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IEVADS 
Šā zinātnieki metodisko reketu laidiena sagatavošana 

sakrīt ar dziļiem un tālejošiem pārveidojumiem Latvijas Re
publika? sociāli ekonomiskajā un kultūras dzīvē, ar jaunu 
ceļu meklējumiem skolas darbības atjaunotnē un skolotāju sa
gatavošanā. 

Ikkatram izglītības posmam, sakot ar sākumskolu un 
beidzot ar profesionālas sagatavošanas visaugstākajam virsot
nēm, ir noteikta vieba un noteiktas funkcijas nacionālas un 
kulturālas misijas piepildīšanā, savas tautas garīgo un mate
riālo vērtību radl&ana un uztnrēg-na. Tautas izglītība ie-
guldītie līdzekļi un pūliņi, izkoptas spējas un afcraleltie 
jaunrades sp6ki, garīgo, ētisko un estētisko vērtību kopšanas 
darbr, ka to šobrīd apliecina gan pasu mājas, gan pasaulē gl-

~ta pieredze, veido stabilu pamatu tautas garīgās un materi
ālie kultūras progresam, visas saimnieciskas C^īvee sakārto
šanai. 

Šo lielo uzdevumu konteksta estētiskā, audzln&sana velc 
ļoti būtisku gan visas tautas (sabiedrības) garīgo špetna vei
dotāju funkciju, gan atsevioķan personības attīstības harno-
nizētāju uzdevumu. Tālab pašlaik vairs nevar runGt par piln
vērtīgu izglītību un audzināšanu be!TlSbpt«i^es 
kultūras, bez ieaudzinātas prasmes, vajadzības un gīviavtbae 
ikvienā darbības jomā ienest patiesu skaistumu un sasniegt 
pilnību. 

Šodienas saspringtajā vispārējas izglītības krīzes si
tuācija izvirzās gluži likumsakarīgs jautājuma: vai T^rrJtaal 
skolēnu daļai iezīmīga atsvešināšanās no patiesajan mīkstas 
vērtībām, no darba un dabas dailes un ollvāolako attieksmju 
skaistuma nesaistfie or nokavēta vai nepaveikto bērnu eatetla-
kās gaumes un garīgo vajadzību veidošanā, vi^s emodcmālfts as 
jotu sfēras attīstīšanā ģimenē, bērnudārza» sakusokols? Kav 
lai Izskaidro to "lūzumu", sākot ar 4. vel 5. klasi, kad sko
lēni Gāk attālina ies no daiļliteratūras» folklora*, tēlotajā 
mākslas? Šo klašu skolfcnu Ievērojamai daļai dzlečafesa, tē
lotājmāksla, >je2I vien-ari literatūra ir tikai "totzSķlrag» 



priekšmets*, kas atvēlēts "laika pakavēāanai''. Vai Šos samil-
zumuu mūsu skolā var atrisināt ar atsevišķiem, tīri arājiem 
"uzlabojumiem"? 

Uzskatām, ka pārkārtojumi estētiskās audzināšanas jomā 
risināmi ciešā kopsakarā ar lielajām un sarežģītajām problē
mām, kas izvirzījušās visai mūsu tautas izglītības sistēmai 
kopumā .Mūsu dienās bērnu un skolēnu estētisko attīstību pama
tos nosaka nevis iluzorās ieceres, bet gan reālās iespējas 
vispārīgai, nepārtrauktai tautas izglītībai un vlapusīgd au
dzināšanai, garīgās un darba kultūras kopšanai» tikumisko un 
mākslas vērtību aktīvai un radošai apguvei. 

Pirms trim gadi&m uzsākot šo pētījumu» mēs skaidri apzi
nājāmies» ka sākumskolas audzēkņu mākslinieciski estētiskās 
audzināāanas ievirzei kvalitatīvi jaunā līmeni nepieciešami 
gan fundamentāli un konstruktīvi eksperimentāli pētījumi, gan 
jauni metodiski un organizatoriski risinājumi» gan ari labā
kās skolu pieredzes Izpēte un pagātnes mantojuma jauns izvēr
tējums. Te paveras plašs darbalauks perspektīviem pētījumiem 
visdažāčako zinātnes un mākslas nozaru speciālistiem» tautas 
izglītības dzīves organizatoriem un, protams, estētla-k&s kul
tūras pamatu kopējiem -skolotājiem» audzinātājiem un viņu 
jaunajai mainai - studentiem. 

ttēs pārliecinājāmies, ka rūpīgi japētl tai jāliek lietā 
viss vērtīgais, kas savulaik uzkrāta mākslas pedagogijus jomā. 
Vēsturiskās pieredzes analīze palīdz ari maadieuu praksē rul-
jefāk izcelt gan notatorlskās tendences gan ari uefcrmācijas 
un būtiskus robus estētiskās audzināšanas uzdevušu Īstenošanā. 

Lai gan vairākas negatīvas tendences dzīli Iesakņojušās 
pedagoģiskajā praksē, tomēr ari pašlaik gandrīz vai katrā sko
lā Ir skolotāji, bieži vien nepamanīti, kas Iet radošu meklē
jumu ceļu ••Iekšējā cilvēka" veidošana, D a u d z v e i d ī g a s mākslinie
ciski estētiskās darbības lerosinā$anā. Katrā novadā ir ari 
kāda loba skola» kura veidojas par patiesu estētiskām kultūras 
centru, dziļi Ietekmējot apkārtējo dzīvi, kopjot garīgās vēr
tības ģimenē un sabiedrībā. Tautas atmodas gaisotnē skolotāji 



un eudzin&tfiji rod jaunus impulsus estētiskajai"izaugsmei ne 
tikai literatūras, muzikālās audzināšanas, tēlotājmākslas un 
ritmikai nodarbībās, bet arī dzimtajā valodā un darbmācībā, 
apkārtnes mācībā un skolas labiekārtošanā. Katra bērnu darbī
bas joma, kā to apstiprina daudzu jo daudzu skolotāju darbs, 
•ar kļat par īstu estētiskā prieka un jaunrades avotu. 

Tašu tie ir tikai pirmie grodi, veidojot aprises bēr
nu dzīves un skolas darbības estetlzācijai. Pašlaik šiem cen
tieniem pietrūkst siatSmiskuma u viengabalainības, pēctecī
bas un mērķtiecības. £stētis).ā uMzināšana skolās tikpat kā 
nesaliēdējas ar garīgās un tikumiskās, fiziskās un darba kul
tūras pamatu veidošanu. Mākslinieciskā darbība , iegūstot pa
sāku -tu raksturu, pārvēršas tikai par epizodi - dažkārt ari 
spilgtu - skolas ikdienā, neatstājot dziļākas pēdas bērnu ap
ziņā un uzvedībā. Tālab nepārtrauktas skolSnu estētiskās au
dzināšanas sistēmas izstrāde un tās funkcionēšanas nodrošinā
šana kļuvusi par aktuālu katras skolas rūpi. Attiecīga varl-
anta izstrādē nepieej•gajtf' apvārot bērnu vecļifjsļ mi Ulfl 

alas Īpatnības (it Īpaši darbā ar sešgadīgajiem r ē m i e m ) , 
mākslas vai attiecīgā darba veida iespējas, skolēnu pieredzi 
un apkārtējās kultūrvides Īpatnības, tautas tradīcijas un 
tradicionālai kultūras potenciālu, visas daudzveidīgs skolas 
un ārpusskolas nodarbības, reālās sadarbības formas er lādo
šās inteliģences pārstāvjiem, tautas dalļamata meistariem/ 
amatniekiem un visiem zinošie», protošiem un aizrautīgiem 
dzimtā novada cilvēkiem, kuri palīdz stiprināt audzēkņu garī
gos un morālos spēkus, bieti vien dodot ievirzi viņu radošo 
spēju un talantu attīstībai. 

Sākumskolas audzēkņu mākslinieciskās izglītības mūsdie
nīgs teorētisks un metodoloģisks pamatojums, cerams, palīdzēs 
noteikt šā cikla priekšmetu patieso vietu vienotajā mācību 
un audzināšanas procesā. Kūšu grupas veiktie pOzijumd pārlie
cina, ka aktīva taskarsme ar mākslas pasauli iezīa* kvalita
tīvi jaunu fāzi bērna personības v«idušanā, viva radošo spē
ju atraisI.VaA« Pētījuša gaitā coskciarot&s iespējas «n iz-



zināti nosacījumi skolēnu iekļaušanai aktīvā radoša darbībā 
dzimtajā valodā un literatūrā, muzikālajā audzināšanā, tēlo
tājmākslā un folkloras nodarbībās - baltajās stundās- Bērnu 
estētiski mākslinieciskās dai bības raksturs nosaka ari viņu-
pieredzi un nepieciešamo gatavību skaista uztverei, estētis
ko vērtību ienešanai savas apkārtnes un savas uzvedība vei
došanai. Šobrīd šie mākslinieciski radošās darbības elementi 
vēl maz. pamanāmi mūzikas, tēlotājmākslas un literatūras stun
dās. Diemžēl bērnu radošās darbības sfēra ir vēl gausām šau
ra, bieži vien tā "pārcelta" mākslinieciskās pašdarbības pul
ciņos un ārpusskolas studijās, aptverot samērā nelielu au
dzēkņu skaitu. Estētiski mākslinieciska audzināšana nesasniedz 
savus mērķus, ja skolotājs - kā tas šobrīd iegājies praksē -
veic galvenokārt informatora funkcijas, bet skolēni paliek 
pasīvā "mākslas patērētāju" pozīcijās. Šādā situācijā skolē-
riien dziļākus pārdzīvojumus un emocionālas izjūtas nespēj iz
raisīt ne mākslas šedevri, ne dabas un darba daile, ne ari 
apkārtējo cilvōku rīcības skaistums un tautas tradicionālās 
kultaras neizsmeļamas vērtības. 

Šajā rakstu krājumā centrālā vieta Ierādīta pētījumam 
par berau valodas un tēlainās domāšanas attīstību un kultūr
vides apzināšanu kfi estētiskās audzināšanas faktoru. Pētīju
mu gaitā autori (l.Bērziua, G.Bībere. nf.Kostarda, D.Mto-kusa) 
analizēja lasāmo grāmatu tekstus, fiksēja un izvērtēja pirms
skolas vecuma bērnu un skolēnu runu, veica skolēnu aptauju, 
apkopoja skolotāju pieredzi, piedalījās bērnudārza noiarbībās 
un mācību stundās, sastādīja metodiskas izstrādnes skolotā
jiem. Pamatnosacījumus normālai bērna Intelektuālai un emocio
nālai attīstībai, autorus Interesējošā dzimtās valodas apgu
ve? aspektā, veido apkārtnē dzirdama bagāta, daudzkrāsaina, 
skanīga un nepiesārņota latviešu valoda. Diemžēl pētījums at
klāj, ka bērnībā labi sākusies dabiskā valodas attīstība vēlāk 
tiek Ierobežota, veicinot et&londomāšanu, precīzu gramatisku 
shēmu atdarināšanu., t8 cieš ari pasu pieaugušo nekoptās valo
das ietekmē un paviršas attieksmes dēļ kā pret dzimto valodu. 



tft ari pret dzimto kultūrvidi. Ari pašreizējā situācija lat
viešu valodas un literatūras mācīšana sākumskolas atklāj trū
kumus: skrlēni pavirši uztver leksikas daudzveidlou un skais
tumu, viņiem ir vājas valodas vēstures faktu zināšanas, naba
dzīga ir skolēnu tēlainā domāšana, bieSi vien netiek mācīta 
mākslas būtības izpratne, skolēni nepazīst savu kultūrvidi, 
tās vēsturi un tradīcijas. Pētījuma mērķis - atrast pamatnosa
cījumus bērnu valodas emocionāla un intelektuālā potenciāla 
līdzsvarošanai. Darbā izvirzīta b i rnōze - normāla valodas un 
tēlainas domāšanas attīstība un kultūrvides apzināšanās ļauj 
bērnam apjēgt sevi kā tautas daļu, veido viņa cilvēciskās pa
saules veselumu, sekmē viņa emocionālo, estētisko, intelektu
ālo un komunikatīvo attīstību ciešā vienotībā. Hipotēzes pār
baudei autori veica .eksperimentu Rīgas 1.. 4., 69-vidusskolā , 
Rīgas 3.pagarinātās darbadienas skola, Jelgavas 2.vidusskola, 
Svētes, Ozolnieku un Ziemeru deviņgadīgajās skolās, kā ari 
Jelgavas 2. bērnudārzā. Tika veikts dabisks eksperiments ari 
autoru ģimenēs. Autori secinājuši, ka pētījumā izvirzītā mēr
ķa sarniegšanai nepieciešams veicināt iespējami daudzveidīgu 
iespaidu uzkrāšanu un to transformēšanu jūtu sfērā (sevi un . 
pasauli Izsakot tēlos, nekautrējoties no emocionalitātes), 
bagātināt un nestiprināt bērna personīgo pieredzi koni rētā 
darbībā labvēlīgā valodas kultūrvidē, mācīt mākslas darba iz
pratni, izvēloties vērtīgāko daiļliteratūru. 

Ari tēlotājmākslas mācīšanas un audzināšanas ar mākslu 
mērķis ir pilnskanlgas laika un savas tautas, pasaules un cil
vēku attieksmju izjūtu attīstīšana. Pakārtoti Šim mērķim se
ko mākslas formālās valodas apgūšana - neuzkrītoši, nepiespies 
ti, dialogā ar skolotāju tad, kad ir nobriedusi nepieciešamī
ba pēc tās. Ja vien sākotnēji tiek izvirzīts uzdevums - ie
mācīt perspektīvu, proporcijas, krasu kā dogmu, kura ir ne
pārkāpjama, rāmie - Hkā vajag 1 1, tad bērns spiests uz pasauli 
raudzīties viennoz? nigi, kā "svešām acīm1*. Tādas mācīšanas 
rezultātā, kā to aplieci .a J.Kupčas un I.VItolas eksperiments, 
zūd spēja, kas piemīt bērnam - redzēt lietu visaptveroši, no 



visām pusēm, caur savu Īpatnējo izjutu un pieredzes prizmu, 
apkārtējās pasaules krāsas pārveidot pēc savas, iekšējās no* 
zlmlbas un vēlēšanās. Vajadzīga dziļa bērna un mākslas ie-

'•pēju pazīšana, lai skolotajā darbība zlmētroficlšanā palīdzē
tu bērnam jūtīgi un visaptveroši apgūt pasauli ar krāsu, 
formu un līniju valodu. 

Mūzikas mācības uzmanības centrā atrodas ne tikai 
priekšmeta Iemācīšana, bet vispirms - rūpes par bērna per
sonības attīstību, viņa radošo ipēju atraisīšana, jo tā at
tīsta ne tikai speciālās smzikālās, bet-veido ari cilvēka 
vispārējās spējas, harmonizē pasaules isjūtu, sociālās at
tieksmes. Mūzikas mācība paver iespēju katram bērnam izprast 
apkārtējas vides un kultūras skaņu pasauli, veido Iespēju uz 
tvert un saprast dažādas skaņu valodas, nodrošina iespējas 
iesaistīties mūzikas dažādās darbībās. V.Kuktupāvels savā 
konceptuālajā publikācijā uzsver, ka muzikālās audzināšanas 
pamataicinājums ir katra*bērna neatkārtojamās cilvēciskās 
pasaules kopšana, uz noteiktas kultūras tradīcijas vērtību 
pamata atraisot viņā pošizteiksmes spēju skaņu valodā* 

Jaunas Ierosmes pedagoģiskajai praksei un turpmākajiem 
pūtijumiem smeļamas materiālā par tautas tradicionālās kul
tūras vietu bērna garīgajā dzīvē, viņa tikumiskās un estē
tiskās pieredzes uzkrāšana (M.lfellēna). Autore saskata folk
loras priekšrocības tās kompleksajā raksturā, kas piedāvā 
bērna ievadīšanu kultūras pasaulē ar dažādu valodu starpnie
cību. Līdz ar to dabiski veidojas bērna dzīves un darbības -
organizēšanas sistēma, kas apvieno sevi gan «autas tradīci
ju pētīšanu uu apgūšanu, gan jaunrades iespēju attīstīšanu. 
Pētījuma rezultāti plašāk atspoguļoti balto stundu sistēmā,, 
ku: i izmēģināja vairāki skolotāji dažādās republikas skolās 
(Rīgas 93nVidusskolas skolotajā Pz.Rijniece, Tukuma 2.vidus
skolas akolotfijafc.ZvicUre u . c ) . Paveiktā darba svarīgākais 
.rezultāts - bērni tradicionālos latviešu svētkus uztver kā 
savus, viņi ir apguvuši gadskārtām atbilstošas rotaļas, tau
tas dejas, pie tam īpaši strauji ir progresējusi bērnu dzie
dāt varēšana un dziedat gribēšana. Ja eksperimenta sākumā 
aptuveni puse no klases skolēniem nevarēja nodziedāt melodi-



ju, tad pēc gada melodiju varēja atkārtot un nodziedāt prak
tiski visi bērni. Pie tam 81 nodarbība izsauc viņos patiesu 
prieku. Bērniem vairs grūtības nerada dainu atcerēšanās no 
galvas, jo tradicionālā dziedāšanas maniere ar saucēju un at
locītajiem atvieglo atcerēšanos. Ejot līdzi gada ritējumam, 
pievēršot uzmanību irmaiņām dabā un apgūstot darba ritmu, 
līdztekus dabas ritmam veidojas bērna jūtīga ūn iejūtīga 
attieksme pret dabu, bērna "zaļā domāšana" un tās Izteikšana 
dažādās valodās (izdziedāt šo attieksmi "Ai, zaļā birztaliņa" 
Izjust to kustībā, ejot "Dlndaru Gandaru"). 

Šajā darbošanās priekā attīstās bērnu jaunrades poten
ciāls. Būtībā visi bērni ir gatavi izteikt sevi visās valodās 
sacerēt miklasun piedalīties to atminēšanā, stāstīt pasakas 
un satsret savējās, izdziedat jebkuru dainu tekstu ar paSsa
cerētu melodiju, atbilstoši savām muzikālajām spējām. Rak
sturīgi, ka bērniem ar lielāku eiropeiskas muzikālās tradīci
jas pieredzi ir grūtāk radīt savu melodiju, jo iedarbojas zi
nāmie stereotipi, izdomāt savu norisi tradicionālai rotaļai 
vai rotaļdejai. 

Ja runājam per virsuzdevumu - bērnu pasaules uzskata 
veidošanu - pētījums pierāda, ka kontaktēšanās ar tradicio
nālo kultūru, senču attieksmes pret darbu apgūšana polldz 
veidot noturīgas bērnu darba iemanās un paradumus (strādāt 
kārtīgi, ar prieku, katru darbu uzlūkot kā sevi apliecinošu 
un attīstošu, izjust prieku par meistarīgi veiktu darbu), 
stiprina Izpratni par to, ka viss pasaulē nav vērtējams ti
kai ar derīguma mērauklu. Darbu var vienkārši padarīt, bet 
var ari labi un skaisti padarīt. 

Tautas tradicionālās kultūras vērtību apgūšana un 
aktīva darbošanās tās kopšanā stiprina bērnu ticību savām 
spējām un Iespējām, viņi izjūt sevi kā tradīcijas turpinātā
ju, kā savas tautas daļu. 

Teorijā un praksē nostiprinājusies atziņai skola un 
ģimene ir dabiskās b ē m v audzinātājas, patiesās personības 
cilvēcisko pamatu veidotājas. Savos tautas pedagoģiskajā 
^radlcTjā~balTTita VtiTņaTka tl cel Sii divu lielo audzināša-



1 ziedonis I. Sākamgrāmata. - R., 19S8, - 7.1pp. 

nas spēku saliedējums nodrošina sekmes "iekšēja cilvēka n vel-
. Mešanā. Pētījuma gaita mēs centāmies noskaidrot iespējas gir-
ļ y^enes^audsinoSā potenciāla loras~~palielinfišanai bērmf estē-
\/"riskajā un emocionālajā attļs^ŅjfiJ viņu pietuvināšanā tautas1 

Tļp^e^a^farl seno amatnieku meistarībai un tikumam), dailamata, 
muzicēšanas un dziedāšanas tradīcijām un to kopšanai, zska-
tām; ka arī mūsdienu skolā nepieciešams lesakņot gimeniskumu 
ar ģimenes lokam raksturīgo emocionalitāti, savstarpējo tuvī
bu un savdabīgo garīguma strāvojumu. 

Mēs visā pilnībā apzināmies Latvijas tautskolotāja 
vēsturisko misiju - būt par estētiskās kultūras pamatu veido
tāju. Nepieciešama Īpaša gādība par tautas skolotāju jaunās 
mainu** sagatavošanu, lai viņi sevi izkoptu spēju un gatavību 
ikvienā m&clbu priekšmetā vai Integrētā kursā un nodarbību 
valdā ienest skaistumu, ar savas personības suģestējošo spēku 
prastu izmantot •Skalas vareno spēku bērnu dotību, radošo spē
ju, vīnu patstāvības mm aktivitātes attīstība. Lai skolas ik
dienā saskarsme ar patiesi skaisto rasināto skolēnu jaunradi, 
mākslinieciski estētisko darbība, pasēdies OD sevis izzināša
nu* Ari Šā rakstu krājuša vi ra uzdevām» Imanta Ziedoņa vār
diem runājot, ir n dot skolotājiem grtltftka* vai atvieglotā» 
kas iespējas ceļā ne tikai uz lasltmftclšamo un rakatltaāclša-
ZEU, bet rgalvenais, bērna ceļā uz pasaules Izpratni un sava 
*es* iesaisti dabā, tautā un cilvēcībā".* 



Jflnis Anspaks 

MĀKSLAS PEDAGOĢIJAtVĒSTURISKA FISRSCZS 
UN K03DIEKAS 

Estētiskas audzināšanas jautājumu risināšanā, izmanto
jot mākslas līdzekļus, nozīmīgas Ierosmes smeļamas vēsturis
kajā pieredzē - mākslas pedagoģijā. 

Radusies 19. gs». nHftJon^gadiL desmit oru mākslinieciskā 
audzināšana - tā tolftlk dAvēla fio virzienu - ?Q-ft«- flflknnA 
. isveļde4āa.-nar^nnzTmlgāilfl .p^da^egiaJUui dzXveT^ atrāvu.iS, tropā. 
Raksturīgi, ka tās ietekmē atradās gandrīz visi ievērojamā
kie skolu reformu piekritēji un faSādu pedagoģijas virzienu 
pārstāvji. Teorijā un praksē mākslas pedagoģijai radās cie
ši saskares punkti ar darba skolas, personības pedagoģijas, 
morālpedagogijas, socifilpedagogijas, eksperimentālām peda
goģijas un vairākiem psiholoģijas virzieniem (mākslas, psi
holoģiju, personības psibologiju, pedagoģisko psiholoģiju). 
Tolaik tik populārās jaunās skolas Jeb jaunās audzināšanas 
strāvas pamatlicēji E.Demolēns un A.Ferjērs savā vispārīgās 
izglītības koncepcijā vienlīdz nozīmīgu vietu ieradīja kā 
mākslinieciskajai izglītībai, tā ari bērnu darbaudzi?Ištnai. 

Vēlākajos gados mākslas audzināšanas strāva aazarojā9 
daudzās tērcēs un ttrcltēs, dodot tietu jauniem virzieniem, 
tašu tās dzīvinoša ietekme saglabājās, tfusaieru attīstītā
kajās valstis pedagogi, psihologi, mākslinieki velti pieņā-
clgtruTafnlbu audzi nāša^* *r Ā S ^ T H * \*dzeklicm. saskatot 
tajā iespējas attīstīt bērna personība* radošo pniencislu. 

Savulaik mākslas pedagoģija visai spēcīgi atbalsojās 
ari Latvijā, ietekmējot daudzu skolotāju radošos meklēju
mus. Pēdējos piecos gadu desmitos saites ar mākslai peda
goģiju Latvijā saira, tika noklusēti ari ievērojamā lat-
vieSujaākslao pedagogu A.Dauges apcerējumi par bērna jaun
rades darbību un audzis šanu ar mākslas līdzekļiem. 

Šā visai bagātā mantojuma jauns izvērtējums Ir nepie-



ciešama, uzturot vēsturisko pēctecību un saglabājot labā
kas pedagoģiska darba tradīcijas, kopjot estētisko kultū
ru Latvijas skola. Autoru vada atziņa, ka mākslas pedago
ģijas vēsturiskajā pieredzē atrodamas gan nezūdošos vērtī
bas, gan ari nomaldos un ilūzijas balstītas ieceres, no 
kurām, protams, jāatsakās. 

Vispirms Jānoskaidro apstākļi, kādos radās un vēr-
fl5fiL Pļgžumā bērnu mākslinieciskas audzināšanas strāva. 

noteiktus stimulus šai kustībai deva jaunbumānismā 
rastās estētikas un pedagoģijai idejas, uzsverot ētisko 
un estētisko ideālu nozīmi personības veidošanā. Jaunbumā
nismā pārstāvji skolēnu estētisko un tikumisko audzināšanu 
bie£l ierobežoja ar antīkas senatnes klasiķu darbu lasīša
nu un teksta iegaumēšanu* Protams, šāda mākslinieciskās 
izglītības ievirze un uzdevumu sašaurināšana nedeva gaidī
tos rezultātus personības estētiskajā un ētiskajā attīstī
bā un vairs neatbilda jaunajam sociāli ekonomiskajam nori
sēm pasaulē. 19-gs. belģā3 attīstītākajās valstis (Anglijā, 
Vācijā, Francijā, Ziemeļeiropas zemēs, ASV) daSfldj sociālo 
grupējumu pārstāvji un sebiedriskie darbinieki, mākslinie
ki un pedagogi arvien noteiktāk izteica savu neapmierinā
tību ar skolās valdošo vienpusīgo intelektufllismu. Mācību 
un iekaluanas skolas gars, caurauiot visus izglītības pos
mus, radīja Šķēršļus gan sociāli ekonomiskajiem pārveido
jumiem, gan ari garīgajam un kultūras progresam. Tika uz
svērts, ka ar mācībās vien nav iespējams atrisināt sarež
ģītos un daudzšķautņainos personības audzināšanas, b » m a 
jūtu un gribas veidošanas uzdevumus.. Tolaik valdošā inte
lektuāli ētiska pedagoģija nonāca arvien asāk Izteiktā pret
runā ar dzīvos diktētajam vajadzībām. Jaunais laiko pra
si, a sagatavot aktīvus un patstāvīgus cilvēkus, kuri skolā 
apgūtu ne,,vien nepieciešamas zināšanas un praktiskās iema
nos, bet ari Izkoptu intelektuālos, tikumiskos un fiziskos 
spēkus, attīstītu estētisko gaumi un garlgSs vajadzības. 
Šādu sagatavotību nevarēja sniegt tradicionālā mācību sko
la, kuras uzmanības loka atredēs tikai zināšanu krājuma 



paplaSinašana, atmiņas un domāšanas vingrinājumi. PlaŠ£3 
sabiedriskās kustības ietekmē dažādās Eirovas valstis tika 
akcentēti ne tikai garīgās, bet ari morālās, ntētiskās un t, 
emocionālās attīstības un darbaudzinfišanas jautājumi, Vairus 
ignorēja racionālisma gultnē ievirzītā pedagoģija. 

Anatomu, fiziologu, psihologu pētījumi par cilvēku 
radīja jaur.us stimulus ari audzināšanas teorije- un prak
ses attīstībai. Tika pierādīts, ka,piemēram, vispusīga fi
ziskā izglītība paver iespējas bērna garīgajai, tikumiska
jai un emocionālajai attīstībai un gribas spēku izkopšanai ' 
(P.Leshafts;. Ari darba skolas vadošie teorētiķi pamatoja 
darlaudclnašanas un darbmācības dziļo ietekmi uz bērna per
sonības garīgo, tikumisko un estētisko attīstību. Viņi uz
skatīja, ka darba skolas galvenais uzdevums - bērna radošās 
iniciatīvas veidošana un jaunrades spēju izkopšana. 

Mē-cslinieciskāp audzināšanas strāvas pārstāvji sko
los galveno uzdēvTiftu suskatija bērjaâ aflffifla pntegcjftļe. at
tīstīšanā un garīgo spēju izkopšanā. Šajā noldkfi bērna dar
bina ievirzāma dažādos mākslas novados. Audzināšana ar māk
slu, kā atzīmēja viens n pazīstamākajiem mākslas pedagoģi
jas vēsturniekiem A.Hergati.. sekmē bērna garīgo attīstību, 
sagatavojot visu visa daiļ . uztveršanai un apjēgšanai dabā 
u. mākslas darbos. Mākslas līdzekļi palīdz bērnu vērst ga
rā daiļāku, rīcībā cēlāku un cildenāku. 1 

S.Zalvirks "audzināšanā ar mākslu1* saskatīja iespē
jas ne tikai bērnu mākslinieciskās audzināšanas specifisko i 
uzdevumu veikšanai, bet ari personības attīstības harmoni- ; 

zēŠenai. viņa radošo spēju un dotību izkopšanai.^ 
Raksturīgi, ka daļa tālaika redzamāko pedagogu Vā- I 

cijā (Šeakendorfs, Gece , Pabats u . c ) , Dānijā (Klauson-^aass), 
Zviedrija (Salomans), Somijā (Cigneusa), Francijā (Palm-
grēns), Latvija (Cīrulis), Igaunij\ (Karells), Krievijā 
(Kasatkins) u.c. bērnu mākslinieciskās jaunraies spēju at
raisīšanos un attīstību saistīja ar fizisko darbu (skolas 
rokdarbiem u . c ) . Turpretī citi pedagogi (Gaudigs, Gurllts, 



Šarelmanis u.c.) uzsvēra, ka jaunrades spējas un spēki attīs
tāmi dažādos garīgās darbības veidos, paverot Iespēju bērnu 
"mākslinieciskajai pašiz;;augmei". 

Jāatzina, ka savā sākotnē mākslinieceskāa audzinā
šanas teorija un prakse veidojas ciešā kopsakarā ar mājamat
niecības Izplatīšanos un. rokdarbu ieviešanu skolas. Strau
jais rūpniecības uzplaukums attīstītākajās Eiropas zemās de
va iznicinošu triecienu mājrūpnieclbai. Fabrikās izgatavotie 
priekšmeti bija krietni vien lētāki par amatnieku darināju
miem. Tāpēc mājrflpnleclba strauji panika un mākslas amatnie
cības nozares pilnīgi tika iznicinātas. Sabiedrībā pacēlās 
balsis pret amatniecības iznicināšanu un strādnieka pārvēr
šanu par moderno mašīnu piedēkli - tebnlsko kreatūru. 

Rūpniecības progress un ražošanas intensifikācija 
izvirzīja prasību pēc It.bāk sagatavotiem un apmācītiem strād
niekiem. Tāpēc skolās vajadzēja gatavot jauno strādnieku 
maiņu - "cilvēkus ar asu skatu un Izveicīgām rokām". Uzmanī
bas lokā izvirzījās jautājums par mākslas .:aiknl ar darbu. 

Dziļu iespaidu uz sabiedrību Anglijā, bet vēlāk 
ari visā Eiropā atstāja DŽ.ffasklna kaismīgā publicistika, 
viņa apcerējumi par mākslas un estētikas problēmām. DŽ.Ras-
kins popularizēja mākslas amatniecību un daiļamatu apguvi 
skolās, tā saglabājot tautas vērtīgākas tradīcijas, :»adot 
iespējas bērnus audzināt nacionālā garā. Mākslas amatu kop
šanā DŽ.Raskins redzēja iespējas novērst sociālo ļaunumu un 
veidot personības garīgo kultūru. Viņš mēdza paskaidrot, ka 
pat visvienkāršākajā darba nepieciešama izkopta darba pras
me un laba mākslinieciskā gaume* 

Konsekventi DS.Rasklna sekotāji Anglijā bija V.Mo-
riss un V.Kreins. Visu sauklis - māksla visiem un māksla 
visā - ieguva plašu rezonansi sabiedrībā un skolās. Viņi uz
skatīja, ka Īstai mākslai jāaptver visi ļaužu slāņi* Bērniem 
pirmo saskari ar skiisto varēja sniegt iepazina:.<ls ar tau
tas daiļamatu un darba tradīcijām. V.Morlss un V.Kreirs māk
slinieciskajā darbībā sair; uti ja reālu ceļu personības sav
dabības uzplaukumam un iniividualitaee saglabāšanai. Viņi 



ticēja, ka mākslas amatniecības kopšana skolas un ģimenēs, 
palīdzēs novērst fabriku darba radītas negatīvas sekas un 
saglabās mākslas Izpratni un tautas daiļamata tradīcijas. 

Kopē 20.ge. sakuma DŽ.Raskina uzskatus par mākslas 
pedagoģiju Latvijā un Krievija popularizēja A.Dauge. 3 

Be tikai Anglijā, bet ari citās Eiropas zemēs iz
virzījās kvēli mākslinieciskās audzināšanas atziņu paudē
ji» kuri tajās redzēja līdzekli eamllzuSo sociālo un eko
nomisko problēmu risināšanai. Plašu ievērību Vācija izpel
nījās kompnnlļgt-p J^TOļpja»? kurn vairākus sava radoša mū
ža gadus pavadīja ari Rīgā. Savos darbos - "Māksla un re
volūcija" (1849),."Nākotnes māksļaa,Aaxbi" (1850) - viņš 
uzsvēra, ka tikai brīvība un cilvēka cieņas atdošana cil
vēkam stiprinās mākslas vietu sabiedrības dzīvē, katrā • 
cilvēkā veidos dziņu no amatniecības uz mākslinieciski 
pilnvērtīgu dzīvi* Mākslu viņš uzskatīja par sabiedrības 
un katra * n T f V » '1fr,Tv»" lw»i ff»rfr*•••pi»rta*>m ŗ^t****]*, 

beļ ne tļļfaj^par pl irtam i ag3^*4eai. Māksla R. Vāgners re
dzēja nozīmīgu pretsvaru vispusīgajam intelektufillsmam 
tālaika skolās. Izcilais skaņu mākslas dligars loloja ce
rību ar mākslas iedarbīgo spēku harmonizēt dzīvi, glābt 
cļļvēci no vienmuļās mehāniskai garblbaspostošae un no-
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trulinošās ietekmes, atgriezt cilvēku pie dabas un dailes. 
Mākslas un darba vienotības ideju visnotaļ centas 

popularizēt un īstenot dzīvē redzamākais vācu socifilpoli-
tiķis, t.s. sociālās pedagoģijas teorētiķis P.Haumanis. Pēc 
viņa domām mākslas audziuātājs un attīstītajspēka sakņojas 
personības varēšanas prieka, kuru Iespējams iemantot tikai 
dar> ,rocesā. Personības izaugsme darbā parādās materiālu 
izt' formas, krāsu, līniju un oriģinalitātes izjūtā, grū-
tlb. .rrvarēšana un jaunradē. F.Naumanis uzsvēra, Va mBk-
slā smeltās ierosmes apgaro darbu, iemiesojot darinātajās 
lietās personīgās izjūtas un gaumi, neatkārtojamību un iz
domu. Velti šādu "personiskā siltuma" dzlrkstelltl meklēt 
standartizētajos ražojumos. DŽ.Raskina Ideju ietekmē F.Hau-



manis veicināja mākslas amatniecības attīstību, saskatīja Ie
spējas darba un mākslas sintēzei» F.Hau manis izprata lielrūp
niecības attīstības objektīvās tendences, tāpēc viņā ieteica 
līdzās modernajai lielražošanai kopt mākslas amatniecību kā 
svarīgu cilvēka dzlvee un darba estetizētaju faktoru. 

Mākslas pedagoģijas ietekmē aizsākās nozīmīgs praktis
kais darbs apkārtējās vides labiekārtošanā, ēku, ielu, dārzu 
un parku kopšanā, skolās telpu mākslinieciskajā noformēšanā* 
A.Hergets atzina, ka šādai praktiskai rīcībai vides estetl-
zēšanā nozīmīgus stimulus deva "izteiksmes kulta" (Ausdrucke- , 
kultur) nostiprināšanās un izplatīšanās Vācijā. Austrijā 

u.c. Šfl "izteiksmes kulta" iesakņošanos veicināja Izcilu 
mākslinieku un mal.slas pedagogu darbība. 

Mākslinieciskās audzināšanas jomā tautas atmodu Vāci
jā parasti saista ar mākslas vēsturnieka un pedagoga K.T^n^aa 
darbību. Savā grāmatā "Vācu jaunatnes mākslinieciska audzinā
šana" ("Die kUnstlerlsche Srzlehung der deutschen Jugend", 
1393), K.Lange estētiskās kultūras kopšanu saista ne tikai 
ar pedagoģiska, bet ari ekononleka rakstura apsvērumiem. 
Viņš norāda, ka mākslas priekšmetu izgatavošanā var izlīdzē
ties ar lētiem materiāliem un par paveikto darbu saņemt aug
stu samaksu. Lai plauktu mākslas amatniecība, ka viņš uzsver, 
nepieciešams sabiedrībā kopt estētisko gaumi, rūpēties par 
mākslas amatnieku sagatavošanu un jaunatnes audzināšanu māk
slinieciskā garā. 

Nozīmīgas Jaunas Ierosmes mākslinieciskas audzināša
nas paplašināšanā skolās ienesa ^-Lihtļark* daudzpusīgā pe
dagoģiskā un organizatoriskā darblb*. Reālu ceļu mākslinie
ciskās audzināšanas attīstībai viņš redzēja skolotāju pro
fesionālajā sagatavošanā, viņu estētiskā? un pedugogiskfls kul
tūras celšana. A.Lihtvorks m?dza at^adJcāt: rtV's*a skolu re
formas apstājas pie skolotāja." Pedagoģiskā darba veiksmju 
pamata Ir skolotāja dzīvais radošais gar-s, kuru viņ? ienes 

• skolā un Iedzīvina audzēkņu darbos un cērt - eftuo. Vi$a izprat
nē audzināšana Ir nerimtīga ;aunrud?. Labu, radošu okoloiāji* 



nevar iedvesmot nedz vislabākie mācību plāni, nedz ari iero
bežot vispelēcīgākās mācību grāmatas un metodiskas Izstrād
nes. Vitu izšķir skolotāja personība, viņa erudīcija un pe
dagoģiskā kultūra. A.Lihtvarks progresu mākslinieciskās au
dzināšanas jomā saistīja ar jaunrades pedagoģijas attīstību 
un tās plašu ieviešanu skolu praksē. Skolotāja radošā darba 
veiksmes, kā vieš uzsvēra, nodrošina visas skolas dzīves es-
tetizēšana. Te daudz var līdzēt gaumīgs skolas telpu (klašu, 
kabinetu, gaiteņu, atpūtas istaba u.c.) iekārtojums, mērķ
tiecīgi veidoti slnnu zlmējual, pārdomāti ilustrētas mācību 
grāmatas, prasmīgi organizētas bērnu nodarbības. Mākslinie
ciskajā izglītība A.Lihtvarks galveno vietu ierādīja daiļ
literatūrai, zīmēšanai, veidošanai, mākslas darbu uztveres 
vadīšanai, bērnu rokas izveicības vingrinājumiem ur skolē
nu mākslinieciskajai jaunradei. Būtisku trūkumu skolu prak
sē viņš redzēja valdošajā lntelektuālismā, tāpat nacionālās 
mākslas un rakstniecības tradīciju nenovērtēšanā. A.Liht-
varks Hamburgā regulāri organizēja "mākslas audzināšanas 
dienas" un skolctlju kongresus par mākslinieciskas audzinā
šanas problēmām. Šajos pedagogu forumos pārsprieda skolotā
ju sagatavošanas un estētiskas audzināšanas jautājumus, 
daiļliteratūras darbu izvēles, analīzes un novērtēsi nas 
principus, skolēnu valodas kopšanas un bērnu literārās jaun
rades attīstības problēmas. Pēc A.LIhtvarka iniciatīvas Ham-
burgas skolotāji organizēja skolēnu darbu izstādes. Viņš ie
teica rūpēties par jauno skolotāju estētiska redzesloka pa
plašināšanu un visu māksliniecisko izglītošanu skolotāju se
mināros un universitātēs. 

Tradicionālajās "mākslas audzināšanas dienās" un 
mākslinieciskās audzināšanas problēmām veltītajos kongresos 
rosīgi piedalījās pedagogi (C.Keršenšteiners, E.Zalvirks, 

* H.Volgasts, L.Gece u . c ) , mākslinieki un dzejnieki (G.Haup-
tmanis, O.Ernsts u . c ) , mākslas teorētiķi (A.LIhtvarka, 
K.Lange u . c ) . Šādos kultūras spēku konsolidācijas rezultā
ta Vācijā 2C.gs. sākumā izveidojas nozīmīgi centri estētis
kās kultūras kopšanai skolās. Erēzdene kļuva par atbalsta-



punktu tēlotājmākslai skolā. Velmāra - dzimtās valodas un 
literatūras mācīšanai, Hamburgā notika muzikālās un fizis
kās audzināšanas skolotāju sagatavošana. 

Šajos mākslas forumos oedaKOgs^u.KerSenSteiners^ja-
matoja nepieciešamību esfcētisko audzināšanu cieSi saliedēt 
ar personības tikumisko veidošanos, pēdējā saskatot ga ve-
no audzināšanas aSrķi. Viņš uzsvēra, ka estētiskā kultūra 
iegūst savu patieso nozīmi tikai tad, ja tā balstīta ti
kumiskajos principos. Estētiska audzināšana ir gan ļoti bū 
tiska, bet vēl nepietiekams nosacījums viengabalainos per
sonības izveidē. Kā pierādījumu šim apgalvojumam G.Keršen-
šteiners min vēsturiskos laikmetus, kad estētiska kultūra 
bijusi augsta līmeni, bet ētiskā kultūra, tikumība ir biju 
si uz zemas pakāpes. 

Sākotnē mākslas pedagogi galveno vērību veltīja 
estētisko Jūtu un mākslinieciskās gaumes veidošanai, tiku
miskajai audzināšanai ar' mākslu. Mākslinieciskajā darbībā 
viņi saskatīja iespējas audzēkņu tuvināšanai savas tautas 
un( dzimtā novada dzīvei un nacionālajai kultūrai. Uākslini 
ciskās audzināšanas ekonomisko aspektu viņi redzēja tautas 
dallamato kopšanā un mājturības attīstībā. 

Pakāpeniski mākslinieciskas audzināšanas (mākslas 
pedagoģijas) ietekmes sfēra paplašinājās. Ievērojama vieta 
tika ierādīta valodas kultūrai, rotaļām un sportam, dabas, 
apkārtējās vides kopšanai, skolas estētiskā potenciāla pa
lielināšanai. Izcili mākslas meistari, mūziķi un pedagogi 
lielu vērību veltīja mākslinieciskā oikla priekšmetiem sko 
lā un to nozīmes palielināšanai bērna estētiskajā audzinā
šanā. Dziedāšanā viņi saskatīja nozīmīgāko personības māk
si nleciskās gaumes veidotāju faktoru. Skolotājiem ieteica 
mācību nodarbinās hesamierlnr.tle.i tikai ar dziedāšanas md* 
elšanu vien, bet iepazīstināt bērnus ar izcilākajiem mūzi
kas sasniegumiem. 

Kākalas pedagogi uzsvēra, ka vingrošanai, sporta 
spēlēm, rotaļām jāierada pienācīga vieta skolas dzīvē, 



sekmējot bērnu attīstības harmonizāciju. It īpaši tika uz
svērta deju un rotaļu nozīme bērnu sociālajā un emocionāla
jā attīstībā, kā arī akcentēta nacionālas kultūras vērtību 
liela nozīme ceļā uz vispusīgu mākaliniecisko izglītību. 

Mākslas pedagogi plusi popularizēja ekskursijas, pār
gājienus un citas novadpētniecības darba formas, iepazīsti
not bērnus ar skaisto tuvākās*apkārtnes dabā, dzīvē, vēstu
res pieminekļos, stiprinot dzimtenes mīlestības jūtas. 

Plašu rezonansi pedagogu ur mākslas darbinieku vidū 
ieguva aicinājums mākslu uzskati*, nar vispārinās izglītības 
sastāvdaļu. No sā aicinājuma izrietēja prasību paplašināt 
izglītības saturu, ieviest visās tautskolās mākslas pamatu 
apguvi. Metodiskajās izstrādnēs jn ieteikumos skolotājiem 
tika norādīts, kā ar mākslas līdzekļiem *bōrniem iemācīt 
saprast ne tikai dzeju. tSlotājmākslas darbos, mūziku, bet 
ari veidot spēju saskatīt un izjust skaistumu dabā, darbā, 
tautas daiļamatniecībā, r.&kslas pedagoģijas izcilākie pār
stāvji konsekventi iestājās par to, lai māksla - Šie cilvē
ces "tīrākie prieka avoti*»- būtu nevis "izredzēto pulcina 
ieguvums", bet kļūtu par visu bērnu, ori trūcīgo, ieguvumu, 
par vi;-j garīgās dzīves daļu. Skolā apgūtajai "vispārējai 
skaistu formu, krāsu un skaņu izpratnei" j&paver sko Sniem 
ceļā uz mfikjlu un visa dullā apguvi un kopšanu apkārtajā 
dzīvē. 

Tālaika viedokli par mākslas nozīmi personības attīs
tības harmonizēšanā un izglītībā izteica pazīstamais vācu 
pedagogs V.Reins: "Var būt ļoti augsti attīstīts Intelekts, 
visemalkāk attīstītus reliģiskās un tikumiskās jūtas, bet 
kur trūkst mīlestības uz mākslu, tur ir robs, kas gan nav 
nekāds noziegums, bet tocer vienpusība \in mazvērlīgums. M 

V.Reins atzīst, ka par Īsti izglītotu var uzlūkot tikai tā
du cilvēku, kuram ari mākslas pasaule nev palikusi sveza, 
kas ar izpratni ur. mīlestību tiecas p5c mākslas d^biem. Sa
va laika skolu V.Reins ;osauc par pudiz^lltotu cilvēku saga
tavota ju, jo *;ās audz?k^i "a.ēmā nesaprašanā paiet >arām lie
lajiem m&kslaa darbiem**. Pusizglitotš ir ari zinātnieks, 



kura pasaule nesniedzas tālāk par savu specialitāti. Pusiz-
glltots ir katrs, kam nav tuvi mākslinieciski centieni un 
spējas^smelties mākslas darbos estētisko baudījumu un prie
ku. 

Aizstāvot skolu reformu nepieciešamību, mākslinie
ciskās audzināšanas piekritēji daudz darīja, lai tautskoli 
pienācīgu vietu ieņemtu tēlotājmāksla (zīmēšana), literatū
ra, muzikālā audzināšana. Visi cerēja ar mākslas līdzekļiem 
veidot skolēnos vajadzību fcēc skaistā, attīstīt spēju uz
tvert, vērst savu dzīvi pilnskanlgfiku, saturīgāku. Kas jau 
skolā būs spējis priecāties par patiesu skaistumu, tas ari 
savā turpmākajā dzīvē rūpēsies par sava dzīvokļa un apģērba 
sakopšanu, pēc darbā dienas meklēs atspirdzinājumu pie dabas 
jaukumiem, literatūrā, mākslas izstādēs.. Tikai māksliniecis
ki izglītots cilvēks savā dzīvē un darbā spēs atrast bagā
tus neizsīkstošus skaistuma avotus. Māksla - tā ir kā acu gais
ma, ko nedrīkst atņemt nevienam bērnam. 

Arī mūsu cienās neapšaubāmu Interesi izraisa pazīsta
mā mākslas pedagoģijas teorētiķa E.Zaļvirka atziņas par bēr
nu es*~ētisko audzināšanu ar mākslas līdzekļiem. Māksliniecis
kās audzināšanas nepieciešamību viņš aplūko dažādos aspektos. 

Mākslinieciskās darbības pamatā ir cilvēka dabiskā 
tieksme pēc kustībām. Rotaļā meklējami bērna mākslinieciskās 
darbības pirmsākumi. Rotaļa nodrošina bērna fizisko un garī
go spēku attīstību, atraisa iztēli un fantāziju, rosina viņa 
radošo darbību. Mērķtiecīgi virzīta rotaļa - "pasaules spogu
lis". 

Nākot saskarē ar dažādām mākslas formām, bērnam.tiek 
izkopta jūtu pasaule, atbrīvojot viņu no zemākajām tieksmēm. 
Uākslr rada īpaši pacilātu noskaņu, Izraisa noteiktu jūtu stā
vokli, kas tik ļoti nepieciešams jebkuras personības darbības 
rosināšanai* 

Mākslinieciskā darbība spēcīgi ietekne gribas attīstī
bu. Jfidod bērna spēkiem piemēroti uzdevumi, jāpanāk uzsāktā 
darba izpilde no radošas ieceres līdz gatava rezultāta iegūšanai. 



To izstrāde bērna iegūst gandarījumu par paveikto darbu un 
smeļas dziļu emocionālu pārdzīvojumu. Gūtais panākuma Izrai
sa jaunu epēku pieplūdumu, mudinot uz jauniem veikumiem un 
iespējami lielāku patstāvību. 

Garīgā un fiziskā aktivitāte, kādu izraisa māksli
nieciskā darbība, veido niansētas jūtas, attīsta spēju Ie
justies, smalkjūtību un pieklājību, stiprina personības ti
kumiskos un garīgos spēkus un sargā to no mežonības. 

Māksla palīdz izkopt fizinko izveicību un domāša
nas asumu* Uākslinieciskā darbība balstās skaidrā un precī
zā mērķa izpratnē un apzinātā ieceres Īstenošanā noteiktā 
formā, kā ari saprātīgā attieksmē pret materiāliem un darbu 
rīkle*, kas nepieciešami, lai sasniegtu gaidāmos rezultātus. 

Māksla ir pateicīgākais līdzeklis cildenāko domu 
izteikšanai, kuras tā ietērpj pienācīgā skaistumā un pievērš 
cilvēku uzmanību augstākām garīgajām interesēm. Atsaucoties 
uz I.Kontu, E.ZalvIrks atzīst, ka cilvēka, kas spēj sajūsmi
nāties par dabas daili un mākslu, potenciāli jāuzlūko par 
tikumīgu. 

mākslinieciskajā izglītībā E.Zalvirks saskata nozī
mīgu reliģiskās audzināšanas līdzekli. Vin5 norāda, ka,"pa
teicoties mākslai, Bčs nonākam pie pārliecības, ka bfvmūsu 
jutekliskās dzīves pastāv vēl cita, kuru mēs nespējam nedz 
rokām pataustīt, neiz izskaidrot pat ar vispilnīgāko loģikas 
mākslu". 

tiāksla Izaug no jutekliskās uztveres, tašu mākslas 
darbā skaistā forma ir tikai ārējais Ietērps» zem kura pa

slēpts ārkārtīgi bagāts garīgais saturs, kas māksla ir notei
cošais. Iegūtā spēja un gatavība iedziļināties mākslos dar
ba būtība vērš cilvēku pilnīgāku un cildenāku, paceļot viņu 
pāri jutekliskajam garīgajā pasaulē. 

Kftksla Ir varenākais līdzeklis fantāzijas attīstī
šanai, kas kā "mū?u apzlaas sintēze" veido to lielo garīgo 
spēku, bez kura neviens savā darbībā nevar Iztikt - ne zi
nātnieka, ne mākslinieks, ne amatnieks* 



- ?? -

Mākslinieciskā audzināšana vai "audzināšana ar māk
slas līdzekļiem", kā Šo jēdzienu precizēju E.Zalvirks, ne
aprobežojas tikai ar bērnu estētiskās audzināšanas uzdevu
miem vien.Saskarsmē ar mākslu viņš redzēja iespējas bērnu 
tikumiskajai audzināšanai un garīguma kopšanai. Viņš uz
svēra, ka patstāvīgus radošas darbības izvēršana palīdz 
bērnos ieaudzināt stipru gribu, attīstīt fantāziju,- bez ku
ras nav iespējams cilvēces progress nevienā darbības Jomā. 
S.Zalvirka formulētāc prasības rosināja paplašināt māksli
nieciskās audzināšanas sfēru. V I Ļ Š mudināja attīstīt bērnu 
aktivitāti, novērtēt rotaļas un darba nozīmi estētiskajā 
audzināšanā. E.Zalvirfca atziņām bija praktiska nozīme t.s. 
"jaunās skolas" principu nostiprināšanā. 

20«ga. pirmajos gadu desmitos uzkrājās nozīmīga pie
redze mākslinieciskās audzināšanas teorija un praksē. Šo 
meklējumu rezultātā bagātinājās mākslas pedagoģijas priekš
meta saturs, arvien daudzveidīgāks kļuva mākslinieciskās 

audzināšanas līdzekļu klāsts, tika meklēti jauni celi sko
lēnu aktivitātes paaugstināšanai mākslas vērtību apguvē un 
b S m u radošās darbības rosinršanā. Šajā laika posmā eaģata~ 
vcju un publicēja daudzus vērtīgus gleznu reprodukciju krā
jumus skolu vajadzībām. Skolotāju darbu atviegloja saračrā 
plaāā literatūra par dažādām mākslas nozarēm un daiļamatnie
cību, pētījumu publikācijas par mākslas t€lu uztveri un ana
līzi. Plašu popularitāti ieguva mākslinieku, mākslas peda
gogu un dažādu biedrību rīkotie priekālasljumi un vakara 
kursi skolotāju - mākslas cienītāju un lietpratēju sagata
vošanai. Mākslos pedagoģijas izcilākie pārstāvji labi sa

prata pašu galveno: mākslinieciskās audzinfieunas tālākā at
tīstība ir pilnīgi atkarīga no skolotāja personības, viņa 
ōaga" ivotlbas. Šajfi darbības jomā skolotājiem jānodrošina 
vispusīga profesionāla un mākslinieciski estētiskā izglītī
ba. Estētiskās audzināšanas uzdtvumu Īstenošanai vajadzīgi 
skolotāji, kuri būtu patiesa "mākslas gara iedvesmoti un 
pārņemti". 

Pazīstamais mākslas teorētiķis un mākslas pedagogi-



jas vēsturnieks A.Herge.fce—vispārina sasniegumus mākslas pe
dagoģijas attīstībā 19.gs. beigās un 20.gs, sākumā. Pēc A. 
Hergeta domām,bērnu mākslinieciskās audzināšanas pamatuzde
vums - modjnflt intyyes^ im pr* rtn par raksi 11 'a vdett tāi 
dartm izpratni, t.i., sekmēt mākslas veidu valodas apguvi. 
TīņS ari parāda gali ēnos nosacījumus un faktorus bērnu māk
slinieciskās audzināšanas sekmēšanai skolā.^ 

Skolas ēkas un tās apkārtnes estētiskais iekārtojums 
kļuva par nozīmīgu bērnu audzinātāju faktoru, pievērsa vi-* 
sus patiesām mākslas vērtībās. Skolā bija jāatrod vieta glez
nām, skulptūrām, bērnu zīmējumiem. Tika izvirzītas prasības 
skolu celtniecībā ievērot apkārtnes Īpatnības un nacionālo 
stilu, atbilstošu telpu funkcionālo izmantojumu, bērnu nodar
bību raksturu un vecuma Īpatnības. Mākslas pedagogi uzsvēra, 
ka bērnus audzina sakopta vide. Turpretī neizveidota un ne
sakopta skola» tās apkārtne patīkamas emocionālas un estē
tiskas Izjūtas bērnos nevarēja izraisīt. Skolas - "kazara-
veldlgie milzeņi" - jau ar savu ārējo veidolu vien nomāc 
bērnos jebkuru vēlēšanos tuvoties šādam "gora templim**. Jā
atzīmē, ka 20.gs. sākumā skolas iekārtošanas un tās apkār
tnes kopšanas jautājumus dzīvi iztirzāja latviešu pedagoģis
kajā presē. Ari Latvijā 20.-30.gados samērā daudz dc rija 
skolas telju un tās apkārtnes kopšanā un izdaiļošanā. 

Dzimtā valoia un literatūra veidoja pamatu bērnu māk
slinieciskajai audzināšanai. Pazīstami rakstnieki un mākslas 
pedagogi ieteica lasāmgrāmatās ietvert pilnvērtīgus daiļli
teratūras darbus, atteikties no dzejas stundu pārliekas ra-
cionalizēšanas un moralizējošām tendencēm un galveno uzma
nību veltīt Iztēlei un jūtu kopšanai. Dzimtās valodas un li
teratūras skolotāju galvenais pienākums - atklāt dzimtās va
lodas burvīgumu, ar daiļdarbu sagādāt bēraiea estētisku prie
ku. Lielas iespējas valodas estētiskā potenciāla vairošanai a 
mākslas pedagogi saskatīja, ieviešot skolā brīvo domrakstu. 
Tie radās kā reakcija :ret dogmatiskā garā ieturētajiem sti
listiskajiem vingrinājumiem. Domrakstos bērni varēja paust 



savu pasaules redzējumu, vērtēt, izkopt stilu, apliecināt -
savdabību. Pazīstami mākslas pedagogi un metodiķi (FIšers, 
Šarelmanis, Vōbers u.c.) ieteica skolēniem ilustrēt savus 
domrakstus un brīvos sacerējumus, ieviešot burtu izdaiļoju-
mus un vinjetes, ķā ari darba raksturam atbilstošus zīlēju
mus. Šo pieredzi izmantoja savos darbos ari latviešu meto
diķis A.Laimiņš. 6 It īpaši tika uzsvērta skolas bibliotēku, 
literāro sarīkojumu un bērnu teātra lielā nozīme valodas ba
gātināšanā. 

Tēlotājmāksla paver iespējas paplašināt bērnu māk
sliniecisko redzesloku, kā art izraisīt dziļu estētisko pār
dzīvojumu un prieku. Savās izstrādnēs mākslas pedagogi pama
tojās uz eksperimentālās psiholoģijas un pedagoģijas pētīju
miem (Millers-Preienfelss, Meimanis, Vunts, šteras, Šulce 
u . c ) . Žaj03 pētījumos tika smelta atziņa, ka ari jaunāko 
klašu skolēni, Ja vien tiek ievērotas viņu vecuma īpatnības 
un intereses, spēj uztvert un saprast mākslas darbus un pie
vērsties mākslinieciskajai jaunradei. Uozlmlcao ierosmes tē
lotā jdarblbai bSrni smeļas dabas skaistumā, līniju un krāsu 
saskaņā. Mākslas pedagogi un psihologi uzsvēra, ka dažādi 
mākslas veidi - tēlotājmāksla, tnflzika un dzeja - pēc savas 
būtības ir savstarpēji. saistiti, bet ar savu atfiķirlbu viens 
otru papildina un bagātina. Oomu par dažādu mākslas veidu 
sintēzi atbalstīja daudzi pedagogi un mākslinieki (Vēbers 
u.c.). 

Pedagogi uzsvēra, ka zīmēšanai bērni1 vispārlg&Jā 
slinieciskajā audzināšanā ir vislielākā nozīme. Atsakoties 
no tolaik tik izplatītās nozīmēšanas prakses, mākslas peda
gogi pieši Ieviesa zlmēŠenu no dabas, veidošanu, izgrieša
nu un citu tehnisku paņēmienu apguvi. Dažādi metodiski jau
ninājumi pamatojās klasiskās pedagoģijas pamatlicēju - J.A. 
Komenska, Ž.Ž.Ruso un J.H.Pestalocija - nostādnēs, akcentē
jot nepiecioŠafftlbu zīmēšanas i L a d š a n ā izkopt acs un rokas 
veiklību, vingrināt spējas un attl3tlt garīgos spēkus, t.l., 
sekmēt vispārīgo garīgo izaugsmi. Vienlaikus nākolas peda-



gogi jaunas atziņas smeļas eksperimentālajās pētījumos par 
bērnu māksliniecisko apeju attīstību un zīmēšanas procesu. 
G.Keršenšteiners, E.Vēbere.O.Zsinl£s u.c- pierādīja, ka zl-
mēšana skolās jāuzlūko ne tikai pe.r atsevišķu priekšmetu, 
bet ari par skolas vispārēju mācību principu. Zīmēšana ar 
savām specifiskajām iespējām palīdz dziļāk un pamatīgāk ap
gūt jebkuru mācību priekšmetu, sekmējot bērnu radošo spēju 
un emocionālās sfēras attīstību. 

