atsevišķi un vē-

sturiski nosacīti izveidojumi. Zinātniskās sistēmas nomaina

cita citu. Turpretī zinātniskās pētīšanas metode, sistēmām

citai citu nomainot, pastāv, kā visām tām identisks sākums.

Ikviena zinātniska sistēma ir divu faktoru — „metodes" for-

mālā sākuma un „pieredzes" materiālā sākuma — kopdar-

bības auglis, pie kam šie faktori savā starpā atrodas nepār-

trauktā spraiguma stāvoklī. Tas vienlīdz attiecināms kā uz

dabas zinātnisku, vēsturisku un filoloģisku, tā arī uz matēma-

tisku un filozofisku zināšanu, ja vien „pieredzi" nesaprot ju-

tekliskās uztveres datu šaurā nozīmē, kā to iedomājas empī-

risms, bet gan tai plašā nozīmē, ko tai tagad piešķir intuitī-

visms un kas sevī ietver blakus jutekliskai pieredzei arī tiešo

„uztveri", vai, labāki, nejuteklisko faktu no matēmatiskās pa-

saules un patiesības, labā un skaistā filozofisko būtību vienību

..skatīšanu". Metodes piesātināti „pieredzes fakti" izkristalli-

zējas zinātniskās sistēmas harmoniskā veselā, kur katrs tie

iejem savu īpašu vietu, ko noteic tā saistība ar citiem

„faktiem". Dabaszinātniskā un matēmatiskā zināšanā likumi,

vēstures un filoloģijas zināšanā individuālās saistības ir tie

kārtības un organizācijas locekli, kur reālizējas faktus iegū-

stošā metode. Tie tad arī savā kopībā veido zinātniskās si-

stēmas schēmu. Būdama zinātnes metodes kristallizējums, šī

pēdējā tomēr nekad nav kautkas pabeigts. Tā cenšas ietvert

sevī aizvien lielāku skaitu faktu un tādā kārtā paplašināt to

pieredzes bazi, uz kuras pati tā balstās. Šai paplašināšanās

3 Sal. 10. nod. §4. Grāmatas prašana viselementārākā, kaut ari plašā

nozīmē ir tikai priekšnoteikums pat zinātniskās izglitības pirmai

pakāpei, bet nav tās īpaša pakāpe. Tamdēļ, kaut arī epizodiskā kursa

laikā tiek sasniegta pilnīga grāmatas prašana, epizodiskais kurss tomēr ir

zinātniskās izglītības pirmā pakāpe, bet zinātniskās izglītības kurss sa-

dalās trijās pakāpēs.
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gaitā, uz ko to spiež viņu balstošā metode, zinātniskā sistēma

bieži sastop tādus jaunus faktus, kas vairs nav ietilpināmi

viņas uzstādītos likumos. Šo jauno faktu problēmatika neiz-

paužas jau sistēmas uzstādīto sakarību vienkāršā turpinājumā

un attīstībā, un, neatrodot sev vietas sistēmā, tādā kārtā liek

sistēmu pamatīgi pārveidot. Tā patlaban mūsu acu priekšā tiek

pārveidota fizikas sistēmas ēka; Ņūtona sistēma, izpauzdamās

elektromagnētisko parādibu jaunajā laukā, sastapās ar tādiem

īstenības faktiem (Maikelsona un Morela mēģinājumi), kas to

itin kā iekšēji sagrāva. Einšteina jaunā fizikas sistēma, kas pre-

tendē nostumt pie malas Ņūtona sistēmu, ar toarī atšķiras no šīs

pēdējās, ka tur jaunie fakti gūst savu pienācīgu izskaidrojumu,

sakarā ar ko metodes un pieredzes starpā tiek nodibināts trau-

cētais līdzsvars. Tomēr būtu gluži nepareizi domāt, ka Ein-

šteins savā sistēmā reālizē kādu jaunu fizikas pētīšanas me-

todi. Nē, viņš joprojām izlietā to pašu metodi, ko kādreiz lie-

tāja Maskvels, Ņūtona mēchaniku izplatīdams Faradeja at-

klātās elektromagnētiskās parādībās, un ko lietāja Ņūtons,

Galilejs un zināmā mērā pat Aristotelis, kura fizikas sistēmu

sagrāva iepriekšējo divu pētījumi. Ja jaunā sistēma neturpi-

nātu iepriekšējo, tad tā nespētu arī apstrīdēt tās patiesīgumu,

jo nebūtu tā kopīgā fora (foruma), kam abas sistēmas varētu

iesniegt sava patiesīguma pierādījumus un kas tām varētu iz-

spriest taisnību. Taisni tamdēļ, ka ikviena no tām pretendē

būt kā vienas un tās pašas pētīšanas metodes iemiesojums,

viena var nostāties otras vietā, kā tās pilnīgāks un nopietnāks

reālizējums. Tamdēļ lai arī Einšteina dotās masas, tilpuma,

spēka un laika dēfīnīcijas būtu itkā pretrunīgas Ņūtona

dotajām dēfīnīcijām, un lai arī kustības pamatlikumi

jaunajā fizikas sistēmā atšķiras no Ņūtona fizikas ku-

stības likumiem, šās pēdējās likumi un dēfīnīcijas itin

kā turpina savu eksistenci jaunajos likumos un dēfīnīcijās,

kas, būdami to padziļinājumi un turpmāki attīstījumi, iznīcina

šķietamo kraso robežu savā starpā. Tā, aiz zinātnes sistēmas,

jeb zinātnes viņas kristalliskā veidā, mums atklājas zinātne

itin kā savā atšķaidētā stāvoklī, tai savā mūžīgajā problēma-

tikā, kas tai nepārtraukti liek paplašināt jau izskaidrotās
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pieredzes kontūras, un kuras liesmās zinātniskās sistēmas kri-

stalli gan nocietinās, gan izšķīst.

Tādā nozīmē mēs arī sakām, ka zinātnē augstākais, kas

sastāda zinātniskās izglītības pēdējo mērķi, nav zinātnes si-

stēma, bet metode, kas radī un sagrauj savā starpā mainošās

zinātniskās sistēmas. Tamdēļ arī sistēmatiskais kurss, no-

stādīdams zinātnes sistēmu mācīšanas centrā, ir tikai mācīšanas

pārejoša pakāpe, kas skolēnu sagatavo pētīšanas metodes iegū-

šanai. Tai nolūkā, lai sistēmatiskais kurss būtu spējīgs izpildīt

šo savu sagatavošanas funkciju, zinātniskai sistēmai tur jābūt

par sevi augstāki stāvošas metodes piesātinātai, vērstai uz to.

Zinātnes metodei tur jāspīd cauri tāpat, kā tā pati audās cauri

epizodei epizodiskā kursa pakāpē. Pie tam tai tomēr jāpaliek

tikai sistēmai, jo zinātniskās pētīšanas metodes iegūšanai vis-

pirms jāiepazīstas ar sistēmu, kā metodes produktu. Sistēmas

pārvarēšanai ir nepieciešama tās pazīšana. Kritiski izturēties

pret sistēmu spēj tikai tas, kas to iegaumējis kā sevī pabeigtu

veselu. Jo vienīgi tāda iziešana aiz dotās zinātniskās sistēmas

robežām ir auglīga un bagāta ar jaunās sistēmas atklājumiem,

priekš kuras bija izsīkusi katra iespējamība izskaidrot jaunos

problēmatiskos faktus vecās sistēmas kontūrās. Tamdēļ si-

stēmatiskais kurss ir nepieciešama etape ceļā uz augstāku zi-

nātnisku kursu. Daudzējādā zinā tas atgādina mācības stun-

das heteronomiju. Arī zinātniskā izglītībā, savas sistē-

mas radīšanai, ir jāizveido sevī māka pakārtoties svešai si-

stēmai.

2.

Sistēmatiskā kursa organizācija: tam jābūt zinātniskā kursa piesātinātam,

bet nav jāizvēršas tai priekšlaicīgi. Zinātniskā metode spīd cauri sistēmā.

Sistēmatiskā kursa izviršana sistēmas dogmatiskā iemācīšanā un zināt-

niskā dilletantismā. Labōratōrijas metode. Sistēmatiskā kursa zināt-

niskums.

Tas nozīmē, ka sistēma, būdama sistēmatiskā kursa mā-

cīšanās priekšmets, sniedzama nevis kā kautkas pabeigts un

pēdējs, kas iemācāms kā neaizskarama zinātniska dogma, kas

visu izzinājusi un visus jautājumus atrisinājusi, bet kā kautkas

tikai pagaidām pēdējs, kas turpmāk papildināms un varbūt pat
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pilnīgi pārveidojams. Tikai tad sistemātiskais kurss skolēnam

pavērs skatu uz grūtībām īstenības zinātniskā izskaidrošanā,
modinās skolēnā interesi uz īstenības zinātnisku pētīšanu, pa-

tiku uz zinātnisku darbu, vai vismaz tā saprašanu un cienīšanu.

Turpretī dogmatisms, vienalga, vai nu tas izpaužas aklas mā-

cīšanas formā un trādicionāli konservātīvā vēstures izpraša,
vai arī darvinisma un vēsturiskā materiālisma modernizētā

formā, uztur skolēnā illūziju par īstenības izskaidrojuma ga-

līgu atrašanu. Tamdēļ tas vismazāk spēj modināt interesi zi-

nātniskam darbam. Dogmatiskā mācīšanā zinātniska pētī-

šana, ciktāl tā nesaskan ar mācīšanas pamatā pieņemto si-

stēmu, savus motīvus pavājina; turpretī ciktāl tā saskan ar

pēdējās garu, tā interesē tikai kā jau nodibinājušos uzskatu ap-

stiprinājums, un skolēna domas neviļus vēršas ne tik daudz uz

sistēmas zinātnisku pamatošanu, cik daudz uz tiem praktiskiem

izlietājumiem. kas no tās secināmi.

Lai sistēmatiskais kurss neizvirstu sistēmas dogma-

tiskā iemācīšanā, ir nepieciešami, lai sistēmas iztirzājums mā-

cības grāmatā neaizklātu pašas sistēmatiski izskaidrojamās

īstenības. lekš tā arī pastāv tā saucamās laboratorijas me-

todes" patiesība, par ko tagad aizvien vairāk dzirdam nevien

dabaszinātnisko priekšmetu metodiskā literātūrā, kur skolēnu

darbs laboratorijā jau atzīts par neapšaubāmu sistēmatiskā

kursa mācīšanas atribūtu, bet arī matēmatikas un vēstures

modernās metodikās. Līdzīgi tam, kā fizikā, ķīmijā uh dabas

zinātnē laboratorijas metodes mērķis skolā ir sistēmatiskā

kursa mācīšana ar pašu fizisko, ķīmisko un bioloģisko parādību

konkrētu materiālu, iepazīstināšana ar elementāriem darbu pa-

ņēmieniem laboratorijās (mērošanu, analizi. zootomiju) un

skolas apstākļos pieejamu klasisku mēģinājumu (piem. Pastēra

mēģinājumu) atkārtošana, gluži tāpat arī laboratorijas metodes

mērķim matemātikā un vēsturē būtu jāpatur acīs skolēnu

iepazīstināšana ar tādu materiālu un tā pētīšanas pajēmieniem,

kas lautu uzstādīt attiecīgo mācāmo zinātņu vispārīgos li-

kumus. Tamdēļ gluži pareizi vēstures metodiskā literātūrā

par «laboratorijas metodi" saprot skolēnu iepazīstināšanu ar

chroniku, literārisku un vēsturisku dokumentu materiāla pē-

tīšanu un izmeklētu pieminekļu analizi, kā mērķis ir skolēnu
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iepazīstināšana ar vēstures kritikas un pierādījuma paņē-

mieniem.
4 Bet gan gluži citādā nozīmē, un diezin vai pareizā,

terminu «laboratorijas metode" lietā matēmatikas metodikās.

Šeit tas nozīmē matēmatisku (galvenā kārtā ģeometrisku) li-

kumu mācīšanu laboratorijā ar rīku (garuma, tilpuma, svara

mērīšana), ģeodēzisku instrumentu, rasēšanas v. t. t. palīdzību,

t. i. matēmatikas mācīšanu ar «darba paņēmienu", vai arī tās

praktiskos izlietājumos. 5 Pati klase tādā gadījumā nav tik

daudz laboratorija, cik daudz darbnīca vai zīmētava, un tādā

kārtā mācāmais matēmatikas kurss nav sistēmatisks, bet epi-

zodisks kurss. Tomēr ir gluži nepareizi sistēmatiskā kursa

mācīšanu ar konkrētu materiālu (ko dara ar dabaszinātniskiem

priekšmetiem laboratorijā) un epizodiskā kursa mācīšanu ar

«darba paņēmienu" (sakarā ar dzīves praktiskiem izlietā-

jumiem) apzīmēt ar vienu un to pašu terminu vienīgi aiz tā

iemesla, ka ir šeit ir tur «zināšanas netiek sniegtas gatavā

veidā, dogmatiskā formā, bet patstāvīgi tiek uzmeklētas, ģe-

nētiski atklātas, secinātas, iegūtas, pārdzīvotas, kaut arī ar sko-

lotāja palīdzību."
0

Laboratorija ar to taisni atšķiras no darb-

nīcas, ka šeit zinātniskai izziņai lemtā īstenība tiek pētīta

mākslīgos, no apkārtnes šķirtos un tiktāl «abstraktos" ap-

stākļos. «Laboratorijas metode" tamdēļ ir sistēmatiskā, bet

nevis epizodiskā kursa metode. «Laboratorijas metode" lietā-

jamā tur, kur skolēnos ir radusies pietiekoša interese par zi-

nāšanu zināšanas dēl, spēja vērtēt zināšanas un pēc tām cen-

sties neatkarīgi no iespējamības tās tūliņ dzīvē izlietāt, t. i.

kur pietiekoši attīstīta abstraktā domāšana, pie kam šis ap-

stāklis paliek spēkā arī tad, kad laboratorijā tiek pētīta kāda

tīri techniska problēma. Tāpat no šejienes arī izriet, ka labo-

ratorijas plāns neaizpilda visa sistēmatiskā mācības kursa, bet

ir tikai viens posms tur. Sistēmatiskais kurss nav iemācāms

vienīgi ar laboratorijas metodi nevien tamdēļ, ka tāda mācī-

šana to pagarinātu tik lielā mērā, ka sistēma, kā veselais, tiktu

4 Sal. C. «PapdpopoßCKHß npeno.naßaHne Bcecāmett

HCTopHH". Sal. vēsturisku pieminekļu kopojumus skolas mācībai: C. <t> ap-

(|)OpOBCKHH „
HCTOMHHKH pyCCKOH HCTOpHH. PyCb flO-lleTpOßCKafl

" I.—11. sēj.

5 Sal. kaut vai X) h r „KaK npenoaaßaTb MaTeviaTUKV".

6 Sal. PyMHHueB cit. 10. nod.
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aizbīdīta otrā plānā aiz sīkumiem, bet arī tamdēļ, ka sistēma-

tiskais kurss sevī ietver nevien tuvo, bet arī svešo un tālo,

un neviena skola nespētu savas laboratorijas apgādāt ar visu

tur piederīgo materiālu. Tamdēļ ar laboratorijas metodi var

mācīt tikai dažus izdevīgus sistēmatiskā kursa jautājumus un

nodaļas, kas noderīgas patstāvīgai iegaumēšanai. Viņu izvēli

noteic tas apstāklis, cik spilgti tur izpaužas mācāmās sistēmas

gars, cik tuvu atrodams un kā pieejams tiem atbilstošais fak-

tiskais materiāls, cik dzīvi no turienes izrietošie secinājumi,

kāda zinātniskā interese un skolotāja izglītība. Samērīgi šo

pēdējo faktoru iespaidam dažādās skolās laboratoriskai mācī-

šanai var izvēlēties dažādas sistēmatiskā kursa nodaļas, kaut

pēdējo nenoteic dotās vietas apstākļi tādā mērā, kā mēs to

konstatējām epizodiskam kursam.

„Laboratorijas metodes" nozīme nepastāv vienīgi tā iek-

šējā jeb aktīvā skatāmībā, sakarā ar kuru skolēni nevis vien-

kārši iemācās zinātnes gatavos secinājumus, bet gūst arī iespē-

jamību ieskatīties tos zinātniskā darba paņēmienos, sakarā ar

ko zinātnieki uzstādījuši savas zinātniskās tēzes. Tai ir liela

nozīme tiktāl, ciktāl tā, iepazīstinot skolēnus ar zinātniskā

darba grūtumu un komplicētību, pasarga tos no priekšlaicīgiem

vispārinājumiem un pārspīlētām cerībām. Sistēmatiskā kursā

skolotāja uzdevumam vispāri būtu jāpastāv iekš tā, lai no sko-

lēniem neslēptu zinātnes neatrisinātas problēmas, bet vērstu

viņu uzmanību uz tiem jautājumiem, kas vēl ir tikai zinātniskās

pētīšanas priekšmets. Šai ziņā krasas robežas vilkšana vienup,

faktu un likumu, otrup, hipotēžu starpā, uzmanība šo pēdējo

attīstībā, objektivitāte viena jautājuma dažādu hipotēžu iztir-

zājumā ir skolotāja pienākums.7 Visās zinātnēs, arī

matēmatikā, ir tādi jautājumi. Tādā kārtā sistēmatiskā

7 Sal., piemēram, Šonichena piezīmes sakarā ar darvinisma

teorijas mācīšanu skolā: «šai prasībai liela nozime ir tai gadījumā, kad

skolotājs sāk apspriest cēloņus, kas iedarbojas organisko būtņu pārvei-

došanās procesā. Skolēniem te ne mirkli nav jāšaubās par to, ka tie vairs

neatrodas labi pamatotas zinātniskas teorijas robežās, bet ir iegājuši

neskaidru un nepietiekoši dibinātu hipotēžu laukā.
. .

Tamdēļ, ja šīm hipotēzēm vispārīgi dodama vieta bioloģijas mācībā, tad

nepieciešami jārūpējas par to, lai skolēniem ikļūtu pilnīgi skaidrs sekošais:

«cēloņi, kas noteic organiskās dzīves attīstības gaitu, ir nezināmi», 221. 1. p.
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kursa piesātināšana ar zinātnisko kursu būtībā pastāv tā

stingrā zinātniskumā: ar to pašu skolēni izjutīs sistēmas pro-

blēmatiku. Aiz sistēmas, tās trūkumos, viņi nojautīs sistēmas

balstītāju — zinātnisko pētīšanu. Kā ģeologs, piegājis pie

plaisas zemes garozā, aiz tās sacietējušās virsmas redz zemes

nokaitēto ķermeni tās šķidrā stāvoklī, kura atdzišanas pro-

cess iespaido tās virsmu gan vairāk, gan arī mazāk krasām

pārmaiņām, gluži tāpat arī skolēns pareizi nostādītā sistēma-

tiskā kursā mācāmās sistēmas problēmās atklās zinātnes ne-

mitīgo plūsmu.

Ar šādu skolēna aizvadīšanu līdz zinātniskai pētīšanai si-

stēmatiskam kursam arī jāaprobežojas. Tā priekšlaicīga izvēr-

šanās zinātniskā kursā ir tikpat bīstama, cik bīstama ir tā no-

šķiršanās no zinātniskā kursa, jo tā ved pie dogmatisma un

mēchaniskas svešu domu iemācīšanās. Skolas kurss, kas pil-

nīgi izlīdzina robežu skolas un ūniversitātes starpā, savukārt

vairāk veido dilietantus, nevis zinātniekus. īstenību patstāvīgi

pētīt, tā tad izveidot patstāvīgu zinātnisku teoriju, ir iespējams

vienīgi pārvarot svešu sistēmu, nevis to ignorējot. „Es vis-

pāri nezinu," saka Oēte, „lielākas pašiedomas par to, ja kāds

pretendē iegaumēt garu, pilnīgi skaidri neiepazinies ar burtu.'1
Daudzu laboratorijas metodes aizstāvju kļūda taisni pastāv

iekš tā, ka viņi visu sistēmatisko kursu grib iemācīt labora-

torijas" darbos, un šie pēdējie vairs nekalpo skolēnu iepazīsti-
nāšanai ar domāšanas un pētīšanas pajēmieniem, kas viņus

novestu līdz likumu uzstādīšanai, ko tie mācījušies sistēmatiskā

kursā, bet patstāvīgai īstenības pētīšanai. Šai ziņā ļoti tāli iet

Blonskis, nepavisam nešķirdams sistēmatisko kursu no

epizodiskā un no priekšmetu mācīšanas ar „darba" pajēmienu

pirmajā pakāpē skolēnus tūliņ pārceldams atsevišķās „stu-

dijās". Šeit, pa daļai pulciņos, pa daļai sēmināros, skolēni sko-

lotāju vadībā dalās savā starpā ar savu patstāvīgo pētījumu

rezultātiem, tā kā nodarbošanās studijās papildina to indu-

striālo un darba" izglītību, ko gūst „fabrikās un rūpniecības

iestādēs."
8 Arī Vinekens, neraugoties uz savu naidu pret

izsmalcināto dilletantismu, taisa to pašu kļūdu, skolas kursa

uzdevumu dēfīnēdams kā „vienīgi zināšanas rezultātu iegau-

8 Sal. 4. nod. § 6.
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mešanu kopīgas un sakarīgas pasaules zinātniskas ainavas

iegūšanai/ Vienīgi vispārīgu rezultātu par svešiem pētījumiem

sniegšana skolēniem, tikai pāris viņu pašu izvēlētos priekš-

metos, tos nepapildinot ar patstāvīgu darbu, diezin vai ieau-

dzinās tādu darba precizitāti un godīgumu, kas' nepieciešami

ikvienam „zināšanu bruņiniekam". Sistēmatiskam kursam tik-

tāl jāpaliek sistēmatiskam, ciktāl galvenām prasībām, ko tur

uzstāda skolēna patstāvīgai domāšanai, jābūt: mākai prēcīzi

izteikt svešas domas, godīgi novērot ar jau citu uzstādītiem

paņēmieniem, pakāpeniski un sīki attīstīt un izlietāt reiz pie-

ņemtus likumus. Vienīgi stingras prēcīzitātes ieaudzināšana

domāšanā, to saistot ar zinātniskas problēmatikas nojautu, spēj

pasargāt no diiletantisma, kura pārmērīgā, sākumā pat līdz

māņticībai ejošā ticība zinātnei, viegli un ātri izvirst pilnīgā

neticībā tai. Paša dilletanta tieksme ir šādas vilšanās, jeb Pla-

tona vārdiem runājot,
10

„mizoloģijas" cēloņa meklēšana paša

zinātnē, kaut gan īstenībā šis cēlonis meklējams paša dilletanta

egoismā, ar kādu tas izturējies pret zinātni.

Mēs vismazāk domājam noliegt skolēnu patstāvīgu darbu

labumu šai otrā mācības pakāpē. Mēs arī noteikti esam pret

šo patstāvīgo darbu izvešanu speciālu zinātnisku jautājumu

sarežģītā pētīšanā, kam vieta vienīgi ūniversitātes kursā. Sko-

lēns otrajā mācības pakāpē galvenā kārtā interesējas par si-

stēmas vispārīgiem jautājumiem. Jauneklīgo prātu ar tā ticību

prāta varenībai un pasaules harmoniskai vienībai raksturo cen-

šanās īstenības veselo ietvert vienā teorijā, kas tam izskai-

drotu pasaules ēkas mīklu. Sistēmatiskam kursam ir jāņem

vērā šis jaunatnes optimistiskais racionālisms, un tiktāl Vi-

nekenam, stāvot par nepieciešamību aprobežoties ar zināt-

niskās pētīšanas vispārīgiem rezultātiem, ir pilnīga taisnība.

Bet taisni tamdēļ, ka skolēnu patstāvīgie darbi vēl nevar sevi

ietvert īstenības patstāvīgas zinātniskas pētīšanas, bet tikai

svešu teoriju patstāvīgu izteiksmi, attīstību un' aizstāvēšanu,

ļoti svarīgi ir prasīt no skolēniem prēcīzitāti svešas domas, iz-

teiksmē, ieaudzināt viņos prasmi izšķirt tās nokrāsas, izšķirt

tur pierādīto no nepierādītā, izvairīties no pārspīlējumiem.

0 Cit. sac. 116. un sek. 1. p.

™ Phādr, 89. D.
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Šai ziņā liela nozīme var būt skolēnu zinātniskiem disputiem,
kas norisinātos zinātniskos pulciņos skolotāju vadībā, un par

tādiem tematiem, kam sakars ar skolā mācāmo sistēmatisko

kursu.

3.

Sistemātiskā kursa sadalīšana atsevišķos mācību priekšmetos. Mācības

plāna furkācija sistēmatiskā kursa pakāpē. Skolotāja sagatavošana. Mā-

cības grāmatas nozīme un loma. Zinātniskā literātūrā. Skatāmība sistē-

matiskā kursā.

Sistēma pēc savas būtības nozīmē priekšmetu sadalīšanu.

Tamdēļ sistēmatiskais kurss, izšķirībā no epizodiskā, sadalās

atsevišķos mācību priekšmetos, kuru starpā ir tik krasas ro-

bežas, ka tos nevien nespēj mācīt viens skolotājs, bet tie ir

sevī diezgan noslēgtas sistēmas. Tomēr šī sadalīšana nedrīkst

izvērsties pārmērīgā speciālizācijā: sistēmatiskam kursam

vispirms vērā jāpatura zinātnes veselā izteiksme, un tamdēļ

viena zinātniska priekšmeta sadrumslošanu vairāku speciālistu

starpā (piemēram, matēmatikas sadalīšana algebrā un trigo-

nometrijā, dabas zinātnes sadalīšana botānikā un fizikā, vē-

stures sadalīšana vispārīgajā un tēvijas vēsturē) ir nevēlama.

Otrup, mācīšanas sadalīšanai vairāku skolotāju starpā nav jā-

rada arī tādi apstākli, kad tiek pārtraukti sakari atsevišķu

priekšmetu starpā, un pie tam nevien tik tuvu stāvošu priekš-

metu starpā, kā, piemēram, fizika un matēmatika, vēsture un

literātūrā, bet arī tādu, kā matēmatika un dabas zinātne, senā

valoda un vēsture. Šai zinā programmu saskaņošana atse-

višķu priekšmetu starpā, par ko stāv modernā metodiskā lite-

rātūrā, ir dibināti nepieciešama. Te vairs nav tā mācīšanas

koncentrācija ap „pazīstamo" un „tuvo", kas bija raksturīga

epizodiskā kursā, bet gan tīri zinātniska sakaru nodibināšana

atsevišķu zināšanas sistēmu starpā. Tādu sakarību paraugam

var noderēt kaut vai bišu šūnu sešstūrīgās formas cēloņu iz-

skaidrošana bioloģijā un latīņu autora lasīšanas izlietāšana vē-

sturiskam kommentāram.

Ja mācīšanas koncentrācija epizodiskā kursā tika panākta

to nesadalot atsevišķos priekšmetos, bet apvienojot pēc „dzim-
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ienes mācības" principa, tad sistēmatiskā kursa pakāpē tā sa-

sniedzama, acīm redžot, vienīgi nostādot kādu vienu zināt-

niskās metodes virzienu pārsvarā par otru. Bet tā kā ne-

vienai metodei kā tādai, salīdzinot ar citām, pašai par sevi nav

nekādu priekšrocību, tad tās izvēlē jāvadās nevis no viņas ab-

solūtās vērtības, bet gan no viņas relātīvās piemērotības sko-

lēnu interesēm un spējām. Tādā kārtā mācības plāna sadalī-

šanas sākums vairāk virzienos, jeb „furkācijas" princips da-

biski izriet no sistēmatiskā kursa. Šai „furkācijai", ciktāl to

noteic tīri zinātniskās izglītības intereses, bet nevis praktiski

aprēķini skolēna sagatavošanā nākošai profesijai, savukārt

arī nav jāsniedzas pārāk tāli, sākot izlietāt tīri zinātniskam

kursam raksturīgo mācīšanas brīvību. īsta mācīšanas brīvība

ir iespējama, kā mēs turpmāk redzēsim, vienīgi brīvas pētī-

šanas atmosfairā, kas prasa nevien skolai neiespējamo mācī-

šanas organizācijas pilnību, bet iepriekšēju sistēmatiskā kursa

izjemšanu, bez kura iegaumēšanas nav domājama skolēna in-

tereses apzinīga koncentrācija vienā vai otrā zināšanas spe-

ciālā laukā. Tamdēļ pārmērīga furkācija daudzās speciālās

nodaļās (matēmatikas un fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ģeo-

grāfijas, technikas, vēstures un socioloģijas v. t. t), ko ieteic,

piem., Vine kc n s,
11

mums izliekas kā piemērs tai pašai si-

stēmatiskā kursa priekšlaicīgai izvēršanai zinātniskā, uz ko

vispāri ir lielas tieksmes „brīvai skolas draudzei", un kas iz-

nīcina robežu starp skolu un ūniversitāti.
12

Zinātniskai metodei

ir tikai jāspīd cauri sistēmatiskā kursā, bet tam nav sistēma

pilnīgi jāiznīcina, atlīdzinot pasaules izzināšanu tās izskaidrotā

viengabalainībā ar tās atsevišķu daļu pētīšanu. Tamdēļ furkā-

cija iespējami ierobežojama. Šīs robežas dabīgi skicē zināt-

niskās izglītības sastāva teorija, no kurienes izriet trīs mācības

plāna virzieni ar vienādām tiesībām: dabaszinātniskais («re-

ālais"), vēsturiski filoloģiskais («humanitārais") un filozo-

fiskais. Ņemot vērā to, ka filozofijas mācīšana, kuras galvenā

disciplīna — loģika, būdama zinātne par zinātni, prasa pama-

tīgu zinātnes pazīšanu, var būt auglīga vienīgi balstoties uz

plašu un vispusīgu zinātnisku izglītību, filozofijas ciklam var-

11 Cit. sac. 119. L p.

12 Sal. 5. nod. § 2. un 6. nod. § 2.
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būt būs vajadzīga ilgāka mācīšana. Otrup, ir vēlams, lai filo-

zofijas mācīšana, vērā ņemot tās sevišķi abstrakto raksturu,

tiktu reālizēta sakarā ar tās praktiskiem izlietājumiem. Tam-

dēļ filozofiskais virziens mums izliekas galvenā kārtā kā pai-

dagogiskais virziens. Tādā kārtā «humanitārā ģimnāzija",

„reālā ģimnāzija" un «paidagoģiskā ģimnāzija" dabīgi ir zināt-

niski izglītojošas skolas tipi.
13 Vai vēl būtu vajadzīga īpaša

«techniska ģimnāzija" — lūk prasība, par ko stāv tāds paida-

goģikas autoritāte, kā Keršenšteine r s.
14 Visas zinātnes

(bet nevien filozofiskās), pēc mūsu ieskata jāmācās sakarā ar

viņu praktisku izlietāšanu dzīvē. Atkarībā no zināmiem no-

sacījumiem un skolas īpatnībām, dabaszinātnisko priekšmetu

mācīšanu sekmīgi var papildināt speciāli mācot kādu vienu

technisku zinātni (technisko ķīmiju, ēlektrotechniku, agrono-

miju), bet zinātniski izglītojošas skolas īpašs technisks virziens

mums liekas nevajadzīgs. Technika nav zinātniskās metodes

īpašs virziens. Tam, kas gatavojas augstākai techniskai

skolai, vispirms jāiegaumē dabaszinātnisko zināšanu metode.

Turpretī tiem, kas skolā meklē tiešu sagatavošanu dzīvei, ne-

pietiek vienkārši iegaumēt techniku, bet tiem jāiegūst kāda

saimnieciska sagatavošana, ko arī panāk nodibinot skolā līdzās

trijiem zinātniski izglītojošiem virzieniem vēl veselu virkni

profesionāli praktiskus virzienus, ko gan vairs nenoteic zināt-

niskās, bet saimnieciskās izglītības prasības. Bet arī tad mums

nebūs «techniskās ģimnāzijas", bet gan lauksaimniecības skola,

dažāda tipa amatniecības skolas, industriāla skola, kommerc-

skola, kā tas ir reālizēts jau aplūkotās amerikāņu un šveiciešu

skolu sistēmās.
15

Ja mēs stāvam par nepieciešamību skolas kursā paturēt

tā sistēmatisko raksturu, tad no šejienes neizriet, ka mācības

13 Mūsu uzstādītais zinātniski izglītojošās skolas sadalījums trijos

tipos (humanitārais, reālais un paidagoģiskais) atbilst Šveices skolas sada-

lījumam klasiskās ģimnāzijas, reālās ģimnāzijas un skolotāju semināra tipā.

kam pievienojas dažādas profesionālas skolas (sal. schēmu 6. nod.). Vai šie

tipi tiks reālizēti atsevišķu skolu veidā vai arī vienas un tās pašas skolas

atsevišķu ciklu veidā, kas vēlamāki — tas jau 'ir praktiskas reālizēšanas

jautājums, atkarīgs no materiāliem nosacījumiem.
14

Jau iekš «Grundfragen der Schulorganisation» (208. I. p.).
15

Sal. schēmas 6. nod. § 3.
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plānam nav jārēķinās ar skolēnu sevišķām interesēm par vienu

vai otru mācības priekšmetu, sniedzot viņiem iespēju pama-

tīgāki nodarboties izvēlētā laukā. Tomēr šādiem darbiem jā-

būt tikai kā sistēmatiskā kursa papildinājumiem, un nav jāno-

teic pats mācības plāns, jo vairāk aiz tā iemesla, ka šī skolēnu

individuālā interese var tikt vērsta nevien uz vienu vai otru

zinātni, bet arī uz mākslas vai profesionāli praktiskiem priekš-

metiem.
10

Lai gan sistēmatiskā kursa priekšlaicīga pārvēršana zi-

nātniskā kursā ir kaitīga, tomēr daudz kaitīgāka ir tā pilnīga

norobežošanās no pēdējā. Šo norobežošanos var novērst vie-

nīgi tādā kārtā, ka skolotājs māca zinātni, nevis grāmatu, bet

tas no viņa prasa pienācīgu zinātnisku sagatavošanu. Ja jau

zinātniskajam kursam ir jāspīd cauri sistēmatiskajā, tad sko-

lēnam vēl slēptā zinātniskās pētīšanas metode, acīm redzot,

pamatīgi jāpārvalda skolotājam. Skolotājs, kura akadēmiskā

izglītība aprobežojas ar dažu mācības grāmatu izlasīšanu, par

kurām laimīgi tiek izturēts eksāmens, protams, nespēs pienā-

cīgā kārtā savu mācīšanas darbu piesātināt ar zinātnisko me-

todi. No šejienes izriet, ka otrās pakāpes (sistēmatiskā kursa)

skolotājam ir nepieciešama nevien plaša akadēmiska izglītība,

bet arī nepārtraukta sakaru uzturēšana ar ūniversitāti un zi-

nātni, lasot jaunāko zinātnisko literātūru savā speciālitātē,

ņemot dalību zinātniskās biedrībās un periodiski atgriežoties

universitātē par klausītāju. Vienīgi tad sistēmatiskā kursa mā-

cīšana neizvirs dogmatiskā mācības grāmatas aizstāvēšanā,

jo bīstamākā tamdēļ, ka sistēmatiskā kursa pakāpē mācības

grāmatai aiz nepieciešamības piekrīt lielāka loma, nekā pir-

majā un pēdējā mācības pakāpē. Ja epizodiskā kursa mācības

grāmata savā būtībā nav nekas cits, kā konkrēti sarakstīta mā-

cīšanas metodika, t. i. piedzīvojuša skolotāja vēstījums par

16 Lai izvairītos no pārpratumiem, (piezīmēsim, ka mēs nepavisam

neaizstāvam vidusskolas mācības plāna sadalīšanu trīs norādītos virzienos.

Izglītības teorija nenodarbojas ar receptūru, un starp viņas uzstādītiem li-

kumiem un dzīvi ir vēl ievērojams attālums. Mēs tikai sakām, ka no

zinātniskās izglītības viedokļa visdabīgākie ir sistēmatiskā

mācības kursa plāna trīs virzieni. Tomēr skolas uzdevums neizbeidzas

ar zinātnisko izglītību. Paidagogam praktikim, ievērojot izglītības atse-

višķo veidu prasības, jāmēģina tie praksē harmoniski apvienot.
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šāva mācīšanas darba nostādīšanu, tad sistemātiskās mācības

grāmatas uzdevums turpretī ir attiecīgās disciplīnas sistēmas

izteiksme spilgtā, noapaļotā un iespējami koncentrētā formā.

Tā loma vienīgi ir skolēnu pārstrādājamā materiāla kristalli-

zēšana, prēcīzu un pareizu formu piešķiršana tam, mācīšanas

apvienošana un saistīšana vienotā veselā. Tādā kārtā arī si-

stēmatiskā kursa pakāpē paliek spēkā viss tas, ko agrāk jau

esam teikuši vispāri par skolotāja lomu. Mācības grāmatai nav

jāatlīdzina skolotājs. Gluži otrādi, ar savu neatlīdzināmo va-

dību par skolēnu domāšanu skolotājam mācības grāmatas mā-

cīšana ir jāpadara par skolēnu iekšēju vajadzību. Tad arī mā-

cības grāmata, it īpaši ja to sastādījis savas zinātnes meistars,

skolēnu acīs iemantos neatlīdzināma vadoņa nozīmi. Izvēloties

laboratorijas darbu tematus, sekojot, lai skolēni prēcīzi izteiktu

svešas domas, vadot skolēnu zinātniskos disputus un populāri

zinātniskās literātūras lasīšanu klasē, skolotājam klasē vispirmā

kārtā jābūt zinātniskās domāšanas dzīvam iemiesoju-

mam, ko var otram sniegt, kā mēs zinām, vienīgi kā dzīva

vārda mediju. Tamdēļ arī šai pakāpē īstā mācīšanas skatāmība

nepastāv tikai interesantā ārējā izteiksmē, ko sasniedz ar tē-

lojošu illūstrēšanu, bet galvenā kārtā skolotāja mākslā modināt

skolēnos patstāvīgu domāšanu, un šo domāšanu uzturot, atklā-

jot aiz zinātniskās sistēmas kristalla tur paslēptu un ar to sai-

stītu zinātniskās pētīšanas metodes problēmatiku, kas šo si-

stēmu veido un tur spīd cauri.

4.

Koncentru teōrijas kļūdīgums, šķirojot zinātniskās izglītības pakāpes pēc

mācāmā materiāla apjoma. Herbarta mācīšanas formālo pakāpju teōrija.

Tās kļūdīgums. Zināšanas loģika un psīcholoģija. Formālā didaktika un

«materiālā» didaktika. Salīdzinājums ar formālo un transcendentālo loģiku.

Tādā kārtā zinātniskās izglītības pakāpes izšķiras savā

starpā nevis ar skolēniem sniedzamo zināšanu daudzumu, bet

ar mācības pamatā liktā materiāla izstrādāšanas kvalitāti. Nav

nekā nepareizāka par to koncentru teoriju, kas atsevišķo mācī-

bas pakāpju izšķirību redz skolēniem mācāmā materiāla ap-
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jomā, kas pirmajā pakāpē itin kā varētu aprobežoties ar vispā-

rīgākiem un vienkāršākiem faktiem, ko tad turpmākā pakāpē

papildinātu ar jauniem sīkumiem. No šāda viedokļa arī ūniver-

sitātes kursam no skolas kursa būtu jāatšķiras vienīgi ar tur

aizkārto sīkumu bagātību, un tā kā tīri kvantitātīvai gradācijai

nav robežu, tad arī mācības pakāpju varētu būt tik daudz, cik

daudz rastos autoru, kas sarakstītu jo biezākas mācības grā-

matas. Par laimi tāda muļķīga bezgalība nav zinātniskās iz-

glītības liktenis, jo tās bezgalība nav kvantitātīva, bet kvalitā-

tīva rakstura. Zinātniskas izglītības zināmā pakāpē pētnieka

skatam patiesi atklājas bezgalīgā patiesības jūra, bet šo bezga-

lību vada zinātniskās metodes kompass, ar kura palīdzību zi-

nātnieks nevien orientējas, bet arī virzās uz priekšu un tuvojas

noteiktam mērķim pētījamās reālitātes bezgalīgajā okeānā.

Tamdēļ arī zināšanas bezgalība skolēnam tikai tad atklājama,

kad tas ar savu iepriekšējo domāšanas darbu jau pietiekoši sa-

gatavots tam, lai sāktu mēģināties īstenības patstāvīgā pētī-

šanā. Parādīt, kā vadāmi šie iesācēja zinātnieka mēģinājumi,

ir ūniversitātes kursa teorijas uzdevums. Sistēmatiskā kursa

uzdevums ir veikts apmierinoši, ja skolēns nobriedis šiem mē-

ģinājumiem.

Ja koncentru teorijas trūkums ir tas, ka tā mācības pa-

kāpju dažādību secina no mācāmā materiāla apjoma, tad to di-

daktikas teoriju liktenis, kas neievērodamas mācāmā materiāla

īpatnības, mēģina nodibināt tīri formālas mācīšanas pakāpes,

derīgas dažādam vecumam un dažādai mācību vielai, turpretī
ir vienpusīgais formālisms. Ar tāda veida «mācības formālo

pakāpju" šķirošanu sevišķi lepojas Herbarta skola. Pats

H erbarts izšķīra četras pakāpes, caur kurām jāiziet ikvienai

zināšanu mācīšanai. Pēc viņa domām mācīšana jāsāk ar tā

priekšmeta „parādīšanu"(Zeigen) skolēnam, kas tam jāizzina.

Tādā kārtā stundas pirmā etape sākas ar „uz vietas stāvošu

iedziļināšanos" (ruhende Vertiefung) skolotāja rādītā priekš-

metā. Tā pārmaināma ar tā saukto „uz priekšu ejošu iedziļi-

nāšanos" (bevvegende Vertiefung), ko panāk ar to, ka skolo-

tājs „saista" (Verknūpfen) skolēniem parādīto un aplūkoto

priekšmetu ar jau agrāk iegūto materiālu, ar ko viņos rodas

asociācijas, kuras jauno priekšmetu nostiprina prātā un saplū-
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dina ar to, kas jau kļuvis par skolēnu «apercepciju" (prāta

spēju piesavināties). Tad seko „uz vietas stāvošās apzināša-

nās" pakāpe (ruhende Besinnung), kas pastāv iekš tā, ka sko-

lotājs parāda jaunā piesavinātā materiāla vietu sistēmā, viņa,

kā veselā daļas, attiecību pret citām tā paša veselā daļām

(Zusammenfassung). Beidzot pēdīgā mācības pakāpe pastāv

iekš tam, ka skolēni „piemēro" iegūtās zināšanas jauniem ap-

stākļiem un citiem gadījumiem, ar ko tiek panākta „aktīvā ap-

zināšanas" (fortschreitende Besiainung), jeb, kā pats Herbarts to

sauc, „metode". Herbarta skolēni, neapmierinādamies ar viņa

četrām pakāpēm, pirmo pakāpi sadalīja vēl divās stadijās (ana-

lizē un sintēzē — Cillers), un Herbarta abstrakto terminoloģiju

atlīdzināja ar vienkāršāku un noderīgāku, lai tā kalpotu kā va-

donis skolotājiem. Pie tam, izšķirībā no Herbarta, kura for-

mālās pakāpes acīm redzot nozīmēja vispārīgas etapes zināt-

niskās izglītības procesā vispāri, viņi pielāgoja katrai stun-

dai atsevišķi. Tā, pēc Ci 11 er a domām, ideāla stunda sastāv

no piecām stadijām: sagatavošanās, iztirzāšanas, salīdzināša-

nas, apvienošanas un izlietāšanas. Ja stundas temats, piemē-

ram, ir „upe", tad «sagatavošana" pastāv iekš tā, ka skolotājs

izvēlas skolēniem jau tos pazīstamos faktus, kas var noderēt kā

pāreja uz viņiem vēl nezināmu jaunu upes jēdzienu (strauti,

grāvji v. t. t.). Sagatavošana beidzas ar stundas mērķa prē-

cīzu uzstādīšanu. Otrā pakāpe pastāv jaunā materiāla iztirzā-

šanā, kam jābūt iespējami spilgtai un skatāmai (veikls upes ap-

raksts vārdiem, upes modeļa parādīšana, gadījumā ekskursija

uz upi). Iztirzājumam seko parādītās upes salīdzināšana ar ci-

tām upēm, strautiem, grāvjiem v. t. t. Tad seko upes jēdziena

veidošana un formulēšana izšķirībai no citiem radniecīgiem

ģeogrāfiskiem jēdziniem — apakšzemes strauta, ezera, dīķa,

jūras. Un, beidzot, stunda tiek noslēgta ar to, ka iegūto upes

jēdzienu izlietā dažādām upēm, kas dabā sastopamas.

Šis «ideālās stundas" piemērs, ko mēs ņēmām no kāda Her-

barta teorijas populāra iztirzājuma,
17

jo redzami izpauž šai teori-

17 Herbarta teorijas labs iztirzājums Sokolova grāmatā: B McTopHfl

nenaronmecKnx chctcm". Sal. N ato rp v iekš «Ges. Abhandlungen»

apcerējumus «Herbart, Pestalozzi und die heutigien Aufgaben der Erzie-

hungslehre» un sevišķi «Neue Untersuchungen über Herbarts Grungle-
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jai īpatnīgo formālismu. Ikviens priekšmets šeit tiek iedomāts

kā tāds, kas, izejot caur visām stadijām, izveidojas vienādā

stundas formā. Zināšanu šeit saprot kā noteiktu ziņu summu,

un skolotāju mākslu — kā mākslu vispilnīgākā veidā pārliet

šīs ziņas no viena trauka (skolotāja) otrā (skolēnā). Skolotāja

rūpes stundu sagatavojot un stundas laikā pastāv vielas labā

iztirzāšanā, kas viņam jau ir gatavā veidā un kas tikai jāsniedz

skolēniem. Skolotāja domāšana nav vērsta uz pašu priekšmetu,

bet uz tiem paņēmieniem, ar kuru palīdzību tas spēj ieinteresēt

savus skolēnus un šo vielu iezīmēt viņu atmiņā. Ne velti Her-

barta paidagoģika radīja zināmā mērā itin kā pilnu vaļu tīri

ārējo paņēmienu kultivēšanā, kuru mērķis bija uzturēt skolēna

«daudzpusīgu interesi". Skolotāja iztirzājumam jābūt gan daiļ-

runīgam, gan dzīvam un spilgtam. Zināšanu šeit pilnīgi atlīdzina

rētorika, kas tikai pieiet zinātnei vairāk vai mazāk tuvu, bet

tur neiedziļinās. Šai ziņā eksperimentālā paidagoģika atkārto

Herbarta skolas kļūdu, atšķirdamās no pēdējās tikai ar to, ka

sevi uzskata par psīcholoģiski vairāk pamatotu.

Tomēr zināšanas psīcholoģijas un loģikas neizšķiršana ir

jau Herbarta mācības pakāpju teorijas galvenā kaite.
18 Domā-

šanas faktiskais process, ko aplūko psīcholoģija, ir pārāk kom-

plicēts un organiski vesels, lai to novietotu četru vai piecu vien-

veidīgi mainīgu pakāpju Prokrusta gultā vai pat noteikti mai-

nīgu aktu indukcijā un dēdukcijā.
I<J

Izzināšanas dzīvā procesā

«izlietāšana", piemēram, ne vienmēr seko «iztirzājumam", bet

bieži vien norisinās priekš tā, kā viņa «sagatavojums", kā mēs

to redzējām epizodiskā kursa teorijā. Ciktāl var runāt par

dzīvu zināšanu, sagatavojums, iztirzājums, izlietājums ir vienota

procesa nedalāmas puses, kas savā starpā savijas visbrīnišķī-

gākā kārtā un kas nav sadalāmas pakāpeniski viena otru ap-

mainošās pakāpēs. Ja arī mēs savukārt zinātniskās izglītības

procesā izšķiram atsevišķas pakāpes, tad mēs vadāmies no zi-

nāšanas mērķa un sastāva loģiskās analizēs un uzstādām tās

gung der Erziehungslehre». Latviski: Doc. J. Kauliņš — Herbarts. (Rakstu

krājumā «Tautas audzināšana» 2. sēj. h p. 42.—78. —i Tulk.

18
Sal. Natorip, cit. sac, 431., 502. 1. p.

19
Sal. Par dēdukcijas un indukcijas vienību bērna domāšanā —

Djui «Domāšanas psīcholoģija un paidagoģijā».
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etapos, kas cilvēka dzīvai domāšanai savā nedalāmā vienga-

balainībā veicama zināšanas vēlamā mērķa sasniegšanai. Tam-

dēļ arī mēs nesniedzam ideālas stundas receptūru, kuras vien-

veidīgās formās skolotājam ietilpināms mācīšanas process, bet

mācības dažādu kursu teoriju. Katra kursa vienību noteic to

uzdevumu īpatnības, kas cilvēka domāšanai, traucoties pēc zi-

nāšanas, pakāpeniski atrisināmas zināšanas pēdējā mērķa sa-

sniegšanai, kā tas izriet no vina loģiski izzinošās būtes.

Herbarta mācības pakāpju piemērā jo spilgti izpaužas mūsu

didaktikas izšķirība no vecā tipa formālās didaktikas. Šī pē-

dējā domāja par savu uzdevumu vislabāko paņēmienu uzstā-

dīšanu, ar kuru palīdzību ikvienu materiālu skolotājs var mā-

cīt un skolēni iegaumēt. Tā arī aplūkoja dažādas «mācīšanas

metodes" («sokratisko", „katēhizisko", „akromatisko" v. tini),

salīdzinoši izskaidrodama viņu priekšrocības. Tamdēļ tā viegli

izvērtās receptūrā, nosacījumu kopojumā, sekošana kuriem itin

kā atbrīvo skolotāju no pienākuma patstāvīgi radīt, un katrā

zinā no pienākuma — zinātniski domāt. Citi cilvēki, proti, zi-

nātnieki, kautkur kautkad ir jau atklājuši zinātniskas patiesības,

un skolotāja pienākums pastāv tikai iekš tā, lai mācītu citiem

šo jau gatavo un doto «zinātni". Tam nolūkam tad arī pastāv

īpaši zināšanu mācīšanas veidi, ar kuriem tad nodarbojas di-

daktika. Tamdēļ skolotājam nav tik daudz jāzina sava zinātne,

cik daudz bērns, tā psīcholoģija un eksperimentāli pārbaudīti
mācīšanas paņēmieni. Tāds paidagdģisks uzskats, kam pie-

krīt nevien eksperimentālā paidagoģika un Herbarta skola, at-

bilst vecai loģikai, kas uz zinātni raudzījās vienīgi kā uz ārēju

rīku īstenības gatavā materiāla iegūšanai, un pašas šķirojamās

zināšanas pamata metodēs (dēdukcijā un indukcijā) saskatīja

vienīgi ārējus pajēmienus, ar kuru palīdzību izzinošais subjekts

pārvalda ārpus viņa esošo esamību. Šīs metodes tiek vienveidīgi

izlietātas dažādās zinātnēs, tiek vērstas uz kautkuru materiālu

ar to izšķirību, ka dažas zinātnes galvenā kārtā izlietā induk-

tīvo, citas — dēduktīvo metodi, gluži tāpat, kā «formālās mā-

cības pakāpes" spēj piemēroties visu mācības priekšmetu ik-

vienam materiālam. Mēs jau zinām, ka no formālās zinātnes

loģika aizvien vairāk materializējas («kļūst transcendentāla"),

iespiežas pašā zinātnes miesā un kļūst zināšanas teorija, kas
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izskaidro zināšanas iekšējo struktūru. Pat senā šķirošana in-

dukcijā un dēdukcijā aizvien vairāk izrādās pavirša, jo induk-

cija un dēdukcijā aizvien vairāk tiek saprastas kā zināšanas

vienota procesa nedalāmas puses, aiz kurām loģika atklāj ievē-

rojamākās izšķirības, kas patiesi šķiro savā starpā zināšanas

atsevišķus virzienus.
20 Līdzīgi tam arī didaktika no tīri formā-

las zinātnes par mācīšanas ārējiem paņēmieniem izvēršas zi-

nātnē par tā materiāla loģisku sastāvu, ko skolotājs māca un

skolēns iegaumē. Uzstādīdama par savu mērķi mācāmā

priekšmeta loģisko struktūru, tā itin kā savienojas ar to mācī-

bas priekšmetu, ko tā cenšas saprast kā vienota sākuma orga-

nizētu veselu. Ja loģika izvēršas par zinātnes vispārīgu teoriju,

tā kā atsevišķu zinātņu metodoloģijas savukārt izvēršas par

tās speciālām nozarēm, tad arī didaktika tādā pašā kārtā iz-

vēršas vispārīgā metodikā, kuras speciālās nozares ir atsevi-

šķu mācības priekšmetu metodikas.

Jautājuma literātūra: 1. Sistemātiskā kursa vispārīga teorijā mēs ne-

zinām speciālus darbus, izņemot norādītos' iepriekšējā nodaļā. Sal. arī

Mūnstenberg «Psychologie und Lehrer» XXIII. nod.

2. Lielākā dala metodiskās literātūras, diemžēl veltīta sitēmatiskā

kursa jautājumu izstrādāšanai tādā garā, kā to saprata šī vārda vecā

nozīmē.

20
Par dēdukcijas un indukcijas vienību, kas ir vienota domāšanas

procesa puses, skat. Sigwart «Logik» 2. sēj. Puankarē «Zinātne un

hipotēze», (1.n0d.). M. KapHHCKHft .K-flaccmbuKaiiH*? H. JloccKHtt

„060CH0BaHHeHHTyHTHBH3Ma".
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XII. nodaļa.

Zinātniskā kursa pakāpe, jeb
ūniversitātes teōrija.

1.

Zinātniskais kurss kā pētīšanas metodes mācīšana. Ūniversitāte kā mā-

cīšanas un pētīšanas vienība. Zinātniskā kursa metodikas sakrišana ar

attiecīgās zinātnes metodoloģiju. Zinātniskās izglītības paidagōģika kā

ūniversitātes polītika.

Līdz šim, sistēmatiskā kursa pakāpē, zinātniskās pētīšanas

metode bija tikai kā mācīšanas apslēpts spēks un augstāks at-

taisnojums. Sistēmatiskā kursa uzdevums bija likt aiz sevis

sajust to metodi, kas viņu rada — un parādīt šīs metodes

lietāšanu mācāmās sistēmas robežās, bet tā mērķis nebija pašas

patiesības atklāšanas metodes mācīšana, t. i. zinātnisku pētnieku

izglītošana. Pēdējais jau ir zinātniskās izglītības augstākās

pakāpes uzdevums, ko var nosaukt par mācīšanas zinātnisko

kursu. Ja jau elementārā zinātniskā domāšana un svešas zi-

nātniskas sistēmas saprašana ir iegūstamas vienīgi itin kā «sa-

indējoties", tad zinātniskās pētīšanas metodes iegūšana, šīs

zinātniskās izglītības pēdējais mērķis, sasniedzama vienīgi

skolēnu saistot patstāvīgā pētīšanas darbā. Tamdēļ augstākai

zinātniskai skolai vispirms jābūt zinātniskās pētīšanas lecektij,

tās skolotājam — aktīvam pētniekam, patstāvīgam zinātnie-

kam, kas ar savu zinātnisko darbu paplašina izzinātā lauku;

studentam tur jābūt skolotāja pētīšanas darba dalībniekam

un tiktāl iesācējam zinātniekam; darba vietai, kā auditorijai,

laboratorijai, semināram — vietai, kur tiek atklātas jaunas

zinātniskas patiesības, tiek iztirzāti un pārbaudīti nule izdarīto

atklājumu rezultāti. Tamdēļ augstākā zinātniskā skola, jeb

ūniversitāte ir mācīšanas un pētīšanas nedalīta vienība. Tā ir

tāda mācīšana, ko izdara skolēnu acu priekšā ar pētījumu pa-

līdzību. Tā ir tāda pētīšana, kas cenšas paplašināties un
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iegūt iespējami vairāk piekritēju, lai tie turpinātu darbu pēc

tam, kad tā sācējs pats jau būs izstājies no pētnieku rindas.

Tādā kārtā universitāte nav vienkārši mācības iestāde,

kaut arī augstāka tipa, bet zinātniskas pētīšanas lecekts, un

tikai tiktāl arī augstākā zinātniskā skola, ciktāl tā attīsta zināt-

nisku darbību. Mācīšanas uzdevums ūniversitātē nepastāv

iekš tam, lai mācītu, bet iekš tam, lai strādātu savā zinātnes

laukā, ko tā var veikt tikai saskaņā ar savu pētīšanas darbu.

Skolotājs tur vienkārši „nemāca" savu priekšmetu, bet pu-

bliski izteic savus zinātniskos uzskatus, kamdēļ to arī sauc

par profesoru (no latīņu profiteor). Arī skolēns tur vienkārši

nemācās, viņš nodarbojas ar zinātni, tas ir — studiosus. Abi

viņi, pēc vācu skaistā izteiciena, treiben Wissenschaft, t. i.

virzī uz priekšu zinātni.
1 Mācīšanās un pētīšana šeit sakrīt, un

tas vienlīdz attiecināms uz studentiem, kas mācīdamies ūniver-

sitātē sāk patstāvīgi pētīt, un profesoriem, kas pētīdami tur-

pina savu bezgalīgo mācību. Labākais students ir tas, kas iz-

rādījis vairāk patstāvības zinātniskā darbā, kas dod vairāk

cerību par sevi, kā nākošo zinātnieku. Labākais profesors ir

tas, kas augstāki stādāms kā zinātnieks, kamdēļ tā izvēli iz-

dara attiecīgi viņa zinātniskiem nopelniem. Liels zinātnieks

aizvien ir labāks arī kā profesors, kaut viņam arī būtu minirns

izteiksmes līdzekļu, nekā ārēji teicams lektors, kas tomēr ne-

strādā savā laukā kā pētnieks. Profesora oratora māksla ne-

pastāv viņa valodas vieglumā un stila izsmalcinātībā, bet viņa

spējā runas laikā domāt, lekcijas laikā atklāt jaunus pierādīju-

mus un attīstāmās domas nianses. Tamdēļ valodas ārējā ne-

veiklība, ciktāl tā ir domas vārdiskas izteiksmes mokas, bieži

ir zinātniskās valodas īsts skaistums. To jau labi saprata

Platons, savā „Faidrā" patiesību meklējošā zinātnieka dialek-

tisko valodu pretī nostādīdams rētora gludajai valodai, kas

rūpējas vienīgi par vārdu formu.
2

Tamdēļ tas profesors, kas

1
Sal. L. Minors «Par nevropataloģijas nozīmi medicīnā». —

Krievu literātūras uzskatu par ūniversitāti, kā mācīšanas un pētīšanas

vienību, sīki attīsta L. I. Petražickis, kaut ari savā grāmatā viņš

balstās uz cita, — «psīcholoģiska» pamatojuma,
2 «Phādr», sākot ar 260. E. līdz beigām. «Faidrā» Platons vispāri

iztirzā savu ideālu par augstāko zinātnisko mācīšanu, kamdēļ arī daži

Platona pētnieki (agrāki Šleiermachers, jaunākos laikos — Na-
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pārāk daudz enerģijas un laika patērē mācīšanai, ir slikts pro-

fesors. Vioš ir jo labāks skolotājs, jo vairāk savā darbībā un

arī runā visu savu enerģiju virzī uz paša priekšmeta pētīšanu,

bet nevis uz kādiem izteiksmes paņēmieniem, lai pētīšanas

darbs būtu vieglāki saprotams skolēniem. Protams, zināt-

niskā kursa skolotājam ir nepieciešams zināms minims iz-

teiksmes līdzekļu. Bet šis minims ir nepieciešams arī zinātnie-

kam, kura pētījums neaprobežojas ar patiesības skatīšanu, bet

sevī ietver arī redzētās patiesības adekvātās izteiksmes pūles,

kas pētīšanai taisni jāpatura un jānostiprina prēcīzā formulā.

Tamdēļ lai būtu arī labs skolotājs, zinātniekam vēl jābūt arī

entūziastam par savu zinātni, viņā jāvalda tieksmei izplatīt

savus zinātniskos uzskatus. Bez maziem izjēmumiem šī

tieksme ir ikviena zinātnieka īpašība, jo intensīva zinātniska

darbība pēc savas būtības ir sociāla, apgaro un sajūsmina, cen-

šas radīt skolu. Tas jo sevišķi sakāms par tādiem zinātniekiem,

kuri savā zinātniskā attīstībā vēl progresē, kas vēl nav pagu-

ruši un apmierinājušies ar vienreiz sasniegtiem rezultātiem.

Vai tādā gadījumā vispāri var pastāvēt augstākās zināt-

niskās mācīšanas paidagoģika? Vai tā visa neizpaužas likumā:

nemitīgi izzini, zinātniski radi un nezaudē entūziasma savas

zinātniskās pārliecības darbā? Vai nav taisnība Še 11 mg a m,

kas to formulē sekojošā tezē: „mācies vienīgi tādēļ, lai pats

varētu radīt"? Patiesi, „ūniversitātes didaktika", par kādu

pēdējā laikā bieži vien nākas dzirdēt, nenozīmētu nekā cita, kā

zinātniskās radīšanas likumu priekšrakstus zinātniekam, — uz-

devums, kas aiz ikvienas radīšanas individuāla rakstura, pēc

būtības, ir neiespējams. Vai tādā pašā stāvoklī neatrodās ari

ikviens skolotājs vispāri? Mēs taču paši jau noliedzām ikvie-

nas didaktikas receptūras iespējamību, sekošana kurai atri-

sinātu labas stundas problēmu. Tomēr zinātniskā kursa didak-

tikas un iepriekšējo pakāpju mācīšanas starpā ir ievērojama

starpība. Epizodiskā un sistēmatiskā kursa pakāpē mācīšanai

tomēr bija īpašs uzdevums, citāds par to, kur skolotājam vien-

tor p s, piem. iekš «Platos Ideenlehre» 2. izd. §§ 59.—62. un 487. 1. p.)

domā, ka «Faidru» Platons sarakstījis savu akadēmiju atklājot, tur saska-

tīdami it kā programmas sacerējuma tematu par augstākās zinātniskās

skolas būtību. Sal. 12. piez. 8. nod:
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kārsi jāizzina īstenība. Attiecīgi tam arī didaktika bija loģikas

izlietājums skolēna psīchofiziskā īstenībā, kamdēļ līdzās tīri lo-

ģiskiem kritērijiem tā sevī ietvēra arī psīcholoģiskus un utili-

tārus kritērijus, ko noteic skolēna, kā mācīšanas objekta, īpat-

nības. Tamdēļ skolotājam reizē ar fakultātes izglītību, kas tam

sniedza mācāmā priekšmeta zināšanu, bija vajadzīga arī pai-

dagoģiskā izglītība, kas tam sniedza zināšanas par skolēnu,

izglītības mērķiem un to dzīves apkārtni, kur viņa mācīšanas

darbībai jānorisinās. Epizodiskā kursa pakāpē tas bija jo

spilgti izteikts. Tomēr arī sistēmatiskā kursa pakāpe maksāja

meslus visām tām mācīšanas prasībām, kas atradās ārpus paša

mācāmā priekšmeta. Zinātniskā kursā, kur patiesības mācī-

šana sakrīt ar tās pētīšanu, praktiskā loģika (didaktika) itin kā

sašaurinās līdz minimam, pilnīgi saplūst ar tīro loģiku, kā mā-

cību par zinātniskās zināšanas būtību. Ja zinātniskās izglītības

iepriekšējās pakāpēs no mācīšanas mērķa zināšanas, ko

sniedza loģika kā zinātne par zinātni, izrietēja līdzekļu zinā-

šana, kuri ir itin kā tilts skolēna dabas un mācīšanas mērķa

starpā (kas ari bija didaktikas specifiskais saturs), tad zināt-

niskā kursa pakāpē visa didaktika izvēršas loģikā, mācībā par

zinātni kā zināšanas mērķi. Tamdēļ, izšķirībā no skolas sko-

lotāja, profesora izglītība beidzas ar vina zinātnisko izglītību.
3

Tamdēļ arī zinātniskā kursa mācīšanas metodika nevien balstās

uz pastāvošās zinātnes metodoloģijas, bet tieši sakrīt ar to.

Teiktais izklaidēs tā apgalvojuma paradoksālo nokrāsu, ka pro-

fesora piemērošanās auditorijai nevien nepadara labāku zināt-

niskā kursa mācīšanu, bet pat kaitē, atjemot tam zinātniskas

3 Uzstādamies pret tādu prasību, kurai kādreiz bija daudz piekritēju,

ka dibināma speciāla mācības iestāde profesoru sagatavošanai (analoģiski

paidagoģiskām mācību iestādēm vidusskolu skolotāju sagatavošanai),

Paul sens (cit. sac. 1902. g. vācu izd., 279A-286. 1. p.) asprātīgi, piebilst,

ka šāda prasība, ja to pakāpeniski attīstītu līdz galam, iznīcina pati sevi.

Un tiešām, vidusskolu skolotāji tiek sagatavoti augstskolā. Augstākās

skolas profesori tiek sagatavoti īpašā augstskolā, kas domāta augstākās

skolas profesoriem. Tomēr kādi ir lietas apstākli? Acim redzot, šai vir-

zienā var domāt bezgalīgi, jeb arī kautkur jāapstājas. Par laimi, šo apstā-

šanos rada pati universitātes būtība, kā galvenā īpašība ir mācīšanas un

Pētīšanas vienība, kamdēļ pētīšanas mācība pie tam ir arī mācīšanas

mācība.
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pētīšanas raksturu un tādējādi to itin kā atbīdot līdz sistēma-

tiskā kursa līmenim.
4

Tādā kārtā zinātniskās izglītības laukā

atkārtojas tas pats, ko mēs jau novērojām tikumiskās izglītības

laukā. Līdzīgi tam, kā tikumiskās izglītības teorija autonomijas

pakāpē, vienup, saplūda ar ētiku, bet otrup, pārgāja politikā, 5

tāpat arī zinātniskā kursa didaktikai, ciktāl tā neizbeidzas ar

loģiku, paliek vairs tikai tīri polītisks jautājums par tām zināt-

niskā darba — pētīšanas un mācīšanas („<des Wissenschafttrei-

bens") — organizācijas formām, kādās ikviens tās dalībnieks, kā

profesors, tā students, vislabāki atrisinās zinātnes uzdevumu —

pasaules izzināšanu. Tādā kārtā zinātniskā kursa didaktika

būtībā izvēršas ūniversitātes politikā. 8

2.

Ūniversitātes galvenās īpašības: tur reālizētās zinātniskās zināšanas vien-

kopība, mācīšanas un mācīšanās brīvība, pašvaldība un pašpapildināšanās.

Ūniversitātēs organizācijas pamata principi tieši izriet no

mūsu uzstādītā universitātes jēdziena. Pētīšanas un mācīša-

nas vienība vispirmā kārtā nozīmē, ka ūniversitātē zinātne

„aizvien tiek uzlūkota kā vēl neatrisināta problēma, kā kautkas

4 Viktors Kuzens savā referātā par izglītības stāvokli Vācijā 1833.

gadā rakstīja: «Profesora pirmais pienākums attiecināms uz zinātni, bet

nevis uz studentiem. lekš tā pastāv ikviena īsta profesora maksima uni-

versitātē, ar .ko tā būtiski atšķiras no skolas (collēge).» Sal. Lo t, 18. l.p.
5

Sal. 7. nod. § 1.

6
Krievu literātūrā «ūniversitātes didaktiku» (Hochschulpādagogik)

mēģināja radīt Petražickis, piešķirdams tās radīšanā sev pat īpašu

nopelnu, 628. 1. p. Tomēr, ja pamatīgāki iedziļināmies Petražicka «ūniver-

sitātes didaktikas pamata tēzēs», .ko tas attīsta 502. 1. ,p., tad viegli saska-

tāms, ka P. nevien nesniedz tādas didaktikas, bet pat uzskata to, līdzīgi

mums, par neiespējamu. Ūniversitātes didaktikas pamata nosacījumi, ko

viņš piemin 505. 1. p., būtībā attiecināmi uz «mācīšanās brīvību» un nav

nosacījumi par to, kā mācīt zinātni, bet par to, kādos ārējos apstākļos no-

stādāma zinātnes mācīšana un tās mācīšanās. Tie savā būtībā ir ūniver-

sitātes politikas nosacījumi, ko apstiprina tas, ka P. pats iztirzā, piemēram,

jautājumu par eksāmeniem kā šai nodaļā (par ūniversitātes didaktiku), tā

arī nodaļā par ūniversitātes politiku (603. 1. p.). 513. 1. p. P. pats saka, ka

sekmīgas mācīšanas «noslēpuma» kā tāda, nav. Lekciju sekmīguma «no-

slēpums» ir zinātniskās darbības sekmīgums (uz to arī attiecināmi trīs no-

sacījumi 515.1.p., kā arī nosacījumi 516.1. p., kas izpaužas vienā: lekcijā jābūt
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tāds, kas vēl atrodas pētīšanas procesā, kamēr skola māca ga-

tavas un pabeigtas izzinās."
7 Ūniversitātes mācība, lai tā no-

risinās auditorijā, sēminārā vai laboratorijā, tamdēļ aplūko

visas jaunās un zinātnē pat vēl apstrīdamās teorijas un atklāju-

mus. Ikviens, pat visniecīgākais zinātniskais atklājums te cen-

šas iegūt formulējumu vārdos, t. i. tikt citiem zināms." Tāpat

arī otrādi, viss tas, kas jau nogūlies sistēmas kristalliskā formā,

šeit tiek no jauna pārkausēts, kļūst par kritikas un pētīšanas

priekšmetu. Ūniversitāti var salīdzināt ar rezervuāru, kas sevī

cenšas ietvert aizvien jaunus strautus, no kuriem izveidojas

zinātniskās trādicijas straume, kura savukārt atkal izplūst jau-

nos strautos, un turpina šo nekad nebeidzamo un mūžīgi mutu-

ļojošo plūsmu. Universitāte ir pašas zināntnes reālizācija savā

plūstošā, izšķīdinātā stāvoklī.

No šejienes vispirms izriet ūniversitātes pirmā galvenā

īpašība, par ko stāsta jau pats viņas nosaukums. Lai gan sā-

kumā termins „ūniversitāte" nozīmēja korporāciju, skolēnu

cunfti („scholārus" itāliešu ūniversitātes) vai skolotājus („dok-

torus" franču un vācu ūniversitātēs), tomēr ievērojams ir tas,

ka jau no Roterdamas Erasma laikiem vārds „ūniversitāte" ne-

nozīmē skolotāju un skolēnu kopību (universitas scholarum et

doctorum), bet pašas zinātnes organisku viengabalainību (uni-

versitas scientiarum). Vienīgi tur, kur reprezentētas visas zi-

nātnes, kur to pilnīgums nodrošina iespējamību tām cieši savā

starpā darboties un kopā strādāt, mācīšanai patiesi var būt zi-

nātnisks raksturs. Nav tādas zinātnes, kas lielākā vai mazākā

mērā nebūtu saistīta ar citām, varētu iztikt bez citām un ne-

zinātniekam). Pats P. atzīst, ka «lappušu zinā nabadzīgā» ūniversitātes

didaktika izskaidrojama ar to, ka tā galvenā kārtā balstās uz autodidakti-

kas, t. i. jautājums «kā mācīt zinātni» sakrīt ar jautājumu «kā kļūt par zi-

nātnieku». Tādā kārtā Petražicka «ūniversitātes didaktikas» piemērs tikai

pastiprina mūsu domu, ka zinātniskās izglītības augstākā pakāpē didaktika,

ciktāl tā nesedzas ar loģiku, izvēršas politikā.
7

Humboldt, cit. sac. 205. 1. p. («dPhi!. Bibl.» izd.).

8 Sal. Schleiermacher, cit. sac. 110. 1. p. («Phil. Bibl.», Bd.

120.), kur mēs lasām: «ikvienas uz izzinu vērstas tieksmes pirmais likums

ir
— ziņojums (Mitteilung); un nespējā kaut ari tikai sev pašam kautko

zinātniski radīt bez valodas, pati daba- ir devusi šim likumam pilnīgi re-

dzamu izpausmi.»
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sniegtu tām auglīgus pamudinājumus un norādījumus. Nesablī-

vējot piemērus, atcerēsimies tikai, ka elektrisko strāvu atklāja

fizioloģisku mēģinājumu rezultātā (Galvani), ka Maltusa mācība

stiprā mērā iespaidoja Darvina dabiskās izlases teorijas atklā-

šanu, ka valodniecība tagad nevar iztikt bez valodas fizioloģijas,

ka līdzīgi tam, kā chronoloģija balstās uz astronomiskiem aprē-

ķiniem, tāpat arī daudzu astronomisku jautājumu atrisināšana

prasa spēciālus vēsturiski filoloģiskus pētījumus v. t. 1. «Uzturēt

šo visu pētnieku un visu zināšanas nozaru sakarus un pastāvīgu

dzīvu kopdarbību savā starpā un attiecībā pret viņu kopīgo

mērķi — lūk ūniversitātēs lielais uzdevums."
v

Vienīgi zinātnes

pilnība iznīcina domāšanas vienpusību, pēc kā aiz nepiecieša-

mības tiecas ikviens speciālists, nodrošina iecietību un redzes

aploka plašumu, kas ir dzīvās zinātniskās radīšanas nosacījumi.

Piemērojot ūniversitātēs mācībai, šo domu jo spilgti izteica

Šleiermachers. «Ūniversitātēs uzdevums pastāv iekš tam, lai

jaunekļos modinātu zinātnes ideju, lai palīdzētu viņiem to iegūt

tai zināšanas laukā, kuram katrs no tiem grib speciāli nodoties,

tā, lai visu lietu aplūkošana no zinātnes viedokļa kļūtu itin kā

viņu otrā daba, t. i. lai ikvienu atsevišķu priekšmetu viņi mā-

cītos tā aplūkot, ka vērotu to savstarpējās zinātniskās attiecī-

bas, aizvien paturot acīs zināšanas vienību un viengabalainību,
lai viņi nemitīgi veidotu sevī spēju patstāvīgi pētīt, atklāt un

formulēt patiesības." 10 Ūniversitāte arī atšķiras no visām ci-

tām augstskolām ar to, ka tur zināšanas vispilnīgāki reprezen-

tētas. Taisni tamdēļ no visām augstskolām vienīgi ūniversitāte

sniedz īstu zinātnisku izglītību. Augstākās zinātniskās izglītības

nostādīšanai valstī nav nekā kaitīgāka par ūniversitātēs sasmal-

cināšanu patstāvīgi eksistējošās atsevišķās speciālās mācības

iestādēs. Atšķiriet, piemēram, medicīnu no zinātniskās zinā-

šanas kopības, saraujiet tos daudzos pavedienus, kas to saista

ar fiziku, ķīmiju, zooloģiju, politisko oikonomiju, statistiku un

vēsturi, psīcholoģiju un paidagoģiku, un no zinātnes, kas pētī

dzīvu cilvēku, tā izvirs šaurā ārstēšanas technikā, kas beidzot

9 Sal. Helmholca pamācošo runu «Ueber das Verhāltnis der

Naturwisseinschaften zur Gesamtheit der VVissenschaft». Popul. wissensch.

Vortrāge, Heft 1, 1865., 25. 1. p.

10 Cit. sac. 118. 1. p,
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novedīs pie tās techniskā līmeņa pazemināšanas.
11

Protams,

universitātē reprezentētās zināšanas pilnīgums nekad nevar būt

absolūts jau tamdēļ vien, ka zinātne, būdama dzīvs organisms

un nepārtraukti diferencēdamās, dzen jaunas atvases, kas pa-

mazām attīstās plašās zināšanas nozarēs. Tamdēļ dažādās ūni-

versitātēs aiz nepieciešamības dažas zināšanas nozares aizvien

būs labāki reprezentētas par citām, dažas pavisam trūks. Bet

absolūta pilnība, kas aizvien ir neaizsniedzams ideāls, arī nav

vajadzīga. Pētīšanas un mācīšanas vienībai ir vajadzīgs, lai

universitātē būtu reprezentētas zinātniskās metodes vismaz

visās galvenās nozarēs.

Tā saprasts zinātniskās zināšanas pilnīgums arī sastāda to

pamatu, uz kura vienīgi var nostiprināties no ūniversitātes bū-

tības izrietošā mācīšanas un mācīšanās brīvība (Lehr- und

Lernfreiheit).
12

Ja zinātniskā kursa mācīšana nav nekas cits, kā

savas zinātniskās pētīšanas rezultātu ziņošana, savas zināt-

niskās pārliecības izteiksme, tad acīm redzot tai nav jābūt ne

ar ko saistītai, izjemot tās prasības, kas izriet no paša pētīšanas

darba būtības. Nekādas programmas un nekādi ārēji priekš-

raksti nespēj paredzēt, kur tieši zinātnieku novedīs viņa zināt-

niskā darba iekšējā loģika. Tamdēļ arī ūniversitātes mācīšanas

garam nav nekā postošāka par speciālās skolās raksturīgo para-

dumu, ka; profesori gadu pēc gada lasa vienu un to pašu kursu,

vada vienus un tos pašus darbus laboratorijā un sēminārā. Mā-

cīšana ūniversitātē nav vienādu zināšanu summa, kas ikgadus

atkārtojas pēc stundu tipa, bet gan visdažādāko kursu un no-

darbību kopība, kas ar savu programmās neparedzēto dažā-

dību, ar savu elastiskumu atspoguļo visniecīgākās zinātniskās

11 Sal. Minora cit. apc. Kā zināms, Napoleons revolūcijas sa-

grauto ūniversitātu vietā Francijā rādija šķirtu augstāko speciālo mācibas

iestāžu sistēmu. Otrās impērijas beigās un trešās republikas sākumā

franču augstākās skolas pašas apbrīnojamā vienprātībā sāk uzstāties par

savu apvienošanu vienotu Qniver6itātu fakultātēs. Taisni ar šo. apvieno-

šanās laiku, kas pilnīgi norisinājās 1896. gadā, arī sākās vēl tagad nepa-

beigtā Francijas augstāko zinātnisko skolu pārveidošana tādā virzienā, lai

apvienotu tur mācīšanu un pētīšanu. Sal. Lo t, cit. sac, un Liar d «Uni-

versitēs et facultēs».
12 Par akadēmisko brīvību sal. Helmho 1 c a ievērojamo speciālo

runu — «Ueber akademische Freiheit», B. Rectoratsrede, 1877.
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domas pārmaiņas, zinātniskās radīšanas straumes paisumus un

bēgumus, kas nemitīgi maina savu līmeni un savu gultni.

Tas pats sakāms arī par mācīšanas brīvību, kas nepār-

traukti saistīta ar mācīšanās brīvību. Pēdējā prasa, lai skolē-

nam būtu dotas tiesības no tā kursu daudzuma, ko ikgadus

sniedz ūniversitāte, izvēlēties tos, kuri neatkarīgi no tam, vai

tie mācību plānos paredzēti vai nē, atbilst skolēna zinātniskai

interesei. Vairāku skolotāju esamība vienam un tam pašam

priekšmetam un skolotāja brīva izvēle no skolēna puses rak-

sturo mācīšanās garu universitātē.
13

No teiktā arī nepiecie-

šami izriet prasība, lai skolēnam tiktu dota iespējamība kon-

centrēties zināmā zinātņu grupā, kas atbilst viņa zinātniskai in-

teresei, un tās mācīšanos saskaņot ar tādām zinātnēm, pie

kādām to aizvada viņa zinātnisko nodarbību individuālais rak-

sturs, bet nevis no ārienes priekšā rakstīta mācību programma.

Jo mācības plāns noteiktāks un līdz ar to enciklopaidiskāks, jo

mazāk zinātnisks raksturs ir mācīšanai. Taisni individuālizā-

cija, kas vienlīdz nesakrīt ne ar speciālizāciju, ne enciklopai-

diskumu, arī atšķir ūniversitāti no speciālas skolas. Nozīmē-

dama garīgas pārvietāšanās brīvību, mācīšanās brīvība uni-

versitātē prasa tādu mācīšanas organizāciju, kas atļauj pārvie-

tāšanās brīvību vārda burtiskā nozīmē, to „Freizūgigkeit'\ kas

ir vācu ūniversitātu apskaužamā īpatnība: tā ir pāriešanas brī-

vība no vienas nodaļas otrā, no vienas fakultātes otrā, no

vienas ūniversitātes otrā, jo šādu pāriešanu loti bieži rada zi-

nātnisko nodarbību iekšējā attīstība. Šādas brīvības būtība

nepastāv tik daudz pašā pāriešanas tiesībā, cik daudz visa tā

atzīšanā, ko otrā fakultātē vai otrā ūniversitātē skolēni jau

veikuši. Ūniversitātu vienība, ieskaitīto eksāmenu un cenzu

savstarpēja atzīšana ir mācīšanās brīvības priekšnoteikums.

Ir lieki runāt, ka mācīšanās brīvība prasa eksāmenu sloga sa-

mazināšanu līdz minimam, konkursu pārbaudījumu sistēmas

atmešanu, kur sekmes gūst nevis patstāvīgi pētnieki, bet tie,

kas prot piemēroties citu prasībām, ka galvenā vērība pie-

griežama skolēnu patstāvīgam darbam, iesniegto disertāciju

13 lekš tā pastāv prlvātdocentūras institūta attaisnojums, kura

trūkšana, pēc Lota domā/m, ir franču ūniversitātu ievērojams trūkums. Cit.

sac. 44. 1. p.
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īpašībām, kuru tematus skolēni izvēlas brīvi vienojoties ar to

skolotāju, ko paši brīvi izvēlējušies, un pēc kuriem vienīgi arī

var spriest par skolēna zinātnisko gatavību, kas izpaužas viņa

mākā izstrādāt savai zinātniskai interesei atbilstošu tematu.
14

Līdzīgi katrai brīvībai, mācīšanas un mācīšanās brīvībai

nav jāizvirst patvaļībā, un filozofiska gara apveltītas pētīšanas

vietā nav jākultivē paviršs dilletantisms. Turpmāk būs parā-

dīts, ka jo fakultāte vairāk teclmiska gara, jo lielākā mērā aiz

nepieciešamības tiek aprobežota mācīšanās brīvība. Tas ru-

nātu pretī arī pašam zinātnes garam, ja, piemēram, no fiziķa

neprasītu matēmatikas zināšanas, no ķīmiķa — fizikas, no sen-

laiku vēsturnieka — klasiskās filoloģijas. Tomēr ūniversitātes

galvenais princips, kas to atšķir no speciālas skolas, pastāv

taisni iekš tā, ka tā brīvības gara piesātināta. Tikai tādi iero-

bežojumi pielaižami, kuru nepieciešamība ir neapšaubāmi pie-

rādīta. Spriest par to, t. i. sekot tam, lai mācīšanas un mācī-

šanās brīvība neizvirstu patvaļībā, uzstādīt atsevišķo zinātņu

mācīšanās kārtību un ierobežojošās prasības ūniversitātes

kursā, var vienīgi pati ūniversitāte, kā zinātnieku autonoma

savienība, jo vienīgi tad brīvības ierobežojumi izrietēs no pašas

zinātnes prasībām, t. i. nebūs tik daudz zinātnes brīvības iero-

bežojumi, cik daudz tās iekšējie noteikumi. Ūniversitātes paš-

valdība jeb tās autonomija nepieciešami izriet no ūniversitātes,

kā zinātniskās zināšanas lecekts, būtības. Šeit ietilpst nevien

pašvaldības tiesības šaurā nozīmē (mācības priekšmetu, mācī-

bas plānu, palīga mācības iestāžu dibināšanas noteikšana, pār-

valdes orgānu vēlēšana), bet arī tiesība pašpapildināties (profe-

soru un skolotāju ievēlēšana, zinātnisko grādu piešķiršana). Ari

spēja pašpapildināties ir ūniversitātes raksturīga iezīme: kamēr

liela dala speciālo mācības iestāžu mācības spēki (piemēram,

fiziķi medicīnas skolās, matemātiķi techniskās mācības iestā-

dēs) savu izglītību iegūst ūniversitātēs, ūniversitātei pašai no

savu audzēkņu vidus iespējams gūt un tai arī jāgūst savi sko-

14
Sal. Lot: nosacītas mācības programmas «fakultātu lomu pielī-

dzina skolu lomai, kas gatavo eksāmeniem,» 26. 1. p.; konkursu sistēma

runā pretī zinātnes garam (turpat Olara v. c. domas) 31. 1. p.; vācu brī-

vās mācīšanas sistēmas priekšrocības, 48. un 60. 1. p.; pārvietošanās brī-

vība ūniversitātē, 123. 1. p.
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lotāji. Tā ir vārda burtiskā nozīmē „savienība, kas aug un

eksistē pati sevi atjaunodama", kas pati sevī ietver savu eksi-

stenci un ar sevis turpināšanas spēju itin kā simbolizē tur

iemiesojamās zinātnes plūsmas bezgalību.

Minētie trīs principi — zinātniskās zināšanas pilnīgums,

mācīšanas un mācīšanās brīvība un pašvaldība — raksturo

ūniversitātes, kā zinātniskās zināšanas lecekts, ideālo būtību,

kas nodrošina zinātniskās radīšanas nepārtrauktību ar mācī-

šanas organizāciju, un līdz ar to arī kā skolu, kas sniedz aug-

stāko zinātnisko izglītību, skolēnam pieskaroties pētīšanas dar-

bam. Tomēr būtu pilnīgi nepareizi domāt, ka reālā ūniversi-

tātē, kā tā patiesi eksistē īstenībā, šie principi tiek reālizēti vai

arī ka tos būtu iespējams reālizēt viņu tīrā veidā. Ūniversitāti

reālizējot zinātne stājas sakarā ar citiem kultūras spēkiem —

valsti, saimniecību, baznīcu, un atkarīgi no pašas zinātnes spe-

cifiskā svara, kas reprezentēta ūniversitātēs, ūniversitātes

ideālie principi tur izpaužas gan stiprākā, gan vājākā mērā.

Tomēr arī neatkarīgi no tā, zinātnes organizācija kā tāda,

aiz nepieciešamības rada tiesību momentu, kas paredz tiesības

formulējošās autoritātes esamību. Tiktāl pilnīgums, brīvība un

pašvaldība, kas idejā nozīmē pašas zinātnes autonomiju, īste-

nībā reālizējas tai savā iztulkojumā, ko tiem piešķir cilvēka

autoritāte. Senlaiku filozofisko skolu piemērā, kas bija

pilnīgi neatkarīgas no valsts uin baznīcas pretenzijām,

tas izpaužas jo redzami. 15 Autoritāte, kas valdīja skolā un

noteica tur reālizējamās zinātnes brīvības raksturu, bija tīri

zinātniska autoritāte. Tomēr „skolas galvu" neiecēla pati zi-

nātne, bet cilvēki (mantošanas kārtībā vai izvēlot), kas vis-

pirmā kārtā ievēroja tās intereses, ko radīja viņu noteikta zi-

nātnes izpraša. Tamdēļ seno laiku zinātniskā skola bija ne tik

daudz zinātniskās zināšanas lecekts, cik daudz zināma filozo-

fiska virziena glabātāja, un skolas galva — tīras zinātniskas

trādicijas sargs, jo trādicija šai filozofiskai skolai bija rakstu-

rīga. Ja tādā kārtā jau seno laiku skolās, kas bija zinātnieku un

skolnieku savienība savā vistīrākā veidā, ūniversitātes ideālā

15
Sal. Uzenera skaistu apcerējumu «Die Organisation der

wissensch. Arbeit im Altertum» jau cit. sac. (9. nod.); «Reden und Auf-

sātze».
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būtība tika aprobežota, tad jo lielākā mērā tam bija jāizpaužas

tagadnes ūniversitātēs, kas jau no pašas savas dibināšanas at-

radās baznīcas un valsts atkarībā. Tamdēļ ūniversitātes ideālā

būtība nav tik daudz fakts, cik daudz rēgulātīvs princips, kas

jo vairāk iespaido ūniversitātu patieso organizāciju, jo spē-

cīgāks ir tas zinātniskais gars, kas tur mājo.

3.

Ūniversitāte kā zinātniskās zināšanas pilnīguma reālizācija. Ūniversitātes

evolūcijas vispārīgs raksturojums. Tās ūniversitātes konstrukcijas analize,

kas veidojas mūsu laikā. Dabas zinātņu un matēmatikas, vēstures un filo-

loģijas fakultātes. Filozofijas fakultātes problēma. Technikas fakultātu

problēma. Medicīnas fakultāte. Sabiedrisko zinātņu fakultāte. Paida-

gōģijas institūts. Teoloģijas fakultāte.

Ja mēs pievērsīsimies pirmajam principam — zinātniskās

zināšanas pilnīguma principam un jautāsim, kā tas tiek reali-

zēts ūniversitātes iekšējā izveidojumā, tad redzēsim, ka ar zi-

nātniskā gara piejemšanos ūniversitātē tās izveidojums aiz-

vien vairāk cenšas atspoguļot sevī pašas zinātnes izveidojumu.

Pat īss atskats ūniversitātu vēsturē un viņu tagadējā iekārta

mums to viegli parādīs.

Vidus laikos izceldamās, ūniversitātes vismazāk bija zi-

nātniskās zināšanas lecektis, akadēmiskās brīvības gara ap-

garotas. Būdamas atkarīgas no bīskapa (piem., Francijā, Ang-

lijā un Vācijā), no pilsētas (Itālijā), no karāla varas (Spānija,

vēlāk Vācijā) un bez tam vēl visas kopīgi no pāvesta, tās sā-

kumā bija profesionālas kārtu skolas. Viņu iekšējā iekārta at-

bilda trijiem galveniem vidus laiku intelliģento profesiju ti-

piem: garīdznieka, jurista un ārsta profesijām. Tamdēļ ari

trīs fakultātes — teoloģijas, medicīnas un jurisprudences, tika

uzskatītas par augstākām fakultātēm, kuru beigšana vienīgi

tikai arī sniedza augstāko izglītību. Filozofijas fakultāte, jeb kā

to sākumā sauca, „mākslu fakultāte" bija vispārizglītojoša

skola, kuras uzdevums bija sagatavošana trijām augstākām

fakultātēm. Tās divi
„
virzieni" (formāli filoloģiskais trivijs

— grammatika, rētorika un loģika — un formāli matemātiskais

quadr,ivijs — aritmētika, ģeometrija, astronomija un mūzika)
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aprobežojās ar to formālo izglītību, bez kuras nebija sapro-

tama tā laika zinātniskā literātūrā. Tomēr, sākot ar renesanses

laikiem ūniversitātes attīstās tādā virzienā, ka nepārtraukti

pārsvaru gūst filozofijas fakultāte, kas no vispārizglītojošas

sagatavošanas skolas pakāpeniski izvēršas par tīrās zināšanas

fakultāti. Pēc Fermata, Dekarta, Galileja, Keplera, Ņūtona un

Leibnica atklājumiem quadrivijs attīstās par matēmatiskās

dabas zinātnes metodi, kas ar XVIII. gadsimteņa beigām aiz-

vien vairāk piesātinās ar aprakstošās dabas zinātnes matēriju.

No otras puses, pēc klasiskās senatnes atdzimšanas trivijs

attīstās par filoloģiskās zināšanas metodi, kas sākot ar XIX.

gadsimteni piesātinās ar vēsturisko zinātņu matēriju. Turpretī

ar renesanses sākšanos, matēmatiskās dabas zinātnes un se-

natnes atdzimušās filozofijas piesātinātā filozofija, atbrīvojas

no sava kalpības stāvokļa attiecībā pret teoloģiju un XVIII.

gadsimteņa vidū kļūst filozofijas fakultātes galvenā disciplīna.

Ja ap šo laiku „augstākās" fakultātes ar „zemāko" fakultāti

jau atrodas līdzsvara stāvoklī, tad sākot ar Kautu
10 filozofijas

fakultāte gūst noteiktu pārsvaru. Tā izvēršas centrālā un par

sevi esošā ūniversitātes fakultātē, kas sevī koncentrē ūniver-

sitātes zinātnisko spēku un apveltī ar tīrās zināšanas garu tās

praktiskās fakultātes. Tās pārsvars izpaužas nevien iekš tā,

ka visas citas fakultātes aizvien lielākā mērā iedala savā mā-

cāmo zinātņu ciklā tīri teorētiskas disciplīnas, radniecīgas filo-

zofijas fakultātes zinātnēm, bet arī tīri ārēji — filozofijas fakul-

tātē pieaugot milzīgam katedru, skolotāju un mācības palīga

iestāžu skaitam.17

Ja tagadnes ūniversitātes iekārtu un tās tendences, kas tur

patlaban veidojas, salīdzinām ar jau uzstādīto zinātņu klasifi-

kāciju (sal. 9. nod. § 6.), tad redzam, ka ūniversitāte savā iz-

veidošanās gaitā, ko sākumā noteica nezinātniska rakstura pa-

matojumi, aizvien vairāk cenšas atspoguļot šo klasifikāciju un

vārda pilnā nozīmē kļūst par pašas zinātnes reālizāciju. Tiesa,

no mūsu klasifikācijas būtu jāizriet acīm redzot sekošai ūni-

versitātes iekārtai:

16 Kanta sacerējums «Der Streit der Fakultāten» (1798.) ir rak-

sturīgs pierādījums šā filozofijas fakultātes pārsvara sākumam.
17 Šo attīstību ir skaisti iztirzājis Pauls ens (1. nod.).
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I. Teorētiskās fakultātes:

a) dabas zinātņu un matēmatikas,

b) vēstures un filoloģijas,

c) filozofijas.

11. Praktiskās fakultātes:

a) technikas,

b) politikas,

c) paidagoģikas,

d) jurisprudences,

c) teoloģijas.

Tomēr īpašas fakultātes pastāvīgas eksistēšanas attaisno-

šanai vēl nepietiek ar īpašas zinātniskas metodes esamību

vien, kas tur ietilpst, bet ir arī nepieciešami, lai šī zinātniskā

metode diferencētos vairāku speciālu zinātņu kopībā, kas lie-

lākā vai mazākā mērā rada darba sadalīšanas vajadzību. Vēl

pusotra simts gadus atpakaļ filozofijas fakultāte, kurā skaitījās

ne vairāk par 15—20 katedriem, spēja apvienot vienā kollēģijā

visu teorētiskās zināšanas kopību. Tomēr dabas zinātņu un

matēmatikas, tāpat arī vēstures un filoloģijas zinātņu attīstība

mūsu laikā noveda pie tā, ka agrāk vienotā filozofijas fakultāte

aiz nepieciešamības sadalījās divās nodalās, kas aizvien vai-

rāk centās izvērsties patstāvīgās fakultātēs. Un tiešām, īpašu

dabas zinātņu un matēmatikas, kā arī vēstures un filoloģijas

fakultātu eksistēšanu tagad pilnīgi attaisno modernās zinātnes

stāvoklis. Vai tās tomēr aizpilda ūniversitātes teorētiskās

fakultātes? Vai arī zināšanas filozofiskai metodei nav vaja-

dzīga sava īpaša fakultāte? Mums šķiet, ka nē, un nevien aiz

tā iemensla, ka filozofija mūsu laikā vēl nav diferencējusēs tik-

tāl, lai tās sadalīšana īpašos katedros būtu attaisnojama/ 8

18
Zinātnes saskaldīšana prēcīzi noteiktos un šauri notēmētos priekš-

metos, kas atkal raksturīgi speciālām skolām, runā pretī mācīšanas garam

ūniversitātē. Zinātnes diferenciācija neprasa tādas dalīšanas, kā, piemē-

ram, botānikas — augu sistēmatikā un fizioloģijā, klasiskās filoloģijas —

grieķu un romiešu filoloģijā (nemaz nerunājot — prozā un poēzijā, kā tas

bija franču universitātēs), bet gan vairāku botānikas un .klasiskās filolo-

ģijas profesoru esamību, kuri tad, saskaņā ar saviem zinātniskiem pētīju-

miem, uz vienošanās pamatiem sadala savā starpā attiecīgos kursus un

darbus. Sal. Lo t, 46. 1. p. — Kas attiecas uz pagaidām vienotās filozofijas

katedra sadalīšanu vairākos patstāvīgos katedros, tad patlaban neapšau-
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Lieta tā, ka filozofijai, kas galvenā kārtā ir zinātnes apziņa,

tās sekmīgākas pētīšanas labad jābūt orientētai kādā zinātņu

grupā. Lai lietišķi nodarbotos ar filozofiju, jābūt vai nu vē-

sturniekam, vai matēmatiķim, vai biologam, vai juristam.

Citādi no reālā priekšmeta pētīšanas ar dialektiskās metodes

palīdzību filozofija izvirs vai nu abstrakti formālā scholastikā,

vai arī paviršā dilletantismā.
19

Tamdēļ filozofisko disciplīnu

ierindošana īpašā fakultātē ir nevajadzīga un pat kaitīga. Aiz

mācīšanas trādicijas ūniversitātē filozofijas katedrs var palikt

pievienots vēstures un filoloģijas fakultātei. Svarīgi ir tas, lai,

attiecībā uz mācīšanu, veidodama tur patstāvīgu nodaļu, filo-

zofija plašā apmērā jemtu savu mācīšanas matērīālu arī no

dabas zinātņu un matēmatikas fakultātes zinātnēm, pie kam

arī šai pēdējā fakultātē filozofija ir vēlams mācīšanas priekš-

mets. Tādā kārtā filozofija izpildīs savu misiju zinātnes pa-

saulē — uzturēs tur kārtību un atsevišķām zinātnēm atgādinās

viņu vienību, ar to pašu glābjot filozofijas fakultāti no sairša-

nas, kas ir zinātniskas radīšanas diferenciācijas neatvairāmas

sekas.

Pārejot no abām teorētiskām fakultātēm pie lietājamo zi-

nātņu fakultātēm, mēs vispirms Sastopamies ar jautājumiem par

technikas fakultāti. Vai technikai ierādāma vieta iekš universitāte

scientiarum? Šis jautājums līdz pat mūsu laikiem nav vēl ga-

līgi izšķirts ne literātūrā, ne ūniversitātes organizācijas praksē.

Kamēr angļu un amerikāņu prakse attīstās tādā virzienā, kur

techniskās augstskolas tiek pievienotas ūniversitātēm īpašu

technisku fakultātu veidā, tikmēr vācu un franču prakse at-

tīstās .tādā virzienā, ka techniskās zinātnes tiek iedalītas spe-

ciālās augstskolās. Apgalvot, ka technika izmetama no ūni-

versitātes uz tā pamata, ka ūniversitātē ir tīrās zinātnes tem-

bāmi var runāt tikai par eksperimentālās psīcholoģijas šķiršanu no filozo-

fijas, jo tā ar visu savu metodi pieder medicīnas fakultātes zinātnēm, kur

tā arī iedalāma (kā tas jau ir noticis vairākās ūniversitātēs, piem. Zepevas).

Sal. 14. nod. §§ 2.—3. Skat. Vunta apcerējumu par psīcholoģiju un filo-

zofiju «Jaunās idejas filozofijā», kas aprāda psīcholoģijas atdalīšanās priekš-

laicīgumu no filozofijas.
10 Tas sakāms nevien par loģiku, bet arī par aistētiku, reliģijas filo-

zofiju, tiesību filozofiju, kuru pētīšanai ir vajadzīgas zināšanas no mākslas

vēstures, reliģijas un tiesībām.
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plis, un lietājamo disciplīnu uzjemšana tur aptumšos cenšanos

pēc zināšanas zināšanas dēl, kas tai vispirmā kārta jākultivē,

būtu nevien pavirši, bet arī nesaskanētu ar ūniversitātēs vē-

sturi, Lietājamā zinātne aizvien ir bijusi ūniversitātēs mācī-

šanas nemainīga daļa, un ja no XVIII gadsimteņa vidus filozo-

fijas fakultāte, t. i. tīrās zināšanas fakultāte izvēršas par val-

došo, tad no šejienes nepavisam vēl neizriet, ka ūniversitātē

atmetamas lietājamās disciplīnas. Tīro zinātņu un viņu izlietā-

jumu starpā vispāri nav novelkama krasa robeža: dabas zi-

nātne, filozofija, vēsture pašas par sevi noved pie technikas,

paidagoģijas un politikas jautājumiem, un otrādi — pēdējo pē-

tīšana noteikti iespaido tīro zinātņu attīstību. Atcerēsi-

mies tikai, ka modernās histoloģijas attīstība visciešākā kārtā

saistīta ar chirurģijas sekmēm, Kanta filozofijas sistēma nodi-

binājās Ruso paidagoģiskā traktāta iespaidota, un oiko-

nomiskās vēstures izveidošana pēdējā laikā ir ievērojamā

kārtā marksisma politiskās mācības iespaidota. Pati filozofijas

fakultātes vadošā loma pret lietājamo zinātņu fakultātēm izpau-

dās ne tik daudz mēchaniskā pārsvarā, cik daudz ieliekot tīrās

zinātnes elementus šās fakultātēs, tās piesātinot ar filozo-

fiskās" meklēšanas garu. No tā laika, kamēr vēsture un tie-

sību filozofija, zinātne par valsti, politiskā oikonomija kļuvu-

šas par juridiskās fakultātes galveniem mācību priekšmetiem,

bet anatomija, fizioloģija, histoloģija, bakterioloģija, vispārīgā

patoloģija un daudzās ūniversitātēs arī psīcholoģija — par me-

dicīnas fakultātes galveniem priekšmetiem, apgalvot, ka šīs

fakultātes ir mazāk zinātniskas, kā „tīras zināšanas" fakultā-

tes, var tikai tas, kas nepavisam nepazīst modernās juri-

sprudences un medicīnas vispārīgā gara ūniversitātēs izglītības

pakāpē. No otras puses, vienīgi tas, kas nepazīst mācīšanas

prakses „filozofijas" fakultātēs var teikt, ka zinātni šeit māca

abstrakti, šķirti no sava praktiskā izlietājuma: tur nevien

ģeoloģija uri ķīmija tiek mācīta sakarā ar šo zinātņu izlietā-

šanu technikā (atcerēsimies Lībichu), nevien paidagoģika aiz-

vien vairāk nostiprina īpašu katedru filozofijas fakultātē, bet

pat lingvistisko un filozofisko disciplīnu mācīšana norisinās

sakarā ar jurista, diplomāta, archivara, valodu skolotāja prak-

tiskām vajadzībām. Lietājamās zinātnes un „tīrās" zinātnes
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sastāda nedalāmu veselu, kopīgi veidojot vienotu universitā-

tēm scientiarum.

Vai no šejienes izriet amerikāņu ūniversitātes prakses

pareizība? Vai arī technika nav ieskaitāma ūniversitātē

īpašas fakultātes veidā? Nepavisam nē. No šejienes tikai iz-

riet, ka šis jautājums nav atrisināms kopīgi visai technikai,

un ka tas daudz nopietnāki izpētāms. Technika, saprasta kā

zināšana, kuras mērķis ir cilvēka uzvara par dabu, sadalās

divās krasi savā starpā norobežotās nozarēs: technikā vārda

šaurā nozīmē, kuras priekšmets ir cilvēku ietverošā ārējā

daba, un technikā, kuras priekšmets ir paša cilvēka daba.

Pirmā tiek galvenā kārtā izlietāta praktiskā saimnieciskā dar-

bībā. Vērsta uz ārējo dabu, tā savukārt sadalās nedzīvās un

dzīvās dabas technikā, tāpat kā arī saimniecisko labumu ra-

žošana attiecīgi sadalās divās pamata nozarēs: amatniecības

un rūpniecības laukā un lauksaimniecības laukā. Technikas

otra nozare ir medicīnas un tās sociāli psīcholoģiskās techni-

kas lauks, kuras sākumi atrodami Mūnsterberga psīchotech-

nikā, kriminālo tiesību antropoloģiskā un socioloģiskā skolā un

projekta veidā uz psīcholoģijas un zocioloģijas dibinātā Petra-

žicka „polītikā". Abu technikas veidu starpā ir pārejas: tā,

no vienas puses, veterinārija, cieši saistīta ar lauksaimniecības

techniku, ir kā pāreja uz medicīnu. No otras puses higiēna un

vispāri t. s. sociālā medicīna, kuras par savu mērķi stāda ne-

vien vienkārši cilvēka izārstēšanu, bet itin kā cilvēku dzi-

muma stiprināšanu analoģiski ārējās dabas stiprināšanai, kas

ir saimniecības mērķis, savā praksē tuvinās saimnieciskai

darbībai vispāri. No abiem šiem technikas veidiem taisni

technika šaurā nozīmē ir nepārtraukti saistīta ar saimniecisku

darbību: no pēdējās tā gūst savus tiešos uzdevumus. Techniķi

neinteresē vienīgi abstrakta uzvara par dabu, bet gan tāda

uzvara, kas izdevīgāka dotajos saimnieciskajos apstākļos, kas

dotajā vietā var likt snaudošiem dabas spēkiem kalpot cilvē-

kam. Tamdēļ labums, saimniecisks aprēķins noteic technisko

zināšanu (tā tad arī mācīšanu), ar to pašu ierobežojot zinātni-

skās pētīšanas brīvību. Šāda saimnieciska aprēķina un la-

buma faktora turpretī nav medicīnā un sociāli psīcholoģiskā

technikā, kuru priekšmets ir dzīvs cilvēks, kas nekalpo kā
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saimnieciskas apgrozības objekts. Šais pēdējās zinātnēs tīri

izzinošā interese par dabu netiek komplicēta ar kādu blakus,

zināšanai heteronomu saimniecisku interesi.
20

Taisni te (bet

nevis techniskās zināšanas Mētājamā raksturā) arī pastāv

pamatojums, kamdēļ techniku šaurā nozīmē var izjemt no uni-

versitātes, kas pēc savas būtības vispirmā kārtā ir zinātniskās

zināšanas lecekts, kamdēļ technika mācāma speciālās mācības

iestādēs, kur saimnieciskai interesei ir jābūt ja nu ne notei-

cošai, tad katrā zinā vienlīdzīgās tiesībās ar zinātnisko inte-

resi.
21

Tāda technikas šķiršana ir nevien ūniversitātes inte-

resēs, kuras spēks pastāv zinātniskā spraiguma, un tā tad arī

zinātniskā gara prēcīzitātē, bet arī saimniecības interesēs, kal-

pošana kurām ir technikas īstais aicinājums. Gluži aiz tā paša

iemesla nav nekāda pamata no ūniversitātes šķirt medicīnas

techniku. Pastēra, Mečņikova un Korsakova gars ir blakus

motīvu nesaistīts zinātniskās pētīšanas gars.

Lielāko tiesu lietājamo („klinisko") medicīnas priekšmetu

atbalstīti, tādi medicīnas fakultātes galvenie priekšmeti, kā

anatomija, fizioloģija, histoloģija, baktērioloģija, vispārīgā pa-

toloģija, psīcholoģija ar psīchiatriju ir universitatis scienti-

arum pilntiesīgi un neatlīdzināmi locekļi, kuru auglīgā darbība

izpaužas visos citos zinātniskās zināšanas laukos, nemaz neru-

nājot par to zaudējumu, ko cieš pati medicīna, ja to atdala no

„fīlozofijas" fakultātes zinātnēm. Taisni šis tīrās zināšanas

gars, kas ar filozofijas fakultātes uzzelšanu XIX. gadsimtenī

iekļuva arī medicīnas fakultātē, pārvērta medicīnu no šauras

20
Par medicīnu, kā vistīrāko techniku, un par sociāli psīcholoģisko

techniku, skat. sīkāki 14. nod. §2. Jau Šellings iekš «Methode d. akad.

Studilifn» izteic domu, ka medicīna (dabas laukā) un jurisprudence (gara

laukā) ir vienīgi «zinātniskas technikas».

21 Jautājuma literātūrā šo domu, kaut arī drusku citādā formulē-

jumā, skaidri izteica Petraž i c k i s. Uzskatīdami par principiāli

vēlamu technisko zinātņu mācīšanos koncentrāciju īpašās speciālās mācības

iestādēs, aiz praktiskiem apstākļiem mēs skaitām par pilnīgi pielaižamu da-

bas zinātņu fakultātē ierīkot vairāk techniskus ciklus, piemēram, ķīmijas, vai

pat nelielu techmsku fakultātu nodibināšanu ūniversitātes sastāvā (agro-

nomijas, veterinārijas v. t. t.). Svarīgi ir tas, lai ūniversitātē reprezentētā

technika ar savām interesēm un tai esošiem saimnieciskiem motīviem ne-

apgrūtinātu vairāk teorētiskās fakultātes, kuru pārsvars ūniversitātē no-

drošināms.
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technikas, kāda tā bija agrāk, sazarotā zinātņu kopā par dzīvu

cilvēku, kuram kalpot ir medicīnas mākslas cēlais uz-

devums. Aiz tiem pašiem iemesliem nav arī nekāda pa-

mata izmest no ūniversitātes mācības plāna sociāli psīcholo-

ģisko techniku. Izšķirībā no medicīnas, tā tomēr vēl maz sa-

zarojusi, lai pretendētu par savu izveidošanu īpašā fakultātē.

Eksperimentālās psīcholoģijas pievienošana medicīnas fakul-

tātei ar laiku kļūs nenovēršama, un to bez sevišķām grūtībām

šai fakultātē būs iespējams apstrādāt, jo būtībā tā vistuvāki

stāv medicīnai.

Jau sākot ar XVII. gadsimteni politika ūniversitātes mā-

cības priekšmetu sastāvā kļuva patstāvīgs priekšmets. Varbūt

izjernot Didro, kas savā „krievu ūniversitātes plānā" līdzās

augstākai techniskai skolai nostādīja arī īpašu politisko zi-

nātņu skolu, 22

polītika ne teorijā, nedz praksē nav konsolidē-

jusies īpašā fakultātē. Sākumā to mācīja filozofijas fakultātē,

kur no XVII. gadsimteņa beigām tika nodibināta juris natu-

ralis et gentium katedra, bet vēlāk jurisprudences fakultātē,

uz kurieni šo katedrau pārcēla XIX. gadsimtenī. Tāda politikas

un jurisprudences savienošana sevī slēpj tīri loģiskus pama-

tojumus. Polītika tiek reālizēta vai nu izdodot likumus, vai

arī tos administrātīvā kārtā izlietojot. Tamdēļ pastāvošo tie-

sību sistēmas zināšana, kas vajadzīga abos gadījumos, ir

nepieciešams politikas nosacījums. Arī otrādi: tiesību zinā-

šana ir neiespējama, it īpaši mūsu laikos, bez vēsturnieciski un

filozofiski orientētas politikas. Tā saucamā „brīvo tiesību"

strāva jo skaidri izklaidēja to aizspriedumu, saskaņā ar ko tie-

sības ir sevī pabeigta normu sitēma bez jebkādiem trūku-

miem, kam pieskaņojams ikviens dzīves gadījums vienkārši un

racionāli tulkojot likumu ar tīri loģisku analizēs, dēdukcijas un

analoģijas metodu palīdzību. Pat tai stingrā tiesību izlietāšanā, ko

sastopam tiesā un kas fiksēta likuma tekstā, jau lielā mērā saska-

tāma polītika. Tamdēļ Šveices civilkodeka pazīstamais ievada

pants ir ne tik daudz jauna tiesību norma, cik daudz paša ties-

neša darbības būtības apzināšanās, saskaņā ar ko (pantu) ties-

nesim jātaisa spriedums pamatojoties uz likuma, ja tāda li-

kuma nav — tad saskaņā ar paradumu tiesībām, bet ja arī tādu

22
Liard «L'enseignement supērieur» I, 102. 1. p.
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tiesību nav, tad saskaņā ar nosacījumu, kādu tas

uzstādītu, ja pats būtu likumdevējs. Tautas

izglītības politikas piemērā mēs jau varējām pārliecināties par

to, cik lielā mērā politiku noteic saimnieciskie apstākli. Bet

ja oikonomiskā polītika ir viena no vispārīgās politikas no-

zarēm, tad saimniecības vēsturiskai, socioloģiskai un filozo-

fiskai zināšanai gluži dabīgi jāietilpst politiski juridiskās fakul-

tātes lokā. Viss tas runā par labu tam, ka oikonomiskās zi-

nātnes šķiramas no filozofijas fakultātes un savienojamas vienā

fakultātē ar politiski juridiskām zinātnēm. Tādā kārtā kā otru

praktisko fakultāti, līdzās medicīnas fakultātei, varētu minēt

no trijām nodalām — politiskās, juridiskās un oikonomiskās —

sastāvošu fakultāti, kuru, aiz labāka nosaukuma trūkuma, va-

rētu nosaukt par valsts un sabiedrisku zinātņu fakultāti.
23

Līdz šim mūsu prātojumi vairāk vai mazāk sakrita ar to

ūniversitātes izbūves schēmiu, kas trādicionāli jau nodibinā-

jusies. Gluži citādi ir apstākli ar trešo lietājamās zināšanas

virzienu, proti ar paidagoģiku. Tiesa, pēdējā laikā paidagoģika

nevien gandrīz visās Eiropas un Amerikas ūniversitātēs ir kļu-

vusi par pastāvīgu mācības priekšmetu, bet loti daudzās ūni-

versitātēs jau reprezentēta kā patstāvīgs katedrs ar attiecī-

gām palīga mācības iestādēm. Līdzīgi medicīnai un politikai,

neapgrūtināta, nekādiem izzināšanas intereses blakus motī-

viem, tā ir viens no visdižākiem lietājamās zināšanas veidiem,

kam pašas ūniversitātes interesēs ir liela nozīme tādā zinā, ka

arī pašas ūniversitātes zinātniskais darbs tieši atkarīgs

no izglītības nostādīšanas zemē, kalpošana kurai ir paida-

goģikas, kā zinātnes, tiešs aicinājums. Ja paidagoģijas pie-

laišana ūniversitātes mācības priekšmetu sastāvā šā jautā-

juma literātūrā vairs nerada nekādu iebildumu,
24

tad jautājums

par patstāvīgas paidagoģikas fakultātes dibināšanu un tās vis-

pārīgo raksturu vēl joprojām paliek nenoskaidrots. Fakultātē

23 Mūsu skicēto juridiskās fakultātes pārkārtošanu krievu literātūrā

jau prasīja Petražickis, kuram arī pieder pats «sabiedrisko zinātņu

fakultātes» termins.

24 Krievu literātūrā atkal Petražickis viens no ūniversitātu ap-

rindu pirmajiem pārstāvjiem, kas izteicās par labu paidagoģisko zinātņu

ietveršanai mācīšanas sastāvā ūniversitātē.
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reprezentēto zinātņu kopībai jābūt pietiekoši sazarotai un līdz

ar to tik patstāvīgai, lai tās iegaumēšana spētu dot noapaļotu

un pabeigtu zinātnisku izglītību. Tomēr ja jau filozofijas, šā

paidagoģikas teorētiskā pamata, iegaumēšanai ir vajadzīga ie-

priekšēja vai arī vienlaicīga kādas empīrisko zinātņu grupas

mācīšanās, tad jo vairāk tas sakāms par paidagoģikas disciplī-

nām. Pēdējo mācīšanai ir nepieciešama nevien filozofiska iz-

glītība, bet arī kādas empīriskās zināšanas metodes prašana.

Tamdēļ par augstākās paidagoģiskās izglītības racionālāko

organizāciju mēs iedomājamies īpašu paidagoģisko disciplīnu

ciklu, kā papildinājumu kautkuram fakultātes ciklam. Šis cikls,

kā pamatā jābūt izglītības problēmai, sevī apvieno visu prak-

tisko fakultātu pārstāvjus: filozofiskā paidagoģika, tautas iz-

glītības vēsture un politika, psīcholoģiskā un fizioloģiskā tech-

nika, tāpat arī atsevišķu zinātnisko priekšmetu speciālās mā-

cīšanas metodikas ir tā galvenās disciplīnas. Kopīga prak-

tiskā mērķa, tāipat arī kopīgu mācības palīga iestāžu esamība

praktiski tomēr padara mērķim atbilstošāku paidagoģiskā cikla

zinātņu atšķiršanu īpašā institūtā pie ūniversitātēs, kas, pa-

turēdams visas fakultātes tiesības, no pēdējām atšķiras ar to,

ka tur mācāmā cikla raksturs nav patstāvīgs, bet kā papildi-

nājums citām fakultātēm. 2
"

25 Konkrētizācijas nolūkā aplūkosim šeit Tomskas ūniversitātes Pai-

dagoģiskā institūta plāna schēmu, ko izstrādāja Tomskas ūniversitātē, pa-

matojoties uz mūsu attīstīta uzskata.

L Pamata katedri:

1. Paidagoģika un paidagoģijas mācību vēsture.

2. Paidagoģiskā psīcholoģija un eksperimentālā paidagoģika.

3. Paidagoģiskā fizioloģija un fiziskā audzināšana.

4. Tautas izglītības vēsture un polītika.

11. Speciālo priekšmetu lektīras:

1. Matēmatikas metodika.

2. Fizikas un kosmogrāfijas metodika. .

3. Dabas zinātņu metodika.

4. Mātes valodas un literātūras metodika.

5. Vēstures metodika.

6. Ģeogrāfijas metodika.

7. Svešās valodas metodika.

8. Priekšskolas izglītības teorija un prakse.

9. Ārpusskolas izglītības teorija un prakse.
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10. Mākslas izglītības teorija (zīmēšanas, veidošanas, dziedāšanas

prakse).