Pur nozīmīgu bērnu mākslinieciskās audzināšanas lī
dzekli uasķatlja glītrakstīšanu, kam pienācīgu vietu ierā
dīja ari Latvijas skolās. 

Dziedāšanā nozīmīgu vietu ieņēma no5u apguve .("dzie
dāšana pēc notīm") un tautasdziesmu mācīšana. Līdz ar tautas
dziesmu skolā ienāca ari tautas mūzika un tautas deja. kādās 
cerība, ka šis zaudētās vērtības ar skolas starpnieclbu at
kal varētu atgriezties tautā. Muzikālās audzināšanas nodar
bības bērnos veicināja vēlēšanos snkot "mūzikas iekšējai bū
tībai", paust savas izjūtas un izteikt gūtos iespaidus mūzi
kas tēlu valodā; 

VingroSanā mākslas pedagogi saskatīja efektīvu lī
dzekli ne vien bērnu fiziskās attīstības nodrošināšanā, bet 
ari ķermeņa formu un kustību harmonizēšanā un porel a«i stā
jas veidos ..nfi. Mākslas līdzekļi (mūzika, tautas rotaļas ur. 
dojas u.c.) palīdz ja bērnos izkopt izteiksmes kultūru, ku
ru tolaik dēvēja par "ritmisko gimnastiku". Pasaulē lielu 
popularitāti Izpelnījās E.Dalkroza metode ritnlskAs vingro
šanas, improvizācijas un dzirdes kopšanai. Uzskatīja, ka 
ritmiskā vingrošana, dziedāšana un deja ir "no īsta ritma 
dzimušas mākslas" ur. kā tādas (protams, iespēju robežās) 
ieviešamas ari vingrošanas nodarbībās, lai attīstītu ķerme
ņa "iekšējā kustīguma izteiksmes spēju". Mākslas pedagogi 
teteica vingrošanas stundās, skolas sarīkojumos un bērnu 
svētkos pievērsties tautas dejām uc rotaļām fcft per.ionlbas 
estētiskās kultūras S^īrisam nosacījumam. 

H-kdarbi bērnu mākslinieciskajā audzināšanā ieņēma 
Ipaou vietu. Čai darbības joma, pievēra* /r.ondrlz visi nāk-



alas pedagogi, Tā laika redzamākie rokdarbu popularizētāji -
manuflliflti - bērnu darbā saskatīja nozīmīgu estētisko aspek
tu. 

Mākslas pedagogi dažādie zemēs popularizēja bērnu 
darba eatetizēāar.u. Visi ieteica darba estētisko aspektu sa

skatīt gan materiālu un instrumentu izvēlē, gan darba norisē 
(tehnikā un tehnoloģijā), gan ari darba rezultātu Izvērtēju
mā. Rokdarbos bērni ieguva izpratni par formu, krāsu* sama
lu (mēru), simetriju, harmoniju, disharmoniju u . c ' 

20,gs. sākuma mākslinieciskās audzināšanas strāva 
kļuva par savdabīgu pedagoģiskās jaunrades tribīni* No tās 
progresīvie sabiedrības darbinieki - uifikal ini fīki, pedagogi, 
skolotāji, rakstnieki - vērsāc pret rutīnu un garīgo pelēcī
bu, pret laorālfr panikuiru un cauro prakticismu. Iztilākie 
Sls atrāvac pārstāvji aizstāvēju demokrātisma un ^umfir.loma 
ičeālus audsināčunā un izglītībā. Šajā laika estētiskas 
audzināšanas problemātika i*£uva sociāli norlalfu skanējumu. 

Mflkslas p«da#ogu darbības rezultātā skolās s'ivu vie
tu auka ieņemt mākslinieciski estētiskā cikla di ne i pilnas. 
Nereti tās dflvēja par radoŠaJāK dLsciplInim, mē«inot rast 
tajāa līdzekli vica rāctbu procesa radik&la* ŗlrvftrtē^ar.nL. 

B^rnu jaunradi pētīja vācu F*dngc£3 0. Kersen5 t^iners 
("Bērnu mfikslinlo.-iskAs jaunrades attīstība"), itāļu cāk-
slas zinātnieka K.Rlči {"Bflrul asAkslirloki M), an>ļu psiho- . 
logo E.Kirkpatriks ("PedoluglJas pamati"), cakslinieks 
O.Vulfs ("Bērnu mAkalu,") u.c. 

KāksllnieciakAo audzināšanas un izglītības Jautāju
miem veltīto ES.Djūlja darbs "Skola un sabiedrība," P.Kfl-" 
torp - "Sociālā pedagogi ja," L.Curllta -" "Far radošo au
dzināšanu," P.Gansborg* - "Katlosie darbi skolā," M.Sraun-
evoiga "Māksla un b ē m l . " 'iisus ftos dažādo autoru darbus 
vienoja kopēja iezīme - b rļ*ļSjf"[_2* A.SP JUļlgļ^att 1 n \ I * ag b*r-
na personības yeldo5ana un tfin attlerlbu bārmeni/ējļflņa ar 
seriālo apkārtni. Šie wftk.frlas \*č\ŗ,*fu ce.ilfer.i na \ivr..\*r 



rada atbalstu un izpratni. H.Šorelmanis savā apcerē sapnj 
"Saules skola" loloja cerību visas Austrijas skolas vērst 
par īstu gaismas un radoša gara piestravotu templi, kuru 
piepildītu ziedi un raules gaisma. Iecere par bērna radošo 
spēju attīstību augstākajai priekšniecībai ) ikās nepieņe
mama un pārdroša, tfipēc pedagogam H.Sarelmonim no skolos 
nācās aiziet. 

20.gs. sākumā mākslas pedagoģijā sāka iezīmēties 
savas skolas - vācu. angļu, ameri'āņu, krievu u.c. . Kat
rā no Šim skolēm iezīmējās sa^s -pedagoģiskais stils. Pie
mēram, vācu mākslas pedagoģija G.Kersenšteiaera darbu Ie
tekmē centrālo vietu ierādīja brīvai, radošai bērnu paaiz-. 
teiks'iel, vīnu emocionalitātes atraisīšanai. Amerikāņu sko
la Di.Djaija darbu ietekmē bčrnu mākslinieciskajā audzinā
šanā praktiskais un analītiskais aspekts dominēja pāri emo
cionālajam. Turpreil krievu mākslas pedagoģijā organiski 
apvienoja abas iepriekšējās tendences. 

^•^jjļfi ļ a Y * r a T J * Ā 1 i A ! Lļ"* A tiTff 1 >»«™»- jaiīnra-
d e a vārtētājl - N.Bakušlnakia. V.flebtereva. E.Corbunovs. 
K.X&bJl1pvs. pievēršanās bSrau daiļrades analīzei saistīta 
ar skolonu savdabīgās iekšējās pasaules izpēti, domāSanaa, 
Iztēles, novērošanas savdabības atklāsmi. A.Bakušins. is 

I • - . I mi mm. -

savā darbā '.VAkslinieciskā audzināšana un jaunrade" aicinā
ja skolotājus soska.lt bērca visdārgāko r...cilvēcisko .ma
teriālu, lai no viņiem veidotu jaunās sabiedrības "vienga
balainās kult0ra3 nesējus". Vīna uzmanība pievērsta bSrna 
iekšējai dzīvei - garīgās pasaules attīstībai un viņa dar
bības radošajām izpausmēm, it īpaši mākslinieciskajā jaun
radē. Viņš brīdināja, ka pieļautas kļūdas bērna audzināšanā, 
jebkura vienpusība, personības attīstības mākslīgā forsēša
na kādā viena darbības Jomā, vienmēr sola nepārredzamas ne
laimes un neveiksmes. Mākslinieciskās audzināšanas procesfi-
skolotājam labi jg^trzlna bērnu vecuma Ipatnlb** UJĻ indivi-
cufiia savdabība, nepiec ešama iejūtība un "liels iekšējais 
takta", jāizprot audzināšanas procesa viengabalainība. Krf 

http://soska.lt


audzināšanas (mākslinieciskās) teorijā, ne prakse nav pie
ļaujama viengabalainā garīgā procesa sadalīšana atsevišķos 
elementos, jo "atomizStā dvēsele" nespēj uztvert viengaba
lainā mākslas tēla niansēto būtību* 

Mākslinieciskās audzināšanas ideju izplatība Krievi
jā 19.gs. beigās un 20.gs* Sākumā cieši savijās ar plašu un 

. sazarotu sabiedriski pedagoģisko kustību. Dažādu sabiedrī
bas slacu pārstāvji, kritizēja tālaika skolu, kura piesātinā
ta ar dogmatismu un piespiešanu, bet audzināšana reducēta 
līdz dresūrai. Mākslas pedagogi un psihologi Krievijā pama
toju nepieciešamību nodrošināt brīvu un vispusīgu bērnu ra
došo spēju attīstību, formālisma pārvarēšanu, psibisko īpat
nību ievērošanu. Saasinātā interese par bērnu iekšējās pa
saules izzināšanu, vispusīgu garīgo attīstību un skolēnu 
jaunrades spēku atraisīšanu rosināja pedagoģisko domu un sko 

. lotāju darbību. Liela interese par bērnu māksliniecisko au
dzināšanu izpaudās ari skolotāju kongresu un kursu rīkošanā, 
metodiskās jaunrades attīstībā. Krievijā, Rietumeiropā un 
Amerikas Savienotajās Valstts gūtā pieredze bērnu mākslinie
ciski estētiskajā audzināšanā rada visai nozīmīgus atspulgus 
un jaunu izvērtējumu P.Blonska, S.Šacka, N.Krupskajas, A.Lu-
•načarska, l.'.Brjusova darbos. 

Nozīmīgus un jaunus impulsus bērnu mākslinieciskās 
audzināšanas teorijā un praksē ienesa Ļ.Vigotska funjamentā-
lais pētījums "t&kslas psiholoģija". Pētot daiļdarba tapša
nas ^ana torni ju" un daiļrades procesu, raksturojot bēn.u māk
slas un jaunrades savdabību un tuvību rotaļai, Ļ.Vigotskis 
saskatīja māksla veidu personības attīstības harmonizēšanai, 
tās līdzsvarošanai ai pasauli pašos kritiskākajos un atbil-
dlg kajos dzīves mirkļos. Ļ.Vigotskis mākslu dēvēja par "jū
tu tehniku^1,. Šajā mākslas funkcijā visspilgtāk izpaužas tās 
audzinošā iedarbība uz personību kopumā. 9 

Bērnu mākslinieciskajā audzināšanā, viņu ievirzīšanā 
dialogā ar mākslu vērtīgi atzinumi gūti B^Anaņjeva. M.Bahti-
na, P.Jakobsona, A.Kovaļova, A.Kokarenko, V.Mjasisževa, S.tfe 
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Te minēto autoru darbi un pasaule uzkrātā pieredze 

bērnu mākslinieciskajā audzināšana laikmetu lokus ta vai ci
tādi atbalsojas ari Latvija. 

KopŠ nacionālās pedagoģiskās domas sākotnes Latvija 
estētiskās audzināšanas un mākslinieciskās izglītības prob
lemātika Ieguva sociāli nozīmīgu skanējumu. Tās pamatu vei
došana saauias ar latviešu tauta? pirmo un otro atmodu. Tas 
ir laiks, kad tautas garīgajai aktivitātei spēkus dod nacio
nālās tradicionālās kultūras vērtību apzināčanās ūn godā cel
šana. Tautas gudrībā tiek rasts nozīmīgākais avots bērnu iz
glītībai, mācībām un audzināšanai. 

Otrs jaunu atziņu avots meklējams pasaules kultūrā. 
Šajos gados sabiedrības progresīvie spēki steidza atgūt gad
simtos nokavēto tautas garīgās un estētiskas kultūras kopša
nā, profesionālas mākslas un zinātnes attīstībā. 

19.gs- vidū rosīgu pedagoģisko un muzikālās kultūras 
kopšanas d ar bļbu , VI Ā&ejaē^Jx.vJLra a J.C1ŪZ e. Viņš augstu nover-" 
tēja bērnu muzikālo audzināšanu, uzsvēra emocionālā un estē
tiskā faktora nozīmi personības attīstības harmonizēšanā un 
jauno skolotāju sagatavošanā. 

PĪoAākam mākslinieciskās audzināšanas jautājumu lokam 
pievērsās jaunlatvieši. J.Alunāns, X.Barons, K.Biezbārdis, 
ArKronvalds,,, A.^Bflgļg-, fr.ļaļļe^rf K V Ā I T ftTriilfl^'ftfi. latviešu 
tautas tiesības kopt savu nacionālo kultūru, iegūt vispusīgu 
Izglītību, attīstīt dzimto valodu un literatūru, .imelties ci
tu tautu zinātnes un mākslas avotos* Sāfikslinleciskās audzinā
šanas uzdevumus visi saistīja ar aktīvas un patstāvīgas per
sonības izveidi. "Pēterburgas Avīzēs" vlui uzsvara, ka soci
ālā nevlsnildzlba, garīgā un nacionālā apspiestība nomāc skais
to cilvēkā. Jaunlatvieši tiecās pārvarēt Šo daiļā atrautību -
no ellvSku garlgfi i dzīves, loloja cerības ari latviešu "zem
nieku tautas" jaunajai paaudzei attīstīt visas cilvēciskās 
«sējas un dotības, izkopt estētiskās vajadzības un gaumi* 

A.Kronvalds savās kvēlajās runās un rakstos uzsvēra, 



ka mādbSci tautas skolās jabalatfia uz skolēnu garīgo pašdar
bību, jāizraisa viļu izziņas, darba, fiziska un māksliniecis
ka aktivitāte, jāizkopj tikumiskās un estētiskās jūtas, jā
rosina iztēle. ViņS atzina, * a viens no skolas galvenajiem 
uzdevumiem ir cilvēku "upgaiamoGana" un "i:'.dailēsana". 5ie 
uzdevumi ir savstarpēji saistīti un risināmi vienotā līdzi
nāšanas procesā. Gavā "Vēstule latviešu tautas skolotājiem 
un audzinātājiem" A.Kronvalds atjadinAja: "īsi sakot, latvie
šu skolu darbs iraiJ: savus mācekļus mācot un audz:inott tā 
isdailēt p3c tikumiem, zināšanām un mākslām, ku latviešu tau
ta ar laiku mācītos pilnīgi ātžlt, kāda3 tiesības cilvēku bēr
niem piešķirtas un kadi pienākumi ikkatram jāizpilda, kas vē
las, lai to par apgaismotas jeb miesīgi un garīgi izdailetas 
tautas locekli uzskatu. 

"Rakstā "Cilvēka iekšķīgs un ārīgs veids" A^rojjvjujds 
psiholoģiski pamatoja mākslas lomu bērna personības attīstī
bā, norūdot, ka daile pauž" cilvēka Iekšējo būtību, harr.ioni-
"zē attīstības procesu. 

Ari ^usekllq atgādināja, ka skolēnu "mākslas un dailes 
it-* pejas kopjumas tautas s4)lAs". Katram tembra kopjama un 
mācāmu skaisto uztveršanu un saprašana. 5ui jumā varens mak-
sljniecirk&s audzināšanas līdzeklis ir literatūru, datļlasī
šana, glītrakstīšana un zīmēšanu. Tomēr vlsdziJā ko iespaidu 
uz bčrnu atstāj dzļgdftšnņa - dailes un tikumu kopčju. Ausek
lis ruk3tu: "estētiskais nolūks ir viens no lielākajiem, k/-.s 
panākam? caur tautas dziesmu kopšanu jk^lrs." Tautsķrļjtajom -
"estētikas zinātājam un dailes cienītājus" • pieder galvenā 
loma bērnu estētiskas dzīves orgānizēfunā. "Ikkatra j-.uri.-l 
dzlvoda'Tia cilvēka augstākais mērķis ir ideāls ... Taiļu ido-
£1 1 uodināt un audzināt skolēnos ir kūtra tautas skolotāja 
svuts pienākuma. Pie tā lai viņas palīdz tuuta3 dzI ēsmas."^* 

Jauns+.rēvuiekj' laikrakstā "Pi ēņus Lapa" vls^ūšlfcs māk
sliniecisko audzināšanu saistīja ar cilvēka utbrlvo5atittvno 
vienpusības, apspiestības ur. "izd.--lv«>tas a ir lv es* fĶriû riem', 
kas aizkavē persprflļ^as un tautas spēju un talantu at »•'! s iiVi.. 
Vienlaikus viņi Sremil&rjfts iVz*rv*rt, k-. :ilv : ir uktiv.. ap
stākļu tin sevis . ļie : •> iii, a s0ēiw. 



īpaši augstu māksies lomu personības attīstība vērtajā 
Rainis. Pievēršoties māksliniecisko spēju attīstībai» Rainis 
nerada, >;a «talanti nekrīt no debesim", bet to attīstību no
drošina uz patiesi demokrātiskiem pamatiem veidota sabiedrī
ba un skola, visiem ©ieejama ārpusskolas izglītība, vispusī
ga audzināšana un pašaudzināšana. Rainis uzsver, ka "mūzika 
jūtām Stāv vistuvāk no vigjtaljafls>1rmn

j tapGc tās kopšanai 
skolā un ģimenē veltāma vislielākā uzmanība. Lai bērnus tu
vinātu skanu tēlu pasaulei un jaunradei, viņš ieteica muzi
kālajā audzināšanā plašāk ieviest jēmiea zināmās tautas
dziesmas un tautas mūzikas instrumer.tus. 

Rainis mākslinieciskās audzināšanas jautājumus aplūko
ja cl' šā kopsakara ar radikālu kultūras demokratizēšanu, ar 
skolas dzīves pārkārtojumiem. Rainis mudināja, katru uzņemt 
sevi cilvēces kultūras bagātības. "No kultūras visuma uzņera-
B O D O S vien tik var izaugt kas jauns un liels? J 

Rainis uzsvēra, ka mākslai jāizkopj '"ieklējs cilvēks". 
Māksla ir tas faktors, kas ļauj vispusīgi attīstīties bērna 
personības spējām un spēkam, "darboties un izaugt visā lie
lumā," saka Painis savās "Atmodās." 

Nākotnes cilvēkam jābūt ne tikai "ar plašu un asu prā
tu", visam lājūt "dziļām jūtam", kas savu apkārtni uu visumu 
spēj sevī "uzņemt, labāki iz sevis radīt j Jūtas ir pirmavots 
prātam," secina Rainis. 

Rainis izsaucoši "Kāda laime ir skaistumu redzēt!" 3l 
spēja redzēt (aktīvi uztvert) skaisto, kopt un radīt daili 
ir jāveido skolā. Daudzi Latvijas skolotāji Raiņa ietekmē 
meklēja jaunus ceļus bērnu mākslinieciskajā audzināšanā, dzej
nieka iezīmētā "iekšējā cilvēka" veidošanā. Viņi atcerējās 
Raiņa brīdinājumu: "Skola nedrīkst pārvērsties par nedzīvu 
iemācīšanās mehānismu." 1 4 Stils,kas dibinās uz aklu pakļau
šanos un dresūru, ne vien sagandē bērnu nervu sistēmu un rak
sturu, bet ari Izoldē ticību un paļāvību visam patiesi cil
vēciskajam, labajam un skaistajam. Rainis "Refleksijās" no
raida oflciālt , autoritāro stilu pieaugušo un bērnu, savstar
pējās attiecībās. Ari skolotajam audzēkņi jāprot ietekmēt -



ļotl taktiski, saudzīgi, it kā nemanot. Dzejnieks noraida 
augstprātīgu, p/ *coeu toni, ar kādu skolotājs Izcsļ tavu 
pārākumu pār mm.Ako. Prst skolēnu jāizturas "maigi saudzē
jot", kā prst cilvēku, "kurš tlscas pēc patiesības» Hs aiz
skarošu pārākumu, bet ari ns aplamu pieticību". Atrast parei
zo mēru savstarpējās, attieclbāe - vl>ne no svarīgākajām au
dzināšanas mākslas prasībām. 

Rainim skola - tautas kultūras pamatu veidotāja un 
kopēja, bet skolotājs - tautas audzinātājs. Raiņa vadītā 
"Dienas tapa" aicināja tautskolotājus par spīti nelabvēlīga
jiem laikmeta apstākļiem un reakcijas uzbrukumiem saistīt sa
vu darbību ar tautas centieniem un elsu. kopēju pūliņu rezul
tātā padarīt skolu par patiesu gaismaj pili, bet skolotāju 
par galveno saimnieku tautas skolā - šajā zinību, daSādu māk
slu un darba centrā. 

20.gs. sākumi ari Latvijā radāe eavl mākslas pedago
ģijas problēmu risinātāji* Izcilākie no viņiem - K.Cīrulis 
uņ A.pauge, Smeļot?es no pasaules pedagoģiskās kultūras avo
tiem, viņi izkopa savu Individualitāti, «izveidoja savdabīgas 
atziņu sistēmas. 

K.Cīrulis izstrādāja oriģinālu bērnu rokdarbu sistēmu, 
tajā nozīmīgu vietu ierāda bērnu māksliniecisko spēju izkop
šanai un vispusīgai audzināšanai. Darba un mākslas sintēzē 
izcilais latviešu pedagogs un tautskolotājs, no Dundagas re
dzēja iespējas bērnu dzīves un darbības eststizēšanai. 

Viņš vispusīgi Izvērtēja rokdarbu nozīmi bērnu māksli
nieciskajā audzināšanā un estētiskās gaumes veidošanā. Pro-
t-iae. rokdarbu galvenais uzdevums - veicināt darba kultflrae 
panatu veidošanu. Bērnu iepazīstināšana ar savdabīgo "darba 
ābeci" Ietver ne vien zināšanu un prasmju apguvi, bet ari 
darba estētikas apjausmu un sagatavošanu praktiskajai dzīvei. 

K.Cīrulis savā apcerējumā "Rokdarbi kā māksliniecis
kās audzināšanas līdzeklis" uzsvēra, ka mākslinieciski gra
fiskā izglītība lr cieši saistīta ar dorbaudzināšanu. Māksli
nieciski estētiskās un grafiskās izglītības saistībā ar ou-



dzinfišanu darbam K.Cīrulis redzēja rsfilu ceļu "nākotne.; sko
las" modeļa izveidei ur. būtisku trūkumu nevēršanai tradicio
nālajā mācību un audzināšanas sistēmā. Šās skalas būtiskai./ 
trūkums - mācību vārdiskais raksturs un atrautība no c'zives 
neļāva izpaustieu skolfinu aktivitātei zināšanu apguve, iero
bežoja viņu radošo darbību, atsvešināja audz-ikņus no dzīves 
un darbs r .ālajfim norisēm. 

K.Cīrulis uzsvēra, ka bērnu māksliniecisko attīstī
bu veicina rokdarbu nodarbības, ja vien to organizēšanā tiek 
ievēroti vairāki nosacījumi. 

1. Mīlestību un vēlēšanos jtrādāt notriprina inte
rese un sasniegtā pilnība darbā, proporciju un formu ievēro
šana, vienkāršu rotājumu ieviešana priekšmetu apdarē. 

t 2. Patstāvības un pašdarbības attīstība (darba uz
devumu noteikšana, materiālu, darba riku, ornamentu u.c. iz
vēle, priekšmetu konstrukcijas un formas precizēšana un gra
fiska attēlošana) sektu* skolēnu jaunradi, norūda -jribu, a u 
dz*, na disciplinētību, veido estētisko gaumi. 

3* Kārtības, sa' tptlbas un precizitātes paraduma 
ieaudzināšana rokdarbu nodarbībās veido pamatu skolēnu māk
slinieciskajai darbībai uz estētiskajai audzināšanai. 

4. Acumēra, formas un skaistā Izjūta, roku veiklī
bas vingrinājumi (darbs pēc rasējumiem un zīmējumiem, rokdar 
bu Saistība ar rasēšanu, zīmēšanu, ģeometriju, materiālu teh 
nologijas apguvi u.c.) nodrošina bērnu māksliniecisko spē,4u 
attīstību. 

5. Pirmohiska fizisko spēku attīstība jāveic ci^šā 
vienotībā ar cieņas ieaudzināšanu pret darba darītājiem, ak
centējot fiziskā darba nozīmi veiklības, grācijas, ritma iz
kopšanā, kustību koordinācijas spējas, acumēra,-precizitātes 
un skaistā izjūtas kopšanā. 

K.Cīrulis izteica ciešu pārliecību, ka mākslas un 
darba elementu lalledēšana paver ceļu pilnīgai un harmonis
kai spēku un spēju attīstībai un bērnu sagatavošanai pilnāka 



nlgai dzīvei un profesionālajai darbībai. 
Šos uzdevumus mākslas un darba saliedēšanā var veikt 

profesionāli sagatavoti skolotāji. K.CIrulis savā 30 gadu 
pieredzē nonāca pie secinājuma. Ua rokdarbu skalotājam ne-; 
pieciešams nodrošināt vienlīdz labu pedagoģisko, tehnisko 
(tehnoloģisko) un mākslinieciski estētisko sagatavotību'^ 

K.3Irulie un viņa sekotāji Ieteica rokdarbu satura 
izvēlē ievērot sē u un meiteņu intereses un turpmāk; dar
bības raksturu. Plenāram, meiteņu rokdarbi bija ievirzīti 
mājos dzīves kultūras (mājturības) kopšanas gultnē. 

Latvijas skolās samērā liela uzmanība tika veltīta rok
darbiem kā atsevišķam priekšmetam un vispārējam mācību prin
cipam, sekmējot darba, kultūras apguvi. Sadzīves kultūras 
kopšanai audzēknes sagatavoja mājturības skolas jeb īpašās 
nodaļās, kā ari Latvijas mājturības institūtā (agrākajā 
Kaiicmindes mājturības seminārā). Šo skolu absolventes kopa 
ne tikai savu māju un ģimenes pavardu, bet viņas ari mācīja 
rokdarbus skolās, rūpējās par darba un mākslas saistību un 
organisku vienotību. Fakti ļauj secināt, ka Šfid^i darbaudzi-
nāaanas rezultātā ari ģimenes lokā plauka rokdaioi, attīsti- 1 

jās daiļamatniecība, nostiprinājās mājas, tuvākās un tālā
kās apkārtnes kopšanas tradīcijas* Jau mājas soli ieaudzinā
ta kārtības un sakoptības izjūta palīdzēja skolai ie-irzlt 
bērnus pilnskonlgfi darba un dailes pasaulē. 

Mākslas un jaunradee /edagogijas ideju redzamākais pār
stāvis Latvijā bija A.Dauge. Pēc savas ievirzes un dzīves 
£U:;tljnmSi *• dzejnieks un mfikelini* :s, erudīts Eiropas kultū
ras un pedagoģijas strāvu pārzinātāja. Plašā humanitārā iz
glītība un sagatavotība vēsture, filozofijā, psiholoģijā, li-, 
teratūrfi un dažādās mākslas jomās, pamatīgā skolas dzīves 
lazlšana ļāva viņam vispusīgi izvērtēt personības tapšanas 
procesu, iedzīvoties bērnu dzīves neatkārtojamība, saskatīt 
skolotāja un audz aātāja darba galveno vadlīniju - cik vien 
iespējams augstu pacelt• \ rlgo un ētisko cilvēka kvalitāti1*. 



A.Dauge savas praktiskas pedagoģiskas darbības sfkumā 
pamatīgi iepazinās ar EIrops3 mākslas dzīvi un pedagoģijas 
dažādajiem virzieniem, ruplgi izvērtēja praktisko pieredzi 
bērnu mftkslinieciakajā audzināšanā. It īpaši auglīga Ievēr
tās pedagoga iepazīšanās ar Hamburgas skolotāju un vācu ra
došās inteliģences pieredzi, izveidojot noteiktu bērnu māk
slas audzināšanas sistēmu. Centrālo vietu mākslinieciski es
tētiskajā audzināšanā Hamburgas pedagogi ierādīja dzimtajai 
valodai, daiļliteratūrai, zīmēšanai un dziedāšanai, bet; ār
pusskolas darbībā - bērnu mākslinieciskajai darbībai, bēr
nu jaunrades izstādēm, bērnu māksliniecisko spēju kopšanai 
skola un ģimenes lokā. A.Lauge šis pieredzes analizē pārlis-
Ģin^jfis, ka mākslinieciska cikla priekšmetu aktīvā apguvē 
bērni mācās novērot un izvērtēt mākslas parādības un apkār
tējo Īstenību, Izprast dzīvi un tās atspulgus mākslā, iz
teikt sevas domas un izjūtas vārdos, skaņās, krāsās. Piere
dzējuši skolotāji savu galveno metodisko uzdevumu ieskatīja 
bērnu emocionālās sfēras attīstībā, nodrošinot zināšanu ap
guvi un prasmju veidošanu -.aur jūtu prizmu. A.Dauge savā pe
dagoģiskajā pieredzē Tērbutt, Varšavā, Maskavā, kā ari Lat
vijas skolu praksē pārliec nājās, ka mācības, dziļi saviļ
ņo;" -it visus prāta spēkus un jūtas, stiprinot gribu un iztē
li, atstāj noturīgu iespaidu uz bērna garīgo, tikumisko, emo
cionālo un estētisko attīstību, līdz ar to paplašinot ne ti
kai personības izzinās un Saskarsmes sfēru, bet ari, kā uz- . 
sver A.Dauge, Izkopjot visus bērna personības "dvēseles spe
ķus". 

A.D. Jge c irakstljis plašas apceres par Šekspīru un G~-
ti, Ibsenu un M d i , kopā ar Plūdori sagatavojis mācību grā
matu "ISūsu lasāmā grāmata". A.Dauges nozīmīgākais devums 
mākslas pedagoģijā un bērnu jaunrades spēju izkopšanā izklās
tīts darbos: "Kultūra un māksla", "Veidošanos īpēju attīstī
ba bērniem", "Džona Resklna mākslas pedagoģija", "tiāksla un 
audzināšana", "Audzināšanas ldrils un īstenība", "Kultūras 
ceļi" u.c. A.Dauge uzsvēra, ka skolas uzdevumu lokā ir ne 



tikai noteikta zinfišanu apjoma apguves nodrošināšana, bet 
ari personības audzinoša potenciāla veidošana. Viņš noradī
ja, kf ar audzināšanu iespējams vispusīgi ietekmēt "visu 
veselo cilvēku", nodrošināt viņa fizisko, sociālo un garīgo 
dvēseles s^ēku izkopšanu. Šajā personības veidošanās proce
sā īpašu ^ietu ieņem māksla. A.Dauge paskaidroja, ka maketa 
ar savām daudzveidīgajam izpausmām noskaidro, sakārto un Iz
daiļo jūtu dzīvi, isa un disciplinē fantāziju un iekopj 
gaumi; savdabīgā veidi rosina prāta spējas un stiprina gribu* 
Mākslas pedagogs atgādinājis, ka māksla māca novērot un in
tuitīvi saprast dzīvi, dabu,cilvēkus un pašam sevi. Šo māk
slas ietekmi uz cilvēku nespēj aizstāt dažādās zinātnes un 
to apguve skolā un pašizglītības ceļā. 

Ar mākslas dzīvinošo spēku - atraisīto skaistuma iz
jūtu - skola aizšķērso ceļu neīstās mākslas iespaidiem. Tas, 
kas skaistumu uztver, to saprot un mīl, neaptraipa rokas 
ar to, kas ētiski neskaists, netīrs, zems. V sverot mākslas 
harmonizētāju funkciju personības audzināšana, A.Dauge brī
dināja, ka estētiskais elements skolas dzīvē nedrCkstētu 
"pārāk izcelties uz citu rr.ina". Vienpusīga ievirze audzi
nāšanā, lai' ari labi iecerēta, izraisa "nevēlamu ārišķīgu 
estētismu", nodarot neatvairāmu ļaunumu bērna personlras vei
došanai?-6 

Izcilais pedagogs nemitējās atgādināt, ka īsts sko
lotājs audzinātājs "savā dvēselē ir mākslinieks", jo ari vi
ņam ir raksturīga jaunradlšants tieksme. Nozīmīgus orientie
rus šai jaunradlŠanas darbībai skolotājs smeļas māksliniecis
kās audzināšanas principos. A.Dauge uzsvēra, ka mākslas priek
šmetu (literārā lasīšana un literatūra, zīmēšana, dziedāšana, 
veidošana) apguvē nepieciešams 

- ievirzīt bērnus mākslinieciskajā darbībā, izraisīt 
x došo aktīvitāt (jaunradi), 

- ievērot b^rnu spējas, nodrošināt iespaidu daudzvei
dību un neatkārtojamību (emocionalitāte, tiekšanās uz radošu 
darbību, rotaļas un darba i*, jpējas u . c ) , 



- nodrošināt bērnu tiešu un patstāvīgu saskarsmi - ar 
īstu mākslu, 

- saskaņot b e m u estētiski māksliniecisko darbību ar 
citām zināšanu un darbības jomām, 

- sagatavot skolotājus mākslinieciskās izglītības Īs
tenošanai (mākslas veidu valodas apguvei u.c.) m daudzvei
dīgo estētiskās audzināšanas uzdevumu veikšanai skolā, ap- -
kārtējā sabiedrībā un ģimenē. 

A.Dauge savā koncepcijā lielu vērību veltīja skolotā
ju sagatavošanai un profesionālajai darbībai, izpratnes un 
izjaus veidošanai par patiesām kultūras vērtībām, pedagoģis
kās smalkjūtības un pedagoģiskās sirdsapziņas atmodināšanai 
un kopšanai. Skolotāja jaunrades darbība sakņojas vispfirčjā 
un profesionālā kultūrā, dziļā saistībā ar savu laikmetu, 
spēcīgā dzīves izjūtā, bez kuras ne izkoptais talants, ne 
tehniski'; izveiķsme nekā nedos. A.Dauge uzsvēra, ka "neviena 
liela mākslas vai pedagoģiskā vērtība vēl nekad nt.v radīta 
no cilvēka kura dvēsele nebūtu zinējusi siltas, cilvē
ciskas simpātijas, siltas sajūsmas un degošas aizrautības../" 

Kādas pamatprasības izvirzīja A.Dauge mākslinieciska 
cikla priekšmetu skolotājiem? 

A.Dauge uzsvēra, ka mākslas vērtību apguvi skolā nodro
šina mērķtiecīgi organizēta mākslinieciskā izglītība un vis
pusīga bērnu audzināšana. Šo godpilno uzdevumu spēj veikt 
tāds skolotājs, kas ne tikai teicami pārzina savu priekšmetu 
un noteiktu profesionālās darbības jomu, bet ari pats ir 
"mākslinieks savā dvēselē" 1 8. Mākslinieciski estētiskās kul
tūras. ko^ējlev pamatskolās un vidusskolās nedrīkstētu trūkt 
ne smalkas mākslas izjūtas un sapratnes par, mākslinieciskās 
audzināšanas specifiskajiem uzdevumiem, ne ari pietiekami 
plašas vispārīgās un pedagoģiskās kultūras. Ari pats A.Dauge 
savu pedagoga un audzinātāja talantu kaldināja nemitīgās cil
vēka un mākslas studijās, bērnu pasaules nemitīgā iepazīšanā, 
jaunas Ierosmes savai jaunrade., smēlās daudzajos mūsu kul
tūras apcirkņos. Par mūža draugiem viņš izraudzījās Gēti, vis 



harmoniskā* attīstītu personību, un Šekspīru, viscilvēclgāk 
plašo, visgatavāko mākslinieku. 

A.Dauge - "viens no visgaišākajiem latviešu cilvēkiem" 
mākslas priekšmetu skolotājus centās vērst par patiesiem es-
tētiskfir kultūras pamatu kopējiem. A.Dauge nemitīgi atgādi
nāja, ka katra skolotāja un audzinātāja galvenais virsvzde-
vums - augstāk pacelt cilvēka garīgo un ētisko kvalitāti, kat 
rā cilvēkā kopt māksliniecisku dzīves un savas darbības sap
ratni? 0 

Lai īstenotu šo uzdevumu, mākslas priekšmetu skolotā
jam savā darbībā jāatsakās no tādas skolas izglītības ievir
zes, kura orientē skolēnus jau no pirmās klases iet tikai ci
tu iemītās takas, runāt citu priekšā teiktus vārdus, izteikt 
citu izdomātas domas, zīmēt citu iecerētās ainas. Un tā ne
pārtraukti no dienas dienā - tikai atkārto,-kopē, atdarina, 
bet it nekad nekā paši nerada, nekad neizteic to, ko paši no
vērojuši, sapratuši, izjutuši* Šāda skola Iznīdē bērnā patstā 
vibas dzirkstis, noslāpē jaunrades garu* A.Dauge uzsvēra, ka 
jaunā laikmeta mākslas skolotājs, pārvarot nov^ojušos stereo 
tipus, aicināts izkopt bērniem prasmi un gatavību izteikt 
vai attēlot to, ko paši redzējuši un sapratuši, attīstīt bēr
nu patstāvību un novērošanas spēju, pieradināt vīnus patiesi 
un pareizi izteikt gūtos iespaidus dažādās mākslas valodās. 

A.Dauge jau 20.gados spilgtās krāsās iezīmēja vecā dog 
matizētā mācību veida un jaunā radošā mācību stila pretmetus. 
Kāda atšķirība skolotāja darbības virzībā.' Vecā tipa dziedā
šanas skolotājs māca bērniem kādu dziesmas meldiņu tik ilgi; 
mehāniski atkārtodams, kamēr bērni var nodziedāt pietiekami 
"gludi*1, tad mērķi uzskatīja par sasniegtu. Turpretī jauna 
tipa dziedāšanas skolotājs vispirms lasa dziesmas tekstu un 
lasa. tā, lai bērns uztvertu īsto dzejas saturu, izceļot se-
visķi dzejisko* un skaisto, mudina bērnus pašus to atrās 1. 
Tad skalotājs dziesmu spēlē tā, lai audzēkņi iedzīvotos dze
jas saturā, izju. tu mūzikas atbilstību tekstam* Skolotājs at
sevišķas vietas spēlē va: akas reizes, bērniem uzdod dažādus 



Jautājumus, ta ievadot vigus mūzikas tēlu pasaulē. Kad bēr
ni iekšēji izjūt to. ko izteic A*im»m-.m *f^^r-Ttŗ^a,, mflr.ļļrļi 

tad viņi apjaus ari satura un formas dziļo vienotību, tie 
dziesmu pavieam citādi dzied, neka kad tā viņiem tikai mehā
niski iemācīta* Šo mākslas sapratni padziļ'na mūzikas teorē
tiskie paskaidrojumi, kādus skolotājs sniedz pēc vajadzības 
katrā stundā, vēlāk mūzikasJfceOrijai veltīdama pat ataevlž-
ķas nodarbības. Līdztekus visnopietnākā vērība tiek pievēr
sta balss izkopšanai, pareizai elpošanai un citiem tehniska 
rakstura jautājumiem. 

Tāpat kā katru darbu darot, ari raustu darbus skolēns 
var izpildīt mehāniski, bez paša domas, paša novērojumiem 
.un plrdzlvojumiem. Nemitīgi atkārtojot svešas domas un citu 
pasaules redzējumu, bērns zaudē Jebkādu patstāvību spriedu
mos, vērtējumos un rīcībā. A.Dauge mudināja skolās ieviest 
domrakstus - ndomu rakstus" - jau pašā skolas mācību sākumā. 
Pirmajos domu rakstos ieteica bērniem apcerēt pašu redzēto 
un izjusto, viņiem vien nozīmīgo un skaisto. Sākumā uz skolē
nu pieļautajām vp.lodas kļūdām un citādām fermas nepilnībām 
nepiegriez sevišķi lielu vērību, tāpat kā uz bērnu pirmo, zī
mējumu trūkumiem. Lasot un pārrunājot domu rakstus, Īpaši 
uzsver katru spilgtu tēlojumu, katru patstāvīgu novērojumu, 
pie nepilnībām apstājas, lai uzmundrinātu rakstītāju pašu 
vēl padomāt un pavērot, pameklēt trāpīgāku vārdu, zīmīgāku 
izteicienu. Domu rakstus vai nu visus, vai ari dēlus klasē 
lasa, kopīgi pārrunā un apspriež gluži tāpat kā bērna zīmē
jumus. Tā bērni radinās brīvi uzstāties, vērtēt, savas domas 
Izteikt un aizstāvēt. Līdzās šai bērnu pašlzteiksmes attīstī
bai skolotājs pakāpeniski arvien lielāku uzmanību velti tīri 
valodnieciskiem un stilistiskiem vingrinājumiem, izteiksmes 
tehnikas kopšanai un valodas estētikai. 

c 
A.Dauge mudināja skolotājus lasīt un iztirzāt māk

slas un literatūras darbus tā, lai tajos attēlotie cilvēki 
un viņu dzīve visā pilnībā atainotos skolēnu acu priekšā, lai 
bērni "gara velm" skatītu šo cilvēku sejas, dzirdētu viņu 
balsis, sajustu viņu karsto dzīvības elpu* Tikai pēc tam. kad 



daiļdarbs uztverts un saprasts ka mākslas darbs, kad dzeja 
uztverta un pārdzīvota visā eavā niansētajā daudzveidībā, var 
šos sacerējumus vērtēt no vēsturiskā, filozofiskā vai kāda 
cita viedokļa. Iztirzājot daiļi•teratOras darbus, liela vērī
ba jāveltī formai, izteiksmei, dzejnieka vai rakstnieka valo
das bagātībai un savdabībai. Jau literārās lasīšanas sturdās 
skolotājs oenpas Izkopt saviem audzēkņiem spējas un'gatavību 
no rakstnieka viedokļa, mākslinieka acīm skatīties uz apkār
tējo pasauli, iedzīvoties viņa pasaules un dzīves izjātā un 
izpratnē. Līdz ar to daiļliteratūra palīdz bērniem iepazīt 
dzīvi, apjaust cilvēka dvēseles sarežģītās norises un sākt iz
zināt paar: sevi. Tādējādi literatūra un māksla kļūst par va
renu personības pašizziņas un bērna pašaudzināšanas stimulētā
ju faktoru. 

Tēlotājmākslas (zīmēšanas) mērķis, kā uzsvēra A.Dauge, 
iri pakāpeniski pieradināt bērnus patstāvīgi un apzinīgi no
vērot apkārtējos priekšmetus un parādības, uztvert tajos pa
šu raksturīgāko linijās,krāsās un formās un savus iespaidus 
vienkārši un pareizi attēlot, bet spilgtās ainas, dzīvos tē
lus Uti bagāto priekšmetu klasei saglabāt atmiņā. Tā ievirzīta 
zīmēšanas mācība pakāpeniski padziļina un vērš bagātāku māk
sliniecisko dzīves sapratni. A.Dauge, izvērtējot Vācijas māk
slas pedagogu pieredzi, atzina, ka mākslinieciskās audzināša
nas procesā jārūpējas par iespaidu dziļu izjūtu un daudzveidī
bu, patstāvīgiem novērojumiem un to patiesu izteiksmi, attēlo
jumu vai atveidojumu zīmējumos, rakstu dartor, mūzikas rkaņās, 
roku darinājumos. 

A.Dauge uzskatīja, ka ari zēnu un meiteņu rokdarbu mā
cībā jāievieš vairāk mākslas gara, jāsalauž skolās sastingu
šais racionālisms un mehāniskums. Darba skolas kustības ietek
mē bieži vien centrā izvirzījās šauri praktiskie, tīri utili-
fcārie uzdevumi, uzsverot mehānisko darbu kfi galveno, bet no
vārtā atstājot darba estētisko aspektu. Tā savulaik tika de
formēta darba skolas ideja, kura sākotnē savai attīstībai pa
šus spēcīgākos impulsus smēlās mākslas pedagoģijas kustībā. 
Zīmēšanas skolotāji un mākslas pedagogi daudz darīja, lai rok-



darbu mficlšenā pārvarētu tīri mehānisku darbu, gatavu šab: >nu 
kopēšanu, bet vairāk ievitetu brīvu un radošu darbību. A.Dau
ge uzsvēra, ka rokdarbu stundās jāatbrīvojas no g uži sastin
gušā pārmērīgā prakticisma m utilitārisma gara. Lai rokdarbu 
stundās sekmētu bērnu jaunrades spēju attīstību, tām jfib-it 
mākslinieciska garā vadītām.Tud rokdarbu nodarbības daudz vai
rāk attīstītu garīgās un estētiskās spējas, to audzinošās ie

spējas ;.n izglītojošā vērtība bū'u krietni vien nozīmīgāka. Tā
lab p a r rokdarbu skolotājiem varētu strādāt ari kvalificēti 
zlmēšanar skolotāji. Viņi vislabāk prastu atklāt un izmantot 
estētisko potenciālu un neļautu šim nodarbībām izvērsties par 
vienkāršu zāģēšanu, ēvelēšanu un darbouanos ap klīstera podiem, 
kā tas nereti notiek tur, kur rokdarbu nodarblb A vada peda
goģiski neizglītoti un estētiski neskoloti mehāniķi - amatnie
ki. Protams, nedrīkst usticē* rokdarbu stundas tam, kas nepār
zina "darba ābeci", rokdarbu tehniku. Bet, ja kāds ir labs 
meistars amatā, krietns tehniķis un apzinīgs un akurāts vissī
kākā mehāniska d r trba darītājs, un bez tam a r J vēl mākslinie
ciski un pedagoģiski izglītots, tad tas būs īstais rokdarbu 
'soļotājs. Šim A.iauges secinājumam visā ŗ'lnībā jāpiekrīt 
t—*I pašlaik. 

PanāKuml darbmācībā un estētiskās kultūras pamatu vei
došanā ir atkarīgi no skolotāja darba prasmes, pedagoģiskās 
meistarības* A.Dauge lielu uzmanību veltīja skolotajā izgli-

21 
tlbal, saskatot tajā pamatu pedagoģiskās kultūras veidošanai. 

•Katr skolotāja darbība balstīta psiholoģiskajā un' 
T^sagogiska^ . iz* Itībā. Tikai ar pedagoģiskās un vslhologis-
kās sagatavotības trūkumu izskaidrojama vienpusība un iero
bežotība s'tolas vai skolotāja darbībā, bērnu dzīves un māk
slinieciski estētiskās darbības organizēšanā. A. )auge rakstī
ja, ka daudzi skolotāji pārāk ur 'er kādu vienu skolēnu dar- * 
blbas jomv (piemēram, tikai zīmēšanu:) t 1 atsevišķu mācību 
priekšmetu, pfi.fik daudz sagaida no kādas vienas mācību vai 
audzināšanas metodes, cer ar atsevišķu līdzekli (piemēram, 

, mftLslu vai darbu) atri ināt visas samilzušās pedagoģiskās 



prakse problēmas. A.Dauge brīdināja skolotājus, ka, kulti-
vējot kfidti vienu darbības jomu, akoectejot atsevišķu audzi
nāšanas līdzekli, kaut art vislabāko (piemēram, mākslu vai 
darbu), nevar sagaidīt labus rezultātus. A.Dauge redzēja au
dzināšanas procesa viengabala albu un daudzšķautnainlbu, 
prasīja respektēt bērna personības veidošanas likumsakarības? 

Izkopta pedagoģiskā kultūra palīdz skolotājam pacel
ties līdz bērna savdabīgo īpašību pasaulei, pārvarēt un ne
pieļaut autor'tā^ās izpausmes savstarpējās attiecībās. Jaun
rades proce ;s vieno skolotiiu un bērnu kopējas darbības un 
kopīgo mērķu Īstenošanai. Šajā darbībā ari skolotājs māoās 
līdzi just un līdzi dzīvot bērnu priekiem un jaunrades pras
mei. Šajā kopējā radoši ievirzītā c" jrblbfi ari pats skolotājs 
ir kā jaunu ceļu meklētāja, k-.s kopā ar bērniem dodas vēl 
neizzinātu un neapjaustu parādību pasaulē. Un šajā ceļā sko
lotājs kļūst par savu audzēkņu dvēseles spēku un prfit* darbī
bas ierosinātāju un kopēju. Skolotājs ar savu dvēselisko sta
rojumu un garīgo spēku metina un kāpina bērnos snaudošos spē
kus un atraisa vīnu radošās spējas un talantus?^ 

Beidzot jāatzīmē A.Dauges personības suģestējošais 
spf-ks un dziļā ietekme Latvijas pedagoģiskajā dzīvē ui. t*u-
tiiņ audzināšanā. Viņš piederēja to pedagogu un audzinātāju 
plejādei, kej, Z-Mauriņas vārdiem runājot, sakņalnl .eauguši 
kultorl, spēja savu audzēkņu plašajai saimei sniegt ne tikai 
plašas un vispusīgas zināšanas, bet ari sirds siltumu un ga
rīgo atbalstu. "Aristokrāts «avf ārēja izskati, viss nepa
rastām runas dāvanām apbalvots, cēliem vārdiem savos klausī
tājos modināja cēlākās jūtas. Un tādēļ jaunatne visu dievi
nāja, jo jaunatne instinktīvi jūt, kas to augšup c eļ." 2 4 

Zenta Mauriņš stvu ie-lenlto Latvijas Universitātes profeso-
ru A.Daugl nosauca par "ģeniālo pedagogu un lielāko latviešu 
tautas audzinātāju . . . " 2 5 -

Mākslas pedagogijus strāva, jāsecina, devusi rozl-
mlgan ierosmes bērnu estētiskās audzināšanas teorijā un 



praksē. Sevišķu ievērību izpelnījās dažādu viedokļu krust
ugunis izkaldinātā atziņa par mākslinieciskās audzināšanas 
nepieciešamību bērnu vispārīgajā izglītībā un estciiskās 
kultūras kopšanā. 

Šajā laikā padziļinājās Izpratne par mākslas nozīmi 
personības attīstības- harmonizēšanā, it īpaši "iekšējā cil
vēka" kopšanā un garīguma stiprināšanā. Kākslas līdzekļos 
pedagogi saskatīja reālas iespējas bērnu Izziņas un darba 
aktivitātes atraisīšanai, vienpusīgā intelektuāllsma pārva
rēšanai, samilzušo trakumu izskaušanai visā tālaika izglī
tības sistēmā. 

Savu aktualitāti nav zaudējuši centieni pamatot dar
ba un mākslas, mākslas un tikumības, mākslas un zinātnes 
savstarpējo saistību un mijiedarbību audzināšanas procesā. 
Mākslas pedagogi rūpēja-: par icionālās kultūras un tautas 
mākslas, tautas daiļamata un amatniecības saglabāšanu un 
kopšanu skolās un ģimenes sudzinlšanā. Viņ 4 pievērsa lielu 
vērību mākslas eJementu iekļaušanai mācību un audzināšanas 
procesā. īpaši atzīmējami vācu mākslos pedagogi E.Vēbera 
uu latviešu pedagc ;a A.Dauges nopelni visa pedagoģiskā pro
cesa estetirēšanā. 

Veidojot bērnu estētiskās kultūras pamatu, centrālo 
vietu mākslas pedagogi ierādīja tēlotājmākslai (zīmēšanai), 
muzikālajai audzināšanai, literatūrai un valocai, rokdar
biem. Ievērību izpelnījās lietpratīgi norādījumi par telpu 
Uti apkārtner estētisko iekārtošanu, par bērnu jaunrades iz
vēršanu (ro\ .ļas, domraksti, bērnu mākslinieciska ^ušdarbl-
bd, mākslinieciskā jaunrade, bērnu radošo darbu izstādes 
u . c ) . 

Lielā mērā pedagoģijas spēks sakņojas plrr:ajos mē
ģinājumos integrēt eksperimentāl J un mākslas pedagoģijas 
un paiholo Ijas sasniegumus. Mākslinieci kās audzināšanas 
pārstāvji visuau veiksmīgi izmantoja tfiluika estētikas un 
mākslas zinātņu atziņas. Šis atziņas noderēja, pētot bērnu 



uztvere un mākslinieciskās jaunrades spējas, skolēnu vecuma 
un individuālās Īpatnības* kā ari organizējot bērnu afiksli-
niecieko darbību. Mākslas pedagogu darbos (E.Zalvirks. A.Her-** 
gets, E.Vēbers, A.Dauge u.c.) Iezīmēta noteikta sistēma bēr
nu estētiski mākslinieciskajai audzināšanai un skolotāju sa
gatavošanai. 

Mākslas pedagogi daudz darīja, lai pārvarētu vecajā 
skolā iesīkstējušo dogmatisma garu Bn vienpusīgo lntelektu-
ālistisko ievirzi mācībās. Akcenti uz bērnu māksliniecisko 
audzināšanu atbilda tieksmei pēc patstāvības un iniciatīvas 
izpausmēm un jaunrades darbloas. Pašlaik aktualitāti iegūst 
daud:-.iB mākslas pedagogu izstrādnes un izvirzītās atziņas bēr
nu radošo spēju un iztēles veidošanā* personības īpašību -
etbildlbas, precizitātes, disciplinētības* gribas noturības -
audzināšanā. Te rodamas daudzas lietpratības eroemes māk
slinieciskā cikla disciplīnu satura konstruēšanā un metodikas 
izstrāde, mākslas elementu Ieviešanā citu disciplīnu apguvē, 
bērnu mākslinieciskās darbības organizēšanā un Jaunrades sti
mulēšanā. Tiilēk visnotaļ Kopjamas mākslas pedagogu izvirzī
tās atziņas: 

- vērst mākslu par vispārējās izglītības uu visas 
t a t ° a s garīgās kultūras neatņemamu sastāvdaļu, par tautas 
tuvinātāju uri starpnacionālo kultūru vienotāju faktori, 

- izmantot mākslu (tās iespējas skolā, gimeno. ārpus
skolas izglītības sistēmā) par apkārtējās pasaules un sevis 
izpētes faktoru, par savu spēju r*a dotību iziri ēšanas (diag
nosticēšanas) un sevis veidošanas (pašaudzināšanas un paš
izglītības) līdzekli. 

Jāatzīst, ka bērnu mākslinieciskās audzināšanas jau
tājumu plašais spektrs bija tikai ieskicēts. Tas sakāms par 
nacionālās tradicionālas kultūrai nozīmes vērtējumu, bērnu 
literāro un muzikālo jaunradi, dažādu mākslas veidu 3 i n t ē ž l 

skolā, attiecīga mākslas veida valodas apguvi. Šir m daudzi 



citi jautājumi ari fflae«* dienās gaida tālāku izstrādi u n f a k 
tisku īstenojumu. 

Būtiskākais trakums bija tas» ka bērnu māksliniecis
kā izglītība un audzināšana ievirzījās tradicionālajā mācī
bu skalas gultnē. Vispusīgais intelektufllisms nerosināja 
māksliniecisko darbību, netuvināja bērnus skaistā apjausmai 
apkārtajā da>ā, dzīvē, darbā un saskarsmē. Rezultātā skolās. 
eS*a pierimt uzbangotā Jūsma pa. mākslas iespējām personī
bas audzināšanā. 

Vislielākās grūtības radīja sagatavotu skolotāju trū-
kums. A Ķeriet a secināja, ka tas, kas pats savā izglītoša
nās un profesionālās sagatavošanās laikā nav baudījis māk
slas dzīvinošo iespaidu, nevar novē tēt mākslas nozīmi un 

audzinošās iespējas bērna per- inlbis veidošanā, /ēl m*?.sk 
Šāds skolotājs &p(s bērr.j ievirzīt mākaliniecis.īajā darbībā. 

Kasu skolu praksē, ā savulaik secināja E.falvirks. 
skolotāji un Izglītības organizatori M e t i meta skatus ari 
uz mākslu. Vārdos viņi utzina tās no ,lmi bērna personības 
veidošana, taču praksē ne vienmēr to pienācīgi novērtēju. To
laik uzskatīja, ka audzināšana ar mākslas līdzekļiem ir "ti
kai skaista bla'kus lietiņa", pieļaujams vai pbt vēlams papil
dinājums skolas izglītībai. Augsti : stāvošas instt*nce3 "ar 
patīkamu labvēlību" atļāva skolas ievies* nodarbi»as mfiksli-
nieclskā cikla priekšmetos, Ja vien mācluu plānos "atlika 
pāri kāda brrva stunda". 

Beidzot šo apceri, rodas ve rāki Jautājumi. Kāpēc 
māksllniecis. Xa audzināšanas strāva nekļuva par reālu pamatu 
skolēnu estētiskās kultūras veidošanai? 

KāpdC nevainagojās ar panākumiem tik daudzu p«f sgogi*, 
un mākslinieku pūliņi? 

Kāpēc .usdienu skolās būtiskie trūkumi tik ļoti sa-
s.ucos ar gadsimtu mijā samilzusajām problēmām bērnu estētis
kajā audr.infišana un personības veidošanā? 

IJ2 šiem daudzajiem "kāpēc" atbildi var rast ari māk
slas pedogogijsn pieredzē. Vispirms jāņem vērā, ka daudzu. 



gadu rituma saglabājusies tā pati audzināšanas sistēma ar sa
vu mācību skolas garu un tradīcijām. Ari mūsu dienās eīs mācību 
skolas modelis ir saglabāts.-tiesa mazliet modernizēts, taču 
tfi būtība n stiprināta izglītības mērķos un uzdevumos, mācību 
un audzināšanas saturā un organizācijas formās, mācību meto
dēs un gaidāmajos rezultātos (noteiktas zināŠenu summas apgū
šanā). ŠI sistēma, kura ir jau izsmēlusi tālākās augsmes ie
spējas mūsdienu skolā, uztur to pašu autoritāro savstarpējo 
attiecību veidu skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecībās, 
nīdējot jebkādu radošās domas džirkstelīti. Tradicionālais 
mācību ikolas stils sasaistīja mākslas pedagogu jaunradi, iz
mantojot estētisko faktoru skolas daroības mstetizēšanā un 
bērna personības attīstības harmonizēšanā* 

Vēsturiskās pieredzes analīze pārliecinoši pierāda, 
ka sekmes nodrošina nevis Izkliedēti pasākumi, bet gan sava 

•laikmeta prasībām un bērna i e d ē j ā m mērķtiecīgi Izveidota es
tētiskās audzināšanas sistēma.^ Atsevišķu audzināšanas ildzek-

~ļu (mākslas) hlpertrofi ja, par ko iestājās erl -ākslas peda
gogi, nevarēja nodrošināt iecerētos rezultātus bērnu mākslinie
ciski estētiskajā attīstībā. Mākslas līdzekļi iegūst patiesu 
audzinātāju un attīstītāju spēku tikai viengabalainā estētis-
kās audzināšanas sistēmā. 

Tomēr mākslas pedagoģija ienesa daudzas dzīvinošas 
dzirkstis un jaunas ierosmes skolotāju jaunradē. Mākslas pe
dagoģijas apcirkņos smeltās vērtīgās atziņas jāpārņem šodie
nas darbam, veidojot bērnu estētiskās audzināšanas sistēmu 
uz principiāli jauniem pamatiem. 
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Oskaru Zīds 

SKDLgliU UK STUDEKTU BStfil'ISKlS AUDZINX2A1ĪAS 
IESPĒJAS KKPJRTRAUKTlS l2ULlTlBAS PROCESA 

Tautas izglītības paflreizējā attīstība, kuru^ izraisī
jusi revolucionāri pārkārtojumi Latvijā un PSRS vieāB soci
ālās, politiskās un ekonomiskās darbības jonās. Izvirzījusi 
prasību būtiski mainīt līdz šim pastāvošo mācību un audzinā
šanas ds-ba organizāciju un saturu, pārskatīt izmantojamo 
formu un līdzekļu efektivitāti, radikāli veikt pāreju no 
administrēšanas, centralizācijas, pārlieku formalizācijas, 
unifikācijas un standartizācijas uz reāli funkcionējošu pat
stāvīgu, suverēnu un autonomu izglītības sistēmu Republika. 
Vienlaikus, veidojot šo sistēmu uz demokrātiskiem pamatiem, 
ir jāpārvērtē eooSāa sistēmas virzība humānas, radošas, ar 
iniciatīvu apveltītas personības veidošanai, pie tam-mārka 
sasniegšana nevar tikt īstenota, sagraujot visu līdz 5im 
pastāvošo un praksē izmantoto, kas ir laika pārbaudi iztu
rējis un devis vēlsnos rezultātus. Visa veida mācību ie- , 
stāžu darbības analītisks vērtējums ir jāsavieno ar pasau
les pedagoģiskās domas un dažāda tipa mācību ieotaži prog
resīvās darbības sasniegumiem,tos izvērtējot misu līdz
šinējo izglītības tradīciju garā, ievērojot vēsturiskas 
attīstības tendences, reģionālās īpatnības, masu patreizējās 
Iespējas un sabiedrības turpmākai attīstībai nepieciešamo 
vitāli būtisko vajadzību apmierināšanu vispārējās un pro
fesionālās izglītības apguve. Būtiskākais nosacījums tau
tas Izglītības perspektīva ir tās orientācija uz personību, 
tos humāno būtību. Individualitātes, radošo spēju un dotumu 
attīstību, visa Izglītības, mācību un audzināšanas poten
ciāla izmantošanu cilvaka libā un cilvēkam. ?la$akā nozīmē 
tas saistās ar vispārcilvēcisko vērtību- apiināčanu, apguvi 
un ikviena cilvēka a k t ī m līdzdalību to redoSā bagātināšanā, 

skolēnu un studentu audzināšanas procesa, veidojot 



principiāli jaunu izglītības sistēmu, nepieciešams realizēt 
izglītības nepārtrauktību» pēctecību, tas apguves individu
alizāciju un diferenciāciju, radīt apstākļus kvalitatīvai un 
pietiekami racionālai maeibu irzinošae un zinātniskas pēt
niecības darbības vajadzību apmierināšanai. Plašas iespējas 
paver pedagoģiska procesa eetetizāclja, kas visu darbības sa
turu, ta aktualizāciju ļauj Īstenot ar mākslinieciskas un 
estētiskās darbības,, emocionāla pārdzīvojuma līdzdalību* To
mēr jāatzīmē, ka augs'.skolu un skolu darbība līdz Šim estē
tiskās audzinaSanas Iespējas Ir Izprastas visai šauri, tas 
salstot ar atsevišķu efcētlska oikla mācību priekšmetu ap
guvi, skolēnu un studentu nodarbībām dažādos mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvos, studijās u.c. Bieži vien estētisko 
vērtību apguve notiek haotiski, nepietiekami profesionāli, 
kas ir pamata aplamiem secinājumiem un viedokļiem, ka "skais
tais", "cēlais" un citas estētiskās kategorijas un vērtības, 
to reālā saistība ar gaumes un apkārtējas pasaules, citu un 
sevis estētisko pilnveidošanu ir otršķirīgas, pašlaik ne
būtiskas, mazsvarīgas lietas, jo svarīgāk ir risināt ekono
miskos, sociāli politiskos jautājumus. Rezultātā mūsu vir
zība uz deklarēto personības harmonizāciju, radošā potenciāla 
atraisīšanu ir šķietama, ta notiek epizodiski, vienpusīgi, 
šabloniski,j Pašu skolēnu un studentu lielas daļas attieksme 
ir neitrāla vai vienaldzīga, viņu darbība estētisko vaja
dzību apmierināšanā ierobežojas ar "obligāto" vai ar masu 
kultūras piedāvāto pseidovērtlbu šablonisku oaudīšanu ui 
utilitāru patērēšanu. 

Meklējot Jaunas iespējas pedagoģiskā procesa pārveidei 
atbilstoši personības un sabiedrības vajadzībām, izvirzās 
uzdev ms izstrādāt nepārtrauktas izglītības konceptuālos pa
matus, aptverot visus aspektus, kas sekmē mērķa sasnieg
šanu. Nepārtrauktās izglītības satura struktūrā un tā ap
guves līdzekļu kontekstā nozīmīgu un nepieciešamu vietu ie-



ņem estētiska audzināšana, kas kopuša velo personības vei
došanas un attīstības harmonizējošā faktora' sūtību* 

I* Pieejas estētiskas audzināšanas būtības iz
pratnē 

Estētiskās audzināšanas teorētiskās problēmas ir daudzu 
zinātnieku - gan estētikas, gan pedagoģijas, gan socialpsi-
hologu u.c. - Izpētes priekšmets. Definējot estētisko audzi
nāšanu, vērojami dažādi varlant', Ta, piemēram, "Estētikas. 
vārdnīca1* estētiskā audzlnāFana raksturota kā "tāda audzinā
šanas sistēma, kuras uzdevums Ir cilvēkā izkopt spēju uz
tvert, pareizi Izprast, augsti vērtēt» ka ari radīt skaisto 
.un cildeno dzīvē un mākslā" 1, šāda estētiskās audzinfirrinaS 
būtības atklāsme ir attiecināma kopuma uz vispārcilvēciskas 
darbības mērogiem, estētisko audzināšanu izprotot visplašā
kajā nozīmē. 

Mācību iestāžu estētiskās darbības vērtējumam tuvākas 
un precīzākas Ir J.Anspaka, V.Razumovska, P.^eiles u.c. do
ta* estētiskās audzināšanas definīcijas. "Estētiskā audzi
nāšana ir tāda personības spēju Izveide, zināšanu, prasmju 
un Iemaņu apguve, kas palīdz uztvert, izprast, vērtēt un 
patstāvīgi radīt skaisto dzīvē un māksla; ta palīda, izkopt 
estētiskās Jūtas, gaumi, Idefllus un vajadzības pēo patiesi 
daiļa un cildena, lai atšķirtu estētiski pilnvērtīgo no ne
skaista un pretsabiedriskā." 2 5ajā J.Anspaka dotajā reketu-
rojumā parādās mācību un audslnāšanas iestāžu - skolu un 
augstskolu darbības specifika, veidojot jaunā cilvēka per
sonības īstenības atspoguļošanas estētisko kodolu* Svarīgi, 
ka no estētiskas audzināšanas satura tiek atsevišķi noda
līta mākslinieciskā audzināšana kā tās sastāvdaļa. 

Tomēr estētiskās audzināšanas iespēju apzināšana un ^ 
to mērķtiecīga izmantošana pedagoģiska procesa ietvaros, 
sekmējot harmoni kas un radošas personības veidošanu, iz
virza uzdevumu vēl detallzStak skatīt to saturiskos as-



pektue»* Produktīvi to velc P.Zeile, diferencējot estētisko 
audzināšanu un estētisko izglītošanu. -Estētiska izglītošana * 
lr sistemātiska estētiskās un mākslinieciskas darbības likum
sakarību apguve. ... sniedzot zināšanas est&tlskās, māksli
nieciskās attieksmes Jomā, cilvēks vienlaikus.estētiski "jā
vingrina1', t.i. t jāatraisa un jāizkopj viņa estētiskās jūtas 
un vajadzības. Estētiskā audzināšana ir estētiskās attieksmes 
pret esamību Ieaudzināšana, izkopšana, pilnveidošana cilvēka, 
kā tāda kompleksa audzināšanas būtiska sastāvdaļa, kurai 
jāatrisina skaistuma, estētiskās pilnības izjāta, mākslas 
izpratne un radošas spējas."^ Bez P.Zeiles izdalītajiem 
diviem estētiskās audzināšanas aspektiem nepieciešams minēt 
vēl vienu - personības estētisko attīstību» kuru nodrošina 
viss personības sooiallzācijas process kopuma, taču it īpaši, 
pedagoģiskais process, kurā tiek īstenotas vispārējās izglī
tības un profesionālās sagatavotības iespējas. 

Kopsecinot - estētisko audzināšanu kā obligāti nepie
ciešamu personības veidošanas nosacījumu var raksturot ka 
mērķtiecīgu objekta un suojek-fa mijiedoroiou estētiskajai . 
darbībai vajadzīgo zināšanu apguvē, iemaņu un prasmju veido
šanā, estētiskas gaumes pilnīgošanā, kas kopumā sekmē kul-

* turfilas personības attīstību. Svarīgi atzīmēt, ka minētie 
trīs aspekti - estētiskā Izglītošana» estētiskā audzinā
šana un estētiskā attīstība - tikai to saturiskā un struk
turāla vienotība parādās kā personības soclallzācl ju sek
mējošs estetizējošais faktors, kas ir tikpat nepieciešama 
ka personības attīstības tikumiskais. Intelektuālais, pro
fesionālais, garīgais un bioloģiski fiziskie komponenti. 
Reālajā pedagoģiskajā procesa un personības sociālistei ja 

visi k mponentl pastāv dialektiskā vienotībā. Atsevišķa to 
akcentēšana, izvirzīšana vai nodalīšana no vienota vesela 
Iespējama, tikai teorētiski, abstrahējoties. Praksē eetētisicā 
komponenta izcelšana citu vidū iespējama,tikai izmantojot 



specifiskus estētiskās audzināšanas līdzekļus (formas un 
metodes), kuri sekmē estētiskā satura apguvi. 

Audzināšanas mērķa sasniegšanai pedagoģiskā procesa 
ietvaros nepieciešams: 

1) apzināties ikviena komponenta harmonizējošo īpašo 
nozlc-l (tajā skaitā - kā estetizējošo - estētisko 
audzināšanu), 

2) noteikt estētiskās audzināšanas (jēdziena plašākā 
nozīmē) iespējas; 

3) izstrādāt šo Iespēju Īstenošanas nosacījumus, kas 
parādīto* kā estētiskās audzināšanas projekti, ie
tvert daudzpusīgās pedagoģiskā procesa Izpausmes; 

4) nodrošināt estētiskās audzināšanas vispārējo un 
konkrēto uzdevumu sasniegšanu, 

5) nodrošināt pedagoģiskajam procesam nepārtrauktu 
raksturu un virzību, kas organiski ietilptu tautas 
Izglītības sistēmā visos tās līmeņos un posmos, sā
kot ar pirmskolas, ģimenes audzinošo iedarbību 
līdz pieaugušo izglītošanai un vīnu dažādo garīgo 
vajadzību apmierināšanai. 

Pedagoģiskajam procesam mācību iestādēs personības 
estētiskajā audzināšanā tiek Izvirzīti šādi galvenie speci
fiskie uzdevumi t . 

-audzināt (estētiskās vajadzības, mīlestību pret skaisto 
cieņu pret kultūras pieminekļiem, estētiskās jūtas, 
aktīvu attieksmi pret skaisto, gaumi, ideālus utt.); 

- noskaidrot (noslieces, dotumus, spējss, talantus); 
- veidot (estētiskos jēdzienus, priekšstatus, iemaņas, 

ideālus, vajadzības, intereses utt.); 
» attīstīt (spējas, emocionālo sfēru, estētiskās vaja

dzības, tieksmes, attieksmes u t t . ) ; 
- mācīt (estētikas un mākslas zinātnes pamatus, aktīvu 

attieksmi pret skaisto, muzikālas, mākslinieciskas, 
lietišķas un tēlotājmākslas meistarības pamatus, cl-



nltieo par skalotā nostiprināšanos u.c.;; 
- lzatrādft^ (estētiskos uzskatus, gaumi, vajadzības); 
- pilnveidoc (radošās spējas, estttv-sko uzskatu sia-

tomu, estētiskās zināšanas, sstfltiskās izzloas, es
tētiskās darbības aktivitāti u.c.;; 

- pietuvināt un piesaistīt (nāk-slai, mākslas šedevriem, 
kultūras pieminekļiem, estētiskajām tradīcijām, kul
tūrai, radošai darbībai ur sevis un apkārtējās realitā
tes estētiskai pilnveidošanai;; 

- s a g a t a v o t taksistā aktīvai uztverei un radīšanai, ci
eni par eBtētiskajiem ideāliem, radošiem darbiem)* 

Šie vispārējie uzdevumi tiek korVretlzētl mācību sa
tura izkārtojumā, pedagoģiskā procesa organizācijā. To iss.trā-
dātibie pakāpe pašlaik ir nepietiekama, jo, kā jau tas tika 
atzīmēts, ar estētisko darbību un estētisko audzināšanu 
lidz Šim ir ealotlti galvenokārt māksliniecioki estētiskā 
cikla priekšmetu apguve un ārpusmāclbu nodarbības mākslinie
ciskajā pašdarbībā, tēlotājmākslā un lietišķajā mākslā. Līdz 
ar to vftlamais rezultāts -personības estētiska audzinātlba -
tiek sasniegts nepilnīgi. Personības struktūras veidošanā 
dominējošais Ir racionālais, pragmatiskais, utilitārais, 
mazāk vai ļoti nedaudz - emocionālās un personības jūtu 
sfēra* attīstības iespējas, kaut gan ar estētiskā palīdzību 
Ir iespējama "vēršanās pla cilvēka jūtām, pakāpeniska un 
neatlaidīga viņa inertuma Izpausmju un vienaldzības iznl-

- clnāšana. indivīda egoisma graušana, cilvēka emocionālās 
līdzdalības, ieinteresētības pastiprināšana, nesavtīgo altru
istiski humāno elementu saliedēšana vienā cilvēcīgā kodolā" 5. 
Tātad vienīgā iespēja, kas nodrošinātu rezultatīvu personī
bas estetlzāclju,ir censties estētisko audzināšanu Īstenot 
nepārtraukti, vienotās izglītības sistēma, konsekventi ie
vērojot seclgumu, savstarpējo sasaisti jumu, pakāpenisku -. 
pāreju no vienkāršākā uz komplicētāko, no jau zināmā uz 
vēl nezināmo, no pašreizējas atrautības vai paralēlisma 



uz dialektisku vienotību nepārtraukta, viengabalainā pe
dagoģiskajā procesa. 

2. Priekšstata par nepārtrauktās izglītības sis
tēmu 

tteāls pavērsiens uz nepārtrauktās tautas izglītības 
sistēmas konceptuālo pamatu izveidi kļuvis iespējams tikai 
ar visas sabiedrības, praktiski visas civilizētas pasaules 
pavērsienu uz savstarpējo attiecību uzlabošanu, reāla demo
krātiska dialoga un informācijas apmainās rezultāta tikai 
ar 80. gadu beigām, kaut gan jautājuma pamatnostādnes teo
rētiski izstrādātas jau 60. gadu beigās. Tikai vienlaikus 
ar Izglītības koncepciju dažādo variantu izstrādi gan dažā
dās pasaules valstis, gan Latvija ir radusies iespēja uz 
fundamentāliem pamatiem veidot iespējamo skolēnu un studsntu 
estētiskās audzināšanas alstrmu* 

nepārtrauktās izglītības sistēma ir sarežģīta, hierar
hiska un mērķtiecīgi organizēta pedagoģisko parādību un 
procesu komplekss, kura, atbilstot mūsdienu sabiedrības 
prasībām, tās izvirzītajiem personības audzinošajiem, at
tīstošajiem un Izglītojošajiem mērķiem un to konkretizēta
jiem uzdevumiem katrā izglītības un profesionālas sagatavo
tības apguves līmeni (bāzes izglītība, papildlzglltlba un 
vlrsbāzee izglītība), nodrošina personības Intelektuālo, 
garīgo, tikumisko; estētisko u.c. vajadzību apmierināšanu,' 
tāe iespējami optimālu vispārteorētisko (fundamentālo -
pasaules uzskatu veidojošo), vlsuarprofeeionalo un speciālo 
praktisko apmācību, sasniedzot līmeni, kuri sākotnēji ne
pieciešams izglītības turpināšanai, pamata arodapmācībai un 
tai sekojošai profesionālajai sagatavotībai izvēlētajā spe
cialitātē, kas nepieciešama dzīvei un darbam olvlllzāta 
sabiedrība» 

Sstētiskās audzināšanas uzdevumi realizējas ciešā sais
tība ar pedagoģiska procesa, kas lr nepārtrauktas Izglītības 



reālais piepildījums visa tipa un reida mācību iestādes, 
saturiskajiem ementiem - personības Idejisko, estētisko, 
profesionālo, tizlāko audzināšanu. Pamatos tā virzīta in
divīda aocializficijei. Taču estētiskajai audzināšanai pie
mīt divējāds raksturs' no vienas puses,tā ir specifiska 
pedagoģiskā procesa sastāvdaļa, ko nevar aizstāt, dublēt, 
aizvietot ar kādu citu, bet,no otras, personības estētiska
jai audzināšanai ir personību ii tegrājošs raksturs, kas, 
kā atzīmē P.Zeile, ir izrietoua no estētikas būtības un 
funkcijām - "pētīt visu estētisko vērtību bagātību, kuras 
cilvēks rod apkārtējā pasaulē, rada sava praktiskajā dar
bībā un kuras atsedzas pasauli atspoguļojoša mākslā"^. 

Skolēnu un studentu estētiskajai audzināšanai ir vi
sus nepārtrauktās izglītības sistēmas pazīmes un kompo
nenti i struktūra, procesa organizācija, realizācijas lī
dzekļi, diagnostikas iespējamās metodikas, tašu tas atspo
guļojas specifiskā pedagoģiskā procesa organizācija un no
risē vispārizglītojošās skolas un augstskolas estētiskajā 
darbība. Tādēļ, novērtējot estētiskās audzināšanas ie

spējas, būtu vispirms jaaplako objektīvi pastāvošas ie
spējas, kuras piemīt gan viena, gan otra tipa mācību iestā
dei, visam pedagoģiskajam procesam, un pēc* tam jāskata 
specifiskas iespējas skolā un augstskolā. 

3. Estētiskās audzināšanas Iespējas nepārtraukta 
pedagoģiskā procesa skola un augstskola 

•Estētiskas audzināšanas iespējas ir pedagoģisko pro
cesu veidojošie komponenti,struktūrelementl T^BŪ to daudz
veidība, kas pastāv vai ir doti objektīvajā realitātē sa
biedrības (dzlveedarblbas) konteksta, taču to funkcionē
šana un nozīmīgums procesa reālajā norisē ir varbūt īgs, tas 
var realizēties, ja pastāv iespēju realizēšanai nepiecie-



šamie apetākji un nosacījumi. Ja tie nav nodrofiināti, vai 
°ari ir nepietiekami, tad estētiskās audzināšanas iespējas 
realizējas nepilnīgi vai to potenciāls vispār netiek iz
mantots» Estētiskās audzināšanas iespējas to kopumā ir 
objektīvi esošas, to realizācijai nepieciešamā vide ̂ a p 
stākļi un nosacījumi var būt objektīvi vai ari saistīti 
ar dažādiem estētiskās darbības subjektiem, viņu darbīgo 
attieksmi pret .estētiskās darbības realitāti, Obje'tivi 
pastāvošās estētiskās audzināšanas iespējas ir: 

- iespēja risināt estētisko audzināšanu apstākļos, 
kuri atbilst mūsdienu zinātnes un prakses sasniegumu 
līmenim (materiāli tehniskā bāze, d>*.fidi pedagoģiskā pro-
eesa mflclbu tehniskie līdzekļi u.c. -lateriāli) un ir pie
tiekami metodiski nodrošināti (zinātniski pamatots estē
tiskās audzināšanas projekts, saturs, metodikas, vaja
dzīgie līdzekļi - formas un metodes); 

- iespēja veidot personības vispārējo kultūru, iz
mantojot estētisko audzināšanu kā harmonizējošu faktoru, 
tādā sabiedrlbt , kurā optimāli apvienojas demokrātiskās 
attīstības tendences ar nacionālajām tradīcijām, mentali
tātes izpausmēm, vienlaikus i.odro dnot pedagoģisko procesu 
līmeni atbilstoši pasaules standartiem; 

- iespēja risināt personības estētiskās audzinā
šanas, izglītošanas un attīstības uzdevumur nepārtrauktās 
izglītības procesā,permanenti .p tverot visu indivīda dzī
ves laiku; 

- Iespēja īstenot estētisko audzināšanu ar profesio
nāli sagatavotu kadru ( pedagogi, audzinātāji, pulciņu, 
studiju vadītāji u.c.) a1:tlvas radošas pedagoģiskās dar
bības palīdzību. Šai procesā iespējami plašāk jāiesaista 
dažādu radošo savienību biedri - rakstnieki, mākslinieki i 

mūziķi u . c ; kas paplašinātu pedagoģiskās Baskarsmes spek
tru. 



Visas minētās iespujas Ir obligāti nepieciešamas sek
mīgai pedagoģiskā procesa norisei. 

Subjektīvi pastāvošās iespējas saistīta^, ar dažādu 
^ostētiskas audzināšanas procesa dalībnieku (subjekta un ob
jektu; aktīvi pārveidojošo darbību un tās ietekmē visus 
struktārelementus: mērķi un uzdevumus, caturu, realizācijas 
līdzekļus (formas un metodes) un procesa rezultātus. Jāat
zīmē; ķa katra nepārtraukt:\s Izglītības līmenī - pirmsskolas 
vc-cunposaiŗ., vispārējās un profesionālās izglītības un kvali-
fikacljas atjaunošanas un celšanas gaitā - e3tētiLjfts audzl-
nlfei^nas ie.'ipēj&si kopumā ir vioporlga, saturiski vienojošs 
raksturs ur t^ja p a M laikā taa ir atsevišķs, specifl .ke 
kt.tras i^nl-tJbas un audzināšanas iestādes, kolektīva dar
bībā..'Vispārējais un atsevišķais estētiskās audzināšanas 
lespCju aktualizēšanā izpaužas tikai.dialektiska vienotība 
ka veselums, nedalāmība. 

Sub^ektJvas iespējas var aplūkot no to organizatoriski 
strukturāla un saturiski strukturālā aspekta. Organizatoriski 
strukturāla ziņa estētiskās audzināšanas >.espēja* Saistītas 
ar pedagoģiskā procesa organizāciju. Vispirms jau ar Ieapēju 
prognozēt estētiskas audzināšanas sistēmas darbību, veido
jot tai atbilstošu konceptuālo nostādni, mācību nlanus un 
to apguvei nepieciešamo mtcodiBko nodrošinājumu. 

Otrkārt, tā Ir iespēja veikt profesionālo atlasi un 
diagnostiku tajās mācību iestādēs, kur tas ir nepieej efiams, 
vai ari - noteikt vispārējās un estētiskas audzlnatlbas sā-
kott ijq līmeni, kas lr nepieciešams tālākai diferencētai un 
individualizētai skolēnu apmācībai. 

Treškārt, iespēja veidot apmācības ( estētiskās I z 

glītošanas, audzināšanas un attīstīšanas) satura apguvi, no» 
drošinot seclgumu, pēctecību, starppriekšmetu saikni, mācību 
un ārpusmāclhu izzinošās un mākslinieciski estētiskās dar
bības vienotlb". 



Ceturtkārt, iespēja regulāri fiksēt est*;ti*»kfis audzi
nāšanas rezultātus (audzinātIbas līmeņa diagnostika, kas 
parāda sasniegto rezultātu atbilstību sākotnējam līmenim 
un dinamiku procesa norisē), iemantojot pietiekami plašu 
diagnostikas metcilku arsenālu. 

Piektkārt, Iespēja saistīt tradicionālo mācību pro
cesu ar pašizglītības un pašaudzināšanas vajadzību a ;iieri-
nāše.iu estētiskās darbība3 jomā* 

Sa uriski strukturālā aspektā estētisks audzināšanas 
iespējas saistītas ar; 

- mācību audzināšanas satura struktūras izstrādi. Pro
duktīva Ir I.Lemera, V.Krajevska un i..Skatkina konceptuālā 
pieeja, paredzot četrus struktar elementus* 

I) zināšanu sistēma par dabu, sabiedrību, domāšanu, 
tehniku, darbības veidiem, kuru apguve nodrošina patiesas 
dialektiski materiālistiskas pasaules ainas izveidi..., ap
bruņo ar pareizu metodoloģisku pieeju Izziņas un praktiskai 
darbībai; 

2) vispārēju intelektuālu un praktisku iemaņu un 
prasmju sistēma, kura ir daudzu kon ;rētu darbību pamatā un 
kura nodrošinr jaunās paaudzes spēju saglabāt .•• kultūru; 

3) jaunrades pieredze, tās galvenās iezīmes, kuras 
oilvēce pakāpeniski uzkrājusi attīstības procesā, pieredze, 
kas nourošina svēju attīstot tai ik kultūru; 

4) pieredze, kas saistīta ar emociorālo un gribas 
attieksmi pret pasauli, ci+ara pret citu, kas kopā ar zinā
šanām un prasmēm ir pārliecības un ideālu veidošanas pamati 

Īpaši nozīmīgu loma statiskās audzināšanas satura at 
klasmē ir jaunrades darbības p i e r e d z e i , -ašu .pašlaik zināt 
niskļe pētījumi saistās galvenokārt ar .mākslinieciskas j a u r 

rades darbības psiholoģiju, t w p r e t l maz pētījumu, k u r a 

priekšmets ir mācību Izzinošās, z i n ā t n i s k ā s pētniecības u.o 
darbības veidu jaunrades a s p e k t i . T i e š i š a j ā vir-.ienA, v i s -



mērķtiecīgāk ir veikt pētījumus, lul atsegtu radošās dar
bības iespējas, kas kopīgi ar ikviena darbības veida estō-
tiako^ veidolu sekmē personības harmonizāciju. 

l.e uasāk svarīgas saturiski aktuālas iespējas sais
tītas ar pedagoģiskā procesa un, It īpaši, estētiskās dar
bības psiholoģiskās struktūras izpēti. Šajā struktūra pri
māra ir estētiskā vajadzība, kuru izraisa darbība, tas ak-
*.ualisēsanft risinās estētiska pārdzīvojuma veida, kas tur-
p'.nfts līdz attiecīgās vajadzības apmierināšanai. T P savu
kārt Ir pamatnosacījums jaunai vajadzībai. Bada es.>tisko 
vaj>idziV* apmierināšana norisinās konteksta *r citv cil
vēka vajadzfbu apmierināšanu un ir pamatā jebkuras darbī
ba > noricci. atpcību iestāžu darbība kā galvenie darbības 
veidi Ir mācību izzinoša darbība, sabiedriski de Cgais 
darbs, zinātniskās pētniecības darbība, sabiedriskā dar
bība, kurā nozīmīga ir mākslinieciski estētisko vajadzību 
apmierināšana. 

Iespējas diagnosticēt estētiskās aiidzinātibae II-
neni saistītas ar attiecīgo me odiku izitv.ldl. To pamata 
aatu jslut precīzi fiksētiem kritē.ljiem, ar kuru palī
dzību būtu Iespējams noteikt personības komponentu estē-
tlekris izaugsme» līmeni. Pašlaik iespējams šo diagnostiku 
raksturot tikai ļoti vispārējā veida, jo tas ir plašāka 
eksperimentāla pētījuma uzdevums. Līmeņu rakoturojums būtu 
jādod, sākot ar elementārāko reproducējošo darbības rrk-

- sturojumu, no ta pārejot uz ilustratīvi raksturojošo un nb 
ta u* Jaunrades Jarbību, ka£ parādās kā darbības meistarība 
gan darba uzdevuma skaistāka, radošāka i :pild\ g^n prasmē 
saokatīt un ieviest darbība jaunfi momentu, gan'atrās* ie
cerei atbilstošo iemiesojuma rormu un izteiksmes līdzekļus, 
žie kritrijļ *r to kvalitatīvajiem raksturojumiem Jāpie
mēro Ikvienas darbības estētiskajā novērtējuma, panākot 
estētiskā, emocionāla un sooiālā, praktiskā harmoniju. 



tikai izmantojot nepārtrauktās izglītības iespējas, 
radot to īstenošanai vajadzlc s apstākļus, būs iespējams 
estetizēt ikvienu personības darbības aspektu, sagatavot 
cilvēku aktīvai jaunu kvalitfišu uztverei, izpratnei, no
vērtējuma», jaunu vērtību radīšanai. 
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Pēteris Zeile 

PAR ESTĒTISKĀS AUD7INA5ANA5 
SISTBMU 

Valsti, kurfi mēs llez šim dzīvojām un kurā noritēja mā
cību un audzināšane darbs Skola, tika Izdota ne mazums li
teratūras, veltītas estētiskajai aud - ināŠanal?', Tās veido
šanā piedalījušies ari nopietni zinātnieki, mākslinieki^pe
dagogi, ī: ši gribas Izcelt gleznotāja, pedagoga un teorē
tiķa Borisa geaenska darbus, no kuriem "iens tulkots ari 
latviski. Visvairāk skaidroti un iztirzāti estētiskās audzi 
nešanas principi un iespējas (ari pieredze) attieksmē pret 
dabu, mākslu, darbu, (^adz i v e s ^ 

Tašu līdzšinējie galvenie trūkumi estētiskajā a u t i ņ ā - , 
šanfi izpaudušies vairākos aspektos un Izpausmēs. Pirmkārt, 
nepārvarētajā, vienpusīgajā estētiskās audzināšanas ideolo-
gizficijā un politizācijā, kas atklājas gan teorija (litera
tūrā), gan praksē. Nereti man pamatievlrzēe, gan galamērķos 
atklājas šī vienpusība, aizēnojot tieši estētiskās attiek
smes, izjātas un ielfltas dominanti kā aplūkojama joma speci 
fisko, galveno un cutzsko. Sociālais (šķiriskals) aizsedz 
vispārcilvēcisko vērtību un skaistumu pavadošo saviļņojumu. 

5i vienpusība tālāk sals cita ar Rietumu augsti attīsti 
to'civilizācijas un kultūras sabiedrību pieredzes ignorēša
nu (izgemot B.Vemenska un vēl kādu darbu, kuri ari aprobe
žojas ar Ungārijas, Bulgārijas, Polijas pieredzi estētiska
jā, mākslinieciskajā audzināšanā). Krievi* valodā rakstīta
jās grāmatas, to bibliogrāfiskajā daļa nav atrodamas norā
des uz ārzemju autoru darbiem, tie līdz šim tikpat kā nav 
izdoti ari tulkojumos Tas rada izolftibu un atsvešinātību 
no'pastules kultūras. Varbūt to *a£* liela nabadzības izjū
ta. Apmeklējot servisi Ju un Zviedriju, redzējām moderni ie
kārtotus kabinetus ar Īpašiem sta+iiem oriģinālu mākslas 



darbu izvietošanai, klases ar stacionāru tehniku filmu, di
apozitīvu demonstrēšanai, mūzikas atskaņošanai. Kur un cik 
mums ir tč du skolu? 

Pie tipiskiem trūkumiem vēl jāpieskaita stabilitātes 
trūkums, kampnnveidlgums, zināma entuziasma viļņa samērā āt
ra noplakšana. Tāda pieeja raksturojas ar to, ka viss vei
kums (t.s.pasākumi) tika virzīt; uz kaut ko ārēju, atsveši
nāti fetišizētu. bet nevis uz cilvēku ( jaunieti, bērnu -
visa personību, dvēseli, lekšēj> pasauli, kas ir vispārējās 
un estētiskās siizināšanae tiešais un galvenais uzdevums* 

Un, visubeldzot, pie būtiskiem un plaši izplatītiem 
trūkumiem jāpieskaita tas, ka estētiskā auri ināšani pie 
mums visbiežāk tiek reducēta uz atsevišķiem pasākumiem, bet 
nevīs.uz mērķtiecīgu! pārdomātu un racionāli organizētu sis
tēmu. 

i.avarfttu sacīt, ka pilnīgi netiktu domāts par tādas 
sistēmas radīšanu. Daži autori (L./olovlfia u.c.) pat mēģi
nājuši radīt vienotu estētiskas audzināšanas sodell visā 
Padomju Savienībā. Vīni nosauc dažādu līmeņu iestādes, pasā
kumus, koordinācijas līdzekļus utt. - Tiesa, attlitltā, ci
vilizētā sabiedrībā tas ir dabīgi un saprotami. Estētiskā 
audzināšana - brīvas, demokrātiskas, saimnieciski bagāt 3 

valsts kultūrpolitikas sastāvdaļa. Tašu padomj zemē šāda ie
cere jau pašā iedīgli vērsās utopija valsts milzīgā plašu
ma, saimnieciskas atpalicības, ļoti atšķirīgo nacionālo tra
dīciju, ku taras potenciāla nevienādības un vēl citu fakto
ru dēļ. Bez tam tāda pieeja, kā lieolna līdzšinējā prakse', 
kalpojusi k£ vel viena unifikācijas izpausme. Kādā no rak
stu krājumiem, veltītiem estētiskajai audzināšanai, runāts 
par estētiskas audzināšanas eistēL^a aanifeotošanos kādā 
liela rūpniecības reģionā ("Estētiskās audzināšanas sistē
ma Sverdlovskas apgabala"). Reketā uzskaitīti vai visi kul 
sūras pasākumi (kino, teātri, bibliotēku d rblba, festivāli, 
dažādi pasākumi mācību iestādēs utt.) un vīta šie konglome 
rāts U e k nosaukti par sistēmu. Varbūt pirms piecpadsmit, 

^desmit gad *m šādam • .ptverem" bija kad<- jēga (cerība). 



Taču pēdējoB gados, kad grandiozā, mākslīgi veidotā valsta 
sairst un republikas k^asi diferencējas, kad 51 valsts pie
dzīvo dziļu ekonomisko un garīgo krīzi, šāda mēroga utopis
ki projekti vier.kārši ir abstrakcija un nonsenss. 

Otrfe galējība - centieni noliegt estētisko audzinā
šanu kā IpaSu darbības kompleksu vispār, jo estētiski au
dzinot daba, pati dzlv v, lieliskā (J) padomju kultūra un 
jo sevišķi mācību process kā tāds* Lūk, tikai viens dl te te 
no Šīs septiņdesmit gidu beigās r&č šās pseidoteorijas; 
"Estētiski audzina itin vies, visa e„Ive. Māksla - tikai 
viens no !^oponentiem, salīdzinot ar darbu, zinātni, fiz
kultūru, i;et, ja tā, tad izbeidziet, biedri, runāt par spe
ciālām mākslas un mūzikas stundām. Ir tašu sports, ir ma
temātika: matemātisko vienādojumu skaistums - vai tad tā 
nav estētika?" Ģeniāla ideja - nekādas mākslas! Katrs priek
šmets jfip.isnledz augstā estētiskā li seni un estētiskās au
dzināšanas uzcevums tiks īstenots. 

Protams, ka var un vajag domāt un runāt par estētis
kas audzināšanas sistēmas Izveidi atsevišķā cilvēku kopībā, 
mācību un audzināšanas iestādē, firmām kārtām tas attiecas 
u*„ vispārizglītojošo skolu, kurai "iziet cauri" visa mūsu 
topošā jaunā paaudze. 

Manā priekšā Apļotajiem domāta grāmata "Estētiskās 
audzināšanas pamati" (M.,1985.). Tajā plašā nodaļā "Skolē
nu estētiskās attīstības lldŗskļl, formas un metodes" ap
lūkotas ap divdesmit sfēras, kurās "ievedot" skolēnus, vi
ņi tiek es: >tiski audzināti. Te Ir runa par daiļliteratūru, 
mūziku, teātri, tēlotāju mākslu, par to apguvi mācību pro
cesā, fakultatīvi, dažādos pulciņos, par kino un televīzi
jas lomu, par mākslinieciskās pašdarbības dažādiem veidiet, 
par lasīšanu un muzicēšanu ģimenē un vēl daudz ko citu. Pie 
tam visas šis jomas i 1 formas sarindojas kādām grāmatvedī
bas sausām tabulām līdzīgi (literr lra~ stundfs, literatū
ra fakultatīvi, lltrratCra ģimene utt.f tas pats atkārto
jas ar mūziku un elšam mākslām). Vis* tajā nejūtam ne ap-



vienojošu mijiedarbi, i.d sintēzi, ne pāri atsevišķām noza
rei* stāvošu mērķi, j . • !.-'.'. . ' v' -. 

Pātljumi liecina, ka bērai,pusaudži un juunieši.kao 
nopietni estētiski audzinf.ti, ir radošāki visā aavā darbī
bā, labāk apgūst konkrētās disciplīnas, ir ar izteiktāku 
iniciatīvu, darbojoties tajā vai citā nozari. Viņus rakstu
ro prāsms saskatīt problēmu, spēja problēmā ieraudzīt pēc 
iespēja* vairākas puses un sakarības, domāšanas elastīgums, 
kas balstās spējā atteikties no novecojušās pieejas, no 
šablona. Vīnus raksturo oriģinalitāte, konkretizācija, at
sevišķā un vispārējā sintēzes spēja. Spēja savas idejas ie
miesojumam atrast optimālu, mērķtiecīgu str ikturu. 

Estētiskās audzināšanas uzdevums - attīstīt Iztēli, 
fantāziju, asociatīvo domāšanu. Šis Īpašības un dotības 
cilvēkam vajadzīgas jebkurā nopietnā darbības nozarē. Al
berts Einštelns uzsvēri "Iztēle svarīgāka par zināšanām. 
Jo zināšanas ir ierobežotas. Taftu Iztēle aptver vieu uz pa
saules, stimulē progresu un tā ir evolūcijas cēlonis." Bet 
bez mākslas grūti iegūt šo cilvēcisko Īpašību. Tieši māksla 
sekmē iztēles, fantāzijas, cilvēka radošo potenču attīstību» 
Bet, kā uzsver B.Vemenskis, ja cilvēkam lstēle un radošās 
spējas nav attīstītas, vieš nevar būt radošs, ar iniciatīvu 
apveltīts jaunu ceļu gājējs. 

Tašu, augšminētās cilvēka īpašības un pozitīvie re
zultāti gūstami ne stihisku vai eklektisku pasākumu ceļa, 
bet balstoties organizētā sistēma. Ejot no atsevišķiem pasā
kumiem, no daudzveidīgas darbības organizēšanas uz estētis
kās audzināšanas sistēmu. 

Šodien laikam būs grūti veidot vienotu (vienādu) es
tētiskās audzināšanas sistēmu, balstoties uz kādam direktī
vam "no augšas". Domāju, ka, teikeim, katrai pilnai vidus
skolai vai ģimnāzijai jāveido savs estētiskās audzināšanas 
modelis, optimāli pietuvināta skolas profilēji, tradīcijām, 
atrašanās vietai (reģionam) un citiem faktoriem. Tašu, ne
raugoties uz neapšaubāmajam tipologiskejam un Individuāla-



jām atšķirībām, acīmredzot ir daSl kopīgi, vispārēji prin
cipi, kas rakete"o jebkuru funkcionāli saturīgu sistēmu, 
tajā skaita - e. ētiskas audzināšanas rlrtēmu. 

Sātība personības estētiskas attīstības vadīšana 
un veidošana mērķtiecīga sistēma ir analoga sociālo insti
tūtu (sakot ar valsti, beidzot ar tan zemāka līmeņa struk
tūru} formēšanai un funkcionēšanai. Jēdzienam "estētiskās 
audzināšanas sistēma" ir horlzcntālals un vertikālais ska
tījums. Horizontālā "griezuma" sistēmu Izprotam kā laikā un 
.telpa izvērstu pasākumu, priekšmetu, norišu sistēmu ar vi
siem šai sistēmai raksturīgiem elementiem, formām un līdzek
ļiem. Šl sistēmas funkcionēšana paredz ari koordinētas saik
nes starp atsevišķiem posmiem un sien ntlem, to mijiedarbi. 
Vertikālā skatījuma estētiskas audsinesanes sistēma atklā
jas kā visus horizontālos elementus caurstrāvoj06a virejēga, 
koncepcija, ideja, kuras nemainīga centrālā aes - cilvēks 
ar visu savu dzīves jēgu un jābutlbu. Visām horizontālajam 
vienībām jābūt virzītam uz šo vertikālo centru, bet pēdēja 
vienojoša gara caurstrāvojums jājūt katra horizontālā līme
ņa elementa. Laikam ejot, jāraugās, lai šie saiknes starp 
horizontālajam un vertikālajam dimensijām nesatrūktu un ne-
vājinātos, bet tiktu pilnīgotas, padziļinātas» Te svarīgs 
ari katra horizontālā posma dzīvotspējas pārbaude laika. Ja 
tas nefunkcionē pietiekami efektīvi, ja tas sevi izsmēlis, 
jārūpējas par "rekonstrukciju", nomaiņu vai citādu rīcību. 

Jistētlskis audzināšanas struktūru veido pleci galve
nie komponenti jeb "bloki". 

Pirmkārt, mērķu un uzdevumu skaidra apzināšanās visā 
apjomīgus* un perspektīvajā dziļus*. 

Otrkārt, no tiem izrietošas noteiktas programmas lē
st rads un plānošana. 

Treškārt, vadānfta sistēmas noteikta attiecību, saka
ru, komunikāciju orgāniz*oija. 

. Ceturtkārt, rūpes par kadriem, kompetentiem cilvēkiem, 
kas īsteno izstrādāto programmu un Ievērti tam izpildes efek
tivitāti. 



Piektkārt, materiālie līdzekļi aistēmaa Īstenošanai 
un normālai funkcionēšanai. 

Šeit nav iespējama dotalizēti iztirzāt visus šis nīs
tamas komponentus. Tašu laumā skarsim datus no būtiskākajiem 
momentiem. Pirmkārt - par estētiskās audzināšanas mārku un 
uzdevumu apzināšanos. Tā lielā mērā atkarīga no izglītības 
un audzināšanas pamatnostādnēm valsti, sabiedrība. Šodien, 
runājot par Latvijas jaūnāa paaudzes audzināšanu, uzmanības 
centrā izvirzāmi pasaules, īpaši Eiropas un savas tautas ra
dīto kultūras vērtību apguves jautājumi. Radošā intelekta 
izveide, kas tiktu likta lietā brīvas, neatkarīgas, demokrā
tiskas Latvijas tapšanai. Nepieciešama tāda vispārējā un 
estētiskā audzināšana, kas sekmētu personības vispusīgu ga
rīgu, ētiski estētisku izveidi, kas rūpētos par vides estē
tisko piln eidi un ekoloģiskās kultūras celšanu. Šiem nlve-
najiem uzdevumiem pakārtojami visi citi (mākslas izpratne, 
estētiskās gaumes izkopē, radošo apeju attīstība noteiktā 
jomā utt.). Kā teikusi Zenta Mauriņa, patiesa izglītība uņ 

' kultūra "neapķer cilvēku spožiem vizuļiem, bet spodrinu tos 
dārgakmeņus, ko viņš sevi nes". 

Līdz šim rūsu Izglītības sistēma iieDfla mē-rā tika bal
stīta uz atsevišķu priekšmetu apguvi, faktu* iegaumēšanu, ek
sāmenu nokārtošanu, atzīmju Iegūšanu, sagatavosanoe nākama
jai izglītības pakāpei. Sājā sakarībā uzmanību saista pirms 
vairākiem gadu desmitiem Izteiktās Aleksandra Dauges atzi-

» nāss "Katras audzināšanas un mācības gala mērķim jābūt pir
mām kārtām nevis - Izskolot labu profesionālietu, bet iz
audzināt pilnīgu cilvēku. Tas ir humanitātes princips. Izglī
tība un audzināšos nozīme topošo personību ievadīt kultūras 
dzīvē un radīšana, lai tā, kalpodama nacionāliem un viepār-
cišvēciakiem mērķiem arī pati augtu iekšēja bagātībā un bar-
•m**-?* ... Ceļš uz garīgo pilnību, uz pilncilviku nepiecie
šami iet caur kultūru, caur tapšanu par īstu kultūras cilve» 

Runājot taiak par estētiskas audzināšanas sistēmu» 



lāuzever parvaldāmāa siatēmas regulēšana - darbības £tbil-
otlbt programmai un izvirzītajiem mērķiem. Ja programma no
veco, nav pietiekami dzīvotspējīga, iedarbīga, ta jāpreci
zē, jāpapildina. Tādējādi, domājot par eatēti'kās audzināša
nas sistēmas izveidi, jābūt konkrētībai un skaidrībai par 
mērķiem, etapiem un līdzekļiem. 

Estētiskās audzināšanas amorfuma, struktūras nepil-
nīgums,, formālisms, nekonsekvence negatīvi atspoguļojas to
pošajā personībā, rada fragmentār^smu, nekonsekvenci, vire 
-pusibu. 

tfums trūkst kultūras pamatu, estētiskā cikla priek
šmetu skolotāju. Daudziem zināšanas šajās jomās jāapgūst 
jaunās sīkstās studijās un neatlaidīga kvalifikācijas celša
na. Tauu, veidojot skolā estētiskās audzināšanas padomes, 
kolēģijas (tas var nosaukt dažādi), jāraugās, lai tfls nebūtu 
formālas un dlkl bezdarbīgas, kā tas nereti līdz šim bijis. 

Lai to locekļi pārstāvētu jomas, kuru apvienojums 
ari spēj radīt sistēmu. I.ai pēc iespējas optimāli tiktu pār
stāvētas tādas galvenās jomas kā estētikas oikla priekšme
tu, kultūras vēstures mācīšana, ārpusklases un ārpusskolas 
jjarblbaa formas, sedzīvee, ģērbšanās, savstarpējo attleoī-
bu, vides, dabas estētika. J»oti vēlams psihologa, kam tuva 
estētiskas attieksmes, uztveres, daiļrades psiholoģija, kas 
spēj noteikt paveiktā ledarb.guma mēru, organizēt nelielas 
aptaujas, prognozēt. Iespējams, ka dažat^np minētajam īpa
šībām un funkcijām var apvienot ari atsevišķi talantīgi, 
pieredzējuši pedagogi ar radošu metodisku pieeju. 

Estētiskās audzināšanas sistēmā, visā mācību un 
estētiskas audzināšanas darbā ļoti svarīgi ievērot skolēnu 
vecuma Īpatnības (jaunākā, vidējā un vecākā poēma skolēni). 
Tas, savukārt, saistīts ar veselu nosacījumu kopumu, kas 
svarīgi kā tiešajā mācību, tā- audzināšanas darbu» 

Šis pakāpeniskais un neatlaidīgais ceļš acīmredzot 
sākas-ar dabas iepazīšanu visa tās daudzveidībā un niansēs, 
ar centieniem to attainot sava zīmējumā, akvarelī, glezno-



juraā. Ar dziedāšanu, folkloru, sadzīves pomatetiķetee un 
darbmācības pamatu apguvi, balstoties mērķtiecīgā formas 
izpratnē. 

Tālāk - literatūra, tās teksta saturīga, estētiski 
pilnvērtīga apguve, praktiska darba iemaov pilnveide, vei
dojot skaistas lietas. Aizvien vispuslgāka sadzīves kultū
ras un apkārtējas vides estētikas principu apģuv>. Apģērba 
un uzvedības estētikas apzināta un mērķtiecīga apguve (prin
cipa - "lai viss ap mar.1 būtu skaists"). Tālāk - kultūras 
vēstures, estētikas zinātnes un mākslas pamatu, atsevišķu 
mākslas veidu padziļināta apguve. Bagātas garīgās pasaules 
veidošana, radošs praktisks darbs iekšējam aicinājumam un 
spējām atbilstoša nozarē. 

Daba, cilvēks, nēksla, eudzlve - svarīgākās sfēras, 
kas veido estētiski s audzināšanas sistēmas struktūru, .ren
ei ja un A3V Minesotas štata skolās šis sistēmas centrā ir 
māksla. Programmas autori, uzsverot, ka mākslas avots ir 
dzīve un ka tā aktīvi palīdz veidot personību, mākslas stu
dijas organizē četros galvenajos pamatpoamosi 7.klasē -
"māksla sākas no dabas"; 8.klasē - "māksla palīdz Izprast 
cilvēku"; 9.klase - "māksla pamodina cilvēkā personību, ba
gātina ģimeni, skolu, sabiedrību, garīgi caurstrāvo brīvo 
laiku"; 10.-12.klasē - tiek mācīta kurss "Mākslas pamati" 
ar zināmu profesionālās orientācijas virzību. 

Francija iedibināta speciāla medaļa pedagogiem "Par 
māksliniecisko audzināšanu". Viņu iesēta garīgā eēkla dod' 
augļus visam tālākajam mūžam. 

īpaši liela loma.ir akolas vadītājam, direktoram. 
Pazlatu vidusskolas direktoru, kas izveidojis dinamisku, 
saistošu estētiskās audzināšanas sistēmu. Pēo kāda laika vi
ņu pārcēla citfl darbā. Viņa .agrākajā skola kādu laiku viaa 
palika viņa atstata mantojuma līmeni, tad it kā apsūbēja un 
zaudēja agrāko dzīvīgumu. Pirms dēliem gadiem šo cilvēku ie
cēla par direktoru skolā Tukuma rajona liela zvejniekciemā. 
Iaa laika viaa pārvērtas. Līdzās jau eeošajiem mākslas cik-
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ļa priekšmetiem (literatūra, tēlotāja māksla, mākslas pama
li, mūzika) sāka mācīt kultūras vēsturi, tika regulāri eks
ponēti oriģināldarbi - gleznas, grafika u.c. Tika izveidoti 
jauni radošā darba pulciņi. Skaistuma, māksla:*, daiļrades 
pasaule kļuva par bērnu un jauniešu ikdienas dzīves neatņe
mamu sastāvdaļu.. Bez tam te tika iedibināta Īpaša jūrskolas 
klase, kurā profesionālo zināšanu un iemaņu apguve saistīta 
ar dabas skaistumu, jūras romantiku un skarbumu. Un ari tas 
ir svarīgi - šodien dabaszinātņu,^onkretaa cilvēka darbība-
• un filozofijas saskarjomā ir radusies jauna njzore. Ari tai 
skolā sāk pievērsties. 

. Sava grāmata "Harmoniskas personības attīstībai. Čet
ros sarunas par-estētisko audzināšanu" (1960.) samēra-plaši 
pievērsos ārzemju pieredzei estētiskas audzināšanas sistēmas 
radlšar.a skolās, kā ari runāju par vairākām Latvij^s.v rdus-
skolām, kurās H d z I r V sistēma darbojās vai kuras tai tuvojas. 
Pašreiz neesmu pietiekami informēts par visām skolām, tašu 
pārliecinājos, ka dažas no minētajam turpina jau agrāk labi 
sākto darbu. Ari tas ir liecinājums faktam, ka vadība un 
tradīcijas ar stipru.pematu ir nosacījums progresam, nerau
goties uz apstākļu maiņu un dažādām grūtībām. 

Tādējādi, pieredze liecina, ka radoša un progresējo
ša estētiskās audzināšanas sistēma nav noslēgta, bet rado
ši atklāta. 

Jāpiekrīt B.femensklm, ka skalstiGs, harmonija caur
auž visu esamību. Taču tieši māksla - un, pirmām kārtam, māk
sla glabā sevi daudzos gadsimtos uzkrata sabiedrības, cilvē
ka, kultūras skaistuma tai disharmonijas, kropluma izpratni. 
Pasaules izziņas, apjēgnmes un emocionālās iejūtas pieredzi. 
Tfipēo tādiem priekšmetiem kā literatūra,tolotāja māksla, mū* 
zika (un paplliinaaim - kuitūraa vēstures pamati) jākļūst 
par estētiskās apmācības un audzināšanas pamatu un kodolu. 
Ja'Starp mākslu un aabiednbaa Izpratni, vēaturi, ģeogrāfi
ju, kā ari citiem priekšmetiem nebūs ciešas saiknes, sistē
ma nebūs vienota, bet fragmentāra. Protama, neviena pŗiV*-



š*ets nedrīkst kļūt par mākslas ilustrāciju, tāpat kā māk
sla - par vēstures vai dabosainlbu ilustrāciju. Taču, apjē
dzot kūtras parādības būtību» Jātiecas saredzat un atklāt 
skaistumu, harmoniju, un otrādi - harmonijas traucējumu, iz
trūkumu katrā konkrētajā universālās att! itlbas jomā. 

Visām šim zināšanām jānostiprinās daiļākajā bērna 
esamība jomā - viņa emocionālajā sXērl:, jūtās» lai tās ne
tiktu vienkārši iegaumētas. Tāda ari. ir visu priekšmetu ka 
atsevišķu posmu nozīmi: vienotajā sistēmā. Reizē jāizkopj 
racionāla, lietišķā skaistuma sapratne, konstruktīvā jēga, 
lai Jauri paaudzi sagatavotu estētiski pilnvērtīgas - priek-
dmetiskās pasaules, vides, kā ari sadzīves kultūras veidoša
nai. Abu Šo pufiu savienojumā ari meklējama cilvēka dzīves 
harmonijas un estētiskā.- audziufi'anan jēga. SistēmjBga, ja 
gribat. 

Rast saistošu un noteiktu pieeju šo savstarpējo sfē
ru radošai saliedēšanai pašreiz ir liela nozīme ari tāpēc, 
ka lavlnveida uzbrukumā jaunatnes sirdij un prātiem dodas 
masu kultūra ar atkailinātu erotiku, krimogēnu patoloģiju,-
ar hiromantiju, liclbu horoskopiakajiem pareģojamiem, mis
tikai, ar māksit.: un citu kultūras parādību vienpusīgu uz
tveri un atradināšanu no prēmētu lasīšanas» no iedziļināša
nās» ar patiesu vērtību aizstāšanu tr* pseidovērtlbām un 
pseidoske- titumu, kas anarhizē un sasmalcina jaunā cilvēka 
personības satversmi. 

Līdz šim maza vērība veltīta Latvijas krievu skolām 
vispār un estētiskajai audzināšanai tajās tikpat kfc nemaz. 
Bet 1989.gada Rifa krievu skolas mācījās gandrīz 100 tūksto
šu skolēnu (66,89t), fcet latviešu - gandri;- 23 tūkstoši 
(33,2%). Daugavpili šis attiecības vēl vairāk noslieces 
krievvalodlgo pusē. Būtībā lielākajā daļa Ao skolu valda . 
Ipa.ns autonomijas princips - vēsture tiek mācīta vecajās 
impēriskajās tradīcijās, i* nepieņem Latvijas simboliku, 
Pirmajā septembri pie daudzām skolām neredzēja Latvijas Re
publikai karogu, ile visi un visur eaprot, ka balalaikas spē-



li ve\ nav krievu kultūra. Saprotama, ka krievu māc'bvtlodaa 
skolām Jāsaglabā krieviskā mentalitāte, kultūra, tašu jāap
zinās, ka tās ir Latvijas krievu skolas, Tāpēc, domājot par 
vlspārkulturālo un estētisko audzināšanu, daudz plašāk jā
izmanto Latvijas materiāls- Jāliek apzināties, ka lielākai 
jauniešu daļai f kas te mācās skolās, Latvija ir dzimtene. 

Krievu mācībvalodas skolas jāiepazīstina ar kultūru 
Latvijas Republikā 20- - >0.gados, kur līdzās citām tautībām 
krievu minoritāti- izvērsa plašu k^tūrdarbu. Tiiellske mode
lis mūsdienu krievu vidusskolām var kļūt toreizējā Rīgas pil
sētas krievu Lomonoaova ģimnāzija. Tās nopelni Latvijas krie
vu izglītošanā un kiTtūrapziņas celšanā tik lieli, ka to mēdz 
salīdz: nāt ar slaveno Carekoje Selo liceju, kurā mācījās Puš-
kins. te bija lieliski nkol-otfiji, te valdīja tieksme pAc pa- . 
tiesīguma un garīguma, vienotības, savstarpējas draudzības 
un mīlestības* Izķeršot krievu kultūru, tās audzēkņi ar lie
lu eieņu izturējās pret latviešu kultūru, apguva to un dzīvo
ja tās gaisotnē. Gandrīz visi audzēkņi labi zināja valsts -
latviešu - valodu, regulāri rīkoja tikšanos ar latviešu raks
tniekiem, apmeklēja latviešu teātrus, lasīja latviieSu avīzes 
un grāmatas »•« Domāju, ka šis pieredzes apguve un īstenoša
na mūsdienu apstākļos celtu krievu skolu vispārējās kuitūraa 
līmeni, tuvinātu Latvijai un varbūt virzītu uz viņu situāci
jai atbilstošas estētiskās audzināšanas .vlstēmas veidošanu. 

Nesen Daugavpils Pedagoģiska insVitūta docētāja Va
lentīna Liepa aizstāvēja kandidāta disertāciju par eetētis-
kfia audzināšanas teoriju un praksi, par pedagogu sagatavoša
nu estētiskajai audzināšanai Latvijā 20. - 30.gados. Šajā 
darbā ir daudz vērtīga*un pamācoša, līda Klm neizmantota pe
dagoģijā viapār un estētiskas audzināšanas sistēmas veidoša
nā Īpaši. ,Sl pieredze būtu' jāapgūst ka latviešu, tā krievu 
okolām un j t U e k lieta praktiskajā darba. 

Pagātnes un tagadnes- pieredze jāsaliedē, veidojot 
estētiskas ftudsinašanas aistēmu akola. Tādu, kas atbilstu 
šodienas un vēl jo vairāk - rītdienas prasībām peraonlbivj 
veidošar*- . 
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Qunārs BIbsrs 

SKOL iV TfiLAlHAS tx>mA5akas vejpoSaha 

Heraugotlea us to, ka skolu sačibu grāmatās un metodis
kos norādījumos par-litsraturas mācīšanu skolā arvien mērķ
tiecīgāk tiek akcentēta mākslas k a sabiedriskās apziņas for
mas specifika, skolu praksē ivlc biell daiļdarbs tiek mācīts 
kā dzīves uzskatama 1J te traci ja (socioloģijas konkrēta iz
klāsts) vai tikumu krājums. Bet, ja jkolēnā netiek mērķtie
cīgi mācīta mākslas būtības izpratne, viņam nevar rasties 
ari priekšstats par daiļdarba vērtējama kritērijiem. Tālab 
pat vēl iestāju eksāmenos augstskola reflektants par vienīgo 
vērtējuma kritēriju uzskata; man patīk vai man nepatīk - un 
gaužām vaji spēj aavu subjektīvo pārliecību argumentēt. 

Šādā aJtuāciJd dalu daiļdarba formaa elementu apgūša
nai vidējāe un vscākajao klāsta vaira nav principiālas nozī
mes. Rada jēga zirat, ke*j ir metafora vai trobaja, ja akol-
nleka neuztver «tfcalae valodu kopumā. * 

Ittkelaa būtiakāka atšķirība no citām paaaulea izziņām 
formām ir ta, ka māksla paaauli ieteic tēlos. Tālab art māk-
alaa izpratne sākas ar tēlainas domāšanas Specifikas apzinā
šana. 

Kā zinām, tsrminu »f»ls estētika lieto divas nozīmēs: 
Šaurāka nozīmē ar tēlu apzīmē daiļdarbā tēloto cilvēku (ari 
kādu lietu, parādību utt.), plašāka nozīmē, tēla lr mākalaa 
raksturīga apeclflaka dzīves iazināāanaa, pārradīdamas un 
viepārinašanae paņēmiena no mākslinieka estētiskā ideāla po
zīcijām konkrēti sajūtama,tlaši uztverama forma. (Vai ari -
atkalas tēla ir parādību viapārināta attāla, kam piemīt es
tētiska nozīme*) 

Tēlainā domāšanas aevia un apkārtēja» paaaulea Ieteik
šana tēloa raketurlga viaām mākaldm. Taču deladāa mākslas 
noaaraa tēlainība tiek izteikta deiadl. 

Atkarība no tēlu lstelkamea Īpatnībām šķir tēlojosua 



tēlus (kais saglabā konkrētus priekšstatus) un izpausmes tē
lus, kam nav plastiskas, konkrētas formas. Pirmf tēlu grupa 
raksturīga tēlotājai mākslai, ari daiļliteratūrai. Otrā -
mūzikai. 

Viens no pirmajiem uzdevumiem skolēniem varētu bQt -
mācīt salldzirlt vienādu dzīves parādību izpausmi dažādos 
mākslas darbos. 

. Te būtu Ievērojama pakāpenība. 
Sākumā, piemēram, skolēns salīdzina gadalaiku tēlo

jumu dzejoli, skaņdarbā, gleznā, tad dažādu cilvēka emocio
nālo stāvokļu (skumju, prieka utt.) Izpausmes dažādos mākslas 
veidos. 

Sākumi skolēni spēs fiksēt mākslas darbā izteiktos 
galējos emocionālos stāvokļus, reaģēt uz asākajām daiļdarba 
izraisītajām izjātām, regulāri kopjot Jūtu pasauli, viņiem 

* atklāsies ori pārdzīvojuma izpausmes pustoņa mākslā. 
Mācot tēla atklāsmes ..pecifiku dažādās mākslās, sko

lotājam paveras plauas iespējas sadarbībai ar zīmēšanas un 
dzied.". £ * n -1 n sko t o t a J i ent. 

Piemēram, skolēns klausās melodiju un sacer tai tek
stu vai uzraksta dzejoli pēc zīmējuma. Tas dod iespēju mū
zikai organiski ienākt literatūras stundā. Un tā nebūs ti
kai ilustratīvā, funkcionālā mūzika, ko tlķ bieži itin for-

* māli oadā nulCk& izmanto literatūras skolotāji vecākajās 
klasēs. 