11. Saimnieciskās izglītības teorija (amatnieka un lauksaimnieka

praktiski darbi).

Speciāli matēmatikas mācīšanas parauga mācības plāns varētu būt

tāds:

I. Lekcijas:

1. Loģika )
2. Psīcholoģija j

Vestures un filoloģijas fakultāte.

3. Paidagoģika.

4.—6. Paidagoģisko mācibu vēsture un izglītības vēsture (pēc iz-

velēs trīs kursi).

7. Tautas izglītības polītika.

8. Paidagoģiskā fizioloģija un fiziskā audzināšana.

9. Paidagoģiskā psīcholoģija un eksperimentālā paidagoģika.

10. Matēmatikas un fizikas metodika.

11. Mākslinieciskās izglītības teorija.

12. Saimnieciskās izglītības teorija.

11. Sēmināri un laboratorijas:

1. Paidagoģikā, tautas izglītības politikā, paidagoģisko mācību vē-

sturē vai izglītības vēsturē pēc izvēles.

2. Laborātorijas darbi psīcholoģijā vai fizioloģijā.

3. Matēmatikas metodikā.

4. Fizikas metodikā.

111. Praktiski darbi.

1. Zīmēšana un veidošana.

2. Roku darbi.

Šo paidagoģisko ciklu varētu viegli pāriet pa daļai kopā ar citu fa-

kultātu priekšmetiem, pa daļai pēc fakultātes priekšmetu ciklu pabeigšanas
pēc šādas schēmas:

1 2 3 4 5 gadi

Tā pāriešana prasa nākošā skolotāja ūniversitātes mācības laika pa-

garināšanu par vienu gadu. Ar~ attiecīgiem variantiem un saīsinājumiem

varētu uzstādīt arī citus parauga ciklus citu priekšmetu skolotājiem, skolas

un ārpusskolas darbiniekiem, tautas izglītības administrātoriem, skolu ār-

stiem v. t. t. Šā mācības plāna sīkāku pamatojumu skat. turpmāk 14. nod.

§4. "

Ar šā mācības plāna pamatiem sakrīt arī paidagoģijas profesora Ber-

linē Ed. Šprangera raksts —
Par vidusskolas skolotāja sagatavošanu,
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Mums vēl jāaplūko jautājums par atlikušo lietājamo zi-

nātņu fakultāti — proti teoloģijas fakultāti. Zinātnes, kas sa-

stāda teoloģijas fakultātes trādicionālo ciklu, var dalīt divās

grupās. Vienā grupā ietilpst vēsturiskās zinātnes (dogmatikas

vēsture, baznīcas vēsture, atsevišķu reliģiju vēstures), filolo-

ģiskās zinātnes (reliģijas grāmatu teksta kritika, attiecīgās va-

lodas) un filozofiskās zinātnes (reliģijas filozofija). Otrā grupā

ietilpst praktiskā teoloģija, kur pieder ticības mācības siste-

mātisks iztirzājums, apoloģētika, kā arī šauri praktiskas disci-

plīnas, kā dievkalpošana, homilētika v. t. t. Ka pirmā zinātņu

grupa, kas jau no reformācijas laikiem un īpaši XIX. gadsim-

tenī gūdama noteiktu pārsvaru nevien protestantu, bet arī ka-

toļu teoloģijas fakultātēs, ierindojama universitātes mācības

priekšmetu skaitā, ir neapšaubāmi. Reliģija aizvien ir bijusi un

paliks kultūras neatlīdzināma daļa, un tās zinātniskai mācī-

šanai ar vēstures un filoloģijas, kā arī filozofijas metodi nepie-

ciešami jāiejem viena no pirmajām vietām universitātes pētīša-

nas un mācīšanas darba sistēmā. Viss jautājums pastāv iekš tam,

vai ir tīri zinātniska vaiarīkauttikai praktiska rakstura pamato-

jumi, kas tomēr saskaņojami ar ūniversitātēs zinātnisko būtību,

lai atdalītu atsevišķā fakultātē to zinātņu grupu, kas māca re-

liģiju. Ciktāl varētu runāt par teoloģijas fakultātes zinātņu

pirmo grupu, tad mums liekās, diezin vai kādam būs ceļami ie-

bildumi pret to, ka tādu pamatojumu nebūtu, un ka visas šīs

zinātnes ierindojamas vēstures un filoloģijas fakultātes sa-

stāvā, kur tās arī pēc savas metodes piederīgas. Tomēr gluži

citādi ir lietas apstākļi ar otru zinātņu grupu, — proti ar prak-

tisko teoloģiju, kura, kā mēs zinām, nav tīra zināšana, bet lo-

ģiskos jēdzienos formulēta ticība.
26

Vai ticība var būt univer-

sitātes mācības priekšmets? Piejemsim pat, ka dotās reliģijas

ticības mācībā (piemēram, pareizticībā un protestantisma, pa

ko tas 1919. gadā iesniedza Prūsijas tautas izglītības ministrijai. Sal. Ed.

Spranger «Kultur und Erziehung» 1919. g. 91.—131. 1. p., īpaši 103. 1. p.

kur lasām: «tādā kārtā visu paidagoģiskās zinātnes ciklu varētu dēfinēt

kā vēsturniecisfcu un sistēmatisku mācīšanu par izglītības mērķiem, izglī-

tības materiālu (paidagoģiskā psīcholoģija), izglītības darbiniekiem un izglī-

tības organizāciju».

26 Skat. 9. nod. § 6.
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daļai pat arī katolicismā) ticības patiesība netiek skaitīta par

pilnīgi dotu, bet kā tāda, kas nepārtraukti attīstās, ka tā tiek

aplūkota kā meklēšanas un pētīšanas priekšmets, kā problēma,

kuras atrisināšanā piedalās arī ar zināšanas metodi apbruņotais

cilvēka prāts. Vienalga, ticībai ir raksturīgs, ka tā savu at-

balstu redz baznīcas autoritātē, kura tad arī vispēdīgi lemj, kas

no iegūtiem brīvās pētīšanas rezultātiem atzīstams par patie-

sību, un kura tad vienīgi atļaujama izplatīšanai. Bet tas jau
runā pretī ūniversitātēs būtībai, kuras pamata princips ir mā-

cīšanas un mācīšanās brīvība, skolotāja nesaistīšana ne ar ko

citu, izjemot vienīgi viņa zinātnisko pārliecību, kuras izplatī-
šana rakstos un vārdos ir viņa profesionāls pienākums. Prak-

tiskā teoloģija nevar atsacīties no baznīcas autoritātes, kā sava

dabiskā balsta, bet taisni tamdēļ tā arī nevar būt ūniversitātēs

mācības priekšmets, jo tāds aizliedz katru saistīšanos ar ik-

vienu autoritāti, izjemot zinātnes autoritāti.
27

27
Teoloģijas fakultātu evolūcija Rietumos tikai apstiprina mūsu se-

cinājumus. Katolicisma fakultātes, kuru saistiba ar baznīcas autoritāti ir

loti stipra, tikai nosaukuma pēc vēl ir ūniversitātēs fakultātes. Faktiski

tās ir pilnīgi šķirtas no citām fakultātēm, neatrodas ar tām nekādos sav-

starpējos zinātniskos sakaros, un to studenti izvairās no citu fakultātu lek-

ciju un darbu apmeklēšanas, kas tiem bieži pat formāli tiek aizliegts. Tur-

pretī protestantisma fakultātes, baznīcas autoritātes nesaistītas, atrodas

ciešos sakaros ar ūniversitātēs filozofijas fakultāti. Tomēr viņas to ir

panākušas, kļūdamas par pilnīgi pasaulīgām. Viņu zinātniskās mācīšanas

vidus punkts ir kristietības zinātniska pētišana, ko šķirt no filozofijas fa-

kultātes nav nekāda pamata. Turpretī praktiskā teoloģija tur aizvien vai-

rāk aizvirzās pēdējā plānā, kamdēļ to ar,ī viegli var atdalīt no ūniversi-

tātēs kā patstāvīgu mācības iestādi, kuras kursa pāriešanai lielākā vai ma-

zākā mērā ir vajadzīga vēstures un filoloģijas fakultātes «reliģijas» noda-

ļas iepriekšēja pāriešana. Sal. Paul s c nu (nodala par teoloģijas fakul-

tāti). Analoģisks spriedums ir nepiemērojams tiesībām, kaut arī pēdējās,

būdamas kā zināšanas loģiskā formā izteikta vēlamība, ari nav tīra, bet

heteronoma zināšana. Kāds tiesību iztulkojums ir obligātorisks izpildī-

šanai atsevišķu personu un valsts varas orgānu savstarpējās attiecībās —

arī to vispēdīgi nelemj zinātne, bet tai blakus autoritāte, mūsu laikos —

valsts varas autoritāte. Tomēr izšķirībā no baznīcas, autoritātes tiesiskā

autoritāte nepretendē uz to, ka tās tiesību iztulkojums ir absolūta patiesība,

bet apmierinās tikai ar viņu apstiprināšanu, kā izpildīšanai vienīgi obligā-

torisko. Tiesību citādu iztulkojumu izplatīšanas aizliegšana par to, ko uz-

stādījusi tiesību autoritāte, neizriet no autoritātes būtības. Tamdēļ dog-

matiskās jurisprudences mācīšanu ir iespējams pilnīgi saskaņot ar mācīša-
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Tādā kārtā universitātes trādicionālās iekārtas analizē un

tur apslēpto tendenču attīstība tēmē sekošu tās iekārtu: a) da-

bas zinātņu un matēmatikas fakultāte; , b) vēstures un filolo-

ģijas fakultāte; c) īpašs filozofisko zinātņu cikls; d) medicīnas

fakultāte; c) sabiedrisko zinātņu fakultāte; f) paidagoģiskais

institūts. Lai arī cik tāda ūniversitātēs iekārta tuvojas loģiskai

zinātņu klasifikācijai, tomēr pēdējā tur aiz nepieciešamības tiek

reālizēta izķēmotā un aprobežotā veidā. Šie aprobežojumi var

būt gan lielāki, gan mazāki. Tomēr lai tie būtu likumīgi, tiem

aizvien jābūt savas praktiskās nepieciešamības attaisnotiem un

tiem nekad nav jāsniedzas tik tāli, lai gluži notušētu ūniversi-

tātēs būtību, kā saskaņā ar savu iekšējo likumu sadalītās zinā-

šanas viengabalainības «redzamu iemiesojumu" (Fichte).

4.

Mācīšanas un mācīšanās brīvība. Mācīšanas raksturojums ūniversitātē. Brī-

vības principa ierobežojumi. Mācīšanas iedalījums ūniversitātē: sagata

vošanas darbi, profesionāli praktiski darbi, zinātniskas mācīšanas organi-

zācija. Krasu robežu nevēlamība minēto mācīšanas tipu starpā. «Pētī-

šanas institūtu» problēma.

Tas pats sakāms arī par otru ideālas ūniversitātes principu
— pētīšanas un mācīšanas brīvību. Mācīšana ūniversitātē ne-

pastāv tik daudz mācīšanā, cik daudz savu zinātnisko uzskatu

sludināšanā no zinātnieka puses. Abi tradicionāli nodibinājušies

ūniversitātes darbu tipi — vienup lekcijas, otrup laboratorijas

un sēmināra darbi —■ vienlīdz kalpo šim uzdevumam. Lekcijas

būtība pastāv iekš tā, ka tā sniedz zinātni tās izšķīdinātā veidā,

tai viņas loti pamācošā stāvoklī, kad tikko pabeigtais pētījums

vēl itin kā meklē savu adekvātu izpausmi vārdā. īsta ūniversi-

tātes lekcija nekad vienkārši neatstāsta pētīšanas rezultātus;

nē, tā rāda, kā zinātnieks un lektors ieguvis šos rezultātus.

nas un mācīšanās brīvības principu. Protams, tiesību profesoram jāiztirzā

ari tiesību autoritātes piejemtais likuma tulkojums. Tomēr šai iztirzājumā

viņš var pilnīgi vadīties tikai no savas zinātniskās pārliecības, kritizējot,

atklājot trūkumus un kļūdas tiesu un administrātīvās prakses piejemtā tul-

kojumā.
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Tamdēļ lekcjia neatvairāmi aizkar iztirzājamā zinātnes jau-

tājuma pašreizējo stāvokli. Tamdēļ tā joprojām ir vērtīga arī

tad, kad izšķirībā no grāmatas, tā varbūt cieš aiz

daļu nesamērības, nepabeigtības, pat fragmentariskuma. Tādu

lekciju nevar atlīdzināt nekāda grāmata, un to atcelt nozīmētu

iznīcināt pašu ūniversitāti. Tamdēļ visi iebildumi pret lekciju

sistēmu, norādot uz klausītāju pasivitāti lekciju laikā, ka stu-

denti tās neapmeklē, ka tās nevajadzīgas pastāvot labām mācī-

bas grāmatām v. t. t. liecina tikai par zinātniska gara sabru-

kumu universitātē, kas,patiesi noved pie lekciju izviršanas vien-

kāršā zināmā „ziņu summas" iztirzājumā. Tomēr īstu ūniversi-

tātēs lekciju tās pat neaizskar, jopēdējās nozīme pastāv iekš tā,

lai klausītājos modinātu taisni aktīvu izturēšanos pret zinātni,

lai tās modinātu tieksmi pēc saviem ieskatiem pārstrādāt lekcijā

izmantoto materiālu, lai varētu patstāvīgi pārbaudīt tos seci-

nājumus, pie kādiem nokļuvis profesors. Paliekot zinātnieka

ziņojums par vina izdarīto pētījumu, lekcija pēdējo nevien at-

veido tā galvenās etapēs, bet arī citē to materiālu, kas klausī-

tājam savā pētījumā jāpārbauda, un tos citus viedokļus, kas do-

tajā jautājumā pastāv un kas klausītājam jāsalīdzina ar lek-

cijā attīstīto uzskatu, lai pēc tam klausītājs spētu izveidot savu

patstāvīgu uzskatu par priekšmetu. Tādā kārtā lekcijas no-

zīme nepastāv iekš tā, ka tā atlīdzina grāmatas lasīšanu, bet

iekš tā. ka tā mudina uz lasīšanu un noklausītā patstāvīgu pētī-

šanu. Te arī slēpjas lekcijas, kā vienīgā mācīšanas pajēmiena,

trūkums. Jo profesors stāv augstāki kā zinātnieks, jo spēcī-

gāk un spīdošāk tas lekcijā attīsta savu argūmentāciju, jo

vairāk draud briesmas, ka skolēns tiks pētnieka nomākts, kritīs

viņa pārmērīgā iespaidā. Šēmināru darbu nozīme iekš tā arī

pastāv, ka tur skolēna kritiskai spējai tiek pretī nostādīta vā-

jāka un neveiklāka argumentācija. Bieži vien skolotāja metodes

vienpusība skolēnam kļūst redzama to neveiklāki izlietājot

biedra darbā. Mēs nemaz nerunājam par to nozīmi, kāda ir

sēmināra darbiem, skolēnam liekot koncentrēties par kādu spe-

ciālu problēmu, kurā tas ar patstāvīgu pētīšanu iedziļinās, un

tādā kārtā dod iespējamību tam redzēt savu skolotāju kritiķa

lomā, kas ar meistara žestu izlabo domas kontūru, ko vilkusi

skolēna nedrošā roka. Vienīgi sliktas lekcijas un praktiskie
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darbi viens otram pretēji.
28 Labas lekcijas un zinātniski nostā-

dīti darbi cits citu papildina un rada vajadzību pēc

tāda papildinājuma. Kā vienu tā otru uzdevums ir mu-

dināt skolēnu uz priekšmeta patstāvīgu pētīšanu, ietvert

tos zinātniskās domas pētīšanas darbā; ja lekcijā pro-

fesors, attīstīdams savu uzskatu, skolēnu izaicina uz kri-

tiku, tad semināra darbos tas savukārt uzstājas kritiķa lomā

par skolēna izdarīto pētījumu. īsts profesors prot vērtēt un iz-

just savas auditorijas tiesu: bieži vien šai tiesai tas pateicību

parādā par saviem labākiem zinātniskiem sasniegumiem.

Jau no šā zinātniskās mācīšanas raksturojuma universitāte

ir redzams, ka mācīšanas un mācīšanās brīvība ir ūniversitātes

pamats. Piespiest kādu apliecināt savus zinātniskos uz-

skatus ir tikpat neiespējami, cik neiespējami piespiedu kārtā

ievilkt skolēnu zinātniskās radīšanas straumē. Tamdēļ ikviens

mācīšanas un mācīšanās brīvības ierobežojums arī novirzī no

mācīšanas būtības ūniversitātē. Bet līdz ar to tāds ierobežojums

ir nevien neapstrīdams fakts ūniversitātes dzīvē, bet arī izriet

no ūniversitātes, kā cilvēku kopdzīvē realizētas zinātnes, ne-

novēršamām īpašībām. Arī šeit ūniversitātes politikas problē-

ma pastāv iekš tā, lai brīvības ierobežojumi, aizvien attaisnoti

28 Tamdēļ viss strīdus par vienas vai otras mācīšanas sistēmas

priekšrocībām mums izliekas nepamatots un ikā apliecinājums par zināt-

niskā gara krišanu ūniversitātē. Šā strīda pēdējais uzliesmojums Krievijā

attiecināms uz 1905.—1906. g. Sal. Petražicka cit. sac, kur spīdoši

aizstāvēta lekciju sistēma. Diemžēl, aizrāvies no savas psīchologiskās zi-

nātnes teorijas, P. uzbrūk praktiskiem darbiem. Taisnīgi zobodamies par

dažādiem nezinātniska rakstura praktisko darbu projektiem, viuš pienācigi

nenovērtē sēmināru darbu nozīmes. Ja, p?c P. domām, «zinātniskas domā-

šanas iedvešana» pastāvētu iekš tā, ka skolēni pasīvi atkārtotu skolotāja

domāšanas procesus, tad patiesi varētu viņam piekrist, ka lekcijas, skolē-

nam rādīdamas pilnīgo «domāšanas darbu», ko sniedz zinātnes metodi pār-

valdošais zinātnieks, savas izglītojošās vērtības ziņā stādāmas augstāki par

sēmināra darbiem, kur skolēns, sekodams sava biedra bieži pilnīgi nepa-

reizajam darbam, atkārto tā nepilnīgos «domāšanas procesus». Bet meto-

des piesavināšanās nav tā cilvēka domāšanas procesu atkārtošana, kas

pārvalda metodi. Ikviens īpatnīgi pārvalda vienu un to pašu metodi. Un

nevis profesora domāšanas procesu atkārtošanā pastāv noklausītās

lekcijas labums, bet sevi kritiskas izturēšanās izstrādāšanā pret

viņa domāšanas pajēmieniem.
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sava neatvairāma praktiska nepieciešamība, neiznīcinātu

pašas ūniversitātes būtību.

Tādi ierobežojumi izriet jau no pašām mācīšanas prasībām.
Tiešām, tīri zinātniskai mācīšanai, kā mēs to jau raksturojām, ir

vajadzīga attiecīgo radniecīgo zinātņu sistēmatsika kursa zi-

nāšana. Tā, fizikas zinātniskā kursā ir vajadzīga nevien fizikas

sistēmatiskā kursa, bet arī daudzu matēmatikas nodalījumu zi-

nāšana, seno laiku vēstures zinātniskā kursā — vēstures sistē-

matiskā kursa un seno valodu zināšana u.t.t. Ūniversitātē nevar

cerēt uz to, ka jaunie studenti, kas tur iestājas, ir pietiekoši sa-

gatavoti visu to zinātņu sistēmatiskā kursa zināšanā, uz, kuriem

balstās jau tīri zinātniska mācīšana. Tamdēļ ikviena ūniver-

sitātē līdzās tīri ūniversitātes priekšmetu mācīšanai organizē arī

veselu virkni sistēmatiskā kursa galvenāko priekšmetu mācī-

šanu. Šeit pieder nevien, piemēram, tādi iesprausti darbi, kā

seno valodu „propaideutiski" kursi, bet arī „augstākā matēma-

tika" biologiem, techniķiem un statistiķiem, «vispārīgā fi-

zika" mediķiem v. t. t. Tādi kursi no skolas sistēmatiskiem

kursiem atšķiras tikai ar to, ka tie vairāk pielāgoti turpmākās

mācīšanas vajadzībām ūniversitātē un tur daži nodalījumi tiek

aplūkoti sīkāki. Modernās vidusskolas ēvolūcijas gaitā tad vi-

dusskola gūst aizvien patstāvīgāku nozīmi, tā beidz būt tikai

vienkārša sagatavošanas pakāpe uz ūniversitāti, padara tadu

jaunu fakultas artium par nepieciešamu mācīšanas faktoru ūni-

versitātē. Tomēr visi līdzīgie sistēmatiskiā tipa darbi ir tikai kā

palīga un sagatavošanas darbi. Tie ir tikai balsti, kas satur

tīri zinātniskās mācīšanas ēku, un ja tos uztic nevien skolo-

tājiem un lektoriem, bet dažreiz arī profesoriem, tad tikai

tamdēļ, ka īsa sistēmatiskā un noapaļota plaša zinātnes nodalī-

juma iztirzāšana, kas pie tam vēl speciāli pielāgots turpmākās

mācīšanas vajadzībām ūniversitātē, prasa tik dzijas attiecīgās

zinātnes zināšanas, kas pa spēkam tikai vecam meistaram

sai nozare.

29
Pat vācu universitātes literātūras jautājumā, kas vispāri vienprā-

tīgi aizstāv «mācīšanās brīvību», kā vienu no vācu izglītības pamata sā-

kumiem, dažreiz tiek aizstāvēta angļu kollēdžu sistēma, kur studenti savas

ūniversitātēs dzīves pirmos 2—3gadus pavada «tutoru» stingrā uzraudzībā,

kas vada un kontrolē viuu darbu. Šās sistēmas priekšrocības tiek motivētas
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Mācīšanas brīvība prasa no skolēniem nevien pienācīgu

zinātnisku sagatavošanos, bet arī to, lai skolēns būtu praktiski

neieinteresēts. Tomēr tādas interešu nepielipšanas universitātei

nav tiesības prasīt. Valsts un sabiedrība šos laikos taisnīgi prasa

veselas virknes tā saucamo intelliģento profesiju reālizēšanai

pamatīgu zinātnisku sagatavošanu. Paliekot zinātniskās trā-

dicijas glabātājai, ūniversitātei jārēķinās ar šām dzīves pra-

sībām, tomēr jāiepotē zinātniskās pētīšanas metode arī .nā-

košajiem praktiskiem darbiniekiem. Tomēr zinātniska saga-

tavošana praktiskai darbībai bez tam prasa arī veselu virkni

zinu iegūšanu. Tā prasa enciklopaidiskas zināšanas nākošā

praktiskā darba laukā, kamēr zinātniska mācīšana vārda īstā

nozīmē ir individuālizācijas gara piesātināta: zinātniskā kārtā

iemācīties šī vārda jau uzstādītā nozīmē ir iespējams tikai ap-

robežotu skaitu zinātņu. Tā aiz vajadzības pēc profesionāli

praktiskās izglītības savukārt izriet nepieciešamība, ka tīri zi-

nātniskai mācīšanai ūniversitātē pieliekami vēl sistēmatiskā

ar to. ka ir pārāk krasa pāreja no skolas ar tās stingro disciplīnu uz univer-

sitāti ar tās pilnīgo mācīšanās brīvību, kā sekas ir tas, ka tikai nedaudzi

studenti prātīgi izmanto viņiem atjauto brīvību, turpretī lielākā dala stu-

dentu sākumā apmulst, bet vēlāk pavirši beidz universitāti Ja arī atzī-

stam par pareizu šo apgalvojumu, tad no tā izriet, pēc mūsu ieskata, ne

tik daudz akadēmiskās «mācīšanās brīvības» aprobežošanas nepiecieša-

mība, cik daudz vidusskolas reformēšanas nepieciešamība, kas daudzus sa-

vus abitūrientus acīm redot izlaiž nepietiekoši sagatavotus un garīgi ne-

gatavus. Mēs pilnīgi piekrītam tam, ka pārejai no skolas uz universitāti

nav jābūt pārāk krasai. Bet no šejienes mums izriet tikai tas, ka vidus-

skola (sevišķi vecākās klasēs) reorganizējama lielākas brivības virzienā.

Tamdēļ cīņa pret «mācīšanās brīvību» pēc mūsu ieskata ir simptoms tam,

ka vidusskolā viss nav kārtibā. No šejienes izriet, ka, būdama ūniversi-

tātēs organizācijas ideāls, mācīšanās brīvība īstenībā ir taisnīgi tā vai

citādi ierobežojama atkarīgi no tā, vai vidusskolā izglītība pareizi nostā-

dīta. Tamdēļ arī mēs absolūti nenoliedzam angļu sistēmu ar ūniversitātu

kollēdžiem, kas acīm redzot līdz pat šim laikam atbilst angļu izglītības

komplicētai sistēmai, bet ko patlaban aizvien vairāk grauj pati dzīve un

kas tagad kapitulē Vācu «mācīšanās brīvības» principa priekšā. Beidzot

kollēdžs nav nekas cits, kā pie ūniversitātēs pastāvoša loti brīva un zināt-

niski augsti stāvoša skola. Vai visiem studentiem jāiziet caur šo skolu,

vai arī viņi var sajemt ūniversitātēs izglītību bez tās, — šī jautājuma at-

risināšana atkarīga no vidējās izglītības nostādīšanas valstī un tam nav

tieša sakara ar mācīšanās brīvību, kas raksturo ūniversitāti kā tādu.
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rakstura darbi. Pie tam jo praktiskāka rakstura ir fakultāte,

jo lielākiem ierobežojumiem pakārtota mācīšanās brīvība. Vis-

vairāk ierobežota techniskās fakultātēs — medicīnas un juri-

sprudences, — sabiedrisko zinātņu fakultātēs tā dažās no-

dalās sava pilnīguma zinā var tuvināties abu teorētisko fakul-

tātu mācības brīvībai.
"

Tādā kārtā modernā ūniversitātē tiek tēmēti itin kā trīs

mācīšanas slāņi: sistēmatiskā rakstura sagatavošanas darbi,

sistēmatiskā un zinātniskā kursa apvienošana profesionālas

sagatavošanas nolūkā un tīri zinātniska mācīšana.
31

Dažādās

zemēs ūniversitātes organizācijā dažādi atspoguļojas šo ap-

rādīto triju slāņu dažādība. Angļu un amerikāņu ūniversitātēs

sagatavošanas darbi tiek koncentrēti tā saucāmos kollēdžos,

profesionālie darbi — speciālās skolās (school of law, of me-

dicine v. t. t.), zinātniskie darbi — īpašos uzdevumos

tām personām, kam jau ir kāds zinātnisks grāds" (gra-

duates). Vācu ūniversitātēs profesionālos darbus noteic

valsts eksāmena programmas, kur pa lielākai daļai eksā-

menē ūniversitātes mācības spēki, kaut gan eksāmeni nenotiek

ūniversitātēs, bet īpašās valdības nozīmētās kommisijās.

Beidzot franču ūniversitātēs tīri zinātnisko kursu ar tam īpat-

nīgo mācīšanās brīvību saprot kā neobligātorisku papildinājumu

profesionāli zinātniskam kursam, ko mācās visi studenti 3—4

gadus pavadīdami ūniversitātē. Mēs šeit nevaram ielaisties

vienas vai otras sistēmas priekšrocību apspriešanā. Tas ir

speciālas ūniversitātes politikas pienākums, kam jārēķinās ar

to ūniversitātes organizāciju, kas kādā zemē vēsturiski nodibi-

nājusies. Tomēr ūniversitātes politikas regulātīvajam princi-

pam dotajā jautājumā jābūt tādam, lai tīri zinātniskai mācī-

šanai tiktu nodrošināta absolūta hēgemonija, iekš kā pastāv

ūniversitātes specifiskā jēga. Profesionālās sagatavošanas m

30 Vispilnīgāko «mācīšanās brīvības» izpausmi sasniedz vācu ūniver-

sitātu filozofijas fakultātēs, kur, piemēram, lai kļūtu par tīrās filozofijas

doktoru, filozofiju var apvienot vienlīdz ar matēmatiku un fiziku, vai arī

ar vēsturi un valsts tiesībām, vai ar klasisko filoloģiju un vēsturi. Lai

kļūtu par ķīmijas doktoru, ķīmiju var apvienot ar fiziku un fizioloģiju, vai

arī ar fiziku un matēmatiku v. t. t.

31
Sal. Spranger «VVandlungen» ...
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tereses universitātei jāapmierina sakombinējot tīri zinātnisko

mācīšanu ar zinātniski sistēmatisko, neļaujot tai izvirst

profesionāli sistēmatiskā. Visi akadēmiskās brīvības ierobe-

žojumi, kas dotajā gadījumā attiecas uz eksāmeniem un no-

teiktu kārtību zinātņu iegūšanā, arī šeit katrā atsevišķā gadī-

jumā attaisnojami ar savu absolūto praktisko nepieciešamību. 12

Tamdēļ mūsu izšķirto triju mācīšanas slāņu krasa sadalīšana

universitātē, to ierobežošana krasi atšķirtās un pakāpeniski

pārejamās pakāpēs ir bīstama un nevēlama. Zinātniskā kursa,

kas sastāda ūniversitātes būtību, atšķiršana īpašā krasi iero-

bežotā pakāpē zinātniski vājinās daudzu skolēnu profesionālo

sagatavošanu un tīri zinātniskai mācīšanai atjems vajadzīgo

iespaidu ( ūniversitātē. Zinātniskajam kursam ar savu īpat-

nīgo mācīšanas brīvību kā sarkanam pavedienam jāvelkas

cauri visā ūniversitātē, un nevis jābūt kā pielikumam ūniversi-

tātes izglītībā, kas būtu domāta nedaudziem izredzētiem. Tam-

dēļ vācu sistēma, kur kopā pastāvēdamas un savstarpēji caur-

auzdamās mācības programmas (tīri zinātniskas un zinātniski

profesionālas) iespējams vienā laikā pāriet, mums tomēr iz-

liekās par ūniversitātes būtībai vislabāk atbilstošu sistēmu.

Aiz tiem pašiem iemesliem atturīgāk jāizturas pret īpašu,

no ūniversitātes atsevišķi pastāvošu „pētīšanas institūtu" or-

ganizēšanu. Pētniecības darba organizēšana pēc savas bū-

tības prasa mācīšanu: lai būtu organizēta, pētīšanai jābūt vie-

nota gara piesātinātai, kas zinātniskā darba vadītājam jā-

iedveš saviem darba biedriem. Būdama bezgalīgs uzdevums,

kur katrs jauns atklājums izvirzī jaunu problēmu, pētīšana

meklē skolēnus, sekotājus, kuri spētu turpināt sākto darbu tad,

kad tā pašreizējie pārstāvji noies no skatuves. Pētīšana ir ne-

mirstīga, pētnieki ir mirstīgi: no šejienes jau izriet, ka mācīšana

ietverta pētīšanā. Mēs neesam pret to, ka apdāvinātus zināt-

niekus, kas pilnīgi nodarbināti savos pētījumos, atsvabina no

regulāras mācīšanas sloga un nodrošina tiem patstāvīga darba

iespējamību ūniversitātes zinātniskos institūtos. Tāpat arī

nav šaubu ,par to, ka, ir vēlami īpaši pētīšanas institūti, veltīti

speciālām zinātnes problēmām. Bet tādiem „pētīšanas insti-

32
Sal., piemēram, Paulsenu: «Ikviens eksāmens, kura nepiecie-

šamība neapšaubāmi nav konstatēta, ir ļaunums,» cit. sac. 442. 1. p.
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tūtiem", kas dažādās ūniversitātēs būs dažādi, atkarībā no

tām personībām, kas tos radījušas, un apstākļiem, kas pra-

sību pēc tādiem izvirzījušas, organiski jāizaug no ūniversitā-

tēm. Tos nevar dibināt gluži ārēji un pēc noteikta, visām

ūniversitātēm vienāda plāna. Tās ir dabīgas atvases ūniver-

sitātē, kur zinātne mutuļo un itin kā līstas pāri malai. Tie ir

labi kā rezervuāri šai straumei, kas paceļas pāri parastam lī-

menim, un taisni tamdēļ tiem jāuztur sakari ar ūniversitāti.

Turpretī ūniversitātēs dzīves nepapildināti tie izsīks un iz-

nīks. Pētīšanas institūtu pieaugums ūniversitātē, kur pētīšanai
ir pārsvars par mācīšanu, ir dabiska tās attīstības turpinā-

šanās, kas XVIII gadsimteņa sākumā lika ūniversitātēm apgādā-

ties ar bibliotēkām, laboratorijām, mūzejiem, kabinetiem, sēmi-

nariem un klīnikām. Tamdēļ «pētīšanas institūtu" ierindošana

kādā īpašā „virsūniversitātes" izglītības pakāpē nozīmētu

sašķelt un mēchaniski reglamentēt to, kas pēc visas savas bū-

tības ir nepārtraukta organiska augšana, pastāvoša no savu

pāreju pakāpenības. Viena no visauglīgākām un pievilcīgākām

vācu ūniversitātu īpatnībām pastāv iekš tam, ,ka apdāvinātu

pētnieku un profesoru «privatissimā", bez vecāko kursu

studentiem piedalās arī patstāvīgi zinātnieki — citu zemju un

citu pilsētu ūniversitātu profesori (bieži vien tās pašas uni-

versitātes mācības spēki) un gluži jauni studenti, kuri pielaisti

pie darba aiz savas ārkārtīgās zinātniskās intereses. Taisni

no pēdējiem bieži rekrūtējas visvērtīgākie profesora pētnieka

zinātniskā darba darītāji un turpinātāji. Universitātes darbi,

reizē būcļami mācīšanas un pētīšanas vienība, dažādi reālizē šo

abu elementu līdzsvaru. Ūniversitāte arī nav nekas cits, kā

pakāpeniskas pārejas trepes no darbiem, kur valdošā ir mācī-

šana un kur tikai ievada pētīšanā, uz darbiem, kur pētīšana

gandrīz pilnīgi nomāc mācīšanu, kas nu jau pastāv pētīšanas

rezultātu vienkāršā ziņošanā citiem. Ūniversitāte ir zinātniskās

izglītības pēdējā pakāpe. Ja ūniversitāte arī izbīdī no sevis

«pētīšanas institūtus", tad šai izbīdīšanai nav jānotiek kā ūni-

versitātēs dzīvā ķermeņa sadalīšanai, kā ūniversitātēs orga-

nisma diferenciācijai, kas aizvien kļūst komplicētāks.



156

5.

Pašvaldība un pašipapildināšanās ūniversitātē. Birokrātiskās pārvaldī-

šanas sistēma. Absolūtās autonomijas sistēma. Ūniversitātes un zinātņu

akadēmija. Ūniversitātes autonomijas ierobežojumi. Ūniversitāte un

valsts. Ūniversitātes publiski tiesiskais raksturs.

No universitātes, kā zinātniskās zināšanas lecekts būtības,

kas brīvi pētī un māca patiesību, dabiski izriet tās pašvaldība

un pašpapildināšanās. Tiešām, nekas vairāk nerunā pretī ūni-

versitātes idejai, kā birokrātiskas pārvaldīšanas un aizbildnie-

cības sistēma no valsts vai baznīcas puses. Universitāte vēl

mazāk par vienkāršu mācības skolu pārvaldāma no ārienes.

Spiesta konstruēties saskaņā ar tādiem priekšrakstiem, kam

nav nekā kopīga ar zinātnes autoritāti, zinātniskā radīšana

beidz būt radīšana, jo radīšana pēc savas būtības ir autonomija,

t. i. pakārtošanās saviem likumiem. Vai nu ūniversitātes bi-

rokrātiskā pārvaldīšanas sistēma izriet aiz „ideologu" nicinā-

šanas, kā Napoleona laikā, vai ari aiz šauri marksistiska uz-

skata par zinātni, kā oikonomisko attiecību vienkārša refleksa,

— vienalga, tās pamatā atrodas uzskats par zinātni, kā vien-

kāršu rīku valsts rokās iedzīvotāju labklājības sekmēšanai.

Zinātne šeit tiek noliegta savā pašvērtībā un savā iekšējā li-

kumībā. Kaut gan arī pat ūniversitātes tīri birokrātiskā pār-

valdīšanas sistēma faktiski bija tiktāl pašpapildināšanās prin-

cipa ierobežota, ciktāl zinātniska grāda esamība aizvien palika

kā prasība, lai varētu kļūt par ūniversitātes kollēģijas locekli

(varbūt vienīgi izjemot Napoleona I. un Napoleona 111. laikus

Francijā un padomju varas ūniversitātes politiku Krievijā). Ar

to, ka ieceļamās personas tomēr tika izraudzītas no tādiem,

kas guvušas pašas ūniversitātes atzinumu, zinātisko grādu in-

stitūts pat birokrātiskā ūniversitātes pašvaldīšanas sistēmā pa-

turēja zināmu zinātnes autonomijas minimu.

Vai šim principam nav pilnīgi jānoteic ūniversitātes orga-

nizācija? Ja savienībai, kas sekmē savu atsevišķu locekļu in-

tereses, ir īpatnīga vispārīgo vēlēšanu sistēma, bet iestādei,

kas ir ārpus tās pašas esošu mērķu rīks, — iecelšanas sistēma,

tad cunftu iekārta ar tai īpatnīgo organiskās augšanas un paš-

papildināšanās aristokrātisko sākumu, acīm redezot, visvairāk
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atbilst ūniversitātes idejai, kā tādai savienībai, kas pastāv tās

kopīgās objektīvās lietas dēļ, kam visi tās locekli kalpo. Tā

domāja, piemēram, Fichte, uzstādīdams cunftu iekārtu par vis-

atbilstošāku ūniversitātes būtībai. Tas patiesi tā arī būtu, ja

vien zinātnes neredzamā ideja spētu pilnīgi iemiesoties aprobe-

žotā cilvēku savienībā. Jau seno laiku filozofijas skolu pie-
mērā mēs redzējām, kā to īpatnīgai neaprobežotai autonomi-

jai kā ēnas puse bija to zinātniski sektantiskais raksturs. Vēl

spilgtāku ūniversitātu izviršanas piemēru uzrāda franču

ūniversitātes no reformācijas laika līdz pat franču revolū-

cijai. Zinātnes autonomija šeit pilnā mērā izvira cunftes

patvaļībā, kas stūrgalvīgi turējās pie savām privi-

lēģijām.
33

Patiesi, zinātnes autonomijai vismazāk jāizvirst par pro-

fesoru autonomiju". Ūniversitātes pašvaldībai un pašpapildi-

nāšanai nav vērtības pašām par sevi, bet tikai kā pētīšanas

un mācīšanas brīvības nodrošināšanas līdzekļiem. Nevis viena

vai otra zinātne savā aprobežotā, šķirtā un nedzīvā formā, bet

zinātne vispāri ir ūniversitātes autonomijas īstais priekšmets.

Tamdēļ pašpapildināšanās formā reālizētā pārmantošanas sā-

kuma pamatā jābūt plašai zinātniskās radīšanas dzīvās strau-

mes bāzei, kādam nolūkam ir nepieciešami, lai dažādās ūniver-

sitātēs kā audzēkņi savā starpā, tā audzinātāji savā starpā mainī-

tos vietām un saskaņotu savu darbību. Neciezdama par sevi nekā-

das priekšrocības un būdama zinātniskās izglītības hierarchijā

pēdējā pakāpe, ūniversitātē tomēr pastāv un attīstās tādā

mērā, kādā mērā tā uztur sakarus ar citām ūniversitātēm.

Līdzīgi tam, kā atsevišķas personas brīvībai ir vajadzīga

brīvu personu daudzējība, tāpat arī zinātniskas korporācijas

iekšējā brīvība ir iespējama vienīgi atsevišķo zinātniskās zi-

nāšanas mitņu savstarpējā sadarbībā. lespiežoties visās ūni-

versitātēs, zinātniskās domas straumei tās jāapvieno kādā at-

33
Sal. franču priekšrevolūcijas ūniversitātu raksturojumu — Liard

«L'enseignement supērieur», I. sēj., 2. nod. īpaši 84. 1. p. Tā, franču ūni-

versitātu filozofijas fakultāte, «būdama peripatetiska tad, ikad visa mācītā

pasaule jau kopā ar Dekartu atsacījās no Aristoteļa filozofijas, kļuva kar-

teziāniska tad, kad zinātnē jau bija nostiprinājusies Ņūtona fizika».
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sevišķā sistēmā ar savām dzīvības āderēm. Vai sistēmas vie-

nībai nevajaga arī vienota varas centra? Un ja šim varas

centram jābūt tīri zinātniskam, vai tad nav vispareizāki šo

ūniversitātu pašvaldīšanas funkciju nodot Zinātņu Akadēmi-

jai? Tāda bija Kondorsē doma, saskaņā ar kura projektu Ra-

cionālai zinātņu un mākslu biedrībai", t. i. Zinātņu Akadēmi-

jai, bez sava tīri zinātniskā uzdevuma, bija jāpilda arī pārval-

dīšanas funkcijas par augstākām mācības iestādēm

jiem"). Atrodoties tautas izglītības sistēmas priekšgalā, tai

būtu jāizvēl liceju profesori, līdzīgi tam, kā šiem pēdējiem

savukārt būtu jāieceļ tieši zemākās skolu pakāpes „institūtu"

profesori. Kondorsē bija vienlīdz nepiejemami abi galējie

jautājuma atrisinājumi. Franču priekšrevolūcijas ūniversitātu

bēdīgais piemērs viņam liedza „uzticēt mācīšanu pastāvīgām

sevi papildinošām kollēģijām". Otrup, viņš skaitīja par ne-

iespējamu ūniversitātes pakārtot valsts varai, „kuru aizvien

vada acumirklīgā politiskā situācija", un kā tas bija paredzēts

Taleirana projektā. Kā vienīgo zinātniskās izglītības brīvības

nodrošinājumu, „no izpildu varas neatkarīgu mācīšanu" Kon-

dorsē redzēja iekš tā, ka augstākās mācības iestādes pakārto-

tos Akadēmijas „neitrālai varai, kas jau pēc savas dabas stāv

ārpus politiskām bangām, ir brīva un nepārtraukta, kā pati zi-

nātne." Pie tam Akadēmijai, kurai nebija mācīšanas funkciju,

vajadzēja „atjaunoties brīvu vēlēšanu ceļā".
34

Kondorsē projekts ir ievērojams ar to, ka tur pirmo reizi

ir skaidri uzstādīta problēma, kā zinātnes autonomija reālizē-

jama dzīvē. Ar savu īpatnīgo formu viss viņa projekts būtībā

atgādina mums jau pazīstamo Natorpa korporātīvā sociālisma

domu, kas arī visu tautas izglītības lietu gribēja pakārtot no

valsts politiskās varas neatkarīgai izglītības autonomai va-

rai.
35

Izglītība konstruējama saskaņā ar tās iekšējo likumu, un

izglītības darbība valstī pārvaldāma kā iekšēji autonoma kor-

porācija. Tamdēļ montinjariem bija neapšaubāma taisnība, ap-

vainojot Kondorsē „federālismā", kas grauj centrālās valsts

varas vienību to sadrumslinādams. Kondorsē projektā ir arī

34 Sal. Condprcet, VII. sēj., 297., 307. 1. <p. Par Taleirana un

Kondorsē projektiem skat. Li ar d, I. sēj., 137., 163. 1. p.

35
Sal. 6. nod. § 2.
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interesants aristokrātiskais pašpapildināšanās sākuma (Akadē-

mijai) apvienojums ar centrālistisko iecelšanas principu (visa
veida skolām). Neraugoties uz to, aprādītās problēmas atri-

sinājums Kondorsē garā mums izliekas nepareizs. Mēs pie tā

pakavēsimies drusku sīkāki, jo tā analizē mums palīdzēs vilkt

vēl krasākas kontūras dažās svarīgās ūniversitātes pusēs.

Kondorsē kļūda vispirms pastāv iekš tā, ka viņš augstāko

zinātnisko mācīšanu šķir no pētīšanas. Viņa liceji ir vienīgi

skolas, viņa akadēmija — pētīšanas lecekts. Tāds uzskats par

akadēmijas un ūniversitātu savstarpējām attiecībām pilnīgi at-

bilda ūniversitātu stāvoklim XVIII. gadsimtenī, kad, kā mēs

zinām, filozofijas fakultāte tikai sāka iegūt pārsvaru par lie-

tājamo priekšmetu fakultātēm ūniversitātē. Bet jau XIX. gad-

simteņa sākumā Vācijā Humboltam bija tiesība sacīt, ka zi-

nātnes attīstība ūniversitātē, kur to nepārtraukti iegaumē dau-

dzi spēcīgi, modri un jauni prāti, acīm redzot norisinās ātrāki

un dzīvāki." „Tamdēl arī zinātņu attīstību neapšaubāmi va-

rētu uzticēt vienīgi universitātēm, protams, tikai tai gadījumā,

ja tās pienācīgi organizētas." Un tiešām, ar ūniversitātu at-

tīstīšanos, kurās aizvien vairāk un vairāk vairojas dažādi pē-

tīšanas institūti, un zinātniskā darba komplicēšanos, akadēmiju

loma lielā mērā mainās. Kā agrāki palikdamas par zinātni-

skās pētīšanas lecektīm, akadēmijas aizvien vairāk par savu

mērķi uzstāda zinātniski pētnieciskā darba koordinēšanu un

apvienošanu valstī. Uzdevumi, kas pēc savas būtības prasa

vairāku vai pat visu zinātnes lecekšu kopdarbību, ir akadēmi-

jas darbības specifiskie uzdevumi. Šeit pieder, piemēram, tādi

zinātniski uzjēmumi, kā zemes ģeoloģiskās vai magnētiskās

kartes sastādīšana, vēsturisku pieminekļu un klasisko autoru

darbu izdošana. Beidzot, modernā zinātne prasa veselu vir-

kni piejēmumu, kas zinātniskās darbības interesēs ir vienlīdz

jāatzīst visiem zinātniskiem darbiniekiem. Tādi ir, piemēram,

fizikā, ķīmijā un citās dabas zinātņu nozarēs lietājamo mērīša-

nas vienību sistēma, matēmatisko simbolu sistēma, fonētiskas

rakstības zīmju sistēma un daudzi citi analoģiski piejēmumi.

Par šiem piejēmumiem, bez kuriem tagad neiztiek neviena zi-

nātniskās darbības nozare, nevar jautāt, vai tie ir patiesi vai

nepatiesi, bet gan tikai — vai tie zinātniski attaisnojami savā
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mērķim atbilstošā funkcijā. Tamdēļ šādi picjēmumi izpaužami

nevien tai nolūkā, lai gūtu savu atzīšanu vienīgi aiz savas iek-

šējas redzamības, kā tas notika ar visiem zinātniskiem ap-

galvojumiem, bet lai tos atzītu arī autoritātes, kuru lēmumus

atzīst pat tie, kas šiem piejēmumiem iekšēji nepiekrīt. Zi-

nātniskās darbības vispārīgās sistēmas lietāto piejēmumu sa-

skaņošanas priekšrocība taču stādāma augstāki par tiem trū-

kumiem, kas pēc atsevišķo zinātnieku domām var būt tādiem

vai citādiem vispāri attaisnotiem piejēmumiem. Tiktai zināt-

niskā darbība, pēc savas būtības neciezdama nekādas autori-

tātes, tomēr bez tās nevar iztikt. Tomēr, izšķirība no tiesiskās

autoritātes, kas uzstāda vajadzīgās rīcības saturu, un baznīcas

autoritātes, kas uzstāda pašas patiesības saturu, šī zinātniskā

autoritāte vērsta ne uz būtību, bet formu, uz tiem tīri konven-

cionāliem līdzekļiem, kas palīdz patiesību izteikt un turpmāki

atklāt. Zinātniskās autoritātes orgānu funkcija tad arī aiz-

vien vairāk un vairāk pāriet no akadēmijām uz akadēmiju sa-

vienībām, un šie orgāni tad arī apvieno atsevišķo zinātnisko

organizāciju zinātnisko darbu.

Taisni tamdēļ, ka zinātnē autoritāte ir vērsta uz patiesī-

bas izteiksmes piejemto formu, bet nevis uz pašu saturu, aka-

dēmija nevar un tai nav uz sevi jāuzjemas pārvaldīšanas funk-

cija par ūniversitātēm. Ūniversitātu pakārtošanās zinātņu

akadēmijai nozīmētu nevien apdāvinātāko zinātņu pārstāvju,

kas sapulcināti akadēmijā, apgrūtināšanu ar garlaicīgu un zi-

nātniski neproduktīvu pašvaldības darbu, bet arī ūniversitātes

dzīvē ieviestu zinātni graujošu centrālizācijas garu. Lai arī zi-

nātņu akadēmija būtu cik kompetenta un liberāla būdama, tā

tomēr nespēs palikt pilnīgi neitrāla un, organizēdama uzrau-

dzību par ūniversitātēm, aizvien priekšrocības priešķirs kādam

zināmam zinātniskam virzienam. Bet zinātne pastāv no savu

strāvu daudzveidības. Ūniversitātu dēcentrālizācijas un auto-

nomijas sistēma pasargā zinātnisko dzīvi no draudošā dog-

matisma: neatzīta vienā vietā zinātniskā strāva arvienu var

atrast sev mitekli citā ūniversitātē. Aiz sirdsapziņas visur

vēlēdamās iecelt labākos zinātniekus, akadēmija neviļus veici-

nās zinātniskās darbības nivelēšanu. Ūniversitātes tiesība sevi

papildināt izriet no pašas tās, kā zinātniskas lecekts, būtības.
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jo zinātne nepazīst absolūtas gatavas patiesības, bet gan tās

nerimstošu, pa dažādiem ceļiem virzītu meklēšanu. Tamdēļ

arī ūniversitātē necieš par sevi nekādas, pat visvēlīgākās va-

ras, tā ir pēdējā pakāpe zinātniskās izglītības hierarchijā.

Protams, ir labākas un sliktākas ūniversitātes, tāpat kā ir la-

bāki un sliktāki zinātnieki. Tomēr labākajām ūniversitātēm

piešķirt varas tiesības par sliktākajām, tas nozīmētu apstiprināt

nevis «zinātniskās kompetences", bet zinātnei naidīgā dogma-

tisma kundzību.

Kondorsē „federālisms", kas pastāv „pašas zinātnes nei-

trālās varas" pretim nostādīšanā valsts politiskai varai, padzi-

ļināms vēl tālāki īstā federālisma virzienā, kas sevī satur dē-

eentrālizācijas momentu. Pašpapildināšanās aristokrātiskais sā-

kums, kas īpatnīgs pālai ūniversitātei kā zinātniskās zināšanas

lecektij, līdzsvarojams ar iecelšanas sākumu, tāpat arī ar de-

mokrātisko varas orgāna ievēlēšanu. Vai nu tas notiks centrā-

lai varai apstiprinot ūniversitātes vēlēšanas, vai arī ieceļot pro-

fesorus no tiem kandidātiem, ko ūniversitātē priekšā stādījusi,

vai ūniversitātu centrālās pārvaldes orgānu ievēlēs augstāko

mācības iestāžu kongress, vai arī ūniversitātes uz to sūtīs tikai

savus delegātus, — viss tas ir sīkumi, kas atkarīgi no vēstu-

riskās situācijas un politiskiem apstākļiem. Svarīgs ir tas, ka

ūniversitātes pārvaldes organizācijas pamatā jābūt pašvaldī-

bas un pašpapildināšanās principam, ko citi sākumi var iero-

bežot tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, lai ūniversitāti pasargātu

no tur valdošās autonomijas izviršanas valdošā zinātniskā vir-

ziena vai arī zinātnieku cunftes personīgu interešu patvaļā. At-

sevišķas ūniversitātes, kā patstāvīgas kollektīvas personības

autonomijas principam, veidojot no sevis īpašu garīgu indivi-

duālitāti, pie tam jāsaskaņojas ar visu ūniversitātu vienības

sākumu.

No teiktā izriet, ka pētīšanas un mācīšanas brīvība, kas

ir ūniversitātes īstā autonomija, nav ietverama brīvības pa-

rastās liberālās izprašas rāmjos, kā neatkarīga no valsts va-

ras. Universitāte nav „prīvāta iestāde", kuras tiesiskā būtība

konstruējama privāti tiesiskās asociācijas terminos. Vidus lai-

kos ūniversitātes publiski tiesisko raksturu neapšaubīja. Uni-

versitāte bija korporācija ar visām publiski tiesisko savienību
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tiesībām, atsevišķi, pat ar tiesas tiesībām par saviem loce-

ķļiem. Tās dibināšanas monopols piederēja baznīcai pāvesta

personā. Vienīgi pāvesta dibināšanas bulla mācības iestādei

piešķīra „studium generale" rangu, kurai vienīgi bija tiesība

piešķirt zinātniskas pakāpes, ko savstarpēji atzina visas uni-

versitātes. Pēc reformācijas laikmeta ūniversitātu dibināša-

nas tiesība pārgāja uz valsts varu, kas, izjemot Angliju, ūni-

versitātēs nostādīja vienīgi savā kontrolē un pārvērta

tās par valsts uzturamām iestādēm. Tomēr arī Anglijā ūni-

versitātēs specifiskā izšķirība, proti tiesība piešķirt zinātni-

skas pakāpes, palika kā privilēģija, kas gan vairs nepiederēja

pas ēsta bullai, bet valstij. Tikai XIX. gadsimtenī liberālisma

doktrīna, ietverdama savā programmā arī mācīšanas brīvību,

izvirzīja jautājumu par «augstākās izglītības brīvību," kā tie-

sību privātām personām un organizācijām dibināt ūniversitā-

tēs neatkarīgi no tā, vai valsts vara viņas atzīst par tādām

vai nē. Ja vadāmies vienīgi no vārda un savienību brīvības

principa, tad augstākās mācības iestādes dibināšanas tiesības

acīm redzot ir neapšaubāmas. Ūniversitātu dibināšanas valsts

monopols no šī viedokļa izliekas kā absolūtisma palieka. Pa-

tiesi, tādu skolu un mācības iestāžu brīvai dibināšanai, uz ku-

rām neizpaužas obligātoriskās mācības princips, ir jābūt per-

sonas neatjemamām tiesībām, kas izriet no paša brīvības jē-

dziena. Vai lietas apstākli ir tādi paši ar ūniversitātēm mūsu

uzstādītā izprašā? Šis jautājums guva savu spilgtu apgaismo-

jumu pagājušā gadsimteņa 60. gadu beigās Francijā sakarā

ar katoliskās baznīcas centieniem dibināt savas īpašas ūniver-

sitātēs, un aizrādot pie tam uz liberālo principu par izglītības

brīvību. Toreiz senāta kommisijas uzaicinātais Renā ns, lai

dotu savu gala vārdu šai jautājumā, noteikti izteicās pret pri-

vātām ūniversitātēm, šīm, pēc viņa vārdiem «cilvēka gara duļ-

ķainām vietām". Viņš tām pretī nostādīja «vācu ūniversitātu

lielo plašumu, kas atklātas visām idejām, ir milzīgas garīgā

darba arēnas, kur brīvība neitrālizē maldīšanos un apsargā

patiesību." Pēc Renāna domām, «augstākās mācīšanas brīvība

nepastāv katra pilsoņa tiesībās atklāt augstāko nodarbību

skolu, bet gan tiesībās ikvienai labi sagatavotai galvai piedalī-
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ties publiskā mācīšanā".36 Patiesi, augstākā zinātniskā izglī-

tība prasa publiski tiesiska rakstura organizācijas. Augstākās

mācīšanas brīvība nepastāv tiesībā katram atklāt skolas, kur

tiktu traucēta pētīšanas un mācīšanas brīvība, bet tādā ūniver-

sitātes organizācijā, kas tur nodrošinātu minētās brīvības, —

pastāvīgas un nepārtrauktas apmainās iespējamību ar citām

ūniversitātēm, spēju pretdarboties visiem uzbrukumiem zināt-

nes brīvībai, lai tie nāktu no kuras puses nākdami, un tai pašā

laikā tomēr dodot iespējamību maksimālā kārtā izmantot ūni-

versitāti visiem tiem, kam tā kā zinātniskās zināšanas lecekts

un mitne ir vajadzīga. Tamdēļ augstākās izglītības brīvība ne-

pastāv iekš tā, ka blakus valsts ūniversitātēm vēl pastāvēs ka-

toliskās, pareizticīgo, monistiskās, antropozofiskās, sociālisti-

skās ūniversitātes, bet iekš tā, lai ūniversitātē, kaut to būtu di-

binājis un uzturētu kas uzturēdams, vispirmā kārtā būtu zināt-

niska. Vienīgi zinātnei jānoteic ūniversitātes iekšējā esamība,

bet nevis zinātnei svešajām valsts, ticības, sektes vai partijas

interesēm.

Taisni tamdēļ ūniversitātes un valsts attiecībām aiz ne-

pieciešamības ir divējāds raksturs. Ciktāl valsts ir savienība

ar saviem īpašiem (saimnieciskiem, politiskiem v. c.) uzdevu-

miem un mērķiem un atšķiras no citām savienībām ar daudz

lielāku spēcīgumu, ūniversitātei, pat ja to nodibina un uztur

valsts, jāpaliek no tās neatkarīgai. Turklāt mūsu laikos valsts

ir tiesiskās autoritātes augstākais orgāns, ciktāl tās atzīšana

ir nepieciešama, lai savienība gūtu publiski tiesisku esamību,

tiktāl ūniversitātē ir „valsts iestāde". Tas arī nozīmē, ka ūni-

versitātē ir autonoma personība, kas izmanto publiski tiesiskās

savienības tiesības. Tās publiski tiesiskais raksturs izpaužas

nevien iekš tā, ka tai tiesības piešķirt zinātniskas pakāpes, bet

arī katras personas tiesībās attiecībā pret ūniversitāti: un proti,

tiesībā tur mācīties un mācīt saskaņā ar savu zinātnisko saga-

tavošanu, neatkarīgi no savas piederības pie sociālā nogru-

pējuma, politiskās partijas, reliģijas un sektes. 13

Amerikāņu ūniversitātu ēvolūcija, kas pagājušā gadsim-

teņa vidū vēl bija privātas mācības iestādes, apstiprina ūniver-

30 Šā strīdus sīkumus sal. Lia r d, 8-tās grāmatas visu 1-o nodalu,

īpaši 2. sēj., 305.—306. I. p.
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sitātes publisko (un šai nozīmē «valstisko") raksturu. Savie-

notās Valstīs tādu mācības iestāžu ārkārtīgi lielā savairošariās,

kas piesavinājušās sev ūniversitātes nosaukumu un piešķir zi-

nātniskas pakāpes, spieda 1900. gadā grupu galvenās ūniver-

sitātes, kas ar savu organizāciju patiesi atbilda ūniversitātes

idejai, apvienoties «Amerikāņu ūniversitātu asociācijā". Viens

no galveniem šās asociācijas punktiem ir to ūniversitātu pie-

šķirto zinātnisko pakāpju savstarpēja atzīšana, kas ietilpst šai

asociācijā, un pārvietošanās (Freizūgigkeit) brīvības piešķir-

šana.^ 7 Šai asociācijai ir «privāts", bet ne «valstisks"

raksturs. Svarīgs ir tas, ka šī asociācija ūniversitāti nostāda at-

karībā no noteiktu zinātniska rakstura prasību apmierināšanas,

ka reizi nodibinātai ūniversitātei tiek piešķirtas īpašas tiesības

un tā iestājas korporāciju savienībā ar tādām pašām tiesībām,

un ka šām patvaļīgi, pašas dzīves norādītām tiesībām pakārto-

jas arī «valsts" ūniversitātes, cenzdamās iestāties «Asociācijā".