Vecākajās klasēs, kad skolēnu apziņā skaidri iezīmē
jusies tēlojouo un izteiksmes tēlu izpausmes sevdablba, bo
tu vietā runāt par ēo tēlu sintēzes problēmām. Ko nozīmē 
muzikāls dzejolis? "STvērtētparādību, ka dzejoli vārds var 
Žaļēji zaudēt savu semantisko funkciju un ka dzejoli vai
rāk par vārda nozīmi sver vārdu salikuma ritms, melodiskums. 
Tā ir problēma par grūti saprotamu dzeju. Un So problēmu 
viapirmj toīrēr rada nevis mode, bet patiesa talanta neapslā
pējamā lekuējā nepi eciefiaialba paplašināt vārda izteiksmes 
iespējas, pateikt nep&aukflmo. 



Pēc šadam"iesildlšanas" nodarbībām rodas nepieciešamī
ba runāt par mā^las tāla būtiskākajām iezīmēm, tā bināro, 
pretrunīgo dabu. Jāsāk ar to. ka māksla? Sāls - objektīvus 
pasaules subjektīvs attāls. Lai saprastu objektīvā faktora 
sarežģīto dialektiku mākslas tālā, vispirms jānoskaidro māk
slas attiecības ar objektīvo realitāti. 

Kā zināms, visas sabiedriskās apzinās formas ir sa
biedriskas esamības atspoguļojums. Cilvēka sajūtas, priekš
stati nav nekas cits kt objektīvās pasaules "kopija", "at
tēlojums", "tēls". Ar konkrētiem piemēriem iespējams paradīt 
Īstenības atspoguļojuma dialektiku cilvēka apziņā, - to, ka 
dzīves atspoguļojuma process cilvēka apziņā nav mehānisks 
akts, bet komplicēts, lodveidīgs. Jo tis atspoguļojums atka
rība no uztvērēja var būt pilnīga vai aptuvens, patiess vai 
maldīgs. 

Uzskatams ilustratīvais materiāls būs skolēnu veiktie 
kāda viena objekta apraksti. Tos salīdzinot un vērtējot, at
klāsies, ka skolēnu novērošanas spējas ūn dzīves izpratne lr 
ļoti dažādā līmeni* 

Tā kā māksla iztēlo objektīvo esamību, tad tēla radī
šanas pamata priekšnoteikums lr rakstnieka dzlvee pieredze» 
iepazīšanās ar īstenību, zināšanu un materiāla uzkrāšana. 

Dodot skolēniem pirmās nopietnās ziņas par Izcilākajiem 
rakstniekiem, viņu dzīves gājumu, lpaēa uzmanība pievērdama 
viņu "dzīves skolai", smagajam dzīves pieredzes uzkrāšana? 
ceļam. 

Katra rakstnieka daiļrades "sakamgrāmata" ir dzīves 
pieredze. Starp citu ari I.Ziedoņa "Sakamgrāmata" uzlūkojama 
tieši kā dzīves pieredzes uzkrāšanas mācību granāta. 

Piemēri. Latviešu priekfipadomju rakstnieku novērojuni, 
dzīves pieredze agrā bērnība un tāc atspoguļojums viņu bēr
nībai veltītajās grāmatās. Valda "Staburaga bērni". Doku Ata 
"manas dzīves rīts", A.Brlgaderes autobiogrāfiskā triloģija 
u.e. Var pat minēt konkrētus notikumus no rakstnieku dzīves, 
kas guvuši tiešu atspoguļojumu viņu darbos. 



Skolēniem var uzcot gatavot stāstījumus par interesan
tākajiem un neparastākajiem notikumiem savā, savu vecāku 
dzīvē. Jāpatur prātā, ka literatūras stundās skolēnā jāat
modina un jārosina ari stāstītāja talants* Spēja aizrautī
gi izstāstīt, - ko es pieredzēju un piedzīvoju. 

Skaidrojot rakstnieka saikni ar dzlvea īstenību, īpa
ši jāuzsver tas, ka lieli rakstnieki vienmēr dzīvojusi tau
tā, izjutusi sevi par tautas daļu. 

A.Čaks: "Gremdē sevi savā tautā, 
Mācies viņas sāpes sajust. • 
Vem tās dziļi savā sirdi 
Un ar tām sev lapas dziedē. 
Lai tad tev uz mēles sārti. 
Dziļas sāpju dzelmes skārti. 
Tā kā lieli kvēli sārti 
Deg un liesmo tavi vārdi." 

Iespējams runāt ari par to, kā rakstnieki cietuši, 
cīnoties par tautas likteni* (Rakstnieki, kas kļuva par 
trimdiniekiem p ē c 1905.gada revolūcijas, personības kulta 
upuri*) 

Mākslas tēla un dzīves Īstenības attieksmju sakarā 
skaidrojams ari jautājums, ka māksla gan atspoguļo pasauli 

"""visā tās daudzveidībā, taču galvenais mākslas tēlojuma ob
jekts ir cilvēks viņa daudzveidīgajā sakaru lokā ar apkārtē
jo pasauli* 

Te ar skolēniem veidosies earuna par spilgtākajiem ' 
cilvēku tēliem viņiem zināmajā literatūrā. Tātad ne vien 
dzīve, bet ari literatūra piedāvā tikšanos ar cilvēkiem, kas 
dara mūa bagātākus, gudrākus* 

Ar kuriem literāro darbu varoņiem ea eamu sadraudzē
jies? Kāpēc? Ko šī draudzība, man devusi? Vai viņi lr labā
ki, bet varbūt sliktāki par māni? Saprotot literāro darbu 
varoni, mācos labāk aapraat un pazīt sevi. Mācīt skolēnam 
studēt cilvēku, izjust un pēc tam ari aapraat to, ka katra 
cilvēka ir unikāla un neatkārtojama pasaule sevi* 



Kāksla sākas ar dzīva cilvēka sirds pulsāciju. Ar spēju 
to iemiesot mf slā. Visgrūtākais mākslā - izteikt cilvēku 
gan savā pinra.izibā, gan bagātajā vi jd .žādāko sakarību lo
ka ar apkārtējo pasauli. Lūk, ko Jt.Elksne saka par savu 
dzejnieces misiju - dzejā izveidot sievietes portretus 

"Man viņas mozaīka jSsaliek 
Ko sīkām daļiņām - darbs gauss un grūts. 
Man viņas mozaīka jāsaliek 
No. bi.'bām sprāgstot, saplīsušas rūta, 
No asinīm, no asarām, no lāstiem, 
Ko kapa akmeņiem, no kaisles glāstiem, 
No šūpļa dziesmas krAsmatās, 
No atdzimšanas spēja.. mūSlgās. 
Un sava dzīvība tad tajā jāiepūš. 
Darbs gauss un grūts. 

• 1 
Tur vajadzīgs viss mūia.n 

Šie un citi literārie teksti domāti galvenokārt teorē
tiskas tēzes Ilustrēšanai, skolotāja emocionālai ledvesmoša-
nal. Mācot par cilvēku, runājot par literatūru, nepieciešams 
dabisks, lats dvēseles siltums. V.Plūdonis raksta: "Cilvē
kam vajadzīgs dvēseles siltums, iekšķīga siltuma saules 
sirds. Sajūsma Ir dvēseles siltums. Vai tam, kas šo dvēse
le* siltumu pazaudējis. Tas - dzīvs mironis jeb miris dzī
votājs. Bērniem dzīve interesanta tālab, ka tie visu pasau
li uzlūko caur sajūsmas prizmu. Šo iekšķīgo siltumu jūt jau
nieši, kuru sirdis uzaust mīlestība. Tālab .viņi ir tik lai
mīgi. Šo siltumu jūt dzejnieki, mākslinieki, vārdu sakot, 
visi ideju cilvēki, kas spēj aizrauties ro kādas lielas 
Idejas. Tālab viņi ir laimīgi ... Ja gribi laimi just, tad 
neļauj nodzist šai burvju liesmai savā dvēselē."2 

Skaidrojot tēla objektīvo saturu, Īpaša uzmanība pie
vēršama problēmai par mākslinieka attieksmi pret objektī
vo īstenību. Un,protlt mākslinieks nevis pa: lvi fiksē sa
vā apziņā, bet Izzina objektīvo Īstenību. Viņš ir dzīves 
Izlūks, jaunu patiesību meklētājs un atklājēja. Viņš uztver 



un novada līdz sabiedrības apziņai jaunas idejas* 
Rakstnieku atziņas šai sakara* (.: 
I.Ziedonis i "Dzeja lr infrasarkanas gaismas redza

mība. Parasto septiņkrāsu spektru saredz katrs, bet dzeja 
paplašina galējās robežas. Tā cilvēka ausij dzirdamās ska
ņas ir kaut >.ur ap vidu skaņu gradācijas skalā, bet dzejā 
skan šis skalas galējas vibrācijas. To var saukt par ultra
skaņas nedzlrdomlbu (praktiķis, konvenclonāllstn) vai par 
ultraskaņas dzirdamību (dzejas dzirdētājs),"^ 

O.Vflcietier ... 
" T.ai vieglprātīgos teļa priekos 

īeaprelbinātos, 
lai visas amaršas saost 
nepietrūktu rāšu, 
lai nepierautu, 
ka ir kaut kas zināms, 
es ticu tikai nepārtrauktai 
izzināšanai. 
tis lubāk iestāstu uz 
•Irkli sev, 
ka debess nav, 
lai tikai nenolaistu to pār sevi 
pārāk zemu. 
Es pats ka teorēma piedzimu, 
man aksiomu nav, 
es katra dzīves mirkli 
redzu teorēmu."* 

L.Briedisi "Tāpēc mās drīkstam un mums lr pat jāuz
drošinās atvērt karaļa ZilbārSa pils aizliegtās durvis, lai 
vēlāk ar mums notiktu kas notikdams, mums lr bezbailīgi jā
izaicina un jāizsauc pret sevi liktenis! vienalga, vai tā 
bQtu Dona KLnota vējdzirnavas, Pandoras lādīte vai pūķa zo
bi, no kuriem izaug dzelzs karavīri, kas ar mums sāk llgsto 
Šu un netēllgu bezkompromisu clņuJ1^ 



V.Plūdor.ie; "Viņš (mākslinieka - G.B.) Iedrošinās celt 
savu kāju tur, kur nav vēl nevienas iemītas takas, * visa 
Instinkts viņu vada, ka tas neupmaldfij. Vigo še iemin jau
nas tekas, un pa Aim tekam iet vīram pakaļ +ukatoši. Tātad 
pārbaudi visu, un gānījām vajag visu pārbaudīt. Viai tie 
līdzekļa, kas bija un kļuva lietoti, labi jāpārrevidē, vi
sas metodes jāapsver un Jāizvēlas tikai tās, kas var node
rēt viya mērķa sasniegšanai, un lai tas ari nesaskanētu ar 
vispārīgiem uzskatieo ° 

Jau šie daži piemēri liecina, ka katra liels rakstnieka 
apzinās savu dzīves izlūka sātību un misiju. Tālab viņš ar 
savu darbu ne vien izzina eaošfla, b"t ari ienes Jaunas vēr
tības sava laika sabiedrībā. Tieši xadēļ ari katrs nopietne 
mākslas darba Ir teorēma» kas lasītājam Jāpierāda, uzdevums, 
kas jāzina. Katrs daiļdarbs (ari bērnu grāmata) piedāvā mums 
problēmu situācijas. To Izvirzīšana un risināšana atbilstoši 
skolēnu vecuma Īpatnībām, viņu Izpratnei, mūsuprāt, Ir viena 
no pašiem principiāli nozīmīgākajiem Htarutūraa skolotāja 
uzdevumiem. , 

Pašreizējā pieredze rāda, ka 1. - 4.klases skolēns 
problēmaituāciju analīzei (protamo, atbllatošl vecuma Īpat
nībām un spējām) mērķtiecīgi lasīšanas stundās gatavota ne
tiek. Tālab 5.klasē šla darba bieži vien jāsāk gluži no sa
lt urna. Pašreiz literatūras mācīšana skolā, šķiet, ir tai at
tīstības stadijā, kad problēmaltuāclja literatūrua atundā 
parādāa ataevlšķu tēlu uzakatu (galvenokārt tikumisko) skaid
rojumā, bet ne visā dzīves un literatūras kopsakarību lokā. 
Piemēram, tiek skaidrota A.Uplša kritiska attieksme pret 
"sava kaktiem, sava stūrīša" aizstāvjiem, bet skolēnam nero
das priekšstats par problēmas - cilvēka un zem* - evolūciju 
latviešu literatūrā vispār. Skolotāja māca, ka K.Valdemāra 
aicina latvlešua tikt pie bagātības, turpretim H. Blaumanis, 
uzskatāmi rāda, ka mantai līdzi nāk ļauoala gara. Antiņam 
tiek mācīts, ka alga novērš nost no mērķa. Mūsu sabiedrības 
prakse drīzāk realizējas pretēja viedokli*. Skolēna doma 
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tiks mērķtiecīgi virzīt . tikai tad, ja ala atsevišķas situ
ācijas tiks aiializfitaa, rādot materiālo un garīgo vērtību 
attiecības, to evolūciju Latvijā dažādos vēstur*. ? periodos. 
Un kā šo problēmu dažādos laikmetos, dažādi rakstnieki iz
gaismojuši literatūrā. 

Problēmsituācija dzimst pretēju viedokļu konfrontā
cijā. Cilvēks un daba (cilvēks dabas pārveidotājs un cilvēks 
saglabātājs)! cilvēks un ideja (augstāka ideja neprasa cil
vēka žēluma,un askētiska žēlošanās ideja ir dziļākajā būtī
bā nehumāna)i cilvēks un darbs (darbs, kas cilvēku rada, un 
darba, kas cilvēku pazudina); cilvēks un mīlestība (mīlestī
ba kā pienākums)» cilv'iks un laime (laime kā elsa par mērķi 
un laime kā sasniegtā mērķa rezultāts) utt. 

Tieši problēmsituāciju analīze skolēnā radis nepiecie
šamību kopā ar rakstnieku minēt lielās pasaules miklas, t.i., 
neuzskatīt mākslu par izklaidēšanās (pareizāk sakot, tikai 
par izklaidēšanās) līdzekli, saprast, ka hedoniskā nebūt nav 
mākslas galvenā funkcija attieksmē pret sabiedrību. 

Uākslas tēla objektīvais (dzīvē izzinātais) materiāls 
ir dialektiskā vienībā un pretrunā ar subjektīvo faktoru. 
(Vienkārši sakot, katrs mākslas darbs sagādā dubulttikšaņost 
ar dzīvi un paša autora, mākslas darba radītāja, personību.) 
Subjektīvā faktora apzināšana un novērtēšana mākslas darbā 
vismaz skolā ir pat daudz sarežģītāks un grūtāk izpildāms 
uzdevums neka mākslas konfrontācija ar dzīvi. Nenoliegsim 
tašu, ka susu skolā šodien vēl itin bieži galvenais daiļdar
ba vērtējuma kritērijs ir šāds: vai daiļdarba ir tā kā dzī
vē, vai nav* Šāda pieeja, protama, ir vulgarretlistiska un 
vulgārsociologiaka reļzē un mākslu skolēna apziņā tā pār
vērš par piedevu pie dzīves. Vēl tragiskāk nekā reālistis
kus darbus šāda oieeja skar romantiskus darbus, kur tēla 
struktūrā dominē nevis objektīvais, bet subjektīvais faktors. 
Tātad mācīsim skolā saskatīt rakstnieka pašizpausmes māk» 
alas darbā; Pašreiz skolēnu apziņā rakstnieks kā pirmreizēja 
un neatkārtojama personība iezīmējas gaužām skopi un tri-



viāli, - garlaicīga un Idealizēta viņš nostājan mūsu skolē
nu priekšā. C-veka gara lieluma atsedzas dzīves pretrunu 
analizē, ia t*. j noklusē, personības d U s m u atklāt nav ie

spējams, 
Lai noskaidrotu subjektīva, faktora izpausmes īpatnī

bas mākslas darba, lietderīgi salīdzināt māksliniecisko un 
jēdzienisko jeb teorētisko domāšanu. (Skolēniem šis atšķi
rības, bez šaubām, var likt lajuat un izprast ar konkrētu 
piemēru palīdzību,). 

Tfitad-gan zinātniska atklājuma, gan mākslas darba 
sākas ar novērošanu* Ar dzīvo Vērošanu. Starp citu, mācīt 
skolēnam vārot dzīvi, cilvēkus ari ir viena no literatūras 
skolotāja svarīgiem uzdevumiem. (5i . nolūkam vingrinājumus 
varam aizstāt no aktiermākslas pedagogu pieredzes.) 

Simtiem piemēru, kā rakstniekam no konkrēta novēro
jumā dzimst daiļdarba iecere. 

Tālākajā novērotā materiāla Izziņas gaitā rakstnieka 
un zinātnieka no dzīvās vērošanas iet uz abstrakto domāšanu. 
Šai radošā procesa fāzē vērojamas būtiskas atšķirības starp 
loģisko un māksliniecisko domāšanu» Zinātnieka domāšanas 
procesā abstrahējas no konkrētiem priekšstatiem, mākslinieka, 
rakstnieks toa aaglabā. Rakstnieks domāšanas rezultātu iz
saka konkrētos priekšatatoa, kuroa sintezējas dzīvē novēro-
taie un rakatnleka fantāzijā uzburtaia materiāla. 

Zinātnieka pētījuma rezultātā Izteikta abstraktos 
aprledumoe, formulās. Te zinātnieka klātbūtne, visa pasaul-
akatljuma un pārdzīvojuma vaira tieši neatklājos. Šādā nozī
mē zinātne ir bezpersoniska. Ejot vienu un to pašu loģiskās 
domas attletlbaa ceļu, zinātne pie viena un tā paša secinā
juma var pat vienlaikus nonākt divi vai vairāki zinātnieki. 
Klaaiaka piemēra ir kino atklāšana,.- tā gandrīz vienlaikus 
notika Francijā, Anglijā un Vācijā. Mākslā katra darba lr 
unikāla, neatkārtojama« plrmreizlga. Mākaiar darbā doma sa
glabājusi konkritoa prlektetstua. Šie priekiatatl saistīti 
ar noteiktām jūtām, mfkalinleka emocionālo attlekaai pret 



tēloto. 
Mākslinieka personības klātbūtne vērojama gan mate

riāla Ievēla un atklāsme» gan viņa attieksmē px-)t tēlotajām 
parādībām, gan visos daiļdarbā komponentos (saturā un formā). 

Jaunākajās klasēs rakstnieka klātbūtni mākslas dar
ba visvieglāk parādīt, ja salīdzina, kā virnu un to paSu pa
rādību vai notikumu attēlo dažādi rakstnieki. Piemēram, kādu 
dabas parādību, kādu ievērojamu celtni, dokumentālu personu. 
Var salīdzināt detaļu atlasi, tēlojuma veidu (izteiksmes lī
dzekļus), autora attieksmi (patosa veidu) utt. letei nami ari 
vingrinājumi, kur skolēni pasi, apcerot vienu un to pasu ob
jektu, apliecina savt skatījuma savdabību. 

Skolotajam Jāpatur prātā, ka mākslinieka pasaulska-
tljuma savdabība —oriģinalitāte, spilgtums, vilta fantazēŠanas 
drosme utt.—ir viens no būtiskākajiem daiļdarba māksliniecis
kās kvalitātes vērtējuma kritērijiem. 

Skolotājam der paturēt prātā, ka 'objektīvais un sub
jektīvais faktors mākslas darbā veido ne vien dialektisku 
vienību, bet nonāk ai i pretrunīgās attieksmēs. 

Un, proti i 1) pretruna var pastāvēt starp atziņām, 
ko daiļdarbā tēlotais materiāls objektīvi pauž, un autora 
doto ol materiāla subjektīvo vērtējumu (tas nozīmē, ka ne
pieciešams konfrontēt autora un skolēna viedokli par daiļdar
ba tēlotajam parādībām} skolotāja viedoklis var būt cits ne
kā autora vai skolēna viedoklis)» objektīvā un subjektīvā 
faktora vienība, harmonija mākslas darbā tiek saārdīta ari 
tad, ja daiļdarbā dominē vai nu objektivlzēts dzīves tēlojums 
(reālisms dažādās tā attīstības fāzēsi naturālisms) vai au
tora subjektīva paSizpausme (romantisms, tā viraieni» impre-
sonisms} modernisma strāvojumi). Reālistisku un romantisku 
darbu analīzes metodikai jābūt atšķirīgai. Pašreizējā skolu 
prakse liecina, ka skolēni netiek sagatavoti tādu daiļdarbu 
uztverei, kuros augstāks rakstnieka subjektivitātes potenci
āls, tēlu sistēmā dominē nosacītība tās galējās izpausmēs*. 

Skolotājs var parādīt ar konkrētiem piemēriem, kā 



vienu un to pasu parādību apcer reālista un kā romantiķis. 
Tātad šie ākslinieciskās domāSanaa tipi Jāuztver kā llda-

vērtlgi un skolēni to uztverei jāgatavo v n illdz nopietni* tal
kā,, kad mūsu literatūrā vlaaa nerealistiekas atrāvās tika apka
rotas kā reakcionāras un bezperspektīvaa, mūsu- akolu programmās 
iesēdās reālisms ka vienīgais mflkslinJuclskfls domāšanas tipa* 
Romantisms klasē ienāca tikai ārkārtīgas nepieciešamības gadī
juma (Aspazija, «alnis). Tālab nav brīnums, ka Šodien krietna 
sabiedrības daļa nav spē. *.ga uztvert toa mākslas darbus, kas ne
izteic dzīvi tieSi konkrētas pašas dzlvis formās, Acīmredzot no 
šī viedokļa jāpārskata Jau 1,- 4.klašu programmas un mācību grā
matas. Lai skolēna fantāzijai neapcirpta spārnus, pirms ta vēl 
nav sākusi lidot, un lai Jau viņa lasītajā biogrāfijas sākumpos
ma nesamazinātu viņam pieejamās mākslas diapazonu. 

Zinātnes loģiskajā domā viss ir noteikta, skaidrs un 
viennozīmīgs. Tēlainā doma lr daudznozīmīga. Šl d&udznozlmlba 
var izaugt no pamatnozīmēs lietotu vārdu salikuma teikumos vai 
ari rodoties .nozīmes pārnesumam jau pašā vārda. Te Izdevīgi sa
līdzināt R.Blaumaņa un ?•Bārdas dzeju. R.Blaumaņa dzejām tēla 
ieaug no pamatnozīmēs lietotu vardu kopsakariem, P.Bardam daudz 
pārnestā nozīmē lietotu vārdu. 

Tēlam iespējami divi nozīmes pārnesuma poaatveidi: meta-
foŗizācija un matoni aisāciJa. Jāpiezīmē, ka šla nozlmeu pārnesu
mi sastopami ne vien mākaiā, bet ari ikdienas, dialogā starp cil
vēkiem, tašu mākslā tie iegūst estētisku funkciju. 

Metafora izaug uz salīdzinājuma patenta. Tas lr pats vien
kāršākai* un vieglāk uztveramais nozīmes pārnesuma veidu. Skolē
niem jāparada, ka parādības paraatl salīdzinām tādēļ, lai ar zi
nāmās parādības palīdzību uzzinātu kaut ko vairāk par jaunu, ne
zināmu parādību. Salīdzināt var konkrētas parādflbas ar konkrē
tām, abstraktas ar abstraktām, konkrētas ar abetraktāa un abstrak 
taa ar konkrētām. Skolotajam salīdzinājums paver plašas darbības 
iespējas. 

Visplims jāsāk ar to, ka skolēni atrod salīdzinājumus 
lasāmajā tekstā* Skolotājs var dot papildpiemērus no folkloras. 
Pēe tam skolēni paši izraksta aalldzlrājumus no lasītiem durblem, 



domā paši. Vērtējot aaUdzinājumu kvalitāti, jāņem Vērā to no
zīme satura atklāsmē, kā ari oriģinalitāte, pirmreizigums. Pa
mazām no konkrētu parādību salīdzināšanas jāpēr'.et pie grūtāka 
uzdevuma: jāsalīdzina ari abstrakti jēdzieni. 

No salīdzinājuma viegli pāriet pie metaforas skaidroju
ma. • 

Skolē lem var likt, piemēram, salīdzināt mākoņus ar da
žādās konkrētām parādībām, piemēram, mākoņi kā laivas, mākoņi 
kā buras, mākoņi kā salas utt. Pēc tam ar skolotāja palīdzību, 
atmetot salīdzinājuma pirmo komponentu, tiek veidotas metafo
ras - mākoņlaivaa, mfikoņburaa, mākoņlldaciņas, mākoņsalas utt. 

Pēc tam skolēni metaforas meklē daiļliteratūrā (F.Bār
da, K.Skalbe, I.Ziedonis u . c ) . 

Skolotājs var skaidrot, ka metaforas sastopamas ari 
sarunvalodā. 

Kosu ikdienas valoda ir ļoti metaforiska, bet, ikdienā 
to lietojot, pie daudzām $fidfim vārdu kombinācijām, nozīmes pār
nesumiem esam pieraduši un Lej ii tam to metaforlako saturu. (Sau
le lec, darbs kaulus ^elauž, klibot matemātikā, lauzīt galvu.) 
Skolēniem var noskaidrot šo pārnesuma jēgu. Metaforizācija ir 
dalādu preses izdevumu nosaukumos ("Balsa", "Karogs", "Liesma*), 
zinātniskā valodā dažādu jēdzienu apzīmējumoa (zirga spēks, 
asinevadi utt.). 

Analizējat vārdu krājumu, varam konatatēt, ka dažas lek
sikas grupas bagātīgi metaforizēJas, bet citas metaforizācijai 
nepakļaujaa. Viavairāk metaforlzējae tieši sarunvalodā lietotie 
vārdi, kam sazināšanās praksē izveidojušāa vairākas vai pat 
daudzas lietojuma nozīmes un kaa tātad ietver ievi bagātu jē
dzienisku struktūru. Šl vārda jēdzieniskā daudzveidība ir priek
šnoteikums, lai varētu formēties vārdu pārnestās nozīmes. Tur
pretim vārdi termini, kam raksturīga nevlennozlmlguma, parasti 
metaforizācijai nepakļaujaa# 

Visbiežāk metaforizējaa putnu, dzīvnieku, Zivju utt, 
nosaukumi (piemēri no fabulām), dažādi minerāli, izrakteņi 
(zelta - zeVta cilvēka, zelta rokas, zelta vārda utt.} akmens -
akmens airda), koki (latviešu folklorā ozola - tautu dēla. 



liepa - tautu meita), puķes (rožu vaigi, vijolīšu acis), ga
dalaiki, kas peasti asociējas ar cilvēka dzīves gājumu, lie
lam pārvērtlbēm sabiedriskajā dzīvē (p.v sara metaforas Raiņa 
dzejā u.c.)* 

Analizējot metaforas, skolotājam jāņem vērā laikmets* 
kurā darbs radies, virziens, kam pieder, kā ari autora radošā 
rokraksta īpatnības un attiecīgā daiļdarba saturs kopumā. Jā
patur prātā, ka vecākajās klasis metafora tiks aplūkota ne kā 
"lieta sevi*1, bet funk lonfils elements tēla struktūrā. Tāpat 
•kā salīdzinājums, ari Jebkuras metaforas vērtējuma kritērija 
ir - cik pilnīgi tā palīdz izteikt domu, cik trāpīga tā ir un 
reizs cik svaiga, oriģināla un kā tā runā kopumā ar citiem tē
la elementiem. Hav slikti, ja skoloti.js māca skolēniem atšķirt 
trafaretus salīdzinājumus un metaforas (doma kā sarkans pave
diens vijas cauri darbam, man sirdi cirstas dziļas brūces, il
gu princis utt.) nc oriģināliem. Klasiski ir A.Čaka neparas
tie, trāpīgie un saturā piesātinātie salīdzinājumi un metafo
ras. 

Metaforlsko tropu grupai (tēliem, kas rodas uz parā
dību līdzības pamata) pieder ari personifikācijas. Literatūras 
zinātnē ir atšķirīgi viedokļi - ka novilkt robežu starp meta
foru un personifikāciju. Pietiek, ja skolotājs uzsver, ka per
sonifikācijas lr tfi metaforisko tēlu daļa, kur nedzīvām lietām 
un dabas parādībām, kā ari abstraktiem jēdzieniem tiek piedē
vētas dzīvu būtņu īpašības. 

Vakar saule samērkuai 
Divi simti villainlšu, 
Šodien spoža notecēja 
Skalodama, velēdama. 

(T.dz.) 
Personifikācijas Izaugsmei Lr ļoti tala vēsture, kas 

sakņojas pirmatnējā cilvēka dabas uztverē un d^māSanā, kad ti
ka meklētas analoģijas dabā un cilvēka dzīvē. Īpaši bērnu dze
jā personifikāciJām ir ļoti liela nozīme, jo bērns it kā atda
rina pirmatnējā cilvēka pasaules uztveres modeli un ari pie

šķir, piemēram, savām rotaļlietām dzīvu būtņu īpašības. Personl-



a? 

fikācija ir pamatiātei smes līdzeklis ari fabulās. Klasiski 
piemēri no F.Bardam un V.Plūdoņa bērnu dzejas* (P.Bārda "Ieie
tus vīriņš".) 

It kā metaforas un personifikācijas tālāks izvērsums 
(nozlmee pārnesuma pamatā ari šeit līdzība) ir alegorija, kur 
pārnestā nozīmē jau jāsaprot ne tikai atsevišķi tēli, bet viss 
darbs kopumā. Skolotājs var salīdzināt divus dzejoļus (P.Bār
da "Ziedonis" un J.Rainis "Lauztās priedes"). Pirmajā gadījumā 
personificēts tikai ziedoņa tēls, tam piedēvētas dzīvu batņu 
Ipašlbmai otrajā gadījumā pārnestā nozīmē jāsaprot viss dzejo
lis kopumā. 

Alegoriskā £ irbā nav pieļaujama atsevišķu konkrēto de
taļu skaidrošana tiešā nozīmē. (Klasiskā augfirnlba no kāda sko
lēna sacerējuma plānai lauztās priedes > vērtīgs būvmateriāls 
kuģiem vai mietpilsoniskās piles V.Plūdoņa poēmā "Uz saulaino 
tāli".) 

Otrs nozīmes pārnesuma veids mākslas tēlā lr motonlml-
ja. Ja metaforā nozīmes pārnesuma rodas uz divu vai vairāku pa
rādību līdzības pamalt, tad metonlmijā uz sakara pamata. Pie
mēram, soli bija tukši. Uz solu sakara pamata ar sēdētājiem va
ram domāt, ka sēdētāji nav ieradušies, izteikt vērojumu meto-
nlmiskā tēlā. Sakara var būt materiālam ar no tā izgatavotu lie
tu (zīdā un samtā tevi Ietērpšu, mat), traukam ar tā saturu (iz
dzeru glāzi), darītājam ar darba riku, iedzīvotājam ar apvidu 
vai pilsētu (runā vlaa Rīga), notikumam ar gadu un datumu, kad 
tas noticla (septiņpadsmitais gads). 

Hetonlmlzācija ir grūtāk uztverama nozīmes pārnesuma 
veida nekā metaforlzāclja. Tāpēc tās skaidrojama jādod tad, 
kad metaforizācijam izpratne skolēniem vaira nesagādā Īpašas 
grūtības. 

Hetonlmljaa skaidrojuma sakāms ar pavisam elementāriem 
piemēriem, tā teikt, no dzlvee. 

Soļi sniegā uz sakaru pamata liecina, ka pa to gājis " 
cilvēka. 

Jūrae šalkoņa uz sakaru pamata liecina, ka tuvojasd.ee 
. Jūrai* 

http://tuvojasd.ee


Cilvēka ēna uz sakara pamata ļauj spriest par cilvēku* 
īpaša nozlr > pievēršama metonimijas paveidam slnekdobai. 

Te nozīmes pārn* /urna pamatā *āpat kā mefcmlmijā ir sakars 
starp parādībām, tikai šo sakaru nosaka kvantitatīvās attiek
smes. Vienkāršāk sakot - sinekdoba lr detaļa, kas izsaka at
tiecīgās parādības būtisku iezīmi* Detaļa reizē koncentrē 
kādas parādības būtību un reizē atsedz to, konkrēti risinot 
lasītājā asociācijas. Spožs paihologizētas detaļas meistars 
lr R.Blaumanis. Atcerēr 'ai es "Pērkona negaisa** fināla epizodi, 
kur pēc Krustiņa nāves raud istabā svece un tās asaras birst 
uz r.lda lakata, ko Roplalnis nesen uzdāvinājis savai sievai. 
Vai iespējams vēl konkrētāk un koncentrētāk izteikt zaudējuma 
smagumu? Daiļdarbā ir tēlota detaļu a allze, rosinot skolēnu 
fantāziju, paver plašas interpretācijas iespējas, radot kon
krētu priekšstatu par mākslas tēlā ietvertā satura atšķirīgām 
interpretācijas iespējām. 

Tieši deteļa, tās funkcijas mākslā cieši saistās ar vēl 
vienu būtisku mākslas tēla kvalitāti, proti, mākslas tēls lr 
Individualizēts vispārinājums, vispārīgā^un individuālā dia
lektiska vienība. 

Ilustrēt to iespējams ar vienkāršas formulas palīdzību -
Brlvind ir saimnieks. Jēdziens BrlviaŠ akcentē raksturā indi
viduālo, bet saimnieks- vispārīgo. (Līdzīgi: liepa ir koks utt.) 

Saikne starp vispārīgo un atsevišķo pastāv visos mākslas 
tēlos. Atkarībā no tā, vai tēlā dominē vispārīgais vai atse
višķais, šķir tipiskus un tipologlskua tēlus. 

Tipisko un tipologisko tēlu principiālās atšķirības ir 
šādas; 

Tipiski tēil 

Objektivlzēts dslves Īstenības tē
lojums. 

Radīdamas procesā mākslinieks iet 
no atsevišķā uz vispārīgo. 

Tipolpgiskl tēli 

Saikne ar realitāti vairāk 
pastarpināta, dominē auto
ra tieša pašizpausme, vīna 
subjektīvais skatījums. 
Tālā dominē vispārinājums. 
Atsevišķajam tēlā mazāk 



Bo individuāla uz tipisko. būtiska nozīme. 
T«li atsedzas tipiskos apstāk- Teli atsedzas ārkārtējos, 
los (tie ir vēsturiski un geo- galvenokārt autora fanta-
grafiski konkrēti, atsedz kon- zijā, mitoloģija vai fol-
krētae cilvēku sociālas attie- klora sakņotos priekšsta-
clbas). tos. 
Tēli atsedzas reālistiska,ēzi- Tēls atsedzas galēji nosa-
ves radītiem priekšstatiem at- citas formēs - simbolia-
biletoSa tēlainībā (detaļu pre- kos, alegoriskos utt, tēlos 
eizitatē). 

Protams,.šāds pretnostatījums ir uzskatāms par darba hi
potēzi, kas skolēnam var palīdzēt skaidrāk apjēgt reālistiskā 
un nerealistiska tēla būtiskākas atšķirības. Literārajā teksta 
tās iespējams atklāt, salīdzinot Kristīnes (R.Blaumaņa "Uguni") 
un Gunas (Aspazijas "Sld.aba šķidrauts") tēlus vi«ioa shēmā uz
rādītajos līmeņos. Svarīgi uzsvērt, ka R.Blaumanis tēla veido
jumā iet no ataevišķā (konkrēta tēla individuālitātee izpētes) 
uz vispārīgo (20.ge. sakuma perioda latviešu emancipētās sie
vietes būtisku iezīmju atklāsmi). 

Aspazijai primārais ir sievietes emanoipfioijaa idejas 
dialektika un evolūcija, ko viņa iemieso Gunas tēlā, kas dzī
vo ideju, eksaltētu pārdzīvojumu pasaulē, atsedz sevi ārkārtē
jos apstākļos. 

R.Blaumaņa lugā primārais lr konkrētos raksturos, konkrē
tas sociāli psiholoģiskās attieksmēs ar citiem tēliem, Aspazi
jas lugā - ideja, kas izkristalizējas pretēju viedokļu sadur
smē. Protams, lr tēli, kuroa notikusi tipiskiem un tipologie-
kiem tēliem raksturīgo atklāsmēm priaolpu sintēze. 

Un visbeidzot, mākslas tēls lr domu un jūtu vienība. Tur, 
kur zūd viens no šiem elementiem, sabrūk mākslām tēls* Protams, 
atsevlšķoe mākslas attīstības posmos dominējis vai nu racionā
lais (klasicisms 17.gs., materiālisms 19.ge. Un 20.gs.mijā) vai 
emocionālais (romantleme īe.gs. um 19.ge. mijā, impresionisms 
19.gs. beigās) elements. Arī latviešu padomju literatūras at
tīstības gaitā vērojama pastiprināta interese vai nu par racio
nālo, vai emocionālo elementu cilvēka pelbē. 



Atkarība no tā, vai cilvēka* vairāk attīstīta prāta vai 
jotu daiva, viņā ari aākalaa uztverē par primāro uzakata vai 
nu intelektuālo, vai emocionālo impulsu. Paibologs ļi.Vigotakia 
uzskata, ka jūtās valda aizmiršanas, prātā - atcerēšanās, tā
dēļ būtiskāk māksla ietekmē toa ustvērējus, kas vispirms daiļ
darbu Izdomā un tad pārdzīvo. Tātad prāta darbības rezultāti 
ir noturīgāki. Tie aaglabājaa ari zemapziņas afērā. Ideāli bū
tu, ja ekolotāja apetu akolēna intelekta intensīvas darbības 
rezultātā izraisīt viņā noturīgu emocionālu pārdzīvojumu. Rak
sturojot daiļdarbā iemiesotas emooljaa, jāakcentē, ka mākslas 
darba izreieltāa emocijām ir ne tikai tīri individuāla, bet 
ari sociāla zemteksta (mākslas darba dzīvo aava laika eabied-
rlbaa emocionālo atrāvojumu kontekstā), ka tām lasītājā, vai 
nu tieši apliecinot pozitīvo, vai noliedzot negatīvo, jāizrai
sa pozitīvs pārdzīvojuma. Pozitīvu pārdzīvojumu gala rezultā
tā mūsos izraisa gan aatīriakle Kaudzīšu "Mērnieku laiki", 
gan beroiekala A.Pumpura varoņeposa "Lāčplēsis". 

Mākslas darbā ietvertajām emocijām jābūt koncentrētām, 
aprlegām, dinamiskām savā iedarbībā uz mākslas uztvērēju. Šla 
patiesības sakarā Interesanti atsauktiea uz jau pieminētā VI-
gotaka trāpīgo novērojumu. Viņi vlaua mākslas darbus salīdzi
na ar divu sistēmu lidaparātiem - viene no tiem paceļaa gaisa 
tādēļ, ka vieglāka, otra - tādēļ, ka smagāka par gaisu, b< t 
spēj pārvarēt ar savu enerģiju zemee pievilkšanas spēku. 

īata mākslas darba atgādina lidmašīnu, kas ir smagāka 
par gaisu. Taa par aava tēlojuma objektu Izvēlas matēriju, 
•kam lr liela iekšēja emocionāla enerģija pārvarēt ārējo pretes
tību, tālāk Vigotskla jautā, - kāpēc V.Šekspīra traģēdijā 
"Otello", rialnot greiasirdlbaa traģēdiju, par galvenie* varo
ņiem izvēlas pereones, kaa nav apējlgaa uz neuzticību un no
devību. Tātad V.Šekspīra isvtlaa raksturu!, kaa aarelgl, ap
grūtina luģae problēmas atrisināšanu. Un, lūk, pierādot, kā 
uzticīgajā Otello tiek aēta aizdomu aēkJa un kā viņš tiek 
noveeta līda atriebībām ārprātam, autoram izdodas ataegt cil
vēka pārdzīvojuma diapazonu viai tā sākumā neaptveramajā 
plašumā. ATI tālua analizējot literatūras atundāa, svarīgi at-



klāt vieu viņu pārdzīvojuma diapazoīvi. Pirms parāda Edvarta 
cietsirdību, Jāmeklē, kas viņā labs. Pirms iecelsim Edgara 
mīlestību apskaidrībā, nebaidīsimies viņā rādīt purva bridē
ju. Jo asāk iezīmēsim tēlā izoelto emociju galējos stāvokļus, 
jo precīzāk izdosies kocontēt tēlu rīcība;; psiholoģisko moti
vāciju, to jātu evolūciju. 

Pēc tam, kad skolēnam bue radie:: vispār: s priekš
stats par mākslas tēlu, tēlaino domāšanu, - organiski skolēns 
bOs pietuvināta daiļdarba vērtējuma kritēriju, daiļdarba me
todes, virziena, stila, veidu, paveidu, fcarru izpratnei. Būs 
radīta teorētiska pamata, lai skaidrotu poētika* terminu vār
dnīcu. 
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Dace Markusa 

n£RMA VALODAS ATTĪSTĪBAS EMOCIONĀLAIS POTEHCIĀLS 

Piekritu, Piekritu, ka ir nepieciešama "uzrādīt brīnu
mam disciplīnu, radošai kaprīzei - kompozīciju, pasakainai 
visvarlbai - eistēmu H l, tikai nevajag aizmirst, ka tie ir 
bērni, tādēļ otrais nedrīkst nomākt pirmo* la&āk lai lr 
vairāk brlnišķlgr brīnuma bez stirnas kompozīcijas, jo 
Veltajā bērnībā zaudēto brīnumu vēlāk var ari neatrast. 
Tie, kuriem nav bērnības sapņu pamata, var pazust pieaugušo 
reāli sna neap turama j ritmā - intelektuālā attīstība pro
gresēs, bet emocionālā uztvere atpallks. 

vienmēr esmu domājusi, ka bērnu audzināšanas un sacī
šanas procesā nedrīkst uzspiest pilnīgu obligfitumu. Vi <am 
labajām domām, pēc Izirām mēs, pieaugušie, regulējam bērna 
dzīvi, būtu/jābūt ieteikuma formā. Ļausim viņam radošāk 
dzīvot šajā brīnumainajā un sarežģītajā pasaulē! Ari valo
das apguve bērnam ir sarežģīts process - grūti izrunāt 
skaņas, ir nesaprotamas vardu nozīmes, bet viņš mācās to 
ar prieku. Ar milzīgu paša prieku un vēlāk ari par prieku 
māmiņai un tētim: "Tu gribi, lai es sakuL jcsJ-tji^pe-lis?, Ja 
tx* ^ P 1 * - e - - P ^ 0 ? ^ k F-P u r > el [*a* " 

"Dzirdi? Es^meUni sacīt Kārrrlis s^-j^Trkusļ" 
"MamJ Kālis^ SAJCA, KA Āfikā dzīvo P^GIGJJGJĻSLIBFLS KA-

S^aj^ķtīj^ Vaitaaiji BkaiatiV^ 
maza bērna valodai piemīt Īpaša plēvi? clba, ari pats 

bērns taču ir pievilcīga, mīlams ķipara. Viņa valoda paras
ti nav rupja (rupjš vārda var ienākt kā mfkeligs elementa), 
ir AINAtkāres UN mlleetlbas radīta, tādēļ ari skaista. Bet 
šis bērna, valodas estētiskais potenciāla lr saudzējams, 
kopjama, 

BLEIL vien vecuma no 2 - 6 gadiem bērni ignorē pie
ņemtās VALODAS normas, pleau, nelieto skaņu mijas - sīpola 



lokinš, maza rokiņa, liofcc nepareizu dzimti • divi mašlņi, 
viena zābaka, zēna maka - ea natl, atmet visu viņprat 
lieko, piem., prievārdus i »Ba ieSuOunitaa»; "ttl^s līda 
^ O d a j ; "Braila ies kino''; n e a l m ^ t a c l m u l d a ž k ā r t gluži 
pretēji - pievieno ko lieku, piem., "Iešuketlnašu austiņa", 
"«e^oķiJtti^mani:.* tomēr bērna valoda nav ta sausuma, atlvuma, 
kas ikdienas rupju ierobežotajā pieaugušā runā. Vi^i aavā 
valodas attīstība ir radošāki nekā gramatikaa likumu un iz
teiksmes precizitātes iegrožotie skolēni un kanonizētie 
pieaugušie. Tā o ē m a darina jaunus, mums nezināmus vārdus, 
droši vien pēc viņaprāt saskatītas, saklausītas vai citādi 
uztvertas līdzinās, pitz.< vauva (auns), aa (ēst), ša^(mu
ša), pupis (kaut kas mīļš), dipopo (ļoti slikts), bruyuķl-
tis (bruaurupuoltis), mūnamlxia (mēnestiņš), njroatres^(ci
tas nezāles), mldekllši (pedāļi), pļautene (izkapts), spil
vena vāciņš (spilvendrāna), pelnīt (grābt pelnus no krasus), 
kasās (niez), bizenltes (lapsenes), mušonia Xliela muša), 
māmiņa un tētItis, konservatori ja (iestāde, kur ražo konser
vus), jaunie darinājumi pēc sarežģītības pakāpes ir at- ' 
iķlrlgl atkarībā no runātāja vecuma un iztēles - te ir gan 
vienkārši darbības vai skanu atdarinājumi, gan veiksmīgi 
latviski darinājumi, kaa varētu konkurēt ar desu aizgūtu 
vārdu. Protams, lielu daļu šādu "jaunvārdu" rada objektīvas 
jauna cilvēka runas grūtības, piem., teikuma "rnucl poči an 
ļSJSJz^SšU. («*>•• *a apelsīnu) vairāk ilustrē bērna 
milzīgo vēlēšanos runāt, viņa runas (veicams) elastību un 
Iztēli, nedodot neko īpašu leksikai. Bet mrl šāda teiciena 
radīšana ir dzīvs, radošs process, nevis iemācītu definīciju, 
mehāniski iegaumētu frāžu virknējums. Iespējami daudzveidīgu 
iespaidu uzkrāšana agra bērnība, to papildināšana, vērtēšot* 
un transformēšana jūtās ir estētikas pamats, tātad ari valfr» 
dae attlfctlbas kā estētiskas audzināšanas pamats. 

Domāju, ka valodas attīstības proceaS intelektuālas vai 
estētiskās audzināšanas robeža nav etrikti novelkams. Mav 



svarīgi tikai tas, ka bērns runā, lasa, atstāsta, bet ari tas, 
kādā valodā viņš to dara un kāda ir viņa paša attieksme pret 
runāto, vai viņS ir pratis saskatīt ska's'o, ne tikai ta
jā apkārtnē, kuru grib raksturot vārdos, bet ari tajos 
vārdos, ar kuriem viņt raksturo apkārtni. Cēlonis mūsu 
rūpēm par šodienas noplicināto valodas bagātināšanu, manu
prāt, ir nevis intelektuālās, bet galvenokārt estētiskās 
audzināšanas nepilnības. Diemžē*. paraati T O apzināmiea tad, 
kad pašu bērni jau Īlei' * 

Mazam bērnam pačaiu nav vienaldzīga viaa valoda, viņš 
I) meklē vārdus to reāliju apzīmēšanai, kurām nezina nosau
kumus, 2) cenšas (ari neapzināti) ielikt vārdā savu attieksmi 
pret reāliju (mīļumu, nosodījumu...). 'Al vēl vairāk pamatotu 
teikto, atstāstīšu dažas valodiskas altuācijaa. Eamu novēro
jusi, ka trīs gadu vecumā bērna ne tikai izjūt lietvārdu 
pamatformu un deminutlvformu gramatisko atšķirību, bet prot 
šo atšķirību ari semantiski iemantot. Piemēram, Dalnltia 
vienreiz pasaku par Sarkangalvīti pčkčpi"ahka stāstīt Šādi -
wjfe£ķaJ^lvA*e--iscepa^p^rej^s (nevis pīrādziņus), maizes^ 
(nevis mailītes), salika grozā (nevis groziņā) un... (lo
ģisks secinājums?) nevarēja panest. Vecmāmiņa botu, palī
dzējusi, bet biļa. sUma^"' " ' ^ 

Protams, ari pieaugušie bieži piemērojas bērna uatverei. 
Tā kāda vecmāmiņa atzinās, ka savai ļoti emocionālajai maz
meitiņai JO pašu pasaku baidījusies stāatlt īstajā variantā 
un beigusi šādi - "Kad vilka atnāca pie vecmāmiņas, viņa to 
uzcienāja ar kūku un kafiju un palaida mežā." 

Līdzīgā situācijā nonācis krievu sens Denias V. Draguns-
ka grāmatā 2, lūdz māmiņu izlaist tas vietas pasakā, kurās 
būtu jāraud. Lida ar to pasaka par Sarkangalvīti kļoat pati 
Īsākā, bet ari pati laimīgāka pasaka pasaule. 

Domāju, ka par Īpatnējo bdraa tēlaino pasaulīti, kurā 
nonāk mūsu dotā Informācija, liecina ari šāda i lemore - piec
gadīgais Jfinltle lūdz māmiņu vēlreia atkārtot miklu par bal-r 
to pudeli ar sarkano vāciņu Km??? Māmiņa tAdu miklu ne-



atceras. Jānitis saka, :a māmiņa uzdevusi tādu miklu par 
sāni. Izradāe f ka mikla skan - *^as tur jmlsu mežiņā stāv 
uz vienas kājiņas? Tam balts mētelītis^mugurā u* sarkana ce
purīte galviņa." 

Laikam gan dažādu objektu veikto funkciju līdzības sa- m 

skatīšanu atklāj Janlša lūgums uzzīmēt mājai izpfljfēļu, (skur
steni), bet I. Ziedoņa ieteiktais vingrinājums^ par lī
dzīgu vārdu meklēšanu sarunā ar to pašu Janlti deva rezul
tātu valodnieciskai līdzībai. Lūdzām viņu nosaukt vārdam uz
pūtīgs līdzīgus vārdus (I. Ziedonis nosaucis lielīga, iedo
mīgs, vlzdjžgunlggj plātlgs). Janltis pirmo nosauca vārdu 
tievlgs (tātad darinājis jaunu vārdu, Ildzinu pēc izskaņas). 
Kad paskaidrojām, ka vārdam jābūt līdzīgam pēc nozīmes, Ja
nltis nosauca nākamo - neuzpūtlgB. Esmu novērojusi, ka sa
mēra daudzi b3rai variē vārda morfoloģiskās sastāvdaļas, 
tādējādi darinot Jaunus vārdus vai vārdu nozīmes - "Brālītis, 
aizmiga, bet pēc tam atmiga. w "Saulīte rītā uzlec un vakara 
nolec." "Es pie vecmammas pelnīju pelnus^ no krāsns ārā. H 

Par zināmu sistemātiskuma Izpratni liecina ari šāda locī
šana -

es iru, 
tu iri, 
viņš ir. 

Protams, nav vienkārši neapmaldlties valodas nianšu la
birintos, tādēļ ari trīsgadīgais Jānitis var pasaukt māmiņu-
"Sieva, panāo, lūdzu, šurp!", bet ceturtklasnieks Kārlis 
pēkšņi uzraksta māmiņai apsveikumu - "Dace, sveicu Tevi sko-
lotāju dienai *_ Tā jau valoda attīstās - meklējumos un at
radumos, atsevišķos konkrētos vārdos un vispārinātos sprie
dumos. Kad apgūta runāšanas ābeoe, bērna valoda atspoguļo 
jau pamatotākas, paša prāta izspriestas c*omas, piem., "Ragā-
nai ir mēģina uz vistas kājiņas, jo pašu vistu ragana Jau ir 
apēdusi"; "Jaunajās majjis neviensjnedzIvo, Jo vēl nav pie
dzimuši tie, kas tur dzīvoa"; » V a l mana vecvecmām^a. Jau bija 



pērtiķlene?• 
A Sarunas a*- bērniem atklāj viņu temperamentu, humora le
jot u. Piem., t runa ar Uldi (8 gadu v c"ma) - Uldist "Ve-
rātu maelnlte>_mfrjaa_daŗbju rislnajanai. * Mammas !^Tfida mašlnlte 
derētu ari virtuve, eaotAaCM izgudrota vl.rtuveg kombaina. w 

Uldis: M J ā , maau tētis." Šādās sarunās vairāk piesaista sa
turs, domas āsums, inazāle valodaa līdzekļi. 

Daudzi vardi b ^ m a * Icļa-it aktīvi tad, kad viņš pirmo 
reizi lr saskāries ar attiecīgo parādību vai lietu, bet 

.citi ienākuši viņā aktīvajā lekaikā no noklausītā, tādēļ 
ari bieži vien ir ar no zīme a pārveido Jumu (kā konservatorija 
u . c ) . Tieši šeit rodas iespējas pieaugušajiem palīdzēt bagā
tināt bērna valodu, earunājotles ar viņu, stāatot, lasot 
skaļi, tādejādi veicinot bērna vēlēšanos izzināt apkārtējo 
pasauli, ledve apejot viņu* dalītlea aavoa pārdzīvojumos ar 
citu, cilvēku, paraati - tuvāko ģimenes locekli, palielinot 
vārdu krājumu, radinot nekautrētiaa no emocionalitātes iz
teikumos, skaidrot vārdu tiešās un pārnestās, lldalgāe un 
pretējāa noalmea, to nlanaoa. Bērna visvairāk bagātinās no 
saskarsmei ar vecākiem (ari radiniekiem, vienaudžiem, ap
kārtējiem cilvēkiem), biežāk taa notiek daivās sarunu valodaa 
formā, jo ne jau tikai alŠata ir aizraujošs, bet ari pata 
stāstījums. Tajā var atklāties gan novada tradloijaa, gan 
dzimtas paražas, gan stāstītāja personības pievilcība -
un atklājaa taa valodā. Protams, fiada aspektā Ipara nozīme Lr 
folklorai kā dslvea poētiskai aiveidei. Folklorai bfcrnlbā 
būtu jāskan biežāk, tleaa, ceribae vieš tā labvēlīgā at
tieksme un vispārēja ieintereaētlba, kādu vērojam pēdējos 
gadoa. Lida šim populārāka likusies daiļliteratūra. Laikam 
gandrīz katrā ģimenē tiek lasītas bērniem domātas grāmati
ņas! stāsti, daejoļi, llterārēa paaakas. 3utu labi, ja šī 
pirmā tikšanās ar rakstnieku nebūtu pavirša, gadījuma raka-
tura. Bauda Iedara labā bēmudāra* godprātlg*. strādājošas 
audzlnātajae, iateiksmlgi laaot bērniem domātu literatūru, 
pārrunājot saturu, uzdodot jautājumus, mācot apzināt lec lita-



ratūru ne tikai kā dzlv is liecību, bet ari kā mākslas 
darbu, kā estētisku vērtību. Ja vscaki Interesējas par to, 
kas lasīts bēmudarsā un attiecīgi lasa pasi, nedublējot 
jau dzirdēto, bet neskaidrību gadījumā vēlrela pārrunājot, 
ieguvums ir nopietns. 

Protams, bērnudārzā audzinātājas ne ticai bagātina un 
pilnveido bērnu valodu, bet ari mačs zīmēt, attīsta ritma 
izjūtu, dažādas kustības, muzikalitāti, kas ir ne mazāk 
svarīgi bērna pilnvērtīga estētiskajā audzināšanā. Manu
prāt mūzikas nodarbību bērnudārzā ir par maz. Latviešu 
tautai dziesma, melodija ir tikpat nepieciešama ka gaiss, 
tādēļ mūzikai būtu jāskan katru dienu. Vienmēr tām nav jā
būt organizētam nodarbībām, var būt dziedāšana vai mūzikas 
klausīšanas rotaļu, darba vai atpūtae laikā. 

Tomēr paradoksāli, ka visgrūtāk parasti veicas ar valodas 
(runas un rakstu) mācību. Par vienu no bērna estētiskās 
audzināšanas uzdevumiem esmu izvirzījusi labskanīgas, bagā
tīgas, izteiksmīgas valodas veidošanu, tātad pirmais priekš
noteikums - bērnudārza kā mācību un audzināšanas iestādē 
audzinātajam būtu jārunā kopta valoda, t.l., manuprāt: bez 
valodas kļūdām, pietiekami tēlaini, dabiski (brīvi, elastīgi). 
Kas notiek praksē? Daži piemēri no audzinātāju ieteikumiem; 
"Bāliet 4 vien, lūdzu, iekša, tāpatās jau jāsasēžas:* 
«Bērni šodien spēlēja rūķos. 
"Kad Jau paliekas par i, mēs atdodam atpakaļ. * 
"Atzīsies, ]n*Ž esi vainīgs, vai nē?» ^ ^ 

neraudat, neraudat ! N 

Ja pieaugušais uzdod» nepareizu jautājumu, piemēram: "Vai, mūsu , 
plleēta ļŗa rūpnīcas?*, visi, ari pareizi runājošie bērni, 
kori atbild tikpat nepareizi: «Irs.» Un kļūdu maisam gals 
vaļa.1 

valodas kļūdu lr patiešam daudz. Izeju saskatu spe
ciālu nodarbību organizēšanā par valodas kultūru bērnudārzu 
audzinātāju i kvalifikācijas celšanae kursos. 

Lai raksturotu valodas (ari domāšanas) tēlainības un 
dabiakuma nepieciešamību sarunās ar bērniem, minēšu nesen 



vērotu situāciju kādā atklātajā nodarbībā ar piecus gadus 
veciem bērniem. 

Audzina āja rāda attēlu ar zaķi un rosina bērnus izdo
māt stāstījuma teikumu. 

Pirmais bērnst "Zaķis lēca, lēca un^ satika burkānu." 
Otrais bērns: "Zaķis 1 ēca, 1ēcajm atra^da^kgpostinu. " 
Trešais bērns: "Zaķis lēca, lēcajui atrada lap i." 
Būtu pienācis laiks epturēt šādu etalondomāčonu un, 

piemēram, prasmīgi raksturojot apkārtni, kur atrasta lapa, 
mudināt bērnus Izdoo.it cita veida teikumus. (Ģimenē ar bēr
niem tašu nekad nerisinās šādas stīvas sarunas:) Tas netiek 
darīts, tādēļ ceturtais bērns turpina: "Zaķis l^c_a_t_nļāca un 
atrada tārpu. H 

Stopi Tagad taču audzinātāja nevar nereaģēt. Tfida fantā
ziju rosinoša situācijai 

Audzinātāja: "Jāj Tārpa gan te neder, tas^jaunav nekas 
graužams. w Un nodarbība turpinājās, veicot jau citu vingri
nājumu. 

Samērā daudz lr publikāciju par to, kādus vingrinājumus 
b o m i m dot, kādas grāmatas kā lasīt, t*omēr pat vislabākie 
ieteikumi nelīdzēs, ja tos izmantos bezpersoniski, tādēļ 
ģimenē vēlreiz eksperimentāli ar četrus un piecus gadus 
veciem bērniem veicu šo uzdevumu ar attēlu. Šķiet, ka bērnu
dārzā pirmā izdevība dabiski sarunāties, skaidrot vārdu no
zīmes un veidot tēlainus apzīmējumus tika palaista garām jau 
pēo pirmā bērna atbildes: ".. satika burkānu". 
"Vai burkāns ir dzīvs?" 5 ^ L " "Mē". 
"Vai^vor satikt nedzīvas lietas' 
(piem. tt"Gāju, gāju un satiku māju. ")?• "kevar, " nļj±H 

"Bet zaķis lēca L lēca un (izteiksmīga ". «ieraudjElja 
žests un mīmika)..* burjcānu. " 
"Tomēr dažreiz mēs iedomājamies, ka ne- "Pasakās, leļļu 
d.zlvais kļOst dzlvs^ KflAflŝ  ejamākajā, is- ^ļ^ ^ f^^ļ^ļtipū-
rādēs vai filmās tā notiek?" 
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"Tad iedomāsimies ari mēs, ka jtas^ ko "Dzeltens." 
zaķis s a t ^ ^ ^ i j a ^ z j ^ s ^ ^ r a t a kus "Sarkans. " 
tēties, runāt. Kāda bija burkāns?" "Oranžs." 

"Liels, " "Garšīgs. • 
"Tīrs." 
"Osairg." 

"Apa^g? , : "Ja." "Nē." 
"Garens." 

"Gluds?" " I A , " "Hē." 
"Grum^ J^ins." 

"Kas vēl bija burkānam?" "Zaļa bārda." 
••Osas." 

"Ko teica zaķis burkānam?" "Labdien:" 
"Sveiks:" 

"Kāpēc ..." "Kāpēc tu guli?" 
."Kāpēc tu nelec?" 