Tā savā starpā tuvinās ūniversitātu organizācijas abas sistē-

mas: «privātās asociācijas" sistēma, kas aizvien vairāk iegūst

publiski tiesiskas autoritātes nozīmi, un valsts monopola un

kontroles sistēma, kas aizvien vairāk sāk balstīties uz pašu

ūniversitātu sabiedriskas domas. Šai viņu dabiskā tuvināšanās

izpaužas paša ūniversitātes principa loģika un no tā izrietošās

ūniversitātes autonomijas ideja, kas vienlīdz atšķirdamās no

atsevišķu personu rīcības un valsts rīcības brīvības augstākās

zinātniskās izglītības lietā, cenšas izvērstiees par pašas ūni-

versitātē organizētās zinātnes autonomiju.

Tādā kārtā «privātā" un «valstiskā" pretišķība nespēj

ietvert ūniversitātes, kā cilvēku sabiedrībā organizētas zināt-

nes, būtības.
38

Pat pilnīgi valsts līdzekļiem uzturētai ūniver-

37
Dibinādamās ietvērusi savā vidū 14 ūniversitātes, šī asociācija

izturas loti konservātīvi pret sava aploka paplašināšanu. 1910. gadā no

38 privātām un valsts «ūniversitātēm» tā sev pievienoja 22 ūniversitātes

(no tām
— 11 «privātas» un 11 «valsts»). Sal. Monro enciklopaidiiu.

V. sēj., 664., 665., 682. 1. p.

38 Tamdēļ gluži pareizi apcerējuma autors par amerikāņu ūniversi-

tātēm Monro Paidagoģiskā enciklopaidijā saka, ika amerikāņu ūniversi-

tātu parastā klasifikācija «privātās» un «valsts» neiztura kritikas. «Ir

gluži aplami iestādi ar plašu slavu un tūkstošiem studentu, kas sapulcinā-

jušies no visas pasaules, nosaukt par «privātu ūniversitāti», bet nelielu un
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sitātei sevī jārealizē tie sākumi, kas izriet no universitātes, kā

zinātniskās zināšanas lecekts. Valsts pienākums ir šiem sāku-

miem tāpat pakārtoties, kā to dara ikviena cita persona, kas

dibina un uztur universitāti. Vēl vairāk: kā tiesību orgānam,

valstij jāsargā ūniversitātē zinātnes brīvība, šī zinātnes „reālā

interese", kas aizvien vairāk un vairāk gūst patstāvīgu no-

zīmi.
3"

Universitātes personā zinātne stājas tiesiskos saka-

ros, kā īpaša reāla interese kultūras sabiedrībā, kura sev prasa

tādu pašu atzīšanu un tādu pašu aizsardzību no likuma puses,

kā atsevišķu „prīvātu personu" intereses un brīvība. Lai arī

kā izturēsimies pret „korporātīvā sociālisma" ideālu, 40
ir neap-

šaubāms, ka tas savas skicētās tiesiskās teorijas terminos visprē-

cīzāki ietver ūniversitātēs un valsts normālas attiecības. Zinātne,

iemiesota tādās autonomās ūniversitātēs, kas tomēr veido ne-

dalītu veselu, šeit izveidojas kā patstāvīga korporācija, kas itin

kā stājas līguma sakaros ar citām korporācijām, kurām ir kul-

tūras citas reālas intereses, un valstij tikai atliekās sargāt pē-

dējo starpā noslēgtos līgumus, aizstāvot šo korporācijās iemie-

soto reālo interešu tiesības. Lai arī viss tas ir tikai tālas nā-

maz pazīstamu iestādi, kur faktiski mācās tikai viena štata studenti —

par «publisku ūniversitāti» tikai tamdēļ vien, ka tā tiek uzturēta galvenā

kārtā ar valsts līdzekļiem, bet otra no tai piederošiem fondiem, ziedoju-

miem un mācību maksas. Pat ūniversitātu dalīšana patstāvīgās korporā-

cijās (endoveid universities, Stiftungen) un valsts uzturamās (state univer-

sities) aizvien vairāk sāk izlīdzināties aiz tā cēloņa, ka vienup, valsts aiz-

vien vairāk sāk finansēt endoveid universities un sakarā ar šo finansielo

pabalstu sāk reālizēt netiešu kontroli par tām, bet otrup, valsts ūniversi-

tātes aizvien vairāk kļūst neatkarīgas no valsts pat finansielā ziņā, rīko-

damās ar patstāvīgi no privātiem avotiem plūstošiem milzīgiem līdzekļiem.

Sal. V. sēj., 663. 1. p.

39 Patreizējā tiesību monopolizācija no valsts puses un no šejienes

izrietošā īpaši publisko tiesību izipraša, kā valsts uzstādī/ta, apgrūtina ūni-

versitātes kā publiskas, un tomēr ne katrreiz valsts iestādes, konstruk-

ciju. Otrup, pati valsts aizvien vairāk piesātinās ar tiesību sākumiem un

savu monopolizēto tiesību radīšanu sāk saprast nevis kā savas gribas uz-

spiešanu, vadoties vienīgi no labuma principa, bet kā tādu tiesību atklāšanu

un formulēšanu, ko rada dažādu sabiedrisku spēku savstarpējas cīņas

Procesā Sal. «Die Lehre von der Rechtssouverenitāt». No šī

Pēdējā viedokļa, ūniversitātes neatkarība no valsts nerunā pretī tās, kā

publiskas iestādes, «valstiskam» raksturam.

40 Sal. 6. nod. § 3. un 7. nod. § 6.
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kotnes skanas, tomēr tās jau tagad ir sadzirdamas universi-

tātes dēcentrālizēšanās tieksmē
41

savā pārvaldīšanas pro-

cesā saskanot aristoratisko pašpapildināšanās principu ar

iecelšanas un vēlēšanas sākumiem, kā arī valsts un privātu

ūniversitātu pārvēršanā īpatnīgās savienībās ar publiski tiesi-

sku raksturu. Šais mūsu laiku ūniversitātēs attīstības tenden-

cēs aizvien vairāk reālizējas tās pēdējais, kā zinātniskās trā-

dicijas augstākās glabātājas, uzdevums, kura «sniedz sekojošai

pāaudzei vairošanai tagadnes zinātnisko mantojumu", sakarā

ar ko Fichte arī varēja ūniversitāti nosaukt par «cilvēces dzi-

muma nemirstības attēlu".
42

Jautājuma literātūra. 1. Universitātes vispār ig i c prin-
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Līdz šim mēs pētījām izglītības procesa atsevišķus veidus.

Šos veidus, kādos mēs sadalījām izglītības jēdzienu, mums

deva pašas kultūras struktūra, pievienošanās kurai arī ir izglī-

tības uzdevums. Vai tāda izglītības procesa atsevišķu pušu

šķirta pētīšana tomēr neliecina par zināmu aprobežotību, ar

kādu mēs tuvojamies izglītības problēmai? Uzstādot atsevišķi

tikumiskās, tiesiskās un zinātniskās izglītības prasības, vai

paidagdģikai nav jāparāda, kā dzīvē visas šīs atsevišķās pra-

sības apvienojas veselā un harmoniskā vienībā? Vai pretējā

gadījumā aiz atsevišķiem izglītības veidiem netiek pazaudēta

pati izglītība, kā vienots un nedalāms vesels? Vai Platonam

nav taisnība runājot, ka filozofijas priekšmets nav atsevišķi ti-

kumi, bet viens un tas pats tikums, kuru noteikt tā identiskā

būtībā arī ir filozofiskās zināšanas uzdevums? 1 Varbūt arī

filozofiskai paidagdģikai, tai vietā, lai aprobežotos ar atse-

višķām izglītības pusēm, vajadzētu vērsties pie tās sevī iden-

tiskās un nemainīgās būtības pētīšanas?

Neapšaubāmi, izglītības būtībai nav jāizšķīst tās atsevišķos

veidos. Tomēr, no otras puses, ir arī neapšaubāmi, ka indenti-

tāte ir tikai daudzveidības moments, kas nav izzināms atsevišķi

bez šīs pēdējās, gluži tāpat kā arī daudzveidība savukārt ap-

tverama ar zināšanu, vienīgi ja tā ir identitātes piesātināta.

Paidagdģikai šai zinā ir filozofijas liktenis, kuras pielikums tā

ir. Savā trauksmē izzināt kultūras veselo, filozofija neatvai-

rāmi sadalās veselā virknē disciplīnu, kas šķirti pētī atsevišķas

kultūras vērtības. Kultūras veselais, tās absolūtais sākums

filozofijai nav izzināms atsevišķi, šķirti no tām daudzveidības

vērtībām, kurās tas izpaužas. Tas ir vienīgi intuitīvi izjūtams

kultūras vērtību daudzējībā, kuras savā relātīvā aprobežotībā

aizvien tiek atsevišķu disciplīnu izzinātas. Absolūtais atklājas

tikai relātīvajā, tāpat kā arī relātīvais ir izzināms vienīgi kā

absolūtā moments. lekš tā arī pastāv zināšanas „diskursīvi-

1
Men. 72. A-C.
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tāte", kas savā tieksmē izprast veselo tomēr ir spiesta izzināt

tikai tā atsevišķas daļas.

Ja tādā kārtā dalu zināšana sevī arī ietver veselā intuiciju,

tad pēdējā ir tikai zināšanas moments, aiz savas „diskursī-

vitātes" turpinādams palikšanu dalās. Tamdēļ filozofijas „pa-

mata zinātne", kas aiz zināšanas atsevišķām vērtībām, aiz labā

un skaistā izzinātu vēl arī viņu identisko būtību, kā viņu pēdējo

un absolūto pirmpamatu, tāpat ir neiespējami, kā neiespējams

ir izzināt absolūto pirmpamatu jeb dabas veselo. Tāda kultūras

metafizika tāpat racionālizē veselā ideju, kā to priekš Kanta

racionālizēja nāturālistiskā metafizika. Protams, visas atse-

višķās filozofijas disciplīnas savā pēdējā kārtā ir vienots ve-

sels. Tomēr ietilpstot daudzējādībā, no kuras tas pat domās ir

neatdalāms, šis filozofijas veselais nav atsevišķs priekšmets,

kura atsevišķu pētīšanu sekmētu vēl „atsevišķas" filozofijas

disciplīnas, bet metodes vienība, visu filozofijas disciplīnu vie-

nots piegājiens savam priekšmetam, ko apzināmies „filozofijas

loģikā". Mēs ceram, ka izglītības būtība, kas ir neizzināma at-

sevišķi no tās veidiem, ir atklājusies lasītāja intuicijai tās me-

todes vienībā, ko mēs centāmies ieturēt mūsu atsevišķo izglītī-

bas veiefu pētījumā un kuras identitāte liecina par to, ka paida-

goģiskā zinātnē sadalīdamās vairākos veidos izglītība savā

pēdējā būtībā ir vienota.

Taisni savā pēdējā būtībā. Jo līdzīgi tam, kā veseli kul-

tūras laikmeti bieži norisinās atsevišķu kultūras vērtību (zināt-
nes un reliģijas, reliģijas un mākslas, tikumības un „ārējās kul-

tūras") savstarpējā sīvā cīņā, tāpat arī atsevišķi izglītības veidi

ir vienoti tikai idejā. īstenībā to starpā bieži vien norisinās

grūti izlīdzināmi konflikti. Ar tādu konfliktu piemēriem, kas

izceļas tikumiskās un zinātniskās izglītības prasību starpā, mēs

jau iepazināmies. Šie piemēri pavairotos, ja mēs savu pētījumu

turpinātu līdz galam un sniegtu mūsu nodomāto mākslinie-

ciskās, saimnieciskās un reliģiskās izglītības teoriju.
2 Vai pai-

dagoģikas uzdevuma tomēr neietilpst arī ceļa un līdzekļu rādī-

šana, kā pārvarami tie konflikti, kas izceļas izglītības atsevišķu

pušu starpa? Vai tās pienākums nav pētīt izglītību nevien

viņas gareniski saskaldītās šķiedrās (tikumiskā, zinātniskā,
2 Ko mes ceram darīt šā sacerējuma nākoša sējuma.
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mākslinieciskā v. t. t.), bet aplūkot to arī itin kā tās horizontālos

krustojumos, sniedzot dažādiem vecumiem izglītības procesa

nedalītu aprakstu visu viņas vijīgo strāvu dzīvā vienībā? Ir jā,

ir nē. Nē, tamdēļ ka pašā savā būtībā šī problēma ir atrisināma

tikai ar notikušo konfliktu konkrēta materiāla izpētīšanu. Teorē-

tiski konstruēt iespējamos konfliktus izglītības atsevišķo pušu

starpā un tās abstrakti atrisināt — nozīmētukrist neauglīgā ka-

zuistikā, kas analoģiska tai, kādā krita Kants izstrādādams savu

tikumības teoriju. Konflikts rodas tikai dzīvā īstenībā un arī

atrisināms nevis ar teorētisku spriešanu, bet brīvu, radošu dar-

bību. Varbūt taisni tamdēļ arī izglītības identiska būtība ir

neizzināma, ka izglītības vienība nav zināšanas, bet radīšanas

t. i., mūsu paidagoģiskās darbības priekšmets. Kultūra

ir vienota un iekšēji saskaņota, par to mums kā ķīla ir tā intuī-

cija par veselo, ko mēs pārdzīvojam, kad redzam, kā visdažā-

dākās izglītības problēmas ar identisko metodi atklājas vii.iv

radniecīgā problemātikā. Tamdēļ mēs varam būt arī pārlie-

cināti, ka pašas kultūras iekšējie konflikti, kas neatvairāmi tik-

tāl, ciktāl kultūra nav nedzīva schēma, bet dzīvs sadalīts orga-

nisms, ir atrisināmi ar radošo spēku palīdzību.

Izglītība būtiski ir vienota, bet šī izglītības identiskā bū-

tība ir neizzināma. Tas arī nozīmē, ka tā ir tikai ideja, t. i.

mūsu radošās darbības priekšmets. Mēs to radām, bet neiz-

zinām kā nedzīvu un gatavu datu. Tomēr aiz tā iemesla, ka

teorētiskā paidagoģika ir spiesta ierobežoties ar izglītības at-

sevišķu sarindojumu pētīšanu, vēl neizriet, ka par kul-

tūras un izglītības iekšējiem konfliktiem nekas nav sakāms.

Izglītības harmoniskais un sevī noskaņotais veselais nav mūsu

zināšanas priekšmets. Jā, bet tomēr tas ir bijis daudzu sla-

venu paidagogu darbības priekšmets, un iepazīties ar to, kā

praksē ir ticis atrisināts šis izglītības atsevišķo prasību savie-

nošanas uzdevums iekšēji vienotā un sevī noskaņota veselā, ir

patiesi pamācošs un interesants darbs. lekš tā arī pastāv paida-

goģikas vēsturiskās literātūras milzīgā nozīme, kuras klasiskais

paraugs „Jasnopoļanas chronika" mums tik labi pazīstams,

un kuras uzdevums pastāv paidagoģiskās radīšanas pieredzē-

jumu iztirzāšanā, vēstures aplūkošanā par tiem konfliktiem un

viņu patiesiem atrisināšanas paņēmieniem, kas izcēlušies pai-
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dagoģisko uzdevumu atrisināšanas gaitā. Izglītības teorijai

tomēr jābūt apmierinātai, ja tā, iespējami prēcīzi uzstādījusi

izglītības atsevišķu veidu prasības un uzdevumus, tādā kārtā

palīdzēs paidagogam praktiķim saskatīt šos konfliktus, kas

bieži vien slēpjas zem paidagoģisko divdomību un aizsprie-

dumu biezā slāņa. Jo lai ar savu radošo darbību konfliktu at-

risinātu, tad vispirms jo sīki jāiepazīstas gan ar pašu konfliktu,

gan ari ar visu problēmatiku, kas izvirzīta mūsu darbībai.

Tomēr savu darbu noslēdzot, mums būs divās vietās jāno-

virzās no atsevišķo izglītības slāņu pētīšanas viņu vertikālā

dimensijā un jānostājas it kā uz horicontāla virziena plāksnēm.

Mēs runājam par tā saucamās nācionālās un fiziskās izglītības

problēmām, kuru jēdzienus parasti lietā blakus tikumiskās, zi-

nātniskās un mākslinieciskās izglītības jēdzieniem. Vai par nā-

cionālo un fizisko izglītību var runāt tādā pašā nozīmē, kā mēs

runājam par tikumisko, zinātnisko, māksliniecisko un saimnie-

cisko izglītību? Šā un ar to saistīto jautājumu atrisināšana

mums palīdzēs prēcīzāki noskaidrot mūsu izglītības jēdzienu, kā

arī izglītības teoriju norobežot no citām tai blakus esošām dis-

ciplīnām.
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XIII. nodaļa.

Nācionālās izglītības problēma.

1.

Nācionālās izglītības virzienu daudzveidība. Nācionālā termina daudzās

nozīmes. Ušinska nācionālās izglītības teōrija. Ušinska iekšējā nesecība:

slavofiļu un tautībnieku motīvu sajaukšana. Ušinska teorijas kritika.

Nācionālās izglītības problēmā brīnišķīgā kārtā savijas vis-

dažādākās paidagoģiskās un politiskās domas strāvas. No vie-

nas puses, nācionālo izglītību uzlūko itin kā konservātīvo ap-

rindu monopolu. No otras puses, nācionālo izglītību izvirzī ra-

dikālās skolotāju aprindas, prasīdamas «nācionālo" skolu un šai

savā prasībā sakrizdamas ar apspiestās nācionālitātes tiesību

politiskiem aizstāvjiem, kas savu prasību pamato ar brīvības

un tiesību sākumiem. No vienas puses par «nācionālo izglītību"

runā Robespjērs un Lepelētjē, vienotas un nedalāmas tēvijas

ideologi, ikviena federālisma pretinieki; no otras puses, par

nācionālo izglītību- runā „provansalu" atdzimšanas aizstāvji,

proti federātīvā principa pārstāvji, kas zināmās nācionālitātes

cenšas kultivēt lielas «valsts" nācijas robežās vai pat ārpus

tās. Ja mēs pievērsīsimies nācionālās izglītības ideologiem —

kaut vai Fichtem no vāciešiem un Ušinskam no krieviem —

tad būsim pārsteigti, kā viņu teorijas varēja kļūt par sākuma

punktu un attaisnojumu tik dažādām politiskām un paidago-

ģiskām tieksmēm. Uz tiem taču mēdz atsaukties gan slavofi-

liem tuvās nācionāli konservātīvās paidagoģikas aprindas, gan

arī dēmokratiski radikālie «cittautībnieku" skolas aizstāvji. Un

nevar teikt, ka vieni un otri no sava viedokļa būtu pilnīgi ne-

taisni. Nē, par «nācionālo izglītību" pilnīgi likumīgi savu cen-

tienu apzīmēšanai runā ir Robespjērs, ir provansālieši, ir D.

Tolstojs, ir ukraiņu skolas aizstāvji. Un ja Knievijā šo terminu

galvenā kārtā lietāja pēdējie, bet Francijā turpretī franču re-

volūcijas centrālistiskās un egalitārās doktrīnas pārstāvji, tad
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te izpaužas vienīgi „valodas viltība", kas savā attīstības gaitā

ne aizvien seko loģikai. Nevis ar terminoloģijas neskaidrību,

bet ar šeit paslēptās filozofiskās problēmas — proti nācijas

problēmas — komplicētību un daudzpusību izskaidrojama da-

žādo mūsu apzīmēto strāvu un viņu tik paradoksālās sajauk-

šanas patiesie sakari savā starpā. Krieviem vispazīstamākais

nācionālās izglītības ideāla pamatojums pieder Ušinskam. Mēs

arī sāksim ar šā drusku elementārā, bet interesantā mēģinā-

juma analizi, jo vairāk tamdēļ, ika tur izteiktās domas joprojām

paliek šeit piederošo teoriju lielākās daļas slēpts motīvs.

Pamata fakts, ar ko sāk Ušinskis, ir visām lielām tautām

savas nācionālās audzināšanas sistēmas esamība. Ikvienas šā-

das sistēmas pamatā ir savs īpašs princips, kas noteic veselu

izglītības sistēmu un tai piešķir viņas specifisko raksturu. Tā,

vācu audzināšanas sistēmas princips ir zinātne. Vācu ūndver-

sitātes, būdamas zinātniskās zināšanas lecektis, dr visas vācu

izglītības sistēmas centrs. Angļu audzināšanas princips ir

rakstura izveidošana, brīva pašvaldība, pilsoņa ideāls. Šis

ideāls noteic kā Anglijas vidusskolu, tā arī angļu kollēdžu un

ūniversitāti, kas sniedz ne tik daudz zinātnisku izglītību, cik

daudz vispārīgu izglītību, kas nepieciešama brīvas valsts nā-

košam politiskam dartainiekam. Turpretī Francijai ir rakstu-

rīga tās cenšanās uz zinātniskās zināšanas ārējo izlietošanu.

Technika ir franču tautas visstiprākā vieta. No šejienes izriet

tur valdošās filozofijas pozitīvisms un ūtilitārisms. No šejienes

arī izriet tur valdošās augstākās izglītības sistēmas profesionā-

lais raksturs un konkursu sistēma, kas vairāk vērības piegriež

ārējam spožumam, stilam un uzstādītā uzdevuma spīdošai atri-

sināšanai, nekā domas dziļumam un saturam. Beidzot ameri-

kāņu (Savienoto Valšķu) izglītības sistēmai ir raksturīga tās

neapturamā tieksme uz priekšu, nepastāvība, kas amerikāņiem

liek arvien censties pēc jauna, meklēt izglītības jaunas metodes

un formas. Tur atspoguļojas drudžaina steiga, kādā savu dzīvi

darina šī jaunā, bez vēsturiskas trādicijas un no aizspriedu-

miem brīvā pionieru tauta. Ar vienu vārdu sakot, ikvienai

tautai ir savs īpašs cilvēka ideāls, ko tā arī reālizē savā nācio-

nālās audzināšanas sistēmā. „Audzināšanas pamati un tās mēr-

ķis, un sakarā ar to arī tās virziens dažādām tautām ir da-
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žāds un to noteic tautas raksturs, kamēr atsevišķas paidago-

ģiskās mācības var brīvi pāriet un bieži arī pāriet no vienas

tautas otrā."

Uzstādījis faktu par atsevišķu tautu izglītības sistēmu iz-

šķirību, no kurām katra sekmē savu īpašu mērķi, ko noteic

zināmās tautas raksturs, Ušinskis šo faktu vēlāk padara par

normu. Krieviem līdz pat šim laikam vēl nav savas īpašas

audzināšanas sistēmas. Līdz šim viņi vēl ir aprobežojušies ar

pakaldarīšanu svēšām sistēmām. Tamdēļ arī audzināšana

nav varējusi sniegt savus augļus, un krievu tauta līdz pat šim

laikam paliek neizglītota. Jāatsakās no pakaldarīšanas sve-

šiem paraugiem un, atbalstoties uz tautu, jārada sava īpaša na-

cionālās audzināšanas sistēma, kas atbilstu tautas dvēseles

tieksmēm un vajadzībām. Jo krievu tauta pastāv kā tauta, tai

ir sava vēsture, savi sapņi un vēlējumies. „Ikviena dzīva vē-

sturiska personība virs zemes ir visaugstākais un visskaistākais

Dieva radījums, un audzināšanai atliekas tikai pasmelt no šī

bagātā un tīrā avota." Krievu audzināšanai, kas līdz šim bijusi

svešu paraugu abstrakts pakaļdarinājums un tamdēļ bezspē-

cīga, jāklust par tautas audzināšanu, jāizprot tautas dvēseles

ideāls, pieskāršanās kurai rada spēku un varenību. lekš kā

gan pastāv šis krievu tautas ideāls? Kāds ir tas princips, kas

ir krievu dvēseles raksturīgā īpatnība un ikam, tā tad, jākļūst

par krievu audzināšanas mērķi ? Tas, acīm redzot, nav ne zi-

nātne, ne tiesības, ne technika, ne progresa drudžainas slāpes,

kas ir lielo Vakareiropas un amerikāņu tautu īpatnība. levē-

rojamu ir tas, ka nonākot pie krievu tautas rakstura noteikša-

nas, Ušinskis, jau amerikāņu izglītības sistēmu ļoti neprēcīzi

un neskaidri dēfīnēdams, te kļūst vēl nenoteiktāks un neskai-

drāks. Krievu tautas dvēseles un audzināšanas principu vienā

vārdā vai pat īsā formulējumā viņam neizdodas ietvert. Lūk

kādos izteicienos viņš to apraksta: „Dziļi un sirsnīgi patri-

archālās iekārtas principi, kam vienup, svešs romiešu tiesību

stingrums, kas vairāk vai mazāk ieviesies rietumu tautu iekārtā,

bet otrup svešs arī merkantilisks rupjums un aprēķins; slavu jūtu

pārsvars, kas burbuļo gan kā nemanāms strauts, gan izplūst

kā plaša upe, trauksmīga, nevienmērīga, bet ar pietiekošu spēku,

lai dažreiz ar vienupašu spiedienu izrautu cilvēku no tikumiskā
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bezdibeņa dziļumiem un paceltu cilvēcības cieņas augstumos;

nesaprasta instinktu bagātība, kas drīzāki intuitīvi uztver, nekā

apzinīgi piesavina; neparasta visa svešā uzjēmība, lai tas

plūstu no austrumiem vai rietumiem, bet līdz ar to stipra, lai

arī bieži neapzinīga turēšanās pie savas nācionālitātes; beidzot,

senā pareizticīgo reliģija ar savu vispasaules vēsturisko nozīmi,

reliģija, kas pārvērtusies par tautas miesu un asinīm: lūk kam

jāizpaužas krievu tautības audzināšanā, ja tā grib kļūt par tau-

tas dzīves pareizu izteicēju, bet nevis par uzspiestu, svešu

immitāciju, nevis par stādu bez saknes, kas nepārtraukti

vīstot, nepārtraukti mākslīgi atjaunojams un atkārtoti pārstā-

dāms no svešas zemes, kur tas mūsējā atkal samaitājas."
3

Mēs centāmies iespējami prēcīzi atstāstīt Ušinska domu

gaitu, kas viņu aizve-da līdz nācionālās audzināšanas prasības

uzstādīšanai. Kā redzams, slavofilu metafizikas idejas par pat-

stāvīgu dvēseles substanci, kas sastāda tautas raksturu, šeit

savijas ar dēmokratiskām prasībām par konkrētu un tautai

tuvu audzināšanu. Praktiski pēdējā tendence Ušinsikam bija

pārsvarā, kā apliecinājums ir pazīstamā grāmata „Po#Hoe

Cjiobo", kur Ušinskis rāda, cik liela nozīme vispārīgajā izglī-

tībā var būt mātes valodas stundām, ja uz valodu raugās kā

uz dzīvu organismu, kur atspoguļojas tautas likteņi, domas un

centieni un kuras piesavināšanās līdz ar to nozīmē iedziļināša-

nos nācionālās kultūras apcirkņos. Tomēr raksturīgi ir tas,

ka lasīšanai izvēlamās vielas izlasē, Ušinskis vismazāk ievēro

patriarchālās senās Krievijas slavofilu ideālu, bet savā

Cjiobo" centās sakopot krievu jaunākās literātūras

labākos paraugus, kas tautai saprotami. Tautā iet tai nolūkā,

lai to paceltu līdz izglītota sabiedrības slāņa līmenim, kas ta-

gad ir vienīgā nācionālās kultūras bagātību nesēja un īpašniece,

— šī tīri tautībnieciskā doma noteica visu Ušinska praktisko

paidagoģisko darbību.

No šejienes jau ir redzams, ka Ušinska uzskata pamato-

jums ar tautas gara, kā kādas gatavas un sevī pabeigtas sub-

stances, jēdziena palīdzību, mazā mērā atbilst viņa paša prak-

tiskiem centieniem. Nācionālā izglītība nav tik daudz gatava,
dotā veidā faktiski jau pastāvošās tautas dvēseles izpausme,

3

VuJHHCKIItt „0 HapOJIHOCTH B OāllieCTß. BOCnHTHHHH
a 274. 1. p.
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cik daudz tautas pievienošanās kulturālai trādicijai, kas

tautu viņas pašas dēļu centieniem sakrāta.
4

Nācija tādā

kārtā nav gatava substance, kuras nemainīgā būtība būtu iz-

teicama ar kādu vienu „principu". Nācija nekad nav pabeigta,

bet vienmēr tiek radīta. Nācijas dzīve nav kāda gatava sā-

kuma vienkārša izpausme, bet nepārtraukta attīstība, ko pa-

vada nācijas atrisināmo uzdevumu paplašināšana un aizvien

jaunu darbības mērķu uzstādīšana. Tamdēļ arī tik pavirši un

nepilnīgi ir to tautu dvēseles noteikšanas mēģinājumi, kuru

izpausme it kā būtu atsevišķas nācijas.. Patiesi, vai gan mūsu

laikos var nopietni apgalvot, ka technika ir franču tautas gara

raksturīgā puse, ka vācu tautas gars ir vienīgi zinātne, bet

angļu — brīvas pašvaldības sākums?

levērojams tas, ka visu līdzīgu dēfīnīciju pamatā nav tik

daudz ticība nācijas attīstības neierobežotai iespējamībai, cik

daudz turpretī pārliecība par tās redzamo turpmākās attīstības

aprobežotību, kas izriet no vienpusīgā, vienīgi uz pagātni

vērstā skata. Piejemsim, ka vācu nācija līdz šim patiesi kul-

tivējusi galvenā kārtā zinātni, franču nācija — techniku, bet

angļu nācija — tiesības, un ka katra no tām nozīmē vienas kul-

turālas vērtības vienpusīgu, hēgemoniju par citām, ikas savu

kundzību nostiprinājusi sakarā ar kultūras iekšienē neatrisinātu

konfliktu. Vai no šejienes izriet, ka tā būs un tā jāpaliek arī

uz priekšu? Vai technika var iztikt bez zinātnes, tās abas bez

tiesībām, bet šī pēdējā bez tikumības? Tā domāja, piemēram,

slavofili zīmējoties uz tiesībām, kas it kā nevajadzīgas krievu

tautai kā tādai, kas sevī nes tiešu un konkrētu tikumību bez

kādām stingrām formulām.
5

Praksē tomēr kultūras atsevišķās

puses pārāk savītas savā starpā un noteic viena otru. Par šādu

viņu iekšējo saistību liecina konflikti, ikas rodas viņu starpā,

4 Šai ziņā Ušinska «Rodnoje Slovo» bija daudz vairāk literā-

riski mtelliģenta gara piesātināta, nekā, piemēram, bar. Korfa „Haiu

JJpyr", kas centās sniegt lauku zēnam viņam pazīstamāku materiālu

no zemnieku dzīves un saimniecības.

5
levērojami ir tas, ka līdzīgi tam, kā pie Ruso un Tolstoja morā-

iisms tiek maskēts ar kultūras noliegšanu, tā arī, turpretī, krievu tautai

savas stipras kultūrālās trādicijas trūkumu slavofili un Ušinskis uzskata

par krievu tautas pozitīvu aicinājumu, kuras radīšanas sfairas, pēc vinu

domām, nav ārējā kultūra, bet iekšējais tikumības lauks.
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un ja līdz šim šādi konflikti pa lielākai daļai patiesi tika atri-

sināti vienas vērtības varmācīgā hēgemonijā par otru, bet ne-

vis tās harmoniski saskaņojot, tad nav nekādu pamatu šo pa-

gātnes faktu piejemt par normu nākotnei. No tā, ka Krievija

līdz šim nav rādījusi savas īpašas sejas ne zinātnē, ne tiesībās,

ne technikā neizriet, ka tā būs un tā jāpaliek arī uz priekšu.

Varbūt no tā turpreti izriet, kā to arī Ušinskam aizrādīja V.

Stojūņins," ka aiz tā iemesla, ka krievi atpakaļ palikuši tiesību,

zinātnes un technikas laukos, viņu nācionālās izglītības sistē-

mas īpatnībai tagad jāpastāv taisni šo novārtā atstāto vērtību

kultivēšanā. Ja atsevišķa cilvēka personībai taisnīgi tiek iz-

virzīts harmoniskas vispusīgas attīstības ideāls, tad kamdēļ

gan tautas personībai jāatsakās no harmonijas par labu kādas

vienas kultūrālās vērtības -vienpusīgai un varmācīgai hēgemo-

mijai? Pamata tur jo mazāk tamdēļ, ka tautas kollektīvā per-

sonība nav spiesta tādā kārtā, kā atsevišķa personība, kalpot

darba sadalīšanas varat, kas ir kultūras traģēdija.

Vai pat arī no šī viedokļa nācija ir īpašs izglītības mērķis

tādā pašā nozīmē, ikā mēs runājām par zinātnisku, tikumisku

un māksliniecisku izglītību? Acīm redzot nē, jo nācijas īpatnīgo

raksturu šeit nesaskata īpašā mērķī, kas vairotu tās vērtības,

kuras savā kopībā sastāda kultūru, bet vienpusīgā atrisinājumā

par labu vienai vai otrai vērtībai, kuru starpā izcēlies konflikts.

Tādā gadījumā nācionālā izglītība nebūtu nekas cits, kā vie-

nīgi vai nu zdnātniskās, vai tiesiskās, vai arī techniskās izglītī-

bas varmācīga kultivēšana.

2.

Fichtes «Runas vācu nācijai». Ideja par tautas kollektīvās personības pat-

stāvību. Fichte un Rusō. Nācionālā izglītība pēc Fichtes mācības sakrīt

ar tikumisko izglītību. Viņa nācionālās izglītības kosmopolītiskais raksturs.

Nacionālās izglītības uzdevumu citādi un dziļāki noteic

Fichte savās „Runās vācu nācijai". Berlīnes universitāte

1807. gadā, kad Prūsija un līdz ar to arī visa Vācija pārdzīvoja

franču okupācijas laiku, Fichtes teikto „Runu" mērķis bija mo-

dināt vācu tautu no galīgas pazemošanās un vienaldzības stā-

6 B. Ctoiohiih „3aMeTKH o pyccKou Sal. Ka niepeß, 346 l.p-
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vokla, kādā tā atradās, un tai iepotēt ticību sev pašai. Kā

vācu tautas atdzimšanas līdzeklim, pēc Fichtes domām, bija

jābūt jaunai izglītības sistēmai. Izglītībai pie tam nav jābūt

vienkārši tautas izglītībai, bet tai jābūt „īpatnīgai vācu nācio-

nālai izglītībai."
7

Tai nav jābūt citu zemju piemaisījumam

vācu zemei, bet tai jāatbilst vācu tautas garam, jāizriet no pa-

šas tās būtības. lekš kā gan pastāv vācu tautas īpatnība, kas

to šķir no „ārzemniecisma" (Ausland), ar ko Fichte aizvien

saprot romāņu Rietumus? Fichte nedomā, lai vācu

tautas nācionālo raksturu noteiktu ar jau gatavas un konstru-

ējušās kultūras trādicijas īpatnībām. Gluži tāpat arī romāņu

tautu īpatnību, ko viņš pretī nostāda vācu tautai, viņš neredz

kādā šīs tautas īpašā piemērotībā tādam vai citādam kultūrā-

lās radīšanas veidam. Gluži otrādi, visu nācijas problēmu

viņš nostāda citādā plāksnē, pārvieto to no kultūras plāksnes

cilvēka attiecības plāksnē pret kultūru. Vācu

tautas un arī romāņu Rietumu īpatnības meklējamas nevis iekš

tā, ko tās veikušas kultūras laukā, bet iekš tā, kā viņas to vei-

kušas, pašā to izturēšanās veidā pret kultūru. Un no šī

viedokļa vācu tautas raksturīgā puse ir, pēc Fichtes domām,

tās „pirmatnība", jeb patstāvība (Ursprūnglichkeit), tās spēja

ziedot sevi sajūsmai un brīvībai. Šī vācu tautas īpatnība vis-

pirms izpaužas viņas valodas raksturā. Kamēr romāņu Rietumu

vācu ciltis piesavinājās viņu uzvarēto romānizēto iedzīvotāju

valodu, vācu tauta paglabāja savu valodu visā savā pirmatnībā.

Līdz ar valodu romāņu tautas pazaudēja brīvu un

tiešu satiksmi ar kultūru. Tām tīri ārēji bija jāpār-

jem romiešu kultūra, kas salauza viņu pirmatnību un

brīvību. Tamdēļ līdz pat šim laikam kultūra tām

ir kautkas atnests un mākslots, pārjemts, bet nevis brīvi radīts,

svešs, bet nevis savs. No šejienes ceļas tās lielā mērā formā-

lais raksturs: franču poēzijā forma valda par saturu, gatava

un kanonizēta pagātne par dzīvo tagadni. No šejienes arī plaisa

izglītoto klašu un tautas starpā: kultūras valoda līdz pat šim

laikam ir sveša tautas valodai, un šai intelliģences un tautas

nošķirtībā turpinās romāņu Rietumu vēstures pamata fakts,

proti gatavas un nedzīvas kultūras ar tās nepabeigto valodu

7 «Reden»..., 1. runa, S W., VII., 277. 1. p
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uzvara tur par kādreiz brīvas tautas dvēseli, kas aizlūzusi zem

šīs kultūras smaguma. No šejienes, beidzot, arī romāņu Rie-

tumu valodu nedzīvais un pabeigtais raksturs, jo tās šķirtas no

tautas auglīgās zemes un sastingušas savā mēchaniskā formā-

lismā. Pretēji tam vācu tauta, paglabājusi visu savas valodas

pirmatnību, ir arī paglabājusi savu brīvību attiecībā pret ro-

miešu kultūru. Romiešu kultūra to nav padarījusi par vergu,

bet tauta to ir pārstrādājusi pēc sava ieskata, jēmusi no viņas

to, ko spējusi pilnā mērā piesavināties. lekš tā arī pastāv

Reformācijas izšķirošā nozīme vācu tautas vēsturē: tā ir īsta

tautas kustība, tās sacelšanās pret ievazātu un svešu kultūru

ar tās svešo valodu, sacelšanās divpadsmitajā stundā, tai brīdī,

kad tautai jau pilnīgi draudēja sabrukšana zem tās sloga. Re-

formācija samierināja intelliģenci ar tautu, iznīcināja plaisu viņu

starpā, kas jau draudēja izvērsties par nepārvaramu. Vācu

tautas īpatnība iekš tā arī pastāv, ka tās kultūra ir pieejama

tautai un tā savus spēkus gūst no tautas: tauta un intelliiģence

šeit runā vienu valodu, kamdēļ arī valoda nav kautkas nedzīvs

un pabeigts, bet ir kautkas vesels, kas dzīvo un attīstās. lekš

tā, kā romāņu Rietumi un vācu tauta izturējās pret klasisko

senatni tās Atdzimšanas laikmetā, spilgti izpaudās visa viņu

starpība: kamēr romāņu Rietumi to pasīvi uztvēra, vācu tauta

no klasiskās senatnes radīja kautko savu, pirmatnīgu un īpat-

nīgu izglītības ideālu.8

Visu šo Fichtes apgalvojumu vēsturiskā un lingvistiskā

nepareizība ir acīm redzama. Teikt, ka romāņu valodas ir ne-

dzīvas valodas, ka romāņu kultūra ir nedzīva kultūra, un ka

Rietumos plaisa intelliģences un tautas starpā ir dziļāka nekā

Vācijā, — nozīmē ignorēt veselu virkni skaidru vēstures faktu

un tos varmācīgi iztulkot par labu abstraktam viedoklim. Ta-

gad to atzīst pat vislielākie „Runu" autora cienītāji no vācu

aprindām.
9

Tomēr ne jau nu šos filozofiski vēsturiskos secinā-

jumos ir Fichtes nācionālās izglītības jēga un nozīme. Tās

8 īpaši 4.—6. runas. Vēlāk analoģiskas domas, neapšaubāmi Fichtes

iespaidots, atkārtoja un izlietāja vācu Ziemeļiem pazīstamais dāņu pai-

dagogs un filologs Grundtviigs, «augstāko tautas skolu» dibinātājs

Dānijā. Sal. 7. nod. 19. piez.
9 Sal. Bergmann 320. L p.; F. Medicus, «Fichte, 13 V'orle-

sungen»; Binder, Logos X, 308. 1. p.
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nozīme pastāv iekš tam, ka Fichte pirmais nācionālās izglītības

problēmu saskatīja tautas attiecībās pret viņai priekšā

stāvošo ārējo kultūru. Tādā kārtā tautas izglītības problēma

izrādās identiska mums jau pazīstamai personības izglītības

problēmai. Kā atsevišķas personības tikumiskās izglītības uz-

devums pastāv iekš tā. lai personība, sevī uzjemot ārējo kul-

tūru, paturētu savu pirmatnību, brīvību un viengabalainību,

gluži tāpat arī tautas izglītības uzdevums pastāv iekš tam, lai

ārējās kultūras spiediens nejemtu pārsvaru par tautas radošo

centienu brīvo pirmatnību un nesagrautu tās iekšējo vienga-

balainību. Šo Ruso domu, ko viņš pats attīstījis attiecībā uz

atsevišķa cilvēka personību, Fichte izlietā pie tautas kollektī-

vas personības. Pēc mūsu ieskatiem, filozofijas vēsturniekam

būtu vilinošs uzdevums izsekot Ruso tiešu iespaidu uz „Runu"

autoru.
10 No šejienes arī Fichtes īpatnīgais „vācu" un „nā-

cionālā" jēdzienu identificējums. 11 Pēc Fichtes domām brī-

vība, viengabalainība, pirmatnība attiecībā uz ārējo kultūru ir

nācijas, kā tādas, galvenā īpašība. Tauta, kas tos zaudējusi,

beidz būt nācija šī vārda īstā nozīmē. Tamdēļ arī romāņu tau-

tas nav nācijas izšķirībā no vācu tautas, kas ir tauta īstā no-

zīmē, „Būt vācietim" viņam ir tikpat daudz, kā būt „ar rak-

sturu", būt personībai. „Visi tie, kas dzīvo vai nu paši radī-

dami un veidodami kautko jaunu, vai arī kas vismaz spējīgi

mesties pirmatnējās dzīves plūsmā; visi šie pirmatnīgie cilvēki,

ja tos aplūkojam kā tautu, ir pirmtauta (Urvolk), vispirmā

kārtā tauta (Das Volk schlechtivveg), visi tie ir — vācieši." ia

Taisni tamdēļ arī nacionālais jeb
„
vāciskais" nerunā pretī

«cilvēciskajam", bet sakrīt ar to. Izšķirībā no citām tautām,

vācu tauta tieši un brīvi, negraujot savu iekšējo viengabalai-

nību, uzjem un piesavinās svešu tautu kultūru, īpatnīgi pār-

veido visu cilvēcisko, lai tas nāktu no kurienes nākdams. Vācu

tautas spēks nepastāv „sava" nostādīšanā pretī cilvēciskajam.

10 Bergmans to dara savā grāmatā, sal. !. un 3. daļu. Tomēr Fichtes

uzskatus pretī nostādot Ruso paidagoģikai, viņš neredz mūsu atzīmēto dziļo

radniecību to starpā. Par Ruso iespaidu uz Fichti pareizos uzskatos ir

G. D. Gurvičs savā interesantā apcerējumā «Kant und Fichte als Rous-

sean — Interpreten». Kantstudien, 1922., Bd. 27., Heft 1.—2.

11 Pilnīgi atbilstošs vārda «deutsch» sākuma nozīmei — tauta.

12 7-tā runa (VII, 374.).



184

Gluži otrādi, viņas īstais nācionālais raksturs pastāv taisni iekš

tā, ka visu vispārcilvēcisko tā prot padarīt par „savu". Tās

brīvs un radošs darbs pie vispārcilvēciskām vērtībām no tās

rada nāciju, gluži tāpat kā personība (to mēs jau zinām) tiek

veidota radošā tieksmē pēc pārpersoniskām vērtībām.13 Fichte

stāv tāli no kareiviskā nācionālisma, kas svešajam pretī no-

stāda savu, un savēja virskundzībā par citu redz nācionālā

ideāla būtību, ko izteic taisni pravietiskiem vārdiem. Sakarā

ar „vāoiem tik bieži mūsu dienās sludināto jūru brīvību" viņš

saka: „Kaut laimīgs liktenis vāciešus pasargātu no netiešas pie-

dalīšanās citu zemju laupījumā tāpat, kā tas viņus sargājis no

tiešas līdzdalības laupīšanā! Kaut vieglprātība un kārīga cen-

šanās dzīvot tikpat grezni, kā citas tautas, neradītu pie mums

vajadzību pēc tām nevajadzīgām mantām, ko ražo citās zemēs!

Lai tad labāk, apmierinādamies ar nepieciešamo, piešķiram

citiem saviem pilsoņiem ciešamus dzīves apstākļus, nekā mēģi-

nām sagādāt labumu no nelaimīgo vergu sviedriem un asinīm

aiz okeāna. Tādā gadījumā mēs vdsmaz paši nedosim iemesla

mūs tad sagaidošam liktenim un netiksim uzvarēti un iznīci-

nāti."
14

„Savs" Fichtem nav kautkas pretējs „svešam", bet

tautas sveša piesavināšanās stils. Un tādā kārtā nācija nav

kautkas pretējs vispārcilvēciskajam, bet. stils, kā tauta radoši

piesavinās vispārcilvēcisko kulturālo saturu.

Vienīgi ar to arī izskaidrojams tas fakts, ka Fichtes uz-

stādītā nācionālā izglītība ir vismazāk nācionālā rakstura tādā

ziņā, itin ka tā izglītību ierobežotu ar vēsturiski trādicionālo

„nācionālo" saturu vai pat pēdējam piešķirtu īpašu lomu izglī-

tībā. Gluži otrādi, nācionālās izglītības sistēmu Fichte saskata

Pestalocija, šā tik maz „nācionālā" paidagoga, paidagoģiskā

sistēmā, kas drīzāk bija sajūsminājies par vispārcilvēcisko

ideālu pirmās franču revolūcijas garā, un kuru tā padarīja par

savu pilsoni. Pēc Fichtes domām, Pestalocija sistēma tamdēļ

ir nācionālā, ka tā visa darināta uz pašdarbības, radošas intui-

cijas un brīvības principiem. Tādā kārtā šo sākumu kultivē-

šanā arī pastāv izglītības nācionālais raksturs, un ja Fichte at-

sevišķos punktos nepiekrīt Pestalocijam un, iedams tālāk, at-

13 īpaši 8-tā runa (VII, 382.).
14

13-tā runa (VIJ, 466.).
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tīsta savu skolas saimes darba teoriju, tad viņa kritika nav

vērsta uz Pestalocija sistēmas kosmopolītisko raksturu, bet uz

tur atrodamām mēchanisma atliekām un nepietiekošu pašdar-

bības principa reālizēšanu. 15

Nācionālā izglītība viņam tādā

kārtā sakrīt ar personības un brīvības veidošanu cilvēkā. Tas

nav īpašs izglītības veids, kas piekļaujas citiem tās veidiem,
kā kāds jauns un citāds izglītības mērķis. Nē, tā nav nekas

cits. kā tautas tikumiska audzināšana. Jo atsevišķa cilvēka

personības un brīvības izkopšana un tikai tā vienīgā spēj pa-

sargāt un nostiprināt viengabalainas tautas patstāvību, viņas

brīvību attiecībā pret kultūru un viņas cēlo spēju iedegties

entūziasmā kalpojot vispārcilvēciskiem mērķiem, kas arī ir

tautas, kā tādas, raksturīga īpašība. Vienīgi radošs darbs kul-

tūras pārnācionālu uzdevumu laukā var tautas tagadējo pa-

audzi kā individuālu locekli pievienot tai mūžīgai un izturīgai

paaudžu virknei, 'kas sastāda nāciju, ietverdama kā tautas pa-

gājušās, tā nākošās paaudzes. Tamdēļ Fichte mudina vācu

tautas tagadējo paaudzi nodoties nācionālās izglītības darbam

nevien tagad dzīvojošās paaudzes un visas cilvēces vārdā, bet

arī senču vārdā, kuru pūles ir cienīgas, lai turpinātos tagadē-

jās paaudzes darbos, un „vēl nedzimušo pēcteču" vārdā, kuri

itin kā saka: «parūpējaties, lai ar jums važa nepārtrūktu;

dariet tā, lai mēs varētu ar jums un caur jums lepoties, kā ne-

vainojams loceklis šai važā, lai mēs varētu pievienoties tai

pašai slavenai rindai."
16

Vai Fichtem bija taisnība, identizējot nācionālo izglītību ar

tikumisko? Vai taisnība, ka nācionālitāte nav īpašs radīšanas

mērķis, bet dabiska forma, stils, kādā aiz nepieciešamības iz-

paužas tautas centieni par vispārcilvēciskām vērtībām, ja vien

tauta attiecībā pret kultūru pratusi saglabāt savu brīvību, vien-

gabalainību, apgarotību un patstāvību? Vai taisnība, ka nācio-

nālā izglītība nav īpašs izglītības veids, bet ikvienas īstas iz-

glītības dabisks stils? Un ja tas tā ir, vai tad to pietiekoši

sedz pašdarbības un radošas intuicijas sākumi, ko Fichte pār-

15 īpaši 9-tā un 10-ta runa. —
Par Fichtes izturēšanos pret Pesta-

lociju — Bergmann, 246. 1. p.

16
14-tā runa (VII, 497.).
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jēma no Pestalocija? Lai pieietu šiem jautājumiem, ir nepie-

ciešami dot precīzākas definīcijas jēdzieniem „nācionāls" un

„cilvēcisks", kas tik bieži rada savā starpā konfliktu.

3.

Nācijas ideja. Kosmopolītisms un nācionālisms. Viņu kopīga aprobežotība.

Cilvēces un nācijas ideja. Tās ir —
rīcības priekšmets. Trādicijas un

uzdevuma vienība viņās. Nācijas un cilvēcības savstarpēja cauraušanās.

Slavofiļi un rietumnieki. Nāciju veidojošie faktori. Nācijas pakāpes un

pakāpieni. Nācija kā dabiska forma radīšanas izpausmei vispārcilvēcisku

mērķu virzienā. Nācijas «iedzimtais» raksturs. Valodas nozīme. Nācijas

pasīvie un aktīvie elementi. Revolucionārais kosmopolītisms un konserva-

tīvais nācionālisms. Viņu kopīgais pamats.

Šis konflikts ar „nācionālo" un „cilvēcisko" izpaužas pa-

zīstamā nācionālisma un kosmopolītisma antinomijā, kam at-

tiecībā uz tautas kollektīvo personību ir 'tā pati loma, kas

indeterminisma un determinisma antinomija! attiecībā uz atse-

višķa cilvēka personību.
17

.Kosmopolītisma teze ir gluži analo-

ģiska determinisma tēzei: kā pēdējais noliedz personības pat-

stāvību un pašnoteikšanos, tā pirmais noliedz nācijas, kā īpaša

patstāvīga sākuma, īpatnību un substancionālitāti. Un kā de-

tenninisms saliek cilvēka personību no ārēji noteiktu psīchisku

faktu summas, gluži tāpat arī kosmopolītisms nācijā redz vien-

kāršu individu summu, bez iekšējas vienības, tīri mēchaniski

un uz laiku, ārēju faktoru (ģeogrāfisku, oikonomisku, valstisku)

saistītu. Nāciju un cilvēci tas iedomājas vienādi kā vienkāršu

dalu summu, reālas ir tikai šīs daļas — atsevišķie indivīdi,

tāpat kā determinismam cilvēka personība aiz nepieciešamības

sadalāma vienkārši „uz<tverēs". «Tautas dvēsele" un pasau-

les gars" — tās ir tikai abstrakcijas, ko mēs esam izveidojuši,

summēdami tīri pagaidu rakstura īpašības, novērotas pie vie-

nas vai otras kopā dzīvojošu cilvēku grupas, un ar šādām

būtiskām vienībām izskaidrot vēsturiskus notikumus ir tikpat

nezinātniski, kā ar vis dormitiva izskaidrot medikamenta

iemidzinošo iedarbību. Tie prasa izskaidrojuma, bet paši ne-

17 Sal. musu apcerējumu ,Mflen HavKM' krājuma „Bonpocbi mhpoboh

BOHHbl", fltp. 1916.
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var būt kā izskaidrošanas principi. Tā kā reāli ir tikai atse-

višķi cilvēki un viņu starpā esošās oikonomiskās attiecības,

tad taisni nevis ar šiem nācionālā, bet starpnācionālā rakstura

faktoriem jārēķinājas savā rīcībā. Mums jācenšas uz vispārcil-

vēcisko, nācionālie ierobežojumi ir tikai starpsienas ar pagaidu

raksturu, kas ar laiku tiks un kurām jātiek visu tautu brālības

iznīcinātām.

Turpretī nāoionālisma pretējā teze ir pilnīgi analoģiska

indeterminismam: kā pēdējais uzskata, ka brīvība un perso-

nība ir mūsu dzīves neapšaubāmi fakti, kuru noliegšana atjem

katru jēgu mūsu tikumiskai eksistencei un padara mūs neat-

bildīgus par mūsu rīcību, gluži tāpat arī nācionālisms skaita,

ka abstraktā jēdzienā par cilvēci ir pārāk maz satura, lai mēs

no tā varētu vadīties savā rīcībā. Visiem palīdzēt un visiem

kalpot — tas nozīmē nevienam nepalīdzēt. Ikvienai cīņai un

ikvienai darbībai ir jāizriet no konkrētiem uzdevumiem, tās

jāizlietā pie noteiktiem cilvēkiem. Tādu konkrētību un no-

teiktību dod nācionālās savienības dzīvais un reālais veselais.

Atsevišķs cilvēks ir dzīva reāla būte tiktāl, ciktāl viņš ir nā-

cijas loceklis, kas šo nāciju sevī iesūc kopā ar mātes valodu. Pa-

teicoties nācionālam kollektīvam, kas mūs stichiski ietver no

pašas pirmās dzimšanas dienas, mēs kļūstam reāli individi.

Nacionālismam mēs esam pateicību parādā par visu to, kas

sastāda visas mūsu eksistences jēgu un pamatu. Nācija nav

vienkārša atsevišķu cilvēku summa, bet dzīvs spēks, ikviena

cilvēka īstā substance, kas šķirts no nācijas, turpina abstraktu

un pasīvu eksistenci. Jo tikai tāda radīšana ir vērtīga, ilg-

stoša, reāla, kura ir „substanciāla", t. i. izriet no tautas gara,

kas sastāda mūsu īsto pamatu. Māksla, tiesības, reliģija, valsts

iekārta, zinātne savos visaugstākos sasniegumos ir dziļi nā-

cionālās. Tās izaug no tautas gara reāliem sākumiem, kura

izpaudumi tās pašas ir un ar ko vienīgi tās izskaidrojamas

savā vienībā, īpatnībā un atsevišķu momentu savstarpējā rad-

niecībā. Tautas kultūra ir tautas gara pirmatnīga darbība, tāpat

kā mūsu darījumi indeterminismam ir mūsu es brīvas izvēles

produkti.

levērojams ir tas, ka pārspīlēts nācionālisms sevi

tāpat iznīcina, kā līdz galam izdomātais indeterminisms
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neatvairāmi noved, kā mēs to redzējām,
18

pie brīvības nolieg-

šanas. Patiesi, noliegdams cilvēci kā augstāki par nāciju stā-

vošu sākumu, aplūkodams to kā vienkāršu abstraktu tikai reāii

eksistējošu dalu — nāciju summu, nācionālisms izrādās nespē-

cīgs, lai norobežotu nāciju un to pašu saprastu kā vienotu ve-

selu. Dala, šķirta no veselā, pati sadalās daudzās savā starpā

nesaistītās dalās. Nācija, izsludināta par sevī esošu un esamī-

bas augstāko sākumu, neatvairāma tiek samainīta pati ar savu

dalu, kas pretendē uz tautas gara īstās glabātājas un nesējas

lomu. Tā, vācu nācionālisms neatvairāmi izvirst prūšu nācio-

nālismā, šis pēdējais hohencolleriešu un brandenburdziešu nā-

cionālismā; tāpat kā krievu nācionālisms, pāriedams lielkrievu

nācionālismā, pakāpeniski sadrumslojas līdz maskaviešu un

suzdaliešu nācionālismam. Šai nācijas sadalīšanās un sadrum-

slošanās procesā itin kā turpinās sabrukuma un sadalīšanās ku-

stība, ko nācija ieguvusi atdalīdamās no cilvēces viengabalai-

nības. Nācija, kas pati sevi uzstādījusi par savas eksistences

pēdējo mērķi, izbauda tādas personības likteni, „kas likusi

neko sava es pamatā": tā sabrūk. Seno paradumu sīkumi,

novecojusi valsts iekārta, kas nekad nav reprezentējuši nāciju

kā veselu, viltus kārtā sāk runāt nācijas vārdā. Dala sevi uz-

dod par veselu. Šāda nācijas sadrumslošanās nācionālismā

noved pie tā, ka nācija pazaudē visu savu īpatnību. Jau sen

ir atzīmēts, ka nav bezpersoniskākas, ārzemju eksportam no-

derīgākas mantas par nāoionāHsmu. Visi nācionālismi, kā divi

ūdens pilieni, līdzīgi cits citam. Vienkārši terminus apmainot

krievu nācionālismu bez kādām grūtībām var pārtulkot vācu,

iranču, turku valodā. Tas joprojām ir tas pats kundzības, pa-

tības, varenības ideāls, tas pats abstraktās apgalvošanas gars

par savu ārkārtīgo /ērtību, kas izpaužas lielāko tiesu pat lī-

dzīgos terminos. Šai nācionālismā nivelēšanās procesā, kas

tam itin kā uzliek no skata viņam tik pretišķīgo bezpersoniskā

'kosmopolītisma zīmogu, jo spilgti izpaužas tā iekšējā pretruņa.