"Ko atbildēja burkāns?" •"iemāku. " "Man nav 
tadu kāju kā tev.» 
"&an nav muskuļu." 
"Esmu saslimis. " 

"Ai-jai-jai:" utt. 
Mājās abi bērni aizgūdamies deva vienu atbildi pēc ot

ras, laikiem pat variantus vienai atbildei. Sešgadīgais 
Dainis sarunu par līdzīgu attēlu ļoti dabiski risināja pēc 
vienas no tradicionālajām pasaku formulām, "j&aķia Ajoa» 

Ijca ̂ un^aat ika burkānu. Gar ausi s t eicau "Buŗkanin. burkā-
niņ, es tevi ōdišu." J'Neēd vis, zafrlt, ea ̂ tev ja stāstīšu 
pa saciņu,"atbildēj a burkāns".•• 

Protams, šī vienkāršā saruna varētu būt vēl daudzvei
dīgāka. Galvenais, lai Ntā risinātos tikpat dabiski kā audzi
nātāju un vecāku ikdienas dzīvās sarunas ar bērniem. 

Savām pārdomām ee centos izvēlēties tādus piemērus, 
kas akcentētu interesanto, pievilcīgo, veiksmīgo, skaisto 
Latvijā dzīvojoša bērna valodā, jo valoda ir dvēseles at-



spulgs, sevišķi - izlikšanos neapguvuša bērna valoda, un 
nevar neglīti r oāt tas, kuram skaista dvēselīte» 

Pasaules .,inātnieki visos laikos iv interesējušies 
par bērnu valodu, Mūsdienas analizētas pat dažādu tautību 
jaunpiedziauSa pirmā kliedziena spektrālāe atšķirības 
(tātad tādas iri). Zviedrijā dzīvojošu latviešu bērnu va
lodas attīstībai vecumā nb pieciem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem izsekojusi profesore Velta Rūķe-Draviņa. Viņas 
darbā nnv vispārināta , oti daudzu bērnu valodas attīstība, 
bet alki analizēta viena bērna valodr_, salīdzinātas at
šķirības vēl trīs bērniem. Autore uzsver ̂ 'piemēri rādu, cik 
lielas var būt individuālus atšķirlbns pirmsskolas vecumā. 
Tajā pa£ā lalaē tie ari apstiprina ft.<tu, ka līdz piecu 
gadu vecumam - straujā vai -lēnā tenpfl, vairāk vai mazāk 
pilnīgi - bērns lr jau apguvis savas apkārtnes (dzimto) 
valodu."^ V.Rūķes - Draviņas darba galvenā vērtība ir tā, 
ka tajā ļoti vispusīgi un detalizēti pa mēnešiem analizēta 
bērna valoda. Ievērojot valodniecības nozaru specifiku, 
bērna izrunātās skaņas nepieciešamības gadījumā trans-
kribējot, kā ari. pēo iespējas raksturojot sllbes intonā
ciju. Autore atsist iedzimtības lomu bērna Valodas attīs
tībā, bet celta vGrta lr viņas tālākais secinājumst "Tomēr 
nev'ena bērns pats no sevis šis spējas neattīstīs un ne
iemācīsies pilnīgi savu vecāku valodu, ja viņam nedos Ie
spēju Šo valodu Ikdienā dzirdēt un. kopā ar šo valodu un caur 
valodas Izteiksmi augt garīgi. Vecāku pieredze un skolo
tāju metodiskie paņēmieni var būt lieli pailgi, atvieglo
jot šo svarīgo un sarežģīto pirmās valodas apguvi. Tik 
ciešs valodnieciēkās un psihiskās augšanas process atse
višķa cilvēka mūžā lr neatkārtojama parādība.* 8 Profesores 
grāmatā netieši atsegta ari pieauguša paaaulea uztvere, pie
mēram, aprakstot, kādu pantiņu skaita katrs no vecākiem, 
māoot bērnam vienu un to pašu rotaļu» 



- 101 -
Māte: "cap, cap kukuli, rit brauks oiema! 
Tēvs: "pliku, plaku b lta maize, 

curu, Šuru alutiņš!" 1 0 

Grāmata dod Ieskatu ne vien tajā procesā, kā bērns 
iemācās latviešu valodu, bet atspoguļo ari latviešu giraenea 
valodas tradīcijas. 

Far īpaši svarīgu oilvēka valodas attīstības posmu 
V.Rūķe-Draviua uzskata mūža pirmos četrus gadus, ".. jo tad 
izveidojas indivīda.pirmā valoda un priekšstats par valodas 
sistēmu vispār. Tas* ir vienreizējs un neatkārtojams pro-
oese. Vēlākos gados, gan skolā, gan dzīvē, cilvēks var ie
mācīties klāt vēl kādu jaunu valodu, ari daudzas citas valo
das, bet tad visam J A U pamatā ir izveidojusies VALUDa -
priekšstats par vienas kādas valodas uzbūvi, piereoze par 
skaņām un to veidošanu, par to, kā funkcionē, sazinoties 
ar apkārtni, runātais vai dzirdētas vārds, icelze ar bērna 

pirmo valodu attīstījušies un nostiprinājušies ari daudzi 
jēdzieni un uztvere par apkārtējo pasauli v i s p ā r . ' G r i 
bētos piebilst, ka atbilstoši šai uztverei attīstījusies un 
nostiprinājusies ari bērna jūtu pasaule, kas savukārt at-
spoguļojus ari valodā, protams, vārda iespējas ir iero
bežotas ... 

LITERATŪRA 

1 Ziedonis I. Svētki, kuros jāprot uzveeties//redome.-R.: 
Liesma, 1986.-8.lpp. 

2 FLPĀPVHCKKF» B. AeHHCKHHH paccKā3U.-M.:mejiHra, I966.-C.23. 
3 Ziedonis I. Sakamgramata.-B.iZvaigzne, 1985--129.Ipp. 
4 Kļūdainās vietas pasvītrotas. 
5 Tālākai sarunai izmantoti ģimenē pierakstītie izteikumi. 
6 Rūķe-Droviņa V. No 5 mēnešiem līdz 5 gadiem,- Stokholjna, 

I982.-4I51pp. 
7 Turpat.-409.Ipp. 
8 turpat. 
9 

Turpat.- 25 .\lpp. 
10 Turpat.-26.Ipp. 
11 Turpat.-9-Ipp. 

http://1986.-8.lpp


Dace Harlcusa, Ilona Bērziņa 

DZI1STĀS VALODAS IZJŪTA 

* 

Lai mēģinātu konstatēt, cik tA l a i n a lr skolēnu domā
šana, cik b a g ā t a viņu leksikas krājuma un kā skolēns strā
dā ar maclbu grāmatu leksiku, veicām eksperimentu vairakāa 
republikas skolās. 

Pētījumam izvēlējāmies I. mi 2. klašu lasāmo grāmatu 1 

tekstus, izstrādājām eksperimentālu skaidrojošo vārdnīcu, 
kurā izvirzījām šādus uzdevumus: 

1) pievērst okolēnu uzmanību l k e i k a s daudzveidībai, 
skaistumam, sinonīmijai, attīstībai, 

2) but par palīgu skolotājam, skaidrojot tādus tekstā 
sastopamus vārdus, kuru nozīmes bērniem varētu būt svešas, 
nesaprotamas, retāk dzirdētas. 

SkaidroJoSa vārdnīca tika veidota kā metodiska izstrād
ne skolotājiem. Vārdnīcā izmantoti lasāmo grāmatu teksta . 
skaidrojamie vārdi tādā secībā, k ā d ā teksti tiek lasīti! 
klasē, bet vardu nozīmju skaidrojumiem izmantotas vārd
nīcas: K.Ullenbaha, J.EndzelIna "Latviešu valodaa vārdnīca", 
" L a t v i e š u valodaa alnonUsu vārdnīca", "Latviešu valodaa 
vārdnīca", "Latviešu literārās valodas vārdnīca". Ievēloties 
skaidrojamos vārdus, to saprotamība tika pārbaudīta saru
nās a r attiecīgā vecuma bērniem, tomēr eksperimenta rezul
tātā iegūtie secinājumi ir ļoti atšķirīgi atkarloā no pil-
aētas vai rajona skolas, dažkārt ari no klaaea kontingenta 
speoifikae. ISotodiako paņēmienu izvēle katrS-gadijumā tika 
atstāta skolotāja aiņS, tādā veidā ļaujot viņam atrādāt 
radoši, izvēlotiee paņēmienus atkarībā no lzviraltft d a r b a mēr
ķa, skolēnu kontingenta, darbam atvēlētā laika, skolotāja 
kā personības darbības speoiflkas u.c. Darba ar skaidrojamo 
leksiku t i k a veikts dažādi? 

- kā skolotāja skaidrojums. 



- skolēnu atbildes us jautājumiem, 
- kā uzdevums pašiem skolēniem meklēt vardu skaidroju
mus, sinonīmus» atklāt vārda izpratni, analizēt, dot 
vērtē jumu semantiskajam * leksiskajam- un fonētiskajam, 
vārda saturam. 
Skeperirentalaja vārdnīca netiks dots gatavs skaidro

jums tādā forma, kādā skolotājs to varētu stāstīt bērniem, 
ost iespēja»! precies skaidro jums pēc lekeikogrāfiskiem 
avotiem, lai nepieļautu kļadainu informāciju, ekonomētu 
skolotajā laiku, bet ļautu ari materiālu radoši interpretēt. 

Vārdnīca tika skaidroti ne tikai pilnīgi nesaprotami 
vardi, bet ari tādi, ̂ kuriem būtu lietderīgi pievērst bērnu 
uzmanību, piem., apjozt (jostu) - ka mūsdienas retāk lieto
tam, dūšīgs - ka lietotam ar vairākām nominam, villaine un 
seģene - ka līdzīgas nozīmes vārdiem, kuri apzīmē lielāko 
tieeu vienu un to pašu objektu, tomēr katrs; izceļ kādu sa
vu aspektu imateriāls vai funkcijas), šmiuks-lmauksj kriuks-
krmufcsj - kā Izteiksmīgiem skanu atdarina jumiem, zaķim šķi
not un graužot dārzeņus u.tml. 

iietika skaidroti tādi vardi, kuru nozīme atsevišķiem 
bērniem ir nezināma tikai tāpēc, ka viņi nav redzējuši no
saukto objektu, piem,, mušiņas, bet šādu vardu skaidro jumam 
nav nepieciešami papildu leksikogrāflski avoti, drīzāk gan 
attēli. 

frakti ēkai Izmantošanai labākais variants, protams,, bū
tu vardu nozīmju skaidro jucis mācību grāmata tūlīt pēc teksta, 
ka tas dažviet āri darīts (tomēr pārak neregullrl un maz, nav 
skaidroti pat tādi vardi» W u s nezināja 9 8 * eksperimenta 
pārbaudīto bērnu, plest., vsrdi aērt, karst), tomēr skolēnu 
valodas izjūtas konstatēšanai eksperimentālā vārdnīca lieti 
nocerēja. 

Apkopojot eksperimenta rezultātus, konstatējam atšķirī
bas pilsētas un lauku bērnu valodas izjūtai 

- pilsētas bērniem izrādījās sveši verdi, kas epsUsē 
dažādas dabas parādības un objektus, piem., stērste 





ne skaidrojuši vienkāršotit šalle, apmetniB, kaut kāda 
lakata, pat nepieminot to ka latviešu tautastērpa sastāvdaļu. 

11a kāda pamata attīstīt estētisko gaumi, spēju spriest 
un vērtēt, ja zināšanas par pašu tuvāko - dzimto, latvisko 
pasauli ir tik nabadzīgas'* Varbūt jau mūsu, vecāku, domāšana 
un jātu pasaule ir tik ierobežota un nīkuļojoša, ka nespējam 
palldaēt mazajam personībām vīnu attīstības proossa. 

Par inteliģences līmeni liecina rakstība - šoreiz inter
punkcijas un ortogrāfijas kļūdas vidusskolēnu darbos, piem. i 
pāls (pareizi palss), ftalļS (gaiša), attauga (atauga), materi
ālo (materiāls), ļ a t ļ p a ļ e (Latgale), mitoēslis (mijkrēslis), . 
T i l e l n e (villaine), vis garākā (visgarākā).turama (turamā), 
pustumš (pustumšs), daudzi Skolēni pilnīgi ignorējuši pietur
zīmes» Runā novērota tenfenoe pagarināt īsos patskaņus, piem., 
/"ra idio t j ,/vaiku:ma7i atspoguļojas ari kļūdainā rakstībā, 
piemēram, skolēni rakstījuši t ^fUnsas - bezgaiss telpa*. 

Dažos gadījumos vidusskolēni mēģinājuši skaidrot vār
dus asprātīgi, piem., jupis - vaina radinieks, pliksals -
sala, kur nekas neaug, suseklie - fēns, tomēr šie skaidro
jumi vairāk atgādina gara nabadzības aplieolbu un rāda nožē
lojamu •vienvirziena1' domāšanu, piem.* metenis - iedzeršana, 
pliksala - striptīza kluba no smukums, zizlis - bomis, aiz- k 

ļinkāt - dzērāja gājiens no kroga uz mājām u.tml. Pusaudža 
bravūra un sevis spliecināšana? Tomēr tā nav sarunvaloda, 
nav vienaudžu žargons, tie ir darbi, kurus skolēn* lr ie
snieguši savam ekoļfctftjam,. nav cieņas, mēra.sajūtas, trūkst 
labsirdības un labvēlības, slrsnlguma un kautrīguma, nav 
jūtu kultūras, bet ua ta tašu balstās morālei Visi darbi 
tādi nav, tomēr lēl katra nabadzīgā ... 

oāžu vardu precīzas nozīmes izrādījās nesvinamas ari 
pašiem skolotajiem, piemēram, vārdformu lieda (..Us siedu 
no zieds Tās laidelē, liedē,..) dali skolotāji bija izpra
tuši ka atvasinājumu no darbības varde lidot, nevis no 
darbības vārda lodāt, assaprotama izrādījās darbības vārda 
Rušināties nozīme, kas, fonētiski variēta, timentiili sfcai-



tamvardoB kaitināšanai \fimtT klsi ikaaiņa). 
»āli f aoaur *āt, akeidrojmmi vardi vispār nav PIEAAIB-

tljuši skolotāju .n terasi. Ta neviens no iztaujātajiem sko
lotajiem nebija atainie, ka būtu jāskaidro ari tadaa ne 11-
tsrarās valodaa atšķirīgas vārdu lorm&s, f kuras, saetopamae 
tikai folklorā vai dialektā/piemēram, SOjgina, naidnieki, 
l^pinajas u.c. Tātad tikai mazā bērna slnā paliek isvēles 

- nepievērst uamanlbu «a'-kumism4» (tātad laalt pavirši), 
- uztvert atšķīri,:> par taicatā autora vai lasī

tāja kļūdu, 
- saņemt drosmi un pajautāt skolotājam* 
Skolotāji atrada dažādi, tomēr par pašu galveno lr pār

liecināti gan Svētes, gan Ozolnieku, s/jn Ziemeru deviņgadīgo 
skolu, gan Jelgavas 2*vidusskolas, gan filgas 4*vidusskolas 
un Rīgas 3•pagarinātās darbadienas skolas aptaujātie skolo» 
taji - vairāk uzmanības jāveltī leksikai. Skolotāja Ozoliņa 
no Ozolniekiem un skolotāja Cābele no algas leksiku skaidro 
diferencēti i. 

1) pašae skaidro nesaprotamas vārdu^ nozīmes, dažkārt 
izmantojot ari attālus un rādot klasē attleelgoa 
priekšmetus, 

2) ļauj skolēniem patstāvīgi analiaēt tekātu, skaidrojot 
vārdus, vērtējot valodu, 

3) māca skolēniem veidot nelielas akaidrojošas vārd
nīcas, . 

4) mana atrādāt ar latviešu valodas skaidrojošam vārd-
. nicfim, > . 

5) uzdod akolēniem meklēt vārdiem sinonīmus ("aizstā
jējus"), antonīmus ("pretējus vārdus"). 

lavd-ošakua uzdevumus un dažādas vārdu rotaļas skolotajās 
parasti risina literatūras lasīšanai stundās/ kad akolēni lasa 
Individuāli Ievēlētas grāmatas, tomēr, piemēram, Svōtes sko
lā latviešu valodas skolotāja ari ārpusklases kasīšanai pa
redzētās stundaa daudzkārt spiesta izmantot mācību stundas 
vielas apguvei - skolēni atpaliljuai, strādā lēni, nespēj ia-



sekot skaidrojumam (spējīgākie brauc mocīties uz Jelgavu), 
saruna par vardu nozīmju niansēm, traplgumu, s f natnlgumu 
un dinamiku paliek kā skaists sapnis/ Mums Šķiet, ka šāds 
situēoija vienīgais, pats labSkals līdzeklis skolēnu valo
das kopšanai un estētiskas gaumes attīstīšanai ir skolotāja 
pašu daudskri.ss.inos J ^ ļ y i e ^ valodas paraugs. Klolt un ra
dīt piemēru. Seno nozīmju skaidrošanai vērtīgākais avots 
visiem skolotajiem, protama, bijusi J.KndzelIna un lUMllen-
baha "latviešu valodas vārdnīca". 

Raksturīgi, ka, lasot un analizējot tekstus, jaunāko 
klašu skolotāji vairMc pievērsušies vārdu semantiskajam as
pektam, bet pavisam maz makslinleolekāalsteiksmes līdzek
ļiem, tomēr tēlainas domāšanas (līdz ar to ari valodas) sek
mēšana vienlīdz nozīmīgi ir abi šie aspekti t 

- vārdu nozīmju nianšu, sinonīmijas izpratni veiolne 
skaidrojums (skolotāja, paša skolēna), dažkārt papildināts 
ar ilustratīvu materiālu, 

- citu mākslinieciskas izteiksmes līdzekļu (metafora, 
alegorija, epitets, aliterftcija, asonanse, ritma u«o.) iz
pratnei 7-6 gadu vecuma nepieciešama lielāka uzmanības pie
vēršana (salīdzināšana, pretetatu uztvere, leklausišanās u, 
tml.) un pamudinājums bagātināt un kopt pašiem savu valodu. 

Tomēr normāli bērna valoda attīstīsies tikai tad, ja 
paralēli šai md elšanas sistēmai būs vēl ari dabiska, radoša 
saskare er labskanīgu, krāsainu valodu (bērnu sarunās ar', 
vecākiem bērniem, pieaugušajiem, Īpaši ar saviem vecākiem). 
Valodas mocība nav atraujama no dzīves maolbaa, un to pamats 
ir kopīgs • bērnība.."īr jāatrod lslks mierīgi un neatlai
dīgi parunāt ar bērniem, aizvest viņus daba, uz izstādi un 
teātri , ierādīt darbu, iemācīt, ka Rainim nav "galvā spai
nis", ka čiepa pret vecākiem cilvēkiem nav aizvēsturiska pa
tiesība, ka lr vīrieša un sievietes tikums, ka nedrīkst "ne 
sunīša kājām spert, ne guntiaas pagalltes",* rakete aktieris 
Jānis flkanis3 J un tas ir pedagoģiski vērtīgas atzinās. Diem-

http://daudskri.ss.inos


Žēl sarunās saklausāmā mūsdienu valoda ir stipri atsvešināta 
no tautab piere ?es, folkloras, tajā maz dsejiskuma un fonē
tiska skanlgumju Domājam, ka ari dial.kiu- leksika nepie-
'•clckaiii bagātina literāro valodu, 

tātad nepieciešams: 
- uzkrāt iespējami daudzveidīgus iespaidus un tos transfor
mēt bērnu jūtās, 
- bagātināt un nostiprināt bērna personisko pisredzl konkrēta 
darolcā- lebvēllgā valo ya un kultūrvidē. 
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EftHpzInāSanal. 

3 3kanis J. Ar gara speķu// Skolotāju Avīze.- Ur. 3-- 1988.g. 
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Mudīte Koetanda 

LATVIJAS KULTŪRVIDES MĀCĪS AKA SĀKUMSKOL* 

Valoda lr sarežģīta parādība, kurai piemīt daudzas 
pazīmes, kas izriet no pašas valodas uzbūves. Tās ir gan 
valodas iekšējās paslmes, kas atklājas valolas izpētes proce 
sa f gan ari valodas ārējās paslmes - valodas saistība ar 
objektīvo Īstenību, ar visu, kaa ir ārpus valodas. 

Valoda, ir nevis kaut kas ārpus cilvēka esošs, ko 
var Ispātlt "kā no cilvēka atšķirtu rezultatīvu veidojumu, 
bet lr gan lt kā daļa no paša cilvēka. Valoda ietekmē oli- , 
Vēku tādā paša mērā, i*ā-to determinē visu iepriekšējo pa
audžu pieredze, kuru mēs esam apguvuši ar valodaa palī
dzību* 

Katrā valodā lr Ietverts Īpatnēja pasaules uzskats. 
Tāpat kā atsevišķa skaņa nostājas starp priekšmetu un cil
vēku, ta ari viaa valoda tās kopumā nostājas starp cilvēku 
un ārpasauli, kaa iekšēji un ārēji Iedarbojas uz to* 

Valoda atspoguļo tautas kultūras attīstības stadijas 
un pat zināma mērā ietekmē tās* Savukārt procesi sabied
rībā lr valodas pārmaiņu virzošais spēks. Valodas un sa
biedrības, valodas un kultūras dialektiskā vienība Iz
paužas kultūrvides leksikā. Tātad valodaa attlatlbu no
saka sabiedrība, un cilvēks saprot sevi tiktāl, ciktāl ' 
pieredze rada, ka viņa vārdi saprotami ari citiem. 

Kultūrvides leksikas apzināšanas nepieciešamību no- ' 
aaka valodaa kumulatlvd funkcija, t.l., apzinātās reāli-
tfitea lnfonmācljna atspoguļošana, fiksēšana, saglabāšana 
valodaa vienībās. Kumulatlvā funkcija atbilst izziņas sta
tiskajai sfērai (nevis domāSauna procesam), Informācijas 
uzkrāšanai, bez kā domāšana nav iespējam/i. 

Valoda kā sabiedriska parādība lr tautas informācijas 
glabātāja, kas radusies noteiktaa cilvēku sabiedrības ko
pējas etnollngviotiokae, kultūrvēsturiskas darbības rezul
tātā* Ikviena tauta pasaule iziet ar savu valodu, apmainās 



ar kultūras vērtībām, nodrošina sev vietu citu vidū nevis 
ar skaitlisko p' *s/aru vai ekonomiskiem uzrāvieniera, bet 
gan a r to, cik v -Inlgi tā sp*j izpaust bi VU vēsturi, kul
tūru, domaranu un attieksmi pret pasauli. Šādā aspekta 
valoda uzskatama par patiesu nacionālās kultūras spoguli. 
Protama, valoda nav vienīgā cilvēka garīgo spēju aplie
cinātāja. Tašu nekas neBpēj tik skaidri ka valoda (kura 
vienlaicīgi ir gan objektīvs Kultūrvides informācijas, 
gāji ari tās pašas valo *s apguves avots) apliecināt tautas 
gora spēku, kultūropēku pagātnē un arīdzan tagadnē. 

Jaunāko klašu skolēniem. Iepazīstot savu tēvu 
zemi - Latviju, tās cilvēkus, dabu, tikumus un tradī
cijas, pirmais informācijas avots ir "ļmti dzimta valoda. 
Bieži vien atsevišķi vārdi vai vārdu savienojumi skolē
niem nav saprotami, jo ikdienā valodas lietotāji šādus vārdus 
vaira nerunā, bet tie ir sastopami tautas mutvārdu daiļ
radē - folklorā, vecmāmiņas vai vectētiņa runā, grāmatās. 
Valodas pilnvērtīga apguve skolā ir visa mācību procesa, 
ne tikai atsevišķu priekSraetu uzdevums, %jo valoda ir ne 
tikii sazināšanās, informācijas iegūšanas līdzeklis, bet 
ari domas un tēla veidotāja. Mācot un mficotiea latviešu 
valodu, paturēsim prāta, ka dzimtā valoda pati par sevi jau ir 
latviekfta domas enciklopēdija. 

Jau pirmsskolas un sākumskolas vecumā bērnam ir iz
veidojusies stabila vērtību sistēma, vērtību orientācija, 
kas viņu vadīt visu mūžu. Šajā vecuma posmā bērns sāk 
mācīties domāt un formulēt savas domas, apzināt un apgūt 
valodas bagātību, izjust tās skaistumu. Tas viss ir nepie-
cieitams, lai Izzinātu un apjaustu pasauli un sevi pa
saulē, Iiai Izaugtu par kulturālu cilvēku, bērnam jāie
pazīstas ar kultūras veidošanās procesu, īpaši ar tradi
cionālo kultūru, kuras galvenā nesēja ir folklora, jo 
tajā eeodās vispārcilvēciskās vērtības lr būtiskākās bērna 
apziņas humanizētajās. Folklora ir ne tikai tautas mākola, 



bet ari īpaša pasaules uzskata modelis/ komunikācijas veids, 
paaudzes krata dzīves pieredze. Nav iespējams utrast tādu 
periodu masu tautas dzīve" un kultūrā, kuru folklora nebūtu 
ietekmējusi. Ari bērns, pak&p-miaki iepazīstoties ar fol
kloru (tautasdziesmām, pasakām, teikām, anekdotēm, miklam, 
sakāmvārdiem, parunām, ticējumiem), mācās saskatīt lietu un 
parādību raksturīgākās iezīmes, redzēt tās salīdzinājumos, 
tēlos. Tā paplašinās bērna redzesloks, attīstās domāšana, 
veidojas emocionālās un estētiskās jūtas, rolkora ari 
audzina skolēnu. Bet, ja mutvārdu daiļrades apguve un iz
pratne skolā aprobežcjaa ar moralizēšanu, atziņu meklēju
miem folkloras materiālos, tad tā var radi- bērnos vienal
dzību un pat neizpratni, nepatiku. 

manuprāt, folklora (tāpat ori literārie darbi) skolā 
mācāma cleftā kopsakarībā ar dzimto valodu (vardu nozīmju 
skaidrojuma, izmaiņas vārdu krājumā, priekšstats par va
lodu sistēmu), tautas vēstules gaitām (laikmeta vēsturiskās 
sltuācijna raksturojums, izvērtējums), panākot skolēnos 
jaunas informācijas emocionāli estētisko iedarbi, rosinot 
lldzpārdzlvojumu, izmantojot tās bērnu zināšanas, prasmes 
un iemaņas, kuras viņi guvuāi ģimenē, kā ari dabas mācības, 
tēlotājas mākslas, mūzikas un rokdarbu stundās vai ārpus
skolas nodarbībās. 

Ja skolotājs nesaista skolēna apziņā tās zināšanas, 
kursa bērna guvis dažādo priekšmetu stundās, tad labākajā 
gadījumā bērna atmiņā legulet "savrupa informatīva moza
īka1* - fragmentāra, nesaistītu zināšanu kopsuirma. Bieži 
vien skolēnam m v ne jausmas, ka it kā parastais kalns 
tepat, netālu, ir sens latviešu pilskalns, kur vairākus 
gadsimtus atpakaļ lr notikušas visai tautai zīmīgas vēstu
riskas cīņas; ka pasakās tēlotais ķēniņš, kurš muļķim 
atdevis meitu par elevu,ir senlatviešu novada pilskungs. 
Vai dzimtās valodas vārdi - bajāra, sēta, ārs, līdums, dore, 



izdega, pāde, baliņš u.o - bērnam lr saprotami? Vai 
skolnieka sina, kāds iaskat&s tautasdziesmas daudzinātais 
sprigulis; ar k Tiss atšķiras no post .1 -mļ osis no vītola; 
ūdrs no bsbra; kāda rnoalms ir klētij, rijai; ka dzisd lak

stīgala vai cīrulis. 
Sākumskolas bērni pārslai i«domāsies tautss dzīvi 

pagātnē (kultūrvide noteikta vēsturiskā posmā), ja spēs iz
tēloties dabas apstākļus, ēkas, darba rīkus, apģērbus un 
rotaslietas, kas attic īga laikmetā nepieciešamas cilvēkam 
•darba un dzīvē. Tāpēc skolēniem paranti rada dažādas foto
grāfijas, zīmējumus, gleznas. Daudzi vēsturiskie priekšmeti 
un lietas paliek bērna apziņā uz visiem laikiem, ja viņi ir 
iepazinies ar tiem darbība, zīmējis, Izgatavojis tos, kus
tinājis vai spēlējies ar tiem. Tomēr sākumskolas skolēni ne
spēj visus vajadzīgos priekšmetus izgatavot, nav reāli ari 
visus aptaustīt un paturēt rokās, viņiem pat grūti tos pa
reizi uzzīmēt. Tāpēc skolēniem lietderīgi būtu kontūrvei-
dlgl zīmējumi, kuru izkrasosana, nosaukšana un papildinā
šana sakara sr citiem patstāvīgi veicamiem darbiem tad ari 
iepazīstinās viņus ar uzzīmētajiem priekšmetiem. 

Sākumskolas vecuma bērni jāiepazīstina ar nozīmīgā
kajiem posmiem Latvijas vēsturē, salstot šos notikumus 
gan ar literāriem darbiem, gan ar attiecīgo laikmetu 
raksturojošu vārdu krājumu, kā ari patstāvīgi veicamo 
darbu - kontūrveidlgo zīmējumu nosaukšanu, Iekrāsošanu, 
Protams, atkarībā no skolēnu un skolotāju vēlmēm un spē
jām, ieteicams būtu apgūt konkrētas tēmas vēl ari dziesmas, 
rotaļas, spēles kā ari praktisks rakstura darbiņus. 

sačibu satura mērķis ir (atbilstoši vecumam un uz
tveres spējam) veidot skolēniem noteiktu priekšstatu par 
tautas dzīvi pagātnē, paplašināt ckolēnu vardu krājumu, 
rsdit interesi par vardu mākslu, .folkloru, literatūru, ro
sināt laeltkāri, kā arī attīstīt estētiskas pree-



nes un Iemaņas. 
Boalmlgle posmi Latvijas pagātnē (un ar tiem sais

tīta kultūrvide, valoda noteikta vēsturiska posmā), kuri 
būtu aplūkojami sākumskola (bē-nu vecuma 6 - 1 0 gadi), 
manuprāt, ir šādlt 

I. āanlrtvija, 
II. Svešu kungu varā* 
XXI. Cisas par brīvību. 
IV. 1A t vi ja a valate. 
V. Posta semei un tautai. 
Katra no minētajiem vēstures posmiem apgūstama pakā

peniski, tiem pakārtotas atbilstošas tēmaa. Piemēram, 1.pos
ma." . 

I. SBHLOTIJat 

l.Daba. 
2.Plla. 
3.Seta. 
4. Saime. 
5.NodarboSanās. 
6. Apģērba, rotaslietas. 

Katras tēmas sakarā skolēni lapaslataa ar attleolgā 
laikmeta vēsturisko tēlojumu, folkloras materiāliem vai 
literāriem darbiem (apjoma, un izvēle pēo skolotāja ieska
tiem), noskaidro sev nesaprotamo vārdu nozīmes, Iekrāso un 
atbilstoši nosauc kontūrveidlgoa slmējumua, veic prak-
tlakua darbua. 

Ieekate Senlatvļjae "poēma 1, tēmas "Daba* apguvē. 

I. Senlatvija 

Metālu no mums ir kāda uzkalniņi, apaudzis ar krūmiem. 
Kalnam viena gals stāvi nokarens tai augsts, bet otrs no
laideni sams. Tur iekšā droši vien ir kāda nogrimusi pils* 
Veci ļaudis, garām ejot, arvien klausās, vai aem kājām na-
dunēs pila jumta vai ari kfidaa istabas dobums. 



Šo kalniņu sauc par pilskalnu, jo te senoe latkoa 
bljuai pils, };ra vēlftk ir nopostīta un nodedzināta. 

*11IJ ir bijis tik brlniSķlgs nosaukums, ka to vēl 
neviena nav atminējis. Ja kads pils vardu uusinēs. tad 
pils atkal uzcelsies zemes virsū, * H e vārda atminētājs 
palikšot par pils valdnieku. Jau esot pagājuši simtiem gadu. 
un vārdu neviens vel nav atminējis. 

Vai minēsim?.1 

Raunas, .Talsu, Aizkraukles, Kandavas, Tērvetes, Jersikas. 
Mežotnes, Daugmales ... 

Kas te! Vai tu redzi, vai tu jūti, ka visa'apkārt 
izmainās ... ^ 

l n DA,8f 

I) Viss izskatus pavisam šitādi nekā taa pirmīt bija. 
Mežu lr kļuvis daudz, daudz vairāk. Visa Latvija izskatās 
kti tumši zaļu koku jūra, tikai retumis pavīd nelieli ie
kopti lauciņi. Lapu koku - ozolu, liepu, kļavu, vītolu, 
ošu - ir tikpat daudz kft skuju koku. Bet nu gnn tiem ko
kiem vareni stumbri! Tādus mās nekur neesam redzējuši. 

Cilvēku gan nekur neredz. Dīvaini ... Iesim pa
lūkot, kas tur mežam viņā pusē klaudz. 

Maza stiga aizaugusi, kājas ķeras garajā zālē. 
grūti tādam biezoknim izspraukties cauri. Te, gar pašu 
degungalu, kā viesulis aizdrāžas ziemeļbriedis. Laikam 
esam iztraucējuši staltradža mielastu. Necik tālāk, savā 
nodabā rukšķēdama,staigā mežacūku saime. Kokos nozib 
caunas splcais, neapmierinātais purniņš. No mums izbijies, 
tuvējā upītē ar lielu' plunkšķi ieveļas lempīgais bebrs. 

Galīgi piekusuši. Izejam mežam cauri un apsēžamies 
uz ežas piesaulltē. Ik pa laikam kāds putns iedziedas. Vai 
tas lr strazds vai lakstīgala, nudien, neatšķiram. 

Tālumā kūp dūmi, klaudz cirvji. Paejotles redzam, 
ka tur rosās cilvēki, kādi 7 viri"gaišās drānās. 



"Lai IHevs juma par pailgu, labi ļaudis* Ko jūs te 
darāt?" 

"Tencinām, bēmiņii No kurienes nākdami, kurp ie
dami, rai labu ļaušu esst ?" 

Nu mēs izstāstām, kā mūs sauc, kur mās dzīvojam, ko 
mās darām un Va mās te nokļuvām ... Visiem nenobrtnltiesj 

Tad kāds vecāks vlre mums rāda uz lauku un teic, ka 
viņi šeit .lietot līdumu. Vispirms ar cirvjiem nocērtot 
kokus, tad «apcērt tiem zarus. Koku stumbrus viņi vēlāk sa
velkot BĒTĀ* No tiem ceļot dzīvojamās ēkas un taisot citas 
vajadzīgas salmnleolbrs lietas. Bet celmus un žagarus uz 
vietas sadedzinot. Pelnus learot zemē un iejējot labību. 
Pirmajā gadā vislabāk augot mieži. 

"Bet. zvēru gan jums šeit, mežā, varen daudz." 
Viri ietelo mums uzmnnltiee, jo vēl nesen tuvumā 

esot monlte lācis, tāpat lūši un vilki esot. bieži ciemiņi 
ļaužu mītņu tuvumā. Retāk meios varot sastapt lielos eubrus 
un taurus, Bet upītēs rivju gan esot papilnam. Ja Iznākot 
vaļas, lai paņemot tik žebērkli vel tiklu. Tad ēdamais mums 
būšot vairākam-dienām. Visvairāk ķeroties lldakae un plauži, 
bet kādu laal vai zuti, ja iemanāties, itin viegli varot 
dabūt oiet*. 

Šķiroties ļaudis mums parāda ceļu uz pili un i e r 

saka nenomaldīsies, jo visapkārt ir lieli, nezinātājam vasa
rās pavisam nelabrlenami purvi. 

Apkārtni vērpdami un uzmanīdamies, dodamies tālāk. 
Ceļā mums jāšķērso daudzas ūdeņiem bagātas <uper. Žēl, ka 
neiedodas Izmēģināt roku zivju ķeršana. Visapkārt mums tāda 
vārdoa neaprakstāma dzīvība, šaloņa, dabas pilnība. Putni 
tik aizrautīgi sadziedas, ka klusībā apņemamies iemācīties 
stšķirt too ne tikvien pēo izskats, bet ari pēo balsīm, 

>. ~ - ? t Lgsļeļrt 

"*a^rēpu vlļeĶaļne", "Ogres pilskalns" (skat. I.at-



viešu tautas teikas*-R.,1988.- 62.-63. lpp.). 
"Kādō! koki va *a nerunā". "Ķft balodfq p e r S ķ ^ tatāra" 
(skat. Latviešu b e m u folklora.-R. ,1973. -128, ,131. lpp.). 
70B1S«. "Lēlis un lakstīgala". "Daugavas raoSii" (skat. 
Latviešu tautas pasakas,-R., 1356.-108.,91,,86.lpp.). 
"Kepeo plekotai šķība mute", "Sama un ulie" (akat. Rels 
bija ... -H. t 1969.-63.,65.lpp.). 

Vasaru kažokā, ziemu kreklā. /Lapu koka/ 

Vai bij ziema, vai vasara, 

zaļi svārki mugurā» /skuju koka/ 

*r galva - nav matu.. 
*r rumpis - nav kāju. /Sīvs/ 
Pelāka māmiņa, staigā pa tīrumu, 
melns lakats galvā, / Vārna/ 

Brūna kodaļa , 
sgles galā. /Vāvere/ 

4. Dziedāsim.' 
"Skaisti dziedi lakstīgala." 
"Caur sidraba birzi gāju.* 
"Stādīju Ieviņu." 
"Strauja, strauja upe tek." 

5. Iesim rotaļās. 

"Dlndaru, dajadaru, ozoliņi." 
"Či, cl, ailīte. L 

"*agi, ragi." 
"Vanags un irbe." 

(akat. Muktupāvole V. Dlndaru, dārdam.-Ŗ. # 1989. ) . 



6, Piedomāsim' 

Pūri vien, v«ri vien, • 
Kur «^"^V» man iedara! 
Hav nevienaa āra pļavaa, 
Kur telīšu paganīt. 

Bērziņam balti svārki, • 
Ošam eaļae vadmaliņas. 
Ozolam, zemzaram, 
Trim kārtam, slda josta. 

Nosaucies tu, sūbrti, 
Nu jaj tavi mescnieki, 
Hu būa tavi balti ragi 
Bajāram alua daert. 

; imiDlSDl KOCIJU ļ 

Lata dzīve, laba dzīve 
Ezeriņa maliņa; 
Bitee līda ozola, 
Liuaoiņe murdiņa* 

Odris, bebria olkstojas 
Straujupltcs maliņa, 

a Abi bij naudas viri, 
Baudas svārki mugura. 

THUffi 
audza 
K*p ara 

birzs 

7 t *QitiHtintiml ' 

Jj BMetvllft+Mi Papll^lnflsļmļ 

BOZlkB 
jauns mešs, atauga 

'.iekopta vista klaja laukā vai 
pļava 

. norobežota koku grupa 



/JuTDS 

atmata (vecaine, daedale-
da) 

eia ' 

dambis 

gārša 

izdega 

Iecirtuma 

līdumu 

liet 

murds 

sumbrs, sūtre 

taurs 

žebērklis 

KOZlMB 

kādu laiku apstrādāta un pSc 
tam pamesta aramzeme 

neapstrādāta, ar sāli apaugusi 
Šaura sleja starp laukiem 
vai ceļmalas 

I)purvs; 2)melna, purvaina 
auglīga zeme 

liels, sauss priežu mežs 

izdeuzia mežs 

izcirsta meža 

mežu nocērtot, nododsi:iot un 
uzarot, radīta lauka, ganība 
vai pļava 

apstrādāt mezu līdumam 

rika zvejošanai 

liela zidltājdzlvnieka (3,5m 
garš, 1,9 m augsts, $00-700 
kg smaga) 

liela, ^ t r a priežu, egļu mežs 

riku zivju duršanai 

9t Igļffftspeļmļ 
Uarakatiaim. ka katru aauel 

tiek. sadalīti koku, dzīvnieku vai ari dažādu priekšmstu 
attēli. Bērniem tie jāizkrāso un jāuzraksta, kā katru eauo. 

Ari tā iegūstam ieskatu bērnu domu un izjūtu pasaule. 



. Ilze Vītola, Ilze Kupča 

BBRHA RAD0Š1S IESPĒJAS TfiLOTĀJMĀKSLĀ 

Je pieaugušajam kādreiz Izdodas Ieraudzīt atkal ko 
jaunu uz šis pasaulee.tad tas notiek, tikai staigAjot pa to 
lēni. Rāmums, lēnīgums ("Lēni. lēni Dieviņš breuca") var
būt ir Ietais veids, kā apgūt esoša jēgu un vērtību, būt 
saskaņa sr laiku un pasauli. Oada ritms ar tam pakārtotajām 
neeteidclgajam pārvērtībām patiesība ir tas, pēc kura sevi 
jāsakārto ari cilvēkam. Visvieglāk to izdarīt bērnam, ku
ru pienākumi un noteikumi, ierobežo minimāli. Ir labi, ja 
šajā procesa viņam blakus ir otrs, kurš viņam palīda augt. 
Pārtraucot šo tik būtisko brīves laiku bērnībā, iejauoot 
bērnu mūžīgā steiga, pieaudzis viņš nepratīs Izmantot brī
vību (pat ja ta viņam pagadīsies). 

Ir iespējams iemāoit bērnam pasauli uztvert niansēsi 
to mācot, skolotājs orientējas ne tik daudz uz tehniski pa
reizi izpildītu darbību, kā pievērš uzmanību tam, oik lie
la mēra bērne šis darbības rezultāta kopj savu iekšējo pa
sauli. Mācot nedrīkst nenovērtēt to laiku, kad bērnam vēl 
tikai rodas»priekšstati par pasauli un tās svarīgākajam vērtī
bām. Bērnu nevajadzētu statāt bez skolotāja, kas iemāca 
pasaulē dzīvot neatkārtojami un skaisti. 

Tā k& bērna uztvere ir neierobežota, paradoksāla, būtu 
grēks Šo daudznozinību lsust. Ar to tiek iznicināts ceļš 
uz radoša pasaules modeļu veidošanu un mākelae Izpratni tās 
daudzpuelbā. tēlotajmakclae mācīšana un audzināšana ar māks
lu lr virzīts uz pllnakanlgas laika, pasaules un cilvēku at
tieksmju izjūtas attīstīšanu."Pakārtoti tam seko māksies 
formālas valodas apgūšana neuzkrītoši, dialogā ar skolo
tāju tad, kad pēc tas <r nobriedusi nepieciešamība. Ja par 
uzdevumu uzskata - iemācīt perspektīvu, proporcijas, krasu 



ka dogmu, kura lr nepārkartojamo, rāmie, "ka vajag", taa 
attiec cilvēku us paaauli raudzltiea viennozīmīgi. Ta zQd 
ppēja, k'ia piemīt bemaa - redzēt lietu visaptveroši, no 
visam pusēm un paenlegt to kopā ar savam emocijām un pie
redzi (mftja no visam pusēm, lai to pilnībā varētu parādīt), 
pārveidot apkārtējas paaaulea krāaaa pēo aa'as lskšējāe 
nozlmlbaa un vēlēšanās (sarkanas debesis un zied ābeles), 
brlvl mainīt lietu proporcijaa un tādējādi pauat īpašu 
attieksmi pret tam (vismīļākā, vlaneparaetākfl lieta - lie
lāki). Dogmns pur perspektīvu, krāsu, kompozīciju, pro
porciju attīsta bērnu vienpusīgi, māca šauru reālismu, bet 
tss ir tikai vieno virziena daudzveidīgajā mākslas pasaulē* 
Protamr, bērnu var lepaalatlnāt ar klaeiskajiem likumiem, ja 
viņam taa izrādde nepieciešami. 

TēlotajmakaJaa programmaa varianta lr veldote kā ka
lendāra. Taa lr noslēgta aplia gada nepārtrauktība. Lai 
tēmu lokā vasaras brīvlaikā nebūtu tukiSs vietos, vosnru da
la divās daļās. Augšana un ziedēšana līdz Jāņu dienai pie
der p'IVNSHRLM. Sākot nodarbības rudeni, pirmsjoa darboe lr 
jailje un augusta «.tmiņāa. Pilnīgākā vnrlnnta nodarbībām 
varētu notikt ari divas nedēļas garā vasaras skolā laukos. 

Vārdu rindas kalendārā dod vienotu temati aku loku, 
kuram var pieskanot kutraa dlenaa konkrēto uzdevumu llanru, 
tehniku), ņemot vērā aubjektlvoa faktorua, kuri radošu 
darbību ne tikai Ietekmē, bet pat nesāk* lespājanibu. Ber
nām vakardien nopirktais auna, saule putekļainajā logā 
eobrld, un skolotājas noberztais pnpēdie, aavatorpējl suamē-
jotlos, var pateikt priekšā vai likt apšaubīt Iedomāto ie-
telksmee veidu un formu, bea tam dod tieši esošā mirkļa iz
jūtu, nozīmīgumu un patleelgumu darbam, kalendārā ierakstī
tais lr telpa, kurā pietiek vietas sev būtiskam iejūtam. 

Kalendāra kalpo kā modelis, kurš p«lldz nepazaudēt 
laika izjūtu, dod bkolotājam drošlbss aa vūtu "tukšā" brlrtl 



un lr pietiekami elastīgs un stvērts, lai uzņemtu sevi lie
tas* kuras paraug taja lasāmo. Uzdevumi kalendāra ne tik 
daudz nosaukti vārdos, ka atrodami starp un visapkārt šiem 
vārdiem un rindām» Nosacīti tas ir viena cilvēka gads. 

Kalendārs būs sevi attaisnojis, ja k a t m bērna darbi 
sakārtosies viņa aizgājuša gada apli. 

^ KALENDĀRS 

1. Saule. Pļava. Siens. Dunduri. Spāres. Dīķis. Upe. 
Peldēšanas. Siltas zemenes. 

Gleznošana ar guašu. Karstuma sajuta ar krāsu. Visu 
vasaras iespaidu - notikumu un krāsu - saplūšana vienā darbā. 

Van Gogs, Jānis Psuļuks. 

2. Vakars. Migla. Tumsa* Plūmes. Vaļā logs. Sienāži. 
Gleznošana ar guašu. Tumsa ir iešana uz melno, un 

katra krāsa beidzaa melnajā, saliek noslēpums - tumsa. Par 
lietu klātesamību liek lojaust to skaņa, siltums, smarža. 

Ināra Gnrkl&va, Juris PetraŠkēviše, Ieva I It nere, 
Ģirte Muižnieks, Laila Balode. 

Grafika. Melna papīrs un pasteļi. Skaņas krāsa un 
raksts tumsa. Kā skaņa ienāk melna tumsā. Kopā skanēšana * 
dobjas un sīkas skaņas. 

Burtu raksti - Aija Zariņa, Ilmārs Bļumbergs. 

3. DarSs. Dilles. Āboli krīt. Dālijas. 
Gleznošana ar guašu. Pārpilns, pārziedējis un pār-

gatavojies laiks. Galējas krāsainības robežas, feullgums un 
pllnaslnlba. , 

Leo Švempa, Foloks, Rubenss. 

4. Lietue. Gumijas zābaki. Drēgns. 
Gleznošana ar ekvareļkrāaām. Visādas krasas pelēkajā. 

Lietus vienmēr ir dzidrs. Akvareļkraeu dzidrums. Zemes un 
debesu tikko jaušama, krasu robeža. 

Valdis Kslnrcze, Liga Formāls, Kurts Fridriheons, 



Ludolfs Liber 4 e. 
Grafik'. Daudzie pelēkie vien: • Imuli. Mainīgais, 

skrejošie pelēkums debesis, citāds un apstājies - semē. 
Vējš noliec lietu un iatraucē tā taisno lejupkrioanu. 

Teodors Udere, Van Cogs. 

5. Siltums. ttājas. Tēja un pankūkcs. 
Krāsainie zīmuļi un papērs silta krāsā. StāstoSs 

zimCjums. Laiks no v-karinu siltuma līdz gultas siltumam. 
Dace Lielā, Inta Dobrāja, Boriss Bērziņā, Vermēra. 

0. Visur pelēks. Pīlādži. UIķellši. Brūni kastaņi. 
Gleznošana ar guašu. Krāsa i liekajā kā brīnums. Pē

dējo rudens krāsu vērtīgums. Ieto krāsu meklēšana, Ieska
toties un jaucot tās. 

«Eduards Kalniņā, Līvija Bndzelīna, Sezans. 

7* Plikums. Koki bez lapām. Melnbalti vakari. 
Zīmējuma ar tuBu vai melnbalta' aplikācija. Auksti 

un skaidri vakari. Asas robežas visām lietām. Lieli melni 
un lieli balti laukumi - plikums, kurā citādāk Ieraugāmi 
apkārt eeoša^ eiluetl. 

Biruta Baumane, Laima Kaugure, Māris Ablļevs. 

8.' Augstuma. Vējfi. Nosalusi baloži. 
Glezribeaua ar guašu uz pelēka kartona. Aukstums un 

aukstas krāsas. Ota iet vēja oeļu - vējā, kuram neviena ne
traucē, mežā, sapinies vējfi - virsiena maiņa, lēns vējfi vai 
ar lēcieniem - brāzmaina. 

Gleznošana ar akvareļkrltiem ua slapja papīra. Silti 
un dslvi putni aukstā' ūdeni. 

Vija Itel.dupe, Ivars Heinriheone, Dzintra Vilka, Pikaso. 

9. Btfllee.* Baidīšanās. 
Zīmēšana ar ogli. Pazletamu lietu pārvērtības tumsā* 



Ar ogli zīmētaie nevienādais melnums - telpa ar Tioslēpu
miem. , -

Teodors Odere, Uunks. 

10* Sniegs* Pilni mākoņi un zari. 
Zīmēšana ar pasteļiem vai afcvareļkrltlom, atetajot snie

ga vietas balxae. Krāsainas tikai vēl neapsnigušas lietas* 
e 

Iztraucēts baltums - pēdas, konfekšu papīri un pazaudēti 
papēži. 

Dace Liela, Imants Vecozols. 
11. Mammu ar pasaku. Smaga sega. Miegs. 
Silts ūdens ar miltiem un oranžu vai dieltenu krāsu. 

Melna papīrs. Visu ailto - mammu, gultu, segu, lampu - glez
no, ar rokām ņemot silto krāsu. 

Austas segas. 
Inta Amoliņa, Erna Ošele, Inta Dobrāja, Boriss Bērziņš. 
12. Di'ēna. Nakta. Tumsa un galama plēšas. 
Kolāža. Gaismas 1 rasas un tumsas krasas. Tumsa kļūst 

par tumsu Wi<lt ju ir redzēta gaisma,un otrādi. Asā gaismas 
un tumsas robeža - ķildīgums. 

Gleznošana ar guašu. Tumsas un gīismas kopādzlvošana. 
Tumsas iekļaušanās gaismā un gaismas - tumsā - jaunas krā
sas rašanās. Krēsla. 

Vilnis Hcinrlhsons, UaļēviČs, Rembrants. 

13. Pa*zems. Cita gaisma un cita tumsa. 
Gleznošana ar guašu uz brūna kartona. Pasaules lietas 

pazemē - saknes, kurmji un kukaiņi. Pasaules gaisma pa
zemē neiespīd* Pazemi var pazīt pēc citas gaismas un citas 
tumsas. 

Juris Svirbulie, Biruta Delle, Anita Kreituse. 

14. Satinusies saule. Vārti, ļzvlstlšanae. 
Gleznošana ar guašu. Ziemaa saule lr savādāka nekā va

saras saule - satinusies, bez ēteriem un bez siltuma. Tai ir 
cita krāsa - bālāka, aukstāka. Saules pagrleŠamāo uz pava-



s*ra pusi - lēne Iešana uz augstāko vietu debesis. 
Edgars II iers, Ilmārs Blumtergs f Teonids Ariņš, 

Čurļonie. 

15. Saule un HQr.eea precaj* Sudraba rotas. Augsta 
gaisma. 

Zīmējums ar pildspalvu un baltu guašu uz dzeltena 
papīra* Saule ka līgava un viņcs gaisma* Dzeltenās lapas 
krfisa - kāzu gaisma. Bi *.ta spožums dzeltenajā. Llgavaa bal
tums un sniega baltums* 

Kolāža. Saules krāsa un Mēness krāsa - tuvo krāsu 
saderība. Līgavas sudraba rotas, sveoes sudraba lukturos -
saske.ua zairdzēšana. 

Baltas villaines, Rita Valnere, Felioita Pauļuka, 
Rubļove. 

16. Plīts. Pīrāgi. Pupas. Ciemos iešana. Ietaba pilna. 
Zīmēšana ar pasteļiem uz brūna papīra. Stāstoša zī

mējums. Garu diena pirms svētkiem ar pīrāgu, egles un auksta 
āra smaržām* 

Inese Šiliņa, Inta Bērente. 

17* Egle. Rieksti. Dāvanas un brīnumi. 
Kolāža no raibiem papīriem uz brūna kartona. Ja visus 

aizgājušā Jaungada brīnumus paņemtu saujā un-uzbārtu uz pa
pīra* Pārpilnība, jūklis un raibums* Nav ne augšas, ne ap
akšas. 

Ģirts Muižnieks, Hiro, Kandinskls. 

18. Biezi oimdi. Alzsnidzis celiņš. Lāpsta. 
Gleznošana ar guašu uz tumsa papīra vai uz raiba fona 

( žurnāla vāks, avīzes). Sniega stumšana un velšana. Sniega 
smagums un gurkstēšana, tīra celiņš starp vaļņiem. 

Jāzeps Plgoznis, Inta Celmiņa, Vera Viduka. 1 

19.Slidkalniņš. Gaiss skrien. Pārak karsta oepure. 
Sniega ēšana. Krēsla. 

http://HQr.ee
http://saske.ua


Gleznošana ar guašu. Viegla un atra lejābraukfiana, 
karāta augš&rapeanāe līda tumsai, kad Iedegas enuldaea ua 
Ielas un logos, legāšonāa sniega» debesis tumsas krāsā un 
laipnas. "Aļoeā-ā-ā. damo*. Aļošā-ā.1* 

Anita Kreituae, Jānis Jaunsudrabiaš, Rērlna. 
20. Ue*e. Lapsu «Ua. Plāns sniegs ua sārma* 
Gleznošana ar guašu. Visādais sāļais mežā. Zaļala 

ānā un sāļais sauļo. Balti raibā sams ar Čiekuriem, nobi
rušām skujām un peldam. Oranžas priedes. Svaigas rudas smil
tis pie lapsas alas* Tāpēc Jau lapeae ori ir tik rudas, ka 
tā» lapsu smiltis lr rudas! 

Bruno Vaelļevekla, Rūdolfa Finnis, Se&ons, Gogāna* 
Gleznošana ar ekrareļkrltlem. Tikai seme ar plāno 

sniegu* Sabirusi žagariņi, skujas un eiekuradsas. 
Ināra Garkļava, ivara Poikfina, Slšklne. 
21* lāstekas kust. Ver jau ar pliku galvu* 
Gleznošana ar akvareļkrflaām. Siltais un maigais pa

vasaris gaisā. Fčdējāe aizejošās slamaa krāsas caurspī
dīgā a lāstekās un ledū. Saule pilienos un peļķēs. 

Vilhelma Purvltie, Leonīda Ārlni, Hanā, Sialē. 
22. Lieli pumpuri. Lietus. 
Gleznošana ar ekvareļkrltiem. Pumpuri, piepūtušies 

un svarīgi. Daudzās vāl neredzamāa lapsa un siedi katrā. 
Lietus gaidīšana un augšana. 

Kārlis Sumini, Dlrers. 
23. Viena garuma diena un nakta. Lldoena» 
Gleznošana ar guašu. Lldoena lauks, lldsene laika. 

Apvārsnis - diena un nakta. Saulstāvji* 
riruno Vaslļevskis, Māra Zītars. Ilmāra Blumberga, 
24. Violeti lauki. Strmsdl* 
Gleznošana ar guašu, nogurusi un vēl neaiztikta seme, 

uzarta un elpojoša, aizcirst* sen aaksltuaas zālet. Krāsa pa» 
aakm tās nogurumu vai spēku. Putni us lauka. Helsplaukuši krā
saini krūmi. 



Jāzepa P'?oznie, Gina Slapina, Leonīda ĀriņŠ, Van Gogs. 

25. Padotie pūpoli. Jāņuvainaga p .t, Olaa. Raibaa 
paedienae, 

Gleznoōana ar guaSu. Dzeltena vējš ar pūpolu putekeniem. 
Visādi raibumi - vae^rae raibumi, raibas olas un voci rai
bumi vainagā. 

Kolāža. Visi apaļie un raVbie - olas, oķivji, galda, 
nflllOponee, pūpoli un saule. Dzeltenā gainma no balta līdz 
olīvu zaļam. 

Ieva Iltnere, Jānia Pauļuke, Renuars, Van Goga. 

26. Šūpošanas. VejŠ matoo. Smaržo. 
Šūpojoties debesis kustas. Uokoņi kā klavieres vai au

tobusi, vai zirnekļi. Debesis Ir lielaa un tuvu. Silts un 
laba vējš. 

Lija Būmane, Biruta Baumane, Pēteris Kundziņe, Dali, 
tlonō. 

27. Augsta saule. Jānomazgā logi. Silti* 
Gleznošana ar akvareļkras&m. Tīrība un tir 1 krasa* 

Saulea apgaismotas liotas istabā, ara krftsaa tanī caur logu* 
Vilis Ozols, ftenuars, Bonārs, klāties. 

28. Putekļi aiz autobusa. Paloka. Pienenes. 
Zlnic\*ana aŗ paotoļiem. ĪJožuvuai un tīri celiņi. Garar 

pieneņu pļnvas. Pieneņu krelles un pieneņu lelles. Dzeltens 
un putekļu peiGkais. Vasara tuvu. 

.Gina Slapina, Sarmīte kfiliņa, Jānie Pauļuku, Van HogL, 
RenuArs. 

29. Gaisma g&isā. Spoguļo?:anau. FnoauUs krasas debesis. 
Gleznonona ar guašu vai akvareļkrāsām* C»aise nav re-

dz^ns, tom&r ir visur. Tā dod klāt PUVU krāsu puiiules lie
tam un vieno debesis un zomi. Gaiss kurtas, plro, Lk-\n no 
kukaiņiem un lidmašīnām* Debesis ftisa lcrōsa lr oieza, te -
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uz zemes -r tā ir plānā, gandrīz caurspīdīga, 
Vilhelma Purvltis, Jānis Valters, Manē, M ^ ē , Renu-

āre, Pisaro. 
30. Jūra. Garš liedaga. iJetlrumi un jūraszāles. 

Gleznošana ar guašu vai akvareļkrasam. Garās slapjo 
smilšu, aļģu, sablrzušu gliemežvāku, Jūras un debesu līnijas. 
Salāgotlba krāsas. Odenemaias vij īgums, viļņu un kapu llgauums, 
smilgu skaņa vājā. Līgošanās, 

Eduards Kalniņš, DSemma Skulme, Jānis fidemanle, 

31. Purvs un pur*nee. 
Gleznošana uz elapja tumša papīra ar guašu» Tumšais 

un slapjais - purvs, Zaļie laksti un pureņu pumpuri. Dūksnftjs, 
Dzērveņu ziedi. 

Ilze Avotiņa, Juris Jurjans, Hanā. 
32. Liepa zied. Ozols šņāc. Zāļo ir gora un zaļa. 
Gleznošana ar guašu. Lielais un mierīgais zaļais. 

Gori vakari. Papardēm jau pumpuri. 
Ilze Avotica, Bruno Vasiļevskie, nonā, Sozans, Ruso. 

Kalendāra lr uzrakstīts, izmantojot bērnu tēlotāj
mākslas un folkloras studija iegūto pieredzi. 

Studijā darbojas bērni vecumā no diviem līdz devi
ņiem gadiem vecumu grupās T 2-4 gadi - mazie, 5-6 gadi -
vidējie un 7-9 - lielie. Izņēmums lr brāļi un masas - viņi -. 
bieži vien strādā vļonā-vecākaja grupa. Katru nedēļu ir 
stundu gara nodarbība tēlotājmāksla un otra - folklorā, 
vienlaikus darbojas desmit līdz divpadsmit bērni. 

. Lai gan ir tikai nedaudz darbu ar "Kalendāra" iz
lasāmiem nosaukumiem, ta klātbūtne lr katrā zīmējuma un 
katrā bērnā. Pa. laikam atgriežoties pie iepriekš Izrunātam 
lietam, visas skolotāja tikšanās ar bērniem studija pavisam 
viegli sakārtojas rinda jeb, kalendārā. Tēmae vienmēr tiek 
piedāvātas, nevis uzdotas, tāpēc ir zīmēti ari televizori., 
mašīnas, princeses .un skelets dabas ausēja, lai gan skolo** 



tāja nekad par tiem nav stāstījis. Bērniem parasti pietiek 
ap ēka un laik*. vairākiem darbiem - tam, kura radiea saru
nas iespaidā IUJ sev svarīgam lietām - e^l tās jācenšas ar 
viņiem pārrunāt, tfazokie bērni mēdz zīmēt ari iepriekšējās 
reizēs, pat pirms mēneša runāto. Darba saturs vienmēr tiek 
uzskatīts par svarīgāko, lai gan ir prieks ari par formā 
veiksmīgu izpildījumu, bet tā ir mirkļa sajūsma bkolotftjam, 
tāpat kā netlēa veiksme bērnos*. Saturā piepildīto darbs,. 
kurH gleznieciokl Ir avisam slikts, ir tikpat vērtīgs 
kā krāsā un kompozloijā nevainojams gleznojums. Darbi, 
kuros ir kārtība gari saturs, gan forma, nerodas katru dienu, 
tie ir Jau svētki. Nodarbībās jācenšas pamanīt un pievērst 
autora uzmanību viņa darbā esošai, uaut nieolgal, forma spo
žai vietai. Lielākajiem ir ļoti grūti, bet nepieciešami 
ļaut saprast;, kas ir vērtība, kur lr tas mirklis, kad no
krāsots papīrs kļdst par gleznu. 

Bērni līdz plecu gadu vecumam, īpaši tie, kurus ie
priekš neviens nav mācījis zīmēt, darbojas intuitīvi, tas 
nozīmē - viņi gandrīz nekļūdīgi spēj attēlot savas izjūtas 
un ar savām acīm skatītu pasauli. Jau pēo nedaudz nodarbībām 
bērni kļūet pietiekami pašpārliecināti, lai uzdrīkstētos, 
lai nebaidītos no tā, ka varētu neiekļautie» skolotāja pra
sību rāmjos. Bērns drīz saprot, ka otas iespējas lr neie
robežotas. Viņš ir tehniski pilnīgi brīvs, jo nekādus 
īpašus glezniecības noteikumus nav dzirdējis. Viņš ir 
naivs pirmatklājējs savā Jaunradē. (Kārlis, kuram ir,6 
gadi,.zīmē savu miegu - mazus baltus punktiņus, un tas 
vipam ir labākais darbe, viņš ir droša, ka vienkāršība 
un īstums tiks sapreeti.) Tādā bridi Jau ir iespēja ras
ties labam vai pat brlnumnlnem darbam. 

Orūti brīvības un neierobežotu iespēju apstākļos 
ir strādāt bērniem, kuri iet skolā vai bērnudārzā, Ja viņi 
izmanto šauru, jau kāda kanonizētu pasauli, kuru piedāvā 



s k o l a . V.Muhina rakstās "Attīstoties bērna zīmējumam, 
grafisko teļu a t t l B t l b a saduras ar to saotingSanu,. pār
vērtas grafiskos šablonos," Bernas, kurš slita tikai TV 
redzēto diedziņu un savējo neatceras redzējis, iŗ grūti 
palīdzat. 1*1 gan strādāja» mazas grupas, pietrūksi laika 
un spēka pārliecināt bērnu, ka banālā Burkānā puķe it dzel
teno vidu nav jāzīmē katrā pasaulē. Studijas vadītājs zau
dē laikā, jo vienai stundai te stājas pretī piecas dienas 
bērnudārzā. Skolas bērni prasa ļoti konkrētu uzdevumu, lai 
varētu to "pareizi izpildīt un nodot". Tas ir tikai pa
darīta darba un iespēju 3s atzinības prieks, bet radīšanas 
sajūtu vioi pat neatzīst. 

Tam, kas redzams bērnu darbos, ir vēl otrs izpausmes 
veids - vīnu valoda. Sarunas ir skolotāja saikne ar bērnu, 
viņa līdzdalība un palīdzība darbos - viņš nekad neņem 
zīmuli un nerāda,kā zīmēt. Nodarbībās daudz un Īpaši j ā 

nodarbojas ar valodu. Var radīt tēlus ar valodas izteik
smes līdzekļiem. Vārds v;.r kļūt par krāsu, par līniju tik-"" 

lu - ta J-..U ir pārliecinoša radoša darbība, kuras kaln
gals ir 4-5 gadu vecumā. Bieži to vairs nespēj 7-8 gadus 
veci bērni. Varbūt ta ir tikai vides nivelējošā ietekme, 
varbūt likumsakarība, k a jau pirmajos skolas gados rado
šās potences lr ļoti zemas. Tas nav slinkums vai negribē
šana, bērns tiešām nespēj iztēloties, viņš k ā noguris kan
tora darbinleke prasās "Nu ko lai es zīmēju? Kaa tieši 
jāzīmē?" Skolotajā sarunās ar bērniem vārdu krājums apzināti 
ir ļoti plašs. Sltuāoijal vispiemērotākā apzīmējuma meklēšana 
ir paralēla jaunai, tajā bridi vajadzīgai vizuālai zīmei. 
V.kuhina raksta:"Bērnu simbolu valodai jāvirzās uz viņa kul
tūra pieņemto simbolu valodu, tāpat kā literārās domas bal
stās uz valodas zināšanu." Iespējami daudz būtu jārāda labu 
mākslas darbu reprodukcijas. Skaistas lr nodarbības izstā
des un mākslas muzejos. 



Tohnikai, darbu darot, ir pakārtota vieta. Lielākoties 
tā Ir gleznošan ar guašu, reize» zīmēšana ar ogli. pasteli, 
akvareļu krītiem, pildspalvu, kolāža un cltae Jauktas tehni
kas. Strādāšanas veido nav pašmērķiJ, ari jaunae, neparastas 
tehnikas upgūbona notiek, tam izvēloties iespējami piemērotu 
terou. Zīmējuma neoastcv tehniskas kļūdas, jebkāda rīcība ir 
pareiza. Ja autore to uzskata par vajadzību (pēc sarunām par 
Mārtiņiem Niklāvs uz lapae uzgleznoja kūti, bet pats savu se
ju krāsoja kā gailim). Nodarbībā okolotāje redz visus bērnus 
un var palīdzot katram viņa tehniskajās problēmās, taču tās 
netiek uzskatītas par kļūdām. Noteikumi, piemēram, obligāta 
fona krāsošana, ir cēlonis neveiksmei»un nepatikai pret glez
nošanu. Skolotājs palīdz ar savu pierodzi un zināšanām, bet 
katram lr iespēja strādāt tā, kā vieš to vēlas, kā tajā bridi 
nepieciešams (gleznojot var izmantot ari pirkatu vai otas kā
tu). 

Katram jāmācās vērtēt savu darbu. Ja bērns nevēlas glabāt, 
vieaprat, sliktu zīmējumu, tā jau ir garantija, ka viņš pra
tis clnnlt savas veiksmes. Katram autoram lŗ darbu mape. f o # 

atnākot uz nodarbību, vlpš var pārskatīt, paradīt mammai. Sa
vukārt izstādes nodrošina to, lai katrs redzētu citu labakāe 
veiksmes un vienlaicīgi - lielu daudzumu labu darbu kopa. Laba 
Izstāde ir vērtība, kas iedarbojas uz cilvēku, neprasot īpašu 
Apspriešanu un skaidrojumus. 

Pasaule cilvēkā ienāk caur sajūtam. DzJvo&ana lr sevis 
sajušana pasaulē, sajūtu baudīšana, tāpēc tēlotājas mākslas 
nodarbības būtu Jāapgūst maka tās pārvērst krasā vai grafis
kas zīmēs. Pamato tam ir uz pirmo nodarbību atnnkuSā bērna 
visftdium brīnumiem pilnā galva, kurus vlpš - cita pilnīgāk, 
cits sasalst itak - prot izteikt ar valodas palīdzību. Valoda 
pagaidām ir vienīgā pieaugušajiem leti «'.protamā herna po£-
iztelkšanaa Iespēja. 



Vispirms stunda ir saruna. Ar sevi, ar otru. ar lapu, 
kura jāaizrunā vai kā citādi jāpilda. Sākumā tā ir atkalredzē
šanās saruna par nedēļa nctikušajām bērna svarīgajām lietām, 
kuras tas nāk pastāstīt skolotājam un saviem draugiem, vē
lāk saruna ap to par to. kas zīmējams - tā ±r darba turpinā
tāja līdz pat brīdim, Uad darbs tiek pabeigts. 

Turpretī skolotājas» nākamā nodarbība nosacīti srlkfie, 
jau beidzoties iepriekšējai, ar to domājot gatavošanos nāko
šajai stundai. Ir laiks, kad tā var būt gatavošanas lasot, 
skatoties vai tikai domājot vien, piemēram, kā akuisto Zie
massvētku gaidīšanas laiku varētu piepildīt zīmējot un glez
nojot. Tas nozīmē visu šo laiku līdz svētkiem katrai stundai 
izdomāt jaunu "pasaku" - to stāstu, ap kuru varēs iet skolo
tāja un bērnu sarunas, kurš būtu tik garš, cik tālu sniedzas 
katra bērna pieredze un iztēle. No svētkiem "tukšajā" laikā 
gatavoSanās nākošajai nodartlbai ir skatīšanas visapkārt re
dzīgām acīm, jo no tā. ko skolotājs ieraudzīs, Izdomās, kā to 
izstāstīs, būs atkarīga nodarbības veiksme vai neveiksme. 
Var gadīties skaistas un neperaotas sarunas un sliktāki dar
bi vai otrādi. Taou parasti nodarbības veiksme ir sarunāšanās 
veiksme, kārtējās "pasakas" veiksme, jo pilnai un interesan
tai sarunai parasti seko tādi pa£i darbi. Katras nodarbības 
lielākais un viopārlgākais vienotājs, kas saista nodarbību ar 
jau bijuSo, tāpat ar nākamajam un nodrošina nepārtrauktību, 
ir laika gājums. 

Bērnam nodarbība sākas ar sasveicināšanas, draugu sa
tikšanu un visiem kopīgu sākuma pļāpāšanu. To brīnumjauki un 
nemanāmi parasti Izdodas aizrunāt lidz lietam, kuras skolotā
jam liekas svarīgas tiefii šai nodarbībai. Ta runājoties, 
darbs vispirms tiek radīta vārdiskā formā, lai gan ne vien
mēr tas sakrīt ar skolotāja iepriekš iecerēto. 



Jaunais. \.s ienāk darba, var sākties negaidīti, ka ar 
paša roku zīmētas līnijas cita asociācija, vai būt izplā
nota, vēl otai nepieskaroties pie lapas. Citkārt bērns var 
būt ari citu spilgtāku iespaidu pārpomte un stāvēt mala no 
tā, ,kaa tiek runāts nodarbībā. Tas nenotiek bieži un ta ir 
normāla parādība. Radošs darbs ir saistīts tikai ar paāa 
brīvu gribu. 

Saruna ir darba turpinātāja līdz pat darba pabeigša
nas brīdim. Darbs pabeigts ir tikai tad, kad pats bērns to 
uzskata par tādu. Lai cik gatavs tas arī neizliktos skolo
tājam, spriest par tā gatavību lr bē;na lieta, kaut vizuā
li tas varētu tikt pat sabojāts. Mērķis lr pats radīšanas 
process, nevis zīmējums. 

Svarīgākais sarunā lr tas, ka tā rosina domas, liek 
intensīvāk Vekfi parasti darboties iztēlei. Tas, nevis 
darbs ar konkrētu nosaukumu, ari ir šis sarunas mērķis. 

Kaut vai tādēļ vien, ka ŠI uzrakstītā programma ir 
savā saturā ļoti ietilpīga, nevar gaidīt, ka darbi iekļau
sies pārstās izteiksmes formās. Bērna neziņa par satura 
pārtapšanu zīmējumā, akvareli, gleznojumā ir normāla kā 
jebkurš sākums. Tālāka Izzināšana, kuru neierobežo, ir 
.pamata interesei un darīšanas priekam. Tikai tad, kad ir 
izsmelta bērna paša izziņa jaunajās lietās; zīmēšanas 
process prasa jaunus izpausmes veidus jau zināmajam. Ja 
maina saturu, nemainot izteiksmes formas, tad jaunas gra
fiskas un gleznieciskas kvalitātes var rasties vienīgi ne
gauši. Veidam, kā iemācīt Jauno, vajadzētu būt neuzbā
zīgam un izrietošam no tā brlša vajadzībām un tuvinot 
bērnam tik tuvu, lai viņš varētu atklāt jauno pats. 

Pamatnostādnes, uz kurām balstās tēlotājmāksla, 
ir krāsa, kompozīcija un zīmējums. Jebkurai tēlotājmāks
las nodarbībai - stundai vai pulciņam - ir jāattaisno 
savs nosaukums, t.i., jāmāca apgūt tēlotājmākslas valodu. 



Tās apgūšanas kvalitāti parasti izsaka satura un formas 
attiecības. Ja saturs ir noteicošais, lielāka ir 1-spēja 
strādāt radoši» bet» ja skolotājs darba rezultātu ir iedo
mājies kā konkrētu kompozīciju ui. pūlas to panākt, ta ir 
formāla zīmēšana un ceļš uz formālu domāšanu. 

Skatīties uz zīmējumu var divējādi - iepazlstct au
tora psiholoģiskās īpatnības vai vērtējot to kā mākslas 
darbu. 

Jebkurš zīmējuma dod daudzpusīgu Izziņu. Līnijas . 
dažādie veidi, kompozīcija (novietojums lapa tin figūru 
savstarpējās attiecības krāsa, detaļas palīdz spriest 
par autora iekšējo stabilitāti vai ,glu2i otrādi, komplek
siem. Zinot zlmējumoe esošo psiholoģisko informāciju par 
cilvēku un neskatoties uz autoru kā uz sliktu vai labu zī
mētāju» vieglāk viņu nojaust kā personību ar tai raksturī
gam īpatnībām. 7ā skolotājs var citādāk un pilnīgāk ie
pazīt bērnu un palīdzēt viņam. 

Cits vērtēšanas vei.de - zīmējums kā mākslas darbs. 
Parasti bērnu darbi tiek skatīti atrauti no kultūras kon
teksts, lai gan mākslas darbu spēj radīt profesionāls 
mākslinieks, bērns un nejauši zīmuli roka paņēmie kombal-
nleris Krigera. 

Nav būtiskas nozīmes profesionalitātei, ja šis darbs 
ir nevis vizuāla bauda ("lētais" reālisms), bet emocionāls 
pārdzīvojums - tas katram skatītajam var būt atšķirīgs, bet 
tam noteikti ir-Jābūt. Tā kā tēlotājmāksla ir tai speci
fiski izteiksmes, līdzekļi, zīmējums par mākslas darbu 
kļūs bez paskaidrojumiem par ta ideju, tapšanas sltu&olju 
un vajadzību. Tašu tikpat liela var būt bērna Izaugsmes 
vērtība kādā konkrētā emocionāli pilnīgā bridi, kad ideja 
netiek atrisināts ar tēlotājmākslas līdzekļiem, bet lr 
ļoti nozīmīgs pašam autoram. 
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Viena no -ertCĒonas tendencēm ir par labu zīmējumu 
uzokatlt tādu, .urā nepārprotami atpaelfinmaa lietas, kurao 
atbilat pie.ier.tajiēm stereotipiem. Pie tara tiek jūsmots 
par detaļām, nevis par emocijāu, ko pauž darbs kopumā.At-
rauta tJkssLinafiaiiāB par "smukajam" lietam rīda bērnā vē
lēšanos izpatikt un zlmāt sev atsvešinātas, bet pie-j-uguSa" 
atzītas bildes. Tikpat viegli iv parneutaiufes pieaugušo 
atsitis banālas acocif ijas i Latvija » bčrzu birztala + 
tautu meita strauta mala utt,).Šādas audornātaa bildes ir 
redzčtnn katra konkursa - ļoti līdzīgas cita cit"i un bez
personiskie. Iestudoto darbu autori, kuru galvās ir ap des
mit vizuālu,slietu, dīvaini,- tiek u..skatīti per labākajiem 
zluetājiea. 

Apzināti bōgot no stereotipiem, kuru klātbūtne jau t-1-
pat ir tik liela, bērnam tiek dota ieupeja izteikt tikai sa
vu pārdzīvojumu un attieksmi pret realitāti. Katra lieta 
sākas ar to, kft cilvoks to pamana un tai tuvojntt. Upe, kura 
bērnam iesākas ar burbuļiem, nekad netiks uzzīmēta kā zila 
gluda lenta. Tikai caur lietu apgarotību var nonākt pie iz
pratnes un jft*;pilnas konkrētības. Šī nav tikai zlīr.fltfiiāclēanas 
daļa, tas ir veida,ka jūtīgi un visaptveroši apgūt nasauli. 
Staigājot vajfi acīm, var laimēties ieiet Kultūra, mēģinot 
pieput tai vt-i nebijušu un pašradītu pogu. 

A 
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Tradīcijas un Jaunrad* 

Dziedot iet d ēsellte 
D i r n dēlu dārziņā. 

Šis rakāta ir mēģinājums speķatīt tās noetādsss. kas 
ir bērnu muzikālās audzināšanas pamatā. Vai līdzšinējā S L A 
tes* lr spējusi veikt seru uzdevumu - ievest bērnu skaņu 
peeaulē un padarīt to par viņa garīgajām mājim un estētiskā 
piepildījuma avotu? Js nē, tad kur meklēt risinājumu? Daudz 
vērā ņemamu atziņu varam gūt, iepazīstoties ar pasaules pie
redzi. Un tomēr muzikālās audzināšanas sistēma mums jāveido 
pašiem savs, tieši neko pārņemt nevar. Domāsim un veidosim 
to visi kopa, paturot prāta svarīgāko mērķis sistēmās un 
konstrukcijas nedrīkst nazaudēt psšu galveno - bērna dvē
seli, viņa oilvēclsko veselumu un identitāti. 

Vai ar muzikālo audzināšanu 
mums viss kartība? 

Muzikālas audzināšanas tagadēja struktūra un metodes 
nenodrošina to, ka pārredzama nākotnē mūzika varētu kļūt 
par vlese sabiedrības Ieguvumu un īpašumu. Ir izveidojies 
pat sava veida"apburtais loks", ko ta izrauties būs diozgan 
grūti, jc līda šim jautājumus, kas saistīti ar mūzikas ap
guvi vispārizglītojoša skolā, apskats strauti vienu no ot
rs, bez veseluma izjūtas. Kopuma ņemot, šobrīd problēma 
•muziķa un sabiedrība" manifestsjas gan ta, ka ekols nav 
varējusi izaudzināt nopietnas, tas ir, Eiropas un Arpus-
eiropas klasiskas mūzikas klausītājus, gan ta, ka uz vi
dējām mūzikas mācību iestādes nāk ļoti maz muzikāli apdā
vinātu bērnu un jauniešu, kam jau būtu labas atskaņošanas 
un saprašanas iemaņas, tādēļ ari augstākajam mūzikas iz
glītības līmenim ir apgrūtināta piemērotu studentu iz-
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raudzīšanas. Skaidra, ka ŠI augstskola (Mūzikas akadēmija 
vai DPI) tālāk gatavo nākošos mūzikas pedagogus un audzi
nātājus no pārsvarā viduvēja materiāla. Tādejādi tiek arvien 
atražota muzikālā neieinteresētība, viduvējība, virspu-
slgums. Šāda "apburtā loka" pārraušana jāsāk vispāri'vilto
jošajā sistēmā un pat bērnudārzā. 

Un te nu nonākam pie problēmas - pie kultūras, tostarp 
ari mūzikas kultūras, kas sevi Ietvertu mākslas sapratni, 
izjūtu un kuras sfērā noteikta uzmanība tiktu veltīta tradī
cijām un to pārmantošanai. Skolas uzdevums ir sabiedrībai 
dot šo kultūru, tādējādi ari palīdzot pārraut "burvju loku*. 

Daudz > svarīgāk ir skolā audzināt interesi un mllestļbū 
uz mūziku, .bet nev^eMŗeiitot._prnB^ un ari no-

~tis mācēt pierakstīt. Brīnišķīga solmlzācljas tehnika v ē l ~ 
nenozīmē spēju iepazīt, sajust mūzikas saturu. Liela kļūda 
lr tā, ka skolās mūzika nekļūst par skolēnu iemīļotu, gai
dītu priekšmetu. Ieiešanu mūzikas kultūra var realizēt 
nevis caur informācijas angū^anu vai pat dziedu:anu, bet 
caur estētisko baudījumu no klausīšanās, dziedāšanas vai 
spēleSenas. Muzikālajā audzināšanā gandrīz vai priekšplāna 
ir jāizvirza muzicēšanas (tas ir, dziedāšanas un spēlēšanas) 
prieks. , 

Vēl cita, ne mazāk svarīgo joma ir mūzikas teorētiski 
praktiskā apgūšana. Mācību grāmatas, kā likums, balstās uz 
pakāpenisku mažora gammu apgūšanu un uz intervālu mācīšanos. 
Šī metode, kas labi derētu, fceikrlm, vācu i;ūztkas kultūrā, 
latviešu etniskajai mentalitātei ir sveša. Tās lietošanu 
nekādi neizdodas saskaņot ar latviešu muzikālās folkloras 
v rtlgāko daļu, kur mažoru vai minoru tikpat kā neredzēsim 
un kur bieži-vien melodijas uzbūves pamata ir 3-5 skaņās. 
Acīmredzot šajā gadījumā neaizstājama varētu izrfidlties 
relatīvā solmlzāclja, kr.s apvienojumā ar latviešu tnutas 
melodljām varētu būt par pamatu noteiktas metodikas veido
šanai. 



Muzikāli pedagoģiskajā darbībā, :paši pirmajos 3-4 
apmācības gados, organiski Jāiekļauj latviešu muzikālās 
folkloras materiāli. Tiem pat Sājā laika posmā ~jāJ£T^ 
"apmāo ība s L A M A tu. Kusu tautas mūzika nav tikai zemnieku 
jeb, kā mēdz teikt, patriarhāla.- Tā atspoguļo visas nā
cijas garu un tāpēc būtu uzskatama par li cviesu klasisko 
mūziku šā vārda patiesajā nozīmē.. Tādēļ tai atkal būtu jā
kļūst par latviešu mū** ;AS kultūras pamatu, un vispirms 
jau par muzikālas audzināšanas pamatu. 

Rislrājumu tradicionālajā 
.mūzikas kultūrā meklējot 

Zināms, ka Eliopas sabiedrības agrīnās attīstības pos
mos nepastāvēja asa robeža starp tautas un autorizēto mū
ziku. Taču no etniskajām mūzikas kultūrām pakāpeniski vei
dojās klasiskās mūzikas tradloijas vienlaikus ar attīstītas 
hierarhiskas struktūras veidošanos sabiedrībā» Ari Latvija 
*ls proc S3 jau \yi \a sācies, bet tā dabīgo attīstību un 
latviešu etniskās klasiskās mūzikas izveidošanos pārtrauca 
krustnešu agresija 13. gadsimtā. Rezultātā uz vairākiem 
gadsimtiem "atviesu tautas mūzika kļuva par dominējošo un 
gandrīz vit.Igo latviešu mūzikas veidu. Pēdējo pārsimts 
gadu laikā latvieši ir apguvuši klasiskās mūzikas tradīcijas 
tikai tas nav etniskās kultūras* organiskas attīstības re-
zultāts, bet gan ieviestas šeit no oitas vides; ta ir Riet 
elropae klasiskās i - zikss kultūra, kas gan nereti mēdz ie
krāsoties nacionālos topos, sava būtībā tomvv palikdama 
rietumeiropeiekaT 

Ņo otras puses, līdz klasiēkai skaidrībai gadsimtos 
izslīpētās latviešu nacionālas mūzikas loma ir katastro
fiski samazinājusies. Vieta ir nākuši citi masu mūzikas 
žanri, biezi vien daudz B Ā L Ā K I un pat banāli. Vispārējas 



L.ūzikag kultūras krituma tajā pašā laikā, kad tautas rī
cībā ir nenovērtējamas bagātības - tā Ir pretruna. 

5la pretrunas samazināšanai vai pat likvidēšanai var 
kalpot muzikālās audzināšanas sistēmas pārkārtošana un pil-
nlja balstīšana pirmajos apmāolbas gados uz tradicionālajiem 
materiāliem. Tas, protams, nenozīmē, KA būtu j lignorē Rietum
eiropas klasiskā mūzika vai ari mūzikas tradīcijas citur 
pasaulē. It nemaz! Šeit svarīgākā J,r proporcija un šis pro-
.porcijas 'ziŗ^iņas dinanika: pirmajos gados dominējot et
niskajai mūzikai, turpmāk apmācībā Ietveramo mūzikas kultūru 
loks paplašinās. 

i r šādu pieeju lr saistīts vēl viens aspekts, kss nav 
mazsvarīgs, iiūzikaf teorijas elementu apgūšanas proceiā pēc 
pašrel. ējlem māolbu plāniem un mācību grāmatām ir ; are 
dzēts izmantot lielv daudzumu muz kalu vingrinājumu - pri
mitīvu, banālu, neizteiksmīgu melodiju vai to fragmenta. Re
gulāra šādu vingrinājumu izmantošana var Ļ O T I ietekmēt mu
zikālo gaumi, stipri traucējot vai apgrūtinot mūzikas pirm-
relzlbas, svaiguma U . c . sajūtu. Izeju no šāda stāvokļa var 
rast. nomainot speciāli komponētos didaktiskos vingrinā
jumus ar tautas mūzikas vai autordarbu fragmentiem, tikai 
te jābrīdina no citas galējības: kategoriski ir noraidāma 
tautas mūzikas materiālu izmantošana tlkrt kā vingrinājumi 
vai Ilustrācija teorētiskām atziņām. O 

Etniskās mūzikas materiālu izmatošanai J K O L Ē N U muzi
kālajā audzināšana ir jākļū: T gan par mērķi, gan par me
todi. Turklāt šai izmantošanai jābūt ienpēju robežās saska
ņotai ar ārpusnuzikāllem noteikumiem, ko diktē paši izman
tojamie materiāli. Šis jautājums prasa detelizētaku izstrādi, 
kuras apveidus mēģināšu iezīmēt. 

Viena no folkloras jeb tradicionālās plašu iedzīvotāju 
grupu garīgās kultūras pamatiezīmēm lr daudzu darbības veidu 
sākotnējā nesadalltlba jeb elnkretls»"* £ a pretstats ir'cii-



vfiku darbības šaura specializācija, k ,1 arvien vairāk rak
sturo mūsdienu sabiedrības pCcstāvjus. Jāvar apgalvot, ka 
kāds no šiem abiem darbības veidiem būtu augstāka vai ari 
otrādi, primitīvāks. Abiem ir savas darbības sfēras. Speci
alizētā darbība ļauj iedziļināties un gūt panākumus kādā 
viena Joma» Specializēto darbību šajā jomā raksturo augsts 
profesionālisms. Sinkrētiaka darbība aptver valr.\.\as Jomas; 
un te ļoti,svarīgi piebilst, ka paplašināta darbošanās 
(salīdzinot ar specializēto) vēl nemaz nenozīmē vispusl* 
gfiku darbošanos, Šajā gadījumā veidojas dziļi, būtiski sa
kari .starp visam da-blbā iesaistītajam sfērām, līdz ar to 
rezultāts lr kvalitatīvi atšķirīgs no vienkāršas atsevišķo 
darbības veidu rezultātu summas. 

Svariņi apsinrtiee, ka sarei^ltae pašapzinoo&s, pnš-
reallzējoēās būtnes dabai daudz atbilstīgāka ir sinkrētiaka 
dv-rbiba. Specializējoša, izceldama kādu vienu cilvēka ie
zīmi par pārējam, mazina vīna humāno pctenoiālu un padara 
pašu darbības veicēju līdzīgu gudram robotam. Zināms ari, 
ka kopuma visas cilvēces attīstība pēdējo tūkstoš gadu 
laikā ir gājusi s : -cializācijas virzienā, sasniegdama te 
gan ievērojamus rezultātus, gan ari zaudēdama daudz ko bū
tisku un, pirmkārt, jau cilvēka veselvmu. 

&is lr ļoti sarežģīts, komplekss, objektīvs process, 
kuru analizot nav mans uzdevuma. Ts mums svarīgs ir kas 

« cits, un proti» šl procesa attīstības dialektika nosaka 
ari pretēja procesa - universālisacijss jeb slnkretizftci-
J s s - pastāvēšanu. Tas kļūst īpaši skaidri redzama un 
jūtams 20. gadsimts, kas kopumā raksturīgs *r Īpaši izteiktu 
cilvēka opeolalizficiju visas visa darbības ^oaaa. Kā pret
reakcija tam ir radušas vairākas sabiedriskas, garīgas, 
kultie sociālas vai citāda veida kustības, tostarp ari 
folkloras, kas savā būtība ir slnkrStiska, atdzimšanas, 
aktualizācijas un plašas ieviešanas tendence. Cilvēka iz
glītības joma siņkretisacijaa tendences spilgti Izpaudumi 
ir dažādus priekšmetu. numanit.ru skolu (fia 

http://numanit.ru


^ardft plašākā nozīmē) rašanās un attīstība. Ta lai minam, 
"vispirms, *6riha skolu, kuraa darbības pamata lr triju 
cilvēka darbības -ifēru - reliģija*, mākslas un zinātnes -
sintezē. Var minēt ari vairākas ne tik unvers 1as skolas, bet 
tomēr ar einkretizējošu ievirzi: K.Orfa, E.Dalkroza, Z.Ko-
daja un citas. Var minēt ari japāņu skolu sistēmas iz
teikto humanizāciju, kas sevi ietver ari sinkretizāciju. . 

Mūsdienu skolā cilvēka un sabiedrības specializācija 
ir guvusi konsekventu realizējumu;i Ilgu laiku un pat mūsu . 

•dienās tē tiok visādi balstīta un veicināta; te lai atce
ramies tādus saukļus kā "Skola - nākotnes kadru kalve" 
u, tml. Šobrīd sabiedrībā uzmanības centrā nav vairs šās 
specializācijas labumi, bet gan milzīgie zaudējumi un pat 
ļaunums, ko tā nodara.,Izanalizējot situāciju gan Latvija, 
gan pl .sakā reģionā, tāpat ari novērtējot stāvokli pa
saulē.kļūst skaidrs, ka izglītības humaiitarizāoija, kas 
sevi ietvertu erl atsevišķu sfēru sinkretizāciju, lr objekr 
tlvi noteikta. Sl realitāte Ir skaidri Jāapzinās un jā
ņem vērā, modelējot nākotnes skolu. Nerēķināšanas ar to 
var nodarīt visai sabiedrībai kopumā neatgriezenisku 
ļaunumu. 

Ta nu redzams, ka izglītības ieguves procesam, īpa
ši tā sākumposmā, ir jābūt ar ainkretiz&cijtis tendenci. Mūsu 
apstākļos šeit vispiemērotākā izrādās folklora kā sistēma, 
starp kuras, atsevišķam daļām ir sinkrētlOkas saistības, 
līdz šim bieži vien ignorētas. Tātad jaunāko klašu skolēnu 
apmācības balstīšana sinkrf^Iskā folklora Ir objektīvi no
teikta. Voselā, nedalāmā kompleksā ir jāapvieno valodas, 
dabas, apkārtnes, literatūras, mūzikas mācība, to visu 
saistot ar kustēšanos, zīmēšanu, veidošanu, dziedāšanu, spē
lēšanu utt., galu galā modinot skolēnos dzīves Ziņu. 

* Tātad diezgan noteikti būtu noraidāma prakse mācīt 
skolēniem latviešu tautas dziesmas kā tīri muzikālu ma
teriālu, līdzīgi kā, teiksim, mūsdienu komponistu autor-
dzi ēsmas. Pavisam absurds piemērs bija pirms kādiem 16 • 



gsdieir 4. klases dziedāšanas grāmatā * t u? tika ievietota Lat
vijas teritorijā vel joprojām dzivojoSo lībiešu tautasdziesma 
*Čio6r linkiot" , bet pilnīgi boz jebkādiem komentāriem. 
Re tur bija ziņas par lībiešiem, viņu etnisko piederību, 
valodu, vietu un nozīmi Latvijas kultūrā, ne ari minētās 
dziesmas vietu pašu lībiešu tradīciju sistēmā. Rezultāts 
bija vairāk kā nozāļojams - kāds dziedāšanas skolotājs mēģi
nāja skolēniem tulkot šli dziesmas tekstu, izmantodams 
dažu lībiešu vārdu nejaušu ārēju līdzību ar nozīmes ziņā 
pavisam citādiem latviešu vārdiem. 

.Šobrīd sinkretizejošā apmācība savu optimālo risi
nājumu gūst balto stunuu veidā*, to pāraugšana no atsevla- . 
ķās nodarbībās iemiesota fenomena par apmāolba» sistēmas 
stūrakmeni i • laika jautājums un saistīta ar metodolo
ģiskās domas attīstību un patstāvību Latvijā. 

Ka veidosim skaņu mācību? 

Jeunāko klašu perioda muzikālās audzināšanas- no
darbībās ir izšķirt J A S vairākas stundu veidojošās struk
tūrdaļas. Pati svarīgākā ir dziedāšana. Sl daļa ietver 
dziesmas melodijas un teksta apgūšanu un tad izdziedāšanu. 
Līdztekus 6171 materiālam nāk informācija par dziesmas i z 
pildes laiku. Veidu, par tās vietu latviešu gadskārtu, go~ 
*dlbu Vai citu Ieražu sistēmā. Otro stundas struktūrdaļu 
varētu nosaukt par teorētiski praktisko. Tajā. notiek 
teorētiskas informācijas sniegšana skolēnam, bet cieš* 
saistībā" ar fiņā tūlītēju praktisku darbošanos. Vislie
lākā Vōrvro* būtu veltāma tā sauktas sasaukšana tehnikas 
apj^sm&Mv vienlaikus te nāk verbāla informācija par mūV 
HŠtitt ^iertf^Atārteorijas elementiem - ritmu, skaņu rindām tf. 
[ii &ļtBlk ūft 6ltu mūzikas jautājumu apgūšana noteikti sals-
ttH8t*i& roiWidiŠanu. Jaunāko klašu periodā tas istver plauļi 



gļfiuSmmi un dažu elementāru lnatrumentu - kociņu, trl-
dekoru, sietiņu, švilpaunieku u. o. izmantošanu. Hoteikti 
ir akcentējama ritma saistība ar kustību, šādā konteketā 
ļoti svarīga ir rotaļās Iešana un, iespējams, ari dejas. 

TreSā stundas struktūrdaļa ir klausīšanās. Tā sevi 
ietver ieklausīšanos dabā, savas apkārtnes (mājas, skolas, 
pilsētas, lauku) akustisko Izzināšanu, ieklausīšanos dzim-* 
tas puses folklora - ko dzied vecski, vecvecāki, radi-
.nieki, savas p u š u folkloras anssmoļl, vieeoš^noo pie ap-
kārtnes labākajiem teicējiem, ieklausīšanos visae Latvijas 
un citu zemju folklorā, mūsdienu mūzikas - klasiskās, džeza, 
roka, izklaidējošās - klausīšanos gan koncertos, gan ari 
no skaņu platēm, magnetofona ierakstiem, visbeidzot, ari 
lēklci'.iIŠanos sevi un meditāciju, ļoti nozīmīga struktūr
daļa ir. radošaie uzdevums, kas, iieālā gadījumā, nav iz
dalīts ka Īpašs uzdt-iAuas, bet gan saistīts ar visu iepriek
šējo struktūrdaļu realizāoiju. 

Kop savelkot iepriekšsaclto* var dot muzikālās audzi-, 
nāsanaš nodarbības shēmut 

dziedāšana aauknana 

teksts 
melodija 
konteksts 

spēlēšana klauslSanfis 

skaņu riku 
gatavošana 

izklausīšanās 
dabā, apkārtnē, 
^aevl, dzīva un 
konservētā mūzika 

mūzikas tecrē.iskfle 
nostādnes -

RADOŠIE UZDEVUMI 

Dziedāšana 

Dziedamā materiāla izvēlei jābūt pēc iespējas saistītai 



ar paredzama folkloras cikla tematiku, tai jākļūst par šā 
cikla muzikālo sastāvdaļu. No šflda viedokļa dziedāšanas 
galvenās tēmas I. klasē ir gads, gadskārta, pavas^riB, va
sara, rudene, ziema, Lielā diena, Jāņi, Apjumlbns, Ziemas 
svētki. 

Dziedamā materiāla izvēlē jācenšas ņeut vērā ģeo
grāfisko faktorus priekšroka dodama dzimtās pusēs, novada 
dziesmām. Tikai iztrūkstot tādām, var Izmantot citu novadu 
materiālus. 

ī. klases mūzikas materiāli doti 2.pielikumā. Pare
dzēta zināma izvēles iesnēja. Sos dotos materiālue var pa
pildināt un piemērot savām vajadzībām, izmantojot lite
ratūras avotus. 

Saukšana 

Saukšana Jeb teikšana ir dainu tekstu skaniska reali
zācija. Saukšana ir kolektīva norise, un tai Izšķiramas 
dažādas funkcionāli atšķ'rlgas dalībnieku grupas. 

S - saucējs, parasti viena. Viņš/ viņa iesāk saukšanu, 
iesaukdams dainas divrlndi. 

L - locītājs vai locītāji. Viņš/ viņa vai viņi/ viņas 
pārtver saucēja izsaukto divrlndi un tiešā vai 
izmainīta-veida to atkārto. 

V - vilcēji. Vienlaikus ar locītājiem viņi velk ne
pārtrauktu toni, parasti ar ekaņu *ēmt bet rei- . 
zem ari "a* vai "o". 

Par saukšanu jāievēro sekojošais* 

• Saukšana nav dziedāšana, to drīzāk varētu saukt par 
melodeklsmāoiju. Tālab nav pieļaujama uzsvērta ritmi sēšana, 
nošu pieraksta absolūti precīza izpildīšana* Sauciena pie
raksts notis ir tikai sbēme, kurss realizācija 'Ir atkarīga 
no dainas teksta. Saukšanas ritms lr jātuvina runas ritmam, 
tas ir ari iemesls, kāpēc aaucienoe nav stzlmēts metrs un 



taktlal Ir tik^i it kā dlvaB lielas taktis i pirmā atbilst 
saucēju pnrtije, otrā - locītāju. 

. Saukšanu var variēt no dažādiem viedokļiem. Var mai
nīt dainu tekstus. Var mainīt saukšanas dalībniekus un viņu 
skaitu. Vēlamais locītāju skaits būtu 1-5- *ebQtu vēlams 
saukšanā iesaistīt visu klasi. 

Skanu rl-i un to spēlēšana 

Izejas poslcija attieksmei pret skanu rīkiem jaunā
kajās klasēs varētu būt šāda: skanu ,;tkl ir dažādu cil
vēka ķermeņa daļu turpinājums un uzlabojums, īpaši tas 
batu sakāms par bungām un ussltiena paeskaņlemt to pirm-
velds lr vai nu plaukšķināšana, vai plaukstu sišana pa 
citam ķermeņa daļām. Tā sauktie mirlltonl ir oilvOka 
balsa pārveide. Savukārt, nav būtiskas atšķirības "etarp 
svilpošanu ar muti vai ar svilpi vai stabuli. 

nodarbībām ar skaņu rīkiem skolā'būs nozīme tādā 
gadījumā, ja tiks ievēroti vairāki nosacījumi. Lūk, daži 
no tiemi ... 

. Skaņu rlkl jāgatavo no dabiskiem, viegli pieejamiem 
materiāliem» tāss, niedrān, smilgām, koka, akmeņiem. 

. Izgatavotie rlk^ noteikti jāliek lietā - ar tiem 
jāmuzicē. 

. Vēlams katros, skaņu rīkam atrast vairākus veidus, 
kā to-ieskandināt. Piemēra pēo: labi Izkaltušus, stingrus 
niedru posmus er vienu slēgtu galu var ne vien pūst, bet 
ari grabināt vai siet vienu pret otru. 

. Jāliek bērniem muzicēt tā, lel būtu interesanti gan 
pašam spēlētajam, gan pārējiem. 

Klausīšanā» 

Klausīšanās un lefclauslaanās lr neatņemama mūzikas 



nodarbību sastāvdaļa. Var būt iekli ueleanās dabā, ap
kārtne, ieklauslšanās sevi ur oitā cilvēka. Ver klausī
ties dzīvu muzicēšanu vai ar... dažāda veida skanu ierakstus. 

Klausīšanās vienmēr jāsaista ar kādu radcšu uzdevumu, 
vajadzētu izvairīties no klausīšanās, lai pakavētu laiku, 
īpaši jaunākajas klasēs vōlame izvairīties no ierakstu klau
sīšanas un darīt to tikoi tad, j : nav citas iespējas kā, 
piemēram, iepazīstoties ar kādu nepareti'.u muzikālu parā
dību. Pareeti g m skol :s ir diez ar vai pat ļoti nekvali
tatīva atb*anošeras aparatūra; šādā gadījumā 1 sāk neklau
sīties konservēto (skaņuplates, magnetclona lentes un it** 
setes) mūziku nenu 

Mūzikas nodarbību un it ip.ši radošo uzdevumu paraugi 
i-- patstāvīgi izstrādājami. 

Jaunā ceļa sagatavošana 

Gadu desmitiem zināma loma muzikālajā audzināšanā 
vispārizglītojošajās skolās ir bijusi ierādīta tautas 
mūzikai. To noteica gan izglītības koncepcijā Ietvertā 
atziņa par izglītošanas nacionālajiem pamitieia, gan ar: 
pašu izglītības darbinieku rūpes par latviskā mantojuma 
saglabāšanu un izmantošanu. Tātad, teorētiski izteikta un 
pamatota atziņa par folkloras Izmantošanu bija, bet kā šī 
atziņa darV >jas praksē? 

Lai gūtu visaptverošu atbildi uz Šo jautājumu, ne
pieciešams pievērsties ne vien māc'bu nodarbību norisoi, 
bet ari ārpusklases darbam un. kas ir vēl svarīgāk, raā-
olbu grāmatām, kā ari skolotāju un akolēnu izpratnes līmenim. 
Neapšaubāmi, ka te noteicošā būs skolotāja izpratne, kas 
savukārt lielā mērā atkarīga no zinātnes, no sooialpBi
oloģijas, no reālās cabiedr. okās prakses v.fct. 

Vispinri gribu mazliet pakavēties pie ta tautas 



tradīciju, folkloras, teutas mūzikas u.o. izpri tnes līmeņa, 
kāda ilgu laiku valdīja un ari joprojām valda sabiedrībā. 
Pieeja folklorai ir ļoti līdzīga tai, kāda ir specialize-
tajām mākslām. Dainas, pasakas un teikas lielā mērā tiek 
trak'.etas kā literāri sacerējumi ar noteiktu sižetu, māksli-
niei:..8kajlem izteiksmes 1 Id^ekļiem un,attiecīgi, ari Izpil -
dljuma veidu. Te lei ple^^jiam vēl joprojām skolās sastopamo 
iter&ro montāžu ar ainu skaitīšanu. 

Tautas mūzikas jot-ā ir līdzīgi, l&clou grāmatās mūzikas 
materiālu lr salīdzinoši daudzļ to va - teikt gan attiecībā 
uz vecākām, gan uz pavisam jaunām, kā, piemēram, A.Stabul-
nieces muzikālās audzināšanas grāmatām j' unākajā* klasēm. 
Ievērību pelna jau pats apakšvirsraksts Ikvienam publicē
tajam mūzikas folkloras piemērāmi "Latviešu taut is dziesma". 
Līdztekus mēs redzam "Baltkrievu tautr s dziesma", "gruzīnu 
tautas dziesma", kā ari autordziēsmas. 

Tātad te .ikaldrl manāma vispārēja tendence: tautas 
mūzika, līdzīgi kā profesionālā mūzika, ir māksla, ui šo 
mākrlu apgūst, Iepazīstoties ar tās atsevišķiem labākajiem 
paraugiem. Turklāt te'var runāt par skaidru un noteiktu 
distancešanor no tautas mūzikas būtības Izpratnes un pie
ņemšanas. Acīmredzot ŠT distancēšanās ir neapzināta ur» at
spoguļo kādus pav^sau reālus soclikulturālus un etnopsiho-
loglskuf procesus. īpaši te ir jārunā par analītiskās domāša
nas nāknanu pārsvarā par sintētisko . 

Tuvāk iepazīstot reālo mūzikas audzināšanas norisi, 
var konstatt'. ka skolās notiek sistemātiska tautas mūzikas 
būtības trunsforn-ēeana c4 *;ā kultūras sfērā un tautas mūzikas 
tradloiju graušana, kam pamatā ir neziņa ua nesaprašana. 
Lai teikto ilustrētu, gribu sniegt nelielu tautas mūzikas 
tradīciju un tās interpretācijas salīdzinājumu. 



Tautas mūziķe tradicionālā vidē un skolā 

Salīdzinājums 

I.Elementārvienlbu līmeni 

Tradicionāli tautas mūzik;- tiek izmantoti no klasiskās 
mūzikas atšķirīgi Izteiksmes un skanioĶ&ii uzbūves līdzekļi: 
skaņkārta.s, meļlamātika. lntonē&*na, balssveide, tembrs, 
metrs un ritms, ,gogika, dinamika utt. 

Skolā izmantojamie mūzikas Izteiksmes un skanitkās uz
būvei līdzekļi lielākoties ir tie paši, kas ipgūstot kla
siskās mūzikas tradīcijas. 

II.Lineārvianlbu līmeni 

T utas mūzikā plaši atrodami visi daudzbalalbca veidi: 
heterofonija.polifonīja, IpaŠl buraona polifonija un horao-
fonija; heterofonija te ir kā tradīcijas darbības rezuitāt*. 

Skolā diudzbalelba tiek kultivēta tās horoofoniskaja 
varianta; oeterofonlja ir stihiska. 

Tautas mūzikā tradīcijas nosaka dziedātāju pulka 
skaitlisko sastāvu, funkciju sadalījumu: priekšdziedātāja, 
saucēja, locītāji, vilcēji utt. Solo un kolektīvās dziedā
šanas sfēras ir samērā patstāvīgas un nošķirtas. 

Skolā dziedātāju skaitlisko sastāvu nosaka metodiski, 
didaktiski u.o. apsvērumi. Funkcionālas diferencēšanas nav,' 

iedalījums pa balsīm ir saskaņā ar klasiskas'mūzikas tra
dīcijām. Starp solo un kolektīvās dziedāšanas efērām nav 
robežas. 

Tautaa mūzikā Instrumentāio pavadījumu dziedāšaaai var 
veidot tradicionālie skaņu rlkii trideksnis, kokles u.c. 

Skolos apstākļos ari tautas dziesmu pavadīšanai tiek 
zmantotns klavieres. -



III. Teksta līmeni 
Tradicionāli tiek izšķirti divi galvenie vokālās 

mūzikas paveidi i dziesmā un ^alss. Galvenās to Īpatnības 
vienkāršoti varētu lzttikt tā. dziesmai raksturīgs sta
bili parasti sižetisks teksts, turpretim balss ir :.ielo-
diska formula, kas pieļe i samērā brīvu dažādu tekstu ' 
piemērošanu. 

Mūsdienu kultūras dažādās sfērās izpratne par dzies
mu kā stabila, sižetiska teksta nesē, 4, un šī pati at-
ziņa'tiek attiecināta ari uz balsu. Diemžēl skolas 
sfēra te nt • nekāds izņēmums. Tādējādi muzikālajā au
dzināšanā nereti tiek izmantoti balsi ar stabiliem, sa
stingušiem tekstiem, nepieļaujot šo tekstu variēšanu un 
piemērošanu attiecīgajai dziedāšanas situācijai. 

Viena no lielām Latvijas bagāti>ām lr valodas un 
, kultūras dažādie dialekti un izloksnes, kas katrs ir 

patstāvīgs .un tomēr satur ari kopīgas iezīmes pa visu 
Latviju. Diemžēl skolu praksē šī lielā bagātība tiek 
ignorēta, un pat vēl vairāki apzināti tiek devalvēta tās 
nozīmība mūsdienu ultūras Ijritekstā. Tiesa gnn, pēdējo 
divu gadu nostādnes £ajā jomā lr nedaudz mainījušās un, 
domājams, ari skolā > .zīmēsies pozitīvāka terdence. 

IV.Konteksta līmeni 

Tautas mūzika savā pastāvēšanas veidā ir nesaraujami 
saistīta ar c «Šādām ārpusmuzikālām lietām *•« parādībām, 
lielākoties tā nav domāj? *a pati par sevi. 

Skolā tautas mūzika tiek vispirms, atrauta no el 
konteksta. .Ta tiek padarīta par mūziku kā specializētās 
raksies objektu. Līdz ar to tā zaudē lielāko daļu savu 
^rpusmuzlkālo vērtību. 

Parasti skolā bērniem sakars e folkloru ir tik, cik 
latviešu valodas, literatūras, dziedāšanas un mazliet vēl 
dažās oltās nodarb'joās* Ārpus tā vēl jāpiemin folkloras sk&-



tee, kas notiek plašāk kopš .aatondesmito gadu pirmās puses, 
ķekarā ar Šim skatēm noteikti jārunā par vēl kādu iezīmi, 
un,proti, - folklora no tradicionālas paSizteika.ee tiek 
pārvērsti, par radāmu lietu, par "tautisku suvenīru". To 
pašu var teikt par dažāda veica uzdevumiem ar folkloras ma
teriālu izmantošanu. Turklāt šādi sarīkojumi norisinājās 
diezgan plaši, iesaistot tajos daudz skolēnu. Lielākā vicu 
daļa pēc šādām skatēm un uzvedumiem uz folkloru HvaiJ , ne
grib pat paskatīties". 

lTz šāda fona pasīkam! izceļas atsevišķas vietas (sko
las), kur folklora ir kas vairāk kā tikai skatuvee vai 
skates objekts. Dažās skolās bērni zinoša skolotāja vadībā 
tiek ieraistlti dzimtās puses teicēju apzināšanā un ari pašu 
folkloras materiālu pierakstīšanā. Šai sakarā var minēt Kom-
buļu, Uricānu, Dignājas un citas 9-gadIgās skolas. Šāda 
prakse pašiem bērniem ir neatsverams ieguvums, jo viņi daudz • 
cietāk.saskaras ar sava novada kultūru, iepazīst folkloras 
funkcionēšanu dabīgos apstākļos, paši kaut ko iemācās. 

Neskatot! s uz dažiem gaišākiem faktiem, kopumu 
folklora, un mūzikas folklora tai skaita, skolās lr ļoti 
bēdīgā stāvokli, kam turpinoties, izredzama arvien pamatī
gāka etniskās kultūrae nesapratne un nepieņemšana. 

Uzlabošanās, domājams, ir iespējama, tā jāpanāk, ie
salstot čajā procesā dažādus spēkus - oficiālās iestādes, 
sabiedrību, gim-mi, masu informj oijas līdzekļus. Stāvokļa 
izmainīšanai mūea pētnieoiekā grupt uzsāka dažādus siste
mātiskus pasākumus, lai mērķtiecīgi darbotos ar skolotājiem. 
Skolās tika lasītas atsevišķas lekcijas vai lekciju oikll, 
regulāri notika iei iteres* o skolotāju eemināri. Tika ga
tavoti iadalee materiāli. Svarīga solie lija skolotāju 
kursu uzsākšana. Kursos izveidojās trīs darba grupas, ko
pumā aptverot dr.udzpuslgu folkloras un folklorlsma jautā
jumu loku. t . 

Latviskas skanu mākslas un mūzikas folkloras teorē-
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tiskai un praktiskai apjausmai tiica izveidota tematiska 
programma, taču bez tas tika dotas metodoloģiskas ie
virzes darbam ar skolēniem. ?ie šim ievirzēm ir vērts mi
nēt dažas. 

. Apkārtējās skaņu pasaules, sk niskās vides iepazī
šana un apjausana. Folklora, tradicionālā skaniskā kul
tūra' kā daoīga. šis vides sastāvdaļa. 

. Folkloras apgur/es rezultātam ir jābūt vērstam uz 
iekšu, uz sevi, bet nevis uz āru, atrādīšanai citiam. 
.Folklcra'sev, ģimenei, referencee grupai, bet nev~s pub
likai, klausītājiem vai skatītājiem* Par mūsdienu folk-
lorioko patiesību var kļūt tikai paša personīgi pard mī
ļotais, izjustais, pārbaudītais. 

. luūzljas folklorai ir sava valoda ar noteiktām 11-
kumlbun, kas pamazām jāapgūst, lai Šo valoda varētu brīvi 
lietot. Svarīgs aspekts te ir jēdziens par dziesmu un balsu, 
un no šo jSdzienu būtlboe izrietošās teksta un melodijas 
attiecības. Balss paredz nevis nemainīgu tekstu iemācīšanos 
un tad atgūšanu attiecīgā situācijā, bJt.gan teksta un melo
dijas lormuliakās dabas apjauŠ&ni, izprajonu un mācēšanu 
likt lietā, 

. Līdz ar noteiktu dziesmu un balsu apgūšanu ne razak 
svarīga ir ar^asmuzikālā uiformāclja. Tā sevi Vur ietvert 
jēdzienu par tradicionālo ultūru kopumā, tās nestāvu, iek
šējo un ārijo loģiku, par tradioionāl.s kultūras atsevišķo 
daļu savstarpējo saistību, veidojot vienu veselumu* Je ne
pie iešana informācija par telpu, laiku, par ritmu, sakār
totību; jāiepazīstas ar diviem svarīgākajiem laikrltes cik
liem: gadskārtas un cilvēka mūža apriti. Jāapjauš ' īutas 
mūzikas saistība ar šiem cikliem, to vienotība. 

. nepieciešama .siešana skaņu riku pasaulē. Tautas 
mūzikas instrumentu būtību var aptvert gan no materiālās, 
gan g"rlgfis kultūras viedokļa, protams, abu šo viedokļu 
sintēzē* Svarīgi ir iemācīties kādu instrumentu pagatavot 



pašam, jeb, Firdunga vārdiem runājot:"Tikai tae, 'cas in
strumentam skanēt licis, tae ir mūzikā par lietpratēju 
ticis". Šādi gatavotiem instrumentiem ir jēsktn, turklāt 
jāskan pašu gatavotāju rokās, un te nu iespējama brīva 
muzicēšana pa vitnam, nelielās grupiņās vai kā citādi. 

Pirmās odziņas jeb ne viss iznāk tik 
gludi 

Folklorae mācīšanā ieinteresētie,skolotāji pret šādi 
formulētiem uzdevumiem neizturas viennozīmīgi. Ja ideja 
par skanisko vidi mums visapkārt un etnisko mūzikas kul
tūru kn šai vidē dzīvojošu daudziem Šķiet pieņemama, tad par 
pārējiem uzdevumiem to nevarētu teikt. 

Gadu gadiem skolas dzīvē, pašdarbība un profesionālajā 
mākslā folklora ir bijusi izrādīšanas objekts, un šobrīd 
lr diezgan grūti lārvarēt ikatuvi skumu un teatrālismu. Vēl 
nereti atskun jautājumi par svinību, godību un citiem 
scenārijiem. 

Tikpat grūti drudžiem lr pieņemt domu par dainu samērā 
brīvu saistību ar balsiem. Gadu dasmltu un pat simtu ilgās 
kora tradīcijas, pilsētu balādes, ziņģes, autordziesmas -
tas viss lr padarījis gandrīz pa^ aksiomu teksta un melo
dijas saistījuma unikalitāti un noturību. Bet ņe tā latviešu 
tauta* mūzika tradīcijās, dainas tiek virknētaa cita pie 
citas, atkarībā no oltuācl,1as, teicēja prasmes, noskaņo— 
juma, gadskārtas utt. Tēta * te jārunā per' variēšanu un pat 
jaunradi, bet tradīcijas ietvaros. Galu galā, neviena jaun-
rade,nav brīva no kādas tradīcijas: jautājums tikai par to, 
vai didaktiskos nolūkos ir iespējams noformulēt šis tredlcij 
likumības. Tautas mūzikas gadījumā to var izdarīt diezgan 
labi. 



Lai gan teorētiski šāda iespēja pastāv, tomēr prak
tiski onViam skolotfjam ir Jābūt gatavam ar folkloras ma
teriāliem darboties radoši- Te bez konkrētāk zināšanām 
^oti nepieciešama ir folklorioma prakse. Šajā sakarā gribu 
dot kādu piemēru." 

( Jēkabpils skolotāja Iveta Tāls pati ir vairākus ga-
dua darbojusies folkloras ansambli, bijusi tā"vadītāja, 
Sez cara vica pati ir vākus: un apzinājusi novada folkloras 
īLaterlālun, daudz lasījusi teorētiskus darbus folkloristikā, 
etnoerf.fijā un ar tām saistītajās zinātnēs. Šādai 'Legatavo-
tibai ir pr.rateidzoči rezultāti darbā ar bērniem. l.Tāle 
sākn etrfldst ar trim bērnu grupām, vecumā no 9-II gadiem. 
Jtu pēc dažu mēnešu darbošanās bērni orientējas tradicio-
naļajflH padskartu ieražas, tāpat ari atsevišķos kautas ētis
kas, estētiskās un mītiskās apzinās jautājumos. Iepriecinoši 
ir tas, ko tieši bērni Jeti dabīgi uztver teikšanas tradī
ciju, uziudāšena ar teicēju, locītājiem un vilcējiem viņiem 
ir saprotama, un jau ļoti drīz viņi ir apguvuni tās princi
pus, pnPi veiksmīgi tos Izmantodami. Žaj«V.gadljumā bērni 
gandrīz nemanāmi nonāk,pie variēšanas un put Jaunrades, Tiesa 
gan, ja so jaunradi aplūko no tautas mūzikas viedokļa, ,tur 
var samanīt pa* Ievērojas»* novirzes no autentiskajam tra
dīcijām. Vienlaicīgi uzdrošinos apgalvot, ka Jaunrade Jau 
tradlaljss ietvaros ir tikai laika jautājums; nepieciešams 
apgūt ne vien zināmu repertuāru, bet ari pašas mūzikas un 
dainu teikšanas likumības, formulas, shēmas. 

Iddžlgas pārdomas izraisa I.Reizhleces darbs ar bērnu
dārza vecuma bērniem Rīgas II.bērnu>arzt. Rezultāti, kas te 
Iegūti, ir svarīgi, domājot par jaunāko klašu vecuma bēr
niem skolā., I.Relznleee izmantoja folkloras materiālus muzi
kālās au:zināšanas nodarbībās visās trijās vecuma grupās; 
bērnus iepazīstināja ari ar ieražu kontekstu. Minēta vecuma 
b ē m i e šāda m teriāle apguve Izrādījās dabiske' galu galā, 



viņiem vel nav izveidojusies mūzikas izpildīšanas un uz
tveršanas stereotipi, kas nereti vidējā un pat JUunāka sko
las vecuma bērniem trauca iejusties etniskās mūzikas tradī
cijās. Bez dziesmām visu triju grupu bērni apguva ari teik
šanas tradīcijas elementus un, līdzīgi kā jaunāko klašu sko
lēnu gadījumā, ari Šeit nonāca līdz variēšanai» To visu viņi 
darīja ar zināmu aizrautību:norisa pat strīdēšanās, kurš būs 
teicējs, kuri vilcēji'un kuri locītāji. Svarīgi, ka ie
saistījās visi bērni - gan labāk, gan sliktāk dziedošie, jo 
tradīcija piedāvā dažādus grūtības līmeņus vienlaicīgi: spē
jīgākiem - teikšanu, parastajiem - loolšanu vai salīdzinoši 
pavisam vienkāršo vilkšanu. Turklāt šeit katra no partijām 
ir nozīmīga, tātad katra dziedātāju grupa ir nepieciešama. 