Līdzīgi tam, kā brīvība var izgaist indeterminismā, izvirst pat-

vaļā un „mūsu nezināšanas illūzijā", gluži tāpat arī nācija var

izgaist nācionālismā. zaudēt tai esošo individuālitātes un īpat-

nības garu.
18

Sk. 2. nod. § 2.
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Šis nacionālisma pašiznīcināšanas cēlonis ir tas pats, kas

mums jau pazīstamā indeterminisma sabrukuma cēlonis. Kā

indeterminisms, tā ari nācionālisms abi meklē, pirmais — at-

sevišķa cilvēka personību, otrs — tautas kollektīvo personību,

gatavas esamības plāksnē. Nācija nācionālismam ir gatava un

dota esamība, vēsturiskās īstenības izskaidrošanas un izzinā-

šanas princips. Esamības plāksnē nācija un cilvēce patiesi iz-

liekas tādi sākumi, kas necieš viens otra, un nācionālisma un

kosmopolītisma antinomija izliekas neatrisināma. Vai tas pa-

tiesi tā ir? Vai cilvēce un nācija sakrīt ar tagad dzīvojošo

cilvēku summu, bet ja nē, vai tad no šejienes izriet, ka nācija

ir paslēpts dzīvs spēks, tautas gars, kas pats no sevis rada

savu saturu? Uzdevuma, kā mūsu rīcības priekšmeta, katē-

gorija mums jau pietiekoši pazīstama no sniegtās personības 1

jēdziena analizēs (2. nod.), lai mēs to tagad varētu izlietāt arī

pie cilvēces un nācijas jēdzieniem. Identizēt cilvēci ar tagad

dzīvojošo cilvēku summu, kā to dara kosmopolītisms, ir nevien

pavirši, bet vienkārši neiespējami, jo cilvēce nav ietilpināma

viņas patreizējā acumirklīgā eksistencē. Bet izejot aiz acu-

mirkļa robežām mums tūlīt nākas ietvert cilvēcē, kā vienota

mūžīgā rindā, arī mūsu priekštečus un pēctečus. Ar to pašu

cilvēces jēdziens, kā jēdziens par faktu, tūliņ izvēršas „cilvē-

eibas" normātīvā jēdzienā — to kultūrālo uzdevumu kopība,

kas veicami tagad dzīvojošai paaudzei, kā sava radošā

darba priekšmets.
19 Šādi saprasta cilvēce vairs nestājas pretī

nācijai, bet prasa pēdējo. Vienu un to pašu uzdevumu dažādas

tautas dažādi atrisina, uz to ved dažādi ceļi. Vispārīgais, kā

uzdevums, neizslēdz daudzveidības, bet turpretī tanī reālizējas.

Saprasta kā rīcības priekšmets, bet nevis kā īstenības izzinā-

šanas un izskaidrošanas princips, nācija sevī slēpj cilvēci, kā

savu augstāko uzdevumu un attaisnojumu. Jo vienīgi ciktāl

tauta realizē vispārcilvēciskas vērtības, tā kļūst individuālitāte,

iejemdama savu īpašu neatlīdzināmu vietu vispārcilvēciska

Kultūrā, t. i. kļūst nācija.

Cilvēce, kā tāds uzdevums, ko pakāpeniski atrisina cilvēka

radošais spraigums, no ikviena, kas stājas pie šī radīšanas

procesa, prasa, lai tas savus spēkus pieklautu iepriekšējo
19

Sal. 7. nod. § 1.
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paaudžu centieniem un ieguvumiem. Tā prasa kopīgu rī-

cību: tagadējās paaudzes radīšanas darbā ir jāturpinās priekš-

teču centieniem, kas pūlējušies pie tiem pašiem uzdevu-

miem. Un lai arī atsevišķa cilvēka radošais darbs būtu cik

individuāls būdams, visu savu spēku un varenību tas tomēr

gūst no tā, ka tur mēs jūtam to uzdevumu atrisinājumus, ko

uzstādījuši priekšteči, kuru centieni tādā kārtā turpina savu

eksistenci un gūst savu attaisnojumu atsevišķa radītāja iegu-

vumos. Tādā kārtā uzdevums kā savu priekšnoteikumu prasa

tradīciju. Bet tas arī nozīmē, ka cilvēcei, kā kultūrālo uzde-

vumu kopībai, ir vajadzīga nācija, kā no paaudzes uz paaudzi

pārejoša trādicija. Pie tāda paša secinājuma mēs nokļūsim,

vadīdamies no nācijas jēdziena, kā kultūrālās trādicijas. Tēvu

mantojumu piesavināties, to paglabāt no aizmirstības un iz-

nīcības nav iespējams to pasīvi uzjemot, bet aktīvi turpinot

priekšteču darbu, aizvien pamatīgāki atrisinot viņu uzstādītos

'uzdevumus. 20 Vienīgi pavairojot priekšteču kultūrālo manto-

jumu ir iespējams to paglabāt, jo priekšteču darbi nedzīvo

mūsu pasīvā atmiņā, bet mūsu radīšanas centienos un iegu-

vumos. Vienīgi radošs darbs pie tiem pašiem uzdevumiem,

kuri priekšā stāvēja arī mūsu priekštečiem, reālizē pagātnes

paglabāšanas brīnumu. Šādā nozīmē mēs arī runājām, ka trā-

dicija, kā tagadnē saglabāta pagātne, ir iespējama vienīgi ar

pāri laikam stāvošu uzdevumu. Bet tas arī nozīmē, ka nācija,

kā priekšteču mantojums, ir iespējama cilvēcē, kā visas nācijas

apvienojošā kulturālā uzdevumā. Cilvēce un nācija, sapra-

stas kā mūsu rīcības priekšmeti, kā mūsu eksistēšanas pienā-

kums, nevien viena otru nenoliedz, bet viena otru piesātina,

īsts kosmopolītisms un īsts nācionālisms sakrīt.

Kosmopolītisma aprobežotība pastāv iekš tam, ka tas

ignorē trādiciju, bez kā tomēr nav domājama nekāda īsta kul-

tūrāla radīšana.
21 Šī kļūda ceļas no tam, ka tas cilvēci saprot

kā ar prātu izzināmu faktu, bet nevis kā mūsu rīcībai atrisi-

20
Sal. Fichte, VII, 329. (5-tā runa). Sal. Gētes: «Was Dv ererbt

von Deinen Vātern hast, erwirbt es, um es zu besitzen.»

21 Modernā internācionālismā šī trādicijas moliegšana izpaužas visas

iepfiekšējās ikultūras, kā buržuāziskas, noliegšanā, un centienos tās vietā

radīt gluži jaunu kultūru.
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nātnu «cilvēcību". Turpretī nācionālisma aprobežotība pastāv

iekš tam, ka tas nāciju saprot kā sevī pabeigtu un gatavu tau-

tas garu, kā no mūsu rīcības neatkarīgu faktu. Vina kļūda pa-

stāv iekš tam, ka tas ignorē uzdevumu, ar ko vienīgi tiek itin

kā atdzīvināta un saglabāta tautas pagātne. Ar to tad arī iz-

skaidrojama tā ievērojamā parādība, ka savos augstākos sa-

sniegumos kosmopolītisms un nācionālisms gandrīz līdz neiz-

šķiramības robežām tuvinās viens otram. „Nācionālists"

Fjchte un «kosmopolīts" Lasals izšķiras savā starpā ne tik

daudz savos apgalvojumos, cik daudz grūti uztveramās sim-

pātijās un gara noskaņojumos.

Ar šo trādicijas un uzdevuma neizšķiramību nācijā, kuras

struktūra, kā tautas kollektīvas personības struktūra, ir rad-

niecīga atsevišķa cilvēka personības struktūrai, arī (izskaidro-

jamas nācijas jēdziena dēfīnīcijas grūtības, visu tās pazīmju

uztveršana prēcīzā abstraktā formulā. Neraugoties uz daudza-

jiem pētnieku meklējumiem pēc tādas pazīmes, kas ļautu prē-

cīzi norobežot nācijas jēdzienu, līdz šim laikam tādu nav iz-

devies atrast. Ne rases izcelšanās vienība (vairākums tagad-

nes nāciju ir visdažādāko cilšu maisījuma produkts), ne dzīvo-

šana noteiktā territorijā, ne valsts vienība (ir nācijas, kas pie-

der vairākām valstīm, un ir valstis, kas sevī ietver dažādas

nācijas), tuvāki aplūkojot, nedod nepieciešamo un pietiekoši

daudz pazīmju par nācionālu vienību, kaut arī katra atsevišķi

tās veicina nācijas izcelšanos.
22 Tāda pazīme nav atrodama

jau tamdēļ vien, ka nācija nav gatavs un pabeigts dats, bet

dzīvs process, 'kas pakāpeniski reālizējas. Līdzīgi atsevišķa

cilvēka personībai, nācija vienkārši nevis ir vai nav, bet vai-

rāk vai mazāk ir, tai ir savas intensīvitātes un reālizācijas pa-

kāpes. 23 Līdzīgi tam, kā brīvība reālizējas tikai ar tādu sprai-

gumu, ar kādu tā cenšas pārvarēt jau sasniegto pakāpi, gluži

tāpat arī nācija dzīvo vienīgi savas kultūrālās radīšanas sprai-

gumā, kas to ved aizvien augstākās un augstākās nācionālās

esamības pakāpēs.

22
Sal. Mein c c k c '«VVeltburgertum und Nationalstaat», I. nod.

23 Sal. Bind c r, cit. sac. 294. 1. p. un Othmar Spa n n «Ueber den

Begriff der Nation.» Die Qeisteswissenschaften I. 535. 1. p. To pašu domu

attista O. B a v c r s.
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Kad, atsacījušies no noteiktu materiālu pazīmju atrašanas

par nāciju, tagadnes visdažādāko virzienu pētnieki aprobežojas

ar tās f o r m ā lv noteikšanu, to dēvēdami ganpar «vēsturisko

iekš mums" (Meineke), gan par «kulturālu kopību" (Binders),

gan par «cilvēku kopību, kas kopīga rakstura un vēstures lik-

teņa apvienota" (Oto Bauers),
24

tad ar to tikai apstiprinās

-mums tagad saprotamais apstāklis, ka nācija nav antropolo-

ģisks un socioloģisks fakts ar prēcīzi izšķirošām pazīmēm,

vai arī savā sasniedzamā noteiktībā dots mērķis, bet īpatnīgs

tautas eksistences stils, forma, ko pašu par sevi piejem

tautas radīšana, kas vērsta uz vispārcilvēcisku kulturālu uzde-

vumu atrisināšanu. Gluži tāpat arī atsevišķa cilvēka perso-

nību mēs nenoteicām kā viņa esamības faktu, kas rada tā dar-

bības, bet kā šo darbību nokrāsu, ikā viņu radāmu un viņās iz-

paustu cilvēka stilu. Nevis tautas eksistences materiālais

„kas", bet formālais „kā" ir tās nācionālais raksturs. Tamdēļ

arī ir neprātīgi nāciju iedomāties kā personīgās un tautas radī-

šanas mērķi. Tas, kas nāciju iedomājas kā sava darba mērķi,

padara to tendenciozu. Šāds darbs pazaudē taisni to, ko tas

uzstāda par savu mērķi, proti savu radošo un pirmatnīgo, nā-

ciju radošo raksturu. Nācija nav rūpju priekšmets, bet tādu

centienu dabisks auglis, kas vērsti uz pārnācionālu uzdevumu

sasniegšanu.
25

Nācija veidojas ar atsevišķu personu un veselas tautas

radošiem centieniem, kas vērsti uz kultūras, kā tādas, objek-

24
Meinecke, 1. nod., ari 120. J. p.; Binder, 295.1. p.; O. Bauer,

135. I p.

25
Jau pēc šīs nodaļas uzrakstīšanas mēs atradām prof. Radbrucha

skaistajā grāmatiņā (G. Radbruch «Kulturlehre des Sozialismus», B.

1922.) formulējumus, kas gandrīz burtiski sakrīt ar mūsējiem: «Par nāciju

var sacīt to tpašu, kas teikts par personību: pat viskarstākā cenšanās iegūt

nāciju tieši pie šādas iegūšanas nenoved. Tā ir tikai dāvana. Mākslota

«tēvijas māksla» un «tēvijas poēzija» mākslinieciskā nozīmē aizvien paliek

otrās šķiras radījumi, turpretī lielā cilvēces māksla, pati tā negribēdama,

līdz ar to ir arī īsta nācionālā māksla: ci/k daudz «mācionālāks» ir Korners,

un cik daudz vairāk vācietis ir Oēte!... Daudzkārt ir ticis atzīmēts, ka

nācionālisti vienpus un otrpuss robežai līdzinās vieni otriem, kā divi

ūdens pilieni»... 18, 19, 29 un 33 1. p. Tādas pašas domas klasiskā formā

jau agrāki izteica VI. Solovjovs sacerējumā „HauuoHa;ibHbiH Bonpoc",

īpaši atklātā vēstulē J. S Aksakovam (1884. g.) :
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tīviem uzdevumiem. Šo savu mērķu zinā objektīvo darbību

rezultātā „neviļus", „pats no sevis" atklājas nācionālais rak-

sturs savā „dabiskā", bet nevis sadomātā īpatnībā. Tas no-

zīmē, ka nāciju nevien nevar izvēlēties pēc savas gribas, kā

var izvēlēties partiju, zinātnisku <un māksliniecisku skolu, pat

reliģiju, bet tā nav iegūstama arī nodomāti tam mācoties. „Pie

nācijas pieder tas, kas no dzimšanas ieaudzis (hinein-

geboren) vienkopīgajā dzīvajā tautas kultūrā, kas to pār-

valda kā iedzimtu, nevis kā mācīšanās ceļā .iegūtu manto-

jumu."
20

Ar to arī izskaidrojas „nācijas" (no latīņu nasci) vārda

pati nozīme, tā sakars ar „dzimšanu". Tiesa, tā ir dzim-

šana garā, nevis miesā, un neraugoties uz tur apslēpto iedzim-

tības un „dabiskuma" jēgu, nācija tomēr nepaliek ne dabas-

zinātnisks, ne antropoloģisks, bet kulturāli vēsturisks vērtī-

bas jēdziens. Ar to arī izskaidrojama tā lielā loma, kāda ir

valodai nācionālā rakstura izveidošanā salīdzinot ar visiem

citiem faktoriem. Apgalvot līdzīgi Baueram, ka nācionālās

dažādības sakrīt ar valodas dažādībām, protams, nevar jau

tamdēļ vien, ka pastāv dažādas nācijas, kas runā vienu valodu

(amerikāņi un angļi), un cilvēkus ar dažādām mātes valodām

ļoti bieži taisnīgi var pieskaitīt vienai nācijai (lielkrievus un

mazkricvus, provansaļus un bretoņus). Ka valoda ir vissti-

prākais no visiem faktoriem, kas veido nāciju, un ka samē-

rīgi ar nācijas augšanu, tās «intensifikāciju" jau norādītā no-

zīmē, agrākās valodas izšķirības aizvien vairāk saplūst literā-

riskās valodas vienībā, — tas diezin vai tagad būs vēl ap-

šaubāms. Ušinska nopelns pastāv taisni iekš tam, ka viņš

klasiski skaidri parādīja, kāda nozīme ir mātes valodai nāci-

jas izveidošanās procesā. Mātes valoda, kurā ir kristallizēju-

šies tautas kultūrālās radīšanas ieguvumi un cerības un ko pie-

savinās bez mācīšanās, bet dabiski, kopā ar mātes pienu, ir

tas dabiskais medijs, ar ko arī pati kultūra piesavināma un

iegūstama nevis to iemācoties, bet tikai kā „iedzimta". Tamdēļ

arī nācionālā brīvība ir galvenā kārtā mātes valodas brīvība,

un nācionālās izglītības problēma — mācības valodas pro-

blēma. Tomēr izšķirībā no Ušinska mēs gribētu vēl vairāk

uzsvērt, ka būdama nācijas vienību radošs faktors, nācionālā

28
Sk. Bind c r, 293. 1. p.
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valoda savukārt aug kopā ar tās augšanu un savā augšanas

vienībā atspoguļo nācionālās vienības augšanu.

Nācija nevis vienkārši ir vai nav, bet tai ir savas eksisten-

ces pakāpes. Ar to izskaidrojama nācionālo robežu nenoteik-

tība, kas tikai aptuvenis un ārīgi, tiesiskai organizācijai varbūt

arī pietiekošā kārtā, sakrīt ar valodas robežām. Tamdēļ arī

bieži vien konkrētā gadījumā ir tik grūti prēcīzi noteikt vai nu

atsevišķas personas vai veselas grupas nācionālo piederību. Tas

jo sevišķi sakāms par tiem iedzīvotāju slāņiem, ko Otto Bau-

ers veikli nosauc par Hintersassen der Nation (nācijas padibeņu

vai malēniešu slāņi) un kas itin kā sastāda nācionālā ve-

selā pasīvo matēriju. Šeit pieder oikonomiski apspiestās tautas

klases, kuras ar savu darbu kaut gan piedalās nācijas kulturālā

.radīšanā un veido tās vienību, tomēr atstumtas no piedalīšanās

nācijas politiskā un tiesiskā dzīvē, kā arī tās zinātnes un māk-

slas darbu radīšanas procesā. Nācijas kulturālā radīšanas pro-

cesā 'piedalīdamās tīri pasīvi, tās neapzinās savas na-

cionālās piederības un izturas indiferenti pret nācionālo vienību.

■Nācionālais kultūrālais mantojums, no piedalīšanās kurā tās

ir atstumtas, viņu acīs nav vērtība, nāciju tās neapzinās kā savu

kultūrālās radīšanas augli un tā priekšnoteikumu, bet to viņas

iedomājas kā izglītoto un valdošo klašu privāto lietu. Tamdēļ

šo nācijas pasīvo elementu nācionālā apziņa ir loti elementāra

un vāja, viegli padodas revolūcionārajam kosmopolītismam,

kas noliedz trādiciju un vēsturi, kā produktus un izpaudumus

no viņu ilgās apspiešanas no priviliģēto klašu puses. Ja tādā

kārtā nācijas zemāko slāņu revolūcionārais kosmopolītisms

Izskaidrojams ar viņu pasīvo lomu tautas kultūrālā dzīvē, tā-

dējādi, ka nācija, kas tiek veidota kultūrālās radīšanas procesā,

nav viņiem tieši redzams viņu rīcības priekšmets, tad tāpat ar

pasivitāti izskaidrojama šo klašu, kas zaudējušas savu vadošo

lomu tautas kultūrālā dzīvē, tieksme uz konservātīvo nacionā-

lismu. Kamēr kāda klase paliek par tautas saimniecības reālu

organizētāju un kultūrālo vērtību radītāju, tikmēr tā ir nācio-

nālās vienības un apziņas īstā nesēja. Tādas klases vidus

laikos un kārtu monarehijas ziedu laikmetā bija muižniecība

un garīdzniecība, bet sākot ar XVII. gadsimteņa beigām aiz-

vien lielākā mērā izvērtās buržuāzija. Tamdēļ ne bez pamata
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līdz franču revolūcijai termins „nācija" formāli nozīmēja muiž-

niecību un garīdzniecību, kamēr Sijess savā ievērojamā pam-

fletā „Kas ir trešā kārta?" parādīja, ka taisni šī kārta jau sen

ir „nācijas" centrs un nesēja. levērojami ir tas, ka taisni tās

klases, kas, būdamas kultūrālās radīšanas aktīvas dalībnieces

un ir īstās nācionālās vienības un apziņas nesējas, maz ietek-

mētas konservātīvajam nācionālismam, it sevišķi ja viņu tiesi-

skais un politiskais stāvoklis neatbilst viņu faktiskai nozīmei

tautas kultūrālā dzīvē. Nācija, būdama viņu radošās kultūrā-

lās darbības dabisks produkts, ir viņu rīcības priekšmets un

tamdēļ viņi to saprot kā esošu vispārcilvēciskās kultūrālās vēr-

tībās. Konservātīvais nācionālisms galvenā kārtā raksturo

tās klases, kas jau zaudējušas vai pašlaik zaudē savu reālo

nozīmi kā īstas saimnieciskās dzīves organizētājas un augstāko

kultūrālo vērtību radītājas, bet vēl patur priviliģētu stāvokli

tautas politiskā dzīvē. Ja tādā kārtā revolūcionārais kosmo-

polītisms ir sekas un simptoms par to, ka attiecīgās klases vēl

aktīvi nepiedalās tautas kultūrālā radīšanas darbā, tad konser-

vatīvais nācionālisms turpretī liecina par to, ka tā iespaidā

esošās klases tur vairs nepiedalās. Kā vienā tā otrā gadījumā

nācija nav darbības priekšmets, bet tīri pasīva izturēšanās

pret to. Ar to pašu apstiprinās mūsu jau attīstītā doma par

to, ka kosmopolītisms un nācionālisms, būdami vienu un to pašu

ideju pretišķīgi izķēmojumi, savā kopīgā pamatojumā izturas

gluži pasīvi pret nāciju un clvēci, ko tie iedomājas kā izzinā-

mus datus, bet nevis kā radīšanai atrisināmus uzdevumus." 7

Jo vairāk oikonomiski apspiestās klases atbrīvojas no sava

apspiestā stāvokļa un pieskaras tautas augstākai kulturālai dzī-

vei, jo vairāk tās zaudē sākumā tām īpatnīgo revolūcionāro

kosmopolītismu un sāk .augsti vērfet nācionālo trādiciju, kā pa-

šas savas kultūrālās radīšanas sākuma punktu un dabisko stiba.

Šolaiku labā spārna sociālistisko partiju atsacīšanās no veco

dienu naivā kosmopolītisma apstiprina šo mūsu apgalvojumu.

27
Revolucionāro kosmopolītismu un konservātīvo nācionālismu ir

labi raksturojis Oto Bauers, kaut ari nav izskaidrojis tos kopīgā priekš-

noteikuma vienībā. Viņš arī sniedzis nācijas raksturojumus vidus laikos

un jaunos laikos.
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Nācionālās izglītības problēma. Egalitārā un centrālistiskā tipa (Franču

revolūc.) nacionālā izglītība. Nācionālā — ir epitets, bet nevis dēfīnīcijā

attiecībā uz izglītības jēdzienu. Mazākuma tautību nācionālās izglītības

polītiskā problēma. Tās atrisinājums doktrinā par nāciju kā eksterrito-

riālu publiski tiesisku savienību un «traktātā par mazākuma tautībām».

Provansāļu atdzimšanas darbinieku «apgabala paidagōģika». Grammati-

kas epizodiskais kurss. Apgabala paidagāģikas nācionālo prasību sakri-

šana ar labas izglītības prasībām. Nācija kā konkrēta viengabalainība.

«Cittautībnieku skolas» problēma Krievijā. Tās trīs tipi. Nācionālās izglī-

tības izķēmojumi nācionālismā. Pareizi saprasta nācionālā izglītība sakrīt

ar modernās izglītības principiem.

No šejienes vairs nav grūti taisīt pirmo, pašu vispārīgāka

nacionālās izglītības jēdzienu. Ja nācija sevī glabā savas eksi-

stences dažādas pakāpes, sākot ar neapzinīgu piedalīšanos tau-

tas kultūrālā darba zemākos veidos līdz pat apzinīgai un rado-

šai trādicijas iegūšanai tās augstākos izpaudumos, tad nācionā-

lās izglītības, t. i. nācijas radīšanas un nostiprināšanas uzdevums

acīm redzot, pastāv iekš tā, lai visi tautas slāņi pieskārtos kul-

tūrai un atsevišķi izglītībai, kā tās augstākam izpaudumam.

Visas tautas saistīšana izglītības procesā r— lūk vienīgais lī-

dzeklis, ar ko iznīcināt tautas zemāko slāņu tīri pasīvo izturē-

šanos pret nāciju un ar to pašu modināt viņu snaudošo nācio-

nālo apziņu. Šo „nācionālās izglītības" dēmokratisko jēdzienu

jo enerģiski tika izvirzījuši franču revolūcijas darbinieki. Tas

jo teicami atbilda viņu «patriotismam", ko vadīja «vienotās un

nedalāmās tēvijas" ideāls. Šai ziņā visi tautas izglītības pro-

jekti, ko franču revolūcijas laikmetā tika izvirzījuši Likumdo-

šanas Sapulces un Konventa darbinieki, savu tautas izglītības

sistēmu sauca par nacionālu".
28 Nācija, kur līdz šim ietilpa ga-

rīdzniecība un muižniecība, paplašināma, tai sevī jāietver visa

28
Piem. Lepeletjē par savu projektu saka: «Es meklēju vispā-

rigu izglītību visiem, kas piemērota visu vajadzībām, kas ir Re-

publikas pienākums attiecībā pret visiem, ar vienu vārdu sakot — īstu

un universālu nācionālu izglītību.» Par šo projektu sal. Mišlē

«Fr. Rev. Vēst.» (IV. sēj. 390. 1. <p.), kas to nosauc par «paidagoģikas evan>

ģeliju». Par franču revolūc. paidagoģiku sal. Dumesmil «La pēdagogie

rēvolutionaire», Paris, 1885.
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tauta. Izglītībai jārada tautas vienota griba, kuras vārdā

franču revolūcija, kā zināms, tik noteikti cīnījās ar katra veida

„federālismu", aizliedzot pat partiju organizācijas. Šāda cen-

trāliska patriotisma gara piesātināti arī bija Talleirana projekts
(1790.), Kondorsē projekts (1792.) un Lepeletjē projekts, ko

Robespjērs stādīja priekšā Konventam Republikas 2. gadā
(1793.). Šīs nācionālās izglītības pirmais jēdziens, kā redzams,
sakrīt ar mums jau pazīstamās vienotās skolas ideju, kas iz-

riet no tikumiski tiesiskās izglītības principiem. Nekāda jauna

principa, kas būtu citāds salīdzinot ar pēdējās principiem un tos

papildinātu, tā neizvirzi. Termins «nācionālā izglītība" konstatē

tikai to faktu, ko mēs jau savā laikā atzīmējām, ka pareizi no-

stādīta tautas tiesiskā izglītība rada nāciju un, kā tagad varam

vēl papildināt, iznīcina tautas pasīvo elementu naivo revolū-

cionāro kosmopolītismu. Jēdzienam «izglītība" pieliktais ter-

mins «nācionālā" tādā kārtā nav tās apjomu ierobežojoša dē-

fmīcīja, bet epitets, kas nesniedz īpaša izglītības veida.

Patiesi, franču revolūcijas nācionālās izglītības ideāls, kā

tas izpaudies visos pieminētos projektos, sava satura ziņā vis-

mazāki nosaucams par nācionālu. Drīzāki tas dēvējams pat par

kosmopolītisku, jo tur ļoti lielā mērā tiek ignorētas Francijas

vēsturiskās-trādicijas un tas jo viegli piemērojams kautkurai

tautai un kautkurā zemē. Vēl vairāk: kā viņa īpatnība atzī-

mējama nevien tā abstraktais racionālisms, bet arī centrālisms,

kas abstrakti izprastas vienlīdzības vārdā ignorēja arī Franci-

jas atsevišķo apgabalu Visas turienes īpatnības. Jau Talleirana

un Kondorsē projektos šī vērojamā nolīdzināšanas tendence

savu spilgtāko izpausmi guva Lepeletjē projektā, kur izglītības

vienlīdzība formulēta sekošā kārtā: visās Republikas skolās

bērniem jāsajem vienāda izglītība. «Ar visiem tiem vienādi jā-

apietas, tiem jāsajem vienāds ēdiens, vienādi jāģērbjas, viens

un tas pats jāmācās. Tad vienlīdzība jaunajiem skolēniem ne-

būs vienkārša abstrakta teorija, bet dzīvē nepārtraukti reāli-

zējama prakse." Kā zināms, šī franču revolūcijas doktrīna arī

noteica visu tautas izglītības vēsturi Francijā XIX. gad-

simtenī.
29 '

,

29 Vai arī- no tā paša projekta: «Es prasu, lai jūs izdotu tadu de-

krētu, ka visi bērni, puisēni sākot ar pieciem līdz desmit gadiem un mci-
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Vai var apmierināties ar šo «nācionālās izglītības" pirmo

jēdzienu? Paliekot nācionālai savā norādītajā formālā nozīmē,

vai tai nav jākļūst nācionālai arī pēc sava satura? Vai nebrīvi,

ārēji iepotēta izglītība, ignorēdama dotās īpatnības un vajadzī-

bas, .nesalauzīs tautas dzīvo personību, atjemdama tai viņas

pirmatnību un brīvību? Vai tādā kārtā mēchaniski uzspiestā

izglītība nebūs kautkas no citurienes ienests un tautai svešs,

tas tīrī formālais ārējais spožums, kura briesmas tik labi juta

Ušinskis un tik prēcīzi formulēja Fichte? Neapšaubāmi nācijas

izglītībai, tāpat kā atsevišķa cilvēka personības izglītībai, jā-

būt dzīvam procesam un jāizmanto paša izglītojamā pašdar-

bība: tai jāmodina tautā snaudošie spēki, bet nav no ārienes

jāuzspiež tai svešs materiāls. lekš tā pastāv Fichtes nācionā-

lās izglītības teorijas acīm redzamā patiesība. Tiktāl viņa iz-

glītība ir nācionālāka, nekā franču revolūcijas nācionālās izglī-

tības ideāls. Ja Fichte nebūtu aprobežojies vienīgi ar vispārīgo

principu iztirzāšanu, bet būtu sniedzis arī paidagoģiskos teori-

jas sīkumus, tad viņš neapšaubāmi vēl skaidrāki būtu nokļuvis

pie otrā, dziļākā nācionālās izglītības dzīves jēdziena, ko at-

tīstīja tikai pašā pēdējā laikā tā sauktās «apgabalu paidagoģi-

kas" aizstāvji. Šis apgabalu nācionālās izglītības viedoklis ievē-

rojamu nozīmi ieguva priekškara Austrijā, kuras kultūrālā at-

tīstība tās pastāvēšanas pēdējos piecdesmit gados norisinājās

zem apspiesto nācionālitātu (čechu un slovēņu Austrijā, chor-

vatu un slovaku Ungārijā, rusiņu Galicijā) atdzimšanas, un šā

fakta radītās nācionālās cīņas, zīmes. Tāpat liela nozīme tai

bija arī pēdējos gados priekškara Krievijā, kur jautājumu par

tā sauktajām «cittautībnieku skolām" jo dzīvi apsprieda radi-

kālo paidagogu aprindās un kuru prasības savu vispilnīgāko

izpausmi ieguva Pirmā Viskrievijas Sapulcē tautas izglītības

lietās 1913. g. «cittautībnieku sekcijas" lēmumos. Beidzot, sa-

karā ar apgabalu kultūrālo strāvu atdzimšanu, atsevišķi ar pro-

vansalu valodas un literātūras atdzimšanu, «apgabala paidago-

ģika" ieguva jo interesantu izteiksmi Francijā un pa daļai arī

tenes līdz 11 gadiem, bez izšķirības un bez izņēmumiem, tilktu audzināti

kopīgi uz Republikas rēķina, un lai tie visi, pakārtoti Vienlīdzības svētajam

likumam, sajemtu vinādas drēbes, vienādu ēdienu, /ienādu izglītību, vie-

nādu audzināšanu.» Sal. Dumes m i 1, cit. sac.
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Anglijā (velsiešu atdzimšana), nemaz nerunājot par Īriju. Pie

kam, ja austriešu literātūrā tīri paidagoģisko jautājumu atbī-

dīja otrajā plānā politiskais jautājums par nācionālo minoritātu

tiesībām, tad franču literātūrā, gluži otrādi, tīri paidagoģiskie

jautājumi jo sīki un rūpīgi tika aplūkoti. Jautājuma attiecīgo

krievu literātūru ievērojamā mērā var raksturot kā politisku

un paidagoģisku jautājumu maisījumu.

Patiesi, Austrijā jautājums par apgabalu nācionālo skolu

bija jautājums par nācionālo minoritātu tiesībām uz mātes va-

lodas skolu. Jemot vērā to, ka visām Austrijas nācionālitātēm,

kuras cīnījās par savām tiesībām, izjemot varbūt rusinus, XIX.

gadsimteņa beigās jau bija attīstīta literātūrā un skolas mā-

cīšanai pilnīgi noderīga valoda, nācionālās izglītības problēma

izvērtās par politisku uzdevumu, lai nācionālām minoritātēm

nodrošinātu viņu tiesības uz savu skolu. Paidagoģiskā jautā-

jumā izrādījās par nepieciešamu uzjernt tautskolu programmā

vienu svešo valodu, un proti valsts valodu, kuras mācīšanas

nepieciešamību, ko arī neviens neapstrīdēja, attaisnoja prakti-

skie un politiskie, bet nevis paidagoģiskie aprēķini. Tā uz-

stādīts jautājums ieguva savu galējo atrisinājumu pazīstamā

nācionālitātes juridiskā konstrukcijā, kā eksterritoriālā publi-

ski tiesiskā savienībā, vienīgi kuras ziņā atrodas tautas izglī-

tības lieta, tai skaitā arī skolu likumdošanas tiesības, pārvalde

un aplikšana ar nodokļiem izglītības mērķiem. Šo konstruk-

ciju uzstādīja Vīnes sociāldēmokratu pulciņš. Tās pamatā bija

uzskats par valsti, kā savienību, ko galvenā kārtā noteic oiko-

nomiski, bet nevis nācionāli kulturāli faktori, un kura tamdēļ

aiz nepieciešamības sevī ietver dažādas nācionālitātes.
30

Savu

juridisko atrisinājumu minoritātu nācionālās izglītības problēma

dabūja tā sauktā «traktātā par minoritātēm", kas ietilpa 1919. g.

Sen-2ermenā slēgtajā miera līgumā. Bez nācionālo minoritātu

citām tiesībām šai traktātā tiek uzstādīts par pienākumu attie-

cīgām valdībām rūpēties par to, lai tādos apvidos, kur ievēro-

jamai pilsoņu daļai mātes valoda nav valsts valoda, publiskās

un elementārās skolās šo pilsoņu bērniem tiktu sniegta izglī-

30 Bez Bauera šeit pieder arī K. Rennera (pseidon. Ru d.

Springer) raksti: «Austriešu nācionālitātu cīņa par valsti» (1. izd.

1902.); Die Nation als Rechtsidee und die Internationale». 1914.
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tīha viņu mātes valodā, piešķirot šīm skolām «taisnīgu daļu" no

vispārīgā tautas izglītības budžeta, kā arī t i c s ī b a s n ā c i o -

nālām minoritātēm atklāt uz sava rēķina skolas un

citas mācības iestādes ar mātes valodu kā mācāmo. Šīs sko-

las, kuras pārzina attiecīgas biedrības, izpildot vispārīgās pai-

dagoģiskās prasības, kādas valsts uzstāda pati savām skolām,

bauda valsts skolu tiesības. 31

Turpretī pilnīgi paidagoģiskā rakstura ir tā «apgabalu

paidagoģika", ko par veselu sistēmu izveidojuši provansalu at-

dzimšanas pārstāvji Francijā. Šeit vispirmā kārtā pieder

Or uza grāmata, kas sniedz šīs paidagoģikas pilnīgāko un pa-

beigtāko iztirzājumu. Savā pamatojumā Oruzs vadās no tīri

paidagoģiskiem aprēķiniem, pie kam, izšķirībā no Ušinska un

Fichtes, nevis no paidagoģiski nācionāliem, bet atsevišķa cil-

vēka izglītības teorijas aprēķiniem. Kā lingvists viņš vissīkāki

pakavējas pie valodas mācīšanas problēmas. Viņš parāda, ka

vecā «egalitārā" paidagoģika, ignorēdama tautas dialektu, ne-

deva īstas valodas izglītības. Franču literārisko valodu pro-

vansalietis piesavinājās kā viņam kautko svešu, ārēju, mēcha-

niski uzspiestu, bet nevis organiski iepotētu, kā skolas valodu,

bet nevis kā ģimenes, dzīves un viņam radniecīgās apkārtnes

valodu. Neraugoties uz milzīgo laika patēriņu un enerģiju, nā-

cionālās valodas mācīšanas rezultāti izrādījās ļoti bēdīgi. Ve-

selā virknē piemēru Oruzs pierāda, kā tādējādi mācot forma aiz

nepieciešamības nomāc garu, burts — dzīvo valodu. Ar lielā-

kām grūtībām tiek panākta vairāk vai mazāk pareiza orto-

grāfija, tomēr ar lielu izteiksmes nabadzību, stila tukšumu,

iegaumētā vienmuļību, nevis ar organiski piesavinātu vārdu

krājumu! Tamdēļ ir saprotams, ka pēc skolas laika drīzi iestā-

jas grāmatas neprašanas recidīvs, un pieaudzis zemnieks sāk

runāt kautkādā dialekta un literātūras valodas mistrojumā, tā-

dējādi pazaudējis tieši mātes valodu un neieguvis pareizas li-

terāriskās valodas. Ar to pašu kļūst formāla un panīkst literā-

riskā valoda, kas tai vietā, lai no dialektiem gūtu aizvien jaunu

saturu, tiek viņu izķēmota, nevis apaugļota. Tā, iznīcinādama

tautas valodas dzīvo pirmatnību, egalitārā paidagoģika ne-

~31 Sal. Sen-Žermenas ligums 1919. g., 67. un 68. Lp. Analoģisks lē-

mums piejemts arī vācu konstitūcijā 1919. g., 144. 1. p.
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sniedz arī īstas literāriskās valodas zināšanas. Šai egalitārās

paidagoģikas kritikā mēs redzam īpatnīgi savienotus mums

pazīstamos Ruso un Fichtes motīvus. Oruzs rāda, kā jāizmai-

nās visai valodas mācīšanas ainavai, ja skolotājs vadīsies no

skolēnu dzīvās valodas, atsevišķi no varenās un spilgtās „doka

valodas" (provansaļu), kas ir tuvākā miesīgā māsa „d'oiļa va-

lodai", kura tomēr kļuvusi par literārisku nācionālu valodu.

Sīki izvadīdams lasītāju cauri grammatikas nodalījumiem — fo-

nētikai, ortogrāfijai, vārdnīcai un stilistikai, — viņš parāda, kā

skolēni nevien apzināsies savu mātes valodu tās tīrākā un la-

bākā izpausmē, bet organiski piesavināsies radniecīgo literāri-

sko valodu ar tās īpatnībām, un kā vinu valodas pašdarbība un

nojauta np šādas apvienotas mācīšanas tikai vairosies. Ne tikai

valodas nojauta, bet arī tās zinātniskā zināšana. Literāriskās

valodas un dialektu pastāvīga Salīdzināšana skolēniem ļaus sa-

skatīt veselu virkni valodas pamata likumu, dos tiem iespēju iz-

skaidrot daudzu grammatisku nosacījumu jēgu un nozīmi, ko viņi

vairs nepiesavināsies .mēchaniski, bet organiski. Grammatika

tad viņiem izskaidros jau pazīstamo valodas materiālu, savedīs

vienkopus un sistemātiski apgaismos to, kas viņiem intuitīvi jau

zināms. Atsevišķi literāriskās valodas mācīšana ar mātes va-

lodas palīdzību elementārās skolas skolēniem dos to, kās vidus-

skolā nepilnīgā kārtā, un tad arī tikai labas mācīšanas gadī-

jumā, būtu bijis jāsniedz latīņu valodai: proti tulkošanas praksi

no svešvalodas, kas ir neatlīdzināma mātes valodas pamatīgai

iegaumēšanai. Tai vietā, lai itin kā patstāvīgos «sacerējumos"

parādītu tikai domu un vārdu krājuma nabadzību, skolēni vin-

grinādamies tulkojumos no dialekta literāriskā valodā pieradi-

nāsies tai prēcīzi izteikt savas domas, iegaumēs novērtēt un

apsvērt katru izteiksmes niansi, t. i. piesavināsies literāriskās

valodas stilu šā vārda īstā nozīmē. No valodas pārejot pie ci-

tiem priekšmetiem — vēstures, ģeogrāfijas, dabas zinātnēm,

Oruzs ari šeit parāda, kādas milzīgas priekšrocības iegūstamas

no tam, ka mācīšanu sāks ar bērnu aptverošo apkārtni, ar vi-

ņam pazīstamo un tuvo, ar viņa apgabala trādicijām, floru un

faunu. 32 Tāda dēcentrālizācija, kas, protams, prasa arī apgaba-

82 Egalitārās paidagoģikas kritika —- 33. I. p.; apgabalu paidagoģikas

kritika — 55. 1. p.; grammatikas epizodisk. kurss
— 67. 1. p. Sal. ari
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liem piemērotas politiskas formas, nevien neiznīcinās vispārnā-

cionālo vienību, bet vēl ciešāki sakausēs savā starpā atsevi-

šķos Francijas apgabalus: nācionālo vienību nesasniegs mē-

chaniski, bet tā organiski izaugs no mīlestības uz savu apga-

balu, īstā un augstākā vienības forma nerunā pretī daudzvei-

dībai, bet uz to balstās un to sevī ietver.;

Jau no šīs «apgabalu nācionālās paidagoģikas" īsā rak-

sturojuma redzams, ka tā mums nav vairs nekas jauns, nepieliek

mūsu jau uzstādītiem principiem nekādu jaunu sākumu. Tā ti-

kai īpatnīgā kārtā apstiprina mums jau pazīstamos darba sko-

las un epizodiskā kursa principus. Atsevišķi tās nopelni pastāv

iekš tam, ka, nelietādama šo terminu, tā sniedz sīki izstrādātu

grammatikas epizodiskā kursa teoriju, parādīdama, ka ari

grammatiku var iegaumēt, to nemācoties, un ka tāda viņas

iegaumēšana ir daudz zinātniskāka un sniedz daudz dziļākas

valodas zināšanas par to nezinātnisko grammatikas un loģi-

kas mistrojumu, ko māca jaunākajās klasēs tikai tamdēļ vien,

lai to vēlāk pamatīgi aizmirstu. Vai ar to pašu arī šim otram

nācionālās izglītības jēdzienam neapstiprinās, ka «nācionālā"

pielikumā izglītībai nav šīs pēdējās dēfīnīcija, bet tīri formāls

raksturojums? Kā nācija nav kultūras mērķis, bet tās dabisks

stils un forma, ko sasniedz tad, kad nācija, kā tāda, netiek uz-

stādīta kā īpašs iegūšanas mērķis, tāpat arī nācionālā izglītība

nav īpašs izglītības veids, bet ir vienkārši laba izglītība. Ik-

viena labi nostādīta izglītība aiz nepieciešamības būs nācio-

nālā, un otrādi, īsta nācionālā izglītība, kas nāciju patiesi veido,

bet nevis izposta, būs tikai labi nostādīta tikumiska, zinātniska

un mākslinieciska izglītība, kaut arī tā speciāli nerūpētos par

nācionālo jūtu attīstību. Tamdēļ, ja Ušinskam arī ir taisnība,

sakot, ka viņa laikā krievi bijuši vienīgā no lielajām tautām bez

savas nācionālās audzināšanas sistēmas, tad ne jau tamdēļ, ka

viņi maz rūpējās par to, lai tiktu attīstīti, jeb pareizāki — sagla-

bāti slavu tautas gara «patriarchālie sākumi", bet tamdēļ, ka

Emile Boudon «Mannel ēlēmentaire dc linguistiqe pour l'enseignement

dv frančais par les idiomes locaux. Application au sons-dialecte agenais».

1894. Sevignien «Dc l'utilisauion des idiomes et dialectes locaux, et

sourtont dc Ja ilangue d'oc, pour mieux apprendre le frančais». 1896.

33 Sal. Aurouze, 254. 1. p.
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krieviem vispāri nebija tautas izglītības sistēmas, kas vairāk

vai mazāk apmierinātu pareizas paidagoģikas sākumu prasības.

Runāt par nācionālu izglītību būtībā ir tikpat nepareizi, kā runāt

par personīgu izglītību, jo arī personība ir izglītības dabisks

auglis, kas cilvēku virzī uz pārpersoniskiem mērķiem tam pa-

turot savu iekšējo brīvību. Tādā kārtā arī tas papildinājums

fichtes nācionālās izglītības jēdzienam, ko, gluži Fichtes garā,
sniedz «apgabala paidagoģika",34

neienes nācionālās izglītības

34 Mēs pie franču «apgabalu» paidagoģikas pārstāvjiem tik sīki pa-

kavējāmies tamdēļ, ka nācionālā federālrsma ideja (varbūt aiz opozicijas

pret trādicionālo franču centrālismu) tur izpausta jo spilgti. Vācu paida-

goģika iet analoģisku ceļu jau no 1867. gada, kad pazīstamais vācu filologs

un paidagogs Rud. Hildebrands laida klajā savu ievērojamo grā-

matu «Par vācu valodas mācīšanu skolā un par vācu audzināšanu un izglī-

tību vispāri.» Šai grāmatā H. uzstādīja sekošas tēzes: 1) «Valodas mā-

cīšanai reizē ar valodu jāatklāj arī valodas saturs visā tās pilnībā un

svaigumā; 2) vācu valodas skolotājam nav jāmāca nekas tāds, ko skolēni

nespēj atrast paši pie sevis, bet jāmāca tikai tas, ko tie paši var atklāt

skalotāja vadībā; 3) smaguma pu/nkts jāvērš uz dzīvo valodu (ge-

sprochene und gehorte Sprache), bet nevis uz rakstu un ar aci piesa-

vināmo valodu; 4) augšvācu valoda, būdama mācīšanas

mērķis, mācāma nevis kā kaut,kas patstāvīgs, līdzīgi la-

tīņu valodai, bet ciešā komtaktā ar tautas valodu, kādā

runā klases audzēkņi. Un turpmāk: «augšvācu valoda mācāma

nevis kā pretišķība tautas izloksnei, bet tai skolēnu acīs jāizaug no šīs

pēdējās, nevis jāiznīst tautas izloksne un tā itin kā jāatlīdzina ar šo valodu,

be*t jāizpaužas kā tās cēlākam tēlam, līdzīgi svētku drānām salīdzinot ar

darba drānām.» Attiecībā uz nācionālo izglītību: «mūsu laiks stāv tā uz-

devuma priekšā, lai aizpildītu tos postošos bezdibeņus, kas šķir divi dalās

mūsu dzivi: proti, bezdibeni pārāk mācītās grāmatu pasaules un pārāk ne-

mācītās dzīves pasaules starpā..., bezdibeni no sevis šķirtā vācu gara un

no sava avota augošās vācu tautas starpā, mūsu tagadnes un mūsu pa-

pagātnes starpā.» Šai grāmatā bez tam vēl sniegta tās paidagoģikas ievē-

rojama kritika, kas valodas mācīšanas centrā nostāda ortogrāfiju un šai

mūžīgi mainīgā valodas formā, kas bieži vien notiek aiz gluži gadījuma fak-

toriem, redz kautkādu īpašu nācionālu vērtību, kuru neievērot itin ikā būtu

zemiski. Par līdzīga viedokļa nezinātniskumu sal. 33. 1. p. Grammatikas

epizodiskā kursa ideju būtībā kā ipirmais tika jau paudis Herders (Reise-

journal, 1769.): «visam jābūt dzīvas nodarbības priekšmetam! Vajaga

tikai vēlu un maz pierakstīt; ipie kam visam tam, ko pieraksta, jābūt pašam

dzīvā/kam, vislabākam un tādam, kas visvairāk mūžīgas atmiņas cienīgs.

Tā, grammatika jāmācās no valodas, bet nevis valoda

no grammatikas. Stils jāmācās no dzīvas valodas, bet nevis valoda
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formālā jēdzienā jauna materiāla momenta. Nācijas stils,

tās tīri formālā struktūra šeit tiek domāts tikai konkrētāki, at-

sevišķāki. Arī pati nācija, būdama vienotas cilvēces organiska

daļa, nesdama cilvēci sevī kā savu īsto attaisnojumu un to reā-

lizēdama savā īpatnīgā un neatlīdzināmā kārtā, savukārt izra-

dās kā daudzveidības vienība, kā viengabalainība, kas piesātina

daudzas sevī apvienotas daļas, kā individuālu lauku dzīva sin-

tezē, kas ar savu kultūrālo radīšanu ienes aizvien kautko jaunu

nācijas vienkopīgajā dzīvē, ar to pašu to uzturēdama un itin

kā nepārtraukti to no jauna pārradīdama. Tādā kārtā konkrē-

tās viengabalainības princips arī šeit gūst savu reālizējumu, at-

līdzinādams abstraktās kopības nogurdinošo vienpusību. Po-

litiskā forma, kas pienācīgā kārtā nodrošina arī «apgabalu pai-

dagoģiku", ir dēcentrālizācijas un federālisma sākums, federā-

lai varai piešķirot galvenā kārtā saimniecības un tiesību sfairas,

bet kultūru izglītības augstākā slānī atstādama apgabalu paš-

darbībai.

Ja mēs tagad pievērsīsimies tā sauktai krievu cittautībnieku

skolas problēmai, tad mums būs jāizšķir trīs «cittautībnieku"

skolu tipi un attiecīgi tam arī trīs problēmas, kuras parasti ap-

spriež kopīgi. Pie pirmā cittutībnieku skolu tipa pieder to nācio-

nālo minoritātu skolas, kam ir sava nācionālā valoda, sava kul-

tūra un bieži vien arī savas valstis. Šo skolu problēma ir tīri po-

litiska problēma — pasargāt minoritātu nācionālās tiesības, un

ciktāl valsts valodas un valsts vēstures mācīšanu pat elemen-

tārā skolā (būtībā neviens neapstrīd, paidagoģiskā problēma šeit

tikai pastāv šo priekšmetu epizodiskā kursa lietderīgā kon-

struēšanā. Pie otrās katēgorijas pieder to krievu tautas noza-

rojumu skolas, kuru valoda no literāriskās krievu valodas at-

šķiras ar ievērojamām dialektoloģiskām īpatnībām un kuru

stāvoklis krievu tautas saimē ir analoģisks provansalu un bre-

toņu stāvoklim franču nācijas vidū. Šeit pieder ukraiņu, balt-

no mākslīga stila». Sk. Ii ildebra n d s, 75. 1. p. Jau 1891. gadā skolotāju

sapulce Poznaoā izteicās «par dialektu paturēšanu un kultivēšanu.» Par šā

jautājuma turpmāko attīstību, par epizodiskā kursa grammatiku, par. orto-

grāfijas pārvērtēšanu, kurā vecā paidagoģika «redzēga izglītības pazīmi.»

vācu paidagoģiskā literātūrā sal. E. Hierl «Die Entstehung der neuen

Schule» 1914.
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krievu un ziemeļu lielkrievu skolas. Šās skolas problēma ir

«apgabalu paidagoģikas" problēma mūsu jau uzstādītā vārda

nozīmē.
35 Taisni krievu literāriskās valodas organiskas piesa-

vināšanās interesēs, kurai dzīvi sakari ar saviem dialektiem, to

var padarīt tikai bagātāku un tai piešķirt to spēku un pir-

matnību, kas, kā to Fichte parādīja, ir katras īstas dzīvās tautas

valodas īpatnība, ir nepieciešami šais skolās sākt ar turienes

dialektu, kura salīdzināšana ar literārisko valodu vienīgi arī

var pareizi nostādīt grammatikas mācīšanu epizodiskā kursā.
88

Ka tikai sākot ar dotā apgabala vēstures un dabas aplūkošanu

vienīgi ir iespējami nodrošināt epizodiskā kursa attiecīgo priekš-

metu pareizu mācīšanu, — par to mēs jau pietiekoši esam ru-

nājuši. Tomēr taisni šai skolu katēgorijai jo sevišķi jājem

vērā mūsu pamata teze, un proti, ka nācionālitāte ir dabisks

35 Tādos pašos uzskatos par ukraiņu skolu būtībā bija arī ukraiņu

kustības tēvs M. P. Dragoma no v s. Ka ukraiņi ir krievu tautas sa-

stāvdaļa, un viņu stāvoklis krievu tautā ir analoģisks provansalu stā-

voklim franču tautā — sal. ,MyaauKi fIVMKi", 92, 93, 112. h p. Par

ukraiņu nācionālisma kaitīgumu: «Ja mēs vadīsimies no domas, ka nācionā-

Mtāte ir pirmā un galvenā lieta, tad mēs vai nu dzīsimies pakaļ māņiem,

vai arī kļūsim par cilvēces progresa traucētājiem, un nostādīsim riskantā

stāvoklī, ibet varbūt arī pavisam iznīcināsim savu nācionālitāti. Tur-

pretī ja mēs vadīsimies no domas, ka galvenā lieta ir personīgais, sabie-

driskais, politiskais, sociālais un kultūrālais progress, bet nācionālitāte ir

tikai zeme, forma un līdzeklis, tad mēs varam būt pārliecināti, ka kalpodami

savas tautas labklājībai un apgaismībai, mēs ar to pašu kalposim arī tās

nācionālitātei: sekmēsim tur visa tā attīstīšanos un augšanu, kas tur sa-

stopams labs» 115. 1. p. (grāmatas beigu vārdi). Par valodu: ,MOBa He

eBHTom, ne naH mojuum,Hapoaa, a c/iyra noro", 113. l.p. — Par paidagoģisko aprē-

ķinu prioritāti: „tādā kārtā kādos s—6gados vienīgi ar paidagoģisku aprēķinu spēku

elementārās tautasskolas pie mums kļūtu par nacionālāmskolām, arī tai gadījumā, ja

no tām pilnīgi nebūtu izmesta krievu valoda,» 101. 1. p. Vispārīgi Drago-

manova pamatdoma bija tāda, ka «(politiskā brīvība ir līdzeklis, lai ukraiņu

nācija varētu atgriezties "kultūrālo nāciju saimē», atsevišķi, apgabalu paš-

valdība tīri kultūrālo jautājumu robežās. Sal. „BojibHbiH cok)3", oni>iT ykp.

noa. cou. nporp. 1884.

36 Ka tā sauktā pārkrievošanas polītika nesniedz pat krievu valodas

zināšanas — sal. Jefrēmova rakstu sēriju iekš ,PyccK. BoraTCTBo"

1914.—1915. g. Sal. Oru z a vārdus par egaflitārās paidagoģikas rezul-

tātiem franču valodas mācībā: «rezultāti izrādās ļoti bēdīgi, tie atgādina

arlekina tērpu, kas šūdināts no franču drēbes gabaliņiem, bet kura šuvums

ir provansaļu». cit. sac. 110. 1. p.
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auglis, bet nevis izglītības uzstādīts nodoms. «Pārkrievošanas"

paidagoģikas nelaime nepastāvēja iekš tam, ka tā bija nācionālā,

bet iekš tam, ka iepotēdama šo nācionālitāti ar nodomu un ārēji,

tīri mēchaniskā kārtā, tā nācionālitātes dēļ upurēja tikumiski

tiesiskās, zinātniskās un mākslinieciskās izglītības prasības. Tā

bija vienkārši slikta paidagoģika, tāpat kā slikta ir ikviena

tendencioza māksla un zinātne, un tamdēļ tā arī nesasniedza

pašas uzstādīto mērķi — nācijas radīšanu. Tā nevien nespēja

modināt nācionālu apziņu, mīlestību uz trādicija, bet nesa-

sniedza arī daudz mazākus mērķus, piemēram, krievu literā-

riskās valodas organisku piesavināšanos. Tādu pašu kļūdu,

diemžēl, ļoti bieži taisa arī apspiesto nāciju naivais nācionālisms.

Cenšanās dialektam piešķirt literāriskās valodas nozīmi, tikai

retos gadījumos atjaut krievu valodas mācīšanu skolās kā

svešu valodu, visās skolās bez izjēmuma mācīt tikai dialektā,

arī augstskolās, kaut arī šā nolūka reālizēšanai, aiz skolotāju

un mācības literātūras trūkuma, būtu ļoti jāpazemina mācības

līmenis, jāierobežo vēstures mācīšana ar viena krievu tautas

nozarojuma vēsturi, pretēji krievu vēstures vienības vēsturi-

skam faktam, kā to vēlas daži ukraiņu un baltkrievu nācionā-

lismā galējie pārstāvji, — tas arī nozīmē tendences radīšanu

paidagoģikā, savas nācionālitātes mirāža dēļ upurēt tikumiskās

izglītības un zinātniskās objektivitātes reālās prasības. Ar to

vismazāki tiks iegūts nācijas radīšanas vēlamais mērķis, jo

balstoties uz tendenci, meliem un mēchanisku sadomājumu nav

ceļams tautas personības izglītības lielais darbs. Pie tam mēs

nemaz vēl nerunājam par to, ka nācionālai diferenciācijai, sa-

drumslošanai, īpatnībai nav vērtības pašām par sevi, bet vie-

nīgi tiktāļ, cik tur izpaužas vispārcilvēciski sākumi, jo vienīgi

tādējādi īpatnīgais kļūst neatlīdzināms, t. i. individuāls.' 17
Bet

37
Sal. Bauera polemiku pret Rikertu cit. grāmatā, 149. 1. p. Protams,

Baueram ir taisnība, sakot ka: «nācijai nav vēsturiskas individuālitātes jau

tamdēļ vien, ka tā ir kautkas vienkārši īpatnīgs, un ar to atšķiras no cit/iem.

Lai kļūtu par individuālitāti, tai jākļūst vērtīgi īpatnīgai.» Tas ir gluži

pareiizi: mūsu terminos tas nozīmē, ka individuālā sakne ir pārindivi-

duālajā, nācionālā — pārnācionālā, t. i. vispārcilvēciskā. Būtībā Rikerts

taisni to arī apgalvo, pasvītrodams individuālā normātīvo raksturu. Ka

vienkārša īpatnīga vienreizējiba vēl nav individuālitāte, — par to sk. 9. nod.

§§ 2.-3.



207

krievu tautas atsevišķo nozarojumu pieskāršanās pasaules kul-

tūrai, protams, daudz vieglāki būs reālizējama ar krievu kul-

tūras starpniecību, kas sevī ietver apgabalu nozarojumus, nekā

tad, ja šīs apgabalu nācionālitātes eksistēs pašas par sevi, iz-

turēdamās šķirti un naidīgi pret veselo.

Ja abu aprādīto «cittautībnieku skolas" tipu problēma at-

risināma samērā viegli, tad praktiski daudz lielākas grūtības

sagādā trešās grupas nācionālitāte, vārda šaurā nozīmē «cit-

tautībnieku" tautību, nācionālās izglītības problēma. Šeit pie-

der tautības, kuru valoda, nebūdama krievu valodas dialekts, ir

ļoti vāji attīstīta tam, lai varētu noderēt kā mācības valoda.

Tās ir tādas tautības, kas tikko mostas, kam nav ne savas

kultūras, ne savas trādicijas, vai arī kas tādas zaudējušas un

zaudē joprojām. Šeit pieder kalmiki, ķirģizi, burjati un, šķiet,

arī tatāri un «žargonā" runājošie ebreji, neraugoties uz to, ka

pēdējie samērā kulturāli. Tomēr mūsu uzstādītais nācionālās

izglītības jēdziens arī šai gadījumā, kā mums šķiet, var noderēt

par pietiekošu vadoni. Ka skolēnu mātes valodai arī šeit ir

jābūt par nepieciešamu ieroci elementārā mācīšanā, un ka sko-

lotājam jāprot skolēnu mātes valoda, tas, šķiet, nevienam ne-

rada nekādu šaubu. Ka valsts valodai pie tam jābūt mācības

priekšmetam, — arī ir neapšaubāmi. Apstrīdams ir vienīgi tas

jautājums, vai katrā ziņā visai mācīšanai jānotiek mātes

valodā.38 Jā, ja tā reālizējama nekaitējot mācības kvalitātei,

tam mērķim, ko izglītība sev uzstāda, — skolēnu pieskāršanās

mērķim pasaules vispārcilvēciskai kultūrai. Noteikti nē, ja

mācīšana katrā ziņā un vienīgi mātes valodā, aiz neizkoptas

valodas, literātūras un izglītotu skolotāju trūkuma, tikai pa-

zemina mācīšanas kvalitāti un traucē skolniekam pieskārties ta-

gadnes kultūras plūsmai. Arī šeit nācionālās izglītības pamata

princips paliek tas pats: tikai tad izglītība ir īsti nācionālā, kad

tā apmierina zinātnes, mākslas un tikumības prasības. Ja, tur-

38 Kā to prasīja «cittautībnieku sekcija» 1-jā Viskr. sapulcē tautas iz-

glītības lietās 1913. g. Sal. .MHopoaMecKaH niKO-īia", 96. 1. p., kur tiek sniegts

pārskats ,par sekcijas darbiem, kam mēs, izjemot šo punktu, varam .pilnīgi

piekrist: tur kopā sajemts tas, kas mums jau zināms no iepriekšējā iztir-

zājuma. Sal. >K. M. Hap. Hpocß". 65. 1. p., kur atrodama «cittautīb-

nieku sekcijas» lēmumu kritika.
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pretī, apmierinot pēdējās, tai jābūt „nenācionālai", tad pašas

nācijas labā tai tādai jābūt. 39 Pašas tautības attīstība, kas sā-

kumā ar svešas valodas starpniecību pieskaras vispārcilvē-

ciskai kultūrai, vēlāk rādīs, vai zināmā tautība patiesi ir spē-

jīga veidot savu nācionālo raksturu, jeb nē. Ja izrādīsies, ka jā,
tad samērīgi tās kulturālai augšanai, arī tās izglītība varēs iz-

vērsties un tai pakāpeniski būs jāizvēršas aizvien nācionālākai,

pakāpeniski ietverot sevī arī augstākas skolu pakāpes. Ja

turpretī izrādīsies, ka nē, tad tas nozīmēs, ka vēsture brīvā

sacensībā kautkādu iemeslu dēl dotajai tautībai nav lēmusi

kļūt par nāciju. Tomēr arī šeit nācionālitātei ir jābūt dabiskas

un organiskas augšanas, bet nevis mēchaniski reālizēta no-

doma, produktam. Valsts varas uzdevums šai jautājumā pa-

stāv iekš tam, lai neiznīcinot nāciju brīvas cīņas un dabiskas

sacensības un tamdēļ dodot plašu brīvību privātai un sabie-

driskai iniciātīvei skolu lietās (izpildot labas izglītības pra-

sības), padarītu humānāku šo konkurenci, ieturētu to tiesību

robežās, pasargātu no varmācības, lai tādā kārtā nodrošinātu

uzvaru tam, kas patiesi tās cienīgs, un palīdzētu vēsturei iz-

pildīt savu neliekuļotu un taisnīgu tiesu.

Jautājuma literātūra. 1. K. R. YuJHHCKHtt „0 HapOiIHOCTH b 06

mecTBeHHOM BoenHTaHHH *; .Pojmoe Cjiobo". B. fl. Ctoiohhh „Co6paHH
nejiarorHqecKHx coMHHeHHR* 1892. n. <P. KanTepeß .PIcTopHH pyccKOfl ne;i

rorHKH" 1910. XXI. un XXII. nod.

2. Fichte .Reden an die deutche Nation". Par Fichti sal. E. Bergman
.Fichte, der Erzieher zum Deutschtum". J. Binder .Fichte und die Natio

(Logos, X., 3.; šeit pat jautājuma sīka vācu literatūra). F. Meinecke .Wel

Durgertum und Nationalstaat". G. Wy neken .Fichte" (iekš .Die Kampt fū

die Jugend", 233. L p.).

3. Par nācijas jēdzienu: labākais, kas sarakstīts krievu valodā —

B ji. Cojioßbeß Bonpoc b Pocchh". Sal. arī O. Bauer

.Nacionālais jautājums un sociāldēmokratija."

4. Apgabalu paidagoģika: M. H. Upa roManoß ,My.aau
flyMKi npo yKpaiHCbKy HauioHa/ibHy cnpaßy". Tā paša .'HoBOKcribTCKoe h npo

.HBtoKemie bo <PpaHUHM" (BecTHHK EBponbi, 1875. r, aßr. h ceHT.

B HapoflHbie HapeMHH h MecTHbin 3.neMeHT b nperioaaßaHHH" (Becm EBp. 1875.r

aßr.). J. Aurouze .Histoire critique dc la Rēnaissance mēridionale ā XI

siēcle" 111 sēj. .La pēdagogie rēgionaliste" 1907. (šeit pat jautājuma literātū

angļu un franču valodās). Hildebrants „Par mātes valodas mācīšanu v

nacionālo audzināšanu vispāri."

39 Pēteris Lielais «nacionālai» izglītībai pretī nostādīja labu izglītību

un ar to radīja tagadējo krievu nāciju.
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XIV. nodaļa.

Fiziskās izglītības problēma. Izglītības teo-

rija un psīchofizioloģiskā technika. Paida-

gōģikas un izglītības galīga dēfīnīcija.

Nāaiomālās izglītības jēdziena analizē noveda mūs pie

secinājuma, ka katra izglītība ir nācionālā, un ka. taisni tamdēļ

nav īpaša nācionālās izglītības veida tai nozīmē, kādā mēs

runājam par tikumisku, zinātnisku un māksliniecisku izglītību.

Tiktāl nāaionālās izglītības jēdziens bija ne tik daudz nolieg-

šana, cik daudz mūsu pamata tēzes apstiprināšana par izglītī-

bas un kultūras jēdzienu vienību un par izglītības jēdziena da-

līšanu veidos attiecīgi kultūrālām vērtībām. Kāds lietas stā-

voklis ar fizisko izglītību? Kas ir tās īstais uzdevums? Vai

fiziskā izglītība ir īpašs izglītības veids, un tā tad cilvēka ķer-

menis — īpaša vērtība kultūras sastāvā, vai arī apvienojot ar

terminu „fizisks", izglītības jēdziens tiek lietots citādā nozīmē,

nekā tā, ko mēs centāmies attīstīt un pamatot iepriekšējā iz-

tirzājumā?

1.

Fiziskās izglītības jēdziens. Problēma par fiziskās izglītības patstāvību.

Ķermeņa pakārtošanās cilvēkam kā fiziskās audzināšanas patstāvīgs

mērķis. Dabas pakārtošana kā saimniecības mērķis. Saimniecības izšķi-

rība no tikumības un no technikas. Saimniecība kā tikumības stichijas

pārveidota daba. Kamdēļ saimniecība neizpaužas uz cilvēka dabu?

Medicīnas technikas īpatnība. Ķermeņa pakārtošanās cilvēkam ir vai nu

tikumības, vai arī medicīnas technikas mērķis.

Vēl pagājušā gadsimteņa vidū par fizisko izglītību saprata

ģimnastiku, — vārds, kas senatnē apzīmēja fizisko izglītību

vispāri, turpretī tagad apzīmē tikai vienu un pie tam pašu mē-

chamskāko tās veidu. Tam, ko senatnē saprata par ģimna-

stiku, mūsu laikos varbūt vislabāk! piemērojams termins
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„sports", kas aizvien izspiež ģimnastiku, un ne tikai angļu un

sakšu zemēs, kur tas jau sen ieņem fiziskās izglītības vidus

punktu, bet arī kontinentā. Ja «sports" ar tam īpatnīgo sacen-

sības nokrāsu un noteikta, pakāpeniski aizvien grūtāka mērķa

sekmēšanu, ietver sevī fiziskus vingrinājumus pieaugušiem un

vecākiem bērniem, tad kustību rotaļas ir itin kā tās iepriekšēja

pakāpe bērnībā. Beidzot, fiziskās izglītības laukam pieder arī

mums jau pazīstamā ārējo jutekļu attīstīšana, kas tikai pa daļai

pieskaras ģimnastikai, bet vispārīgi veido patstāvīgu un mūsu

laikā sīki izstrādātu fiziskās izglītības nozari. Ģimnastika,

ārējo jutekļu attīstīšana, kustību rotaļas, sports — tie ir fiziskās

izglītības galvenie veidi, kuriem viegli var pievienot arī tādas

dažādas strāvas šai laukā, kā, piemēram, ritmisko ģimnastiku

vai skautismu. levērojami ir tas, ka nevien šīs pēdējās strāvas

fiziskās izglītības laukā, kas jau pilnīgi redzami iziet aiz tīri

ķermeniskās audzināšanas robežām, bet arī visas jaunās si-

stēmas viņu dibinātāji tās nepamato tik daudz ar fiziskiem, cik

daudz ar vispārkultūrāliem mērķiem. Tā, Dalkrozs un viņa

sekotāji ritmiskās ģimnastikas sistēmas priekšrocības saskata

iekš tam, ka tā audzina ritma sajutu, māksliniecisku gaumi,

mūzikālitāti, uzmanību, gribas spēku un prēcīzitāti darbā, t. i.

redz tur mākslinieciskās un tikumiskās izglītības varenu

līdzekli. Tāpat arī skautisma galvenie uzdevumi pastāv vī-

rišķības, apņēmības, darbības un pašuzupurēšanās gatavības,

paklausības, sāpju nicināšanas, biedriskas solīdāritātes audzi-

nāšanā. Tur praktizējamie ķermeniskie vingrinājumi un tam

raksturīgā kareiviskā nometņu dzīve ir tikai tikumiskās, un

galvenā kārtā valstiski pilsoniskās audzināšanas līdzeklis, pa

daļai tās tiešs mērķis ir jaunās paaudzes militāra apmācība.

Mēs jau zinām, kā Frēbelis pamatoja savas kustību rotaļas, un

Montesori — ārējo jutekļu attīstību: kā tur, tā šeit fiziskās iz-

glītības pēdējais uzdevums nav tik daudz ķermeņa attīstīšana,

cik daudz noteiktu māksliniecisku, tikumisku un zinātnisku

uzdevumu panākšana, kamdēļ arī par šiem viņas veidiem mēs

jau tikām runājuši tikumiskās un zinātniskās izglītības teorijas

attiecīgās nodalās.
1

Analoģiskā kārtā savā paidagoģiskā no-

zīmē tiek pamatoti arī sporta atsevišķie veidi — šeit jo sevišķi
1 Sk. 3. nod.
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tiek izvirzīts sabiedriskums un pašsavaldīšanās, un'mēs paši

jau agrāki redzējām, kādā kārtā taisni skolēnu sporta organi-

zācijas ir patstāvīgas sabiedriskas dzīves centrs angļu uo

sakšu jaunatnei. Beidzot, visizplatītākās ģimnastikas sistē-

mas — vācu Turnen un zviedru ģimnastika — savā nozīmē ir

sabiedrisku un valstiski nācionālu motīvu pamatotas. Ir zi-

nāms, kādu lomu pildījuši Jans un citi vācu Turnen dibinātāji

prūšu un vācu atdzimšanas laikmetā XIX. gadsimteņa sākumā.

Tādā kārtā dabiski rodas doma, ka fiziskā izglītība būtībā

nav nekas cits, kā tikumiskās, mākslinieciskās un zinātniskās

izglītības apvienojums izlietāšanai pie cilvēka ķermeņa, kā

sava materiāla, un ka tai nav sava īpaša uzdevuma, ko tuvāki

aplūkojot nevarētu salikt mums jau pazīstamos izglītības uz-

devumos. Šis uzskats izliekas jo patiesāks aiz tā iemesla, ka

nav neviena izglītības veida, kas neuzstādītu cilvēka ķerme-

nim noteiktu prasību, un tā tad nav arī neviena paidagoģikas

nodalījuma, kur tādā vai citādā formā nētiktu pārrunāti fiziskās

izglītības jautājumi. Tam par labu, acīm redzot, runā arī tas

apstāklis, ka, izšķirībā no visiem citiem izglītības veidiem,

paidagoģika nevar atzīt «ķermeņa kultūru" par pašmērķi: jau

Platons, kas līdzīgi visiem hellēņiem loti augsti vērtēja ģimna-

stiku, saka, ka tad, kad tā pie profesionāla atieta izvirst tikai

muskuļu kultūrā, tā cilvēku izķēmo. Vai mūsu laikos profe-

sionāla atieta populāritāte neliecina ne tik daudz par fiziskās

izglītības ideāla cieņu, cik daudz par pūla gaumes krišanu, civi-

lizācijas uzvaru par kultūru, mēchaniskā sākuma kundzību par

kultūras garīgo saturu?

Tomēr būtu pilnīgi aplami sacīt, ka fiziskai izglītībai nav

pašai sava mērķa, un ka tā dzīvo no citu izglītības veidu mēr-

ķiem. Vispirms jau fiziskās izglītības patstāvības aizstāvis

varētu iebilst, ka bez tikumības, zinātnes un mākslas mērķiem,

ko reālizē ķermeņa audzināšana, pēdējai ir vēl viens mērķis,

proti cilvēka uzvara par paša ķermeni. Cilvēka ķermenim ir

jākļūst par padevīgu rīku cilvēka rokās, viņa uzticīgam un itin

kā brīvprātīgam kalpam, kas kautkurā laikā spējīgs atrisināt

uzdevumus, ko cilvēks tam uzstāda. Tāda pašam savas ķer-

meniskās dabas pārvarēšana ir savā ziņā cilvēka bezgalīgs uz-

devums, kas nebūt nesakrīt ar ķermeņa audzināšanas tiku-
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miskicm, 'zinātniskiem un mākslinieciskiem uzdevumiem. Šis

uzdevums ir pilnīgi analoģisks saimniecības uzdevumam, kā

mērķis ir uzvara par dabu, tās aklās mēchaniskās stichijas pār-

vēršana itin kā tādā organismā, kas brīvprātīgi reālizē kultū-

ras mērķus. Vai arī ķermeņa pārveidošana, tā piesātināšana

ar īsto cilvēcību, atbrīvošana no aklās stichijaS varas — nav

izglītības cienīgs uzdevums? Mūsu fiziskās audzināšanas si-

stēmās citu mērķu aizklāts, šis uzdevums visā savā pilnībā iz-

ceļas austrumnieku ģimnastikas sistēmās. Ja indusu faķira

skats mūsos arī rada iekšēju neapmierinātību vai pat protestu,

tad tomēr vai pats šī protesta raksturs, kas ir gluži citāds par

to neapmierinātību, ko mēs izbaudām novērodami cirka atietu,

neliecina par to, ka mūsu protests šāi gadījumā nav vērsts pret

pašu to mērķi, ka cilvēks sev pilnīgi pakārto pats savu ķer-

meni, bet vienīgi pret to vienpusīgo hēgemoniju, ko šis mērķis

aiz sevis nodibinājis, līdzīgi tam kā arī vienpusīgs morālisms,

vienpusīgs intellektuālisms un aistētisms mūsos rada iekšēju

neapmierinātību?

Tomēr taisni aprādītā mērķa salīdzināšana ar saimniecību

rāda, ka tas nevar būt kā meklējamais mērķis fiziskai audzi-

nāšanai, un nevar pēdējo izvirzīt īpašu izglītības veidu.

Ja arī apmierināmies ar saimniecības uzdevuma, kā uzvaras

par dabu, definīciju, tad tomēr, pat sevišķi neiedziļinoties

komplicētā jautājuma analizē par saimnieciskās darbības bū-

tību, ir viegli saskatīt, ka pēdējā patiesi veido īpašu lauku, kas

vienlīdz atšķiras kā no tikumības, tā arī no technikas. Ja

technikas uzdevums ir vislielākā efekta iegūšana ar vismazāko

enerģijas patēriņu, tad oikonomiskā problēma ir plašāka un

komplicētāka: tā pastāv atsevišķu cilvēku un tā tad arī cil-

vēku sabiedrību darba tādā koordinēšanā, kad šis darbs dod

vislielākos rezultātus dabas pakārtošanās ziņā cilvēkam.

Tamdēļ arī techniski pilnīgais nesakrīt ar oikonomiski izde-

vīgo. Zināmos apstākļos fiziskās enerģijas lielāks patēriņš ir

oikonomiski izdevīgāks aiz tā iemesla, ka tas labāki koordinē

atsevišķu personu gribu un tā tad dod lielāku saimniecisku

efektu. Tamdēļ technika ir tīri mēchaniskā dabas pakārtošana,

turpretī saimniecība — tāda viņas pakārtošana, kad tā itin kā

brīvprātīgi atklāj savus spēkus cilvēka darbam, kas dabu at-
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brīvo kultūras mērķu kalpībai.
2

Ar cilvēka starpniecību, kas

dabā ieliek savu spēku, un samērīgi ar to, cik daudz šā spēka

ieliek, daba itin kā iestājas cilvēku sabiedrībā, noteic cilvēku

savstarpējās attiecības. Tas arī izpaužas iekš tam, ka dabas

parādības, ko technikā mēro ar viņās esošās enerģijas dau-

dzumu, saimniecībā pārvēršas par labumiem, kas savā starpā

atrodas zināmās vērtību attiecībās. Ja tādā kārtā saimniecība

nav vienkārša daba, bet tāda daba, kas noteic savstarpējas

darba attiecības cilvēku starpā, t. i. tāda, kam noteikta vērtība

un kas tiktāl itin kā tikumības un tiesību piesātināta, tad otrup,

tā arī atšķiras no šīm pēdējām. Tikumība regulē attiecības

cilvēku starpā neattiecinot uz to, kāda nozīme viņu darbam

dabas pakārtošanās ziņā cilvēkam. Tamdēļ tikumība pazīst

tikai neatlīdzināmu savā absolūtā individualitāte vēlamību un

tai ir darīšanas vienīgi ar personām, kam absolūta, nevis mai-

nāma vērtība. Turpretī saimniecībai ir darīšana ar tādiem la-

bumiem, kam vienīgi maināma vērtība un kas tiktāl var atlī-

dzināt cita citu. Tas fakts, ka saimnieciskiem labumiem ir

vērtība, bet nevien lielāks vai mazāks enerģijas daudzums,

atšķir saimniecību no dabas tīrā veidā, ar ko darīšana tech-

nikai: saimnieciska labuma vērtības raksturs norāda uz to, ka

saimniecībā daba ir itin kā lauzušies cauri tikumības prizmai

un nav vairs vienkārši daba, bet dabas atspoguļojums cilvēku

savstarpējās attiecībās. Taisni iekš tā arī pastāv saimniecības

tradicionālās dēfīnīcijas jēga: nevis cilvēka attiecību kopība

pret dabu, bet savstarpējo attiecību kopība cilvēku starpā, kas

ceļas no viņu cīņas ar dabu. Otrup, tas fakts, ka saimnie-

ciskiem labumiem ir tikai maināma, bet ne absolūta vērtība,

saimniecību atšķir no tikumības: saimnieciskās vērtības mai-

nāmā raksturā3

spīd cauri dabas parādību eksemplāriskais

2 Sal. Mūnsterberg «Philos. d. VVerte», un 4. nod. § 6.

3 Terminu «maināma vērtība» mēs šeit lietājam drusku citādā no-

zīmē, nekā to parasti lietā politiskā oikonomijā, kur to pretī nostāda «pa-

tērējamai vērtībai». Pat nāturālā saimniecībā, kur nepastāv maiņa šī

vārda īstā nozīmē, bagātībām vārda mūsu nozīmē ir «maināma» vērtība,

t. i. tās var atlīdzināt viena otru. Nātūrālā saimniecībā mantu apmaiņa

notiek tikai vienā un tai pašā saimniecības nozarē. Šai mantu maiņā,kas savā

starpā atrodas noteiktā vērtību attiecībā, arī pastāv «saimnieciskais ap-

rēķins», kurā Buchers saskata nāturālās saimniecības izšķirību no
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raksturs, norādot uz to, ka saimniecība nav cilvēku vajadzīgo

attiecību kopība, kas sastāda tikumības saturu, bet cilvēku at-

tiecībām cauri lauzušies daba. Pievelkot lietas vēlamības laukā,

kas regulē cilvēku attiecības, un ar to pašu dabu apzīmogojot

ar vēlamības tēlu, saimniecība, tomēr, lietas nepārvērš perso-

nās, kamdēļ arī, iegūdama vērtību, daba saimniecībā joprojām

patur savu eksemplārisko raksturu.

Tamdēļ, kaut arī saimniecība vispāri izpaužas uz visu

dabu, kā savu objektu, viens dabas lauks tomēr sastāda izņē-

mumu. Šis lauks ir — cilvēka daba, taisni tamdēļ, ka cilvēks,

ja jemam vērā vergu saimniecību vissliktākā veidā, arī saim-

niecībā paliek absolūta, bet nevis maināma vērtība.
4

Ar to

arī izskaidrojams tas jau mūsu atzīmētais fakts, ka zinātnēm

par cilvēka -dabu ir sava technika, proti medicīnas technika,

bet tām neatbilst neviena saimniecības nozare, kamdēļ arī me-

dicīnas technika paliek brīva no saimniecisku motīvu piemai-

sījuma, izšķirībā no lietājamām zinātnēm par organisko dabu,

kam atbilst lauksaimniecība, un no lietājamām zinātnēm par

neorganisko dabu, kam atbilst rūpniecības saimnieciskais

lauks.5 Tamdēļ arī veterinārā technika, nerunājot jau par ārst-

niecības augu techniku, stāv tuvāki lauksaimniecības, nekā

medicīnas technikai. Tamdēļ arī, otrup, sociālā higiēna, kur

cilvēku vairāk kā nevienā citā medicīnas nozarē aplūko nevis

kā individu, bet kā kādas grupas atlīdzināmu eksemplāru, tu-

vinās saimnieciskai darbībai.

Tādā kārtā sakarā ar to, ka uz cilvēka ķermeni, kā vina

t.;kumiskās personības tiešu nesēju, pāriet šīs pēdējās indi vi-

tas saimniecības, kur pirmatnējais cilvēks apmierināja savas ma-

teriālās vajadzības. Sal. ievadu, 5. piez.

4
Kapitālistiskā saimniecībā maināmu vērtību iegūst un tā kļūst par

mantu, ko var apmainīt ar citām mantām un kas ietilpst saimnieciskā ap-

rēķinā, nevis cilvēks kā tāds, bet viņa darbs. Kaut arī tas bieži (kapi-

tālistiskās eksploatācijas galējās formās) noved pie tā, ka cilvēks itin kā

zaudē savu absolūto vērtību, tomēr saimniecībā cilvēks principiāli nepār-

vēršas mantā ar maināmu vērtību. Otrup, cilvēka saimnieciskam darbam

šī vārda mūsu nozīmē ir «maināma vērtība», t. i. tas ietilpst saimnieciskā

aprēķinā, tiek salīdzināts un atlīdzināts ar citām mantām, kā «nāturālā»,

tā «pilsētu» saimniecībā.

5 Sk. 12. nod. §3.
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duālais un absolūtais raksturs, uzvara par cilvēka dabu, izšķi-

rībā no uzvaras par ārējo dzīvo un nedzīvo dabu, par sevi nav

nekāds īpašs kultūras mērķis, citāds par cilvēka atbrīvošanas

tikumisko mērķi. Uzvarēt savu dabu, ievirzīt to kalpībai pār-

personiskam mērķim, padarīt to par pienākuma paklausīgu rīku

— tas ietilpst tikumības uzdevumā, kuras reālizēšana cilvēka

psīchisko organismu pārvērš par viņa brīvās personības

ietvaru. Cilvēka sasniegtā kundzība pašam par ,savu ķer-

meni mūsos iedveš cieņu par viņa izrādīto personības un brī-

vības tikumisko spēku. Būtībā viss askētisms vienmēr sev

ir uzstādījis šo uzdevumu, kura atrisināšanai bieži vien bija

vajadzīga stingri izstrādātu ķermeņa vingrinājumu sistēma.

Tomēr taisni šīs, galvenā kārtā austrumnieciskās, askētiskās

ģimnastikas sistēmas, kaut vai faķira vingrinājumi, ar kuriem

tas iegūst ārkārtīgu virtuozitāti savas ķermeniskās dabas pa-

kārtošanā sev pašam, vismazāk pieskaitāmi fiziskai audzinā-

šanai. Drīzāk gluži otrādi: tās raksturo pilnīga nevērība par

ķermeņa, kā tāda, vajadzībām. Šai cilvēka dabas ignorēšanā

arī pastāv askētisma būtība: uzvara pašam par savu ķerme-

nisko dabu no pakārtošanās tikumībai tiek uzstādīta par paš-

mērķi, brīvība ar to pašu zaudē savu pozitīvo saturu, un uz-

varu par dabu, tai vietā lai to iegūtu, saprot kā tās tīri mēcha-

nisku pakārtošanos. 6 Taisni aiz šī iemesla uzvara par ķermeni,

kā tādu, nevar būt fiziskās izglītības mērķis. Pat Kanta pa-

saulīgo askētismu, kurš katru sava ķermeņa kustību prata iz-

lietāt sava pienākuma satura pozitīvā virzienā, mēs nekādi ne-

pieskaitīsim fiziskai izglītībai.

Tamdēļ meklējot fiziskās izglītības īpatnīgo mērķi, mums

jāpievēršas technikas laukam, atsevišķi medicīnas technikas

laukam kā tādam, kas vērsts uz cilvēka ķermeni. Un tiešām,

jaunākās strāvas fiziskās izglītības laukā noteikti nostājas uz

tāda viedokļa, ka to pamato tīri fizioloģiski. «Fizioloģiskie

■mērķi ir vienīgais 'kritērijs ķermeņa vispārīgai sagatavošanai",

saka viens no jaunāko strāvu visinteresantākiem (pārstāvjiem

fiziskās izglītības laukā, Kārlis Dīm s. Līdz šim šie mērķi

bija pārmērīgi komplicēti ar blakus mērķiem, proti ar sacen-

sības momentu visdažādākās formās. Fiziskās izglītības īstie

0 Sk. 7. nod. § 2.
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mērķi vēršas uz tīri fizioloģiskiem mērķiem, un proti uz orga-

niskā spēka, muskuļu spēka, izturības, ātruma un veikluma

attīstību."
7

Nevis tikumiskais mērķis, lai cilvēks uzvarētu

savā rīcībā esošo ķermenisko organismu, bet tīri technisks

mērķis, lai maksimālā kārtā tiktu paaugstināta dotā organisma

dzīvības enerģija un fizioloģiskā darba spēja, ir fiziskās izglītī-

bas specifiskais saturs. Vienīgi šai nozīmē arī daži fiziskās

izglītības pārstāvji runā par ķermeņa harmonisku attīstību, kā

par fiziskās izglītības mērķi. Harmoniskais šeit nenozīmē

«vienmērīgu" vai «atbilstošu noteiktam skaistuma ideālam",

bet tādu, ar ko iegūts visu organisma dzīvības spēku līdzsvara

rnaksims un ar to pašu arī tā fizioloģiskās darba spējas ma-

ksims. Līdzsvara jēdziens mūs tomēr tieši noved pie vese-

lības jēdziena, kas ir medicīnas technikas centrālais jēdziens

vispāri.

2.

Medicīnas technikas uzdevums. Veselības jēdziens. Tās relātīvais jē-

dziens. Ārstēšana un higiēna. Divi higiēnas pamata principi. Fiziskā

audzināšana un euģenija kā higiēnas padziļinājumi un paplašinājumi. Me-

dicīnas technika ir lietājamo disciplīnu kopojums par cilvēka psīcho-

fizisko dabu. Fiziskā audzināšana kā higiēnas daļa. Jaunākās strāvas

fiziskās audzināšanas laukā. Izglītības teorija un higiēnas teorija. Šo

abu teōriju uzdevumu izšķirība. Izglītības teōrijas robežas. Lietājamā

filozofija (paidagōģika) un lietājamā psīchofizioloģija (medicīna).

Patiesi, ja pat pielaižam, ka medicīnas technikas pamata

uzdevums ir ārstēšana, t. i. saslimuša cilvēka organisma ve-

selības atjaunošana, tad nav grūti parādīt, ka šis medicīnas

mākslas elementārais mērķis sevī slēpj savas paplašināšanas

sākumu. Veselība, kas ārstam atjaunojama, nav kautkas ab-

solūts un pastāvīgs. Pat neielaižoties šī komplicētā un apstrī-

damā jēdziena sīkā analizē, ir viegli saprotams, ka jēdziens par

veselību ir relatīvs jēdziens. Būtībā nozīmēdams fizioloģisku

līdzsvaru organisma un tā apkārtnes starpā, t. i. tādu orga-

nisma pretišķību attiecībā uz apkārtni, kas tam nodrošina ilg-

stošas pašuzturas iespējamību, jēdziens par veselību maina

savu saturu atkarībā no organisma kvalitātes un apkārtnes īpa-

7 Die m, 10., 12. 1. p.
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šībām. Tā, augoša bērna organismam veselība vairs neno-

zīmē organisma apkārtnes vienkāršu līdzsvaru, bet tādu dzī-

vības enerģijas daudzumu, no kura nevien pietiek ķermeņa

ikdienas darbam, bet kas vēl nodrošina normālas augšanas

iespējamību. Otrup, novecojušu organismu mēs uzskatīsim par

veselīgu neraugoties uz to, ka tas jau zaudējis savu agrāko

pretošanās spēju apkārtnei un sevi pasargā uz savas dzīvības

enerģijas rēķina. Par neveselu mēs viņu sauksim tikai tai

gadījumā, ja viņš savu pretošanās spēju būs zaudējis tādos ap-

mēros, ka dienu patērētās dzīvības enerģijas nepietiekoša at-

jaunošana tam draud ar «priekšlaicīgu", bet nevis ar «dabisku"

nāvi. Beidzot, kas attiecas uz pieaugušu organismu, attie-

cībā uz kuru jēdziens par veselību kā līdzsvaru visvairāk pie-

mērojams, tad veselības saturs mainās atkarīgi no apkārtnes

īpatnībām, galvenā kārtā no tā darba rakstura, ko dotais or-

ganisms dara. Tā, burtliča organismu, kas dzīvo neveselīgā

klimatā un darba laikā spiests ieelpot svina putekļus, mēs bieži

sauksim par neveselu, kamēr viņam līdzīgu kalna sanatorijas

ārsta ķermeni mēs dibināti sauksim par veselu. Tamdēļ cil-

vēks nav vienkārši vesels, bet ir vesels tāda vai citāda darba

darīšanai, un mums būtībā jārunā par cilvēka ka zemkopja,

rakstnieka, skolotāja, kalnrača, burtliča veselību, bet nevis

vienkārši par viņa kā cilvēka veselību. Dēfīnēdami veselību,

kā organisma un apkārtnes līdzsvaru, mēs šo līdzsvaru pagai-

dām ierobežojam ar atsevišķa organisma ilgstošas pašaizsar-

dzības jēdzienu. Tomēr no bioloģiskā viedokļa nav nekāda

pamata aizstāvēt šādu ierobežošanu. Līdzsvara jēdzienu or-

ganisma un apkārtnes starpā var paplašināt līdz jēdzienam par

organisma tādu pretistības spēju apkārtnei, kas nodrošina ne-

vien paša organisma, bet arī. tā pēcteču ilgstošu pašaizsar-

dzību. Ja tāda līdzsvara trūkuma gadījumā mēs labprāt

nerunājam par slimību, bet par slimīgām parādībām un izvir-

šanu, tad būtībā problēma par cīņu ar izviršanu ir tikai vese-

lības atjaunošanas šaurākas problēmas paplašinājums.
8

Tā, aiz jēdziena par veselību, medicīnas technikas uzde-

vumi, kas sākumā bij vērsta uz saslimušā organisma ārstēša-

8
Sal. terminus «slimība» un «izviršana» K. Hildebranta inte-

resantā grāmatiņā «Normund Entartung des Menschen».
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nas šauro mērķi, paši par sevi paplašinās. Cīnās mērķis ar

slimību paplašinās līdz mērķim par saslimšanas novēršanu.

Ārstēšana tiek papildināta 'ar higiēnu. Bet ja jau vesel īb a s

atjaunošana ir relātīvs jēdziens, tad jo vairāk relātīvs ir

jēdziens par «veselības pasargāšanu", vai slimību

novēršanu. Veselība pēc savas būtības nav kautkas statisks.

Dzīvība nekad nestāv uz vietas, bet aizvien vai nu virzās uz

priekšu, vai arī izsīkst. Dzīvības apstāšanās īstenībā nozīmē

soli atpakaļ, «veselības pasargāšana" — soli uz priekšu. Tamdēļ

ir dabiski, ka sākumā samērā šaurais higiēnas uzdevums — in-

divīda un sabiedrības norobežošana no skadri iz-

paustām slimībām savukārt paplašinās līdz individa pa-

sargāšanai arī «no tādiem gadījumiem, kas varētu kaitēt

pat vienīgi viņa darba spēja i."9 Cilvēka organisma darba

spējas pasargāšana — šis mērķis, īpaši attiecībā uz bērna un jau-

nieša vēl attīstības stāvoklī esošo organismu, pats no sevis iz-

vēršas vēl plašākā uzdevumā par organisma dzīvības enerģijas,

un tā tad arī tā darba spējas pacelšanu. Patiesi, ja veselība ir

līdzsvars organisma un apkārtnes starpā, tad organisma darba

spējas pasargāšana, acīm redzot, ir iegūstama vai nu organismu

novēršot un izvairoties no tiem faktoriem, kas var kaitēt ve-

selībai, vai arī pavairojot organisma pretestību to briesmu sek-

mīgai novēršanai, kas gadās tā attīstības gaitā. Kā zināms, pir-

mais higiēnas tips bija raksturīgs austrumu tautu dzīves un reli-

ģiskiem nosacījumiem, otrs — klasiskai senatnei, īpaši hellēņu

kultūrai. Ja modernā higiēnā pirmais princips sākumā bija

valdošais, kamdēļ arī līdz pat šim laikam higiēnu dēfīnē kā

slimību novēršanu, bet nevis kā organisma pretestības pavai-

rošanu pret saslimšanu, tad pēdējā laikā novērojama spēja no-

virzīšanās pie otra principa. Hellēņu senatne tagad itin kā

svin savu atdzimšanu higiēnas laukā, kas izpaužas nevien iekš

tam, ka sports cilvēku dzīvē sāk iegūt tādu nozīmi, kas atgā-

dina tā lomu senatnē, bet arī iekš tam, ka sporta un ķermeņa

vingrinājumu teorija aizvien vairāk izvēršas par medicīnas

pētīšanas priekšmetu un medicīnas literātūrā iejem analoģisku

vietu tai, kādu tā iejēmusi tos Galena un Filostrata medicīnas

traktātos, kas vēl saglabājušies līdz mūsu laikiem. Beidzot,

Sk. M. H a h n «Grenzen und Ziele der Sozialhvgiene»
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to pašu liecina arī aizvien pieaugošā interese, ko me-

dicīnas zinātne piešķir euģenijas problēmai, t. i. organisma pret-

darbības spējai slimībām, un tā darba problēmai, regulējot lau-

lības un dzimstību: slimību novēršana šeit paplašinās līdz uz-

devumam par izviršanas novēršanu, kas, aiz dzīvības līdzsvara

dinamiskā rakstura, pats par sevi izvēršas rases fizioloģiskās

uzlabošanas uzdevuma.

Saslimuša organisma izārstēšana, individa izsargāšana no

saslimšanas, organisma darba spējas mazināšanās novēršana,

tā fizioloģiskās pretdarbības apkārtnei un darba spējas pacel-

šana, — beidzot rases uzlabošana, — šī pakāpeniskā pirmat-

nējās ārstēšanas uzdevuma paplašināšana nav nekas cits, kā

iekšējas problēmatikas attīstība, kas atrodas dzīvības jēdzienā,

kura pēc pašas savas būtības nav pabeigta lieta, bet attīstības

gaitā esošs process. Taisni šo dzīvības problēmatiku sevī ari

atspoguļo medicīnas technika, kas no ārstēšanas nemanāmi

pāriet higiēnā, bet no šīs pēdējās — fiziskā audzināšanā un eu-

ģenijā. Tomēr minētie mērķi vēl nepavisam neietver visus me-

dicīnas technikas uzdevumus. Kā katra technika, tā ir mā-

cība par līdzekļiem, kas nepieciešami kultūras izvirzīto mērķu

sasniegšanai, lietājamā dabas zinātne, kas teorētisko jautā-

jumu par dabā novēroto parādību cēloņiem pārvērš lietājamā

jautājumā par līdzekļiem, kuri var radīt tādas vai citādas vē-

lamas parādības. Tamdēļ medicīnas technika ir plašāka par

ārstēšanas teoriju un tiem mērķiem, kas no šīs pēdējās uzdevu-

miem izaug. Nozieguma sastāva un noziedznieka konstatēšana

(«tieslietu medicīna", «tieslietu psīchiatrija", «daktiloskopija"),

strādnieka fiziskās darba spējas maksimālā izmantošana (fizi-

skā spēka fizioloģija «Teilora sistēmā"), ķermeņa relātīva skai-

stuma saglabāšana (kosmētika) — ir tikai daži no daudzajiem

to uzdevumu piemēriem, ko izvirzī kultūra un kas atrisināmi

medicīnai. Tas fakts, ka zem samaitātās kultūrālās apziņas

spiediena tā neatsakās izsmalcināt pat nāvēšanas līdzekļus

(smacējošas gāzes, nāves sodu «uzlaboti" paņēmieni) un ar to

itin kā pati sevi noliedz, apstiprina tās tīri technisko raksturu.

Tamdēļ ikviena medicīnas technikas definīcija, izrietēdama no

tādiem vai citādiem cilvēku darbības uzdevumiem, aiz nepie-

ciešamības būs pārāk šaura. Būdama zinātne par līdzekļiem,
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bet nevis par mērķiem, tā ir pilnīgi dēfīnējama vienīgi ar tās

pētījamo materiālu. Šis viņas materiāls ir cilvēka psīcho-

fiziskais organisms, kamdēļ arī vairāk vai mazāk prēcīzi tā

dēfīnējama tikai kā lietājamo disciplīnu kopība par cilvēka psi-

chofizisko dabu.

Fiziskā audzināšana, ciktāl tā nav tikumiskā, zinātniskā,

mākslinieciskā un saimnieciskā izglītība, bet kam ir savs īpašs

uzdevums, ir, mēs tagad varētu teikt, ne tik daudz izglītības

priekšmets, cik daudz higiēna šī vārda plašā nozīmē. Tādā

kārtā fiziskās audzināšanas teorija pieder pie medicīnas disci-

plīnu grupas, sastādīdama dalu no plašā jēdziena par higiēnai

teoriju. Vispāri higiēna šos laikos nav nemaz iedomājama bez

līdzekļiem, kas vērsti uz organisma pretistības spējas slimībām

un darba spējas vairošanu, t. i. fizisku audzināšanu. Vienīgi ar

to, ka lielākā dala mūsu mācības grāmatu par skolas higiēnu,

kā arī skolu prakse higiēnas ziņā ir stipri novecojušas, ir iz-

skaidrojams tas apstāklis, ka tur nav nodalu par ģimnastiku,

sportu un citiem fiziskās audzināšanas veidiem. Ir neiespējami

novilkt principiālu robežu starp rrādiciomālo skolas higiēnas

klasisko problēmu — līdzekļu atrašanu, kas novērš, piemēram,

mugurkaula izliekšanos vai redzes asuma un spēka pavājinā-

šanos, bērnu organisma normālas barošanas problēmu, kas

sekmē viņa dzīvības procesus un augšanu, vienup, un

fiziskās audzināšanas problēmu, kas pastāv „v i ņ a organi-

skā spēka vairošanā (t. i. sirds un plaušu spēka), mu-

skuļu stiprināšanā, izturībā, ātrumā un veiklumā (t. i. nervu

spēka)," otrup. Viens mērķis šeit izriet no otra, kā tā turpinā-

jums un attīstījums: ķermeņa audzināšana ir tikai tā uzturēša-

nas padziļinājums un paplašinājums šā vārda šaurā nozīmē.

Tamdēļ pareizāki būtu runāt nevis par fizisko izglītību, bet par

fizisko audzināšanu — termins, kas apstiprina pēdējā rad-

niecību ar higiēnu.

Būdama higiēnas nodaļa šī vārda plašā nozīmē, fiziskā

audzināšana iziet aiz izglītības kā tādas robežām. Tamdēļ fi-

ziskās audzināšanas teorija nevien nav paidagogikas nodala,

ko saprot kā izglītības teoriju, bet gluži otrādi, tā norāda šīs pē-

dējās robežas. Patiesi, ja izglītības mērķis ir cilvēka pieskār-

šanās kultūrai, bet paidagoģika kā izglītības teorija pētī no šī
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izglītības pamata mērķa radošos atsevišķos uzdevumus, tad hi-

giēnas, atsevišķi fiziskās audzināšanas teorijas uzdevums — ir

gluži citāds. Pievienojot cilvēku kultūrai, izglītība pie tam iz-

lietā cilvēka fizisko organismu: visu cilvēku, viņa dvēseli un

miesu tā virzī pa labā, patiesā un skaistā ceļu. Izglītības teo-

rija arī rāda tos mērķus, kas cilvēkam izglītības procesā pa-

kāpeniski jāpārvar. Bet ir arī skaidrs, ka viss izglītības darbs

un visa tās teorija būs veltīgas, ja izglītības procesā sabruks

cilvēka ķermenis, šis vina izglītības darba nesējs un rīks. Iz-

glītībai cilvēks nevien jāpievieno kultūrai, bet tai jābūt tā no-

stādītai, lai šai pievienošanās procesā ķermenis paliktu vesels,

t. i. pavairotu savu fizisko darba spēju. Izglītības problēma ir

neatrisināma ignorējot higiēnas problēmu. Tikumiskā, zināt-

niskā un mākslinieciskā izglītība ir reālizējamas vienīgi bāzējo-

ties uz fizisko audzināšanu. No šejienes izriet, ka paidagogam

praktiķim ir nepieciešamas zināšanas no fizioloģijas un higiēnas.

Paidagogam ir jāzina cilvēka ķermeņa dzīvības likumi un tie no-

sacījumi, kurus ievērojot saglabājama tā darba spēja. Ja paida-

goģiskai praksei jāapmierina higiēnas, atsevišķi, fiziskās audzi-

nāšanas prasības, tad no šejienes neizriet, ka šī prasību rea-

lizēšana ir tās pozitīvs uzdevums. Izglītības teorijai jābūt hi-

giēnas teorijas papildinātai, lietājamai filozofijai — ar lietājamo

fizioloģiju, un ja paidagdģikai ir jāievēro medicīnas prasības, bet

pēdējai — jākalpo pirmai, un ja praksē tās abas ir vienlīdz ne-

pieciešamas, tad tas vēl nenozīmē, ka abas tās sajaucamas

vienā. Arī šeit, kā aizvien, vienkārša problēmu sajaukšana ne-

rada viņu sintēzi, bet tās notušē.10

10
Jaunākās strāvas fiziskās izglītības laukā pilnīgi apstiprina mūsu

uzskatu. Fiziskā audzināšana aizvien vairāk tiek fizioloģiska pamatojuma

piesātināta. Divu pamata virzienu — ģimnastikas un sporta —
vecā

ciņa ar to pašu izlīdzinās: pārveidodamās saskaņā ar fizioloģijas prasī-

bām, ģimnastika tuvinās brīvai rotaļai, bet sports sevī ietver tīri ģim-

nastiskus momentus. Tiek izveidots ķermeņa harmoniskas audzināšanas

vesels tips, vērsts uz to, lai ķermenī tiktu vispusīgi pavairota tā dzīvības

aktivitāte un darba spēja, kur ģimnastikas, sporta un ķermeņa higiēniskās

kopšanas elementi vārda šaurā nozīmē saplūst vienotā veselā. Piemērīgl

tam arī ģimnastikas skolotāja veco tipu, kas parasti bija militāra persona,

ģimnastikas biedrības loceklis vai sportsmenis, atlīdzina ar fiziskās au-

dzināšanas speciālistu, kam sportsmeņa īpašības un elementāra medicī-

niska izglītība.
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3.

Eksperimentālās paidagōģikas problēma. Eksperimentālā paidagōģika kā

psīchiska higiēna. Eksperimentālās paidagōģikas pretenzijas un tās īstās

robežas. Tās atrisināmo jautājumu analize. Eksperimentālā paidagōģika

kā psīchisko spēju audzināšanas teōrija un kā darba oikonomika. Ar vi-

siem saviem trijiem nodalīiumiem (higiēnu, psīchiskās audzināšanas teōriju

un darba oikonomiku) tā nepieder paidagōģikai, bet technikai. Psīchotech-

nikas saturs un apjoms (Münsterbergs). Eksperimentālā paidagōģika kā

psīchotechnikas daļa. Psīchotechnika un fiziotechnika. Cieši sakari abu

starpā. Higiēnas, audzināšanas un oikonomikas problēmas kā psīchofizio-

loģiskās technikas pamata problēmas. Audzināšanas psīchofizioloģiskā
technika un izglītības technika. Audzināšanas psīchofizioloģiskā technika

kā medicīnas dala vārda plašā nozīmē.

Noteicot izglītības teorijas robežas, mēs kā tādu problēmu

piemērus, ko nespēj atrisināt izglītības teorija, bet kas jāatrisina

paidagoģiskai praksei, minējām higiēnas un cilvēka ķermeņa

audzināšanas problēmas. Tomēr ar tādām pašām tiesībām mēs

varētuminēt arī higiēnas un cilvēka dvēseles audzināšanas pro-

blēmas. Patiesi, ja ir neiespējami vilkt principiālas robežas mu-

gurkaula izliekšanās novēršanas problēmas un ēdiena un ap-

ģērba problēmas starpā, organisma saaukstēšanās slimību no-

vēršanas problēmas un sirds un plaušu izturības pavairošanas

problēmas starpā, tad gluži tāpat ir neiespējami vilkt krasu ro-

bežu visu šo problēmu un kaut vai bērna psīchiskās nogurša-

nas problēmas starpā. Cik ilgai jābūt stundai, lai skolēna uz-

tveres, uzmanības un atmiņas spēja neciestu? Cik ilgām jābūt

stundu starpām un ar ko tās jāaizpilda, lai nogurdinātās skolēna

psīchiskās spējas varētu atjaunot zaudēto psīchiskās enerģijas

krājumu? Cik mācības stundu garai jābūt darba dienai? Kā

jāiekārto un cik ilgiem jābūt brīvlaikiem? Acīm redzot visi šie

svarīgie paidagoģiskās prakses jautājumi ir tāda paša rakstura,

kā fiziskās higiēnas jautājumi. Līdzīgi pēdējiem, tie acīm re-

dzot iziet aiz izglītības teorijas robežām un ir atrisināmi vie-

nīgi balstoties uz skolēna psīcholoģisku pētīšanu. Ķermeņa

higiēna acīm redzot papildināma ar dvēseles higiēnu, kas sa-

stāda lietājamās psīcholoģijas jeb psīchotechnikas dalu. Tomēr

arī šeit mums jau pazīstamā veselības jēdziena problēmatika
ar neatvairāmu pakāpenību nevar ierobežot rodošos problēmu

loku ar vienkāršas novēršanas uzdevumiem: lai novērstu cii-
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vēka un īpaši bērna un jaunieša psīchisko spēju vājināšanos uu

sabrukšanu ir nepietiekoši vienkārši novērst tos faktorus, kas

kaitē psīchisko spēju normālai funkcionēšanai, bet ir nepiecie-

šama šo spēju stiprināšana un attīstīšana. Skolēna uztveres,

uzmanības un atmiņas spēja nevien jāizsargā no kaitīgiem ie-

spaidiem, bet arī jāattīstī, jāpavairo to dzīvības spējas, pretdar-

bība ārējiem iespaidiem un darba spēja. Vienīgi tad tie varēs

bez pārpūlēšanās briesmām kalpot kā līdzekli un ieroči cilvē-

kam atrisinot savus izglītības uzdevumus. Ārī šeit skolēna psī-

chisko spēju āudzināšanas problēma ir tikai padziļināta un pa-

plašināta to kopšanas problēma, t. i. darba laikā to zaudētās

enerģijas atjaunošana.

Kā zināms, taisni šīs problēmas pēdējā laikā ir kļuvušas par

īpašas pētīšanas priekšmetu veselai paidagoģiskās literātūras

strāvai, kas piesavinājusies eksperimentālās paidagoģikas no-

saukumu. Pēc kāda no šī virziena galējā pārstāvja V. Lā j a lie-

cības, pirmais eksperimentāli paidagoģisks pētījums, kas licis

pamatu visam virzienam, ir bijis «pētījums par skolēnu garīga

darba noguruma iespaidu, ko publicējis 1879. gadā krievu psi-

Chiatrs Sikorskis".11 Ne jau aiz savas izcelšanās vien eksperi-

mentālā paidagoģika ir psīchiskās higiēnas turpinājums un pa-

plašinājums. Pie tāda paša secinājuma noved arī tās tagadējā

stāvokļa analizē. Patiesi, ja mēs aplūkosim sistēmatisko un

pašreiz arī pilnīgāko eksperimentālās paidagoģikas rezultātu

iztirzājumu, ko sniedzis M c i m a n i s (Meumann) savās «Lek-

cijas" un savos «Apcerējumos", tad redzēsim, ka ievērojama

dala šeit pārspriežamo jautājumu ir tīri higiēniska rakstura. No

pirmā nodalījuma, kas veltīts «cilvēka psīchofiziskā organisma

attīstības paidagoģiskai pētīšanai", šeit pieder bērnu organisma

anatomisko un fizioloģisko īpatnību pētīšana; augumā, galvas,

svara, krūšu antropoloģiski mērījumi; bērna atsevišķo psīchisko

spēju darba spējas pētīšana viņa dažādos vecumos, kā uzmanī-

bas, uztveres, apercepcijas, atmiņas, runas; bet no otrā nodalī-

juma, kas veltīts «paidagoģikas pamatošanai ar bērna darba

eksperimentālu analizi" — «skolas garīga darba higiēnas" jau-

tājumi, vispirmā kārtā bērna noguršanas pētīšana. Turpmāk

šiem jautājumiem tieši pievienojas cilvēka psīchisko orgānu

11 Lay, 2. L p.
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audzināšana, t. i. vina uzmanības, uztveres, atmiņas spējas uzla-

bošana. Atsevišķi, šeit pieder arī mums jau no Montesori

sistēmas iztirzāšanas pazīstamā jutekļu orgānu attīstība, kur

attīstības jēdzienu lietā tai pašā tīri bioloģiskā nozīmē, kādā

mēs runājām par bērna sirds un plaušu vai arī muskuļu spēka

attīstību.

Tiesa, eksperimentālā paidagoģika neaprobežojas ar šīm tīri

higiēnas problēmām par bērna psīchisko spēju pasargāšanu un

vairošanu («kopšanu" un «audzināšanu"). Savu galējo pārstāvju

personās tā bieži vien pretendē uz to, lai ar sevi atlīdzinātu visu

paidagoģiku vispāri. Tā, apstrīdot uzmanīgāko E. Meim an i,

pēc kura uzskatiem «eksperimentālā paidagoģika nekad sevī

neietvers visu paidagoģiku", un ka «tās rezultātu sistēmatiskai

apstrādāšanai aizvien paliks īpaša nozīme," L ā j s apgalvo, ka

..eksperimentālā paidagoģika ar laiku kļūs par visu paidago-

ģiku vispāri". 12 Sakarā ar to, viņš pat izsaka apgalvojumu, ka

«vidusskolas skolotājam vispirmā kārtā jābūt paidagoģiskam

pētniekam". Viņa galvenais pienākums ir būt nevis zinātnie-

kam, bet paidāgogam. 13 Ja turpretī mēs pievērsīsimies ekspe-

rimentālās paidagoģikas konkrētiem pētijumiem, ikas sniedzas

aiz higiēnas robežām, tad redzēsim, ka to rezultāti ir jo nie-

cīgāki, jo* plašākus paidagoģiskus mērķus tie uzstāda. Šai ziņa

loti pamācoša ir Meimaņa «Apcerējumu" priekšpēdējā nodala,

kur šis visas strāvas viskritiskāki noskaņotais pārstāvis iztirzā

eksperimentālo pētījumu rezultātus didaktikas laukā, atsevišķi

jautājumus par lasīšanas, rakstīšanas, pareizrakstības, skaitīša-

nas, zīmēšanas un valodas mācīšanu. Tā, attiecībā uz pareiz-

rakstību Meimanis saka: «pilnīgi galīgu lēmumu par labāko pa-

reizrakstības metodi neviens eksperiments līdz šim nav snie-

dzis, un praksē rīkojas pareizi, loti kritiski izturoties pret v i -

siem šāda veida eksperimentiem, kas līdz šim izdarīti." At-

tiecībā uz lasīt mācīšanas metodēm, kuras viņš sadala analīti-

skās un sintētiskās, — viņš beidzot nāk pie secinājuma, ka

«abām metodēm ir savas specifiskās priekšrocības un trūkumi".

Arī citu paragrāfu secinājumi ir analoģiska satura, kamdēļ arī

ir pilnīgi saprotami Meimaņa vārdi, ar kādiem viņš beidz savu

12 Turpat, 13. 1. p.

13 Sal. «Zeitschrift fiir experim. Pādagogik», 1905. 115.—116. 1. p.
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«Apcerējumu": «vispāri eksperimentālā metode paidagoģikā ta-

gad tiek pakāpeniski piesātināta vispārīgāka rakstura didakti-

skiem principiem, pateicoties kam vienīgi tās rezultāti arī gūst

pareizu iztulkojumu un izlietājumu dzīvē".
14

Šos Meimaņa vārdos ir meklējama atslēga eksperimentālās

paidagoģikas uzdevumu un tā tad arī principiālu robežu parei-

zai saprašanai, ciktāl tā iziet aiz higiēnas problēmu robežām šī

vārda šaurā vai plašā nozīmē. Lai noteiktu šīs robežas, ir, pro-

tams, nepietiekoši atsaukties uz izdarīto pētījumu rezultātiem,

ko vienmēr var pārspēt jauni sekmīgāki eksperimenti. Ir nepie-

ciešami analizēt pašu jautājumu uzstādījumu, kā tos sniedz eks-

perimentālā paidagoģika aiz viņai esošās metodes būtības, kas

vienīgi var noteikt zinātnes robežas, neatkarīgi no atsevišķu

pētnieku lielākas vai mazākas mākslas. Mēs tad arī mēģināsim

to darīt rakstīšanas un pareizrakstības mācīšanas piemērā ar

eksperimentāli paidagoģiskiem pētījumiem. Kādus jautājumus

šeit eksperimentālā paidagoģika sev uzstāda? Pēc Lāja do-

mam «viskardinālākie jautājumi" pirmajā gadījumā ir: «Vai pa-

matā liekams rakstīts vai iespiests raksts? Kāds raksts aptve-

rams ātrāki: gotu vai latīņu?" Otrā gadījumā pētīšana dibinās

uz jautājumu: «Kāds raksts — iespiests vai rakstīts —ir la-

bākais skatāmības līdzeklis pareizrakstības mācīšanai, vai arī abi

tie vienvērtīgi?" 15 Šiem jautājumiem Meimanis pievieno arī ve-

selu virkni citu,kā: «vai rakstīt mācīšana izdarāma reizē ar la-

sīt mācīšanu? — Vai jāsāk ar rakstīšanu, vai arī priekš tās

jāseko zīmēšanai? Kā iegūstams kalligrafisks raksts?" Un

beidzot: «kāds raksts ieteicamāks — stāvs vai slīps? Kā ar

burtnīcas, ķermeņa un pirkstu stāvokli, un kāda nozīme uzrak-

stīšanai, norakstīšanai, diktātam, rakstāmo piederumu izvēlei?"

Pareizrakstības eksperimentāli paidagoģisko problēmu Mei-

manis attiecina tās vispārīgā formā uz jautājumu: «kādā kārtā

bērns iemācās rakstīt vārdus tā, kā to prasa konvencionāli uz-

14 Ābriss, 369., 348., 432. t p. Sal. arī 371. 1. p.: visi šeit piederošie

eksperimenti «kopsavilkumā sniedz to, kas acīm redzams ikvienam, kas

prot psīcholoģiski domā* un psīcholoģiski analizēt rakstīšanas un pareiz-

rakstības aktu; turpretī par to, kas stāv aiz acīm redzamā robežām, tie

mums nesniedz nekādu skaidru norādījumu, un to nozīmi praksē daudzi

lielā mērā tika pārspīlējuši.»
15

Lay, 112., 113. I. p.
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stādītā pareizrakstības sistēma?" 16 Uzstādītie jautājumi jau

rāda, ka visi tie ir tīri technisk'a rakstura jautājumi par līdze-

kļiem, ar kuru palīdzību iespējams pie skolēna vismazākās

psīchofiziskās enerģijas patēriņa visīsākā laikā atrisināt pilnīgi

noteiktus uzdevumus, ko uzstādījusi izglītība.

Piekrizdami Meimaņa skepticismam par rezultātiem, kādus

pagaidām sasniegusi «eksperimentālā didaktika", mēs tomēr

vismazāki domājam izglītības praksē noliegt visus līdzīgus jau-

tājumus. Tomēr atzīstot visu šādu jautājumu nozīmi, tāpat kā

praktiķim paidagogam par nepieciešamu zināt tās metodes, ar

kurām tie atrisināmi, mēs domājam, ka visi šie jautājumi pieder

pie paidagoģikas lauka ne lielākā mērā, kā mūsu aplūkotās hi-

giēnas problēmas. Ja šie pēdējie ir atsevišķi gadījumi no gal-

venā jautājuma par tiem nosacījumiem, kuru ievērošana ir ne-

pieciešama fiziskās un psīchiskās veselības uzturēšanai, un par

līdzekļiem, kas spēj vairot pretistību kaitīgiem iespaidiem un

cilvēka darba spēju, — tad pirmie attiecināmi uz tādu līdzekļu

atrašanas problēmu, ar kuru palīdzību atsevišķs skolēns savu

izglītības uzdevumu spēj atrisināt ar vismazāko fizisku un psī-

chisku spēku patēriņu un visīsākā laikā. Pats Meimanis šo ek-

sperimentālās paidagoģikas lauku sauc par «darba oikonomiju

un techniku". Viņš saka: «Par tādu mēs saprotam tā no-

stādīt mācību, kas visvairāk mērķim atbilst; tā reā-

lizējama tad, kad strādnieks vissekmīgāki sasniedz uzstā-

dīto darba mērķi, ar vismazāko spēku zaudējumu, visīsākā laikā

un ar visvienkāršākiem līdzekļiem." Par tādas technikas pie-

mēru Meimanis ņem «mācīšanu", par to saprotot «kāda no-

teikta materiāla paturēšanu atmiņā arnolūku to vēlāk atveidot."