Līdzīgas vai mazliet atšķirīgas atziņas gūstamas, ie
pazīstoties ar tautas mūzikas tradīcijās balstītu audzinā
šanas darbu Tukumā (Z.Zvled re)» Jelgavā (T.Lange), Alsungā 
(D.lJaetevica), Dricānos (A.Uatvejāne). Visos šajos gadī
jumos darbošanās ar latviešu tradicionālās kultūras materi- ' 
fillem ir ietekmējusi bērnu vispārējo aktivitāti, ieinteresē
tību par dažādiem kultūras, vēstures, amatniecības un oitlem 
jautājumiem. īpaši vērtīga lr izrādījusies gatavošanās gad
skārtu ieražu svinēšanai un pati svinēšana, tās sagatavo
šanās posmā lr jāveic daudzveldlge darbe: dziedāšana, iieik-
eanae tehnikas apgūšana, dainu repertuāra, spēles un ro
taļas, ticējumi, miklas, rotājumi un to gatavošana, rakstu
rīgie ēdieni, ieražas un to norise. Ieražu jēga,, nozīme, 
mītiskais saturs. Pati ieražas svinēšana seko iepriekšējam 
darbam kā būtieke un obligāti nepieciešams integrējošais 
posme. Tikai šajā posma ikviena no iepriekš apgūtajam un 
iepazītajām detaļām iegūst noteiktu jēgu un, kas ir ļoti 
būtiski, emocionālo saturu. Iztrūkstot šai evinēšenaadaļēl,"~" 
atsevišķi apgūtie materiāli vēl nav prinoipiali atšķl-



rlgi no oitāda veida mācību materiāliem. Turklāt skaidrs, 
ka ieražas avi: šanā atsevišķie materiāli nevis vienkārši 
sasummējas, bet Iegūst kvalitatīvi jaunu sintētisku vērtību. 

Tikko teiktā sakarā gribu izteikt vēl dažas domas. 
Gan visu apsekoto skolu* gan bērnudārzu kontekstā varu ap
galvot. k<* ierežu atzīmēšanai vai svinošanai ir jābūt īstai, 
Vērstai paniem uz sevi. D i e m * M lielākajā daļā skolu turpinās 
kāda atmirstoša, bet joprojām spēolga tradīcija: viss, kas 
saistās ar folkloru, lautas gara mantām, tas lr uzvedumam, 
skatuvei, tātad - nevis sev, bet citiem izrādīšanai. Redzot, 
kā šādas skolas notiek gatavošanās folkloras festivāliem un 
šo festivālu norise, varu apgalvot, K* tur iepriekC veiktais 
etniskās kultūras materiālos balstītais sagatavošanas darbs 
lr ne vien mazrezultatlve, bet nereti pat ar pretēju zīmi 
versts: pēo šāda pasākuma skolēns novelk tautas tērpu, lai 
pats no laba prāta to vairs nekad neuzvilktu. 

Runājot par rezultātiem, kas panākami ar pievēršanos 
tautas tradīcijām skolā, nedrīkst nepieminēt dažādas ēnas 
puses. Polklora kopumā nav vēl leti atradusi savu vietu mūs
dienu kultūrā, un Sl nenoteiktība Izpaužas ari skolā: et
niskās kultūras jautājumos ieinteresētie bērni lr tādā kā 
opozīcijā pret "modernajiem" un "tebnokrātlem"; tiesa gan, 
tas attiecas uz 9-10 gadīgajiem un vecākajiem. 

Etnisko tradīciju kopšana prasa aktīvu darbību, bet 
ne visi uz to izrāda tieksmi. Vieglāk lr dziedāšanas stundā 
pasēdēt, kaut ko padziedāt, bet nevis pašam domāt, meklēt, 
gatavot. 

Šajā sakara vislielākās grūtības lr ar tautas mūzi
kas Instrumentu gatavošanu un spēlēšanu. Te nepieciešama ne 
vien vēlēšanas un pozitīva attieksme, te vajadzīga nopietna 
deroosanāS, lai tiktu klāt pie instrumentiem un lai tos ie
mācītos lietot. Pagaidām per daudz mas veiksmīgiem reeul-
n S i i ^ A J ^ . v^ S L ^ * 1 ^ o * « > " «n Jelgavā, kur ir Izdevies 
pārvarēt sākotnējo ļ i e v a r ē g m n a 0 ^ n egribēšnnas barjeru. 



Jelgavas bērni T.Imnges vadība ne vien iemācījusies in-
etrumentus spēlēt, bet ari saskanoties savā starpā, no
nākot līdz pat kopspēlei. 

Ko darīt tālāk? 

Pirms atbildēt us eo jautājumu, gribu vēlrels iz
celt dažas svarīgākās domas. Pirmkārt, pavisam noteikti 
jāatsakās no pieejae muzikālajai audzināšanai kā vienam no 
bērnu mākslinieciskās audzināšanas līdzekļiem. Patiesi, 
mūzika ir māksla, bet pastāv ari kas daudz plašāka - skaņu 
pasaule. Nav nozīmes pievērsties tikai mūzikas mākslinie
ciskās izteiksmes līdzekļu un teorētisko atziņu un prasmju 
apgūšanai (tajā pase laikā aizmirstot par skaņu pasauli vis
apkārt un per skaņu valodu,.kas var kalpot gan bērna sa
ziņai ar citiem, ar pasauli, ar dabu, gan ari paSizteiksmei. 

Otrkārt, muzikālās audzināšanas pematalclnājums ir 
nevis iemācīšana, bet katra bērna neatkārtojamas cilvēciskās 
pasaulee kopšana, uz noteiktas kultūras tradīcijas vērtību 
pamata atraisot viņā paKlstelksmee spēju skaņu valodā» 



Māra Mellēna 

BALT, 5 STUNDAS UN BĒRNA GARĪG* PIEREDZE 

"Pingvīna piedzimāt par pingvīnu un nodzīvo savu dzīvi 
ka pingvīna» Toties divkājainam zīdītājam par cilvēku jāizaug, 
un nereti gadās, ka izaug necilvēks," šādu Ierakstu savā die
nasgrāmatā 1973. gada februāri Izdara 2.Mauripa, meklējot at
bildi uz jautājumu, ka* lr tie spēki, kuri cilvēkam liek par 
cilvēku būt un palikt /isdažadākajās situācijās un viskrasā
kajos vēstures pagriezienos. Banāla un vispārzināma ir patie
sība, ka savu cilvēcisko pasauli mēs nevieno gatavu nesaņemam. 
Pet vēl vairāk: ir neieapējama eituā u'ja, ka tā kādam būtu pil
nībā pabeigta. Ja gribam iet savu ceļu pasaulē kā cilvēki, tad 
katrā situācijā tā jāapliecina, jāpārrada savā attieksmē un 
mijiedarbībā ar dabu,Dievu, kultūru un cilvēkiem. 

Mūsdienu kultursituācija Latvijā, kuru neraksturo cilvē
ciskās dimensijas izkoptlba ne laikā, ņe telpā, kad sagrauta 
sociālā kosma apstākļos mūs aizvien biežāk uzrunā necilvēcība, 
vienaldzība un cinisms gan pieaugušajos, 1 gan bSrnos, mani in
terese jautājums - kādas katras no mums lr iespējas radīt, at
jaunot un sakārtot savu cilvēciskās jēgas pasauli? Ka m ē s va
ram saviem bērniem palīdzēt radīt Šo jēgas pasauli, ieiet ta
jā, lai viņi būtu spējīgi dzīvot, pārdzīvot, domāt, un darbo
ties kā pilnvērtīgi kultūras pasaules pilsoņi. Lai viņi bdt\ 
epSjīgi uztvert, saprast un piedalīties pasaules cilvēciskās 
jēgas, dvēseles un gara ritmos. Vēl viens nedaudz specifiskāks 
jautājums - vai Šiem ritmiem lr un vai tiem vispār ir jābūt 
nacionālai dimensijai? Apdraudētības situācijā Šobrīd atrodas 
ne tikai vispārcilvēciskās vērtības, kuras faktiski vienmēr 
ir bijušas pakļautas ārējās varas, iekšēja katruma un kultū
ras aritmijas destruktīvajiem spēkiem. Periodiski dažādu laik
metu domātāji lr Izjutuši un mēģinājuši aprakstīt savu laiku 
kā pārejas laikmetu, raksturot cilvēka situāciju šajā laikme
tā ka haosa situāciju un meklējuši ceļus uz harmonisku eksis
tenci. Lai atderamies kaut vai Sokrātu, Seneku, Šopenhaueru, 
IflSi, Huserlu, Špengleru, Celmu, Haudivl. Mūs ir piemeklēju-



sl sāpīga atskārsmes latviešu tauta zaudē savu nacionālo iden 
tltāti. Kāda ļoti būtiska saikne ir vietām pārtrūkusi, un to 
satur tikai atsevišķi pavedieni. Tas izpaužas nūju un ari mū
su bērnu nespējā pilnvērtīgi izjust sevi kā tautas daļu visā 
to vērtību apjoma, kas izsaka tautas būtību. Mēs esam zaudēju 
ši spēju uztvert un saprast apkārtējo pasauli, tās^ritmus ar 
savas tautas acīm, ausim, sirdi un sirdsapziņu. Mēs vairs ne
redzam tos gaismas viļņus, kas mums rāda pasauli tautas gud
rības gaismā. Esam pazaudējuši d c H u m u , ko dod pagātnes piere 
dze, kas uzrunā mūs kultūras kontekstos. Domāju, ka viena no 
iespējām atjaunot sevi Šo Izpratnes un pārdzīvojumu dimensiju 
kopt nacionālo identitāti un radīt ap sevi sakārtotu cilvē
cisko oasauli ir dialogs ar folkloru. 

Folklora kfl cilvēciskās jēgas 
valoda 

Polkloru var pētīt daSādi. Zinātnisku interesi par 
folkloru Eiropa pirmie iedibina apgaismotāji, kaut ari nevar 
noliegt romantiķu ieguldījumu folkloras Izpētē. Var meklēt 
un atrast folklorā vēsturiskas reālijas - kā cilvēki dzīvoju
ši, kā ģērbušies, kādi bijuši viņu mājokļi, sabiedripkās at
tiecības. V*;r meklēt un atrast astronomijas, medicīnas, ģeo
grāfijas un lauksaimniecības zināšanas. Var atrast tautas 
priekšvēsturi līdz. mums atnākušajās mita drumstalās. Šobrīd 
šķiet īpaši svarīgi palūkoties uz folkloru kā tautas vēsturi, 
kaa pasaka katram būtisko par viņu kā cilvēku un tautas da
lu. Folklora ir īpaša vēsturiska atmiņa. Tajā līdz ar vēstu
res reālijām nozīme lr ari cilvēciskās jēgas pasaulei, kura, 
no vienas puses, it kā stāv pāri konkrētā teicēja dzīves gā
jumam, tā baltajām un nebaltajām dienām, bet tajā pašā laikā 
.nezaudē cilvēcisko izjūtu, dzīves un pasaules apjautu." I.Zie
donis par dainu varoni teic, ka w... tas ir reāli, tas ir 
dzīves stiprs, tas nesl.mo ar gigantomflniju. Viņa lielums ne
nāk nc kaulu rvara, bet no pasaules rita izpratnes. Viņš ir. 

•pareizi liels,3tarp sevi lielākc un par sevi mazāko. ŠI mēra 
izjūtu piemīt lielākajai daļai folkloras Varoņu, un tieši tā 



viņus padara par varoņiem. Sava svara izjūta. Savas loaas iz
jūta. Savas omas izjūta. Savas domu pasaules joma un apjoma 
izjūta." 1 Piemērās» atzina, kas formulēts sakāmvārda - "Ja ne
vari būt adata, - esi pavediena" - norada uz to, ka veiksmīga 
darbošanās iespējama, tikai reāli novērtējot savas iespējas 
un Izveidojot tam atbilstošu rīcības programmu. Tašu nedrīkst 
pārāk lielu uzmanību pievērst nelabvēlīgiem apstākļiem, jo 
"gudra vista ari nātrēs iet*1. Tiklīdz kāds no mums lr atradia 
sev tuvu atziņu, viņš tajā ieliek savu pereonisku jēgu, tobrīd 
aktuālo. Un mums vairs nav svarīgi, vai tas, kurš noformulēja 
atziņu, izdarīja to sāpīgā atskārsmē, ka iecerētaie mērķis 
nav viņam pa spēkam. Varbūt domas uzliesmojums noticis, mieri
not draugu, kuram nav paveicies, varbūt kādā gluži citā situ
ācijā. Būtiski, ka ta ir cilvēciska situācija, kura jāatrisina 
'katram pašam. Tonis un forma, kādā pie tevis atnāk šī atziņa, 
nav ne pamāclgi didaktisks, ne pašcieņu aizskarošs, ne ari 
plakani viennozīmīgs. Tā lr dzīves pieredze, kas uzrunā tevi, 
un Šis pieredzes saturu un formu ir pieslīpējis laiks gadsim
tu garumā. Tāpēc folklorā mēs varam atrast laika pārbaudi ie
turējušu attieksmi'pret- pamatvērtībām: patiesību, brīvību, 
laimi, dzīvību un dzīves jēgu, darbu un skaistumu. Tajā ir at
tieksme pret tiem, kuri brīvību laupījuši un par kungiem uzme-
.tušles. Te pozitīvā darbības programma - "Ar vārīti jūs, kun-
dzini, ar padomu - bāleliņi". 

Vēl pašcieņas pilna attieksme pret sevi un cieņas, 
labvēlības un laipnības piesātināta attieksme pret līdzcilvē
kiem. Heviena vērtību hierarhija nebūs stabila, ja tfii* augstā
kās vērtības nesargās svētuma oreols. Latvietu ētosaa nav rak
sturīga eksaltēta attieksme pret evēto un Dieva visvarenības 
pārdzīvojums pretstatā cilvēka niecībai. Iespējams, ka lldz-
vēr Igais dialogs starp cilvēku un dabu. Dievu un cilvēku fol
kloras pasaules uzskatā ir saistīts ar to, ka cilvēks vēl neiz
dala sevi no dabas. 

Šodienas kultūrā cilvēkam, lai izdzīvotu, ari ir ne
pieciešams dialogs ar dabu, tikai šoreiz cilvēks ir vēl grū
tākā situācijā, jo ir zaudējis spēju sadzirdēt un saprast 



dabas ritmus- Domāju, ka folklorā pausta attieksme pret dabu, 
tās norišu pārdzīvojuma klātbūtne gan gadskārtu rītos, gan 
dabas norisēs ir stabils pamats, kā veidot bērna vērtību or
ientāciju dabā, jo te roku rokā iet praktiska attieksme un 
estētisks pārdzīvojums, kā ari attieksme nret dzīvību kā pret 
svētumu. 

Z.Mauriņa par kultūru radošu un uzturošu spēku uzlūko 
bijību* Ja ruhājam par cilvēciskās jēgas pasauli un tās sa

glabāšanu un atjaunošanu, tad jāatzīst bijības IpaŠā loma. 
Taa būtībā Ir augstas inteliģences kritērijs, patiesas kultū
ras rādītājs, ja siējam atšķirīgo, savādo, citādi domājošo 
uztvert kā vērtību un nemēģinām visus tūliņ pārveidot pēc sa
va ģīmja un līdzības. 

Z.Mauriņa uzskata, ka latviešu tautas ētosu raksturo 
divi bijības veidi. "Mūsu tautas dziesmas pazīst bijību pret 
to, kas augstāks nekā pats cilvēks, bijību pret labo ai'āju, 
bāriņu aizstāvi, sirdsskaidrības sargātāju - balto Dieviņu, 
tāpat pret likteņa licēju Laimu, pret Sauli, kuras mīļums sa
līdzināms -vienīgi ar mātes mīļumu (...). Bet šais un līdzīgās 
dziesmās nav tās ullzlgās distancēāanās, kādu vērojam pie ci
tām tautām, ļa tās dzied par Dievu, - starp bijības jutēju 
un to, kara bijība veltīta (...)• Bijības veidam, kas godā to, 
kas varenāks nekā pats cilvēks, jāpieskaita ari bijība pret 
dabu, daiļumu un sevišķi dzīvību. 

Par Dievu runājot. - autore norāda, ka vienlīdz pa
reizs lr apgalvojums per Dievu kā visa laidēju, kā ari tas, 
ka ikviena tauta rada savu priekšstatu par Dievu atbilstoši 
savam ētosam, saviem priekšstatiem par skaisto, labo, patie
so un svēto. Par to, kāds lr latviešu tautas Dievs, mums vēs
ta apmēram 5000 dainu, kuras sakārtojis un pētījis E.3rastip£, 
Par šiem jautājumiem interesējušies ari L.Adamovišs, L.Bērziņa 
R.Biezais, P.Sraits, E.Zlcāns. Viņi publicējusi vairākus rak-^ 
stus» kurjs Šeit neaplūkosim. No svešatnes latviešiem šos rak
stus visplašāk pētljuŠ' X.Polis un Tupēšu Jānis. Pēdējais mē
ģina fiksēt, kāds bija latviešu Dievs pirms krustnešu iebru
kuma. Viņprā. to zināmā mēra va*\ identificēt, precīzāk - sali-



dzināt ar vedu Brahmanu.Tas ir klātesošs visā esošajā, visu 
tikumu plrmcfilonis, viscaur labais. Tupēšu Jānis parāda, ka 
Dievs dainās nav dogmatizēta un katrs var brīvi izvēlēties, 
kāds Dievs viņam vajadzīgs - visa radītājs un vadītājs} me
līgais, vienmēr melnlgais Visuma likums vai Dievs kā augstā
kā tikumiskā ideāla pereonifikācija. Šobrīd vissvarīgākā šķiet 
tā cilvēciskā jēga, kuru atrodu dainā: 

Lēni, lēni Dieviņš brauca 
No kalniņa lejlņā: 
Netraucēja rudzu ziedu, 
Ne arāja kumeliņa.* 

Dievs var tā iet, ka rudziem ziedi paliek vietā. Vai 
es ari tā varu izturēties pret pasauli, kas man tr apkārt? 
BQt ar to tik lielā saskaņā, tik ļoti tai piederīga, ka mana 
klātbūtne nav tai traucējoša, agresīva un uzurpējoša. 2fe jau 
samierināšanās ar Izjaukto un nekārtīgo sociālo un tikumisko 
pasauli, kas ir ap mani, b"e,t spēja uztvert un izprast to esa
mībai - dabai un kultūrai - raksturīgo ritmu šobrīd ir vaja
dzīga man un maniem bērniem. 

, To varu sevi un apkārtijos kopt un atjaunot, ja es spē
ju sadzirdēt vēju un lietu, ieraudzīt ziedošu koku vai akmens 
krāsu. Ja man ir laiks un vēlēšanās dzīvot rāmi kā pērkonltim: 

Rāmi, rāmi patapdt.ai.es, 
Nāk pār Juru pērkonltis. 5 

Ja varu tikt sevi galā ar to sievu, kurai nebija laika 
Dievam ceļu parādīt, kad tas kā vienkāršs rabaga ceļotājs 
staigāja pa pasauli. Tātad atrast sev atbilstošu dzīvošanas 
ritmu es varu, ja esmu dialogā ar folkloras cilvēciskās jēgas 
pasauli, kurā viens atbalsta punkts lr Dievs kā augstākais ti
kumiskais ideāls. Otra ritma un pasaules kārtības ltika rituma 
noteicēja ir Saule. Saules ritms folklorā tiek apjausts un iz
dzīvota caur*godskartu un darba ritmiem, bet cilvēka vēlīgums, 
nesavtība un laipnība tiek samērota ar Saules mīļumu un gaisu
mu. 

Līdzi, līdzi, labi ļaudis. 
Otram £ēli nedariet. 

http://patapdt.ai.es


• Ka Saulīte līdzi tek, 
Vtl ir kalni, vai ir leja. 6 

Par darba īpašo vietu cilvēka dzīvē un ta lomu cilvēka 
tikumiskās pasaules veidošana lr rakstījuši ļoti daudzi auto
ri. Tikai piebildīšu, ka man īpaši svarīga šķiet folklora i v 
te.KiA atziņa: labs ir tas cilvēks, kas dara darbu, bot apbrī
nojams ir, kurš darbu spēj padarīt.skaisti. Te zināma mērā : 
ifipējama analoģijā ar sengrieķ . kalokagatiJas principu. Labi 
un skaistā vienību latvieši parasti apzīmē ar jēdzienu.balts. 
Katrs tiecas uz baltu villaini un baltu dvēseli. Analoģiju ur 
villaini norada, cik daudz pūļu prasa gan viena, gan otra. 

"Dainās sastopamies ar citu bijības veidu - līdzjūtību, 
pret vājāko, kurš pats sevi nevar a.zstēvēt. Līdzjūtība, di
bināta bijībā pret bārenīti, nub .gu v ii vecu cilvēku, Ir mc-

7 
tlvs, kas mūsu u0)00 te ;tasdziesiaas atkārtojas visbioSak."' 
Līdzjūtība tomēr nokad nav pazemojoša Žēlošana. Latviskais 
etoss paredz cieņas pilnu attieksmi gan pret sevi, gtn citiem. 
Tātad latviskā etosa vadmotīvs - būt sa ikaņā ar lielajiem 
pasaules ritmiem un hat saskaņā ar līdzcilvēkiem, ka ari būt 
saskaņā ar sevi pašu. 

Svarīgi apzināties, ka mē3 šobrīd nedrīkstam Izturē
ties pret folkloru kā pret kaut ko ļoti senu, kam ir tikai 
vēsturiska nozīme. Ss nebūt nenoliedzu folkloras vēsturiskumu, 
tās tekstu seno izcelsmi un vēsturisko iiMTatlbu. .Gribu' tlk*i 
uzsvērt: fol/tlrra mūs uzrunā kā veselums, tistērca, kurā ir 
meklētas un atrastas atbildes uz tautai un cilvēkam'vi vāli 
svarīgiem ja .tājumīem. Šo jautājun._i būtību izsaka plaši pozTs-
tamā formula - iXq kurienes mēs nākam? Uz kurieni mēs ejam? 
Kas mēs e..im?M Šie jautājumi un atbildes ir vienlīdz svarīgas 
gan senajam, gan mūsdienu cilvēkam. Kultūras apritei visaug
līgākais un -r.išam cilvēkam vissvētīgākais dialogizē3an*3 veids, 
er folkloru ir atklāt tās vēsturiski nosacītās un pagātnes elpas 
piesātinātās cilvēciskās jē'gas struktūras, kuras biju aktu- ģ 

ālas da..nu, teiku, puscku, sakāmvārdu utt. radītājil'JU Tad 
cuui aira vēsturiskajām jēgas struktūrām atklāt savu jēgu, *>a-
telkt-savu jakāmo par savu vietu pasaulē, laikā, telpā un Cil
vēciskajās .attiecībās. Turklāt dielogs var notikt gan uztve -



res, gan pārdzīvojuma, gan refleksijas li ienl. Tradīcijas pil
nīga pārmantošana un dzīva funkcionēšana visefektīvāk notiek, 
vienam jēgas slānim atklājoties caur otru. Rodas pamatots jau
tājums - kā tad atklājas jēgas slāņi? Cilvēciskās jēgas pasau
le bieti ir neaptverama un vārdos neizsakāma. Būtiskais nav sa
redzams un vārdos izsakāms. Kfl norāda krievu literatūrzināt
nieks S.Averinceve, Ja mēs varam uzskaitīt virus Iemeslus, kā
pēc mums lr tuvs kāds cilvēks, grfnata vai kultūras teksts, 
tad tā nav patiesa tuvloa. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs cil
vēciskās jēgas pasauli uztvertu ar dažādu valodu starpniecību. 
Folklora mums piedāvā vārdu, skaņu, kustību jeb dejas un rak
sta jeb ornamenta valodas, to dažādus ritmus un jēgas* slāņus. 

Kāpēc mums lr vajadzīga 51 pcgātnes dziļuma dimensija? 
Ne jau tāpēc,lai demonstrētu savu erudīciju un par to tīksmi
nātos. Tas nepieciešams, lai spētu pilnīgāk izprast un izjust 
savu pašreizējo situāciju pasaulē un mobilizētu spējas daudz
veidīgai un jēgpilnai mijied -bibai ar tām kultūras reālijām, 
kuras ir ap mums. Lai bQtu gatavi cilvēcisk i izvēlei, kas no
drošina pamatīgu, vērtību pasaulē sakņotu eksistenci uz Dzim
tenes zemes un tās kultūrā. Folkloras jēgas struktūras un to 
izsakošās valodas ir universālas, atvērtas sistēmas, kas paver 
iespējas tās tālāk attīstīt un uz to bāzes ieiet citos kultū
ras ritmos un valodās, tai paŠfi laikā nezaudējot savu nacionā
lo savdabību un būtiskus vispārcilvēciskus orientierus. 

Ja runājam par skaņu yaļodu, tad apzināta atgriešanās -
pie arhaiskajām muzicēšanas tradīcijām dod iespēj*i katran cil
vēkam izveidot normālu skanisko modeli, uz kura bezes var vai
dot savu attieksmi pret skaņu pasa iii kopuma. T&3 cilvēciskās 
jēgas struktūras, kuras mūs uzrunā senajos toutas mūzikas ins
trumentos un huroonu muzicēšanas tradīcijās, oaver r.umu ies
pēju atklāt patiesas, īstas un pamatīgas muzikālās vērtības. 

Runājot par bērnu kontaktiem ar.folkloi i esošajām icil
vēciskus jēros struktūrām, atzīmēšu: \ etn jābūt daudzveidīgiem 
nn sv rTg:i, lai tas notiktu jau agrā bērnībā. £ie kontakti ir 

viens no veidiem, kā paplašināt bērnu uztveri un pudriļ; n<U 
Izpratni. Tomēr daias no jēgas struktūrām nelabojami Iet boja. 



loti trāpīgi So situāciju lr raksturojis 0.Vācietis dzejoli 
"Krekla Sūsana*1: 

"Vecmāte auva sev mirstamo kreklu 
un dziedāja. 
Sāka ar Ieviņu 
pieniņa vidū, 
ko visi dz. ed, 
tālāk - savu, 
ko neviens nedzied 
un nedziedās. 

Lai dziedāt* 
daudzi un daudzreiz. 
ar sirdi jāpaņem, 
ko dzied viens 
un dzieu 
vienreiz. 

Es nepaņēmu -
sirsniņa bija par mazu 
tai dziesmai, 
ko dziedāja vecmāte, 
pa reizei iesmiedamās 
un mirstamo kreklu sev 
šOdama. 

Ar visiem vārdiem» 
kas rakstīti 
un vēl rakstāmi, 
tās dziesmas jēgu varbūt 
es paspēšu pateikt, 
bet skt-.ņu nevarēšu." 

Uztvert jē£u ar skaņas palīdzību - tas iespējams tikai 
muzikālam cilvēkam. Muzikalitāte var būt iedzimta (tā ir aamē 
rā*reta parādība), bet tā ir ari izkopjaua, apgūstamo, kultū
ras pieredzes vetdā. 

Runājot par etnogrāfisko deju kā par cilvēciskās jāf 3 
valodu, jāteic, ka t£s pamatelementi ir ļoti tuvi cilvēka .ķer 



mega anatomijai, tā dabiskajam kustību ritensu Tāpēc etnogrā
fiskās dejas. soļi. Sēsti un kustības ir labs ķermeņa ritmizē-
Sanae līdzeklis. Vienlaicīgi caur etnogrāfiskās dejas rituāla
jām norisēt? notiek saskaņošanās ar lielajiem pasaules ritmiem. 

Kas attiecas uz rakstu jeb ornamentu, tad jāatzīst, ka 
tā šobrīd ir informatīvi ļoti ietilpīga cilvēciskās jēgas valo
da, kuras atšlfidsana un izprašana dažādu kultūru salīdzinošā 
analizē mums vēl ir nākotnes jautājums* Jāpatur vērā. ka folk
loras funkcionēšana dažādā; vēstures un kultūras situācijās 
bieži noved pie pašas folkloras degradēšanas, tās jēgas apzi
nātas rašaur: nāšanas vai Izkropļošanas* Latviešu folklora ir 
pārdzīvojusi gan'romantiķu idealizāc jas, gan blēņu dziesmas 
statuja sveštautiešu ideologu vērtējumā, gan savas nedzīvās, 
bezsaturiskās čaulas eksistenci mūsu ģadsi™** 50.- 70.gados, 
kad tā ka poja par nacionālās piederības neīstas reprezentā
cijas formu. Vissmagāk j5«afslēpšana un kropļošana ir skāru
si ornamentu. 

Ari negatīvā folkloras aprite kultūrā m v spējusi iz
nicināt un nepieejamu padarīt to cilvēciskās jēgas potenciālu, 
kas izpauSas folklorā paustajā attieksmē pret dabu, darbu, 
dzīvi, skaistumu un jilvtku. Tā ir tvirta, skaidra, ritmiska, 
ciesās un pašcieņas pilna attieksme. Tā ir vienkārša un nekad 
nekļūst banāla, sentimentāli pamācoša. Tikai sekls un banāls 
cilvēks, kurš savā garīgajā satvarā nav spējīgs uz dialogi» ar , 
folkloru, var to uzskatīt par mirušu kultūras vērtību. 

Balto stundu sistēma.(Eksperimentāls 
variants) 

Mūsu Izstrādātā folkloras programma paredzēta skolo
tājiem, kuri tajā saskata sev tuvae problēmai nostādnes un 
risinājumus bērna ievešanai kultūras pasaulē, viņa intelig-n-
ces pamatu veidošanai. 

Pr>grumma orientēta tieši uz nacionālās identitātes 
aglajāšanu caur tautas tradīciju kopaanu, pilnveidošanu at

bilstoši iO.g.j. cilvēka pasaules uztverei un to salīdzinošu 
aplūkojumu plašā kultūras kontekstā. Vispirms Silvija, tad 
maltu kultūras areāls, tad salīdzinājums ar tradicionālajām r 



Austrumu kultūrām Sri tad paaaulea tautu kultūras kontekst 
Salīdzināmā materiāla dziļumu un plašumu noteiks katra skolo
tāja erudīcija un kultūras pieredze. 

Pārlūkojot pirmā ger;a pieredzi republikas skolas, jā
atzīst, ka skolotāju zināšanas kultūras vēsturē nav spīdošas. 
Tāpēc skolotāju kursos, kuri darbojas Latvijas Universitā
tē , mēs pastiprināti apgūstam citu tautu ieražas gadskārtu 
atzīmēšanā un nodarbojamies ar to salīdzinošu analīzi'. Šo In
formāciju mēģinām izstrādāt ari jaunajos Izdales materiālos, 
kas veltīti atsevišķām gadskārtu svinamām dienām. Jāpiebilst, 
ka šis materiāls • a; rāk vajadzīgs pasu skolotāju padziļinātas 
Izpratnes veidošanai, nekā tiešajam darbam ar bērniem. 

Programmu būtiski raksturo pievēršanēr plašāku per
spektīvu meklējumiem - t.i., veidot bērnos vajadzību ieraudzīt 
sevi lielajās pasaules sakarībās, atrast savu vietu un uzdevu
mu tajās un mēģināt atrast sevi dzīves jēgas un bezjēdzības 
pretmetos. Skan jau ļoti svinīgi, bet tas nav nekas cits, 
kā iespēja paskatīties uz sevi un citiem ārpus koordinātu sis
tēmas; ēdams - neēdams un derīgs - nederīgs. Folklora šajā 
gadījumā nav pašmērķis, bet līdzeklis, kas visizteiksmlgāk ļau 
i glabāt nacionālo identitāti un, savas universālās dabas dēļ, 
ari atvērtību visdažādākajām kultūras vērtībām. Mūsuprāt, iz
ejot cauri pasaules uzskata mitoloģiskajam un folkloras slā
nim, bērns sagatavojas tām izvēles situācijām, ar kurām sa
stopamies ik uz soļa. Mēs nemitīgi tiekam pāuaudlti gan ar 
nabadzību, pan bagātību, gan ar varu, gan bezspēcību. Lai va
rētu šajās tuāc'jfis reaģēt kā tllvēM, nevis dzl nleclsku 
instinktu vadīti, mums ir vajadzīgs atskaites punkts - pamat
vērtību sistēma, kuru katra tauta atbilstoši savai mentalitā
tei un vēsturiskajai pieredzei ir uzkrājusi un saglabājusi. 

Tai izaugtu par kultūra- cilvēku, bērnam (protams, 
reducētā veidā) ir jāiziet cauri visam k iltūraa veidošanās 
procesam, t ī- asi tradicionālai kultūre , kura dabiski un lē
ni u -crājusi sevi vispārcilvēcisko pieredzi un kuras nodoša
nas mehānisms, tāpat k<* pašas vērtības, ir kā radītas bērna 
apziņas humanizētj-nai un viņa pārdzīvojuma kultūras veidoša
nai un emocionālai attīstībai. 



I e a d ī t bērnu vispārcilvēcisko vērtību pasaulē nebūt 
nenozīmē nftfc* klajā ar objektīvām patiesībām, jo cilvēcisko 
vērtību pasaules mērogi nesakrīt ar lietu objektīvajām attie
cībām. Svarīgi, lai bērna apgūtu cilvēcisko pasauli un tikai 
pēc tam objektīvo, neitrālo, jo bērnam vispirmām kārtam lr 
vajadzīga dvēseles pieredze, emo.lonālfi pieredze. 

Pie tam bērnam vispārcilvēciskās vērtības jāapgūst to 
absolūtajā - ideāla no:- īmē. 7?e lieti noder pasaka ar tas kra
so labā un ļaunā nodalīšanu un taisnīguma uzvaru. Tai paŠA 
laikā folklorā < 'rodamās Vispārcilvēciskās vērtības nav abs
traktas, b.'t ieaustas konkrēti: cilvēciskā situācijā, kur ļo
ti bie-M ir skaidri redzams tas atziņas ceļš, kā līdz čls vēr
tības atnkārsmei cilvēks ir nonācis. 

Lai uzturētu un nodotu nākamām oaaudzēm ne tikai prak
tisko, bet ari garīgo pieredzi, dvēseles pieredzi, kultūrā 
ir izveidojusies īpaši pieredzes translācijas c-iļi, līdzekļi, 
starp kuriem viens no nozīmīgākajiem ir rituāls. Kā rakrta 
J.Treile - "Rituāls ii Īpaša garīgo vērtlhu pārmantošanai ra
dīta simboliska valoda, ko veido ne tikai vāzui, bet daudz 
bagātāks izteiksmes līdzekļu arsenāls - kustība, darbība, mū
zika, simboliski priekšmeti u.tnīl. ... No malas ritJāls var 
Izlikties muļķīgs un bezjēdzīgs, jo tā izteiksmei ir simbo
lisks tieši nenolasāms raksturs - nozīme, jēga tiek iznesta 
ārpus vārda čaulas un ietērpta darbībā, kurai nav taus āma 
rezultāta. Bet rituāla mērķis jau ari neslēpjas ārējās pasau
les pārveidošanā, tas ir vfersts uz cilvēka iekšējo pasauli. 
Nosauktas vārdā, augstākās vērtlbt ; ir tikai ab trakcijas, un 
abstrakcija nespftj pati par sevi iekveldināt jūtas, skart 

Q 
personiskās jēgas sfēru. ** 

.Baltās atrndas iecerētas pēc struktūras un '"unkeijam 
zināmā mērā kā rituāla r-Tialoge. Sejā gadījumā skolotājs ie
mieso cilvēcisko pieredzi un.rada situāciju tās tālāk nodo
šanai, iesaistot bērnus konkrētu norišu apgūšanā un pec tam 
organizējot situāciju šo norišu praktiskai reulizac .ji. 
Folklora nav dogmatiska un autoritāra pēc savas būtlbaa, ta-
jēc tā var būt pamats harmoniskas un demokrātiskas perso«l-



bas veidošanai. 
Folklorā mēs saskaramies ar dažādiem mitclogiskajiem 

priekšstatiem. Mitoloģiskais pasaules uzskats atspoguļo dau
dzas būtiskas cilvēka apzinās veidošanās likumsakarības, tā
pēc mēs sastopamies ar līdzīgiem arhetipiem visdažādākais 
pasaules nostūros un cilvēka apziņas ontoģenēzē lr vērojamas 
mitoloģisks pasaules uzskata reminišcsnses. Ja mitoloģiskais 
pasaul' <i uzskats nodarbojas galvenokārt ar cilvēku kolektīva 
iesaistīšanu lielajā pasaules kārtībā, tad folklorā atroda
mais passiles uzsk vtc modelis jau orientējas uz atsevišķa cil
vēka vietu dabā, sabiedrībā un kultūrā. Tā kā mūsdienu bērniem 
ir ļoti svarīgi atrast savu vietu visās šajās vidēs, tad vi
ņām lr nepieciešama apgūt šo pieredzi, lai to tālāk izmantotu 
īstenības tālākai apgūšanai* 

Viens no aktualfikaj jm jautājumiem mūsdienu bērna 
ievadīšanai kultūras pasaulē ir jautājums par Mzaļo" domāša
nu. Tā kā latvieši ir sena zemkopju tauta, tad folklorā atro
damā attieksme pzit dabu un dainās paustais dabas parādību 
pārdzīvojums, kā ari no ticējumiem mūs uzrunājošā vērojuma 
p*redse ir labs pamats savas saistības ar .dabu apjēgšanai. 
Savukārt miklas ar savu paradokaalitāti attīsta bērna vēroša
nas spējas un sekmē domāšanas netradicionālitāti. 

Cilvēka būtisks eksistenciāls raksturojums lr viņa 
ierobežotība laikā. Tāpēc.mūsuprāt,ir svarīgi :-copt bērnos lai
ka pārdzīvojumu un attieksmi pret laiku kā vērtību. Savukārt 
laika ritmle' .is plūdums ir pamata cilvēciskās pasaules eakār-
t'5anai. Mūža ir r īsu laiks un tas ir neatgriezenisks, tas 
sastāv no vienmērīgiem gadskārtu lokiem, tikai katru reizi 
tiem ir citi piepildījums, jo izmanījies lr taa, kurš iet cau
ri gadskārtām. Mūsu programmā pir- 4 gada vadmotīvs ir - Laiks, 
laika skaitīšana un es laika ritt i. Programma apzināti Ir sa-T 

bllvēta tā, 4ai aptvertu visu gada apli, 1 4it ari ekolas laiks 
ietver vasaras brīvlaiku» Izmantojot visai tradicionālu tfmu -
vasara manās atmiņās - skolotājam ir Iespēja konstatēt, kurās 
no programmās ietvertajam valodām bērni ir spējīgi Izteikties. 
Kāds ir viņu valodas attīstības līmenis, skaņu; klausīšanās 
un atdarināšanas pieredze, ka ari. spējas izteikt sevi skaņu 



valodā. naa pats sakāms {.ar ritmisku ku' tāāanos un zīmēšanas 
iemācam. Konstatējot konkrēto situāciju, katrs skolotājs at
bilstoši savam iespējām veido savu Konkrēto balto stundu 
ceļu. Visiem kopīga ir pamatievirze - caur folklorā ietvertā 
pasaules uzskata prizmu mēģināt sintezēt visos priekumetos 
apgūtās zināšanas un ielļaut tā savā jēgas pasaulē, padarīt 
personiski nozīmīgas, tai pašā laikā nezaudējot saistību ar 
pasauli kā veselo. (Konkrēto mūsu piedāvāto ceļu skat. 1.pie
likumā.) Šim ceļam elaperimenta gaitā republikas skolās parā
dījās vairāki v ālanti: = 

1) pri gramma tika rea". *.zēta, veltot tai vienu mācību 
stundu nedēļā, . 

2) materiālu izmantojot lasīšanas, darbmācības, zīmē
šanas un dziedāšanas stund 3, 

3) tā tika izmantota ārpusmāclbu pasākumu sagatavošanā 
un norisē. 

Savukārt izmantojot vienu speciālu stundu nedēļ;.; atka
rībā no skolotāja pa? i .Ievirzes un informētības līmeņa veido
jās atšķirīgi programmas - aalizēŠanas ceļi. Neatkarīgi no iz
raudzītā ceļi programmu par veiksmīgi realizētu varam uzska-
tl+ tad, ja bērni pamatos ir apguvuši pasaules sakārtotību 
3'iika un iemācījušies i: turēties pret laiku kā pret vērtību, 
ir sapratuši atšķirību stamp darba ritmu un svētku ritmu un 
Iemācījušies vēri, i ielūkoties apkārtējā pasaulē. Lai to visu 
varētu 'eik3mlgi apgūt, bērniem vajadzētu iepazīties ir kalen
dāru un pulksteni, kā ori ar neno latviešu laika skaielšanas 
pieredzi. Jāatzīst, ka šogad tike* nedaudzām soļotājām izde
vās veiksmīgi tikt galā ar kalendāra apgūšanu. Samērā labi 
veicās ar gada, mēneša, nedēļas un dirnis un nakts izpratni 
caur dažādiem folkloras žanriem. Vislabākie panākiv-:i bija gads
kārtu ieražu apgtaane i to izdzīvošanā. Caur gadskārtu iera
žām J)Emi samērā veiksmīgi apguva pagātnes un tagadnes savstar- t 

pējo saistību, dažādus ritma izpausmes vpidus un saskarsmes 
meklējumus.* 

Sākotnēji bija iecerēts, ka otrā gada vadmotīvs būs 
"Telp.-i un tās apgūšana caur mitoloģiskiem un folkloras priekš
statiem". Tfi kā pirrarjā gadā bērni apgū3t tikai Sotŗvj lielās 
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gadskārtas, tad samēra loģiski rodas vajadzība apgūt ari pārē
jā* gadskārtu svinības un izdzīvot tās mazā pasaules modeļa -
latviešu sētas un tās iemītnieku ritmā. Tātad šobrīd mēs uzska
tām par uērķtiecīgu par otrā guda vadmotīvu izvēlēties māju. 
kā vietu zem saules uz pasaules* kur galvenā uzmanība tiek vel
tīta sētas iekārtojuma principiem un saskanībai darbībai ar 
lielajiem dabas ritmiem. Te priekšplānā izvirzās tradicionālo 
lielo darba cēlienu apgūšana un ar to sākumu un nobeigumu 
saistīto svinību norises izdzīvošana. 

trešais programmas gads &on iezīmēsies ar pievēršanos 
Telpas un cilvēciski, redzējuma un -zpratnes apgūšanai. Te pie
dāvājam bērniem meklēt savu vietu koordinātu sistēmā "Saule, pa
saule un aizsaule". Apguvuši Saules teiksmu, mēs būsim izdzīvo
juši to cilvēciskās jēgas sabiezējumu, kas aptver Saules tēlu 
folklorā. Te būtu apgūstama tāda cilvēku pasaulei būtiska vēr
tība kā nesavtība, kas Saules tēlā parādās kā mātes vai ābeles 
nesavtība, bet bērnam tā svarīga citā izpausmes formā - kā ābo
la nesavtība, kurš rūpējas par sēklu nobriešanu. 

Cilvēciskās jēgas nodošana un izpratne ir iespējama 
tikai dialoga forml, saskarsmes ceļā. Protams tas būs skolotā
ja apzinīgi organizēts un mērķtiecīgi vadīts dialogs, kaut ari 
pieļauju, ka skolotājam ir jābūt spējīgam pārorientēties uz bēr
na problēmās, ja tās lr izvirzītas patiesi un nopietni. Nodar
bības dialoga formā nodrošina savstarpēju informatīvu un emo
cionālu bagātināšanos. Tas attiecas gan uz skolēniem, gan sko
lotāju. 

Tā notiek virzīšanās uz programmas virsuzdevuma - folk
loras dažādo jēgas slānu - atklāšanu. Ja lielā vispārinājumā 
mēs varam teikt, ka folklora ir tautas vēsture, kas pasaka vi
su būtisko par mums kā cilvēku un tautas daļu, tad bērnam ir 
svarīgi izzināt folkloras vēsturiskās jēgas slāni - t.i., to 
cilvēcisko saturu, ko šajās struktūrās ielika mūsu senci. Vēl c 

svarīgāk ir ļaut viņam apjēgt un izjust to, ka viņam šobrīd Ir 
kaut kas ļoti būtisks s-kams par sevi un savu vietu pasaulē 
caur šim folkloras formām. 

Stunvā liela'vieta ieriiāma bērna emocionalitātes at
tīstīšanai. Tr nepieciešama informatīvi emocionālā daļa, kuru 
skolotājs apzināti plāno un gatavo. Tā ietver būtint, ^ni.oai-



eiju, kura bērnam ir jāapgūst un jānostiprina. 
Stundas vai nodarbības pēdējā daļa veltīta bērna prak

tiskajam darbam. Iegūto emocionāli informatīvo lādiņu bērns re
alizē praktiskajā jaunrades darbā- Tas varētu būt gan zīmējums, 
gan rokdarbs ar tautas dalļamata elementiem», gan passacerēts 
dziesmas teksts vai melodija, vai deja. 

Vēl jāmin, ka stundas vadība varētu būt gan viena 
skolotāja kompetencē, gan vairāku skolotāju savstarpējās sadar
bības rezultāts. Piemēram, klases audzinātāja un zlaēšanas sko
lotāja. 

Sevišķi liela nozīme Ierādāma telpiskās vides nofor
mēšanai. Jāņem vērā, ka pati atrašanās vieta stundas mērķim 
atbilstoši pārkārtotajā telpā dod papildu emocionālo lādiņu. 
Liela vērība piegriežama to priekšmetu .izvēlei, kurus skolotājs 
lieto stundas norisē vai izmanto telpas noformēšanai. Labi bū
tu, ja Izdotos izvairīties no kiŠa bezgaumības; 

Jāņem vērā telpas ietekme uz bērnu radošo darbu stun
das beigās. Katram bērnam ierādāma atsevišķa, tikai viņam vie
nam paredzēta vieta; kura kaut vai tīri simboliski nodalāma no 
pārējiem. Citādi bieži vien vērojams, ka intelektuāli un emo
cionāli aktīvākie bērni negribot rada savas idejas tiražēšanu 
pa visu klasi. 

Īpaši nozīmīga šo stundu organizēšanā un norisē lr 
bērnu radošo iespēju analīze. Skolotājam šajā darbībā jāparāda 
gan laba psiholoģiskā sagatavotība un zināms profesionālisms 
psiholoģijas laukā, gan jābūt gatavam uz bērnu darbu palūkoties 
kā māksliniekam, nevis kā kritiķim, bērnam jājit koleģiāla at
tieksme pret savu darba rezultātu. Bērna darba rezultāte un 
ari pats darba process ir logs uz viņa garīgo pasauli. Tas, ko 
mēa i «raudzīsim bērnu zīmējumos, ir atkarīgs no mums pašiem, 
no mūsu erudīcijas un inteliģences. Pedagogs caur šiem darbiem 
var iegūt informāciju par bērna psiholoģisko attīstību, viņa 
emocionālo stāvokli un vispārīgo un specifisko spēju attīstī
bas tempiem. Šajā analīzes procesā bērns mācfln ar čiepu iztu
rēties pret darbu un tā rezultātu (gan savu, gan citu). Viņam 
Ir iespēja salīdzināt šuvu 3 veiksmes ar ritu veikumu, prakti-



zēties labvēlībā pret līdzbiedru. 
Daži vārdi piebilstami-par mūzikas nodarbībām. Ies?ē- y 

ju robežās jāstimulē pašu bērnu muzicēšana gan ar balsi (dzies
mas, saucieni), gan ar vienkāršajiem un pieejamākiem muziķa?. 
instrumentiem. Šaj* gadījumā akcentējami saskaņas meklējumi, 
kā ari intonatīvās daudzveidības saklauslšana. F-ērna jāiemāca 
modulēt savu balsi, saklausīt un Izdzirdēt to saskaņā ar ci :5m. 
Ja iespējama, tad stundu var papildināt ar kvalitatīvu klausā
mo materiālu. Te ari ir iespēja kopīgas muzicēšanas tradīciju 
kopšanai. ' 

Liela uzmanība pievēršama bērna kustību koordinācijas 
un ritma izjūtas attīstīšanai. Mūsu programmā īpaša vieta ie
rādīta etnogrāfiskajai rotaļai un dejai. Uzlūkojot deju, kus
tību un Žestu par sava veida valodu, mēs redzam jaunu metodis
ku pieeju dejas mācīšanai - dodot iespēju apgūt to kā valodu, 
vienlaikus maksimāli stimulējot bērnam dejotprieku. Bērnam sva
rīgi apjēgt kultūras kontekstu, kurā deja organiski ierakstās. 

Viena no iespējām ievadīt bērnus ornamenta jeb raksta 
izpratnē saistās ar deju, ';ās Soļiem, ritmisku atkārtošanos. 

Aplūkojot omamentfilo zīmju saistījumu ar cilvēku ap
ģērbu, nonākam pie jēdziena par apģērbu kā zīmi, kas apliecina 
cilvēka piederību noteiktai sociālai grupai vai tieši otrādi,.,-
ar savu neatkārtojamību šķir no tās. ikdienas tērps, r.oda drā
nas un tautastērps - taa lr kultūras loks, konteksts, kurā 
mums jāaplūko tautastērpa valkāšanas tradīcijas un tā funkcio
nēšana mūsdienās. 

Programma ir veidota, ņemot vērā pašreizējo Latvijas 
garīgās cv.ivea situāciju, kura neraksturojas ar cilvēciskās di
mensijas lzkoptlbu ne laikā, ne telpā, bet kuras pamatiezīmes 
ir steiga un dlstress, kā ari tradicionālās kultūras slikta 
pārzināšana, kas neveicina harmoniska cilvēka veidošanos. Mūsu. 
'priekšlikums - sākt bērna cilvēciskās pasaules sakopšanu un sakār
tošanu, atrodot sevi laika ritējumā. Tacu, lai nodarbības ritē
tu sekmīgi - pats nirmais uzdevums lr noteikt to, kādās valodās 
un izteiksmes formās bērni ir gatavi izteikties, ko viņi prot, t 

zina un kāda ir viņu cilvēciska pieredze. Tāpēc programma aiz
sākas ar tuvākā? pagātnes apzināšanu. Tēma ir ļcti tradlcionā-



la - vasara manās atminās. Kurš gan nav rakstījis skolas lai
kā sacerējumu par līdzīgu tēmu.-Šoreiz tikai divas atšķirīgas 
ievirzes: 

1. Ko jaunu, līdz šim vēl nezināmu ir atnesusi vasa-
ra f kc esmu iemācījies, apguvis, izjutis (tātad orientācija 
uz laika cilvēcisko piepildījumu, kas programmas izpildīšanas 
gaitā viivlts uz laika neatgrlezeniskuma Izjušanu un atbildī
bu nar to, kā cilv£->.s So laiku piepilda), 

2. Izteikt t'. nevis tikai sacerējumā <stāstījumfi) 
vai zīmējumā, bet mēģināt ari izdziedāt, varbūt sākumā tā ir 
kāda zināma dziesma, ne tikai paša sacerēta, un Izdejot/ var 
būt sākumā tikai parādīt ur Sēstiem. Varbūt!ka var mēģināt at 
rast ari manu vasaru Izteicošu simbolu. 

Pārlūkojot pirmajai nodarbība; izvirzītos uzdevumus, 
redzam, ka tie nav veicami 35 minūšu stundā. Līdzīgi tas ir 
ari ar pārējām tēmām. Tāpēc šobrīd par pašu optimālāko prog
rammas realizēšanas ceļu mūsu grupa uzskata mērķtiecīgu Iela
su audzinātāju darbību, mēģinot organizēt mācību procesu, ņe
mot vērā balto stundu programmas virzību. £ 

Šādu ceļu gāja Roražu vsk. ekolotāja V.Grigale, kura 
mēģināja organizēt vienu nedēļas dienu, kura ritmiski atšķī
rās no citām nedēļas dienām,un tās vadmotīvs bija bal+āa stun 
das tēma, kurai pakārtojās zīmēšanas un dziedāšanas siundas. 
Citādu ceļu izvēlējās šis pašas skolas skolotāja M.Šiliņa, ku 
ra mācīja folkloras stundas vairākās pamatskolas klasēs. Pār
lūkojot skolotājas gada laikā uzkrāto pieredzi, varam secināt 
ka šādā veidā bērni samērā labi apgūst dziesmas, dejas tradī
cijas, bet grūtāk vīniem tās integrēt*savā ikdienas dzīvē un 
saistīt ar savām reālajām problēmām, uzturot šajās stundās ap
gūto Informāciju kā sev būtisku. 

Nākamā tēma: Laika skaitīšana. Kalendārs - ari ir 
.^da, kura vijas cauri visam gadam. Tas ir dabiskais ritra'-. 
kurā jāiekļaujas jebkuram cilvēkam. No kuras neatkarīgi mijas 
ziema un vasara, n xts un diena, mēs ar saviem darbiem sajfi 
ritmā iekļaujamies, bet,lai izzinātu, kā šo laika ritmu var 
saglabāt gadskārtās, dienu stundās un r.dnūcēs, ir vajadzīga 



laika skaitīšanas sistēma. Tfi nav iegūstama uzreiz viena in
divīda vai vienas paaudzes ribežās. Tāpēc lati svarīgi caur 
laika skaitīšanas ideju pievērst bērnus pagātne uzkrāto bagā
tību vākšanai, pētīšanai un apjēgšanai, arī laika skaitīšanas 
pieredzes pārņemšanai un galveno gadskārtu svinamo dienu no
teikšanai, skolotājiem šeit izmantojams materiāls, kura par 
laika skaitīšanu apkopots M. un M.Grīnu grāmatā "latviešu (riāa 
gadskārtas un godi". Svarīgi tikai ir atrast formu, kā par 
šim lietām runāt ar bērniem. Šajā gadījumā Ropažu vsk. iznāca 
saskarties ar negatīvu pieredzi, kad skolotāja, nespējot no
vērtēt situāciju, informāciju par laika skaitīšanu pasniedz* 
saskaņā ar pieaugušā loģiku, nerādot bērnam pošu informācijas 
uzkrāšanas pakāpenību un neļaujot pašam bērnam secināt, kā vel 
dojas laika skaitīšanas sistēma. 

Šajā nodarbībā aelm redzot vissvarīgākā ir ievirze uz 
pašas leīka skaitīšanas problēmu, bet līdz kalendāra apjēgša
nai veselumā, domājams varētu -nonākt tikai gada bc'g$s, kad 
ir iziets cauri visām gadskārtām. Savukārt laika ritējuma ne
pārtrauktības un savstarpeMās saistības ^zkopāanā daudz varē
tu palīdzēt ticējumi, kuri prognozē nākamās gadskārtas veidu 
pēc iepriekšējās, novāro es li, sniegu un citas parādības kon
krētās dienās un pēc tam prognozē ^itu gadalaiku ražu utt. 
Še_ī galvenokārt izmantojami P.Šmita "Ticējumi" un O-Gerta un 
A.Kauriņa grāmata "Laika zīmes". Šis tēmas noslēgums gada bei
gās varētu būt telpiska aplikācija "Gadalaiki". PagaidAm jā
teic, ka ala t£maa veiksmīgu risinājumu pilnībā nav izdevies 
realizēt, bet tas katrā ziņa ir vajadzīgs. 

Jākair ļ tēmu grupa ir veltīta rudens Via gadalaika iz
jušanai un izprašanai, mēģinot savienot tradicionālajā kultū
rā un mūsdienu pasaules Izjūtās sakņotās vērtības un attiek
smi pret pasauli. Pats pirmais uzdevums bērnam ir apjaust šī 
viena gadalaika daudzveidīgumu, pirmkārt, caur skatīšanos un 
ieraudzlšanu. Tas ir vēl viens mūsu steigas ieguvums - uz ļo
ti daudzām lietā::» mēs skatāmier. bet tās neredzar.. Nodarbība 
vispirms rosina bērnus ielūkoties vasaras un rudens mijā un 
atrait to krā3u, kura raksturo šo procesu. Zaļai a pamaz&m, 



pirmā notiek liela krāsu balle, kļūst m ā s . Mēs mēģinām iz
spēlēt vārdu anāli - sameklēt to, kas lr paslēpies kā rudens 
i ruds)- Vēl lr jāiemācās verda rudenfiji, ko tas nozīmē. Jāteic, 
ka šlg tēmas atrisināšanā liela nozīme lr bērna redzĪgumam 
un vienas Īpašības atrašanai dažādās lietās* Kas vēl bez ru
dens var būt rudi ? Kāda atšķirība ir starp rudens;ju un ru,-;ā-
ju? Kāpēc jz lielo rudens krāsainību mēs aizejam tieši caur 
rudumu? Vēl šeit vajātu būt runa par tādiem jēdzieniem kā vēss* 
lēns un rāms. Tas savu. art cilvēkam saistās ar tādām tikumis
kām kategorijām kā savaldīgs, mierīgs. Rudo spēļn sakarā no
teikti ir izmantojams ari P.Zirnīša dzejolis "Rudens" grāma
tā par Suķi. 

Rudens lr ari ražas laiks, un to gana bieži un dažā
di bērni jau lr iemācījušies apjēgt skolā caur t*s« ražas 
svētkiem* Te es gribu aicināt bērnus kopā ar skolotājiem iz
dzīvot rudens bagātību prieku, tai pašā laikā uzsverot šo mo
mentu, ka, lai ražas prieks būtu pilnīgs, te lr jānovāc laikā, 
ir jāzina, kā to glabāt utt. Tepat ari sarunu par to, ka zem
kopim raža ir pamats izdzīvošanai, tā ir Māras mac'e, kura pa
šam jānopelna, bet ... tepa J jau ari slēpjas spēles prieks -
dažādajās dabas formās - kartupeļos, burkānos u . c , kā ari 
krāsu spēles prieks dabā - visaktīvākie spēlmani ir k c M , un 
tautas pasaka ari stāsta par to, kā kokiem ir izgājis. Varbūt 
tas lr ari pamats sarunai par to, ka, lai mēs dzīvē dažādās 
situācijās prastu atbilstoši reaģēt, mums lr ļoti svarīgi at
šķirt īstu lietu no neīstas. Ka spēle - tas ir prieks un 
azarts, bet tā ir bieži saistīta ar zaudējumiem. Kā jāprot ir ' 
zaudēt / nezaudējot pašcieņu un cilvjclbu, un vēl ļoti daudz 
sarunas dīgļu lr krāsaino spēļu albumā. Savukārt tālāk jārisi
na ari skatīšanās un leraudzlšanas tēma - ieraudzīt un izjust 
daudzkrfisalnlbu un krāsu saskaņu, saskatīt vienas krāsas ni-
il ?es un šis krāt ainlbas atepoguļošanos dažādās virsmās (0*e-
ni - peļķē, upē, ezerā, debesis un mākoņos), .zjuss krāsas sau
sumā nn mitrumā, paskatīties uz šo krāsainību no cita skatu 
punkta - piemēram, no augša.. Uzdevums: es esmu mākonis rū
ta» 4eeemle un rudens krāsainās spēles atspoguļojas mani. 



Šādu uzdevumu realizēja Rīgas 47.vsk. l.kl*s*s bērni skolots-
jas I.Irbes vadībā. Te ļoti svarīgi, lai ar bērniem iepriekš 
kopā daudz vērības veltītu skatīšanās priekam un saskanas mek
lējumiem, lai bērni vispirms tikai neķertu pirmās skaistākās 
bildītes* Savukārt krāsu prieks visvairāk izjūtams, atrodot sa
vu vismīļāko koku rudens rotā un to uzzīmējot* Te savukārt ļo- ' 
ti svarīgi ari bērniem piedāvāt radošos uzdevumue, kuri sals't-
ti ar rudens noskaņām - bēdīgs koks, 

apvainots koks, 
aizmidzis kc" c, 
koks rudens vēja, 
dziesmu koks. (Visas manas greznas 

dziesmas 
Sakāpušas vītolā.) 

Cita rudens seja ir pelēka. Pelēkais rudens, kas sais
tīts ar p emirkuŠiem lauMem un samirkušām debesīm, ar drēgnu
mu un apnicību utt. Bet pelēkā krāsa var bdt ļoti daudzveidīga 
un ne vienmēr tā ir saistīta ar bezcerību, pelēkā krāsa lr vis
vieglāk saskaņojama, tai var būt ari sidrabaina nokrāsa. Ikdie
na var būt pelēka, bet ari ievā pelēkumā pievilcīga. Pelēkais 
rosina ieskatīties dziļāk un pamanīt varbūt to, kas citādi aiz . 
dau<lr krāsainības un daudzveidības nav nemaz samanāms. r 

Savukārt katru dienu ir mirklis, kad mijas diena un 
nakts - tā lr pelēkā stunda, krēslas stunda, kura latviešu tra
dīcijā lr svētāma» Tas ir tas moments, kad jāapstājas, jāpado
mā, lai bagātāks varētu iet tālāk. 