Jau šis tīri mēchaniskais jēdziens par «mācīšanu", kuras at-

sevišķs gadījums ir «iemācīšanās no galvas", 17

mums rāda, cik

tālas ir eksperimentālās paidagoģikas problēmas no īstās pai-

dagoģikas jautājumiem. Vai jāmāca no galvas? Kas mācāms

no galvas? Kas īsti ir paturāms atmiņā, t. i. «iemācāms?" Un,

atgriežoties pie iepriekšējiem jautājumiem: kas ir pareizrak-

stība? Kādam nolūkam un cik lielā mērā tā skolēnam piesavi-

nāma? Acīm redzot visiem šiem jautājumiem jābūt jau atrisinā-

16
Abriss, 350. L p.

17 Abriss, 247., 248. 1. p.
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tiem un pie tam gluži noteiktā kārtā, lai vispāri varētu stāties

pie eksperimentālās paidagoģikas techniskās problēmas par

skolēna darba tādu nostādīšanu, kad mērķi sasniedz visvien-

kāršāki, visoikonomiskāki un visīsākā laikā. īstie pētnieki

eksperimentālās paidagoģikas laukā paši atzīst savas zinātnes

robežas. Tā, Meimanis saka, ka bez psīcholoģijas paidagoģi-

kas pamatā atrodas arī ētika, aistētika, loģika un zinātne par

reliģiju, un ka paidagoģikas uzdevums ir — «audzināšanas

mērķu vienotas sistēmas uzstādīšana, kā arī normālu nosacī-

jumu un principu sniegšana, ar kuru palīdzību būtu sekmējama

šo mērķu sasniegšana, pie kam šie mērķi un nosacījumi ir seci-

nāmi no audzināšanas darbības satura un būtības un no tās

stāvokļa cilvēku tieksmju kopībā".
18

Pēdējais, acīm redzot, at-

rodas aiz eksperimentālās paidagoģikas robežām, kura pētī cil-

vēka organisma psīchiskās un fiziskās īpatnības, bet nevis

«audzināšanas darbības saturu un būtību", un sastāda izglītības

teorijas priekšmetu, kas jau ir lietājamā filozofija. Taisni no

šejienes arī tiek gūti tie «vispārīgāka rakstura principi", kas,

pēc paša Meimaņa atzinuma viņa grāmatas beigās, eksperimen-

tālās paidagoģikas rezultātiem pirmo reizi piešķir paidagoģisku

jēgu. Ja Lājs, izšķirībā no Meimaņa, no savas eksperimen-

tālās paidagoģikas secina arī «darba skolas" principu un «vie-

notu skolas sistēmu", pat norādot, kādās klasēs mācāmas svešas

valodas un kādās nē,
19

tad tāda dēdukcijā viņam izdodas nevien

tamdēļ, ka par darbu un rīcību viņš saprot galvenā kārtā cilvēka

ķermeņa kustības, kuras, kā mēs zinām, var būt tikpat pasīvas

18 Abriss, 9. I. p. Pat Lājs, pārmezdams Meimanim par to, ka tas

eksperimentālo paidagoģiku pazemina līdz «vienkāršam amatam», atzīst,

ka «jaunā» paidagoģika līdzīgi «vecajai» kā savas «palīga zinātnes» izlietā

«zināšanas teoriju, loģiku, aistētiku, ētiku, zinātni par reliģiju». Taisnība,

Lājs pie tam piebilst, ka arī šīs zinātnes līdzīgi «psīcholoģijai, fizioloģijai,

bioloģijai, higiēnai, anatomijai un socioloģijai», pašas ir eksperimentālas

zinātnes. Tomēr mums ir visas tiesības neticēt šim apgalvojumam, pro-

tams, ne jau tamdēļ, ka Lājs ir vienkāršs «sēmināra skolotājs» (kas taču

nemaz nav tik liela vaina no vina puses) un «dilletants» šos jautājumos,

par ko viņam pārmet Meimanis, bet tamdēļ, ka līdzīgiem apstrīdamiem

apgalvojumiem ir vērtība tikai tad, kad tie balstās uz kādiem nekādiem

pierādījumiem. Sal. Lay «Experim. Pādagogik». Meumann «Abriss».

19 Lav, 24. 1. p.
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un mēchaniskas, kā sēdēšana vecajā skolā, bet arī tamdēļ, ka

viņš nekautrējas ne no kādiem loģiskiem lēcieniem, lai vien

savai eksperimentālai paidagoģikai piešķirtu itin kā modernu

garu. Taisni Lāja eksperimentālie pētījumi, bet nevis viņa

apgalvojumi vārdos, rāda, ka eksperimentālā paidagoģika vis-

mazāk spējīga aptvert cilvēka radīšanas procesu, un līdzīgi

katrai technikai, spējīga uzstādīt vienīgi tīri mēchaniskus lī-

dzekļus, kas noderīgi pilnīgi noteikta no ārienes uzstādīta uz-

devuma oikonomiskākai atrisināšanai.
20

20 Šai ziņā jo pārliecinoši ir Lāja pētījumi par pareizrakstības mā-

cīšanas nostādīšanu (sal. tās iztirzājumu iekš Experim. Pādagogik, 113.

1. p.). Pēc vina uzskatiem pareizrakstības mācīšanas mērķis ir sasniegts

tad, kad skolēns automātiski raksta bez kļūdām. Tamdēļ viņš visas kļūdas

novērtē vienādi, un divi skolēni, kas pielaiduši vienādu kļūdu skaitu, pēc

viņa domām pareizrakstības ziņā ir stādāmi vienādā līmenī, neraugoties

uz pielaisto kļūdu kvalitāti. Tamdēļ arī Lājs savu mēģinājumu reālizē-

šanai varēja jemt nevis vācu valodas vārdus, bet nenozīmīgus burtu sa-

vienojumus un visu pareizrakstības mācīšanas problēmu iztulkot kā tīri

mēchaniskas atminēšanas problēmu. Raksturīgi, ka arī Meimanis, kas

par «mācīšanu», kā mēs redzējām, arī saprata vienkāršu «paturēšanu at-

miņā ar nolūku vēlāk atveidot», šo Lāja mēģinājumu mēchaniskumu uz-

skata par viņu trūkumu, norādot uz to, ka «skolēna pareizrakstības piesa-

vināšanās nav atkarīga no tam vien, ko skolēns dara atsevišķa vingrini-,

juma laikā — vairāk klausās vai raksta, — bet daudz lielākā mērā

atkarīga no skolēna vispārīgās valodnieciskās izglī-

tības» (ib., 370.). Kā līdzīgi eksperimenti, pētījot tīri mēchaniskas

atminēšanas līdzekļus, var vest pie darba skolas pamatojuma ar tās

radīšanas garu, — paliek nesaprotams. Šis piemērs arī pierāda to, ka

eksperimentālā paidagoģika, vismaz kādu to Lājs iedomājas, pilnīgi ne-

likumīgi sevi dēvē par modernu virzienu. Par pareizrakstības mācīšanu

Lājs šeit saprot to, kas bija taisni vecās skolas posts — proti konvencio-'
nāli uzstādītas rakstības sistēmas automātisku atveidošanu. Ja Lājs ne-

būtu apmierinājies ar tīri psīcholoģiskiem eksperimentiem, bet priekš no-

darbošanās ar pareizrakstības problēmu būtu ieskatījies filoloģiskos un

vispārpaidagoģiskos pētījumos par šo jautājumu, kur pareizrakstības jē-

dziens, saturs un nozīme tiek aplūkota sakarā ar «vispārīgo valodniecisko

izglītību», tad viņš būtu redzējis, ka jau sākot ar Hiildebrantu, modernā

paidagoģika pareizrakstību vairs neuzlūko kā fetišu, kā vienkāršu kļūdu

trūkumu. Bet tad Lājam arī būtu jāatsakās no sava apgalvojuma, ka

«vidusskolas skolotājam vispirmā kārtā jābūt psīchologam» un jāatzīst, ka

viņam vispirms jāzina tas priekšmets, kuru viņš māca un kuru iedrošinās

iztirzāt. Sal. ar šo pareizrakstības metodiku rakstīt mācīšanas rezultātus

pēc Montesori metodes, kas aplūkoti 3. nod. § 6. Tur arī mācīšanas sek-
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Ka eksperimentālā paidagoģika būtībā ir technika, kas pēc

savu uzdevumu dabas un savas metodes daudz tuvāk stāv

higiēnai, nekā paidagoģikai, rāda arī šāds prātojums. Ikvienai

technikai ir savas robežas dabiski norisinošos dzīvības pro-

cesos. Tā, mēs neapšaubāmi staigājam un runājam saskaņā ar

fizioloģijas likumiem. Bet būtu neprātīgi šo paradumu dabisko

piesavināšanos atlīdzināt ar speciāliem mācību paņēmieniem,

kas secināti pamatojoties uz mūsu ķermeņa kustību sīku fiziolo-

ģisku analizi, aiz tā iemesla vien, ka sekošana pēdējiem saīsinās

bērna mācības laiku un tam vajadzīgo dzīvības enerģiju

līdz minimam. Turpretī pilnīgi prātīgi un pat nepieciešami ir

izlietāt šos pajēmienus tad, kad veiksmju dabiska piesavinā-

šanās ir apgrūtināta, piemēram, organisma defektiem, vai ari

kad ar svešas valodas izrunas piesavināšanos, īpaši pieaugu-

šākā vecumā («fizioloģiskā fonētika"). Pat pieauguša cilvēka

fizioloģiska eksistence diezin vai būs ievērojami uzlabota, ja

tai vietā, lai vienkārši nedarītu pretī higiēnai, tā tiks reālizēta

pēc pēdējās stingriem noteikumiem. Tomēr pēdējais ir nepie-

ciešami tad, kad darīšana ar slima organisma uzturēšanu

(«dieta"). 21 Tamdēļ arī tagadnes fiziskā audzināšana, neraugoties

uz to, ka tā orientēta uz fizioloģiju, tādas ģimnastikas vietā,

kura stingri seko fizioloģijas prasībām, labāki izvēlās dzīvu

sportu, kas apmierina fizioloģijas pamata prasības, bet nepa-

dodas pilnīgi un vienīgi tikai tās priekšrakstiem, un atzīst ģim-

nastiku labāku par sportu tikai tad, kad darīšana ar dēfektīvu

organismu (ārstniecības ģimnastika, «Heilturnen"). 22

No šejienes

izriet lielā nozīme, kādu gūst fizioloģiskā un psīcholoģiskā tech-

nika psīchofiziski vāji. attīstītu un «dēfektīvu" bērnu audzinā-

šanā. Sakarā ar to ir saprotami, kamdēļ taisni šai laukā tā gūst

savus lielākos panākumus un kamdēļ taisni no šejienes ir cē-

lušies visievērojamākie' eksperimentālās paidagoģikas pār-

stāvji (Montesori, Binē, Klaparēds). Kāda no galvenākiem

eksperimentālās paidagoģikas lauka nozīme, kas ļoti neveikli

mīgumu mēro ar kalligrafisku rakstīšanu un pārsteidzoši īso mācīšanas

laiku. Tomēr viss tas tiek iegūts tīri mēchaniski piesavinoties, kas re-

dzams no to frāžu satura, ko Montesori audzēkņi raksta.

21 Sal. Mūnsterberg «Grundzūge der Psvchotechnik», 34. 1. p.

22
Sal. Die m, 36. L p.
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nosaukts par «apdāvinātības mērīšanu", un par ko mēs līdz šim

vēl neesam pieminējuši, iekš tā arī pastāv, ka uzstādot normāla

bērna (saprasta kā «caurmēra" tipa)23 psīchiskās īpašības, ir

iespēja šķirot psīchiski atpakaļ palikušos, tāpat arī psīchiski

ļoti attīstītos bērnus, ar nolūku pie tiem izlietāt speciālus tech-

niskus audzināšanas pajēmienus. Neapšaubāmi ir tas, ka. ja

attiecīgie zinātnieki skaidri apzinātos šo apdāvinātības pētī-

šanas mēreno uzdevumu, bet nepretendētu ar tā palīdzību re-

formēt visu paidagoģiku un nelemtu pat par skolēnu sadalīšanu

attiecīgi viņu speciālitātēm un stipendiju piešķiršanu balstoties

uz apdāvinātības eksperimentālu mērīšanu, šis uzdevums tagad

jau būtu atrisināts daudz neapstrīdamāki un prēcīzāki. 24 Visas šīs

pārdomas rāda, ka lai arī technika dažos gadījumos būtu cik no-

derīga un nepieciešama būdama, tā nevar pretendēt uz abso-

lūtu kundzību. Pārmērīga technikas lietāšana beidzot noved

līdz tam, ka tā pati sevi iznīcina: dzīve nepadodas mēchanl-

zācijai, un dzīves mākslīga darināšana pēc zinātnes nosacīju-

miem dažreiz var radīt nevien laika un spēka samazināšanu,

bet gan to nevajadzīgu patēriņu, gluži analoģiski tam, kā visla-

bākā mašīna tai nepiemērotos saimnieciskos apstākļos var sa-

gādāt zaudējumu. Technika ir vajadzīga tur, kur dzīves da-

biskās veiklības izrādās nepietiekošas, bet nevis tur, kur tās

arī bez technikas sekmīgi veic dzīves uzstādītos uzdevumus.

Tādējādi mēs nebūt neatkārtojam banālo argūmentu pret

23 Loti interesantu loģikas analizēs mēģinājumu par «normālā» jē-

dzienu un normālā konstatēšanas paņēmienus fizioloģijā ar kollektīvu mēro-

šanu sniedz Dr. Rautmann"s, «Untersuchungen über die Norm, ihre

Bedeutung und Bestimmung». Sal. ari jau. citēto Hildebranta grā-

matiņu.
24

Arī Munsterbergs «apdāvinātības mērošanas» nozīmi redz galvenā

kārtā neapdāvinātu bērnu šķiršanā no apdāvinātiem, Grundziige, 596 1. p.

— Kā apdāvinātības mērošanai tuvu stāvošai skolēnu «priekšstatu tipu»

dažādību uzstādīšanai (vizuālā, akustiskā, motoriskā v. t. t.) arī ir

tīri techniska nozīme, izriet no Miinsterbega prātojumiem 588. 1. p. Šai

dažādībai var būt gluži dažāda paidagoģiskā nozīme atkarīgi no tā,

vai mēs par izglītības uzdevumu uzskatīsim vienpusīgas speciālizācijas

kultivēšanu, vai arī skolēna vispusīgu attīstību. Pirmajā gadījumā ir

vēlama skolēnu apvienošana īpašās klasēs, pēdējās šķirojot pēc skolēnu

psīchiskām īpašībām, turpretī otrajā gadījumā ir pareizi palikt pie vecā

klašu sadalījuma.
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eksperimentālo un vispāri ikvienu paidagoģiku, kas mākslīgai

technikai pretī nostāda tiešu un iedzimtu paidagoģisku talantu.

Talantam bieži vien ir vajadzīga technika, tomēr ne par katru

cenu, bet tikai kad to prasa apstākli. Vislabākā mašīna ir

kaitīga tur, kur tikpat labi var iztikt arī bez tās. Mēs nenolie-

dzam eksperimentālo paidagoģiku un atzīstam tās lielo nozīmi

paidagoģiskā praksē. Mēs tikai domājam, ka šai nozīmei Ir

robežas, ka tā ir tīri techniska rakstura, un ka «eksperimen-

tālā paidagoģika" nevien nav visa paidagoģika, bet vispāri ne-

pieder pie paidagoģikas, bet gan pie medicīnas technikas šī

vārda plašā nozīmē, t. i. pie lietājamām zinātnēm par cilvēka

organisma psīchofizisko dabu.

Šī apstākļa pilnīgi skaidra pierādīšana ir viens no Miin-

sterberga pēdējo darbu nopelniem («Psīchotechnikas pa-

mati"). Visas galvenās eksperimentālās paidagoģikas problē-

mas pirmo reizi šeit tiek aplūkotas stingri sistēmatiski, kā kaut-

kā plašāka veselā dala, ko viņš nosauc par «psīchotechniku".

Šī pēdējā ir lietājamā psicholoģija tādā pašā nozīmē, kā agrikul-

tūra ir lietājamā botānika. Tās uzdevums ir psīcholoģisku lī-

dzekļu meklēšana to uzdevumu sasniegšanai, ko uzstāda kultū-

rālā dzīve. Šie mērķi ir loti dažādi un sniedzas tāli aiz izglītī-

bas robežām. Tamdēļ psīchotechnika ir svarīga nozare nevien

skolotājam un audzinātājam, bet arī advokātam, garīdzniekam,

ārstam («ar psīchisku faktoru palīdzību atrast ceļu uz pacienta

nervu sistēmu tai nolūkā, lai atjaunotu viņa veselību"), kom-

mersantam («iespaidot pircēju fantāziju tā, lai modinātu viņos

tieksmi mantu pirkšanai"), fabrikantam, politiķim, dabas pēt-

niekam («organizēt novērošanas psīchiskos nosacījumus tā, lai

tiktu sasniegta iespējami pilnīgāka dabas parādību izzināšana"),

māksliniekam. Tādā kārtā to izlietā visos kultūrālās dzīves

laukos un tā sadalās nodalījumos attiecīgi kultūras pamata uz-

devumiem. Medicīnas, saimniecības, tiesību, paidagoģikas,

mākslas, zinātnes psīchotechnikā — lūk tie galvenie nodalījumi,

ko sīki aplūko Mūnsterbergs. Eksperimentālā paidagoģika tādā

kārtā ir gluži nepareizi sev monopolizējusi «lietājamās psīcholo-

ģijas" nosaukumu. Tā ir tikai viens — varbūt arī vislabāki iz-

strādātais — psīchotechnikas nodalījums, kuras citām dalām
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nav nekā kopīga ar paidagoģiku.
2"

Ja nu tā, vai tad šim psīcho-

technikas nodalījumam ir itiesība sevi dēvēt par paidagoģiku

tikai tamdēļ vien, ka tas nodarbojas ar technisku līdzekļu meklē-

šanu, kas paidagoģikā var gūt savu praktisku izlietāšanu? Pa-

tiesi, tā psīchotechnika, ko izlietā tiesu praksē un ar kuras pa-

līdzību konstatē liecinieku izteicienu ticamību un nozieguma sa-

stāvu, no tam vēl nekļūst tiesību zinātne, bet paliek tikai kā

palīga zinātne juristam. Gluži tāpat arī tā psīchotehnikas no-

zare, ko izlietā saimnieciskā dzīvē, kur ar itās palīdzību tiek at-

risināti kommercijas un rūpniecības uzdevumi (reklāma, Tei-

lora sistēma), no tam vēl nekļūst politiskās oikonomijas daļa.

Tāpat tā nekļūst ari par astronomijas daļu no tam, ka astronoms

ar tās palīdzību uzstāda illūzijas un pašiedvesmes mirkļus sava

izdarītā novērojuma datos. Acīm redzot arī tai psīchoļtechnikas

nozarei, ko lietā izglītības laukā, nav nekādu pamatu nevien

pretendēt uz to, lai ar laiku kļūtu par visu paidagoģiku, bet ari

uz to, lai skaitītos par tās nodalījumu, tāpat kā nekļūst par tie-

sību zinātnes nodalījumu, bet paliek — kaut arī par «tieslietu"

— medicīnu tās pētīšanas zināšanas un pajēmieni no lietājamās

anatomijas un fizioloģijas lauka, ko lietā tiesu praksē nozieguma

sastāva konstatēšanai («uzšķēršana"). Gluži analoģiski tam arī

eksperimentālo paidagoģiku labākā gadījumā varētu nosaukt

par paidagoģisko psīchotechniku. Izlietāta tai laukā, ko pētī

paidagoģika, tā joprojām paliek psīchotechnikas nodalījums,

kas savukārt ir medicīnas technikas daļa šī vārda plašā no-

zīmē. Ja paidagdģiskai praksei psīchotechnika ir lielākā mērā

vajadzīga, nekā tiesu vai saimniecības praksei, tad no šejienes

izriet tikai tas, ka paidagogam lielākā mērā, nekā juristam,

kommersantam vai fabrikantam, jābūt psīchotechniski sagata-

votam, bet nekādā ziņā tas, ka paidagoģiskā technika ir zi-

nātnes daļa par izglītību, t. i. paidagoģiku. Attiecības

psīchotechnikas un paidagoģikas laukā ir gluži tādas pašas,

kādas mēs konstatējam paidagoģikas un higiēnas starpā, kas

arī, neietilpdama paidagoģikā, ir nepieciešama sastāvdaļa

paidagoga praktiķa zinātniskai sagatavošanai. Šis jautājums

25
Grundzuge, 6. un 192. 1. p. No Mūnsterberga iztirzātām paida-

goģiskās psīchotechnikas problēmām sevišķi skaidri redzama tās tīri tech-

niskā nozīme un sakars ar higiēnu. Sal. 534., 560., 575. v. c. 1. p.
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sniedzas tāli aiz vienkāršas terminoloģijas robežām. Jautājums

nepastāv iekš tam vien, vai eksperimentālai paidagoģikai ir

tiesība sevi dēvēt par paidagoģiku, un vai mūsu pienākums ir

tādā darbā, kas veltīts paidagoģikas pamatu iztirzājumam, ap-

lūkot tur pētījamās problēmas. Mēs pie šī jautājuma tik sīki

pakavējāmies aiz tā iemesla, ka praktiski savā starpā saistītu

disciplīnu skaidra norobežošana ir nepieciešama viņu pašu at-

tīstībai. Būtu pavisam absurds, ja ar tieslietu medicīnu no-

darbotos un (to mācītu jurists, bet nevis mediķis. Diezin vai

skolas higiēna progresētu, ja ar to nodarbotos paidagdgi, bet

nevis ārsti. Varbūt arī eksperimentālā paidagoģika vēl tik

maz var lepoties ar savu secinājumu prēcīzitāti aiz tā iemesla,

ka mediķu un psīchologu speciālistu vietā, kas pārzina dabas-

zinātniskās pētīšanas metodi, ar to nodarbojas lielāko tiesu

paidagogi un filozofi, kas būdami dilletanti bioloģijas, atsevišķi,

medicīnas zinātņu laukā, pret eksperimentu izturas nevis ar

pētniekam īpatnīgo kriticismu, bet gan ar dilletamtam rakstu-

rīgo māņticību. Sacīt, ka «eksperimentālā paidagoģika" nav

paidagoģika, bet technika, proti tas techniskās zināšanas noda-

lījums, kas pētī cilvēka dabu, tas nenozīmē tikai strīdu par

vārdiem, tas nozīmē «eksperimentālai paidagoģikai" ierādīt

vietu zinātņu sistēmā un robežas par to, kas sagaidāms no vi-

ņas pētījumu rezultātiem, kā arī norādīt tās metodes, ar kuru

palīdzību tai nevien vārdos, bet arī darbos jāvadās.
26

Pret mūsu eksperimentālās paidagoģikas dēfīnīciju kā

psīchotechniku varētu iebilst (kā to arī dara Meimanis),
27

ka

26 Mūsu eksperimentālās paidagoģikas kā technikas izpraša, kas

kalpo izglītības darbībai, bet neietilpst pašā izglītības procesā, izskaidro

arī tās bezpersonīgo un beznācionālo raksturu. Ikviena pareiza izglī-

tība, kā mēs zinām, ir nācionālā. Turpretī technika pēc savas būtības

nav nācionālā. Tā ir taisni to sīkumu kopība, par ko Ušinskis teica, ka

tie var mēchaniski pāriet no tautas tautā. (Sal. 13. nod. § L). To instink-

tīvi jūt Lāj s, savā «Eksperimentālā paidagoģikā» uzsvērdams tās in-

ternācionālo raksturu (sal. 11. un 125. 1. p., «pasaules paidagoģika»). Tomēr

Lājs kļūdās domādams, ka ar to tiek sasniegta «tīrā cilvēcība.» Technikas

nenācionālais raksturs nespēj pārvarēt nācionālās dažādības un pacelties

līdz īstai cilvēcībai. Tai nav nekā kopīga ar pārnacionālo ideālu, kas

apvieno nācionālās individualitātes. Tā nestāv augstāki, bet zemāki par

nācionālām dažādībām.
f

27
Abriss, 28. 1. p.
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eksperimentālā paidagoģika ir tiktāl plašāka par psīc ho -

techniku, ka tā savos praktiskos pētījumos ietver nevien

cilvēka psīchisko attīstību, bet arī viņa ķermeņa attīstību. Tā

tikpat lielā mērā ir lietājamā fizioloģija un anatomija, kā arī

lietājamā psīcholoģija. Tas neapšaubāmi tā ir. Un ne jau

tamdēļ vien, ka dabaszinātniskā jeb „kauzālā" psīcholoģija,

kuras praktisks pielikums kultūras praktiskās vajadzības

psīchotechnika ir, visciešākā kārtā saistīta ar fizioloģiju, 2" bet

arī tamdēļ, ka fizioloģijas praktiskā nozīme savukārt sniedzas

aiz vienkāršas higiēnas robežām. Līdzīgi tam, kā higiēnas jē-

dziens ir paplašināms tur ietverot psīchisko higiēnu, gluži tā-

pat arī paidagoģiskās technikas jēdziens paplašināms tur ietve-

rot līdzās psīchotechnikai fiziotechniku. Būdama higiēnas

problēmas turpinājums, jau fiziskā audzināšana izgāja aiz hi-

giēnas robežām šī vārda šaurā nozīmē. Fizioloģiskā technika

sper vēl vienu soli uz priekšu. Tās problēma, analoģiski psī-

chotechnikas problēmai, kas pēdējo šķir no psīchiskās higiēnas,

nepastāv (tādu nosacījumu uzstādīšanā, kas novērstu organisma

saslimšanu (higiēna), un tādu līdzekļu atrašanā, kas veicinātu

tā fizioloģiskās enerģijas vairošanu (fiziskā audzināšana), bet

tādu līdzekļu atrašanā, ar kuru palīdzību cilvēka organisms pie

vismazākā fizioloģiskās enerģijas patēriņa, visvienkāršāki un

visīsākā laikā spētu atrisināt dzīves un atsevišķi izglītības uz-

stādītos uzdevumus. No jau pieminētām eksperimentālās pai-

dagoģikas problēmām šeit pieder, piemēram, jautājumi par vis-

izdevīgāko ķermeņa stāvokli rakstot, par zīmēšanas vingrinā-

jumiem priekš rakstīt mācīšanas (Montesori), par pienācīgu

burtu lielumu uz sienas tabulām v. t. 1. Jau no šiem piemēriem
ir redzams, ka psīchotechnikas un fiziotechnikas problēmas

cieši saistās savā starpā, un nevien izglītības technikas laukā,

bet arī citos laukos: tā, piemēram, ir grūti pateikt, kādu ele-

mentu „Teilora sistēmā" ir vairāk — psīcholoģisko vai fiziolo-

ģisko.
29

Varbūt būtu pareizi runāt par vienotu psīchofiziolo-

ģisku techniku šī vārda plašā nozīmē, kuras atsevišķas daļas ir

psīchofiziskā higiēna (psīchofiziskā organisma veselības pa-

sargāšana), psīchofiziskā audzināšana (organisma dzīvās

2R Sal. Minsterberg, 17. I. p.
29

Mūnsterberg «Psvchologie und VVirtschaftsleben», 99. I. p.
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rīcības vairošana) un psīchofiziskā oikonomika (līdzekļu

atrašana, kā organismam visoikonomiskāk atrisināt dzīves uz-

stādītos uzdevumus). Ciktāl tiek runāts par psīchofizisko tech-

niku un tās izhetājumiem izglītības darbībā, visus trīs nodalī-

jumus var apzīmēt ar vidējā nodalījuma terminu, t. i. var runāt

par cilvēka fizisku un psīchisku audzināšanu, jo vairāk tamdēļ,

ka higiēnas, audzināšanas vārda šaurā nozīmē, un oikonomikas

problēmas nemanāmi, kā mēs to centāmies parādīt, pāriet

viena otrā. Tādā kārtā psīchiskās audzināšanas teorija ir fi-

ziskās audzināšanas nepieciešams papildinājums, un, līdzīgi

pēdējai, tā pieder pie medicīnas disciplīnu grupas.

4.

Paidagoģisko disciplīnu sistēma. Vispārīgā paidagōģika un tās nodalījumi.

Speciālās paidagōģiskās disciplīnas. Paidagōģika un filozofija. Paida-

gōģika un polītika. Paidagōģika un technika. Paidagoģikas palīga zināt-

nes. Paidagoģikas patstāvība. Filozofiskais aizspriedums, kas atrodas

«eksperimentālās paidagōģikas» pretenzijas pamatā.

Mūsu izdarītā eksperimentālās paidagoģikas analizē mums

atļaus krasāki, nekā mēs to agrāki varējām darīt, skicēt paida-

goģisko disciplīnu sistēmu, kā arī to paidagoģikas blakus zi-

nātņu, kuru mācīšanās ir nepieciešama paidagoģiskai praksei.

Paidagoģika jeb izglītības teorija sadalās nodalījumos

attiecīgi kultūras vērtībām, pieskāršanās kurām ir izglītības

uzdevums. Tikumiskās un tiesiskās, zinātniskās, mākslinie-

ciskās, saimnieciskās un reliģiskās izglītības teorijas ir tās

pamata nodalījumi. Šiem vispārīgās paidagoģikas nodalīju-

miem, kas ir attiecīgo filozofijas disciplīnu — ētikas un tiesību

filozofijas, loģikas, aistētikas, saimniecības filozofijas un reli-

ģijas filozofijas — itiešs izlietājums, pretī stādāmas speciālas

paidagoģiskās disciplīnas, kā atsevišķu zinātņu un atsevišķu

mākslu mācīšanas metodikas un saimnieciskās dzīves atse-

višķo lauku izveidošanas metodikas."0 Pēdējās ir attiecīgo

30 Izšķirībā no lietājamās loģikas, lietājamās aistētikas un lietājamās

saimniecības filozofijas, kas savukārt sadalās vairākās speciālās metodiskās

disciplīnās, tikumiskās un reliģiskās izglītības teorijai nav savu speciālu

metodiku. Izšķirībā no zinātnes, mākslas un saimniecibas, tikumība un re-
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speciālo filozofijas disciplīnu atsevišķo zinātņu metodoloģiju

(matēmatikas, dabas zinātņu, vēstures, filoloģijas), atsevišķo

mākslu teoriju (poēzijas, glezniecības, mūzikas v. t. i.) un saim-

niecības teorijas galveno nodalījumu (lauksaimniecības, rūp-

niecības, tirdzniecības) tiešā izlietāšana. Jau speciālās filo-

zofijas disciplīnas, būdamas atsevišķo zinātņu un mākslu apzi-

nāšanās to tekošā darba sīkumos, itin kā tieši pāriet šais pē-

dējās. Jo vairāk tas sakāms par attiecīgām paidagoģiskām

disciplīnām, kuras vienīgi uzturot tiešus sakarus ar tām zināt-

nēm un mākslām, kuru mācīšanas metodikas tās ir, var sniegt

kautcik auglīgus rezultātus. Tiktāl pēdējās ir speciālo paida-

goģisko zinātņu nepieciešams palīga materiāls. Jo

lielāka to nozīme pašā paidagoģiskā praksē un attiecīgo sko-

lotāju paidagoģiskā sagatavošanā. Ja zinātnisko priekšmetu

skolotājs vispirmā kārtā ir zinātniskās trādicijas dzīvs iemie-

sojums, kas jo labāki veic savu uzdevumu, jo intensīvāki un

pārliecinošāki viņš pārvalda zinātniskās. domāšanas metodi,

tad arī mākslu skolotājam, esot mākslinieciskās trādicijas ne-

sējam, vispirmā kārtā jābūt māksliniekam. Tamdēļ nekāda

paidagoģiskā sagatavošana, lai arī cik svarīga tā būtu paida-

goģiskā darba apzināšanai un pareizai nostādīšanai, nespēs

atlīdzināt tīri zinātniskās, mākslinieciskās un saimnieciskās

sagatavošanas trūkumus zinātnisko, māksliniecisko un saim-

niecisko priekšmetu skolotājam. Citam likt pieskārties zināt-

nei, mākslai, saimniecībai un reliģijai spēj tikai tas, kas pats

tām pieskāries un šais gaitās dzīvo pilnīgu kultūrālās radīša-

nas dzīvi.

Minētās disciplīnas sastāda paidagoģiku šī vārda īstā no-

zīmē.
31 Visas tās pētī izglītības darbības saturu un uzdevu-

liģiija ir monistiskas, t. i. aizvien pretendē aptvert vienigu un ab-

solūtu taisnību, kas nepielaiž nevienas citas. Tamdēļ tikumībai un reliģijai

ir tikai savas vēsturiskās eksistēšanas mainīga forma, kas nepielaiž viena

otru, bet tās nesadalās viena otru papildinošos un kopā eksistējošos laukos,

kā tas ir zinātnē (daudzas zinātnes), mākslā (daudzas mākslas) un saim-

niecībā (viens otru papildinoši saimniecības lauki).
31

Taisnība, visu paidagoģisko literātūruminētās disciplīnas sevī

neietver. Kā mēs jau zinām (sal. 3. daļas ievadu), paidagoģika, sevī at-

spoguļodama filozofijas konstrukciju, nepieciešamības pētī atse-

višķas izglītības puses. Kā šie atsevišķie izglītības uzdevumi savie-
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mus, pie tam ne tik daudz izglītības pēdējos mērķus, kas sakrīt

ar kultūras pamata vērtībām, cik daudz tās starpuzdevumus,

kas noved pie šiem pēdējiem izglītības mērķiem un no tiem

gūst savu attaisnojumu. Izglītības pēdējos mērķus pētī filozo-

fijas zinātnes, kuras attiecībā pret paidagoģisko disciplīnu ko-

pību tādā kārtā ir pamatojošās. Pie tam, ja paidago-

ģiskās zinātnes savās sākuma pakāpēs (rotaļa, epizodiskais

kurss) vadās arī no psīcholoģijas datiem, tad, samērīgi ar savu

tuvināšanos izglītības pēdējiem mērķiem, tās itin kā saplūst ar

viņas pamatojošām filozofijas zinātnēm.

Ar to, ka paidagoģika, cilvēkam rādīdama viņa rīcības uz-

devumus, pētī viņa vēlamās rīcības saturu, tā ir radniecīga

politikai. Tamdēļ kā paidagoģiskās, tā arī politiskās zinātnes,

var saukt par normātīvām. Ja pēdējās pētī cilvēku sabie-

driskās darbības organizācijas uzdevumus, kā tie izaug no

individuālās kultūrālās apkārtnes kopības, ko noteic vēsturiski

sasniegtais un dotās sabiedrības radītais līmenis,
32

tad paida-

goģiskās zinātnes pētī atsevišķa cilvēka darbības uzdevumus,

ciktāl tie vērsti uz kultūras mūžīgajiem uzdevumiem, un kuri

noteic cilvēkam priekšā stāvošos viņa radīšanas mērķus. Pro-

tams, no vienas vai otras sabiedriskās darbības organizācijas

izriet arī atsevišķa cilvēka rīcības normas, tāpat kā no paida-

goģikas uzstādītiem atsevišķiem cilvēka rīcības uzdevumiem

izriet cilvēku kopīgās rīcības sabiedriskas organizācijas nor-

mas. Mēs arī redzējām, ka tur, kur atsevišķa cilvēka izglītī-

bas darbība izvirzi jautājumu par sabiedriskā veselā izglītības

darbības organizāciju, paidagoģika taisni izvēršas tautas izglī-

tības politikā (skolas sistēma, ārpusskolas izglītība, universi-

tātes polītika), pie kam pēdējā, uzstādīdama sabiedrības izglī-

tības darbības organizācijas normas, vairs nevadās vienīgi no

filozofijas, bet arī no vēsturiskiem prātojumiem pārdotās sabie-

drības kultūrālās bagātības sasniegto līmeni. Tamdēļ tautas

izglītības polītika ir dala no vispārīgās politikas, ar kuras citiem

nodalījumiem (oikonomisko politiku, tiesību politiku v. t. t.) tā

nojās vienotā vairāk vai mazāk harmoniskā veselā, ■— šis jautājums

ir faktiska vai izdomāta rakstura vēstošās paidagoģiskās literātūras

priekšmets.
32 Sk. 9. nod. §§ 3. un 6.
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arī atrodas ciešos savstarpējos sakaros. Tiktāl arī polītika ir

paidagoģikas palīga disciplīna.

Tas, protams, nav viss palīga disciplīnu loks, ko izlietā

paidagoģiskā prakse. Cilvēka darbība, vērsta uz tādu uzde-

vumu atrisināšanu, kas izaug no vēsturiskās apkārtnes un

tiecas pēc mūžīgiem kultūras mērķiem, aizvien ir tā vai citādi

saistīta ar eksistences dabisko nosacījumu pārvarēšanu.

Līdzekļu izzināšanu, kas nepieciešama dabas pakārtošanai,

mums sniedz lietājamo zinātņu trešā grupa, proti technisko zi-

nātņu grupa, kas ir praktiskās dabas zinātnes. Šīs zinātnes

arī zināmā mērā pētī „vēlamo" rīcību un tiktāl tās saucamas

par normātīvām, bet tās uzstāda vajadzīgos līdzekļus, nevis

rīcības vēlamos uzdevumus un tiktāl atšķiras no citām lietā-

{Ar kursīvu iespiedumu apzīmētas pamatojošās zinātnes, ar retināto —

palīga disciplīnas).
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jamo zinātņu grupām. Viņu «vēlamais" ir tikai pastāvošās esa-

mības cita kombinācija, tamdēļ arī no visiem vēlamības tipiem

tiem ir visvairāk piejemts un esamībai tuvāks raksturs. Paida-

goģiskai praksei, kuras materiāls ir cilvēka psīchofiziskais or-

ganisms, ar kura dabu izglītības darbībai jārēķinās savu uz-

devumu atrisināšanā, ir vajadzīgas tādas zinātnes, kas dod

līdzekļus cilvēka dabas pārvarēšanai. Tiktāl fiziotechnika un

psīchotechnika ir paidagoģikas nopietnas palīga disciplīnas.

Tā konstruējas paidagoģisko disciplīnu sistēma, kuru pamato-

jums meklējams filozofijā, kas balstās uz zinātnēs, mākslās,

saimniecībā un reliģijā esošo kultūras saturu un izlietā politiku

un medicīnas techniku.
33 (Skat. schēmu 238. 1. p.).

Tādā kārtā lietājamo zinātņu vidū paidagoģisko disciplīnu

grupa iejerni savu īpašu vietu.
34 Šo paidagoģikas īpašo vietu

33 Sal. ar šo schēmu 8. nod. § 6. schēmu, kur technika, paidagoģika

un polītika būdamas zinātniskās metodes triju pamata virzienu (dabas

zinātnes, filozofijas, vēstures) pielikumi, uzrādīti kā lietājamās zināšanas

trīs pamata veidi. Šī schēma arī attaisno jau minēto (12. nod. 25. piez.)

paidagoģiskā institūta parauga mācības plānu.
34 Tiktāl ievada nodaļā mūsu sniegtā normas iepriekšējā schēma, kā

vēlamās uzvedības nosacījums, būdama normātīvo vai lietājamo zinātņu

saturs, šeit gūst savu izlabojumu. Ir pareizi tas, ka, lai rīkotos, ir jāzina

kā rīcības mērķis, tā arī līdzekli. Pie tam atsevišķi mērķi bieži vien ir

līdzekļi attiecībā pret vispārīgākiem mērķiem (tā, rotaļa ir stundas līdezklis,

stunda — radīšanas līdzeklis), un otrādi — atsevišķi līdzekli kļūst par citu

līdzekļu mērķiem (tā, tvaiika mašīnas jaudas pastiprināšana ir mērķis, at-

tiecībā pret ko dzesinātāja temperātūras pamazināšana ir līdzeklis). Tomēr

var sacīt, ka techniskās zinātnes pētī taisni dabas pakārtošanās līdzekļus:

vēlamība, ko tās pētī, ir rīcībai piemērotāku līdzekļu vēlamība. Tur-

pretī paidagoģika un polītika pētī cilvēku rīcības uzdevumus: to vēlamība

ir pareizāko uzdevumu vēlamība, kas cilvēkam būtu sev jāstāda. Kon-

krētas uzvedības nosacījums sevī apvieno kā vienu tā otru, mērķu zinā-

šanu un līdzekļu zināšanu. Turpretī zinātne, ja tā negrib izvirst receptūrā,

nekad neuzstāda konkrētas uzvedības nosacījumus. Pēdējos aizvien pat-

stāvīgi uzstāda praktisks darbinieks, ievērojot kā vēsturiski doto kultūrālo

apstākļu kopību, tā arī esošo dabas materiālu, un savā rīcībā vadās sa-

skaņā ar savas radīšanas prasībām. Rīcības dažādu uzdevumu un līdzekļu

saskaņošana konkrētā uzvedības normā arī ir praktiska darbinieka uzde-

vums. Lietājamās zinātnes aprobežojas tikai ar dažādo līdzekļu (technika)

un dažādo uzdevumu (īpaidagčģika un polītika) rīcības analizi un reālu at-

tiecību uzstādīšanu dažādu līdzekļu un dažādu uzdevumu starpā. Tamdēļ

arī lietājamās zinātnes nekad nesniedz rīcības gatavus nosacījumus —
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un tās patstāvību attiecībā pret techniku un politiku, kas tai ir

tikai palīga disciplīnas, tai var nodrošināt vienīgi neatkarīga

un patstāvīga filozofija, kas savukārt paidagoģikā gpst savu

praktisku izlietājumu. Tamdēļ tur, kur filozofijas problēmas

tiek atzītas par patstāvīgām un tās metode par īpatnīgu, pa-

stāv un uzplaukst arī paidagoģiskā doma. Turpretī ja paida-

goģiskā doma tiek technisku un politisku jautājumu nomākta,

tad imums ir pilnīgs pamats tās izviršanu meklēt filozofiskās

zināšanas patstāvības noliegšanā. Taisni šeit arī pastāv eks-

perimentālās paidagoģikas", šīs būtībā tīri techniskās zinātnes,

pretenzija iejemt īstās, t. i. filozofiskās paidagoģikas vietu. Ja

filozofija nav nekas cits, kā psīcholoģijas un socioloģijas izvei-

dojums, ja loģika, ētika un aistētika pieder pie dabas zinātņu

grupas par cilvēka dabu un izlietā dabas zinātņu metodi, tad

arī lietājamā filozofija, t. i. paidagoģika, aiz nepieciešamības

sakrīt ar lietājamo dabas zinātni, t. i. techniku. Līdzīgi visām

teclmiskām zinātnēm, tad tā kļūst eksperimentāla, un tādā ga-

dījumā izglītības darbības uzdevumu problēma sakrīt ar pro-

blēmu par līdzekļiem, ar kuru palīdzību cilvēka dabiskais orga-

nisms pakārtojas kultūrai. Filozofiskais nāturālisms, ignorē-

dams filozofiskās zināšanas patstāvību un filozofijā redzēdams

tikai dalu no dabas zinātnēm, tādā kārtā atbalsta eksperimen-

tālās paidagoģikas" pretenziju, kuras pamatā neatrodas vis

eksperimentālā zināšana, bet filozofisks aizspriedums. 35

normas, bet tikai sniedz to normas elementu zināšanu (līdzekļu un mērķu,

uzdevumu un līdzekļu), ar kuru palīdzību ikviens praktisks darbinieks jau

patstāvīgi sev sastāda savu uzvedības konkrētu normu.

35 Šai ziņā «dilletants» Lājs instinktīvi rīkojas plānveidīgāk par

zinātnieku un uzmanīgoeklektiķi Meimani. Ja Meimanisarī atzīst, ka ekspe-

rimentālās paidagoģikas pamatā, bez psīcholoģijas un fizioloģijas, atrodas

arī loģika, ētika, aistētika un «zinātne par reliģiju», tad šim atzinumam

nav nekādas vērtības, ciktāl visas šīs filozofiskās zinātnes tiek saprastas kā

dabaszinātniskas disciplīnas, kurām, līdzīgi citām dabas zinātnēm, acīm

redzot jālietā arī eksperimentālā metode (pēc kādas izprašas, acīm redzot,

arī tiecas Meimanis, spriežot pēc viņa «levada aistētikā», kur aistētika tiek

iztirzāta kā eksperimentālās psīcholoģijas nodalījums). Ja filozofija ir dabas

zinātnes dala, tad arī praktiskās disciplīnas, ko tā «pamato», pieder pie

techniskām zinātnēm un tiktāl pieder tam pašam zināšanas tipam, kuram

pieder psīcholoģijas un fizioloģijas pamatotā eksperimentālā paidagoģika.

Tad pēdējā patiesi kļūst par visu paidagoģiku, kaut tās pamatos atrastos
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5.

Fiziskā un psīchiskā vienāda vērtība. To atšķirība no «gara» (kultūras).

Individualitātes attīstība kā izglītības mērķis. Abstraktais un konkrētais

individuālisms. «Izglītības tiesību» problēma. Izglītība kā patreizējās

paaudzes atveidošana un kā tās pārvarēšana. Izglītība kā rūpes par nāvi.

īstā un šķietamā kultūras noliegšana. īstā kultūras noliegšana ir vien-

laicīgi tās apstiprināšana. Radīšana kā noliegšanas un apstiprināšanas,
nāves un dzīvības, uzdevuma un trādicijas vienība.

Eksperimentālās paidagoģikas analizē apstiprina ari mūsu

jau agrāki daudzkārt aplūkoto domu par psīchofiziskā orga-

nisma vienību, kura vienlīdz pilntiesīgas puses ir savstarpēji

piesātinājušies dvēseles un miesas procesi. Patiesi, ja, vienup,

higiēna ir paplašināma ietverot tur nosacījumus, kuru ievēro-

šana ir nepieciešama cilvēka psīchisko spēku līdzsvara

uzturēšanai, tad, otrup, arī technikai, kuras mērķis ir līdzekļu

atrašana, ar kuru palīdzību iespējama cilvēka organismam

iespējami oikonomāka izglītības uzdevumu atrisināšana, sevī

jāietver nevien psīchiskie dati, bet arī fiziol oģi j a s un

antropoloģijas dati. Cilvēka dvēsele un ķermenis ir vienlīdz

attīstāmi kultūrālo vērtību virzienā, attiecībā pret kurām tie,

kā tīri dabas materiāls, kas veidojams, ir vienota un nedalāma

veselā vienādas vērtības puses. Visam veselam cilvēkam, bet

ne tikai kādai vina pusei vai daļai, ir sevī jāuzjem kultūras

vērtības, jāpieskaras tām ar visu savu būtību un kalpojot tām

jāveido savs psīchofiziskais organisms. Ja mēs kultūrālo

vērtību kopību dēvēsim vecmodīgajā, drusku divdomīgajā, bet

tomēr ļoti skaistajā nosaukumā, proti par garu, tad varēsim

piekrist Vinekena formulai, saskaņā ar kuru izglītības mērķis

ir „gara bruņinieku" radīšana. Tomēr savā pārindividuālā un

līdz ar to vērtības individuāliltāti veidojošo šis „gars" vienlīdz

atšķiras kā no cilvēka miesas, tā arī no viņa dvēseles, 30

jo

cilvēka psīchofiziskais organisms ir tikai trauks jeb materiāls,

arī «loģika, ētika un aistētika». To arī nojauš Lājs, nenoliegdams šo pē-

dējo zinātņu «palīga lomu» paidagoģikā, bet norādīdams, ka arī tās pašas

ir «eksperimentālās zinātnes. SaJ. 18. piez. iēvadā minēto Friš c i -

zena-Kolera apcerē jumu.

30
lekš tā pastāv jaunplatonisma dzija patiesība, izšķirot dvēseli

un garu.
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kas visu savu vērtību un cieņu gust no ta satura, ar kuru tas

izglītības procesā piesātinās.

„Oara" un «dvēseles", jeb, prēcīzāki, kultūras pārindivi-

duālo vērtību un psīchofiziskā organisma nešķirošana atrodas

abstraktā individuālisma pamatā, ko savā laikā formulēja Mills

un vēlāk atkārtoja Spensers. «Cilvēka (tā tad arī izglītības)

galīgais mērķis pastāv visu viņa spēju iespējami harmoniskā

attīstībā vienā pilnīgā un patstāvīgā veselā"
...

Priekšmets,

«uz ko ikvienam cilvēkam nepārtraukti jāvērš visi savi cen-

tieni
...

ir viņa individuālitātes varenība un attīstība". Pēc

MiMa mēs varētu atkārto* šos Humbolta37

vārdus. Tikai iz-

šķirībā no Milla un Spensera «spēju attīstība" mums nav vien-

kārša fizisku un psīchisku spēku attīstība, bet cilvēka vispusīga

pieskaršanās kultūrālo vērtību kopībai. Eksperimentālās pai-

dagoģikas kļūda, kas iziet aiz vienkāršas technikas pieticī-

gajām robežām un sevi uzdod par izglītības teoriju, pastāv

taisni šai gara ignorēšanā aiz eksperimentāli pētījamās dvē-

seles.
38

Tamdēļ «individuālitātes attīstība" mums sakrīt ar

cilvēka nodzilināšanos pārindividuālo sākumu viengabalainībā,

kas vispirms veido individuālitāti, kuras būtība pastāv iekš

tam, ka tā ir par sevi pārākās un sevi ietverošās viengabalai-
nības neatlīdzināma daļa. Tamdēļ arī «individuālitātes va-

renība" nav meklējama viņā pašā vai arī tās psīchofiziskā or-

ganisma dabiskā spēkā, bet tais garīgās bagātībās,, ar ko pie-

sātinās cilvēka miesa un dvēsele viņa izglītības procesā un kas

tur spīd cauri kā viņa radošo centienu uzdevumi. Mēs to

redzējām nevien piemērā ar atsevišķa cilvēka personību, bet

arī piemērā ar tautas kollektīvo personību, kuras nācionālais

37 Sal. Mills «Par brīvību», 3. nod. Humboltam šie vārdi atrodami

viņa sacerējuma «Par valsts darbības robežām» 3. nod. Tomēr pats Hum-

bolts drīzāki bija domājis par vispusīgu pieskāršanos kultūrai, nekā par

vispusīgu psīchisko un fizisko spēju attīstību, kaut arī tas fakts, ka Spensers

pilnīgi varēja atkārtot Humbolta vārdus, neapšaubāmi norāda, ka Hum-

bolts, neraugoties uz visu savu humānismu, vēl loti abstrakti un nāturā-

listiski saprata «individuālitāti». No šejienes izriet vina individuālisma

abstraktais raksturs, kas politikā izpaudās abstraktā liberālismā, kura vis-

spilgtākais klasiskais pārstāvis viņš bija.

38 Kā mēs to jau redzējām Montesori piemērā, 3. nod., §6.
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spēks aug samērīgi ar viņa radošo darbu pie visai cilvēcei ko-

pīgiem kultūras uzdevumiem.

Nogremdējusies sevi ietverošā un sevi veidojošā gara

viengabalainībā, individuālitāte ar to pašu gūst konkrētu rak-

sturu. Tā ir īpašs ceļš, kas ved uz to pašu mērķi, un šā ceļa

īpatnība ir jo ievērojamāka, jo spēcīgāki un spilgtāki tur iz-

paužas visiem ceļiem kopīgais mērķis, kas arī padara taisni šo

ceļu sevišķi neatlīdzināmu uz to pašu mērķi vērsto ceļu ko-

pībā. Izšķirībā no abstraktā individuālisma, kas ir bezspēcīgs

aizstāvēt savu taisnīgumu pret anarchismu, kas tikai pakāpe-

niski līdz galam izdomā viņā pašā jau esošo personības pat-

stāvības principu, konkrētais individuālisms, kas individuā-

litātes būtību redz sevi veidojošā pārpersoniskā sākumā, sa-

skata personībā un sabiedriskumā nevis divus naidīgus, vienu

otram pretī stāvošus sākumus, bet vienota vesela divas puses

vai divus momentus. Mēs tagad varam atbildēt Ļ. Tolstojam

uz viņa «liberālai sabiedriskai paidagoģikai" vērsto jautājumu

par «audzināšanas tiesībām", t. i. par tiesībām «vienam cilvē-

kam veidot otru par 'tādu, kāds tas pats". 39 Tādas tiesības pa-

tiesi nepastāv: izglītība nevar stādīt par savu mērķi no jaunās

paaudzes atveidot iepriekšējo paaudzi. Nevis padarīt jauno

paaudzi tādu, kādi esam mēs paši, bet padarīt to par viņu pašu

ir tās paaudzes uzdevums, kura sniedz izglītību. Bet mēs jau

pietiekoši labi zinām, ka, lai tiktu pats, ir jāiziet aiz sevis paša

robežām un jānodziļinās cilvēces pārindividuālājā viengaba-

lainībā. Tikai samērīgi ar to mēs arī izglītības procesā pielai-

dām nebrīvību. Tamdēļ arī mūsu pieminētais salīdzinājums ar

trauku, kas tiek piepildīts ar saturu, nav pilnīgi prēcīzs. Visa

mūsu iepriekšējā pētījuma mērķis bija parādīt, ka īstā izglītība

nepastāv jaunajai paaudzei tā gata v ā kultūrālā satura snieg-

šanā, kas ir izglītojošās pāaudzes īpatnība, bet ierosmes snieg-

šanā tai, kuru turpinot tā spētu izstrādāt savu īpašu jaunu kul-

tūras saturu. Kopā ar Vinekenu mēs esam gatavi atzit, ka jau-

nība ir «nākotnes sala tagadnes pasaulē", un ka šai nākotnei ir

sava īpaša vērtība, kuras priekšā jānoliecas tagadnes vērtībai.

Mēs tagad varam turpināt līdz galam anarchisma domu, kas

noliedz kultūru un paidagoģisko nebrīvību. īstās izglītības iz-

39 Sk. 1. nod., §3.
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šķirība no tās «neprogresējošās pielāgošanās dzīvei", kas, bū-

dama pirmatnējās audzināšanas būtība, nepazīst paidagoģiskās

nebrīvības, pastāv taisni iekš tam, ka te jaunā paaudze tīri da-

biskā kārtā vienkārši atveido iepriekšējo paaudzi.
40

Turpretī

kultūrā jaunā pāaudze iepriekšējo pāaudzi nekopē, neatveido,

bet itin kā to noliedz. Jā, mēs esam gatavi atzīt, ka mūsu kā

izglītojošās paaudzes uzdevums pastāv iekš tam, lai izglītotu

tos, kuriem ar laiku būs jāatmet mūsu tikumiskā pārliecība,

mūsu tiesiskie jēdzieni, mūsu zinātniskās sistēmas un mūsu

mākslinieciskais stils. Kultūras īpatnība pastāv iekš tam, ka

jaunajā paaudzē audzinādama sevis pašas noliegšanu, tā itin

kā pati sev kapu rok.

Bet kultūras noliegšana sevī slēpj savu augstāku apstip-

rinājumu. Jo zinātnisko sistēmu var iznīcināt arī tikai ar zi-

nātnisku metodi, radot jaunu zinātnisku sistēmu, kas iznīcina

savu priekšteci fto turpinot. Kultūras kaila noliegšana, tai pašā

laikā to neapstiprinot, vārda īstā nozīmē ir nespēcīga to iznī-

cināt. Tā Tertullians, noliegdams Aristoteļa zinātni reliģiskās

ticības vārdā, vienlaicīgi to neapstiprinot, spēja iznīcināt vie-

nīgi tās ārējo organizāciju — skolas, bibliotēkas, kollekcijas.

Jau pēc dažiem gadu desmitiem atmestā grieķu zinātne at-

dzima no jauna, un pie tam savā sliktākā, izķēmotā veidā, jo

oriģināla vietā to sniedza trešās šķiras kommentatori. No

jauna atdzimušo- Aristoteli galīgi izdevās iznīcināt Galilejam

daudz gadsimteņus vēlāk, taisni tamdēļ, ka Galilejs noliedza

apstiprinādams, ar savu fiziskās pasaules izprašas sistēmu tur-

pinādams no Aristoteļa mantoto domas ierosmi, atrisinā-

dams problēmas, kas izauga no Aristoteļa sistēmas pa-

dziļināšanas un paplašināšanas. Kā zinātni var iznī-

cināt vienīgi zinātne, kas savu noliegšanas spēku gūst

no viņas pašas apstiprinātās zinātniskās domāšanas me-

todes, — gluži tāpat arī tiesības var noliegt arī

tikai tiesības. Tiesību netiesiska noliegšana var iznīcināt tie-

sību ārējo organizāciju, bet būdama nespēcīga radīt jaunas

tiesības, kas iejemtu noliedzamās tiesību sistēmas vietu, tā

novedīs tikai pie tā, ka radušais tukšums drīzi tiks aizpildīts ar

to pašu noliegto veco tiesību atliekām, kas tādā kārtā tiks

40 Sal. ievadu, §3.
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atjaunotas savā vēl sliktākā un izķēmotākā veidā. Vienīgi

jaunas tiesību sistēmas radīšana, kas pašā savā iepriekšējās

sistēmas noliegšanā tomēr turpina no tās mantoto tiesību me-

todi, spēj uz ilgstošu laiku un pavisam iznīcināt noliedzamo

tiesību iekārtu. Un beidzot, gluži tāpat arī mūsu mākslu var

Iznīcināt tie, kas apstiprinājuši savā mākslinieciskā stilā

mākslinieciskās radīšanas likumus vispāri, savos jaunajos

mākslinieciskos ieguvumos pārspēs mūsu laikmeta mākslas

vēsturisko aprobežotību. Un šeit īstajam futūrismam, ja tas

grib būt kautkas vairāk par vienkāršu anarchistisku dumpi pret

tagadni, jāiemieso sava sacelšanās pret savu laiku mūžīgā

mākslas radīšanas plūsmā, kas pāriet no paaudzes uz paaudzi.

Jo nākotnei, kas grib stingri sevi nostiprināt tagadnes vietā,

ir jānostiprinās pagātnē, pareizāki /tai mūžīgajā, kas kādreiz

piešķīra dzīvību arī šai pagātnei un kas tur spīdēja cauri, kā

tās pēdējais attaisnojums."