PfIekals laiks rosina Ieraudzīt arī pē*as, kuras atstāj 
lietus uz (Ušad&.j virsmām. Zīmes dabā - lietus raksts smiltis, 
dažādas pēdas smiltis un sniegā, atspulgi un raksti ūdeni - tās 
ir dabas zīmes, kuras rosina sarunu par latvju ornamentu. Jo 
visvienkāršākie raksta elementi - un I ir saskatāmi lietus 
rakstā. Ja pūš vējš, tad lietus krītellpl. Oders veido ari pazle 
tamo ̂ vs>wr>w9 skalojoties pret krastu, utt* 

savukārt galvenā rudene jvēse - Apjumības-saistītā ar 
auglības un svētības jēdzienu apjēgšanu un paša Jumja būtības 
un Ap umlbu norišu apjēgšanu. Jāteic, ka šie gadskārtu svētki 



ir ļoti slikti saglāb ; jušiea līdz masu dienam, bet bērni to 
ļoti labi apgūst caur dubultaugļa teļu un te svarīgi aktuāli-' 
zēt labvēlības un laipnības tēmu, jo latvieši, ja grib kādam 
ko Īpaši novēlēt, saka vai dzied: /Dod, Dieviņi, divas vārpas^ 
Viena stiebra galiņā/. Jumja tēma un ar tā ķerbanu saistītie 
rituāli vrdina meklēt un ar bērniem kopā atrast dažādas saka
rības. Fats elet entārākais - bērnam jāiepazīst visas lab oas 
pēc skat-j gan pēc ikaņas, jāvar nosaukt labības stiebra da
žādas daļas utt. i ida skolotājas Dz.Rijnieces pieredze Rī
gas 93.VBk. ar 1.klases skolēniem - pileētas bērniem visas 
šis lietas apjēgt ir visumā grūti. Vēl gribu piebilst, - ka 
šeit varētu būt vēl viens veids, kā apjēgt kalendāru gada ga
rumā - kā izskatās un aug labība gadi ritumā. Cits sakarības 
veids, kas bērnam jāapgūst - kāds ir ceļš no le.blbas līdz mai
zei. No dažādām labībām ko mēs iegūsta.i, kā lietojam utt. 

Bez šis dabaszinātniskās informācijas JumlŠa tēma liek 
bērniem dzīvi priekšstatlt auglības tēmu un auglības svētību 
veicinošos rituālus. 

Rudens tēmu noslēdz saruna par darba un patapas (va
ļasbrīžu) secīgu un samērīgu nomaiņu kā cilvēcisks dzīves 
pamatu. vSavukārt tas, ka z'mes darbu nedrīkst nokavēt, ka ru
dens ražas savlaicīga novākšana prasa īpašu darba intensitā
ti - mūs aizved līdz talkas tēmai, tās vietai cilvēks sadzī
vē - kur intensīvs un ražīgs darbs mijas ar trakulīgiem svēt
kiem, bet te katram ir svarīgi - cik liels ir viņa ieguldī
jums kā darba spraigumā, tā svētku priekā* Te savukārt vietā 
ir apjēgt dažādās ritma forma;; - ritms nav tikai ritmiska 
kustēšanās ar rokām un kājām, ritms ir visās norisēs, bet tas -
ir atšķirīgs darbā'un svētkos. Vēl vairāk - tas ir atšķirīgs 
dažādiem cilvēkiem. Vai gadalaikam ari ir savs ritms? Un kā 
atšķiras darba un svētku ritms dažādos gadalaikos? Vai cil
vēka iekšējais ritms ari mainās? Kas lr pamatā saskaņas mek
lējumiem? Vai un kāpēc man jāsaskaņo savs ritms ar citiem rit* 
•b_em. Sadarbība, saskaņa u n līdzvērtība. Kas tās ir par vēr
tībām un kā tās ie t Ostam. Tas lr problēmu loks, kurš būtu ap-
lāko^ims atkarībā no skolēL un skolotāju iespējām. 



Viena no būtiskākajām problēmām» kaa raksturo viaae 
programmas realizēšanu kopuma,kā ari atsevišķas tēmas reali
zāciju - kā saglabāt lldeevaru starp tradicionālā materiāla 
apguvi un radošajiem uzdevumiem. Ja pārvērtējam '.radlcionāMo 
vērtību vietu un lomu un liekam akcentu uz to dogmatisku ap
gūšanu - skolēni ātri vien tās uztvers kā slogu, savai situ- -
ācijai neatbilstošu un savu problēmu atrisināšanai nepieņe
mamu. Uztvere'to kā kārtējo neargumentēto pieaugušo kaprīzi, 
nosakot, kas apgūstams un kas nē. 

Pavisam oita oitu&olja rodas, ja mēs analizējam to cil-
vēolsko situāciju, kurā lr radiee konkrētais folkloras teksts, 
kāpēo tas lr radies un kāda tīri cilvēciska jēga tam lr, Tā
tad jautājums lr par to, ko gribēja izdziedft vai Izstāstīt 
mans sencis, kad dziedāja val darīja tā ... 

Tas ir pamats sarunai par to, kāpēo katram no mums šo
dien, šeit un tagad lr kae jāisetāsta, jāizdzied utt. Val tad 
nevar tikpat labi dziedāt, dejot un rakstīt, neņemot vērā to, 
kae bijis pirms manis. 

Te vēlreiz uzsverama kultūras un cilvēcisko vērtību 
pārmantojamības ideja, pieredzes apgāšanas, tfilfiknodošanae 
un izmantošanas nepieciešamība. Ir vērtības, kuras neatra-
zojoe un nav apgeistamae viena cilvēka mušā. Iei virzītos pa 
Šo pasauli kā cilvēki - mums gana daudz jāapgūst ari Šo pār** 
mantoto vērtību. 

Savukārt jaunrade, bez tradīcijas pamata ļoti ātri kļūst 
par viegli plīstošu ziepju burbuli, kae ļoti viegli zaudē sa
vu piederību noteiktai etniskai kultūrai, tādējādi veicinot 
"vidējā statistiskā 1 1 atražošanu. 

Pāreju no rudens uz ziemu raksturo tumšā laika pagari
nāšanās un lauku darbu intensitātes samazināšanās. 

Savdabīga darba un patapas sintēze lr vakarēšana, kae 
daudzviet šobrīd ir jau pavisam Izzudusi, bet kura lr ļoti 
būtiska katram tradicionālās kultūras cilvēkam. Kas tad lr 
vakarēšana pēc būtības? 

I) Ta ir vieta, kur tiek kopta saskaremee kultūra, ko
pā būšanas māka, savu ritmu saskaņošana ar oitlem kopīga 
darbā un dziesmās. 



- 2 ) Ta lr bērnu pakāpeniska ievešana rokdarbu pasaulē, 
raksta apgūšanas vieta, cilvēciskas pieredzes apmaiņas vie
ta; uzklausot dažādus stāsti e, pasakas u.c* Tā ir domāša
nas asuma meklleana, minot miklas utt. Galu gala vakarēša
nas pamatmērķis lr pūra piedarlšana, kas savukārt nosaka 
visu tālāko dzīvi. 

Miklas, to vieta tradicionālajā kultūrā un nozīmī
gums mūsdienu bērni spēju attīstīšanā - tā lr viena no in
teresantākajam teorētiskajām un praktiskajām problēmām. 
Skolēnu pamatuzdevums lr apgūt tik lielu miklu uzdošanas 
un minēšanas pieredzi, lai spētu paši sacerēt savas mik
las. Tradicionālajā gada ritmā ar miklu minēšanu lr sais
tīts tikai veļu laiks. Domāju, ka mūsdienu bērniem miklu 
uzdošana, minēšana un sacerēšana lr uzdevums visa gada ga
rumā. Tomēr tradīcijā minētais rudens laiks būtu uzsverams 
īpaši. 

Bērni miklas min labprāt un labprāt tās ari uzdod. 
Katrā ziņā bērnu.uzdotās miklas veiksmīgāk atrisina paši 
b*rni, bet nevis pieauguši*. Miklas lr neatkārtojams lī
dzeklis bērns iztēles un fantāzijas raislsanā, kā ari do
māšanas paradoksālitates attīstīšana. Ta liek vērīgāk ie
lūkoties apkārtējā pasaulē un nosaukt to, izteikt īsā, la
koniskā un paradoksālā formā. Tajā pašā laikā bērns tiek 
virzīts uz dažādu asociatīvu un funkcionālu sakarību at
klāšanu un apgūšanu. Savukārt tā miklu srupa, kura nss se
vi informāciju par seno darba procesu un rl'.iem tā veik
šanai, ir Izziņas bagāta un veicina bērna kultūrvēsturis
kām pieredzes paplašināšanos. 

|*ti M e ž i tradicionālajā kultūrā mikla lr pārbau
dījuma forma, tai bieži ir ari maģisks raksturs. Varbūt 
te ir viena no iespējām parunāt par vārda spēku un ta no-

_ sfmi kontekstā. _ . _ 

Savukāort Veļa laiks nav Izsmeļoši apskatāms šī vecuma 
bērmlem, tewfcr te Vūttt vietā saruna par to>„ ka katrs no 
masta nmv tikai es, bet ka katrs no rcums turplivfs tautas 

rreno fonds 



un Iet kultūras nepārtrauktību nodrošinošs ceļš. Katra no 
mums atbalsojas vecmāmiņa un vlŗa ir tikpat rcflla kA vlng, 
ko varam ar roku pataustīt. Latviešu dvēseļu krīts v*>ļu 
laika nodrošina saistību starp šo'sauli un viņu sauli, un 
ta ir katram cilvēkam ovarl^a-

11. - 20.tSau apvieno masku gājienu laika, kas lat
viešu gadskārtas turpinās no Karti&if-m līdz Meteņiem. Caur 
šo tēmu ^rupu bērns mAcas Iepazīt navu es , kopt pašapziņu 
un atrast sakarību starp es un cits, izjust sevi mauka un ' 
izdzīvo aevi tas ritmA. Iecer/ta iepazīšanās ar visam tra
dicionālajam ķekatj gājiena maskām, to nozini!, jo katra 
maska personificē kadu noteiktu cilvēka ipačlbu, ka nrl ar 
masku izgatavošanas tradīcijām un to uzvedības modeļiem. 
Fats svarīgākais, Sfciet, ir tas, lai būtu paftu bērnu Izga
tavotas maskus (piemērs pnr MArt iņ^aiļt em), lai bērni ap
gūtu pafiu but'skako principu - maskas i?.r.atavo3anat jā£a* 
tavojas laiciņi, JftvAc materLAli, ka ari Jāprot Ieraudzīt 
parastas lietas neparasto. Tātad ieraudzīt lielu spēles 
prieku dažādas pārvērtībās. Tradicionāli - fc 1 rnffji - laša 
kažoks. Sabaru bunte - gaiļa aste, sarkani clndi - gaiļa 
barda utt. 

Vēl ļoti svarl/1 lr apjērt maskas ritmi; un i-dzī
vot sievl fi .I ritma. Maskošanās nve#a%I,»Bē nelerobeiotu ir.-
klatdešanba un izt akosanos čvlvri»kā līmeni. Ta ir 
sfeīe ar nopietniem nolOk'i ea un stingriem notel Kurni ct.. Kat
ra: maskai tātad lr ari savs vizuālais tēls un ritms deja 
un driesmaa. Tas viss apgūstams un irdzlvo jama, Izjūtama 
rotaļpriekā un dejas azartā. VAI šajA laika lr jāsakrāj 
d; i esmu pūrs !V ernas svētkiem. 

Čir^a-s ir Ipe&a loma latvju sētas nurisē3 un ari 
masku gājiena tas iegem vienu no centrAlaJAm vietām. Per
sonificēdama opēku un veiklību, tas ari nes spēku un veik
lību, fcet ilrga sēnos latlee - ta ir ^es-pēja satiktie"., 
aiŗVraukt ciemos* • ̂ M t batu jftiep*>istlne ar t*d-i 
bojātu jēdrv**hu kā e^ļs, k-.s vedina u? pārdomām par ēe>v-



starpēju saistību, par kopšanas Ideju, jo nekopts ceļš aiz
aug un izdangāJas. īpaši ceļu sakoptības vajadzību jātam 
ziemā, kad sniegs aizvelk visus ceļus. Tas savukārt paver 
kamanu ceļa iespējas, kas M e $ i ir ātrāks un taisnāks ne
kā visi citi i eļi. Tad vēl jautājums par to, ka ceļa gājē
ji var būt dežādi,arl ceļi var būt dažādi. Piemēram, dzies
ma vai deja kā ceļš uz saprašanos vai mācīšanās' un piere
dzes apgūšana kā ceļa uz savu es. Vēl daudz citas asoci
ācijas ķēdes, kurts jāpallds atrast bērniem ... 

Uzdevumi: - Iemācīties pagatavot viendaļlgu un div
daļīgu zirga masku, iemācīties kustēties .Jcā zirgam, 

- Izveidot pašam savu zirga deju. 
- Uzzīmēt Ziemas svētku kumeļu. 

Nākamā tēma veltīta gailim -.gaismas saucējam, tajā 
laikā, kad visa pasaule virzās uz tumšo pusi. Gaiļa, vis
tas un cāļu attiecības raksturojot, nonākam pie gimentsku-
ma tēmas, bet gailis kā modinātājs mūs ieved miega un no
moda ritmu apgūšanā. Vai sniegs ir Zemes mie^s? Kāpēc mēs 
guļam? Kā guļ Zemes māte. Te vietā ari saruna par Šūpuļ-
dziesmām un to mācīšanās. Pirmo reizi šeit varētu bērnus 
iepazīstināt ar teksta improvizācijām. Šupuļdziesma vien
mēr ir ;or personisku raksturu - jo māmiņa bieži dzied sa
vam bērnam, saucot to vārdā. Mudinot bērnus sacerēt šūpu
ļa dziesmas saviem draugiem vai lellēm, mēģinu Šo vienu 
vārdu ielikt tradicionālajā Četrrindē, neizkropļojot tās 
ritmisko struktūru. 

Radošais uzdevums : Katram uzzīmēt savu miedziņu, 
jo pie katra no mums viņš atnāk. 

Diemžēl mēs ne vienmēr esam tik stipri, cik mēs 
ŗ.-ibētu būt, tāpēc katrai tautai atbilstoši tās dzīves ap
stākļiem veidojas spēka ideāla* Latviešiem tāds ir lācis -
viens no lielākajiem latvju sētas ienaidniekiem. Bet tā 
spēks, pavērsts cilvēkam vēlamā virzienā, ir neuzvarams 
ierocis cīņā ar ļaunumu. Tāpēc lācis lr neiztrūkstošs vie
sis ķekatu gājienos, kopā ar savu dīdītāju. Tātad te ir 
pamats sarunai per to, ka 3pēks pats par sevi vēl nav ab-



soiata vērtība, svarīgi, ka to liek lieta un kāda virzie
nā. Bet lāča dejošana ir smagnēja un tai pašā laikā - veik
la.- te būtu īsti vieta celt pašapziņu ne tik veiklajiem 
dejotājiem - jo katrs dejo atbilstoši savam raksturam un 
iespējam. 

Par lāča spējam atraidīt ļaunumu stāsta daudz teiku 
un pasaku, savukārt latviešu literatūrā plaši pazīstams ir 
laimes lāča meklēšanas motīvs. Te mās vēlreiz nonākam' 
līdz tēmai - katrs pats savas laimes kalējs. 

Pc sauli tās daudzveidībā, vieglākas orientēšanās 
nolakos, mēs sadalām pretējlbās. Labs un ļauns, balts un 
melns, silts un auksts, vīrišķais un sievišķais - tie ir 
pretējlbu pāri, ar kuriem saistās vilka un kazas tēli tra
dicionālajā masku gājienā. Bērni tiek vedināti uz pasau
les daudzveidības un daudzkrāsalnlbas apjēgšanu, tomēr ne-
zadējot pamatorientāclJas un tai pašā laikā izprotot ari 
to, kk visu mēs iepazīstam salīdzinājumā un kontrastā. Tā
pēc viens no uzdevumiem tēlotājā mākslā - saprast, ka gai
šu redz uz tumša,un otrādi. Nākamā priekšstatu kopa - Ir 
neiespējami, ka pasaule būtu absolūti laba vai ļauna - ' 

pretspēki vienmēr atrodas sadursmē. Gaismas un tumsas ci
ņa Ziemas svētkos - tas ir fons, uz kura cilvēkam jārāk 
talkā gaismas spēkiem, gan velkot bluķi un to sadedzinot, 
gan kopjot Ziemas svētku rituālus. Kontrasta princips iz
mantojams ari raksta mācīšanai. 

Runājot par tradicionālajiem Ziemas svētku ēdie
niem, bieži Izceļam cūkas šņukuroVasai cūkai lr Īpaša lo
ma masku gājienos, kas raksturīgi ar Īpašu dejošanas vei
du -' virknē, atkal mēs nonākam pie tradicionālo stereoti
pu laušanas vajadzības, jo cūkas raksturs masku gājienā 
principiāli atšķiras no .tās jēgas, kuru mēs lietojam iz
teicienos "Ak, tu cūka tāds:" vai "KurŠ lielāks cūka, tas 
vairāk iziok.** 

18.tēma ii ļoti būtiska un droši vien vienā nodar
bībā nav izsmeļama. Dzērve masku gājienā simbolizē gudri-



bu. Savukārt;bērniem jau ļoti agri batu jānoskaidro atšķi
rība starp zināšanām un gudrību, saprašanu starp varēt un 
,-ināt. Kā ari jāapjēdz, ka ir ne tikai praktiska gudrība; 

vecāko brāļu lietu logik? sakņotās zināšanas, kas 
pasauli redz prrtstatā - derīgs - nederīgs, vēl ir ari 
trešā tēva dēla gudrība, kura apliecina un nodrošina ari 
citu vērtību, ne tikai materiālo, pastāvēšanu. Savukārt 
te klāt vēl uzdevums noskaidrot atšķirības starp zīmēm un 
burtiem - burts viermēr viennozīmīgs, bet zīme, simbols -
daudznozīmīgs. Lai izprastu zlou, jāredz, jādzird un jā
pazīst konteksts. 

Te uzdevumi katram izdomāt to, kas ir gudrība un 
kā mē3 to pārmantojam? Ka atsijājam būtisko no nebūtiskā? 
Ka ieraugam to, kas nav acīm saredzams? Kā uztveram to 
jēgu, kas ir cilvēkos un lietfis tikai kultūras kontekstā. 

Mikamā tēmu grupa saistīta ar ziemas pāreju pava
sari un pavasara norisēm. Pats galvenais - rosināt bēr
nus ielūkoties apkartōjfl daba un sevi un sajust neredza
mo noriju aizsāksenos. Senajā gadskārta pavasaris sākas 
ar ,**eteni, jo tad tiek mekl ita jauna vieta,kur līst līdu
mus jaunajai mājvietai. Metenis ir tie gadskārtu svētki, 
kuri visvairāk pievērsās lēcieniem un veiklības spēlēm 
un sacensībām. Veiksmīga Meteņa norises pieredze atroda
ma skolotājas K-Liepiņas organizētajās M e t e ņ a norisēs 
Jūrmalas 1.devi^^adl^ajā skolā. 

Savukārt Vatslāvja tradīcija Rl^h cieši saistīta 
er Eiropā plaši pazīstamo karnevālu tradiciji1. Te būtu 
vietā aplūkot, kādas izskatās mūsu maskošanās tradīcijas 
salīdzinājumā ar citām Eiropas tautām. Varbūt būtu vietā 
ari saruna pLir atšķirībām svētku svinēšanā uz lauk' em un 
pil ētfi. 

21.xēma savukārt varētu noritēt ar moto: "Viaskals 
t£kai8 tikums- dāvināšanas tikums*. Labvēlība, kura iz
pausta konkrēta, materiālā izpausmē. Dāvana, kas ratavota 
paša rokām, mēģinām visi kopa atbildēt uz jautājumu - kā
pēc mēs kādam kaut ko dāvinām, kad to darām- Kādas dftva-



nes mums paŠLom patīk saņomt. Ko vLsbl«?Sftk dAvina mūsu 
ģimenes locekļi. Vai apdAvinAm tikai cilvēkus? utt. 

Tad par veltiSnnao tradīciju, par bērna Šūpuli, 
matēs v. lējumiem un konkrētajam rituālajam norisam. Vēl 
ari par to, cik daudz mums jALemAcās un ja! emar.As-, lai 
mēs visu ko prastu Izgatavot un tad. vēl nof irmēt, Iesai
ņot pasniegšanai. Un tad Jau ari dziosmiņa "Neliec mani, 
māmuliņa/ Bez ziediņa šūpulī". 

Tā pamarām gads lr aizritējis līdi tam laikam, kad 
pavatari;? gan vēl nav atnācis, but uzmhnl/'ftka vērotājs -
sajutīs pavasara e\pu daudzas dat n parAdlbAn. Č c r e i % ci 
gribu rosināt ar bērniem kopā caur laZAdēa maŗSm mr^!nat 
sajust pavasari februāri. Tad ari Iznāks runā*, par "af-lu, 
kas i ug ar galotnēm U7 leju", par "pālai dnl t i, k«S ri^mav 
pakaļ skraida", un par sērsnu, kaš tik bīstama meža iemīt
niekiem, un daudzām citā» 1 lotfim. Tad varbūt ļfl* panoni-
siet, ka cimdā iemeties caurums ari varētu bū*. pLVfisnru 
vēstnesis februāri, un Ju&3 rrifcēo'.otf sarīkot olmdu lāpī
šanas sacīkstes Jeb konkursu p*r vlsrfiuī-Ak salāpīt: cim
du, jeb varbūt - visorlg\nalftk saltpltc clciJu? 

Bet varbūt Jfl* lāpīsiet zeķ*s? 
23.tēma mūa vēlreiz aizved p»? laiku *k&l tlsar.as 

un izjušanas tēnuts. P&domAjIct <p.trs pats - ko mu%s a«i*I* 
mē izteiciens "pavasaris <;alva". Salīdziniet viedoķļuti 
tad maziniet noskaidrot, kā .7Qs varat noteikt to i-.rīdi, 
kad Jums lr pavasaris fjalvA. ^A kA Jūs zinēt, ke* lr ru
dens laiks un voļu laiks, kas lr ziemas laiks un lsduo laiks, 
tobrīd Jums Jānoskaidro, kas lr sērsnu latļto un pa*asorp 
laiks. Kfipēc pulkstenis nerāda pavasara laiku? lar» lr jau
tājums, kas man neliek mieru. ̂ Kā domājat Jūs? 

Rīgas 47.vgk. skolotāja I.Irbe ai ssvirm eadīīēkņien 
kopa *o tēmu atrisināja, uzzīmējot katrs savu puīkste.iL, 
kurp rāda pavasara laiku, ur. izdomājot tA konstruVc!ju. 

PavHiari? jau nenāk klusēdama - skan Ūdi-ņl - kri 

Jūs rosHuķsiet ur» atu&rihft iriet kttat^u snīšč*, ietekas 



ollēāanu, deguna plūdus, slapjas kājas utt. 
Tad, kad pavasaris jau kļūst silts, saule vairs ne

rāda zobus un ir tādi skanīgi, rāmi vakari - vecmamma esot 
tad kad jauta bijusi, konā ar citām meitām gājusi dziedāt 
ārā. Tās esot bijušas pavisam īpašas dziesmas, gari saucis 
nl. Tās jānoklausās un jāmēģina izdziedāt, bet noteikti 
ara. 

Tā mēs esim nonākusi līdz taa brīdim, kad diena un 
.nakts ir vienā garumā. Divi vien Jau sādi brlSi dabā ir -
v:ena pavasari, otrs rudeni. Cik bieži mūsu dzīvā ir brī
ži, kad esam saskaņa ar sevi, ar sev apkārt esošiem, ar 
dabu, Dievu. Vai tas ir kas labs - būt saskaņā? Vai pāc 
tā jātiecas? Ko tas nozlraā: 

Mās māsiņas nebijām, 
Mums dziesmiņas saskanēja. 

Kad dabā lr tie brlfcl, kurus Izjūtam kfl līdzsvaru. 
Ko nozīmē piedziedājums - saderam, saderatp. Ko nozīmē iz
līdzināt un izlīdzināties. Vai krēslas stunda ir gaiamas 
un tumsas līdzsvars, izlīdzināšanās, saskata vai kas cits. 

Tāda ir manis šobrīd piedāvātā sarunas tēma, bet 
katram no mums ir sava pieredze saskanas izpratnē, par to 
tad ari aprunāsimies ar bērniem Lielas dienas kontekstā 
uu vecmāmiņu atziņu ielokā. 

Par TJelfls dienas norisēm materiāli atrodami grāma
tiņā ••Lielā diena", bet konkrētu so svētku norisi eogad 
iznāca diezgan biefti novarot. Famatkļūmo.' , kas visiem ko
pīgas, ne tikai Lielās dienas norises apgūstot - pārņe
mam rituālus un tradīcijas tikai to ārējā formā. 

Netradicionāla un, manuprāt, ļoti veLke-aljta lr sko
lotājas T.Irbes pieeja Šim jautājumam. Skat. 1.pielikumā. 

'Būtiskākā starp Lielas dienas tēmām man akiet dzī
vības dīgļa tēma. i'avasaris ir tas bridis, kad asni mus-
tes* kad no grauda,3ēklas, kas visu ziemu mierini gulēju
si it kā nedzīva, spraucas laukā asns. Pzlvlbas brīnums. 
Nc kurienes tas nuk. No kuriene*, drlvjbu u:: pasaule.*; cē-



luaies. Kā cilvēki dažādās pasaules malas to ir izskaidro
juši. Te par olu, ka par vienu no izplatītākajiem pasau
les uzbCvea skaidrojuma modeļiem* 

Miklas par olu. Ari par olu krāsošanas tradīcijām. 
Praktiski jāapgūst dažādi olu krāsošanas parēmienl. 

Kur tad nu vēl veiklības un atjautības pārbaude, 
olas ripinot un pār šūpoļu kārti metot. Kā Tu jūties tad, 
kad šūpoļu aolis visplatākais? Kā pasaule tad izskatās? 

Vai zini, ka Lielās dienar šūpoles nedrīkst apturēt, 
jo tad linu druva sakritis veldrē- Kas ir veldre un kāpēc 
tā nav veļama ... Vai to visu var paspēt izdomāt, kamēr 
šūpoles vienu soli sper. Vai Šūpolēs vispār var ko izdo
māt? *ik Ilgi paiet, kamēr šūpoles sasniedz līdzsvara pun
ktu? Vai līdzsvars ir šūpoļu dabiskais stāvoklis? 

Kāpēc Lielās dienas šūpoles puafco, velti un apdzied 9 

Kā un kāpēc apdzied toa, kas šūpolēs kāpj iekSā? Vai tā 
ari ir viena no saskaņas meklēšanas formām. Ļaunuma,, neno
vīdības izspēlēšana, lai reālajam ļaunumam atņemtu splku. 
Bet varbūt, lai publiski pamācītu. Paskatīsimies, kā lr 
bijis, padomāsim, kā varētu būt pie mums. 

Tēma "Koki un putni pavasari" ir tā, kura būtībā 
varētu būt geda caurviju tēma - izsekot visām noris* n, kas 
notiek ar koku viena gada laikā, kamēr koka stumbrā izaug 
jauns gadskārtas gredzens. Kā saistās koks un cilvēka mūSs. 
Kāpēc uzskatām, ka katram cilvēkam jāiestāda koks. Kāda 
ir koku nozīme latviešu mitoloģija un kas no tā ir sagla
bājies mūsdienu cilvēku apziņā? KAdua kokus stādam plc sa
vas mājas un kāpēc? Kā var kokus apdziedat? 

Savukārt, par putniem runājot - tcūsdienu bērni 
slikti tos pazīst, nezina, kā tie dzied. Varbūt var rosi
nāt viņus vērot un apdziedat- putnu dziedāšanas atdari
nāšanas valodā. Te vispār jāpievērš uzmanība tam, kā da
žādas skaņas tie) atdarinātas valoda. 

Tā kā pavasari -r brīvdienas un bērni nev kopa ar 
skolotāju, t \d domAju, ka maija mēnesi būtu lietderīgi .̂ z-* 



4frlwfc a&$m& laika» lai sagatavotos- vasaras laika m?tar#-
šanai. Jftai M m tie sveiki» karas bērns anrinta kop* ar • 
saviem vecākiem. K&$» vle£ mielēm tas Sise* «laeden. ka vi ne
var būt varās saviem vecftkiesi ^alldzē-t tisrt tmvftk Jānu bū
tībai, nepaliekot nacionālā latviešu ēfiema HSma-liks* ar 
alu līmeni* . 

Tāpēc mēģināsim iepazīt pļavu, tās dzīvi pavasari 
un rosināsim bērnus turpināt vērot pļavas vasarā, noskaid
rosim, kas tas vainugs tāds, kāpēc tādus pin un kāpēc liek 
galvā Jāņos u.c. reizēs. Kas valkā vainagu utt. 

Tā kā svētkos pats nozīmīgākais bridis ir priekš-
svētki.tās H e l ā s svētku gaidas - kopsim ari Ķ ē m o s Šo 
izjūtu. Labam saimniekam svētki neatnāk negaidīti. Lai 
svētkiem būtu Īstā garfia un smarža - darbiem ir jābūt pa
veiktiem un saimniecībai tīrai un sakoptai. HēzŠana un tī
rīšana - k&B tas ir? Cik laika tam ziedojam katru dienu, 
priekšsvētku reizēs? Kāpēc bieži no ārpuses tīrs un kārtīgs 
bet no iekšpuses viens midzeklis? 

Un tad jau ari par konkrētajām .Tfiou norisēm, dziea 
mfii?. un dejām. 

Tā nu mēs būtu visam gadam cauri izgājusi, ka nu 
jau mums ļāsāk nākamais. Domājama, ka ņemot vērā iepriek
šējo pieredzi, tas būs vieglāks un bagātāks. Jo nekas jau 
nav jflatmet, ir jāiet tālāk un dziļāk cilvēciskas jēgas pa
saulē. 

Skolotājs meklē folklora 

Apzinoties un samēr* sāpīgi izjūtot cilvēciskās 
pasaules nesakārtotību ap sevi laikā un telpā, gribot ne-
gr' )0t pie Tevis atnāk jautājums, ko konkrēti es varu pa
veikt, lait veicinātu kārtības rašanos no haosa. Pamatjau
tājums ir - kā atrast spēka pielikšanas punktu, kurs dotu 
.visefektīvākos rezultātus. Kā liecina mana divus ?adus 
ilgā sadarbība ar bērniem (vecuma no 4 līdz 10 gadiem ) 
folkloras un tēlotājmākslas studija, vadot 3*10 folkloras, 



gan tēlotājmākslas nodarbības - bērna virv.Ioa uz sevi ka 
individualitātes apzināšanos caur tradīciju apjēgšanu un • 
savas radošās btttlbaa Izpaušanu lr acīmredzama <?a£ādas 
bērnu aktivitātēs» zīmējumos. dzlesmAs, dejes. Nav nolie
dzams, ka bērna dialogs ar folkloru ir ļoti efektīvs lī
dzeklis, lai palīdzētu bērnam apjēgt sevi ka tautas daļu. 
no vienas puses, tai pašā laikā Izjūtot aevi kā radošV In
dividualitāti, kuras cilvēciskās pasaules top dialoga ar 
tradlciju. 

Tas mūs virza un rosina noskaidrot, ka auiļ »n sko
lojas mūsu bērni, kas ir notei ;oŠa!i vicu cilvēciskas pa
saules veidošana. Cik liela ljina ŠeU ir apkārtēja kultūr
vidē dominējošam vērtību sistēmām un Ievirzēm, tuvākajā 
un tftl kājā apkārtnē funkcionējošam tradīcijām, pieauru-
ŠO (vecāku, skolotāju u.c.) mērķtiecīgi virzītam aktivi
tātēm.' Kāda lr un kada varētu būt folkloras loma. 

Bērnu var raksturot ka savu vecāku un ar viņu sa
skarē esošās vides ne izakaintinatu spoguļattēlu, kas «avA 
domāšana un rīcība atspoguļo reāli tunkc!onējooaa vērtī
bas, to mijiedarbību, neliekuļojot un nemēģinot vēlacic u"-
dot par esošo. 

Katra bērna 1r Iespēja irau^t par "m*'staru", kurč 
prot izgatavot mūzikas Instrumentu un uz tā spēlēt • gal. tra
dicionāli, gan pažsa'īerētu melodiju (būtībā izgatavojot 
jebkuru darba riku u*i strādājot ar to), tikpat liela iespē
jamība ir ari ta, ka viņa aktivitāte un izdoma var virzī
ties uz P.Kafkos romāna "Procesi" aprakstltao vispilnlrft-
kas mašīnas, kura paredzēta izsmalcinātai cilvēka iznici
nāšanai, radiSanu un apkalpošanu - Cik lielas Ir pipau-
gušo iesoēj&s un pienakuras pavirzīt bērna attīstību viena 
no Šiem populārajiem virzieniem, cik Šeit ir atkarīgs no 
pa3a tērne. un kāda ir abu pušu atbildība - tie ir jautā
jumi, uz kuriem viennozīmīgu atbildi saceat nav iespējams. 
Pati sēdu jautājumi i<v rzlSunu tomēr Jauj plašākā kontek
sta aplūkot «būšu piedāvājos problēmu ri sinē ium.is. 



Tātad mflsu priekša Jautājums - k ā šajā nesakārtotajā, 
izdemolētajā un piesārņotajā vidē palīdzēt bērna» kļūt par 
kultūras cilvēku. 

Mūsu piedāvātā cilvēku apzinās humenizēšanaa modeļa 
pamata lr dialcgs ar folkloru - to kultūras formu, kura 
sevi glabā ne tikai cilvēcisko pieredzi, modeļus f kā Pīs . 
vērtības sasniedzamas, realizējamas, b^t ari negatīvo pie
redzi - kas notiek, ja šis vērtības tiek apietas. 

Vemot vēra to,* ka lielākajā daļā latvleēu aimeeu tra
dicionālais tautas gudrību, māLu un mākslu izmantošanas 
mehānisms lr izzudis, rodas jautājums, ka šajā situācijā 
mēs varam apzināti rīkoties, lai neļautu aiziet boja tau-
tae tradīcijām, kuras ir vērtības pašas par sevi. Tai pa
šā laika tās ir neatsverama nacionālās identitātes nlabā-
šanas iespējas uzturētājas un katra cilvēka individualitā
tes, radošo spēku attīstības pamats. Tātad reāls mūsdienu 
kultūrprocesa katalizators. 

Vispārzināma ir patiesība, ka bērnā daudz ko atmodina 
un izveido apkārtējā kultūrvide. īpaša loma bArna attīstī
ba ir tiem cilvēkiem, kuru profesionāla darbība ir vērsta 
uz bērnu apzinātu Ievadīšanu kultūras pasaulē. Tāpēc gribu 
pievērsties sākumskolas skolotāja darbības ieppējam, vir
zieniem un Šodienas kultūraituāciJu raksturojušām problē
mām. 

Manuprāt, viena no būtiskākajā problēmām ir skolota
jā apzinās stereotipu pārveidošana. OfioīAlā vērtību sis
tēma, kura daudzus gadus ideoloģijā tika sludināta par 
vienīgo, ir bankrotējusi. Tā lr gājusi bojā par Šausm&ra 
tās apoloģētiem un par mierinājumu tiem, kas to.klusībā 
nolieguši un praktiskajā darbībā mēģinājuši mlkoMnāt, hu-
me.izēt. Tašu domāšanas un rīcības stereotipi saglabājas 
ievērojami Ilgāk cilvēku apz.ua. neka pastāv kada ideolo
ģijas aizstāvēta vērtību sistēma. Saglabājas vecas skolo
šanās, t.i., izglītošanas un audzināšanas metodes, skolo
tāja un bērna savstarpējo attiecību veidošanās modeļi. 

http://apz.ua


Veca ideoloģiska sistēma spēcīgi bija izkopusi liekuļoša-
nas mehānismu. Tāpēc biezi sastopamies ar liekulību, kad 
jaunais saturs vārdos tiek pausts uz veco metošu pamata. 
Turklāt pagātnes inerces sloga traucē īsā laikā izveidot 
un stabilizēt jaunas vērtības, mācību forma: un metodo . 

Visasāk izjātam to, ka skolotāji, kas daudzus ga
dus 'lr dzīvojusi ar oficiālajām pseidovērtībām, tai pašā 
laikā ar lielu piepūli mēģinājuši šajā degradētajā vidē 
saglabāt savas cilvēciskās pasauJ *s drumslas - labvēlību, 
pašcieņu, godīgumu, ir nonākusi pie vērtību vakuuma, pa-
matorientāciju zuduma un pārvērtušies par ikdienau dzīves 
mašīnām. Izdzīvošanas tieksme viņiem liek dzīvot seklā, 
qadalf.tā pasaulē, nemēģinot uztvert šo pasauli kā veselu
mu, bet mēģinot atrast sevi un savas d:īves jēru lielākas 
dimensijās. Būtībā mēs varam runāt par pasaules uzskata 
krīzi. 

Pasaules uzskata un pasaules kā veselā apjēgšana 
un pārdzīvojums - tfis ir vienas no būtiskākajam ^ara kul
tūras problēmām. Sevišķi liela loma pasaules uzskatam ir 
izglītības laukā. Izglītība kairam cilvēkam ir daļa no vi 
ņa pasaules uzskata, bet ir svarīgi, kādas pamatorienta-
cijos tiek liktos izglītības pamata. Tas savukārt ir lie
lā m6rā atkarīgs no tā cilvēka vērtību orientācijas, kas 
nodarbojas ar bērnu audzināšanu un izglītošanu* 

Lai kļūtu par pilnvērtīgu kultūras cilvēku, katram 
jāvar sevi ierakstīt lielākās »in plašākās dimensijās, Iz
jūtot sevi kā veselā daļu, saprotot un pārdzīvojot savu 
vietu pasaules,dabas, līdzcilvēku un savos pāža ritmos, 
meklējot šo ritmu saskaņu* Folklorā iekodētā pasaules ka 
veselā uztveree pieredze, cilvēka un viņa vietas pasaulē 
un vāstures apjēgšana ir piemērotākais līdzeklis, lai at
veseļotu skolotāju vērtību 3istēmu un parādītu ceļu uz 
bārna apziņas humr nlzēšonu. Tāpfic mūGu grupa pievērsās 
skolotāju sagatavošanai folkloras ncdorbibu veikšanai sko 
la. Pusgadu s radajot skolotāju kursos un pēc so kursu 



beigšanas aptaujājot klausītājus, lūk, kādus viedokļus par 
folkloras vietu viņa garīgajā dzīvē izteica skolotāji. 

Visi kursu dalībnieki atbildēja uz jautājumu: "Kas 
.Tums šobrīd ir folklora?" 

- Tā ir harmonija, sevis apzināšanās. Caur to es 
varu iet pie citiem (pie bērniem). 

- Pašlaik man visaktuālākais ir folklora kā veiksmīgs 
līdzeklis darbā ar bērniem. Folklorā var atrast patiesām 
bērnu vecumam atbilstošu materiālu, ko ne vienmēr mums 
sniedz oriģināldarbi. 

- Ļoti skumji apzināties, ka piederu pie tās pa
audzes, kura augusi un skolojusies tai laika, kad iepazī
šanās ar folkloru nozīmēja t.dz. skandēsanu un p a dziedā
šanu, pasaku, teiku lasīšanu vai stāstīšanu. Bet viss tas 
tika pasniegts samēra sekli, gribas teikt-nenopietni, ne
dodot to, ko folKlora var dot. Liekas, ka taŗad, daudz ko 
pārvērtējot un skatoties uz folkloru ar pavisam citu ska
tījumu, citu dziļumu, folklorai manā dzīve, tas jē^ā radu
š a s nopietna vieta. Saprotu, ka man ir ļoti daudz jfima-
cfis, jālasa, ko censou darīt. Šobrīd tas ir dzīles veidis, 
tikai be". ta galvenā pamata - Latvju i-etas, 

- Man folklora personificējas ar Jēdzienu - manas 
tautas izdzīvošana. Ja -izzudis valoda un tās mutvārdu daiļ
rade (visus 3 folkloras veidus ieskaitot), t.ad ari mē3 
aiziesim zudībā. Skolas darbā es folkloru iesāku ar ..ātra 
bērna šūpļa dienas ritu <apsveica'-, nodziedat, ari nodan-
cojot, miklas atminot) un aizejot no skolas - apsveicu 
ar tautas dziesmas vārdiem kā tautu meitas 0 3 tai'tu dēlus. 

- Godīgi sakot, folklora pašreiz ir tika} jauna 
informāci-ja man pašai, kura +oti spēcīgi sāk šķobīt manu 
pašreizējo pasaules uzskotu, bet tas nemaz neiet tik ātri, 
pāc katra satricinājuma kaut kas tiek ari bērniem, bet e3 
domāju, ka pagaidām manas vainas dēļ. tas včl ir virspu
sēji. Caur folkloru man daudz kas ir kļuvis saprotamāko,, 



varbūt sāku pievērst uzmanību tam, par ko agrāk vispār ne
domāju vai nojautu intuitīvi. 

Citētas atbildes, manuprāt» samēra labi atspoguļo 
gan klausītāju dažādību, viņu atšķirīgo iepriekšējo pie
redzi, kā ari dažādās reakcijas, saskaroties ar mūsu pie
dāvāto pieeju folkloias materiālu apguvē, inxerpretācijā 
un lietojumā. Kopuma jāsecina, ka saskarsme ar Šo kultū
ras areālu, ar folkloras vērtību pasauli atraisa un bagā
tina skolotāju cilvēcisko pasauli, kā ari parāda ceļus uz 
viņu audz kņu apziņas humanizēšanu. 

Vairums no mūsu kursu klausītajiem aktīvi ar balto 
stundu organizēšanu nodarboties saka tikai ar jauno mācību 
gadu. Nelielo grupa šādos stundas praktizēja jau iepriekšē
jā mācību gadā. Visiem tika uzdots kopīgs jautājums - K a 
Jūs domājat, kaa folklora varētu būt ve.i ir pašreiz Jūsu 
audzēkņiem? 

Lūk,dažas atbildes: 

- Mēģināšu, lai manas "Baltā* stundas** tiešais būtu 
baltas. Žēl, ka nevaru dziedāt un dejot, bet varu teikt 
tikai to, ko varu, bet ari vārds var daudz. Bez tam man 
tiešām pēdējos 4 gadoo ir laimējies, nomainot darba vietu 
un strādājot mazā lsuku skoliņā, kur katrs bērniņš li 
"apčubināts un redzēts", kur skolotāji strādā, viens otru 
balstot un palīdzot, tāpēc droši zinu,, ka palīdzēs dzie
dāšanas skolotāja. Bea tam visi mūsu bērni dejo deju ko
lektīvā. Tas, bez šaubām, man atvieglo darbu. 

- Haniem bērniem (l.kl.) folklora paver dzīves 
gudrības mākslu, to, kas miklās, pasakas, ieskatīties vē
rīgāk sev apkārt, labestību: 

- labāk man daudz draugu •.. 
, - Ne sunīša kājām spert ... 

- Apjēgt, ka visa pamatā pasaulē ir 
darbs. 
Kas darbiņu nedarīja, 



Tas staigāja raudādama. 

Bērniem Šobrīd folklora ir visa taa interesantais, kas 
saistās ar vipa tautu. Tradīcijas, parazae, svētki - taa 
visa ir jauno, nebijis» nedzirdēta un neizdzīvots. Saite 
ar ģimeni - mati, tēvu, vecmāmiņu un vectētiņu, viņi. pie
redzi. 

- Bērniem frlklora palīdz apjaust savu nacionālo pie
derību, attīsta jātu un savstarpējo attiecību kultaru, ma
ča domāt, redzēt, skatīties un dzirdēt apkārtējo paaauli 
un meklēt savu vietu tajfl* 

- Dod daudz. Pagaidām strādājot ne pārāk sistemfitie-
ki, tikai apskatot rūpīgāk izstrādātās tēmas, jūtu tās 
gaišās atskaņas, kas no bērniem nāk vēl ilgi pēc stundas. 
Jāstrādā uzmanīgi* 

Domāju, ka būtu interesanti un programmas koriģēšanai 
un pilnīgošanai ļoti auglīgi sekot šo skolotāju tālākai 
darbībai un pēc tam .salīdzināt prognozes ar reālajiem pro-
c -lem un skolotāju vērtējumiem. Visefektīvākā forma, kā 
to varētu veikt, >»ūtu skolotāju Interešu klubs, kurā,regu
lāri tiekoties, risinātu šis un līdzīgas problēmas. 
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N0BEIGUH8 

Rakātu krājuma ietvertajos teorētiskajos un eks
perimentālajos pētījumos izzināti noslalgi nosacījumi un 
faktori, lai jau sākumskola audzēkņiem izveidotos notu
rīga džipa un vajadzība paust un tālāk izkopt savas estē
tiskās iespējas. 

Sākumskolā paveiktais, bet ņirms tam ari ģimenē un 
bērnudārzā mantotais emocionālas skaistuma uztveres at
tīstībā veido stabilu pamatu personības patstāvīgai radošai 
saskarsmei ar mākslu vlBā dzīves ritumā. 

LU Pedagoģijas fakultātes zinātnisko darbinieku an
sambli vadīja atzina, ka tikai nepārtrauktās izglītības 
sistēmas ietvaros, radot nepieciešamos ārējos apstākļus un 
iekšējos nosacījumus, paveras reālas iespējas ievirzīt bēr
nus skaistuma pasaulē, estetizēt ikvienu personība* darblbae 
jomu, vienotā mācību un audzināšanas procesā sagatavot sākum
skolas audzēkņus mākslas aktīvai uztverei, izpratnei, no
vērtējumam un jaunu estētisko vērtību radlčnnai. Turpretī 
6 - 9 gadīgo bērnu emocionālajā un estētiskajā audzināšanā 
nokavētais vai formāli paveiktais nākonajas iiglltlbus pakā
pēs vairs tikpat kā nav atgūstāms vai aizpildāms ar māksloti 
organizētiem pasākumiem. 

Patlaban estētiskajā audzināšanā galvenās grūtības Iz
raisa kā bērnu, tā ari jaunāko klašu skolotāju gandrīz vai 
pilnīga atsvešinātība no mftkolas vertlbfjn un savas tautas 
tradicionālās kultūras bagātībām. Tālab sākumskolas audzēk
ņu ievadīšana mākslas pasaulē nesaraujami aaauzae ar skolo
tāju sagatavošanu estētiskas un ētiskās kultūras kopsai:u 
skolā. Skolotāju profesionālās sagatavošanas modernizācija 
iegūst īpašu aktualitāti mii mi 'Tlen-"r, kad vien ir^lTtlbī\s 
sistēmā notiek plrorientēoanāe no tradicionālā (nereti dog-
matlzēta) mācību skolas modeļa (kura ostētiskā audzinarana 



reducēta līdz mākslinieciskas izglītības vai tikumiskās 
audzināšanas uzdevumam) uz sākumskolas audzēkņu radošā po
tenciāla attīstību, Izmantojot mākslas līdzekļos,.radošo 
uzdevumu sistēmas, dialoga iespējas utt. Šie procesi rrvda 
labvēlīgu augsni principiāli jaunu programmu un izstrādņu 
ieviešanai skolās, jauna tipa mācību grāmatu vai alternatīvo 
meiclbu līdzekļu izveidei, paverot iespējas vi3a pedagoģiska/ 
procesa humaniz&cijai un bērna personības attīstības harmo
nizācijai. Šo uzdevumu kontekstā izzinātas Iespējas tēlo
tājmākslas v lodās apguvē, dzimtās valodas un literatūras 
estētiska potenciāla palielināšana, muzikālās kultūras kop
šana. Skolotājs varēs smelties vērtīgas Ierosmes par berr.u 
pievēršanu jaunrades darbībai, par emocionāla sabalansēšanu 
pedagoģiskajā proceBā. , 

Eksperimentālais pētījums pierāda, ka sākumskolas 
nudzēkņ s estētiskās kul sūras pamatu stiprināšanā nozīmīga 
vieta ierādāma etnisko vērtību apgūšanai. Šajā procesā 
ka skolotāji, tā ari skolēni tiek tuvināti savas tsutas 
garīgajām, estētiskajam uvi tikumiskajām vērtībām. Izšfcrā-
tas programmas un nodarbinu saturs folklorā, tautas mūzika, 
tautas dejā un tautas daiļ; atn pamatu apguvē attīsta bērnu 
j r^nradl, bagātina viņu emocionālo sfēru, liek pamatus sava 
pasaules redzējuma veidošanai, tuvina tradicionālās kultū
ras bagātībām Ietvijas etniski neviendabīgajā vidē. 

Teorētisko izstrādņu Ieviešanu prakse* sekmē semi
nāri un citas sadarbības formas ar sākumskolas skolotajiem. 
Šajā zi»^ skolotāji noteiktu atbalstu var smelties rakstu 
krājuma ŗ.lell.~umo& ietvertajās programmās, ka ari publicēta* 
jos iedales materiālos (Ziemas svStkl, Apjumibas, Metenis, 
Lielā diena, Garā pupa u . c ) . 

Turpmākajā pētnieciskajā darbā, taja iekļaujot sko
lotājus un Pedagoģijas fakultātes studentus, paredzēts 



iestrādāt zinātniski teorētisko pamatojuša un nodrošināt 
iespējamo aprobāciju skolēnu un skolotāju estētiskas kul
tūras veidošanai vienotajā pedagoģiskajā prooesfi» 



1.pielikums 

Uāra tfellēca 

BALTAS STUNDAS: 
pirmais mācību gads sākumskolā 

?.pusgads. Laiks, Laika 3* ai tīšana. Es lai^a ritumā.* 

1. - 8.tēma: rudens,Apjumlbas 

1. \asara manās atmiņās, vasaras guvums. Kā as to varu iz
teikt - izdziedāt, izdejot, uzzīmēt, izstāstīt. 

2. Laika skaitīšana. Kalendārs. 

3« Pudenājii ruds, ruders. kūdās spoles. 

4. 1 Raža, tās daudzinājušu*. Krāsainās spēles* 

5. Pelēkais rudens. Pelēkā ikdiena. Krēslas stunda. Lie
tus. Raksts. 

6* Auglība, svētība. Jumis. Jumja klaips. Labība. 

7. Jumja ņemšana, ķeršana un cr to saistītās rituālās iz
darības. Jumja saime - Juealiņa, jumalēni. 

0. narbs un patapa. Hitms darbā un svētkos. Kauc darbs, 
kopdarbs. 

9. - 16.tēma: ziema. Ziemas svētki 

9. Vakarēšana, tai atvēlētais laiks un tā piepildījums. 
Miklas. 

1C. Veļu laika. 

11. Maska. Es un maska. Ķekatas. 



12. .Tradicionālas maskas v to nozīme, izgatavošana un iz
turēšanās. 

13.. Zirgs, kumeļā. Ceļš ziemā. 

14. Ziemas mie-p. ftniege un miegs. Gailis, vista, cāļi. 

15- Lācis, spēks, veiklība. Ļaunuma atvairīšana. 

16. Pasaules divdaļlba. Vilks un kaza. 

2.pusgads. Ritms dabā un cilvēka dzīva 

17. - 28.tematpavasaris. Liela diena 

17. GDka un tās saime masku gājienā. Tenis. 

18. Gudrība. Gudrais un muļķis. Muļķa gudrība. Dzērve. 
Raksta zīmes un burti. 

19- Metenis - veclatviskals pavasara sakums. Kā sajūtam 
pavasari janvāra un fsbruāra mijā. Norises dabā, gal 
venie darbi. 

20. Meteņa spoles - dzīšana, vizināšanās, veiklības aps
ies. vastlāvja svinēšana Rīga. 

21. Rokdarbi un veltīšana. Dāvināšana. Neliec mani, mā
muliņa,/Bez ziediņa šūpuli. 

32. Kas vēsta pavasari februāri. Atkusnis, lāstekas, sēr 
sna. To apjausma folklorā. 

2j. Pavasara iedziedāšana, ierotfisana, iegavilēšona. Kā
pēc pulkstenis nerāda pavasara laiku. 

24. Piena un nakts vienādā garuma. Saulgrieži, līdzsvars 
Saskaņa. 

25. Lieldienu norises. 

'26. Ola pasaules tautu mītos un latviešu tradīcijās. Olu 
krāsošana, ar to saistītās parašas un rituāli. 



27. Šūpoles. To kāršana, veidi im ar tām saistītās tradī
cijas. Šūpoļu veltiSana un apdziHāsana* 

28. Koki un putni pavasari* 

29. - 32.tāma: ceļā uz vasaru cm Jāniem 

29. Pļava pavasari. Vainagi* Vainaga j#gflt> Trejdeviņu zie
du vainags. 

30. Gar\ f ganu dziesmas, rotaļas* 

31* Svātku priekšdarbi* Sētas un saimniecības sakārtoša
na. Gatavošanās Jāņiem. 

32. Jāņu norises. Kā tos Jāņus sagaidīsim? 



2. pielikuma 

Valdis Muktupāvels 

LATVISKĀ 3KABU MĀClBAž 
metodoloģiskas vadlīnijas mūzika» sko
lotajam sflfcuaakoļa un vēlākajos posmos 

Tauta un kultūra 

Latviešu etnogenēze. Indoeiropeiskn olzvēsture.Baltu 
dzīves areāls, vēsture, tautas. Latvijas vēstures lie
lie posmi. Etniskie kontakti, to pēdas valodā, etno
grāfijā, folklorā u.c. 

Baltu tautu etnoctruktūra. Trlsfunkcionālā sistēmai 
tās izpaudums dažādās tradicionālās kultūras sfērās: 
sabiedrības izveidē, mitoloģijā. Svētnieki, valdnieki 
un karotāji, arāji un gani. Baltu zemju trejdalljums. 

Baltu etniska kuitūru. Folkloras jēdziens. Senāko 
3altljas iedzīvotāju un indoeiropiešu mantojums. Bal
tu kultūras "zelta laikmets*; domas par folkloraj "zel
ta laikmetu*1. Etniskas kultūras sastāvs. Sinkrētlsms. 

Latviešu mūzikas kultūra 

Skaņa. Kosmiska skaņa. Skaniskā vide, ikonas dabā, ap
kārtnē. Raksturīgas un retas skaņas. Klusuma skanēša
na. Sevis saklauslŠona. Skaņas apjausma kultūrā. Ska
ņa kā zīme, skaņas nozīme. Skaņu valoda. 

Skaņu raksts. Tradicionālā mūzika, tās pastāvēšanas 
veidi: vokāla un Instrumentālā mūzika. Mūzikas loma 
kultūras apritē* Kulta, sabiedrisko iekārtojumu iz
sakoša un apstiprinoša, noteiktu darbību uzturoša un 
veicinošā, gadskārtas un cilvēka dzīves ciklus iztel-



cošfi un sakārtojošā, kā ari tīri izklaidējošā muziķa. 

6. Tradicionālā» mūzikas vispārīgs raksturojums. Kūzikas 
saittlba ar vārdu un kustību. Melodijas un teksta at
tiecības. Divi galvenie vokālās mūzikas veidi: dzies
ma un balss. Tradicionālā dziesma un zi ,ge. Eposa prob 
lēma. Dažādi balsu paveidi: godubalss, gadskārtu ie
ražu dziedājumi - kolados, rotas, llgotneš, izdziedā
tie balsi, kā ari gaviles un ūvinājumi. Bezvārdu dzie
dājumi, 

7. Mūzikas folkloi-aa muzikālais ±aksturojums. Skaņkārtoa, 
lntonēsana, dziedāšanas veidi. lielodika, ritmika, va
riēšana, improvizācija. Daudzbalslba, tās veidi i hete-
lofonija, polifonija un faomoronija* 

8. Mūzikas folkloras reģionālais raksturojums. Latvijas 
kultūrvēsturikie novadi. Gadskārtu ieražu, mūza godu 
un citu tradīciju atšķirības pa novadiem. Valodas at
šķirības; izloksnes un dialekti. Kūzikas folkloras 

reglonālāe īpatnības. 

9. Gadskārtas cikls. Gadskārtu ieražu balsis. Meteņa, 
Lielās dienas, putnu dzīšanas, rotāšanas, Ūslņdienas, 
Jāņu. /p^umlbu, veļu, Mārtiņdienas, Ziemas svētLu 
balsis. Gadskārtu ierašu dziedājumu kopīgās un atšķi
rīgās iezīmes. Raketurlgie piedziedājumi. 

10. Cilvēka mūza cikls. Uūia godn balsi. Radību, kūmu, 
kristību, šūpļa, bērnu, audzināšanas, iesvētīšanas, 
precību, vedlbn, kāzu, vāķu, bēru dziesmas un balsi. 
Godu balsi. 

11. Mitoloģiskās, kara, darba u.e. dziesmas. Apdziedāša
na un apdziedāšanas. 

12. Siūzil'oa Instrumentu vispārējs raksturojums. Skanu 
rīks kā kultūras elements. Skanu riku klasifikācija. 
Skaņu riku funkcijasi muzikālā, signalizācijas, komu-



nikatlvā. Mūzikas instrumentu senuma noteikšana. 

13* Skaņu riku apskats. Passkaņi: klabekļi - klapltes, 
darbarīki, trijstūris, klabēta, koka un metāla zva
ni) grabekļ* - eglīte, puškaitis, trideksnis, čakans, 
velna bungā, švangulis, zvārgulis, robdēlis, tarkšķis, 
vārgas; soliņš. Plavskaņi: paupenes, celma bungas, 
lielās un mazās bungas, sietiņš, baubena. 

14» Skaņu riku apskats* Stlgskaņi. Vienkāršie stlgskaņii 
spēles, dūda, pūšļa vijole, kokles, cltarkokle, cītara 
cimbole. Saliktie stlgskaņi: vienstldzis, glga, vijo
le, base, rata lira* 

15. Skaņu riku apskats..Gaisskaņi. Brīvie gaisskaņi: pāta
ga, harmonika, tāss, apiegana, dūcenis. Svilpes veida 
gaisskaņi: svilpe, gārši, stabule, svilpaunieks. Mēlī
tes veida gaisskaņi: pēga, spiedze, niedru stabule, 
ganurags,. ganutaure,'dūdrags, dūdas. Piemutņa veida 
gaisskaņi;tāšu, koka un metāla taures, dzīvnieku un me 
tāla ragi. 

16. Skaņu riku simbolika un semantika. Skaņu rīki no apolo 
niskuma un oionlsiskuraa viedokļa. Mūzikas instrumenti 
kā rituāla elementi. 

17. Horeogrāfiskā folklora. Vārda, skaņas un kustību sais
tījums spēli-, rotaļā, dejā, rotaļspēlē un rotaļdejā. 
Muzikālā materiāla raksturīgās iezīmes un īpatnības 
horeoprafiskaJMU norisēs.Deju mūzi ka. 

Mūsdienu folklorisras Latvija 

18. Tradicionālā un mūsdienu kultūra. Tradicionālās kultū
ras pasjēga un jēga citā kultūras kontekstā • Jēdziens 
par mūsdienu folkloriomu. Polklorisma dažādie izpaus
mes veidi kuitūraa jomās: reliģijā, mākslā, izglītībā, 
salzlvē, zinātnē, politika u.c. 



19- Volklorisms profesionālajā izpildītājmfikslft. Tradici
onālās kultūras elementu pārveidotIba3 pakāpe; t.ās no
teikšanas līmeņi un kritēriji. 

20. "Folkloras un etnogrāfiskie cns&mbļi, lauku kapelas. 
To iedalījums atkarībā no darbošanās Vontekota. Inter
pretējošais cilvēks. Etniskās reliģijas renovācija. 

2 1 . Tradicionālās mūzikas kultūras iespējas mūsdienu muzi
kālās audzināšanas un izglītības sistēmas veidošanā. 
Pā^as sistēmas iespējamie trūkumi un priekšrocības no -
muzikālā viedokļa, salīdzinot ar pašreizējo sistēmu. 
Arpusmuzikālā konteksta nozīme. 
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