Pievienošana radīšanas plūsmai — un ne vairāk — arī ir

īstas izglītības uzdevums. Savā pētījumā mēs arī centāmies

parādīt, kā šis uzdevums atrisināms praksē. Tamdēļ mūsu

tikumiskās un tiesiskās izglītības mērķis nebija uztiept noteik-

tas tikumiskas un tiesiskas pārliecības, bet uzvest uz ceļa,

kur tad arī vienīgi tādas ir izstrādājamas. Tamdēļ mūsu zināt-

niskās izglītības mērķis nebija skolēniem noteiktas zināšanas

sistēmas sniegšana, bet viiuu pievienošana zinātniskās domā-

šanas metodei, kas tad arī rada un atmet zinātniskās sistēmas.

Gluži tāpat arī mākslinieciskai izglītībai nav izglītojamiem jā-

iepotē mūsu mākslas gaume un noteikts mākslas stils, bet tie

jāietver mākslinieciskās radīšanas plūsmā, piedalīšanās pie

kuras vienīgi arī spēj ievadīt jaunas mākslas, īstas nākotnes

mākslas radīšanā. Tamdēļ arī mūsu izglītības uzdevums nav

jaunajā paaudzē atveidot iepriekšējo paaudzi visā tās aprobe-

žotībā. Ja mums nav tiesību citus cilvēkus veidot pēc sava

41
Sal. interesantu analoģiskas domas attīstīšanu attiecībā uz reliģiju

Radbrucha darbā (G. Radbruch «KulturJehre des Sozial.lsmus»,

54 1. p.): «Mums jābūt gataviem uz to, ka mums nāksies pārdzīvot atgrie-

šanos pie visrupjākām pirmatnējām reliģijas formām, ja vien mēs ne-

sniegsim tālāk mūsu pēctečiem to viyas vissmalkāko formu, ko mēs paši

tikām ieguvuši ar trādiciju.»
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ģīmja un līdzības, tad mums ir tiesības sevi iznīcināt tai pā-

audzē, kas iejem mūsu vietu. Jā, mēs loti labi pazīstam savus

grēkus un savas kultūras nelaimes, un tamdēļ mums ir tiesības

par izglītības mērķi uzstādīt tās iznīcināšanu. Jaunajai paau-

dzei nevajaga mūs atkārtot, tai, turpretī, pasaule ir jāatjauno

par jaunu kultūrālu sasniegumu arēnu. Bet taisni tamdēļ tai

vajaga mūs turpināt tai mūžīgajā, kas bija arī mūsu pašu dzīves

īstā būtība, ko mēs bijām mantojuši no saviem priekštečiem

un kas tika mūsu apstiprināts taisni tai pašā brīdī, kad mēs

tikām domājuši to galīgi atmest. Mēs esam diezgan dzīvojuši un

tamdēļ mums tiesības padomāt par nāvi. Izglītība, ko mēs

sniedzam tai paaudzei, kas stājas mūsu vietā, arī ir rūpes par

nāvi. Jaunajā paaudzē mums jāsagatavo tie, kuriem nāksies

mūs apbedīt. Bet cienīgi apbedīt — tā, lai mirušie klusētu, lai

tie nemēģinātu celties no savām kapenēm un no jauna iegūt

pasauli — spēj vienīgi mantinieki.
42

Tādā kārtā rūpes par nāvi

ir reizē arī rūpes par dzīvi, — par mantinieku dzīvi, kuriem

mums jānodod arī tā kultūrālā bagātība, ko kādreiz mēs paši

esam sajēmuši no saviem priekštečiem, nevis tā nedzīvā bagā-

tība, kas bija mūsu dzīves slogs un kas kļūs par tās kapa pie-

minekli, bet 'tā dzīvā radīšanas straume, kam mēs tikām pie-

skārušies mūsu augstāko sasniegumu brīžos un ko arī var

nodot tikai dzīvas trādicijas veidā. Sokrāta tēls, kam visa

dzīve bija „rūpes par nāvi" un kas nekā sava neielikdams savu

skolēnu dvēselēs, tikai palīdzēja tiem kļūt pašiem („palīdzēja

viņu gara dzimšanai"), paliek skolotāja aicinājuma mūžīgs tēls,

jo skolotājs ir tās dzīvās kultūrālās trādicijas nesējs, kas tieši

pāriet no cilvēka uz cilvēku. Ne aiz gadījuma Sokrāts pēc

savas nāves neatstāja nekā cita, izjemot savus skolēnus, kuru

dēļ tas mira, bet kuros tas arī turpina savu dzīvi vēl līdz šai

dienai, kā izglītības darba pašatteikšanās nemirstīgs simbols,

jo izglītības pozitīvais spēks var aizliegt pats sevi.. 43

Līdzīgi tam, kā rotaļa ir rotaļa tikai tiktāļ, ciktāl tā nav

rotaļa, bet stunda, un līdzīgi tam, kā' epizode ir tikai tiktāl

42 lekš tā arī pastāv senču vecā kulta mūžīgā simboliskā jēga: senču

dvēseles savos kapos atrod mieru un netraucē dzīvos tikai tad, ja tos

ir apbedījuši viņu mantinieki.

43 Sal. ievadā citēto Frišeizena — Kolera apcerējumu, 78. 1. p.
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epizode, ciktāl tur kā sarkans pavediens velkas cauri sistēma,

gluži tāpat arī kultūras noliegšana ir īsta tikai tad, kad

tā reizē ir arī dziļāka viņas apstiprināšana. Kaila no-

liegšana nav īsta noliegšana, tā izvirst vienkāršā grau-

šanā, kam seko pagātnes nesistēmatiska atjaunošana. Lai

būtu pati un saglabātu sevi, noliegšanai sevī jāietver po-

zitīvs moments. Šis pozitīvais mirklis noliegšanā nav nekas

cits, kā radīšana, kas mums atklājas kā noliegšanas un ap-

stiprināšanas vienība, kā nākotne, kas sevī saglabā pagātni,

jeb arī, kas tas pats, kā mums jau pazīstamā trādicijas un uz-

devuma vienība. Pagātnes pārvarēšana pieskaroties mūžībai,

kas ir tās īstā jēga, arī ir īstais izglītības uzdevums.
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kursa. Sistēmatiskais kurss kā sagatavošana zinātniskam kursam.

Sistēma un metode. Zinātne kristalliskā un atšķaidītā stāvoklī. Si-

stēmatiskā kursa nepieciešamība 103
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2. Sistēmatiskā kursa organizācija: tam jābūt zinātniskā kursa pie-

. sātinātam, bet nav jāizvēršas tai priekšlaicīgi. Zinātniskā metode

spīd cauri sistēmā. Sistēmatiskā kursa izviršana sistēmas dogma-

tiskā iemācīšanā un zinātniskā dilletantismā. Laboratorijas metode.

Sistēmatiskā kursa zinātniskums 108

3. Sistēmatiskā kursa sadalīšana atsevišķos mācību priekšmetos. Mā-

cības plāna furkācija sistēmatiskā kursa pakāpē. Skolotāja sagata-

vošana. Mācības grāmatas nozīme un loma. Zinātniskā literātūrā.

Skatāmība sistēmatiskā kursā 114

4. Koncentru teorijas klūdīgums, šķirojot zinātniskās izglītības pakāpes

pēc mācāmā materiāla apjoma. Herbarta mācīšanas formālo pa-

kāpju teorija. Tās klūdigums. Zināšanas loģika un psīcholoģija.

Formālā didaktika un «materiālā» didaktika. Salīdzinājums ar for-

mālo un transcendentālo loģiku 118

5. Jautājuma literatūra 123

XII. NODALA. ZINĀTNISKA KURSA PAKĀPE, JEB UNIVERSITĀTES

TEORIJA.

1. Zinātniskais kurss kā pētīšanas metodes mācīšana. Ūniversitātē kā

mācīšanas un pētīšanas vienība. Zinātniskā kursa metodikas sakrišana

ar attiecīgās zinātnes metodoloģiju. Zinātniskās izglītības paida-

goģika kā ūniversitātes polītika 124

2. Ūniversitātes galvenās īpašības: tur reālizētās zinātniskās zinā-

šanas vienkopība, mācīšanas un mācīšanās brīvība, pašvaldība un

pašpapildināšanās 128

3. Universitāte kā zinātniskās zināšanas pilnīguma reālizācija. Ūniver-

sitātes ēvolūcijas vispārīgs raksturojums. Tās ūniversitātes kon-

strukcijas analizē, kas veidojas mūsu laikā. Dabas zinātņu un ma-

tēmatikas, vēstures un filoloģijas fakultātes. Filozofijas fakultātes

problēma. Tecrmikas fakultātu problēma. Medicīnas fakultāte. Sa-

biedrisko zinātņu fakultāte. Paidagoģijas institūts. Teoloģijas

fakultāte
, , ,

135

4. Mācīšanas un mācīšanās brīvība. Mācīšanas raksturojums ūniver-

sitātē. Brīvības principa ierobežojumi. Mācīšanas iedalījums ūniver-

sitātē: sagatavošanas darbi, profesionāli praktiski darbi, zināt-

niskas mācīšanas organizācija. Krasu robežu nevēlamība minēto

mācīšanas tipu starpā. «Pētīšanas institūtu» problēma 148

5. Pašvaldība un pašpapildināšanās ūniversitātē. Birokrātiskās pār-

valdīšanas sistēma. Absolūtās autonomijas sistēma. Universitātes

un zinātņu akadēmija. Ūniversitātes autonomijas ierobežojumi.

Universitāte un valsts. Ūniversitātes publiski tiesiskais .raksturs . 156

6. Jautājuma literatūra 166
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111. DALA.

NOSLĒGUMS.

Izglītība kā kautkas vesels, un tās atsevišķi veidi. Filozofiskā meta-

fizika un filozofijas loģika. Izglītības jēdziena gareniskie un "hori-

zontālie šķērsgriezumi. Konflikti izglītības atsevišķo mērķu un

pušu starpā ,171

XIII. NODALA. NACIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROBLĒMA.

1. Nācionālās izglītības virzienu daudzveidība. Nācionālā termina

daudzās nozīmes. Ušinska nācionālās izglītības teorija. Ušinska

iekšējā nesecība: slavofilu un tautībnieku motīvu sajaukšana.

Ušinska teorijas kritika 175

2. Fichtes «Runas vācu nācijai». Ideja par tautas kollektīvās perso-

nības patstāvību. Fichte un Ruso. Nācionālā izglītība pēc Fichtes

mācības sakrīt ar tikumisko izglītību. Viņa nācionālās izglītības

kosmopolītiskais raksturs 180

3. Nācijas ideja. Kosmopolītisms un nācionālisms. Viņu kopīga aprobe-

žotība. Cilvēces un nācijas ideja. Tās ir — rīcības priekšmets.

Trādicijas un uzdevuma vienība viņās. Nācijas un cilvēcības sav-

starpēja cauraušanās. Slavofili un rietumnieki. Nāciju veidojošie

faktori. Nācijas pakāpes un pakāpieni. Nācija kā dabiska forma

radīšanas izpausmei vispārcilvēcisku mērķu virzienā. Nācijas

«iedzimtais» raksturs. Valodas nozīme. Nācijas pasīvie un aktīvie

elementi. Revolucionārais kosmopolītisms un konservātīva:s nacio-

nālisms. Viņu kopīgais pamats : . . . .
186

4. Nācionālās izglītības problēma. Egalitārā un centrālistiskā tipa

■(Franču revolūc.) nācionālā izglītība. Nācionālā'— ir eipitets, bet

nevis dēfīnīcija attiecībā uz izglītības jēdzienu. Mazākuma tautību

nācionālās izglītības politiskā problēma. Tās atrisinājums doktrīnā

par nāciju eksterritoriālu publiski tiesisku savienību un «traktātā par

mazākuma tautībām.»Provansahi atdzimšanas darbinieku «apgabala

paidogoģika». Grammatikas epizodiskais kurss. Apgabala paida-

goģikas nācionālo prasību sakrišana ar labas izglītības prasībām.

Nācija kā konkrēta viengabalainība. «Cittautībnieku skolas» pro-

blēma Krievijā. Tās trīs tipi. Nācionālās izglītības izķēmojumi nā-

cionālismā. Pareizi saprasta nācionālā izglītība sakrīt ar modernās

izglītības principiem 196

5. Jautājuma literatūra 208

XIV. NODALA. FIZISKĀS IZGLĪTĪBAS PROBLĒMA. IZGLĪTĪBAS

TEORIJA UN PSĪCHOFIZIOLOĢISKĀ TECHNIKA. PAIDAGOĢIKAS

UN IZGLĪTĪBAS GALĪGA DEFINĪCIJA.

1. Fiziskās izglītības jēdziens. Problēma par fiziskas izglītības patstā-

vību. Ķermeņa pakārtošanās cilvēkam kā fiziskās audzināšanas pat-



253

stāvīgs mērķis. Dabas pakārtošana kā saimniecības mērķis. Saim-

niecības izšķirība no tikumības un no technikas. Saimniecība kā

tikumības stichijas pārveidota daba. Kamdēļ saimniecība neizpaužas

uz cilvēka dabu? Medicīnas technikas īpatnība. Ķermeņa pakār-

tošanās cilvēkam ir vai nu tikumības, vai arī medicīnas technikas

mērķis . 209

2. Medicīnas technikas uzdevums. Veselibas jēdziens. Tās relātivais

jēdziens. Ārstēšana un higiēna. Divi higiēnas pamata principi. Fi-

ziskā audzināšana un euģenija kā higiēnas padziļinājumi un papla-

šinājumi. Medicīnas technika ir lietājamo disciplīnu kopojums par

cilvēka psīchofizisko dabu. Fiziskā audzināšana kā higiēnas dala.

Jaunākās strāvas fiziskās audzināšanas laukā. Izglītības teorija un

higiēnas 'teorija. Šo teoriju uzdevumu izšķirība. Izglītības te-

orijas robežas. Lietājamā filozofija (paidagoģika) un lietājamā psī-

chofizioloģija (medicīna) 216

3. Eksperimentālās paidagoģikas problēma. Eksperimentālā paidago-

ģikakā psīchiskā higiēna. Eksperimentālās paidagoģikas pretenzijas

un tās īstās robežas. Tās atrisināmo jautājumu analizē. Eksperi-

mentālā paidagoģika kā psīchisko spēju audzināšanas teorija un kā

darba oikonomika. Ar visiem saviem trijiem nodalījumiem (higiēnu,

psīchiskās audzināšanas teoriju un darba oikonomiku) tā nepieder

paidagoģiķai, bet technikai. Psīchotechnikas saturs un apjoms (Mūn-

sterbergs). Eksperimentālā paidagoģika kā psīchotechnikas dala.

Psīchotechnika un fiziotechnika. Cieši sakari abu starpā. Higiēnas,

audzināšanas un oikonomikas (problēmas kā psīchofizioloģiskās tech-

nikas pamata problēmas. Audzināšanas psīchofizioloģiskā technika

kā medicīnas dala vārda plašā nozīmē 222

4. Paidagoģisko disciplīnu sistēma. Vispārīgā paidagoģika un tās no-

dalījumi. Speciālās paidagoģiskās disciplīnas. Paidagoģika un filo-

zofija. Paidagoģika un politika. Paidagoģika un technika.

Paidagoģikas palīga zinātnes. Paidagoģikas patstāvība. . Fi-

lozofiskais aizspriedums, kas atrodas «eksperimentālās paidagāģi-

kas» pretenzijas pamatā .
.

.

235

5. Fiziskā un psīchiskā vienāda vērtība. To atšķirība no «gara» (kul-

tūras). Individuālitātes attīstība kā izglītības mērķis. Abstraktais

un konkrētais individuālisms. «Izglītības tiesību» problēma. Iz-

glītība kā patreizējās paaudzes atveidošana un kā tās pārvarēšana.

Izglītība kā rūpes par nāvi. īstā un šķietamā kultūras noliegšana,

īstā kultūras noliegšana ir vienlaicīgi tās apstiprināšana. Radīšana

kā noliegšanas un apstiprināšanas, nāves un dzīvības, uzdevuma un

trādicijas vienība 241

6. Jautājuma literātūra 247
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	4. Personība un kultūra (ārējā). Vienkārša un komplicēta kultūra. Personības periferija un centrs. Centripetālie un centrifugālie spēki personībā. Personības izdzimšana kultūras augšanas rezultātā. Pie dabas atgriešanās ideāls. Kiniķi. Asīzes Francis. Rusō un Tolstojs. Kultūras noliegšana kā morālisma maska. Kultūras noliegšanas patiesība. Tikumības attīstības problēma. Statiskais un dinamiskais moments tikumībā. Tikumības attīstība pastāv vajadzīgās rīcības komplicēšanā un attīstībā. Salīdzināšana ar zinātni. Vienkāršošanas filozofija un kultūras filozofija.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	5. Brīvības un personības attīstība kā tikumiskās izglītības uzdevums. Priekšlaicīgas un nabadzīgas audzināšanas pārmērības. Ārējā materiāla saskaņošana ar personības iekšējo spēku.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	III. nodaļa. Tikumiskās izglītības pamata pakāpes: anomijas pakāpe, jeb priekšskolas izglītības teōrija.���������������������������������������������
	1. Tikumiskās izglītības vispārīgs sadalījums pakāpēs: anomija (bezlikumība) – heteronomija (svešlikumība) — autonomija (pašlikumība). Salīdzinājums ar dabu, tiesībām un tikumību.�〱㘱〰㜳〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱〰㜳〰㈰〰㘹〰㝡〰㘷〰㙣〱㉢〰㜴〱㉢〰㘲〰㘱〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〱㑤〰㜲〰㘹〰㙡〰㘱〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	2. Rotaļa, kā anoma darbība. Rotaļa, stunda un radīšana. Rotaļas filozofiskās teōrijas. Šillers un Djui. Rotaļa un māksla. Rotaļas mērķsakarība. Rotaļas psīcholoģiskās teōrijas: atpūtas, spēku pārpalikuma un vingrināšanās teōrijas.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3. Rotaļas organizācijas problēma. Frēbeļa nozīme. Rotaļā jāiemieso mācības stunda, bet tai nav priekšlaicīgi jāizvēršas par stundu. Rotaļas izdzimšana izpriecē un mēchaniskā darbībā. Rotaļas filozofiskā jēdziena un psīcholoģiskā izskaidrojuma vienība. Bērnu dārznieces sagatavošana.�〱㍣〰㘱〰㜳〰㈰〰㘶〰㘹〰㙣〰㙦〰㝡〰㙦〰㘶〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〱㑤〰㜲〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㉥〰㈰〱㘰〰㘹〰㙣〰㙣〰㘵〰㜲〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㐴〰㙡〰㜵〰㘹〰㉥〰㈰〰㔲〰㙦〰㜴〰㘱〱㍣〰㘱〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㙤〱〱〰㙢〰㜳〰㙣〰㘱〰㉥〰㈰〰㔲〰㙦〰㜴〰㘱〱㍣〰㘱〰㜳〰㈰〰㙤〱ㄳ
	4. Spēks kā anoma vara. Spēks, autoritāte un prāts (brīvība). Jābūtības nesaprašana (bērnā). Jābūtība sākumā rodas dabiskas nepieciešamības maskā. Spēkā jāspīd cauri autoritātei, bet nav priekšlaicīgi viņā jāizvēršas. Rusō dabiskā soda teōrijas patiesība.�〰㘹〰㘵〰㜳〰㙦〰㈰〰㙤〱〱〰㘳〱㉢〰㘲〰㘱〰㜳〰㈰〰㜳〰㜴〰㜵〰㙥〰㘴〰㘱〰㉣〰㈰〰㘲〰㘵〰㜴〰㈰〰㜴〰㘱〰㘹〰㈰〰㙥〰㘱〰㜶〰㈰〰㜰〰㜲〰㘹〰㘵〰㙢〱㘱〰㙣〰㘱〰㘹〰㘳〱㉢〰㘷〰㘹〰㈰〰㙡〱〱〰㘹〰㝡〰㜶〱ㄳ〰㜲〱㘱〰㘱〰㜳〰㈰〰㜰〰㘱〰㜲〰㈰〰㜳〰㜴〰㜵〰㙥〰㘴〰㜵〰㉥〰㈰〰㔲〰㙦〰㜴〰㘱〱㍣〰㘱〰㜳〰㈰〰㘹〰㝡〰㘴〰㝡
	5. Frēbeļa sistēma. Frēbelis un Šellings. Kultūra kā dabas turpinājums. Nesadalīta vienība — sadalīšana — daudzveidības sadalīta vienība. Rotaļa kā nesadalīta kultūras vienība. Bērna rotaļas materiāls. Frēbeļa sistēmas simbolisms. Darba nesadalīšana. Mīts kā kultūra, kas rādīta dabas tēlā. Frēbeļa sistēmas mitoloģiskais raksturs. Bērnu dārzniece kā vadītāja. Frēbeļa sistēmas aprobežotība: tās abstraktais ideālisms, kas izpaužas nošķirti no dzīves un simbolismā. Rotaļas psīcholoģiskās būtības ignorēšana. Bažas frēbelismā par rotaļas izdzimšanu izpriecē.�㌰㌷㌳㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌷㌳㌰㌰㌷㌴㌰㌰㌷㌵㌰㌰㌶㘵㌰㌰㌶㌴㌰㌰㌶㌱㌰㌰㌲㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌶㌲㌰㌰㌶㌵㌰㌰㌷㌴㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌷㌴㌰㌰㌶㌱㌰㌰㌶㌹㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌶㘵㌰㌰㌶㌱㌰㌰㌷㌶㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌷㌰㌰㌰㌷㌲㌰㌰㌶㌹㌰㌰㌶㌵㌰㌰㌶㘲㌰㌱㌶㌱㌰㌰㌶㘳㌰㌰㌶㌱㌰㌰㌶㌹㌰㌰㌶㌳㌰㌱㌲㘲㌰㌰㌶㌷㌰㌰㌶㌹㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌶㘱㌰㌱㌰㌱㌰㌰㌶㌹㌰㌰㌷㘱㌰㌰㌷㌶㌰㌱㌱㌳㌰㌰㌷㌲㌰㌱㌶㌱㌰㌰㌶㌱㌰㌰㌷㌳㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌷㌰㌰㌰㌶㌱㌰㌰㌷㌲㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌷㌳㌰㌰㌷㌴㌰㌰㌷㌵㌰㌰㌶㘵㌰㌰㌶㌴㌰㌰㌷㌵㌰㌰㌲㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌵㌲㌰㌰㌶㘶㌰㌰㌷㌴㌰㌰㌶㌱㌰㌱㌳㘳㌰㌰㌶㌱㌰㌰㌷㌳㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌶㌹㌰㌰㌷㘱㌰㌰㌶㌴㌰㌰㌷㘱0㌰㌷㌳㌰㌰㌲㌰㌰㌰㌶㘴㌰㌱㌱㌳0㜴〰㜴〱
	6. Montesori sistēma. Montesori un eksperimentālā paidagōģika. «Bērnu mājas» sociālais raksturs. Viņas dzīves un praktiskais raksturs. Montesori «didaktiskais materiāls». «Brīvība» Montesori sistēmā. Koŗa principa atvietošana ar ūnisonu Montesori sistēmā. Montesori jēdziens par attīstību, viņas nopelns un šī jēdziena aprobežotība: tā mēchaniskums un iztēles noliegšana. Rotājas filozofiskās jēgas ignorēšana. Rotaļas izdzimšanas briesmas mēchaniskā nodarbībā.�㌮㔵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐷〰㐴〰㐵〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸵〠〮〰‰⸰〠㔮㤵‱㠰⸰〠㔵㈮㠳⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㕤〰㑣〰㔱〰挳〰㔷〱〸〰㔸〰て㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸵㜠〮〰‰⸰〠㔮㌹′㈵⸲㠠㔵㈮㔵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔹〰搵〰㔶〰㔷〰㔸〰㔵〰㐸〰㔶〰て㸠呪ഊ䕔ഊ儍‴⸸㈠㈵㠮㜲‵㔵⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㐰〵㜰〵㔰〴挰〵㘰〴挰〵っ㌰〵㜾⁔樍名ੑഊT樍名ੑഊ���������������Ԁꌀ�
	7. Frēbeļa un Montesori sistēmu salīdzināšana. Viņu patiesība un viņu aprobežotība. Rotaļas organizācijas uzdevums: tāda rotaļa ir atzīstama, kuŗā vērojama stunda.�������������������������������������������������������������������������������������
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	IV. nodaļa. Heteronomijas pakāpe, jeb skolas teorija. Darba skolas ideja.����������
	1. Stunda un radīšana. Stundas organizācijas problēma. Stundai jābūt radīšanas gara piesātinātai, bet ne priekšlaicīgi. Stundas izvēršanās mēchaniskā darbībā un dilletantismā.��������������������������������������������������������������������������������
	2. Darba skolas jēdziens. Djui un Keršenšteiners. Darba skolas un aroda skola. Nedalāmības princips. Atsevišķa priekšmeta nodziļināšana dabas un kultūras nedalāmībā. Personības un aicinājuma ideja. Keršenšteinera papildu skolas.�㜰〰㜲〰㘹〰㘵〰㙢〱㘱〰㙣〰㘱〰㘹〰㘳〱㉢〰㘷〰㘹〰㉥〰㈰〰㔳〰㜴〰㜵〰㙥〰㘴〰㘱〰㜳〰㈰〰㘹〰㝡〰㜶〱ㄳ〰㜲〱㘱〰㘱
	3. Darba skola un pasīvā skola. Vienāda parauga atkārtošana un uzdevuma kopīga reālizēšana. Skolotāja loma. Nedalāmības princips klases iekārtā.�㜳〰㉥〰㈰〰㐴〰㘱〰㜲〰㘲〰㘱〰㈰〰㜳〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㘱〰㜲〰㙦〰㘴〰㘱〰㈰〰㜳〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱
	4. Darba skolas pamata principa (nedalāmības principa) secinājums. Vispārizglītojošie un speciālie priekšmeti. Mācības plāna un skolotāju kollēģijas viengabalainība. Dzimtenes mācība. Daudzu priekšmetu problēma. Darba skola kā skolas modernās attīstības dabiskas sekas. Keršenšteinera prasības. Skolas tuvums iedzīvotājiem.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	5. Darba skolas izķēmojumi. Mājas darbi. Roku darbi. Ūtilitārs darbs. Ūtilitārais nav pašmērķis, bet līdzeklis. Saimniecisks darbs.�〰㘱〰㜵〰㘴〰㝡〰㜵〰㈰〰㜰〰㜲〰㘹〰㘵〰㙢〱㘱���������逄�ీ윥㒡䐙〰㉥〰㈰〰㐴〰㘱〰
	6. Darba skolas izķēmojumi (turpinājums). Blonska «industriālā» darba skola. Blonska skolas iekšējās pretruņas. Technika un saimniecība. Aktivitāte un pasivitāte. Darba skolas izķēmojumi izriet no darba jēdziena sašaurināšanas.���������������������������������������������������������������������������
	7. Darba skolas reālizēšanas nosacījumi: materiālā un garīgā bagātība, tiesiskā kultūra. Darba skola kā ūtopija un kā reāla skolas darba un skolas vēsturiskas attīstības ideja.�㙣〰㙦〰㙥〰㜳〰㙢〰㘱〰㈰〰慢〰㘹〰㙥〰㘴〰㜵〰㜳〰㜴〰㜲〰㘹〱〱〰㙣〱〱〰扢〰㈰〰㘴〰㘱〰㜲〰㘲〰㘱〰㈰〰㜳〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱〰㉥〰㈰〰㐲〰㙣〰㙦〰㙥〰㜳〰㙢〰㘱〰㈰〰㜳〰㙢〰㙦
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	V. nodaļa. Heteronomijas pakāpe (turpinājums). Autoritāte un brīvība skolā.�����������������������������������
	I. Autoritāte un prāts. Autoritātes organizācija: autoritātē, kā sarkanam pavedienam jāvelkas cauri prātam, bet tas priekšlaicīgi nedrīkst stāties autoritātes vietā. Autoritātes izvēršanās mēchaniskā paklausīšanā. Jezuitu skola un apbalvojumu un sodu sistēma. Soda problēma. Soda, kā mēchaniskas iedarbības līdzekļa, izviršana. Soda noliegšana ir neiespējama. Soda tiesiskā jēga. «Dabiskais sods» un biedru tiesa kā soda galējie poli. Fiziskie sodi. Psīchiskie sodi, kas apvaino skolēnu personību.�〠㔮㤵‱㠰⸰〠㔵㈮㠳⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㕤〰㑣〰㔱〰挳〰㔷〱〸〰㔸〰て㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸵㜠〮〰‰⸰〠㔮㌹′㈵⸲㠠㔵㈮㔵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔹〰搵〰㔶〰㔷〰㔸〰㔵〰㐸〰㔶〰て㸠呪ഊ䕔ഊ儍‴⸸㈠㈵㠮㜲‵㔵⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㐰〵㜰〵㔰〴挰〵㘰〴挰〵っ㌰〵㜾⁔樍名ੑഊT樍名ੑഊ���������������Ԁꌀ�렁좒⼙ꔀഄꠁ頍䨙��������Ȁ꤀��蠁
	2. Brīvības izviršana tad, ja autoritāti priekšlaicīgi atmet. «Jaunības kutūras» teōrija un Vinekena «brīvā skolas draudze.» Vācu «jaunatnes kustība»: viņas sākums un liktenis. Jaunatnes kustības sabrukšanas iemesli. Autoritāte kā brīvības nepieciešams moments.������������������������������������������������������������������������������������������
	Pašvaldības problēma skolā. «Brīva skolas draudze». Amerikāņu school – city sistēma. Pašvaldība angļu publiskās skolās. Pašvaldība nav līdzdalība pārvaldīšanā. Skola kā «jaunatnes māja». Jaunatnes brīvs sabiedriskums kā sākums, kas spīd cauri autoritātīvi organizētā skolā.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	VI. nodaļa. Heteronomijas pakāpe (nobeigums). Vienotās skolas sistēma.��������������������
	1. Obligātoriska skolas mācība un tiesība uz izglītību. Reformācijas nozīme. Luters. Jānis Komenskis. Obligātoriskā mācība un absolūtisms. Obligātoriskā mācība un klasiskais liberālismā. Jaunliberālisms: obligātoriskā mācība kā brīvības sekas. Tiesības uz izglītību. Tiesības uz izglītību kā tiesību veids uz cienīgu eksistenci. Obligātoriskās mācības principa robežas.�a. Statiskais un dinamiskais moments tikumībā. Tikumības attīstība pastāv vajadzīgās rīcības komplicēšanā un attīstībā. Salīdzināšana ar zinātni. Vienkāršošanas filozofija un kultūras filozofija.���輀輀�ꠁ
	2. Skolas autonomija un valsts. Valsts kontrole par skolām kā obligātoriskās mācības principa sekas. Iekšēja antinomija «jaunās brīvības» jēdzienā. Tās atrisināšana. Skola, kā «iestāde» absolūtistiskā valstī. Birokrātiskais mēchanisms. Klasiskā liberālisma mācības brīvība. Vinekena un Natorpa skolas autonomijas pamatojumi. Skolas autonomija neatbilst viņas būtībai. Skolas heteronomijā jāspīd cauri autonomijai. Valsts kontrole par privātām skolām.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��
	3. Skolas sistēma, jeb «vienotās skolas» princips kā tiesību sekas uz izglītību. Komenska vienotās skolas ideja Kondorsē projektā. Absolūtisma profesionālisms: skolas sistēmas iztrūkšana. Skolas sistēmas iztrūkšana klasiskā liberālismā. Liberālisma skolu polītikas abstraktā vienlīdzība: vienlīdzība izvēršas vislielākā nevienlīdzībā. Amerikāņu skolu sistēmas ēvolūcija. Šveices skolu sistēma. Vienotā skola uz skolu tipu daudzveidības pamata. Tiesiskā un faktiskā vienlīdzība. Jaunliberālisms un klasiskais liberālisms. Konkrētās viengabalainības princips un vienotās skolas ideja. Vienotā skola un nācionālā vienība.�㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㈰〰㜰〰㘱〰㙤〰㘱〰㜴〰㙦〰㙡〰㜵〰㙤〰㘹〰㉥〰㈰〰㔳〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱〰㜳〰㈰〰㘱〰㜵〰㜴〰㙦〰㙥〰㙦〰㙤〰㘹〰㙡〰㘱〰㈰〰㙥〰㘵〰㘱〰㜴〰㘲〰㘹〰㙣〰㜳〰㜴〰㈰〰㜶〰㘹〱㐶〰㘱〰㜳〰㈰〰㘲〱㙢〰㜴〱㉢〰㘲〰㘱〰㘹〰㉥〰㈰〰㔳〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱〰㜳〰㈰〰㘸〰㘵〰㜴〰㘵〰㜲〰㙦〰㙥〰㙦〰㙤〰㘹〰㙡〱〱〰㈰〰㙡〱〱〰㜳〰㜰〱㉢〰㘴〰㈰〰㘳〰㘱〰㜵〰㜲〰㘹〰㈰〰㘱〰㜵〰㜴〰㙦〰㙥〰㙦〰㙤〰㘹〰㙡〰㘱〰㘹〰㉥〰㈰〰㔶〰㘱〰㙣〰㜳〰㜴〰㜳〰㈰〰㙢〰㙦〰㙥〰㜴〰㜲〰㙦〰㙣〰㘵〰㈰〰㜰〰㘱〰㜲〰㈰〰㜰〰㜲〰㘹〰㜶〱〱〰㜴〱〱〰㙤〰㈰
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	VII. nodala. Brīvās pašizglītības (autonomijas) pakāpe, jeb ārpusskolas izglītības teorija.����������������������������������������
	1. Radīšana un stunda. Brīvība un autoritāte. Dzīve un skola. Cilvēka apkārtnes augšana. Cilvēce kā visplašākā apkārtne. Autonomijas bezgalība. Profesijas pārvēršanās aicinājumā. Paidagōģikas pārvēršanās autonomijas pakāpē ētikā un polītikā.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2. Platōna sistēma kā ētikas, politikas un paidagōģikas savienojums. Indivīds un valsts. Dvēseles jutekliskā, gribas un prāta daļa. Saimnieciskā, pilsoniskā un valdītāju kārta. Platona mācība par tikumiem: atturība, vīrišķība un gudrība. Taisnība kā tikuma pilnība. Tikumu un valsts izviršana. Platōna kommūnisms, tā atšķirība no šolaiku kommūnisma. Platōna paidagōģika. Tās paliekošā nozīme un vēsturiskā aprobežotība.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ᤀ̄��棷㸙炬����������������������������������������������������������������������������
	3. Ceļojuma problēma paidagōģiskā literātūrā. Ceļojuma nozīme: savs un cita. Izglītojoša ceļojuma īstā jēga. Garīga ceļniecība. Sava aicinājuma iegūšana. Vēsture kā tautas garīga ceļniecība. Izglītojošs romāns. Ģētes Vilhelma Meistera ceļniecības gadi. Romēna Rollāna Žans Kristofs.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	4. Pašizglītības līdzekļi kā garīgas satiksmes celi. Bibliotēka un mūzejs. To ēvolūcija. Augstākā skola. Žurnāls.�nājuma iegūšana. Vēsture kā tautas garīga ceļniecība. Izglītojoš
	5. Tautas ārpusskolas izglītības problēma. Ārpusskolas izglītības patstāvība. Tautas bibliotēkas. Papildu skolas pieaugušiem. Tautas lekcijas un tautas ūniversitāte. Jaunākās strāvas ārpusskolas izglītības laukā. Viņu sakrišana ar garīgas ceļošanas principu.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	6. Profesionālo savienību nozīme personības brīvā pašizglītībā. Profesionālo savienību izvēršanās no personīgu interešu pārstāvniecības kollektīvā personībā, kas ir pašas kultūras interesēs. Korporatīvais sociālisms. Profesionālo savienību izglītības uzdevumi. Personība un sabiedrība ir vienas važas locekļi.�〰㜵〰㜳〰㜳〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱〰㜳〰㈰〰㘹〰㝡〰㘷〰㙣〱㉢〰㜴〱㉢〰㘲〰㘱〰㜳〰㈰〰㜰〰㘱〰㜴〰㜳〰㜴〱〱〰㜶〱㉢〰㘲〰㘱〰㉥〰㈰〰㔴〰㘱〰㜵〰㜴〰㘱〰㜳〰㈰〰㘲〰㘹〰㘲〰㙣〰㘹〰㙦〰㜴〱ㄳ〰㙢〰㘱〰㜳〰㉥〰㈰〰㔰〰㘱〰㜰〰㘹〰㙣〰㘴〰㜵〰㈰〰㜳〰㙢〰㙦〰㙣〰㘱〰㜳〰㈰〰㜰〰㘹〰㘵〰㘱〰㜵〰㘷〰㜵〱㘱〰㘹〰㘵〰㙤〰㉥〰
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	Satura rādītājs.���������������

	Paidagōģikas pamati II. UN III. DAĻA Zinātniskās izglītības teōrija Noslēgums���������������������������������������������
	II. DAĻA ZINĀTNISKĀS IZGLĪTĪBAS TEORIJA�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	VIII. nodaļa- Zinātniskās izglītības mērķis.�nomijas pakāpe, jeb priekšskolas i
	1. Antinomija: domāšanas formāla attīstīšana vai ziņu iegūšana. Abu viedokļu argūmentācija. Praktiski secinājumi no tiem: izglītības saturs, skolēnu darba kontrole, skolotāja un mācības grāmatas loma.�������������������������������������������������������������������������������������
	2. Zinātniskās izglītības antinomija ir gnōzeoloģiskās — racionālisma un empīrisma — pretruņas atspoguļojums paidagōģikā. Empīrisma gnōzeoloģija. Racionālisma zināšanas teōrija. Šīs pretējības pārvarēšana kriticismā. Kritiskās (transcendentālās) zināšanas teōrijas pamatvilcieni.�〰㐱〰㙥〰㜴〰㘹〰㙥〰㙦〰㙤〰㘹〰㙡〰㘱〰㍡〰㈰〰㘴〰㙦〰㙤〱〱〱㘱〰㘱〰㙥〰㘱〰㜳〰㈰〰㘶〰㙦〰㜲〰㙤〱〱〰㙣〰㘱〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〱㉢〰㜳〰㜴〱㉢〱㘱〰㘱〰㙥〰㘱〰㈰〰㜶〰㘱〰㘹〰㈰〰㝡〰㘹〱㐶〰㜵〰㈰〰㘹〰㘵〰㘷〱㙢〱㘱〰㘱〰㙥〰㘱〰㉥〰㈰〰㐱〰㘲〰㜵〰㈰〰㜶〰㘹〰㘵〰㘴〰㙦〰㙢〱㍣〰㜵〰㈰〰㘱〰㜲〰㘷
	3. Kriticisma didaktika. Mācīšanas uzdevums ir zinātnes metodes iegūšana. Formālās izglītības teorijas un reālu zināšanu teōrijas taisnīgums. Zinātniski attīstīts prāts. Metode kā subjektīvisma un objektīvisma vienība.�㈳〰㘹〰㙢〱〱〰㉥〰㈰〰㐵〰㙤〰㜰〱㉢〰㜲〰㘹〰㜳〰㙤〰㘱〰㈰〰㘷〰㙥〱㑤〰㝡〰㘵〰㙦〰㙣〰㙦〱㈳〰㘹〰㙡〰㘱〰㉥〰㈰〰㔲〰㘱〰㘳〰㘹〰㙦〰㙥〱〱〰㙣〰㘹〰㜳〰㙤〰㘱〰㈰〰㝡〰㘹〰㙥〱〱〱㘱〰㘱〰㙥
	4. Kritiskās didaktikas praktiskās sekas: izglītības saturs, skolēna darba kontrole. Dzīva, mutvārdos glabāta trādicija ,kā zinātniskas metodes izplatītāja. Skolotāja, kā zinātniskās trādicijas iemiesojuma, loma. Skolotājs ir neatlīdzināms. Viņa galvenais uzdevums — klasē domāt. Skola kā zinātniskās trādicijas glabātāja.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	IX. nodaļa. Zinātniskās izglītības sastāvs.������������������������������
	1. Izglītības sastāvs un zinātņu klasifikācijas problēma. Monistiskā un plurālistiskā zinātņu klasifikācija. Konta nāturālistiskais monisms. Spensera klasifikācija. Moderno klasifikāciju plurālistiskais raksturs.������������������������������������������������������������������������������������������
	2. Dabas zinātnes uzdevums un metode. Likums un suga. Dabas zinātne un matēmatika. Dabas zinātnes praktiskā nozīme: technika un tās veidi. Dabas zinātnes robežas. Rikerta teōrija.���������������������������������������������
	3. Individuālais un vienreizējais. Individuālais kā vēstures priekšmets. Vēsturiskās zināšanas objektivitāte. Izskaidrošana vēsturē. Individuālo jēdzienu normatīvais raksturs. Vēstures praktiskā nozīme: polītika. Jēdzieniskā nāturālisma aprobežotība.����������逃��晥晦〰㌲〰㉥〰㈰〰㐴〰㘱〰㘲〰㘱〰㜳〰㈰〰㝡〰㘹〰㙥〱〱〰㜴〰㙥〰㘵〰㜳〰㈰〰㜵〰㝡〰㘴〰㘵〰㜶〰㜵〰㙤〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㙤〰㘵〰㜴〰㙦〰㘴〰㘵〰㉥〰㈰〰㑣〰㘹〰㙢〰㜵〰㙤〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㜳〰
	4. Vēsturiskās zinātnes prēcīzitāte. Vēsturiskās matēmatikas problēma. Psīcholoģija kā vēstures pamats. Vunts un Diltejs. Filoloģija kā vēstures formālā sakne. Filoloģijas būtība. Uzenera un Zeļinska teorija.��������������������������������������������������������������������������������������������뀇��晥晦〰㌳〰㉥〰㈰〰㐹〰㙥〰㘴〰㘹〰㜶〰
	5. Filozofija, tās priekšmets un metode. Filozofijas dialektiskā metode. Dialektika un intuitīvisms. Filozofijas lietājamā nozīme: paidagōģika.����������������������������������������
	6. Zinātņu klasifikācijas vispārīga schēma. Abstrakta zināšana un lietājama zināšana. Zinātnes par saimniecību. Tīrās un heteronomās zinātnes: jurisprudence un teoloģija. Šo pēdējo vieta zinātņu klasifikācijā.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	7. Didaktiski secinājumi. Loģiskie kritēriji izglītības sastāva noteikšanā. Psīcholoģiskie un utilitārie kritēriji. Vispārīgā didaktika un atsevišķu priekšmetu metodikas.�㘲〰㜵〰㉥〰㈰〰㔴〱㉢〰㜲〱〱〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㘸〰㘵〰㜴〰㘵〰㜲〰㙦〰㙥〰㙦〰㙤〱〱〰㜳〰㈰〰㝡〰㘹〰㙥〱〱〰㜴〰㙥〰㘵〰㜳〰㍡〰㈰〰㙡〰㜵〰
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	X. nodaļa. Zinātniskās izglītības pamata pakāpes. Pirmā pakāpe: epizodiskais kurss.����������������������������������������
	1. Vecā skolas kursa raksturojums. Tendence priekš sistemātiskā kursa radīt «propaideutisko» jeb «epizodisko» skolas kursu. Zinātniskās izglītības vispārīgs sadalījums pakāpēs: epizodiskā kursā, sistēmatiskā kursā un zinātniskā mācīšanas kursā.�　㜀　　　㘀㔀　　㌀愀　　㈀　　　㘀㔀　　㜀　　　㘀㤀　　㜀愀　　㘀昀　　㘀㐀　　㘀㤀　　㜀㌀　　㘀戀　　㘀　　㘀㤀　　㜀㌀　　㈀　　　㘀戀　　㜀㔀　　㜀㈀　　㜀㌀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	2. Epizodes jēdziens. Bērna domāšanas epizodiskais raksturs. Pirmatnējās domāšanas prāgmatisms. Epizodiskā kursa nepieciešamība. Tā organizācija. Sistēmas iemiesošana epizodē. Epizodiskais kurss kā elementārais kurss. Epizodiskā kursa paraugi ģeometrijā, ģeogrāfijā, dabas zinātnēs, vēsturē.���������������������������������������������������������������������������������������������������������쀃��晥晦〰㌱〰㉥〰㈰〰㔶〰㘵〰㘳〱〱
	3. Epizodiskā kursa izviršana: a) interesi apmierinošā mācīšanā (Rusō piemērs), b) priekšlaicīgā sistēmatiskā kursā (Pestalocija piemērs). Zinātniskās sistēmas elementi ir galīgs, bet nevis epizodiskā kursa sākuma�〰㘹〰㝡〰㙦〰㘴〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㙢〰㜵〰㜲〰㜳〰㘱〰㈰〰㙥〰㘵〰㜰〰㘹〰㘵〰㘳〰㘹〰㘵〱㘱〰㘱〰㙤〱㉢〰㘲〰㘱〰㉥〰㈰〰㔴〱〱〰㈰〰㙦〰㜲〰㘷〰㘱〰㙥〰㘹〰㝡〱〱〰㘳〰㘹〰㙡〰㘱〰㉥
	4. Epizodiskā kursa priekšnoteikumi. Bērna lasīt prašana. Ārējo jutekļu attīstība un grafiska izteiksme. Skolotāja vispārīga sagatavošana un sagatavošanās atsevišķai stundai. Skolotāja loma epizodiskā kursā. Kas ir «skatāma mācīšana». Empīriska vai illūstrātīva skatāmiba. Kritiska skatāmība kā sistēmas elementu aktīva intuicija.������������������������������������������쀌��晥晦〰㌳〰㉥〰㈰〰㐵〰㜰〰㘹〰㝡〰㙦〰㘴〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㙢〰㜵〰㜲〰㜳〰㘱〰㈰〰㘹〰㝡〰㜶〰㘹〰㜲〱㘱〰㘱〰㙥〰㘱〰㍡〰㈰〰㘱〰㈹〰㈰〰㘹〰㙥〰㜴〰㘵〰㜲〰㘵〰㜳〰㘹〰㈰〰㘱〰㜰〰㙤〰㘹〰㘵〰
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	XI. nodala. Zinātniskās izglītības pamata pakāpes. Otrā pakāpe: sistemātiskais kurss.����������������������������������������
	1. Sistēmas jēdziens: vienība, posmainība. nepārtrauktība. Sistemātiskā kursa, priekš kuŗa seko epizodiskais, izšķirība no vecā skolas kursa. Sistēmatiskais kurss kā sagatavošana zinātniskam kursam. Sistēma un metode. Zinātne kristalliskā un atšķaidītā stāvoklī. Sistēmatiskā kursa nepieciešamība.�㈀　　　㜀㌀　　㘀㤀　　㜀㌀　　㜀㐀　　㘀㔀　　㘀搀　　　　㜀㐀　　㘀㤀　　㜀㌀　　㘀戀　　㘀　　㘀㤀　　㜀㌀　　㈀　　　㘀戀　　㜀㔀　　㜀㈀　　㜀㌀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	2. Sistēmatiskā kursa organizācija: tam jābūt zinātniskā kursa piesātinātam, bet nav jāizvēršas tai priekšlaicīgi. Zinātniskā metode spīd cauri sistēmā. Sistēmatiskā kursa izviršana sistēmas dogmatiskā iemācīšanā un zinātniskā dilletantismā. Labōratōrijas metode. Sistēmatiskā kursa zinātniskums.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3. Sistemātiskā kursa sadalīšana atsevišķos mācību priekšmetos. Mācības plāna furkācija sistēmatiskā kursa pakāpē. Skolotāja sagatavošana. Mācības grāmatas nozīme un loma. Zinātniskā literātūrā. Skatāmība sistēmatiskā kursā.�㜳〰㜴〱ㄳ〰㙤〰㘱〰㜴〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㙢〰㜵〰㜲〰㜳〰㘱〰㈰〰㘹〰㝡〰㜶〰㘹〰㜲〱㘱〰㘱〰㙥〰㘱〰㈰〰㜳〰㘹〰㜳〰㜴〱ㄳ〰㙤〰㘱〰㜳〰㈰〰㘴〰㙦〰㘷〰㙤〰㘱〰㜴��������� �墪䐙墪䐙〰㉥〰㈰〰㔳〰㘹〰㜳〰㜴〱ㄳ〰㙤〰㘱〰㜴〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㙢〰㜵〰㜲〰㜳〰㘱〰㈰〰㙦〰
	4. Koncentru teōrijas kļūdīgums, šķirojot zinātniskās izglītības pakāpes pēc mācāmā materiāla apjoma. Herbarta mācīšanas formālo pakāpju teōrija. Tās kļūdīgums. Zināšanas loģika un psīcholoģija. Formālā didaktika un «materiālā» didaktika. Salīdzinājums ar formālo un transcendentālo loģiku.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	XII. nodaļa. Zinātniskā kursa pakāpe, jeb ūniversitātes teōrija.�����������������������������������
	1. Zinātniskais kurss kā pētīšanas metodes mācīšana. Ūniversitāte kā mācīšanas un pētīšanas vienība. Zinātniskā kursa metodikas sakrišana ar attiecīgās zinātnes metodoloģiju. Zinātniskās izglītības paidagōģika kā ūniversitātes polītika.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2. Ūniversitātes galvenās īpašības: tur reālizētās zinātniskās zināšanas vienkopība, mācīšanas un mācīšanās brīvība, pašvaldība un pašpapildināšanās.� paidagōģika kā ūniversitātes polītika.����������������������������������������������������������������������
	3. Ūniversitāte kā zinātniskās zināšanas pilnīguma reālizācija. Ūniversitātes evolūcijas vispārīgs raksturojums. Tās ūniversitātes konstrukcijas analize, kas veidojas mūsu laikā. Dabas zinātņu un matēmatikas, vēstures un filoloģijas fakultātes. Filozofijas fakultātes problēma. Technikas fakultātu problēma. Medicīnas fakultāte. Sabiedrisko zinātņu fakultāte. Paidagōģijas institūts. Teoloģijas fakultāte.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�　　　　　
	4. Mācīšanas un mācīšanās brīvība. Mācīšanas raksturojums ūniversitātē. Brīvības principa ierobežojumi. Mācīšanas iedalījums ūniversitātē: sagata vošanas darbi, profesionāli praktiski darbi, zinātniskas mācīšanas organizācija. Krasu robežu nevēlamība minēto mācīšanas tipu starpā. «Pētīšanas institūtu» problēma.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	5. Pašvaldība un pašipapildināšanās ūniversitātē. Birokrātiskās pārvaldīšanas sistēma. Absolūtās autonomijas sistēma. Ūniversitātes un zinātņu akadēmija. Ūniversitātes autonomijas ierobežojumi. Ūniversitāte un valsts. Ūniversitātes publiski tiesiskais raksturs.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	III. DAĻA NOSLĒGUMS����������
	XIII. nodaļa. Nācionālās izglītības problēma.�����������������������������������
	1. Nācionālās izglītības virzienu daudzveidība. Nācionālā termina daudzās nozīmes. Ušinska nācionālās izglītības teōrija. Ušinska iekšējā nesecība: slavofiļu un tautībnieku motīvu sajaukšana. Ušinska teorijas kritika.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2. Fichtes «Runas vācu nācijai». Ideja par tautas kollektīvās personības patstāvību. Fichte un Rusō. Nācionālā izglītība pēc Fichtes mācības sakrīt ar tikumisko izglītību. Viņa nācionālās izglītības kosmopolītiskais raksturs.�〰㑥〱〱〰㘳〰㘹〰㙦〰㙥〱〱〰㙣〱〱〰㈰〰㜴〰㘵〰㜲〰㙤〰㘹〰㙥〰㘱〰㈰〰㘴〰㘱〰㜵〰㘴〰㝡〱〱〰㜳〰㈰〰㙥〰㙦〰㝡〱㉢〰㙤〰㘵〰㜳〰㉥〰㈰〰㔵〱㘱〰㘹〰㙥〰㜳〰㙢〰㘱〰㈰〰㙥〱〱〰㘳〰㘹〰㙦〰㙥〱〱〰㙣〱〱〰㜳〰㈰〰㘹〰㝡〰㘷〰㙣〱㉢〰㜴〱㉢〰㘲〰㘱〰㜳〰
	3. Nācijas ideja. Kosmopolītisms un nācionālisms. Viņu kopīga aprobežotība. Cilvēces un nācijas ideja. Tās ir — rīcības priekšmets. Trādicijas un uzdevuma vienība viņās. Nācijas un cilvēcības savstarpēja cauraušanās. Slavofiļi un rietumnieki. Nāciju veidojošie faktori. Nācijas pakāpes un pakāpieni. Nācija kā dabiska forma radīšanas izpausmei vispārcilvēcisku mērķu virzienā. Nācijas «iedzimtais» raksturs. Valodas nozīme. Nācijas pasīvie un aktīvie elementi. Revolucionārais kosmopolītisms un konservatīvais nācionālisms. Viņu kopīgais pamats.�㘀　　㘀㜀　㐀搀　㈀㌀　　㘀㤀　　㘀戀　　㘀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������ऀ묀㌐㈅ࣆ픘삿ᤜ��������Ԁ뼀��ꁙ�䨙̀섀��送
	Nācionālās izglītības problēma. Egalitārā un centrālistiskā tipa (Franču revolūc.) nacionālā izglītība. Nācionālā — ir epitets, bet nevis dēfīnīcijā attiecībā uz izglītības jēdzienu. Mazākuma tautību nācionālās izglītības polītiskā problēma. Tās atrisinājums doktrinā par nāciju kā eksterritoriālu publiski tiesisku savienību un «traktātā par mazākuma tautībām». Provansāļu atdzimšanas darbinieku «apgabala paidagōģika». Grammatikas epizodiskais kurss. Apgabala paidagāģikas nācionālo prasību sakrišana ar labas izglītības prasībām. Nācija kā konkrēta viengabalainība. «Cittautībnieku skolas» problēma Krievijā. Tās trīs tipi. Nācionālās izglītības izķēmojumi nācionālismā. Pareizi saprasta nācionālā izglītība sakrīt ar modernās izglītības principiem.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����Ѐ⬁㌀〄頁㡬␙㌀　㌀　���
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	XIV. nodaļa. Fiziskās izglītības problēma. Izglītības teorija un psīchofizioloģiskā technika. Paidagōģikas un izglītības galīga dēfīnīcija.������������������������������������������������������������������������������������������
	1. Fiziskās izglītības jēdziens. Problēma par fiziskās izglītības patstāvību. Ķermeņa pakārtošanās cilvēkam kā fiziskās audzināšanas patstāvīgs mērķis. Dabas pakārtošana kā saimniecības mērķis. Saimniecības izšķirība no tikumības un no technikas. Saimniecība kā tikumības stichijas pārveidota daba. Kamdēļ saimniecība neizpaužas uz cilvēka dabu? Medicīnas technikas īpatnība. Ķermeņa pakārtošanās cilvēkam ir vai nu tikumības, vai arī medicīnas technikas mērķis.�㤀　　㘀搀　　㘀攀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㘀㌀　　㘀㤀　　㜀㌀　　㘀戀　　㜀㌀　　㈀　　　㘀㐀　　㘀　　㜀㈀　　㘀㈀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㜀㘀㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀㌀㘀㌀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌀　㌀　　　　㤀　　㐀　　　　　挀㐀　挀㜀㈀㔀㌀㐀愀㐀㐀㤀㌀　㌀　㌀㈀㘀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㐀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀
	2. Medicīnas technikas uzdevums. Veselības jēdziens. Tās relātīvais jēdziens. Ārstēšana un higiēna. Divi higiēnas pamata principi. Fiziskā audzināšana un euģenija kā higiēnas padziļinājumi un paplašinājumi. Medicīnas technika ir lietājamo disciplīnu kopojums par cilvēka psīchofizisko dabu. Fiziskā audzināšana kā higiēnas daļa. Jaunākās strāvas fiziskās audzināšanas laukā. Izglītības teorija un higiēnas teorija. Šo abu teōriju uzdevumu izšķirība. Izglītības teōrijas robežas. Lietājamā filozofija (paidagōģika) un lietājamā psīchofizioloģija (medicīna).�　㘀戀　　　　㜀㈀　　㜀㐀　　　　㈀攀　　　　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㘀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㐀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀　㌀㘀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀　㌀㘀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀�
	3. Eksperimentālās paidagōģikas problēma. Eksperimentālā paidagōģika kā psīchiska higiēna. Eksperimentālās paidagōģikas pretenzijas un tās īstās robežas. Tās atrisināmo jautājumu analize. Eksperimentālā paidagōģika kā psīchisko spēju audzināšanas teōrija un kā darba oikonomika. Ar visiem saviem trijiem nodalīiumiem (higiēnu, psīchiskās audzināšanas teōriju un darba oikonomiku) tā nepieder paidagōģikai, bet technikai. Psīchotechnikas saturs un apjoms (Münsterbergs). Eksperimentālā paidagōģika kā psīchotechnikas daļa. Psīchotechnika un fiziotechnika. Cieši sakari abu starpā. Higiēnas, audzināšanas un oikonomikas problēmas kā psīchofizioloģiskās technikas pamata problēmas. Audzināšanas psīchofizioloģiskā technika un izglītības technika. Audzināšanas psīchofizioloģiskā technika kā medicīnas dala vārda plašā nozīmē.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����Ѐ⬁㌀〄頁
	4. Paidagoģisko disciplīnu sistēma. Vispārīgā paidagōģika un tās nodalījumi. Speciālās paidagōģiskās disciplīnas. Paidagōģika un filozofija. Paidagōģika un polītika. Paidagōģika un technika. Paidagoģikas palīga zinātnes. Paidagoģikas patstāvība. Filozofiskais aizspriedums, kas atrodas «eksperimentālās paidagōģikas» pretenzijas pamatā.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	5. Fiziskā un psīchiskā vienāda vērtība. To atšķirība no «gara» (kultūras). Individualitātes attīstība kā izglītības mērķis. Abstraktais un konkrētais individuālisms. «Izglītības tiesību» problēma. Izglītība kā patreizējās paaudzes atveidošana un kā tās pārvarēšana. Izglītība kā rūpes par nāvi. īstā un šķietamā kultūras noliegšana. īstā kultūras noliegšana ir vienlaicīgi tās apstiprināšana. Radīšana kā noliegšanas un apstiprināšanas, nāves un dzīvības, uzdevuma un trādicijas vienība.�　　㜀㌀　　㘀戀　　㜀㌀　　㈀　　　㘀㐀　　㘀　　㜀㈀　　㘀㈀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㜀㘀㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀㌀㘀㌀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌀　㌀　　　　㤀　　㐀　　　　　挀㐀　挀㜀㈀㔀㌀㐀愀㐀㐀㤀㌀　㌀　㌀㈀㘀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㐀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀dernāഀ뜀��ꀥ〙ības principiem.��������Ԁ뼀��ꀁ䀙
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